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Lenkija šauksianti Lietuvą 
prieš Tautų Lygą

Ką “diplomatas iš Maskvos” 
sakė Kauno “Rytui”

Sovietų Rusija ir vėl bandys 
gauti paskolos Anglijoje

Lenkija šauksianti Lietuvą 
prieš T. Sąjungą _ _ _  * *

Reikalausianti pasiaiškinimo 
dėl sutarties su Rusija. Fran- 
cija žadanti paremti Lenkiją

VARŠUVA, X. 7. — Lenkų 
užsienio ministeris naujame 
Pilsudskio kabinete. Augustas

Sakąs “diplomatas iš 
Maskvos” Kauno 

“Rytui”:
Jei Lenkija pultų Lietuvą, so

vietų Rusija tuojau darytų 
žingsnių prieš Lenkiją

Chicagos Herald and Exam-

Jau šeši metai, kaip Varšuvos legionai spaudžia ir terioja senąją Lie
tuvos sostinę. Liūdnai minėdami jos užėmimą, męs siunčiame savo bro
liams vilniečiams karštą užuojautą ir pasižadėjimą dirbt ir kovot už jų 
atvadavimą. ■ J' ■ f

' Belgija nori gaut 60
• milionų paskolos

i butų suvartota Belgijos pini
gų vertei stabilizuoti

BRIUSELIS, Belgija, X. 7.— 
Belgijos valdžia, kuinai parla
mentas nesenai suteikė dikta
toriškos galios krašto finansi
nei padėčiai pataisyti, netrukus 
žada paskelbti planą Belgijos 
frankui stabilizuoti. Tan planan 
įeina užsienio paskola nuo 50 
iki 60 milionų dolerių. Bent pu
sę tos sumos tikimos gaut) 
New Yorke, likusią dalį sukel
ti Izmdone, Amsterdame, Berli- 
ne ir Bazely.

Mussolini nori daryt kon
kordatą su Vatikanu

ROMA, Italija, X. 7. — Dik
tatoriaus Mussolinio laikraštis, 
Popolo d’Italija, išspaudino 
straipsnį, kuriame sakoma, kad 
tarp Italijos ir Vatikano turė
tų būt padarytas konkordatas. 
Laikraštis sako, kad apie at-

' Potvyniai Illinois vai.
Netoli nuo Peorijos upės tvan

koms pratrukus užlieta 4,500 
akrų laukų

PEOHIA, III., X. 7. — Del 
smarkiai pakilusio upėj van-j; 
dens ties Banneru, kelios mylioj 
nuo Peorijos, praeitą naktį tru
ko tvankos, ir prasimušęs 
vanduo užliejo apie puspenkto 
tūkstančio akrų kukurūzų lau
kų ir farmų triobų, vietomis 
iki dvidešimt pėdų gilumo,

Fermeriai iš anksto buvo 
įspėti, kad gresia pavojus, o 
todėl jie buvo pasišalinę to
liau į kalnesnes vietas, išsiga
bendami ir dalį savo mamos, 
bet daug gyvulių ir naminių 
paukščių žlugo.

Kilę dideli potvyniai centrą- 
Jinese lllipois valstijos dalyse 
dabar jau ima palengva atslūg
ti. Farmoms ir kai kuriems 
miesteliams padaryta daugybė 
žalos. Petr potvynius žuvo 
daiig naminių gyvulių, taipjau 
keletas žmonių.

Philadelphijos Sesąui pa-
Zaleski, kurs tą postą laikė ir i nėr korespondentas Beri i ne, 
buvusiame Bartelio* kabinete irlKarl von Wiegand, kabeliu 
atstovavo Lenkijai pastarajame spalių 6 d. savo laikraščiui pra^ 
Tautų Sąjungos seime, vakar neša:
pareiškė, kad 'prieš grįžimą į į “Kauno laikraštis Rytas [Lie- 
Varšuvą jis turėjęs su Franci-įtuvos klerikalų organas] iš
jos užsienio ministeįiu Brfandu spaudino interviu su vienu jo 
konferenciją dėl ką-tik Lietuvos neišvardytu diplomatu iš Mąs- 

Rusija’kvos, kurs pareiškęs, kad jeigu 
‘tąja su- Lenkija su maršalu Pilsudskiu 

Vilniaus 'prieky pultu Lietuvą dėl ViJ- 
paliečiąs niaus klausimo, tai sovietų Bu- 

darytų žingynių 
jogei > prieš Lenkiją.

Sovietai nori gaut pasko 
los Anglijoje./

itai betgi reikalauja, kad ra- 
vietai pirma susitartų dėl 
mokėjimo senų Rusijos skolų

Maskva daro pastangy Brity angliakasiy streikas 
opozicijai sutriuškinti ' tęsis toliauopozicijai sutriuškinti

Tuo tarpu Trockis, Zinovjeva , Angliakasių 
Kamcnevas verbuoja sau si- • 
liniukus pramonių centruose 

—'■ ■ f. '

steigimą pasaulines popiežiaus 
viešpatybės, kurią jis prarado 
187(1 metais, nebegali būt nė 
kalboj, lėčiau tarp bažnyčios ir Neatlankė nė 5,000,000 žmonių; 
va.stybės jau esąs susidaręs; duosianti kelis milionus dole-

rodą nepasisekus

federacijos konfe- diodus vi^endi, kurs esąs > riu deficito 
valdžios pa. pakenčiamas ir vienai »ir antrai '■ —

išaliai. Visos katalikiškos valsty
bės turinčios, ar bent turėju-

ą1u( 'šios* konkoidatus su Vatikanu, die pareiškė, kad *•1 ‘r," j ■ _.

rencija atmetė 
siūlymus streiką baigti

Iš . LONDONAS, X. 7.
chargo Maskvos laikraščių •matyt, kad liakasių federacijos 

paga iau rusų Komunistų partijos maši- konferencija šiandie kaip vienu Italijai, kur

LONDONAS, X. 7. —, Leoni 
das Krasin, sovietų 
d’affaires . Londone 
kreipėsi į Anglijos užsienio rei- na, Stalino kontroliuojama, ėmė balsu priCmė rezoliucijų, kiuža 
kalų minisferį Chamberlainą vartoti “garinio volo” metodus atmetama valdžios |—

7
pasirašytos su sovietų 
sutarties, kadangi 
tartim pastatytas 
klausimas specialiai . 
Lenkiją. Zaleskis pasakė, kad'si ja tuojau
Briandas užtikrinęs jį, 
Francija visa savo jėga parem-j “Nepraeitų, 
sianti Lenkija, kiek ta Lietu- šimt ketini ių valandų, 
vos-Rusijos sutartis turėsianti naujojo Lietuvos su Rusija manoma, kad interviu įvyks neša, kad dagi 
tolimesnių sėkmių. pakto vaisiai pasirodytų: rusai kmią nors dieną ateinančią sa- Odesos komunistų partijos orga-

Toliaus Zaleskis pareiškė, kad užimtu Rygą, Taliną (Revelį) ' " ' • * .i ..
Lenkija šauksianti 
prieš Tautų Sąjungą . ___  ______
kinti, kuo budu ji, .būdama | Tas pats Rytas 
Tautų Sąjungos narys, padarė'netrukus į Kauną 
sutartį su nepriklausančia Są- SSSR 
jungai valstybe pnieš kitą tos teris čičerinas, kaipo 
pat Sąjungos narį, laužydama (premjero svečias. 
Tautų Sąjungos statutus, ku
riuos Lietuva davus prižadėji
mą ištikimai pildyti.

Briandas pareiškęs, kad Len
kija galinti, būt tikra, jogei 
Francija ją pilnai paremsianti, 
kai Lietuvos su sovietų Rusija 
sutarties byla bus pristatyta 
Tautų Sąjungos tarybai.

nė dvide- '^į interviu su juo. Chamoer-'sutniuškinti opozicijai su Troc- sąlygos kasyklų streikui baigti, i"# 
du, kaip jainas dabar yra atostogose, to- kiu plieky. Sovietų spauda pra- lijstnktų balsai buvo (37,000 A n, I I J 111,1 1 A ' « . a ... . a « w • « . « • -w ‘ « • • te

PH1LADELPII1A, Pa., X. 7. 
Burmistras Kendiick Siun

tai ptautinė 
dolegatij tat butų, sako, laikas dabar fa- pusantro šimto metų nepriklau- 

• esanti kata- somĄ/hės sukaktuvių paroda ne- 
į likiška ir gerbianti bažnyčią, ir pasiskųs. Paroda, kuri buvo 

pasiūlytos .kurioj gyvenąs pats bažnyčios atidaryta birželio 1 dieną, atian- 
galva, padaiiyti konkordatą sti kė mažiau kaip 5 milionai žmo- 

atikanu. nių, tuo tarpu kai buvo tikėta-
______ si. kad ją atlankysią nemažiau 

'kaip 25 milionai žmonių. Paro- 
ANGLV LAKŪNAS SKRISIĄS f|a duosianti kelis mlljonus do- 

’ Į. AMERIKĄ__ lerių deficito.

Leningrado ir prieš 42,000.
Valdžios pasiūlymai buvo to

ki, kad angliakasiai grįžtų į 
kasyklas dirbti senąją distrik- 
tine aJgų norma, o jau paskui 
valdžia darysianti visa ir padė
sianti darbininkar-'iS • laimėti iš 
kasyklų savininkų algų ir darbo 
valandų sutartį, apimančią vi-

vaitę. nizacijos pričmusios rezoliucijas
Iš to matyt, kad sovietai ga-‘remti Stalino politiką. Kijevas, 

lų gale suprato, kad jie tui.i Charkovas ir Minskas eina iš- 
daryt kurių nors konkrečių pa
siūlymų tartis dėl Rusijos sko
lų mokėjimo Anglijai.

Krasinas atvirai pasisakė, 
kad jis atvykęs į Londoną ieš
koti paskolos Rusijos pramo
nei ir žemės ukiui atsteigti. 
Bet, kaip geras biznierius, j (s 
supranta, kad paskolos jis ne
galės gauti, kol nebus kaip rei
kiant sutvarkytas senųjų Rusi- 

MASKVA, X. 7. — Sovietijos jos skolų klausimas.
profesinių sąjungų centro komi-1 >. Piritų užsienio ministeris 
teto paskelbtu pranešimu, Ru- Chamberlainas jau seniau yra 
sijos darbininkui iki šiol suau- pareiškęs, kad Anglija mielai 

lA>n-’ koję 5,702,683 rublius ir 43 ka- duosianti visos galimos pagal- 
buddistų peikas streikuojantiems Angti- bos' Rusijai, bet tokiomis sąly-| 

jos kasyklų uaibininkams rem- gomis, kad pirma butų sudoro
ti

Lietuvą(ir Kauną ir visas jėgas tuojau 
pasiaiš-, sukoncentruotų prieš Lenkiją.” 

i sakąs, kad 
atvyksiąs 

užsienio reikalų minis- 
Lieluvos

Rusai davė Britų strei
kininkams 5,702,680 i 

rublių

LONDONAS, X. 
done įsisteigė pirma 
misija. Misijos galva y fa Ana- 
garika Dharmapala.

VILNIAUS DIENA
ŠIANDIE

Svarbus mitingas musų okupuotos 
sostinės reikalu

Didelė muzikalė programa

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, Bridgeporte 
LIUOSYDES SVETAINĖJE, Cicero, III.

Kalbės Lietuvos Konsulas P. žadeikis, “Nau
jienų” Red. P. Grigaitis, V. K-to Pirm., Adv. S. 
Kodis ir kiti.

Dalyvaus taipgi “Birutės” choras, dain. p. S. 
Krasauckienė, p. V. Bigeliutė, art. S. Pilka, Jaunuo
lių Orkestrą, smuik. A. Grušaitė ir tt.

Visi lietuviai kvįečiami dalyvauti. Tik skait
lingais susirinkimais ir rezoliucijomis mes primin
sim pasauliui, jog nenusilenkėm dar prieš Želigov- 

- skio smurtą ir neiškėlėm baltos vėliavos!
Lietuvių Auditorijoj ir Liuosybės svet. bukime 

rytoj kiekvienas. Pradžia 7:30 vai. vak.
VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS

vien su Maskva.
■Kazanėj ir kitur partijos ta

rybos buvę nesenai suardytos, 
kai ten buvę atvykę Trockis, 
Zinovjevas, Radekas ir Kame- sas krašto kasyklas,
nevas, kurie, stiprios sargybos Britų kasyklų • darbininkų 
lydimi, važinėją po įvairius pra- streikas tęsiasi jau daugiau 
monės centrus, stengdamies vi- kąip pepki mėnesiai. Streikuoja 
sur laimėti sau šalininaų. Fra- viso arti milicno angfiakasių. 
neša, kad kai kur mitinguose 
Zinovjevas buvęs nušvilptas.

Asquithas rezignuosiąs 
iš vadovybes liberalų 

partijai

•r—•• --------------------

Turky gubernatorius stato 
vyrus dirbti

Tur-

‘tas senųjų Rusijos skolų klau
simas ir kad Rusai paliautų 

•maišęs! į Britų dalykus kaip 
namie, taip ir svetur. Chamber- 
lainas yra pasakęs, kad Angli
ja pesirupinanti tuo kokią val
džios formą Rusija sau pasnin
kus, bet ji reikalaujanti, kad 
tušai paliautų propagavę, tokią 

i valdžios formą Britų domini jo
se. s

LONDONAS, X. 7. — Gir
dėt, kad Anglijos liberalų parti
jos vadas, laidas Oxford (As- 
ųuithas) netrukus rezignuosiąs 
iš vadovybės. Manoma, kad 
savo vieton,jis rekomenduosiąs 
VValterą Runcimaną, stambaus 
laivų savininko sūnų.

1 KONSTANTINOPOLIS, 
kija, X. 7. Važinėdama^ po 
kaimus Juodųjų jūrių srity, 
turkų gubernatorius pastebėjo, 
kad laukų darbus dirba vien 
motęrys, tuo tarpu kai jų vieš
pačiai vyrai sėdi sau kavinėse, 
ruko ir pasakas pasakoja.

Gubernatorius todėl dabar iš-
. leido įsakymą visų tos srities 

miestelių ir kaimų seniūnams, 
kad kiekvienas sveikas vyras 
bųtų /priverstas dienos metu 
dirbti laukuose ir kad nė vie
nam jų nebūtų‘leista sėdėti ka
vinėje ir dykinėti tuo laiku, kai 
moterys darbą dirba.

LONDONAS, X. 6. — Pasi-I ’ ižymėjęs anglų aviatorius Alan 
J. Cobham, kurs ką tik pabai
gė savo 28,000 mylių kelionę į 
Australiją ir atgal, dabar pla
nuoja skristi per Atlantiko. prekybos departamento prane- 
vandenyną į Ameriką. ;šimtT per pirmas šių metų

----- —— . trisdešimt šešias savaites sep-
MONTGOMERY, Ala., X. 6. tyniasdešimt astuoniuose svar- 

— Farmoj, netoli nuo čia, šį j biatisiuose Jungtinių Valstijų 
rytą rado farmerį, Johną Nib- miestuose automobilių buvo, už- 
letą, negyvą, su suskaldyta kir- mušta 4,162 asmenys^ Tai yra 
viu galva, o jo brolį baisiai su- daugiau kaip 16 užmušimų kas 
žalotą ir gulintį be sąmonės, diena.
Kas tą baisią piktadarybę pada-; ----- —----
re, nežinia. Vyriausybė daro į PARYŽIUS, X. 7. — Franci- 
taidymus. f įjoj užėjo stiprios kaitros.

Kiek Amerikoj autojno 
biliaį užmyša žnjonių
\\ ASHINGTONAS, X. 7.

NUPIGINTAS PINIGU'
PERSIUNTIMAS LIETUVON

'* • *’ *

DIEVAS ĮSAKĖ: AUKITE 
DAUGINKITĖS

IR

TRAUKINIO SUSIMILIMAS
OLEAN, N. Y., X. 7. — 

Pennsylvania traukinio dviem 
vagonam iššokus iš bėgių ir 
nuvirtus griovin, apie dvi my
lias nuo Cuba, N. Y., buvo su
žaloti vienuolika pasažkiiit), du

HOLLANI). Mich., X. 6. — 
North Hollando piliečio Timo- 
thy Slr.ugh šeima nė metams 
nepraslinkus susilaukė keturių 
naujų šeimos narių. Timothy 
Slaiigh žmona, kuri prieš 
nuoliką mėnesių apdovanojo 
vo vyrą dvynučiais, dabar 
dvynuČįus pagimdė.

Mergina nusinuodijo

vie- 
sa- 
vėl

Moraczewskis pasi
traukęs iš Lenkų So

cialistų Partijos
'L ;

VARŠUVA, X. 7. — Varšu
voj eina girdai, kad Moraczews- 
kis pasitraukęs iš socialistų 

. Padaras tai dėl to, 
kad Lenkų socialistų partijos 
įvykdomasis komitetas \ buvęs

BELLEVILLE, III., X. 6.
Išgėrus nuodų mirė Irma 
Schroederiutė, 39 metų. Spėja, 
kad nusižudymo priežastis bu
vo sveikatos pairimas.

Chicagaį ir apielinkei federa
linis oro biui;ps šiai dienai pra- partijos, 
našauja:

Iš dalies apsiniaukę, bet tru- priešingas jo dalyvavimui Pi'l 
pūtį šilčiau; stiprokas, daugiau- 8Udaki0 Aiiniaterių 
šiai pietų vfjai.
‘ Vakar temperatūros 
dutiniškai 52° F.

Šiandie saulė teka 5:54, 
džiasi 5«;28 valandą.

t

buvo
J QMoraczewskis paskirtas 

vi- šųjų* darbų ministeriu.]
I Tų girdų patvirtinimo 

IU- kas nėra. Socialistų partija 
ko tuo dalyku nesako.

kabinete.
vie>-

kol
nie-

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramai už 50 centų (ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Ralsted St 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111

_____- ■



Birutės” Jubiliejus KIMBALL
Rašo A. Vanagaitis

(Tęsinys) r Ustus-meni

STRAIPSNIS’ 197

Metinis Rudeninis

šokis
gnąiflfę

M. MELDAZIO SVETAINEI
2244 W. 23rd Placc

VALYMO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Dabar laikas įstoti į Naujienų3514-16 Koosevelt Rd

Spulką
pinigusGERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

DedantBAROMETRAS (R TERMOMETRASPARODO
nemažiau

SIERINES VANOS
Atdara kiekvieną dieną iki

Arti St. Louis Avė, 
CHICAGO, ILL.

ŽVAIGŽDES 
KLIUBAS

SUNKAUS
TRINIMO

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

80 centų
75 centus

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

šešios poros DYKAI 
šešiems vyrams 

kurie pęrplėš jas!

kitoks koks. I 
džentelmouai 
daugiau domės 
tautybe.

kuriu pik- 
.cenoj ir uet 

nuogumu ne-

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

Mes, ar 
vieną ,ku

RENGIA 
RYTMETINES

negali užmiršti. Colins 
turiu pusbrolį, pusse 
kuriais susitikus-

Nusipirk Sani-Flush savo groser- 
nėj, vaistinyčioj 3 r ha hardware 
krautuvėj, arba prisiųsk 25c už 
pilnos mitros keną.
fhe Hygienic Products Company 
130 N. WeIIs S'tr., Franklin 4676

Siunčiant paštu parduodame po
Pasilipantiems iš ofiso po..........

dėl hudikiu kuriem 
reikia tikro 
maisto dėl jų 
išauainimo

KŪDIKIUEROVĖs skyrių

Naujienų Spulka Atidaro 
Nauja SerijaSk lityk šituos straipsnius gas savaitė 

ir pasidėk ateičiai. 1

Jadarylas 
\š geriausiu karvų 
pieno ir gryno

Musų darbo žmonės, reiškia, 
neturi teisės siekti to/ ką kitos 
tautos jau senai pasiekė. I>ar 
yra įbaugintų, kurie bijo teat
rą lankyti. Kiti lankė tik nu
rodytus. Iš tikrųjų vargšai 
musų žmoneliai. Rodos, turi in
teligentijos, bet ji jų dvasiniu 
gyvenimu nesirūpina.

Teatras reikalingas į

L&F TAILORS 
& Men’s Furnishers 

SWEET-ORR PANTS 
3462 So. Halsted St.

Mes pasiūlome bile šešiems vy
rams mieste, visai dykai, šešias 
poras SWEET-ORR Kelnių, jei
gu jie gali perplėšti tempdami 
jas, taip kaip parodo paveiks
las. Pasirinkit bile kelnes musų 
krautuvėj. Dirbame stipriau
sias kelnes. Kainos $3.50 už vie
nas.

Oi‘o teipperaturą — šilumą arba šaltį.
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų 
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją. » 
Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos- laiku. 
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Pieno Pašildymas
Kad pašildžius pieną ikT tinkamos 

temperatūras, įdėk bonkutę j indą šil
to vandens taip, kad vanduo pasemtų 
visą pieną. Virink, bet neužvirink. 
Bandant šiltumą, užlašink ant ran
kos. Jei jaučiasi maloni šiluma, tai 
kūdikiui tiks. Jei pienos peękarštas 
atvėsink, pakišęs po kranu šalto van
dens.

Kūdikio Laikymas Bonkutę 
Penint

Kūdikiui čiulpiant reikia jj ant ke
lių laikyti, galvą ilsint ant rankos. 
Bonkutę reikia laikyti per visą laiką, 
ir tokioje pozicijoje, kad bonkutės 
gurkly j nuolatos* butų pieno. Jei taip 
yra, tai neleidžiama orui čiulpti* per 
čiulpuką. Duok kūdikiui progą gerai 
sukąsti čiulpuką.

Poneėjimo Ilgis
Čiulpimas turi baigtis j kokią dvi

dešimts minutų. Jei kūdikis rija go
džiai, atitrauk čiulpuką valandėlei. 
Jei kūdikis mieguistas, neduok snaus
ti kol neišbaigs 
nežiūrint, užmigtų 
neduok nieko iki

ną ir paruošime jums tobulus 
vaidinimus, tik duokit mums 
vietą. Be teatro neapseisime, 
lygiai kaip neapseiname be mo
kyklos ar bažnyčios.' Tik nepa
tingėkime kalbėtis tuo reikalu.

Atpalaidokite
ninkus ip įvertinkite juos kury 
bmiam darbe. Daugiau tote 
raitcijds! Bukime džentelmo 
nais!

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

" Grojikliai Pianai 
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas 
(Aukso Medalius, Diplomus ir

Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarynių, Ir 

Nepalyginamą Vertybę
Milžiniškas Muzikalia 

Koncertas Detroite
Jame dalyvauju pirmu kart iš Chica- 

gos Smuikininkė ir Kornetistė 
ALDONA GRUŠAITE 

Rengia “ATEITIES1’ CHORAS 
NEDEL1O.J, Spalio 10 d., 1926

Lietuvių svet., 25-tos gat. ir Dix Avė 
Detroit, Mieli.

Koncertas prasidės 5:30 po pietų

skirstyti į pažiurau. Nesvarbu 
artisto religija, svarbu jo kuv 
ryba. Tur but, lietuviai artis
tui, kurie mums teikia vaidini
mus lietuvių kalboj. Tik tokiu 
budu ikes išaugsime ir kultu- 
rosime. Artisto, kaipo meni
ninko nepriklausomybė, tur but 
užtikrinta ir pripažinta ir jam 
reik palikt laisvas rankas. Ne
manau, khd musų tarpe rastųs 
tokių menininkų,1' kurie savo 
kūryba tvirkintų arba neprisi
laikytų teatro'etikos. Kaip man, 
taip ir kitiems, rupi toks dar
bas, kuris neštų naudą visai 
lietuvių tautai ir kartu harmo
ningai derintųsi žmonijos la-

■ 'lodei ir kyla klausimas pa
statyti stui teatras, kuris a ta- 
tiktų šių dienų reikalavimams 
Ne lik rūmai, fy?t pats organi
zuotas kūnas, kurį sudaro ar- 
tistai-vaidilos. Tokio kūno su 
darymą reikia pavesti žiAovui 
kuris toj srity nusimano ir ne

Užteks 
ruoštais 
veikalais, 
jaus metai 
versmo metai 
eikim j teatrą, kokį visas civili 
zuotas pasaulis turi 
tirtai, susibursime -i

piktina, o 
pamato, 

“pasipik- 
ir net to- 

nei už pe-

ALDONA GRUŠAITĖS 
DETROljTIEČl Al IR APlELINKfiS 
LIETUVIAI*!

štai jums naujiena, kokios dar ne
buvote girdėję. “Ateities’’ Choras 
kviečia jus visus, senus ir jaunufc, 
be skirtumo pa žvalgi) dalyvauti šia
me koncerte. Jame dalyvauja iš Chi- 
cagos plačiai žinoma ne vien lietu
vių. bet ir amerikonų tarpe — Aldo
na Grušaitė. Smuikininkė ir Korne- 
tistė, iš k'ufios jau ne syk} yra pa
sigrožėję visi kas tik ją matė ant 
scenos. Dabar mes Detroitiečiai, tu
rime progą pamatyti, tą naują dai
lės žvaigždę. Prie to dar “Ateities’’ 
Choras yra gerai prisirengęs su nau
jomis dainomis. Programas bus įvai
rus. Po programai šokiai prie geros 
orchestros. įžanga į koncertą 75c 
ypatai. Ant šokių vyrams 50c, mer
ginoms 35c. Visus kviečia

“ATEITIES” CHORAS

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

NAUJIENOS,
Chicago, III

Mano darbu 
te katalikams 
pasakosiu, 
rie tikybą 

patinka 
fanatikam: 
giau nieke 
talikybė - 
“Drauge” karts nuo 
ginama man “įkasti’ 
“Darbininke”. Man 
priekaištai — svarbu 
svarbu menininko nepriklauso
mybe. Mes taip pftt t.u/jįme ar
tistų ir kitokios kryptie* meni
ninkų, kurie gali šavitai-nepri- 
klausomai dirbti. Jau laikas 
atpalaidoti juos nuo katalikybės 
ir bedievybės. Teatras, pavyz
džiui, lai visai atskira dailė- 
menas, kuris turi savo kryptį ir 
veiksmą. Teatras pastaruoju 
laiku daugiau lankomas, negu 
bažnyčia, todėl reikėtų tą meno 
šaką padaryti nepriklausoma. 
Jis turi patikti ar nepatikti 
žmogui, bet ne katalikui, pro- 
'testonui, žydui ir t.t. ir 1.1.

Teatras turi savo tradicijas 
ir siekimus, kuriais jis vadovau
damasis kasmet įgauna stipres
nę papėdę. Paimkite Chicagą. 
Vienas veikalas .eina ipetus ir 
baugiau laiko. Kasdien vaidina. 
O ar tas veikalas' tarnauji ku
riai nors pusei? Be abejo, ne*. 
Grynai meno dalykas negal tar
nauti kokiai nors partijai.

Lietuviai dar tik pradeda su
sipažinti su teatru ir jau pir
moji pažintis reikalavimų pilna. 
Artistui-režisieriui negali niekas 
nurodyti kokiais reikalais kurti 
teatrą, šiandie man patinka 
veikalas bedieviškas, rytoj ka- 
^talikiškas ir t.t. Svarbu, kad 
pats veikalas turėtų savyje me
no aktoriui kūrybos. Drama
turgai gamina veikalus, akto
rių pareiga juos, vaidinti. Ku
ris veikalas tinkamesnis scenai, 
tas įtraukaimą į repertuarą. 
Teatras pats- turi žinoti, kas 
yra menas, o kas propaganda. 
Juk yra veikalų, kurie išimtinai 
partijai tarnauja ir agitaciji- 
nio „pobūdžio. ruoš veikalus sta
to draugijos, kliubai, elc., bet 
toki veikalų statymai nėra te
atras.

Atsiranda žmonių 
tinusi bučiavimosi 
gražiosios lyties 
kurių kūno dalių, k. t. rankų 
kojų. Kada musų lietuvis nu 
važiuoja “down to\vn” teatrt 
numatyti, tai jis nesi 
kai savo vaidinime 
lai piktinasi; Tokių 
tinusių” pilni teatrai 
kie, kuriuose fne 
ną rtėra. Toki tai tipai drįsta pa 

tėmijimus daryti ir piktintis.

bonkutės. Jei to 
atimk bonkutę ir 

kitam sykiui.
• Jei Jūsų Kūdikis Nepenėtas, 

Tai Prieš Jj Stovi Liga
• Nežiūrint progreso medicinoje ir 
pašvietus, šeši milionai musų vaikų 
mokyklose yra nedapenėti. Kaltos 
daugiausia motinos, nes jos nepažįs
ta pavojaus ženklų. Blogas penėji
mas yra gilus, vidujinis dalykas. Jis 
pradeda savo mirtiną darbą pirm, ne
gu nepastebintieji pamato. Blogiau
siu tai tas, kad jis paliečia visus. Ne- 
dapenėtus kūdikius labai tinka li- 
ligoms. Pavyzdžiui džiova bujoja 
tarpe kūdikių. Nebūtų taip sunku iš
naikinti vaikystės ligas, jei butų ga
lima prašalinti nedapenėjimą. Kiek
viena motina turi apsaugoti savo ku* 
dikj dėl jos pačios'labo ir dėl labo ki
tų vaikų. • ’ '• I

Nedapenėjimas yra vaisius blogo 
amisto. Pridedant BordeiPs Eagle 
Pieną Į vaikų valgį motina gali būti 
tikra, kad teikia jiems tikr* ansaugą.

Nelabai senai moksliški eksperi
mentai darpti su mokyklų vaikais pa
sodė. kad Eagle Pienas atžy mitinai 
pasekmingas gydant nedapenėjimą. 
Vaikai gavę -Eagle Pieną1 rodė dau
giau progreso, negu penėti su papra
stu bonkų pienų. Daugelis augo du 
syk smarkiau. Nes Eagle Pienas tu
ri kiekvieną veikėją, reikalingą vik
riai sveikatai.

Motinos turi daryti viską, kad pa
rinkus tinkamą maistą savo kūdi
kiams. Kiekviena motina turėtų da- 
dėti Kellogg’s All-Bran prie kasdie
ninių prieskonių. Kellogg’s All-Bran 
yra gamtinė gyduolė nuo užkietėji
mo. Yra grynas grudų maistas, ku
ris išvalo žarnas ir paskiau viduriai 
veikia nomaliai.

“beizmontų” su nepa
tinkamai vaidinimui 

ie, Birutes Jubilie- 
lai mums bus per- 

beizmontų”

Jeigu mes turime lietuvį ta- 
pytoją-menininką, tai ar galini 
iš jo reikalauti, kad jis butų 
mums pageidaujamų pažiūrų 
žmogus? Mums svarbu jo ku
riniai, o ne pažiūros ar religija. 
Aš kartais taip .pamanau apie 
musų didį menininką poetą- fi
losofą Vydūną. Jis tur gražių 
dalykėlių parašęs ne tik žo
džiuose, bet ir muzikoj. Ar mes 
dainuojame jo dainas? Ne* Del- 
ko? Gi deltb, kad jis yra... “lie
tuvis menininkas”... Ką-gi dau
giau bepasakoti?.. Nekątalikas!..

Tikybinė neapykanta gil^i į- 
leidus šaknis. Man prisimena 
tėvo persikrikštijimas, kurio gi
minės 
ville, III 
serę, su kuriais susitikus vis 
paliečiam tą klausimą. Nors 
mes esam lietuviai prūsų kil
mės, bet kadangi tikyba skir
tinga, nėfu tokio artumo, gi
miningumo. Kitų tautų tarpe 
ne taip ryšku tas tikybinis an
tagonizmas. Mes, lietuviai, kažin 
kada “išsigimsime”... , V’

Lietuviams svarbu turėti lie
tuvis menininkas, o ne katali
kus, prottstonas, bedievis ar

Bukime pagaliau 
ir kreipkime

i Į savo kilmę*—

k irt *1
jįr kupoho

*.'aua‘te
, dykai Hetu-

vlAkai pamokti.
fc-—-—7—kaip pnalurėtl 

Ir penėti aave ir 
Juaų kudik|. lAkirp- 

kitę i r priglųsklte 
^^rgjandlo au juaų vardu 

tr adresu.
rTWE BORDEN COMPANY 
BorAa Bld». New York

Elektros prietaisai mank- 
štinimui kūno 

(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

% daug jūsų ligų. ,
Pirtis ir kambariai 
nakvinei ......... ........

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjus prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yr^ geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin- 
tėlis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

SALTS COMPOUND IN TABLETS 
yo«r 2Sc

The Katght Laboratortea. ChiMgp

EAGLE RRAND
CONDKNSEO M ILK.

SWEET-ORR
Unijos padarytos

Tl)G-O-WAR KELNES
a /K SwnrORR A AA

Sani~Flush 
IŠVALO 
CLOSETO 

&-fi B0WLS

nnasis su • iru- 
nepatinka. Aš 

kad katalikams, ku- 
nemaišo su tautybe, 
mano taktik'a, bet 
kurie pasauly dau- 

nežino, kaip tik ka- 
Todel ir 

karto mė- 
, taip pat 

nesvarbu 
darbas,
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Jei jums yra nusibodę
( paprasti...

H ELMĄRAI visuomet vis didinasi savo ' 
pasilaikymu ir suteikia didelį efektą 
v/antotojams. ,

Jei jums yra nusibodę paprasti, rūkykit 
Helmar. Nepaprastai puikus cigaretai.
Kuomet jie pirmu sykiu dasilytčs jūsų lupų, 
jus laimėsit. . .Ir laikas vis labiau sustiprins 
ta draugingumą.

\ *

Susipažinkit Su

11ELMAR
Karaliene Žymiausiu Cigaretų

i

(iarsinkities “Naujienose”

— " — —..- ----------- ----------- -----
f

KORESPONDENCIJOS
Piiiladelphia, Pa.

_ •
Rugsėjo 15 d. š. m. Lietuvių 

Muzikalėj Svetainėj įvyko Mu
zikaliu Namo Bendrovės ir Ge
dimino Kliubo mėnesinis susi
rinkimas, kurį vedė pirmininkas 
Ignas Liepa. Piniginis raštinin
kas I). Ba i runas iš priežasties 
J i gos nepribuvo, jo vietą laiki
nai užėmė, susirinkimui pra
šant, direktorius A. Tvaranavi- 
c'itiM. Protokolų rasti n inkus .J. 
1 viiiiauskas perskaitė protoko- 

lą iš pereito susirinkimo ir li
ko vienbalsiai priimtas. Apkal
bėjus kliubo bėgančius reika
lus, prieita prie įvairių komiui 
įų raportų. Visuotino Seimo 
delegatas .Jurgis Petrauskas da
vė pranešimų iš Visuotino Ame
rikos Lietuvių Seimo, kuris at
sibuvo rugpiučio 30 ir 31 d.d.
Lietuvių Muzikalėj Svetainėj. 
Delegatas pranešė, kad seimas 
buvo delegatais skaitlingas ir 
tvarkus. Seimas padarė daug 
svarbių nutarimų, liečiančių 
Amerikos lietuvius ir pačių Lie
tuvą. Ypač svarbus nutarimas 
rūpintis ir rasti budus palai
kyti pašelpines draugijas, lietn- 
vinti Amerikos lietuvių priau
gantį jaunimų, steigti augštės- 
nę mokyklų Amerikos lietu
viams, imigracijos klapsimas ir 
daugelis kitų svarbių nutarimų 
padaryta, kuriuos bus galima 
matyti laikraščiuose iš Seimo 
protokolo. Vykdymui Seimo nu
tarimų gyvenimai! išrinkta iš 
9 Seimo atstovų tam tikras ko
mitetai, ar kaip kitaip ten jis 
bus pavadintas, f minėti} komi
tetų įėjo žymiausi Seimo atsto
vai, kaip tai: advokatai, redak
toriai ir šiaip pažangus visuo
menės veikėjai-inteligentai. Ra
portas tapo priimtas vienbalsiai. 
Taipgi davė pranešimus Visuo
tino Seimo Rengimo Komiteto 
nariai Tvaranavičius, J. 
Ivanauskas ir K. Arlauskas.

Muzikalio Namo Bendrovė ir 
Gedemino Kliubas prisidėjo la
bai daug prie surengimo 
ir suteikė svetainę kaip 
^ams, taip- ir laikymui 
dykai. Taipgi rengime 
darbavosi energingiausi 
nariai. Tai Visuotino
Rengimo Komiteto iždininkas 
A. Tvaranavičius, patiekė kliu
bo žiniai Visuotino Seimo ban- 
kieto ir koncerto smulkmeniš
kas atskaitas, ir pareiškė, kad 
Visuotino Seimo įplaukos ir iš
laidos visų parengimų pasiųs
ta j laikraščius- visuomenės ži
niai. Iždininko raportas tapo 
priimtas vienbalsiai.

Seimo 
mitin-

Seimo 
kliubo 
Seimo

* Viršminėti Seimo Rengimo 
Komisijos nariai pranešė, kad 
Seimo Rengimo Komiteto lai
kytame susirinkime rugsėjo 9( 
d. š. m. pagal J. Griniaus pla
tų ir aiškų išdėstymą, nutarta 
minėtų Seimo Rengimo Komite
tų ne likviduoti, bet palikti ant 
toliau, tik pakeisti vardų, bū
tent: “Philadelphijos Lietuvių 
Taryba”, kuri susideda iš įvai
rių kliubų, kuopų ir draugijų 
atstovų. Taipgi nurodinėjo rei
kalingumą tokios tarybos. Pa
sitaiko apvaikščioti lietuvių tau
tos istoriški įvykiai, arba šiaip 
tautiškos šventės bei koki svar
besni nuotikiai, kur reikalinga 
bendras visuotinas lietuvių vei
kimas. Esant visiems išskydu- 
siems, negalima greitu laiku su- 
siklausinėti-susitarti, taip' ir 
praeina svarbus nuotikiai be 
paminėjimo, arba jei ir pamini
ma, tai labai prastai — neskait
lingi, be vertės. Turint tokių 
tarybų, kur įęina vietos drau
gijų, kuopų ir kliubų atstovai, 
tad pasitaikius tokiam svarbiam 
musų gyvenime įvykiui galima 
tuojau ant kart didesnis darbas 
nuveikti, ir visuomet bus gali
ma pasekmingai atlikti. Kad 
ir ir šis dar tik praėjęs Visuo-j 
tinas Seimas Amerikos Lietu-, 
vių vien ačiū draugijų atstovų! 
pastangoms darbas liko nuveik
tas didelis ir gražiai. Ir tas dar- 

l bas Philadelphijos draugijų at
stovų buvo maloniai sutiktas ir

kitų Amerikos lietuvių koloni
ją

Muzikaliu Namo Bendrovė ir 
Gedimino Kliubas, išklausę pra
nešimus ir paaiškinimus reika
le Philadelphijos Lietuvių Tary
bos,. vienbalsiai juos užgyrė. 
(Tulėtų panašiai pasielgti ir 
kitos PI hladėlphijos draugijos, 
kuopos ir kliubai). Dabartinis 
komitetas bei valdyba Pliiladel- 
phįjos Lietuvių 'Karybos susi
deda iš sekančių asmenų: Dr. 
IC. < r. Klimas piiminiiikiia, S. 
Masickis ir Dr. A. Dambraus

kas pirmininko padėjėjai, J. V. 
Grinius susinėsimų raštininkas, 
K. Arlauskas piniginis raštiniu- f 
kas, Z. Jankauskas publikacijos 
narys, A. T Varanavičius iždinin
kas.

Dauginus svarbių tarimų šia
me susirinkimo nebuvo.

Gedemino Kliubo koresp.

Plymouth, Pa.'
Lietuvių Laisvų Kapinių Ben

drovės mėnesinis susirinkimas 
buvo laikomas 26 d. rugsėjo,' 2 
vai. po piet, Aug. Stravinsko 
svetainėj. , *

Iš raportų pasirodė, kad rug
sėjo mėnesy tapo 2 ypalos pa
laidotos pavienių eilėse. Įstatų 
komisija pranešė, kad baigiama 
daryti naujų konstitucijų.

Nutarta surengti z teatrų po 
naujų metų kapinių bendrovės 
naudai.

Nors šiame susirinkime ne
parduota lotų, bet seniau ufrh 
sakiusieji sumokėjo $99.25. Yra 
kvieįiimii visi liiiavai protau
jantys i»c skirtumo politinio 

nusistatymo žmonės pirkti da
bar lotus, kol jie yra pigus, nes 
po naujų metų bus pakeltos kai
nos už lotus.

Susirinkimai atsibuna kožno 
mėnesio paskutihj sekmadienį, 
2 vaL po piet, aukščiau minė
to j svetainėj.

Fin. Sekr. Si. Žukauskas.

Tel. Lafayette 0094

b. V. KRUKAS
Rcgistrūota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street
*---------------------------------------------- *

Mrs. MICRN1EVIGZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted Stn kampas 31 gat

Kenosfia, Wis
Margumynai

netKcnoshoje dabar gyvuoja 
trys chorai, būtent: šv. Petro 
parapijos choras, Trockio pa
rapijos choras ir* Dailės- Ratelio 
ęboras. Kiek teko sužinoti, 
Trockio parapijonys bando pa
vilioti . niekuriuos Dailės Rate
lio choro dainininkus. Bet ra- 
telieČiai nenusimena; jie sako: 
“Mes nesibijome. P-nus Paš
čius aplankė garnys ir atnešė 
sūnų; tėvas gi yra dainininkas,1 
tai ir sūnūs bus tuojau daininin
kas.” ' ,

XXXXXXXXXXXXXLXXXXXXXXXXX

Karolis Norkaitis į
Parduodu auksinius daiktus, « 
taisau laikrodi'liūs ir pritaikau
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. H r uiih w ivM 9393 

tlHICAGO, IEE.

XXXXXXXXXXXXXXXYTTXXXXXXXX

Tel. Lafhyette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, liętuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

| M. Yuška, /
* 3228 W. 38th Street, Chicago, III.

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 vai. kiekvie
nų vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIBNIS
/ ADVOKATAS

Miesto Ofisas <
J90 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas š 
3335 So. Halsted St

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

< Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.
-- ---- 4------------- -- ---------- ------------------------------ —

* ♦ ?’ I
Kiek teko patirti, Kenoshoj 

pk\hjojama yra tverti jauni
kaičių “kliubų”, į kurį butų 
priimami sulaukę nemažiau 35 
vasarų jaunikaičiai, o tokių 
jaunikaičių pas mus netrūksta. 
Redos ir mačiau,
kad vieno jaunikaičio kontoroj 
ir presas randasi.

z * * ♦ ■ 1
X ■ •' ’

A. Kvederas jieško čigono, - 
žydo ir kunigo ^pastatymui vei
kalo “Blinda”. Nežinau ar jau 
surado. Matyt^ęras veikalas 
bus, kad tokie^žyjnus žmonės 
dalyvauja. 1 .

♦ ♦ *
v. 1 *■) z .Buvusia Dailės Ratelio choro 
vedėjas Sr Vaitelis, kaip teko 
patirti, yra labai užganėdintas, 
kad I>. R. nariai priėmė jo re
zignaciją ir kad jie jau turi 
naujų mokytoją. AČiu jam už. 
jo darbuotę prie D. R. choro ir j 
kad jis ir toliau darbuojasi prie 
to paties choro.

SLA. 212 kp
♦

Dailėą Ratelis 
jau rengias prie didelio darbo. 
Rengiamąsi prie vakaro su ge
ru programų. i♦

Iš valdybęs teko patirti, kad 
orkestras ir per radio gros.

* * •' ♦ {
Vienas Trockio parapijonų 

Vilny nusiskundžia, kad esą 
“Kenosha’' darbai ir uždarbiai 
labai prasti”, žodžiu sakant, 
tikra vergija. Bet tam Trockio 
parapijonui turiu priminti, kad 
jo geras draugas pranešė sam
dytojui, kuris iš jo darbininkų 
reikalavo geresnio atlyginimo 
ir dabar tas žmogus negali 
gauti darbo.

Kaslink darbų ir uždarbių, 
tai darbai eina neblogai ir už
darbiai vidutiniški, — kaip ir 
visose kitose

A. Pakšys 
ir tuo turbut 
nų platinimo 
gas čia butų 
—turėtų gerų
tytojų yra daug, o taipjau ir 
norinčių užsirašyti.—Svečias.—

kolonijose.
♦ ♦

apleido Kenosha 
užsibaigė Naujje- 
darbas. Reik^lin- 
darbštus agentas, 

dirvų, nes skai-

LIETUVON —.
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room ’ 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. \Vashington St.

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

............ ............... ... .. 1

JOHN B. BBRBEH
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Kepublic 9600

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

■ • ‘u « ■ •Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

iM —— ■........ . —J

r

tel

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

*

A

ADVOKATAS.
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
v * •

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart PanedSlio ir 
Pštnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 530 
Tel. Central 6390

Vale. 3223 SI Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681

JOSEPH VadVIOCKUS 
Ądvokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos teologiją; 
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 
kitosiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tčs, o rasite pa 
gelbą.

Valan<lt>B nu- 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUftERKA 

3252 So. Halsted St.

i

Viršuje Universal 
State Bank B

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

PRITAIKO AKINIUS
' Kreivas Akis Ištaiso

. DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Neoėliomis nuo 10 ikį 1
3265 So. Halsted Stteet

2-ros lubos

®-DR. HERZMAN
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 SL netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2238 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisus
4729 S'o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880 *
\_

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000 
t. i ■■

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfaz 6358k J
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VILNIAUS UŽGROBIMO SUKAKTUVĖS

LIETUVOS TROŠKIMAS DAR NEIŠSIPILDĖ

BET PADARYTA ŽINKSNIS PRIEKYN

NE KIENO NORS MALONE, BET SAVO PASTANGA 
MIS LIETUVA PASIEKS TIKSLO

Šiandie Chicagos lietuviai dviem dideliais masiniais 
mitingais — Bridgeporte ir Cicero’je — viešai išreikš ša- 
vo nusistatymu ir jausmus Vilniaus klausimu.

Ryto sukanka lygiai šeši metai, kaip istorinę Lietu
vos sostinę pasigrobė lenkai. Per šešis metus Vilniaus 
krašto žrtionės vilko kietą okupantų jungą. Pe/ šešis me
tus Lietuvos žmonės ir Lietuvos išeivija kitose šalyse lau-. 
kė, kada jų broliai ir sesers Vilniaus krašte išsivaduos iš 
lenkų vergovės ir susijungs su savo tėvyne. Bet, deja,! 
dar ir šiandie mes nesame to sulaukę!

Todėl šios sukaktuvės mums yra ne tik liūdesio, bet 
ir nusivilimo diena. '

Vadinasi, šiandie sovietų valdžia pripažįsta Vilnių 
Lietuvai, o ryto ji gali jį atimti iš Lietuvos arba net ir vi
są Lietuvą įsidėt į savo krepšj. \ Vargiai galima abejoti, 
kad ir patys bolševikai turėjo panašią mintį, kuomet jie 
rašėsi taikos sutartį su Lietuva. ę

Bet jų “rytojus” neišsipildė. Praėjo ne tik rytojuj 
bet ir ištisi šešeri metai nuo taikos pasirašymų, p sovie
tų valdžia šiandie, ažuot pradėjusi “šnekėt visai kitaip”, 
dar kartą pasirašė ir patvirtino, kad Vilnius turi pri
klausyt Lietuvai! ' • ’ ’ . 7 ' • *

Taigi Lietuvai nėra reikalo žiūrėt į savo policijos 
sustiprėjimą Vilniaus klausime, kaip į kieno nors malo
nę. Pats gyvenimas ir išsivysčiusieji jame realus santy
kiai suteikė jai tą laimėjimą. Tas gyvenimas pavertė bol
ševizmo “rytojų” vakarykščia diena; tas gyvenimas, mes 
tikimės, ir lenkus anksčiaus ar vėliaus atvarys atgal iš 
Vilniaus į — Suvalkus!

Lietuva turi tiktai stengtis kiek galint geriaus su
prasti to gyvenimo eigą iry mokėt pasinaudot veikiančio
mis jame pajėgomis.

Didžiausia, nulemiančioji Vilniaus klausime paj.ėga, 
musų įsitikinimu, yra pasaulio demokratija. Ji, kad ir pa
lengva, vis tik ima viršų pasaulyje. Ji nesenai laimėjo 
didelę pergalę Lietuvoje — ir štai, Vilniaus klausime ta
po tpojaus padaryta stambus žinksnis priekyn. Turėkime 
vilties, kad netolimoje ateityje seks ir daugiaus tokių 
žinksnių — iki galutino laimėjimo!

gxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxixxxxxixxxxxxxiYxraxrxxxxxxx 
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K Apie Įvairius Dalykus.

Apžvalga
. * v J

SKEBšAPfiS BOSAI “RUPINA- 
SI” UNIJA

komunistų srovės ėdasi ant 
smert, išėjo priekyn dar viena 
srovė toje pačioje komunistų 
partijoje, būtent, vadinamoji 
“Weddingo opozicija”, kurios 
šalininkai gyvena daugiausia 
vakarinėje ir pietinėje Saksoni
joje ir šeštoje Berlino apskri
tyje. ši grupė stengiasi užimti 
“strategišą poziciją” tarpe pir
mųjų dviejų frakcijų. Ji smer
kia tuos kairiuosius-' elementus,

Vilnius dar neatgautasU Žiauri lenkiškų^ grobuonių 
skriauda Lietuvai dar neatitaisyta. ,.« .

Nelaimė, kad reikia pasakyti, jogei ne vienį tiktai 
Pilsudskiai su Želigovskiais padarė tą skriaudą Lietuvai. 
Už šitų “karžygių” nugaros stovėjo kiti, tokie pat gro
buoniui, tik dar galingesni už juos. Be Francijos impe
rialistų padrąsinimo lenkai vargiai butų ryžęsi pulti Lie
tuvą, laužydami tik-ką — dviem dienom prieš tai! — pa
sirašytą Suvalkuose sutartį. Be kitų Santarvės valsty
bių diplomatų pritarimo lenkams nebūtų buvęs jos gro
bis pripažintas.

Bet ko norėt iš imperialistų, kad net Romos papa — 
“dvasinis katalikų vadas pasaulyje”, ir tas sankcionavo 
begėdišką lenkų smurtą, pasirašydamas savo konkorda
te su Varšuva, jogei Vilnius esąs Lenkijos bažnyčios da
lis!

cen-

Taigi ne vien tiesioginiems Lietuvos užpuolikams, 
bet ir jų padėjėjams ir patarėjams šiandie lietuviai ne
gali turėt geros širdies.

šeštąsias Vilniaus užgrobimo sukaktuves žymėda
mi, tačiaus, mes šiandie turime ir tam tikro pasitenkini
mo. Už Vilniaus gražinimą Lietuvai dabar jau stovi* kar
tu su Lietuva ir viena didelė valstybė — Rusija. Nese
nai pasirašytame su Lietuva pakte Rusijos vyriausybė 
patvirtino savo pirmąją taikos sutartį su Lietuva, iš 1920 
m. liepos mėn. 13 d., kuria Vilnius buvo pripažintas Lie
tuvos sostine.

Jeigu Lenkija rado pritarimą savo plėšimo darbui 
Europos imperialistuose ir pačiame Romos popiežiuje, 
tai Lietuva laimėjo paramą savo tefeingam reikalavimui 
Maskvoje. Mes galime būt ramus, kad šita parama Lie
tuvai sveria daug daugiaus, negu papos “bagaslovijimai”, 
suteikti Pilsudskio kompanijai!

Rusų anaiptol netenka idealizuoti. Mes žinome ge
rai, kad jie yra tokie pat imperialistai, kaip lenkai, fran
euzai ir anglai, nes mes nesame užmiršę, ką jie yra pa
darę nelaimingai Gruzijai! Bet, Lietuvos laimei, jjj im
perializmas Pabaltijo kraštuose eina prieš tuos imperia
lizmus, kurie yra apiplėšę Lietuvą!

Pirmąją taikos sutartį su Lietuva Maskvos diploma
tai padarė rusų-lenkų karo metu, kai rusams buvo svar
bi kiekviena, kad ir menkiausia, pagalba iš savo vakari
nių kaimynų pusė& Taika su* Lietuva buvo padiktuota 
sovietų valdžiai kuone išimtinai kariniai-strateginiais 
motyvais. Ir taip, o ne kitaip ją suprato bolševizmo gar
bintojai net pačių lietuvių tarpe.

Štai, kaip atvirai ciniškai kalbėjo apie tą sutartį 
Brooklyno komunistų “Laisvė”. Pasakius, kad sovietų 
valdžia “dovanoja Lietuvos buržuazinei valdžiai Vilnių 
ir Vilniaus guberniją”, ji rašė:

“Bet Sovietų diplomatija, nesivaduoja abstrakčiais 
' teisingumo principais, o aktualiu spėkų santykiu tar

pe kovojančių visuomenės klesų.. Darydama nusilei
dimą šiandien, ji gal visai kitaip pradės šnekėt ry
toj, kuomet persimainys visuomenės spėkų santi- 
kiai”. ' ‘ .k

siregistravę kaipo paprasti dar
bininkai.

Kaimyninės valstybės duoda 
Francijai daugiausia imigrantų. > 
Išimtį sudaro Vokietija, ku
rių tėra.tik 75,000. Iš tolimes
nių šalių lenkų rcprezntacija 
yra labai didelę: francijoj jų 
priskaitoma iki keturių šimtų 
tūkstančių. Tai išaiškinama 
sunkia Lenkijos ekonomine pa- . 
dėtimi. Iš kitos putės, tautinės 
mažumos visais galimais budais 
bando pasiliuosuoti iš lenkų 

»jungo ir važiuoja, kur tik gali. 
| Graikų ir vengrų Francijoj 
i randasi po 30,000, o bulgarų 

5,000. Dauguma jų apleido tė
vynę politiškais išrokavimais. 
Iš visų ateivių bulgarui gal yra 
geriausia organizuoti.

j Pabėgėlių salioną, pasak Len
gyel, gan tankiai aplanko Micb-

I ael Karolyi, .buvusis Vengrijos 
respublikos prezidentas. Grafas 
Karolyi dabar rašąs knygą, kur 
jis išdėstysiąs Amerikos pada
rytą įtaką Europos demokrati
nimui. Salione, sakoma, kar
tais susitinkąs beveik visas 
Stambuliskio kabinetas ir kiti 
buvusieji bulgarų diplomatai.

Niekuomet dar pasaulio isto
rijoj nebuvo žinomas tekis di
delis skaičius politiškų pabėgė

lių. Nanseno apskaitymu, Eu- 
t ropoj yra 1,600,000 politiškų 

i pabėgėlių, frof. Unamuno* ma
no, kad 500,000 iš jų paeina iš 
pietinių valstybių—vyriausia Is
panijos ir Italijos.

Daugumoj atvejų tie pabėgė
liai nesugeba sutartinai veikti. 
Jie yra pasidalinę j grupes ir 
grupeles, kurios atkakliai tar- 
pusavyj kovoja, užmiršdamos 
vyriausį reikalą—kovoti su sa
vo šalies diktatoriais ir paver
gėjais.—K. A.

xxxxxxxxxTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxrxxxxxj
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Po italų skaičiaus didumu se
ka ispanai, šiandien Francijoj 
yra priskaitoma apie pusę mi- 
lionę ispanų. Dauguma jų ap
leido savo šalį politiškais išro- 
kavimais. Francija pčadedu 
darytis propagandos centru 
prieš Primo de Biveros diktatū
rą. Aršiausias Ispanijos dikt^ 
tori aus priešas yra paskilbęs 
Blasco Ibanez, žymiausias ispa-* 
nų rašytojas. Jo smerkiantys 
diktatorių straipsniai yra skai
tomi visame pasaulyje. Be to, 
Ibanez nesidrovi apie diktatorių 
pasakyti tai, ką jis mano. Jei
gu jis mano, kad Primo de Ri- 
vera yra žudeika, tai be jokio 
dvejojimo jis tai ir pasako.

Kitas stambus šulas tarp Is
panijos diktatoriaus priešų yra 
prof. Migucl dc Unamuno, bu
vusis Salamanca universiteto 
rektorius.. Kaipo filosofiškų 
knygų autorius, dc Unamuno 
yra plačiai žinomas visam pa
sauliui. Tarp ispanų jis yra 
labai popularus, tad ir diktato
rius Primo de Rivera nelabai 
smagiai tesijaučia, turėdamas 
tokį priešą. 1

I
Ppryjpuje p-nf Dorian užlaiko 

savo rųšies politišką salioną, 
kur renkasi žymus politiški pa
bėgėliai. Prpf. Unamuno, pa
sak Lengyel, yra nuolatinis to 
saliono lankytojas. Ten taipgi 
galima sutikti Francisco Nitti, 
buvusį Italijos premjerą, kuris 
yra vienas stambiausių fašisti
nes diktatūros priešas. Bolševi
kų priešus salione reprezentuo
ja Kerenskis. Reikia stebėtis, 
sako Lengyel, kiek daug Pary
žiuj randasi rusų pabėglių, ku
rie paeina iš aristokratiškų šei
mų. Didesnė rusų dalis gyve
na arčiau savo tėvynės—Vokie
tijoj, Čekoslovakijoj, Serbijoj ir 
kitur. Fridhov Nansen, kuris 
Tautų Lygos yra paskirtas ru
sais rūpintis, apskaito, jog Ru
sijos politiškų pabėgėlių randa- . 
si vienas milionas.

Paryžiuj netoli nuo
Saint Lazare gyvena buvusieji 
rusų aristokratai. Padėtis jų

esanti labai skurdi. Laimingu 
jaučiasi tas, kuris tarnauja šo
feriu.

Oficialiai Rusijos politiškų 
pabėgėlių skaičius Paryžiuj yra 
100,000. Bet tikrenybėj ją yra 
daug daugiau. Mat, kai kurie 
buvusieji aristokratai yra už-

Politiškų pabėgėlių ‘ 
skaičius Europoj

* ’< ’ '
, i ; r<Fašistų spaudos kaltinimai. — 

Šveicarija kratosi nuo politiš
kų pabėgėlių.—Italų skaičius 

. Francijoj.— Ispanų diktato
riaus piešai.—Politišką pabė
gėlių galionas.— Rusai Pary
žiuj.—Bulgarų “kabinetas“.— 
Tarpusaviniai ginčai. «

Italų spauda, rašo vengrų 
žurnalistas Emil Lengyel, ugni
mi spiaudo delei to, kad į Frak
ciją suvažiavo tiek daug anti
fašistų. Girdi, atsakomybė už 
pasikėsinmą ant Mussolinio gy
vasties. puola ant franeuzų, ku
rie priglaudžia visus dabartinės 
valdžios priešus. Franeuzų 
spauda, iš kitos pusės, piktai 
atsako, jog Francija turi pilnos 
teisės įsileisti kitų šalių politiš
kus pabėgėlius. Tai esąs fran
euzų vidujinis reikalas, į kurį 
fašistai tegul nedrįsta savo pur
vinų nagų kišti. Net valdžia 
instruktavo savo atstovą parei
kalauti iš Mussolinio valdžios, 
kad puolimai, fašistų spaudoj 
butų sustabdyti.

Karui pasibaigus, įvairių ša
lių politiški pabėgėliai pradėjo 
važiuoti į Franci ją. Amerikos 
ateivybės suvaržymo įstatymas 
uždarė duris daugeliui politiškų 
pabėgėlių, ypač tų, kurie paei
na iš pietinės Europos valsty- 
bių. O tos valstybės kaip tik 
ir pasižymi didžiausiu pabėgėlių 
skaičium, nes jose įsivyravo 
diktatoriai. Prieš , karą visų 
politiškų pabėgėlių TojUni ’buvo 
Šveicarija. Bet karo metu jos 
kantrybė išsisėmė. Ji buvo pa- 
sudariusl įvairiausių avantiūris
tų ir propagandistų lizdu. Tad

Ar jus žinote, kad

šita naujoji opozicijos srovė karui pasibaigus, šveicarai nu-

t -

Kalbėdamos apie Fordo pla
ną įvesti visose įmonėse penkių 
dienų savaitę, anądien “Naujie
nos“ nurodė, kad tai yra ne ka
pitalisto pasiaukavimas, bet1 kurie yra padėję savo parašus
“bizniška propozicija”. Gerai pa- P<>- aukščiau minėtuoju pareiški- 
statytoje pramonėje/ trumpos mul l,ž šitą jos “gerumą 
darbo valandos yra ekonomiš- tralinis partijos organas, “Rote 
kesnės kapitalistui, negu ilgos Faline”, išspausdino savo špal- 
valandos. i tose jos “manifestą”. Bet iš ki-

' . I z • x _
. į tos pusės ji kerta ir centrui.

Kuomet mes šitaip aiškinome 
tą dąlyką, tai, rodos, kiekvie-’
nas galėjo suprasti, kad mes sako, kad pasirašiusieji po pa
se gyrėm Fordo gerą^širdį, bet reiškimu kairieji esą nepasto- 
tiktai pripažinom jam biznišką1 vys ir nepąĮĮę^hkamai nuosakus 
gudrumą.

Bet komunistų “Laisvė” savo 
davatkoms pasakoja, kad “Nau
jienos” kaip tik garbinančios 
Fordą, kaipo darbininkų labda-' 
rį (geraširdį)! Ir magaryčioms įurjs 
prie to ji dar priduria, kad mes1 į 
ir darbininkų unijas ignoruoją. 
Girdi:

‘ | centro politikos priešai. Ji rei- 
| kalauja griežtesnės kovos prieš 
j “klaidingą roformistinę dabar- 
I tinio C. K. politiką”, kad parti
joje butų atskeigtas tas kairio- 
i jo komunizmo nusistatymas, 

i joje viešpatavo dar prieš 
Būtos Fischčriutės diktatūros 

“Weddingo opozicija” 
pri- 
Ka- 
Ru-

kariu viešai išreiškia savo
Apie Fordo ‘geradarystes’; tarimą Zinovjevo, Trockio, 

rašydamos, ‘Naujienos’ irgijmenevo ir Radeko frakcijai 
nei žodelio neleptelėjo apie sijos komunistų partijoje, 
unijos reikalą.“ 
Po šimto pypkių!

užsimanė mokinti'

Taigi jau turime tris besiė- 
! “Laisve”, dančias tarp savęs sroves Vo- 
mus unijos- kietijos komunistų 

reikalą gerbti! Ret juk “Nau- Bet tai dar ne visa.
jienos” jau senai turi įvedusius 
uniją savo spaustuvėje ir mo
ka savo darbininkams unijines 
algas. O “Laisvėje”, kaip buvo, 
taip ir tebėra skebšapė.

Kada skebšapės- bosai sako 
pamokslus apie “uniją”, tai ten
ka pastebėti, kad jie turi dau
giaus drąsos, negu gėdos!

‘VIENINTELIAI DARBININ
KŲ IŠGANYTOJAI” PIAUJASI

Jau buvo šioje vietoje minė
ta," kad vokiškoje Kominterno 
sekcijoje kilo atviras maištas 
prieš tos sekcijos vadus ir prieš 
viešpataujančią bolševikų frak
ciją Rusijoje. Kaip musų skai
tytojai žino, 700 komunistų par
tijos veikėjų—reichstago ir sei
mų atstovų, centro komiteto na
rių, politikos vadų distriktuo- 
se ir t.t.—nesenai išleido ilgą pa
reiškimą prieš savo partijos ir 
sovietų Rusijos bosus. Dabar dėl 
to “maištiško” pareiškimo eina 
Vokiutijos komunistų eilėse at
kakliausios piovynės.

Pasirašiusius pd pareiikinriT 
septynis šimtus partijos veikėjų 
centras apšaukė “koutr-revoliu- 
cionieriais”, “frardavikais”,’ 
“buržuazijos tarnais”, “kauts- 
kiniais” (Kautskio pasekėjais]), 
‘‘partijos skaldytojais”, “anti- 
bclševikais”, “slaptais socialde
mokratų talkininkais” ir kito
kiais. Maištininkai gi, neapsi-
leisdami, kerta centrui tokiais Jei nori turėt 
pat ir dar stipresniais epitetais, nuolatinį draugą —

o tuo tarpu, kai šitos dvi i Skaityk Naujienas.

partijoje.
Kairesni 

už “Weddingo opoziciją” ir už 
maištininkus, pasirašiusius po.

tarė mažiau svetingumo bero- 
dyti pabėgėliams.

Šveicarijos ir Amerikos rolę 
perėmė Frakcija. Po karo fran- 
euzams reikėjo daug darbinin
kų, kad varyti rekonstrukcijoj 
darbą piripynj Be to, 1921 m. 
įsigalėjo radikališkesnė valdžia, 
kuri simpatizavo kitų šalių po
litiškiems pabėgėliams. Įvažia
vimas j Frakciją iki šio! buvo 
labai lengvas. Tik dabar atsto
vų butas priėmę naują patvar
kymą, kuriuo šiek tiek apsun
kinama įvažiavimas.

šiandien Francijoj priskaito
ma nuo 3,000,000 iki 4,000,000 
svetimžemių. Tai sudaro ne
mažą nuošimtį visų gyventojų. 
Joki kita Europos §alis neturi 
tiek ateivių. Nors darbo sąly
gos Francijoj yra daug bloges-

Gare

Lentų išdirbystčsc Jungtinėse Val
stijose dirba apie 303,661 dnrbinin-' 
kų; dalis tų darbininkų yra lietu
viai. Ar jus žinote, kad rūkytojas ’ 
tuojau įvertins 100% gryną Turkiš
ką tabaką Helmaruose.

■ 1 'y

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

'■ Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Jlel. Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Ros. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 So. Halated St’.

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

Res. 3201 So. WaIIace Street

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

pareiškimu, yra Maslow ir RutlJ n^s» ne&u Amerikoj arba Ang- 
1 lijoj, bet jos esti nepalygina
mai geresnės nei kitose Europos 
šalyse, ypač pietinėse.

Sulig vėliausio apskaitymo, 
Francijoj randasi nuo vieno iki 
pusantro iniHono italų. Vien tik 
1924 m. atvyko per šimtą tū
kstančių darbininkų iš Italijos. 
Darbininkų šeimų nariai į tą 
skaičių neįeįna. Norint tad/tik
rą skačių patirti, šimtą tūks
tančių reikia mažiausia per ke
turis padauginti. Tuo budu 
gausime keturis šimtus tūks
tančių italų.

Nemažas skaičius italų apsi
gyveno pietinėj Francijoj. Ka
dangi franeuzai vis labiau 
kraustosi į šiaurius, tai italių 
atvykimas yra itin pageidauju 
inas. Del jų darbštumo ir lin
ksmumo kaimynai pradeda juos 
pamėgti. O laikui bėgant jie 
tampa Francijos piliečiais.

Kaip didelis nuošimtis tarp 
italų išeivių yra priešingas fa
šistų tvarkai, * yra sunku tik
rai pasakyti 
taip ir jų, priešai dideliais bū
riais apleidžia Italiją. Bet visi 
daviniai rodo, jog anti-fašistų 
išeivijoj yra nepalyginamai dau
giau. Didesniuose 
miestuose 
ti-fašistinės draugijos 
pradeda lošti 
kovoj prieš fašistų diktatūrą. 
Tų organizacijų veikimas labai 
nervina diktatorių Mussolini.

Fischer, kuriuos partijos cent
ras jau yra išmetęs iš partijos. 
Dar kairesnė yra vadinama 
“griežtoji opozicija”, kuriai va
dovauja Korscb ir Schwarz 
(taip pat išmesti iš partijos). Ši 
srovė eina jau neLtoliaus iruiž 
Stalino oponentus Rusijos bol
ševikų partijoje. Zinovjevas, 
Trockis ir Radekas jai išrodo 
tik “pasislėpę oportunistai”, 
kurie ųiekuomel nesugebėsią 
atsistoti revoliucinių Rusijos 
darbininkų priešakyje.

Pagaliau, be šitų penkių prie
šingų viena kitai komunistinių 
srovių, Vokietijoje gyvuoja dar 
“Darbininku Komunistų Parti
ja”, kuri visuomet vedė kovą su 
oficiale Kominterno sekcija Vo
kietijoje. ši organizacija lei
džia savo organą “Komunisti- 
sche Arbeilerzeitung” (Komu
nistinis Darbininkų Laikraštis).

Tai ve kokiam stovyje šian
die rapdasi “vienintėliai tikri 
darbininkų reikalų gynėjai”, 
svarbiausioje bolševizmo “tvir
tovėje” vakarų Europoje—Vo
kietijoje. Jie šaukia darbinin- 
kds1 į “bendrą frontą”, o tuo 
tarpu J>atys pas save jie 
bent šešis “frontus“, kuriuOKO 
kova eina, kaip ties Vcrdunu!

Kaip fašistai

Franci jos 
yra sūsikurusios an- 

k orios 
itin žymią rolę

Fhone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojau ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir 7—9; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

, Tol. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

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. Bruns\vick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

UltraviolStinS Šviesu ir diathermia
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago. III

l ...........  - - ■ - - -

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
(’hicaRU. III. 

Tol. Boulevard 2160 
Valandos - 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Offiče Boulevard 7042

.. Dr. C* Z. Vezelis ..
'LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptlekos 

CHICAGO, ILL.

L
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

šit atėjo diena
Šit atėjo jau diena, , * 
Kurios laukėme vsegda 
Pasirodė ježednevna, 
Bet pusta, kaip ir pirma

Jinai mulkino nūs* žmones— 
Didį, mažą ir kiekvieną.
O nuo šiandien jinai mulkins
Mus’ tavorščius jau kasdieną

Jinai mokins musų, tavorščius, 
Kaip revoliuciją kelti,— 
Be kurios mes niekada 
Ngalim gyventi.

Mat, dabar jau laikas tokis, 
Kad žmoniją reikia keikti; 
Pinigėlius kraut kišenėn 
Ir revoliuciją kelt

Kad prie jos mums prisiren-
gU»,~.

Padaryt Padaužom strioko
Ježedncvnai mes pertrauksim 
Musų smarkųjį Prūsoką.

Hed-hot-toriai smarkus vy
rai--

Prųsoks, Zdrastas ir Dralis... 
B-r-r-revoliuciją kai sukels, 
Dar jx) vieną išsigers.

—Tavorščius.

Kiotrų sezonas
Vasarėlė jau praėjo, 
Saule nudegė Stasys. 
“Žemės Bojus” prasidėjo, 
Pakartos (lar kitą syk. t
Stasys, Vanagas ir mes, , 
Bendrą frontą sudarysimi, 
O “Birutė” jei padės, 
Daug kiotrų pridarytum.

I (teras paukštis Vanagėlis, 
Vištų jis nedrasko, 
O tik gieda kaip pašėlęs 
Net vargonai laksto...
Užgiedos ir mus gaiiįysT 
“La-pu-ta-pu, ka-ka-rik-cik!” 
Jojo nieks- nepabaidys-H 
Ant "tvoros” tik strik-cik.

—Don Pilotas.

Kaimo mokykloje
Mokykloje, tikybos pamoko

se dvasiškis aiškino vaikučiams 
apie Dievą trijuose asmenyse. 
Vaikučiai tos teologinės paslap
ties nesuprato. Del to dvasiš
kis labai nervavosi ir norėda
mas kaip ant delno vaikams 
Dievo trijuose asmenyse vaiz
dą įrodyti, paėmė savo kepurę 
ir rodydamas viršų, klausia;

— Kas čia ?
Kepurė! — atsakė vaikai.

— Iš ko ji pasiūta?
— Iš gelumbės. - ’ J
Dvasiškis išvertė pamušalą ir 

vėl klausia:
— O čia kas?
— Kepurės pamušalas.
— Na, o viduryje kas yra?

Vatos — atsakė vaikai.
— Tai matote^ vaikučiai, kad 

kepurė tik viena, o iš trijų'da
lių sudėta: gelumbės, vatos ir 
'pamušalo. Ar supratot?

— Šupratom-supratotn! 
atsiliepė vaikai.

— Na, tai: Kas yra Dievas 
trijuose asmenyse? , «

—'Toks kaip kepurė! — vien
balsiai atidrožė vaikai.

Dvasiškis tai girdėdamas ap
kaito kaip prie bičių buvęs ir 
daugiau nebeklausinėj o vaiku
čiams nesuprastinų Trejybės 
Slaptybių. .

Pažėrių Kaimietė

Į

Paieškojimai .
Padaužų Respublikai

PaieškonAi pirmo’ redakto
riaus, kuris galėtų odeguoti il- 
nį. Redaktorius turi būti pa- 
khisnus tavorščius ir kad ne

-būtų pabaibęs publičną škulę. 
Senas ilnies redaktorius drulis 
mano važiuoti pas įLeveckj į 
Kaliforniją pabaigti aštuntą 
grėdj. Jo viela gali būti užpil
dyta, jei kas panorėtų jos. Tuo 
reikalu galima kreipti^ į susi
siekimo* ministerį; iš ten bus 
nurodyta vieta, kur ilnis yra 
odeguojama.

Paieškomo komisaro, kuris 
galėtų gazielas nurankioti nuo 
ilnies langų ir kad butų geras 
revoliucionierius, ir galėtų ap
skelbti revoliuciją dulkėms, 
idant jų dauginus nebūtų ilnies 
languose. Bus geras atlygini
mas geram komisarui. Tuo rei
kalu kreipkitės pąs ex-l>arbcrį 
astmų. .

PADAUŽŲ KELIAUJANČIO 
KORESPONDENTO PRANE.

. ŠIMAS 1 ,

Kad Padaužų respublika yra 
stipriausi valstija pasaulyj—to 
niekas negali užginčyti. Paim
kime ilniečius ir jų oratorius. 
Visur jie žada nuversti, dabar
tines valdžias, kokios tik ran
dasi'' pasaulyj, išėmus rhatiuš- 
kos valdžią. Bei dar nei vie
nas bolševikas nedrįso reika
lauti, kad butų nuversta Pa
daužų valdžia. Tu r būti, nu-' 
simapo patys, «kad tat negalimas 
dalykas.

* Bolševikai ir zvanikai/ 
“Dramos rėvas“, katalikai, 

“Kelia“ meną *u šaknim, 
Kad netektų jis šunim.

—D. P.

Pora
Jofias ir Barbora, 
Tai graži pora: 
Ilgas ir trumpa, 
Plati kai stumpa.
Karšta Barbora, 
Sena ir dora, 
Gudri kai lapė, 
Akimis plakė:
“Nieko -sau vyras, 
Lėtas ir ščyras;
Žiedo prašysiu:
Ir pasakysiu:
—Kuman Jonai!
Busim popai: 
Pirksim namą, 
Tu jau mano...”

—Don Pilotas.

SKAUSMINGI SUSIJUN
GIMAI

Gėla ir skausmai greitai pa
balinami su Johnson’s Bel

ladonna Plaster’iu
Geriau, negu nūdieniai braukymai, 

linimentai dėl gėlos ir skausmų pa
šalinimo skausminguose susijungi
muose, —t Johnson’s Belladonna Pla
ster kasdieną teikia pagelbą tūk
stančiams kentančių.

Milijonai žmonių įvairiose pasau
lio dalyse virš 40 metų vaitoja gar
sųjį Johnson’s Belladonna Plaster. 
Plasteriai. eina oficialiai kone viso
se pasaulio Pharmacopoceas’e ir 
Johnson’s Belladonna Plaster yra pri
pažintas kaip pavyzdis. Jis ne tik tui 
visą vaistų jėgą, bet jie puikiausioj 
pailė^y užlaiko gydopią vietų. • štai 
dcl ko Johnson’s Belladonna Plastei 
teikiu greitą, tikrą pagelbą.

Jei jus esate kentėję nuo skausmų 
susijungimuose, gėlos, neuralgijos ai 
reumatizmo ir negalėjot rast pagęl- 
bos braukymuose, linimentuose ir te
paluose, eikit j vaistinę ir reikalau
kit Johnson’s Belladonna Plaster. 
Vartok jį šiąnakt prie skaudamos 
vietos. Jus busit nustebinti if paten
kinti greitu .skausmų padalinimu. 
Gausit visose vaistinėse.

Bolševikai krokodilių 
nemėgsta

Lietuviškai sakant, mes ne
žinome kokios tautos yra kro- 
kodiliai. Taigi nežinome ko
kiai partijai jie priklauso. Jei
gu- jie priklausytų arba simpa
tizuotų bolševikams, lai bolše
vikų gazeta “Velnis” nekeltų 
tokio' zaveruko, kokį ji pakėlė 
rug. 24 d. Iš rugsėjo 24 cL bol- 
ševikėlių “Velnyj” pakelto klau
simo, mes galime jau spręęti, 
jog krokodiliai yra buržujai.

“Naujienų” N r. 223 tilpo į- 
domi žinia, kaip p. P. Badvvill’- 
as sugavo ir padovanojo Lin- 
colno zoologijos parkui 11 pė
dų krokodilj. Del tos žinios 
bolševikų ežednevnas (2 typų) 
“Velnias” išdrožė labai žioplą 
spyčių. Tuo klausimu mes ga
lime tam bolševikų pisoriui pa
aiškinti krokodilio ypatybes.

Krokodilis, kurį Floridoj pa
gavo p. Radwill, yra jau senas 
ir rimtas gyvūnas. Jisai mėgs
ta ilgai miegoti; mėgsta žuvis 
gaudyti; mėgsta ant saulės pa
sikaitinti. Jisai taipjau ne
skaito Lenino tezių -lygiai taip 
kaip ir visi buržujai kad daro.

Jeigu jau bolševikai nemė
gsta krokodilių kaipo buržujų, 
tai mes patariame jiems- pada
ryti Rusijoj ant krokodilių ab- 
lavą: sugaudyti juos ir išsiųsti 
į Sachalino salas kartu su so
cialdemokratais

P-no Badwill’o ilgasis kro
kodilis dabar randasi Lincoln 
parke. Jeigu bolševikų red-hot- 
toriai netiki, kų £ia apie t»j kir
miną parašiau, lai nueina pa
tys pasižiūrėti į parką.

- Don Pilotas.

“Juk jis ne kiaulė—”
Susitikę du * žemaičiai, abu 

draugai, užvedė pasikalbėjimą 
apie laiką:

— Jonai, ar tu jaų^ atvarei 
savo’^aikrodį atgal?

— -O kam aš jį turiu varyti? 
Juk jis ne kiaulė.

KEPYKLOJE
* ‘ • i. i ’

Mano šeimininke sakė, 
kad ji bulkoje radus vietoj ra- 
zinkos — tarakoną.

— Pasakyk savo šeiminin
kei, tegul ji man atsiunčia tą 
tarakoną, tai aš jai duosiu ra- 
zinka. v

Amerikos Jungtinių Vąlstijų 
bolševikai ir nemano, kad galės 
kada kilti “revoliucija”. Kartą 
buvo mėginta sukelti ir pada-! 
ryti galą, bet revoliucija užsi
baigė surpaipūj. Dabar jie su
galvojo kitaip—paimti šalį ii
savo rankas. Komisarais numa
toma Durniulis ir Snargliunas 
iš Roselando. Snargliunas*yra 
gana sinart vyras: Jam lengva 
yra parduot porą bunėiukų pols- 
kų kelbasų į. dieną/ Jis surado 
būdą—ir gana lengva, -- kaip 
paimti J. V. visą žemę į savo 
globą be jokio kraujo pralieji
mo. Vieną šlapiu gražią dieną 
visas Bo.'t’lando štabas atsilan
kė į Ind. Barborą pas savo 
draugą Molą. J. ‘Molas nusi
vedė pas poną Asulį, o Asulis 
yra gan smartžmogus ir pažįs
ta gerai visus planus visų mies
tų, kaimų ir miškelių; žino ir 
jų vardus. .Bet kadangi visi 
miestai, kaimai ir miškai turi 
buržuaziškus' vardus,, tai to 
mes negalim pakęst. Mes tu
rime juos pakrikštyti savo
tiškai. Įnešimas priimtas. Vie
nas miškas jau jų rankose. Tu
ri gražų vžŲ-dą. Miškas, kuriš 
priklauso Gary, Indiana, ir yra 
netoli Tolestono, nuo šio laiko 
turi Tolstojaus vardų. Nors 
Tolstojus ir nebuvo bolševikas^ 
bet tai niekis.

Todėl Padaužų koresponden
tas praneša visiems bolševi
kams, kurie dar nežinot, kad 
bolševikai jau turi “nuosavią” 
vietą, iš kur bus pradėta r(>vo- 
liucija. Kada kitą kar
tą prasidės manevrai, 
tau visi atvykite. Kartą 
jau, buvo manevrai, bet 
mažai tesusirinko. Paskui buvo 
nusiskųsta pef* “Ilnį” buk dar 
niekas naujos vietos nežino, lo
dei mtižai Ir teutsilankę. Dubai* 
žinokite, kad miškas, kuris pri
klauso Gary Land Co., yra mu
sų ir vadinsis Tolstoi.

Iš “Tolstoi” miško galima 
pradėti pulti artimus miestelius. 
E. Chicagos nereikia užkabinti, 
nes ten gyvena visi maskviš
kiai. Ind Harbore yra tik ke
letas, kurie dirba dėl Maskvos. 
Vienas iš smarkesnių yra p. 
Asulis; jo pagelbininku yra p. 
Molas.

Slogą pūslėje 
lengvai pagydo

SANTAL 
MIDY

Nepriimk pa
mėgdžiojimų. 
Pastebėk žodį.
“Midy”, Parsi
duoda visose 
vaislinyčiosp.

• Indiana Harbore jau yra 
rengiamas prie revoliucijos. 
Sendvičių užteks, nes keletas 
pasekėju turi pilnus sandėlius 
kelbasų. . , .
—Padaužų keliaujantis Koresp.

NEPASISEKIMO AUKA

Teisėjas: — Tamošiau Ruda- 
pakauši 1 • Penkta mergina tam
stą traukia atsakomybėn už su
laužymą pažado ją vesti. Juk 
tai jos iš proto taihstą išvarys, 
jei neveši žmoną....

Tamošius Rudapakaušis; — 
Vedžiau ponas teisėjau kartą ir 
žmoną, bet gavau lazdų nuo jos 
vyro.

POLICIJOS NUOVADOJ

Policininkas, rašydamas pro
tokolą suimtajam: — Užsiėmi
mas?

Suimtasis: —'Fotografas.
Policininkas: — Tai už ką 

tamstą* sulaikė?
Suimtasis; i— Matai, tamsia, 

norėjau padaryti išradimą ir 
traukiau iš karto du paltu, bet 
kabykla parvirto ir • sukėlė 
triukšmą.

BYLŲ RUNGTYNĖS

Kasininkas: — Tai kaip gi, 
ponas advokate, ar greit baig
sim šitą bylą? *

Advokatas: — Aš ją baigsiu * f
per mėnesį, o tamsta tur būt 
per aštuonis metus.

----- . - J

DU KAIMYNAI TURGAVIE
TĖJE STOVĖDAMI KALBASI

— Sakyk, Pranai, ką reiškia 
tos skaitlines makabiliaus pa
sturgalyje ?

— Ir aš nežiųąu.,.. Turbut 
skaičių suvažinėtų žmonių.

UBAGIUKO ARGUMENTAI

Ubagiukas, apiplyšęs, kokių 8 
metų praeiviuimetų praeiviui: —■ Sušelpk, po
pūti, vargšą kėliįls centais, ne
turiu nei tėvų nei giminių.... 
kailį man grąsino jie nunerti 
jei grįšiu be pinigų.

MALIAVOTAS DAIKTAS

Sako moters ilgiau gyve
na, negu vyrai; dėl ko taip?....

— žinoma, maliavotas daik
tas visuomet ilgiau laiko, negu 
nemaliavotas.

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

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

flaro dovierriastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
■' Nočary Public x

3311 So. Hateled Street
Tel. Yards 6062

Chicago, III.

Kodėl 
Bambino?

Todėl, kad Bambino šute-, 
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

"i'odei, kad k nei i k Vi i melsta 

Bafnbino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arka 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

F. AD. RICHTER & CO. A 
Bcrry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

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

PETNEŠŲ MOKESTIS

Patirta, kad greit bus pritai
kinta prabangos mokestis pet
nešoms. Del tos priežasties jų 
kaina baisiai pakils; Dauguma, 
negalėdami nusipirkti petnešų, 
laikys kelties rankose.

Ilustrovąny Kurjer Codz. 291
"į---------- 1------ ■

PIRŠLYBŲ PRIEŽASTIS
t • 1 - ■

Našlė, draugei: — Tik pama
nyk Barboryt: trys mėnesiai 
kaip našlauju, o jau penki pirš
liai buvo.

Draugė: — Iš tikrųjų! Aš ne
maniau, kad tamstos vyras daug 
turto pdliko.

NAUJAS CHEMIJOJ 
DALYKAS

Profesorius tik ką vedusiam 
studcntlui: - kokiuos jungi
muos tirpsta auksas ir sidab
ras ? '

Studentas: — Greičiausia ir 
be žymių moterystės junginy, 
ponas profesoriau.

KAS VOKIEČIUI ĮDOMU

- Berta iš virtuvės: — Fricai, 
kas naujo laikrašty?

Fricas: — Tuščias šiandien 
laikraštis, Tik pamanyk, nei 
vienam lenkų koridory neįvyko 
geležinkelio katastrofos, • nei 
banditų puolimo.

SENBERNIO PAAIŠKINIMAS

Viąnas senbernis nuolatos su
ko apie merginas, bet jokiu bu- 
du negalėjo apsivesti. Vieną 
kartą jo kaimynas užklaušė jį:%

— Kodėl tu, Antanai, nie
kuomet neapsivedi? Juk apie 
merginas nuolat suki?

— Kad turbut, brolau,* bloga 
yra ta mergina, kuri už manęs 
norėtų ištekėti.

Daktarai vallina ALL- 
BRAN Kumulj maiatu 
todėl, kad virikinitnaa 
nepermaino jo formoa, 
kuomet Ji* eina per žmo
gau* yiHtemę. Ta* mal*- 
to gumuli* eina kiaurai 
per vlaa* žarna* ir 14- 
Htumia lauk ii žarnų vi
sa* bereikalinga* atma
ta*, tuo budu suteJcia 
žarnom* naturalj veiki
mu. Tiktai ALI^BRAN 
Kali tai padaryti. Dalia 
bran produktų yra tik
tai dali* veikimo. Todėl

pirkite tiktai Kellagg’o 
| ALL-BRAN.

AtalųskU man sampelinj 
pakeli dykai ju*ų Kcl- 
logg’o ALL-BRAN sykiu 
su lietuviškomis infor- 
jnacijomis apie ALL- 
BRAN. 
KELLOGG COMPANY 

Battle Creek, Michigan
Vardas ..............................
Adresas

Lithuanian

'■

> , *»

Apsisaugokit Pavojin
go Ženklo Ligų — 

Užkietėjimo.
•

Daugelis žmonių galutinai išsemia savo jė
gas kuomet pasibaigia dienos darbas. Devy
nis sykius iš dešimtie.! ši padėtis apsire š- 
kia nuo užkietėjimo vidurių. Dabokite šitą 
pavojingą ženklą ligų. i
Prašalindami šią unlversai'e ligą, jus sugrą
žysite atgal ju»ų sveikatą ir galėsite d:rbti 
savo darbą be nuovargib. Tūkstančiai ken
čiančių jau surado, kad Kdlogg'o ALL- 
BRAN yra tikras būda* prašalinimo užkie
tėjimo vidurių. .
Keliogg’o ALL-BRAlf inbęįkia tikras pasek
mes. Jos išvalo žaipias h* atšviežina jas. 
Jos priverčia eiti lauk reguliariai ir natų* 
raliai. Paprasti vidurių valnintojai, kaip tai: 
pilės, druskos ir mineral’s vanduo erzjna 
visą kūno sistemą. Jie veikia tiktai trumpą 
laiką, tiktai erzina jūsų sistemą ir pamažu 
nustoja visai veikę.
Del prašalinimo užkietėjusių vidurių valgy
kit mažiausiai du stalavu šaukštu KcIIokr’o 
ALL-BKAN kasdien. Chroniškuose atsitiki
muose, su kiekvienu valgiu. Jei va Išrysi t re- 
gulianiai, garantuojama, kad jos suteiks tik
rą pagelbą, arba jūsų groserninkas grąžins 
jums jūsų pinigus.
Jus galit valgyti jas be pieno ir Smetonos, 
arbą sumaišyti su kitais virtais arba near
tais valgiais. Išmokite pataisyti juos pagal 
nurodymą ant pakelio. Gydytojai rekomen
duoja Keliogg’o ALL-BRAN, nes jos atlieka 
darbą. Visoje grosernėse raudonose ir ža
liose pakeliosė. Duodamos visuose viešbučiuo
se ir restauranuose. . x
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ICREDIT CLOTHING
So.H-Jsted Street

Dykai Dykai
26 šmotų W i Ui am A. Rogers 
serving setas visiems, kurie 
atidarys naują sąskaitą laike 

šios savaitės
1600 lenkų jau pasinaudojo musų 
pasiulymu. Mes dabar gavome di
delį skaitlių šių populiarių ^etų ir 
duodame juos dykai prie kiekvie
no, pirkinio vyrų ir moterų rūbų. 
Specialis pasiūlymas yra tik apru- 
bežiotam laikui, kol jų turėsime. 
Pasinaudokit proga.

VYRŲ SIUTAI
2 kelnių siutai, vėliausiu rudeninių 
stylių, geriausio materiolo, didelis 
pasirinki/nas spalvų.

$29 Ir Augščiau

MOTERŲ DRESES IR KAUTAI
Šio sezono naujausių stylių ir smart 
spalvų, pigiausiomis kainoi :/ jūsų 
pačių išmokėjimais.

$15 Ir Augščiao

SUTAUPYKIT MAŽIAUSIAI 40% UŽ SAVO FUE KAUTĄ
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BRANG
STA l Kai ateina Butų Komi
sija nustatyti butui nuomą, tai 
butai begalo pinga, o kai ateina 
Mokesčių Komisija nustatyti 
mokesčius, vaje, kaip butai 
hranorsta! Nuk.

M

Klaipėdos direktorija išdavines 
užsienio pasus.

Ministerių kabinetas pakeitė 
užsienio pasams duoti taisyklę® 
ta prasme, kad pasų išdavimas 
Klaipėdos krašte pavedamas di
rektorijai.

Naujas Amerikos konsulas
J Kauną atvyko naujas Ame

rikos Jungtinių Valstijų konsu
las P. Hobert W. Heingartneris. 
Ligšiolinis konsulas p. Karlso
nas, atšaukiamas.

Universiteto stipendijos
l’niversitetąs šiais metais iš 

vyriausybės gauna 135 stipen
dijas, 150 litų ir 250 litų. Be to, 
duodama dar 10 stipendijų bai
gusiems universitetą važiuoti į 
užsienį ruoštis profesūrai, po 
300 ir 500 litų.

Klaipėdos uosto
Per pirmus šių 

nesiūs į Klaipėdos
271,411 tonų įvairių 
58,026,000 litų sumai, 
siais* metais tuo pat laiku įvež
ta 246,091 tonas, 135,167,000 
litų. Išvežta: šiemet — 111,- 
878 tonai, 25,782,000 litų.

M 
►< 
M

apyvarta
metų 8 mė- 
uostą įvežth 

prekių.
Praėj u-

N

M 
M
M

Nuvyko parsivežti Rudą.

Klaipėdos policijos komisaras 
Pelcas išvažiavo į^Ciiniehą
Šveicarijoje parsivežti iš Un 
suimtą apsivogusį Klaipėdos 
miesto stoties viršininką Hudą. 
Areštuojant, pas Hudą rasti! 
30,000 vokiečių markių. Jo ben
dradarbis Edelšteinas esąs pa
bėgęs į Rumuniją. Jis, matyt, 
dauginusią bus paėmęs pinigų. 
Karaliaučiaus policiją, gavusi 
Hudo paveikslą, tuoj per radio 
pasiuntė jį visiems- Eurppos 
miestams. Ciuricho policija, tu- ' 
rėdama Hudo atvaizdą, tuojau 
jį suėmė. Rudas į Ciurichą at
vyko iš Karaliaučiaus.

h

M 
M

Suiniti politinės policijos 
dininkai.

va!
N 
H

Areštuoti buv. politinės poli
cijos kai kurie valdininkai ir 
pabėgusio buv. tos įstaigos vir
šininko Hačio padėjėjai Nor
vaiša, Garfeldas ir Zdanavičius.

Pasibaigė žemės tikio kursai 
mokytojams, kurie buvo suruo
šti žemės ūkio akademijoj Dot
nuvoje. Pilnai kursus baigė 31 
prad. mok. mokytojas.

M

Kaišiadorių valsčiaus revizijos 
vaisiai.

Savivaldybių departamento 
padarytos Kaišiadorių valsčiaus 
valdybos revizijos išdaviniai to
ki, kad valsčiaus viršaitis ir 
raštvedys atstatyti ir patraukti 
teisman.

M

M

Be to, ten bus 
dalykų muzie*

lietuvių dainų

Steigiamas dailės salionas.
Lietuvos dailės draugija ruo

šiasi Atidaryti Kaune nuolatinį 
dailės salioną. Salione nuolat 
eis meno parodos atskirų daili
ninkų ir grupių, 
įsteigtas meno 
jus.
Klaipėdos krašto

šventė.
Ateinantį pavasarį Klaipėdos 

krašto lietuvių chorai ruošiasi 
surengti “Pirmąją Klaipėdos 
krašto lietuvių dainų šventę”. 
Bendrojo choro dirigentais nu
matyta p. p. Vydūnas ir A. 
Vaičiūnas. Paruošiamieji šven
tei darbai jau atlikti.
Atleido susipešusius pedagogus

Kauno komercinėje mokyklo
je nesenai įvyko incidentas. 
Mokytojas Ilgūnas direktoriui 
L. Volotkai kirto į ausį, švieti
mo ministerija mokytoją Ilgū
ną atleido, o Volotkai pasiūlė į 
atsistatydinti.

M

N

M
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Laikinis-Didžiausias “Naujienų” Knygų Nupiginimas 
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAŽIAU .*510.00. KNYGŲ DIDELIS NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI 

Aktyvam protui reikia maisto — knyga sotina protini žmogaus alkį. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tautų žrfiones, semia sau žinojimą iš knygų, pertat visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puoSia savo namą 
knygomis, vadinamo kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas seuas galvočius yra pasakęs: “Namas *be knygų, tai namas be stogo”. Ir tai yra šventa tiesa, kad našias atrodo daug jaukesnis, 
daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi apščiai knygų. Knygos netiktą! gražiną bei (labina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę. Tiktai 
skaitanti žmonės yra. kulturneSiai, yra tikrieji civilizacijos sūnus. Pertat yra verta kiekvienam lietuviui savo namų kertelę išpuošti gerų knygynėlių ir turėdami liuoso laiko semti iš knygų pasaulio gudrybių turtą, 
kuris yra per šimtmečius patirtas ir surašytas j knygąs. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, vertu geresnių knygų parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms j Lietuvą.

Siame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS”’ naujai atidarė didžiausią KN¥GYNĄ lietuviškų knygų, pertai šitą nirpigmimą 
daro kaipo įvadą j naujų bizrtj ir ragina kiekvieną lietuvi pasirinkti iš šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yra numažinta. Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $20.00 PILNA KAINA, tai 
“NAUJIENOMS?* prisiųskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę kūmą knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite “NAUJIENOMS” tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knvgos yra pažymėta numažinta kaina- šitas didžiausias knygų nupiginimas tęsis tiktai iki SPALIO-OCTOBER 3L DIENAI, 1926 m., pertat verta paąirupinti kiekvienam, kad tuoj jsigijus geriausių knygų iš šio 
•■NAUJiENŲ” pasiulijimo. ' v- • 1 > r

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
ANGEŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. Lalij^ .(Dalis 1 ir II), 
čia rasi visds lietuvišKus žodžius išgul- 

. dytus angliškai ir angliškus z žodžius 
. išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 

angliško žodžio yra kabose pridėta tar
inė kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos sky
riaus žodis priklauso, šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintelis pas lietu
vius — geresnio už jį nėra. ' Šitas žody
nas reikalingas visiems -— ateiviams lie
tuviams, taipgi ir čiagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą.- žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1274, gražus tvirti audi
mo apdarai.
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU-
’ VIšKOS KALBOS., Sutaisė A. Lalis. 

(Dalis.II). čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusla
pių 835, drūtais audimo apdarais.
kaina $6.50,Jki Spalio 31 d. tiktai $4.00 

RANKVEDIS ANGLIŠKOS 
Sutaisė J. Laukis.

LIETUVOS TĖVYNĖS DAINOS. 
Parašė kun. Vienožinskis. 33 dainos 
Vienožinskio ir 4 dainos vyskupo Mo
tiejaus Valančausko. Pusi. 48.
Kaina 30c., iki Spalio 31 d. tiktai 25c.

PATARIMAS VYRAMS APIE LY
TIES DALYKUS. Paraše Dr. Robinao- 
nas. Knygoje nurodoma kaip apsisau
goti nuo lytiškų ligų ir jas gavus kaip, 
galima išsigydyti. Pusi. 233, apdaryta. 
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

PATARIMAI MOTERIMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knyga su daug paveikslų ir nau
dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią knygą įsigyti. 
Puslapių 300, apdaryta. .
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 .

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI 
SUTVĖRIMAI; Parašė šernas. Su daug 
paveikslų. šioje knygoje aprašoma 
apie įvairius sutvėrimus seniausių ga
dynių, gyvenusių dar prieš atsiradimo 
žmogahs. Mokslininkai atkasinėdami 
žemės sluoksnius randa čielus kimus ir 
pagal jų sprendžia apie žemės senumo 
ir gyvybės atsiradimo ant jos. ? Pusi. 
370, apdaryta. .
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ŽINYBAS. Svarbi knyga visokių žinių 
iš mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos, 
medicinos ir įvairių, patarimų bei pamo
kinimų knyga —• kaip tai apie sveikatą, 
budus gydymosi, vaistus, nurodymus 
amatininkams, ūkininkams, darbinin
kams, šeimyninkams ir kitiems . Šita 
knyga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje bei kiekviename nanje. Pusi. 
392, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba 
burtų, monų ir visokių raganysčių kny
ga. Taipgi pilnas delnažinystės moks
las su paveikslais. Yra tai didžiausia 
ir praktiškiausia monų ir visokių pas
lapčių knyga pasaulyje. Didelio for
mato 6x9, pusi. 4ŲJ, apdaryta. ’ 
Kaina $4.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LtfcTUVISKAS SAPNININKAS — 
vieninteliai geriausias Sapnininkas, su
taisytas pagal persiškai egiptišką sap
nininką su daugybe paveikslų, šitas 
sapnininkas geriausia išguldo visokius 
sapnus negu bile vienas kitas sapninin
kas. Taipgi yra ir planatų spėjimo 
ateitis. (Agentai, kurie pirks sykiu • 
daug šitų sapnininkų'gaus už gana nu
mažintą kainą). Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

eThnologija arba istorija apie 
žemės tautas. Sutaisė šernas. Su 
daug paveikslų. Šioje kpygoje aprašo- . 
ma apie visas žmonių tautas ir gentes, 

.veislės arba rasės. Knygoje parodoma1 
kiekvienos nors ir mažos viešpatystės 
žmonių kilmę, spalvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą. Knyga pilna paveiks
lų visokių žmonių veislių. Knyga žin- w 
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 
Gf>7. dviitttis apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIK- 
šcių PAVEIKSLAI: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose,* 
ofisuose, svetainėse. Perkant visus 4 
paveikslus sykiu atiduosime už $1.25, 
bet/perkant atskirai, kaina kiekvieno 
5.0 centų.

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Knyga 
naudinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais bei visa šalies 
tvarką. Didelė knyga. Pusi. 1031, 
apdaryta. <
Kaina $4.Q0, iki Spalio 31 d. liktai $2.75

GEOGRAFIJA arba žemės aprašy
mas. Sutaisė šernas. Su daug paveik
slų. Aiškiai ir suprantamai aprašoma 
musų žemė, jos pavidalas, didumas, 
aukštis, vulkanai, kur randasi anglis, 
.geležis, auksas, druska ir kitos žemės 
gerybės. Kiek kur yra ežerų,'marių, 
upių, jų vardai, plotas gylis, kur kokie 
miestai, gyventojai ir tt. Labai žingei
di knyga. Pusi. 469, drūtais apdarais. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Su 
paveikslais. Parašė prof. Vipperis. 
Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki nupuolimo Rymo im
perijos. Pusi. 305, drūtais apdarais. 
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. Parašė Karpavičius. Daug už
imančių dalykų randasi šioje knygoje. 
Puslapių 148, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

/

KAL
BOS. Sutaisė J. Laukis. Iš šios kny- 

t gos lengva pačiam per save be pagelbos 
mokytojo išmokti anglišką kalbą. Pus
lapių 310, drūtais apdarais^ - ‘ 
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

LITHUANIAN SELF 1NSTRUCTION. 
Sutaisė J. Laukis, šita knyga gera ne
mokantiems lietuvių kalbos, o ypačiai 
čiagimiams lietuviams, kurie visai silp
nai susikalba lietuviškai, o nori išmok
ti tinkamai susikalbėti.
Kaina 50c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c. 

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė prof. 
Chantepie de la Sauseye’o. Labai dide
le knyga su daugybe paveikslų dievų, 
dievaičių relikvijų; bažnyčių, šventiny- 
čių irttt. Vienintelė knyga lietuvių kal
ba, kurioje galima rasti pilnu tikėjimų 
istorija. Pusi, 1086, drūtais apdarais., 
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ISTORIJA ABELNA. Parašė Dr. A.
Bacevičius. Yra tai pilna viso svieto 
istorija nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimimą ’’ 
iki galutinam išdraskymui .Aleksandro 
Makedoniškojo imperijos, 146 metų po 
Kristui, šioje knygoje yra istorijos 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, Ba- 
bilionijųg, Persijos, Karthaganos, Phoi- 
n iki jos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš
patijų kurių vardai čia nepažymėt'i. 
Knyga 498 pusi., drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki.Spalio 31 d. tiktai $1.75 

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ, 
šioje knygoje yra pilna Amerikos isto
rija sykiu ir Amerikos konstitucija. 
Kiekvienas perskaitęs šitą knygą ryš
kiai susipažins su Amerikos istorija — 
jos praeitim, jos kovoms ir visu tuo ką 
Amerikos žmonės turėjo pakęsti kolei 
iškovojo ta< sąlygas gyvenimui, kurias 
šiandie turim. Pusi. 364, (liūtais ap
darais. / Q .. ».
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

F’A.VEIKSM-.V KNYCJA. ---- Famous
Pictures, 350 moterų bei merginų pa
veikslai, gryni, gamtiški. Knyga dide
lio formato. 'Pusi. 350, tekstas anglų 
kalba, apdaryta;
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00 

VILNIUS. Vilniaus istorijos apžval
ga. Parašė K. Binkis įr Turulis. Lai- ’ 
kotarpis Vilniaus istorijos yra paimtas 
nuo 1623 metų iki 1923 metų. Repro-

* dukcijos surinktos iš.. Bulhako, Fleuryo
* ir Smuglevičiaus litografijų ir senų pie

šinių. Daugybė varsuotų paveikslų ir 
du žemlapiai. Šitas Vilniaus Albumas, 
tai brangus kultūrinis turtas dėl kiek
vieno lietuvio, pertat kam brangi Lie
tuvos praeitis ir jos ateitis, tai kiekvie
nas turi pažinti'Vilniaus istoriją su jo 
esamais kultūriniais turtais. šitas • 
Vilniaus Albumas padabins kiekvieno 
lietuvio namą, pertai meš patartam 
kiekvienam įsigyti Vilniaus Albumą. 
Didelio formato, su daug paveikslų 
spalvuotų ir nespalvuotų, puąl. 188. >
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Rygiškio Jono. "Pilna lietuvių kalbos 
gramatika. Pusi. 280.
Raina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

VARGO MOKYKLA. Sutaisė Jab
lonskis. Skiriama lietuvių kalbos 
mokslo reikalui, geriau pasakius tiems, 
kurie nori išmokti taisykliškai kalbėti 
lietuvių kalbą. Dvi dalis,spusl. 542. ' 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

FIZIKA. Parašė K. Šakenis. 3 dalys 
vienoje knygoje. Pusi. 472, apdalyta. 
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

šitas didžiausias “NAUJIENŲ” knygų nupiginimas, kuris tęsis iki SPALIO-OCTOBER 81 DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad saVo skaitytojams, savų rėmėjams ir visiems ( 
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodauąiausia šitų knygų, kito panašau nupigimmo v 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJIENAS” asmeniškai1 pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus. Taipgi raginanti, kad knygynai bei knygų pardavėjai pas 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime. Pinigus sykiu su Knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

NAUJIENOS 1739 So. Halsted Si.
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GYVENIMO DUMBLE. Parašė S.
E. Vitaitis. žingeidi apysaka iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, naujai išėjusi iš 
spaudos. Pusi. 866, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

AKYVI APSIREIŠKIMAI SVIETE, 
į kuriuos žmonės nuolatai žiuri, bet jų 
gerai nesuprdhta.. Knygelė su paveiks
lais. Puslapių 79.
Raina 40c., iki Spalio 31 d. tiktai 30c.

RAISTAS — THE JUNGLE. Para
šė Upton Sinclair. Gana žingeidi apy
saka iš lietuvių1 gyvenimo. Puslapių 
355, apdaryta.. ' , 1 •
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
ŠTAS S^ENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta. Pusi. 1127, dydžio 6%x9%.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meye^ 
ris. Aprašyta kokiu budu tvėrės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų žemė 
ir kaip atsirado, gyvybė. Su daug pa
veikslų. Pusi. 140, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $13)0

LIETUVO&ŽEMLAPIS, visai naujas 
— randasi visi Lietuvos mieątai, mies
teliai, bažnytkiemiai, kaimai, upės, eže
rai, vieškeliai, plantai, pelkės, tikroji 
valstybės siena, Kuržono linija ir tt. 
Kaina $1.50,Ski Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVA PAVEIKSLUOSE
gražių gražiausių atviručių (Post 
Cards) ant kurių vaizduojama puikiau
sios bei istoriškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo draugais.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

MAGIŠKOS KAZYROS su pilnu lie
tuvišku išguldymu. Geriausios kazyros 
tiems, kurie nori savo ateitį atburti ka- 
zirų metimo pagelba.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė 
H. Sienkievioius. Įdomi apysaka iš 
krikščionių persekiojimo laikų, ,geriau 
pasakius apie Nero laikus. Puslapių 
230, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS.
Labai įdomios pasakos su daug paveiks
lų. Puslapių 300,
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS. 
žingeidi pasaka iš žmonių padavimų. 
Puslapių 174.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KANDIDAS. Parašė Valtairo. Gar
sus filozofo-istoriko Valtairo veikalas. 
Pusi. 175, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŪKININKO DANGUS. Parašė Ig. 
Končius. Metereologijos populiarus 
vadovėlis, apie žiemą, sniegą, saulę, au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, 
elementais ir Pusi. 112.
Kairja. 75c., iki SpUlio 31 d. tiktai 5Oc.

KRAUJO LASO KELIONE, Parašė 
N. Osiopovski. Apsakymas kaip gyve
na ir minta žmogaus kūnas, su paveiks
lais. Puslapių 79. \ 
kaina 60c., iki,Spalio 31 d. tiktai 40c.

STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Pa
rašė N. Rubakinas. Įdomi knyga apie 
visokius stebuklus — su daug paveiks
lų. Puslapių 240.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPATAVI
MO LIETUVOJE. Parašė Dr. J. šliupas. 
Pusi. 5j52, apdaryta. '
Kaina $3.50, iki Spalio ?1 d. tiktai $2.00

GAMTA IR JOS REIŠKINIAI. Pa
rašė Trojanovskis. žingeidi mokslinė 
knyga su daug paveikslų 4-riose dalyse. 
Puslapių 303.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

ARITMETIKOS TEORIJA. Sutaisė 
A. Smetona. Pusi. 139.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

ORGANINIS CHEMIJA. Parašė V. 
. Rūkas. Pamatinės žinios šitoje srityje; 

Puslapių 384, apdaryta.
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
arba trumpas vadovėlis, pačiam mokytis 
arba mokykloms. Sutaisė Damijonai
tis. Pusi. 166. v
Kaina 80c., iki Spalio 31 d. tiktai 60c.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 
80 DIENŲ. Parašė Julės Verne. Įdo
mus pasakojimas apie kelionę aplink pa
saulį. Su paveikslais’. Pusi. 228.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00
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GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS. 
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa-, 
tirti gamtos mokslus: augalus, vandenį, 
žemę, žmogų ir kitus gamtos įvairius 
sutvėrimus verta įsigyti šią svarbią 
knygą. Su daug paveikslų. Pusi. 584, 
yra 3* jose dalyse .
Kaina $3.75, iki Spaliai d. tiktai $1.75 

LIETUVIŲ TAUTA SENOVĖJE ir 
šiandie.1 Parašė Dr. J. Šliupas. Yra 
tai pilna Lietuvos istorija nuo 13-to iki 
16-to šimtmečio. Pusi. 563, apdaryta. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

ARITMETIKA. Sutaisė A. Busilo. 
Aritmetika yra 5-iose dalyse, pusi. 525, 
gana tinkamai sutaisyta dėl mokinimosi 
rokundų .
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. Su
taisė Ilgimas. Tinkama knyga norin
tiems mokytis knygvedystės. Pusi. 184. 
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

ARITMETIKOS UžDAVINYNAS. Su
taisė Mašiotas. Dvt dalis, pusi. 177. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 75c.

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODY
NAS. Sutaisė Vėgėle-Strazdas. Tinka
mas nešiotis kišenių j e. Pusi. 252. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
LIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr. 
sanavičius. šioje knygoje telpa
šimtai gražių pasakų apie rojų, čysčių, 
peklą, giltinę, . marą, cholerą, dūšias, 
velnius, vaidinimus ir kitas įvairybes. 
Pusi. 470, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAI
RIOS. Surinko Dr. Basanavičius. Daug 
gražių pasakų gana juokingų ir labai i 
žingeidžių. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

LITHUANIA — TRE AWAKENING 
OF NAT1ON. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu- 
prapta tinkamai lietuviu kalbos, šita 
knyga yra anglų kalba ir joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas* ėragi- 
mis lietuvis pamylės savo tėvų šalį. 
Pertat, verta kiekvienam tėvui bei kiek
vienai motinai pasirūpinti, kad vaikai 
turėtų šitą knygą, nes tai yra brangus 
turtas dėl čiagfrnių lietuvių. Pusi. 248, 
didelio formato.

' Kaina $5.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.50
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. 

Sudarė K. Būga. 1-mas sąsiuvinis iki 
anč. Pusi. 80, didelio formato.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

VAINIKAI. Naujos visokios dainos 
musų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu
staičio, Vinco Krėvės, Kalėdų Kaukės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Steponaičio, Puti
no, Zigmo Gėlės, Fausto Kiršos, Balio 
Sruogos, Tyrų Duktės, Vaidylos Ainio w 
ir Binkio. Taipgi visų minėtų poetų au
tografijos ir paveikslai. Pusi. 230.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

HL.UD-A.S- Parušč Dobilas. Roma
nas iš laikų buvusios revoliucijos 1905 
metų. Pusi. 428. •
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

A. VIENUOLIO RASTAI. 22 gra
žios — užimančios apysakos. Pusi. 348. 
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25*'

DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMO
NIŲ PADAVIMAI. Parašė Vincas 
Krėvė. Pūsi. 152.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 80c.

DYKUMOSE IR GIRIOSE. Labai 
žingeidi apysaka garsaus lenkų rašėjo 
—- Henryko Sinkevičiaus. , Dviejosfc da
lyse. Pusi. 419. * »
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVOS 
KRAŠTAIS. Parašė Sirvydas. Pusi. 
208, apdaryta. \ %
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BA- 
TALJJONO “VEDĖJA. Jos gyvenimas 
ir vargai. Pusi. 296.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJE 
AZIJOJE nuo senovės iki pateko po val
džia Persų. Parašė Dr. J. šliupas, žin
geidi dalis Lietuvos istorijos. Pusi. 
283, drūtais apdarais.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI.
Parašė Banks. Knyga labai žingeidi, 
su paveikslais. Pusi. 200, apdaryta.
Kaina $J.7į>, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

PAVASARIO! BALSAI. Mairionio. 
Gražių dainų knyga. Pusi. 120.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

“NAUJIENŲ”* draugams davus 
margiai kada susilauksite. Kurie 

:nygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi, nes
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fTACTUNOS, ’CHcago, m

CHICAGOS; 
ŽINIOS

Zelandijos premjeras
Chicagoje

Lenkų Grobikų Naguose

Tyfo sumažėjimas
Sveikatos komisionierius Dr. 

Herrnan N. Bundesen praneša, 
kad susirgimai tyfo karštinė
mis Chicagoj labai sumažėjo.

Nuo sausio 1 d. iki rūgs. 30 į 
d. 1925 m. tyfu susirgimų bu
vo 182, mirimų 30. Per tą patį 
laiką 1926 m. susirgimų buvo 
103, mirimų tik 13. •

“Bet tai neturi 
musų atsargumo.

Užvakar kelioms valandoms 
buvo sustojęs Chicagoje Aus
tralijos premjeras J. G. Coat- 
es, kuris vyksta į 
imperijos konferenciją 
ne. Prieš išplaukiant 
rikos jis apsilankysiąs 
prezidentą Coolidge.

Anglijos 
Londo- 

iŠ Ame- 
ir pas

Smulkios Žinios

sumažinti 
apsaugojime 
Bundesen.
yra vadina-“Tyfo karštinės 

mos rudens liga, kadangi šiuo 
laiku gryžta atostogininkal ir 
šiuo laiku musės labiausia pri
sideda prie šios ligos išplėtoji
mo. Pačioj Chicagoj labai ma
žai žmonių suserga, kadangi 
mieste vanduo ir pienas yra 
sveiki. Maistas irgi labai dali
jamas.

“Tam tikri žmonės, tyfo bak-
yra pavojin- doln, Neb., rasta, kad 7 jų yra 
šios ligos ir užsikrėtę tais

butų sukont- bar norima plačiau ištirti tuos 
nebebūtų ty-

Užvakar automobiliai užmušė 
du vaikus — Isadore Corick, 9 
m., 1743 VVashburne Aye. ir 
Mercedes Seaberg, 7 m., 2620 
Ncw England Avė. Pastarasis 
tapo užmuštas ant šaiygatvlo, 
ant kurio užšoko automobilius, 
automobilistui netekus kontro
lės.

Želigovskio plėšikiškos bandos.
Visi laikraščiai seks šiandie

nines iškilmes. Jie žiūrės ką 
Chicagos lietuviai pasakys Vil
niaus klausimu ir kaip Chiea- 
gos lietuviai atsilieps į pašauki
mą dar'kartą pareikšti pasau
liui, kad Vilnius turi priklausy
ti Lietuvai. Todėl svarbu, kad 
kuodaugiausiai lietuvių daly
vautų tose iškilmėse, kad netik 
sau, bet ir svetimiems pasirody
ti, kad mes stojame už Vilnių, 
jo reikalaujame ir nepaliausi
me reikalavę iki jis riebus sugrą
žintas Lietuvai. Ir parodykime, 
kad tai yra visų Chicagos 
tuviu vienbalsė nuomonė 
balsas. —B.

Kraujo, 0do8, chroniškas

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J, W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
, Valandom

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Ned«-
iioj

DR. VA1TUSH
OPTOMETR1STAS

LIET uT AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotU- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trufnparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė 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

lie- 
ir

nuo 2:80 iki 4:80 po p’Otų
REZIDENCIJA: 

2226 Manhall Bhd.
TELEFONAS CRAWFORD 148G

TELEFONAS CANAL M64

North Side

terijų išnešiotojai 
giausi platintojai 
jeigu juos galima 
raliuoti, tai visai 
fo karštinių.”

Dr.. Franklin D. Barker, 
Northvvestern universiteto zo- 1 
ologijos fakulteto galva, atsi
kreipė prie visų Chicagos gydy
tojų, kviesdamas juos ištirti 
kiek tam tikri parazitai, ku
riuos, kaip buvo manoma, gali
ma rasti tik taopikų ir rytų ša
lyse, sukelia vidurių ligų. Iš 
100 žmonių išegzaminuotų Lin-

Rytmetinės žvaigždės Kliubas 
rengia pasilinksminimo va
karą

parazitais. I)a-

parazitus, nes apie juos medi
cina dar mažai žino.

Lietuvos žemėlapis. Išbraižytoji dalis frarodo lenkQ pa- 
bc-
pa-

Tai 
sigrobtąją dalį Lietuvos, su jos sostine Vilnium. Taigi 
veik trečdalis Lietuvos yra grobikų lenkų naguose. Musų 
reiga yra pagelbėti tiems kraštams išsivaduoti iš lenkų nelai
svės. Pakelkime prieš grobikus savo balsą. Dalyvaukime šian
die Vilniaus Dienos masiniuose mitinguose!/ ' **

Vokietijos socialiste 
Chicagoj

šiomis dienomis į Chicago 
kelioms dienoms atvyko Vokie
tijos reichstago narė, socialis
te Antonina Sender’iutė. Ji kal
bės dideliame socialistų masi
niame mitinge Douglas Patik 
Auditorijoj, prie Ogden ir Ke- 
dzie gatvių, ateinantį sekma
dienį, spalio 10 d., 2:30 vai. po 
piet. Be to tame mitinge kalbės 
Dr. Samuel Lorber, George 
Koop ir kiti žymus socialistų 
kalbėtojai. P-lė Sender kalbės 
angliškai. įžanga dykai.

Margaini Kelly, 17 m. kuri 
bancfė nusižudyti iššokdama iš 
šešto augšto lango Planters 
hotely, dabar sako, kad saužu- 
dystę ji norėjo papildyti visai 
ne dėl meilės, o vien tik todėl, 
kad ji bų^o girta ir kad jai 
nusibodęs jos dabartinis (vir
kavimo gyvenimas. Ji pasveiks.

Bridgepoite, Lietuvių Audito
rijoj, kalbės Lietuvos Konsulas 
P. žadeikis, Naujienų Redakto
rius P. Grigaitis ir Vilniaus 
Vadavimo Komiteto pirminin
kas S.- Kodis. Bus pritaikintas 
tai diedai didelis muzikalinis 
programas, kurį išpildys “Biru- 
tęs” Choras, Jaunuolių Orkest-Lieiuvlii Katiliuose.

----------------- artistas S.

Visi šiandie dalyvaukime cicero-
* svetainėjeVilniaus Dienos iškilmėse da k torius 

Mon tvidas, 
mą išpildys .jD. L. K. <’ 
Benus; vedamas < uvciceriečio 
Balako.

Amerikiečių susidomėji 
mas Vilnium

Kaip jau chicagiečiams yra 
žinoma, nuo senai čia gyvuoja 
Rytmetinėj žvaigždės pasilink
sminimo ir pašajpinis kliubas. 
Prie šio kliubo priklauso visi 
rimtesnieji Narth Sidės vaiki
nai. Kaip kiekvieną sezoną 
kliubas surengia keltą pasilink
sminimo vakarų, taipgi ir šia
me sezone kliubas rengia sma
gų vakarėlį, kuris bus subatoj, 
spalio 9 d., Meldažio svetainė
je. Taigi visiems Chicagos lie
tuviams patariame atsilankyti 
į šį smagų parengimą, pasilink
sminti ir smagiai pasišokti prie 
geros muzikos. Galima tikėtis, 
kad ir šis pasilinksminimo va
karas, bus smagus iš visų žvilg
snių, todėl aš ir patariu vi-

Lietuvai padarius sutartį su s*ems atsilankyti.
Rusija, kuriąja Rusija pripa- 
žysta Vilnių Lietuvai ir tuo Vii-’* 
niaus klausimą ^ padarius opiu 
dienos klausimu) lietuvių kova 
už Vilnių susidomėjo ir ame
rikiečiai, kurie ikišiol stengėsi 
kiek galėdami laikytis -nuoša
liai nuo Europoj politikos, t • %

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuth 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 
£‘au neKu kiti, to- 
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdirby-

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

■ SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

Tel? Boulevard 4^39

A. MASALSKIS z • z
Graborius

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

skyrių.\ \

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Gerai patyręs gydytojas
NAPRAPATAS 

Dr. A. J. Normanth 
4454 So. Westem Avė. 

2-5-6-8 v. v,, Chicago, III.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — llifuoti stiklai 

ant vietos. .

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRiSTAS

'"1801 South Ashland Avenae 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

" ■ ■ ................... ... ....... '■ -1 ■—

Pilka ir
Grušaitė, 

kiti.
Lietuvių Liuosybės 
kalbės Naujienų Re-

Muzikalinį progra-

Nauji biznieriai
Northsidiečiai susilaukė nau

jų biznierių. A. Langevičius ir 
P. kapenis atidre modernišką 
švarią bairbernę prie 1706 W. 
Wabansia avė. Kaip girdėti, biz
nis eina gana gerai, nes atsa
kančiai ir mandagiai patamau-

a , . • _ šiandie Vilniaus Diena —-pa-A tsirado prapuolėlis mcių LietXs
• sostinės Vilniaus 

Jau šešis metus 
kenčia svetimųjų 
lenkų grobikų 
Lietuvos. Kenčia 

’ spaudą ir visas 
kraštas.

Vytaro Atkreipė didelį domės netik Ja- įdėjau, kad buvo atsilan- 
riečio a. į pačią Lietuvą/ iš kurios pa*”W» P* Rugfa.Jr pilietis Semaš-

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambullneai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktoriui
Automobilių patarnavimas viso
kiems įsikalame dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III-I

Moterys rengs labdarybės 
balių “NAUJIENIJ" KNYGŲ 

KATALOGAS
Pranešam visiems “Nau

jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randąsi 
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.

ka ir buvę pilnai; patenkinti 
patarnavimu» savo
Abu nauji biznieriai yra nariai 
Chicagos Lietuvių
Savitarpinės Pašalpos ir Ryt
metinės žvaigždės pasilinksmi
nimo ir pašelpos kliubo. Linkiu 
gero pasisekimo.

i .
Trejetą metų atgal prapuolė 

Lewis E. Larson, buvęs sekre
torius mokyklų tarybos Ir sėk
mingas real 
paliko savo 
Visi reikalai 
jam nebuvo 
tad buvo manyta, kad ar kas 
jį nužudė, ar jį užpuolė užmarš-’ 
tis. Dabar, po trijų meėų jieš- 
kojimo, j‘ rasta Dalias, Tex., 
begyvenantį. Jis sakosi išvjt Į Paminėjimui tų liūdnų su
kęs stumiamas kokios tai vidų- kaktuvių šiandie yra rengiami 
jines jėgos,’kuri vertė jį basty- du dideli masiniai 
tis. Betgi dabar giiyšias namo. Vienas Lietuvių

' Bridgeporte, kitas 
Lietuvių Liuosybės

j Visų musų pareiga 
jvauti tuose mitinguose ir 
kaitą pareikšti lenkams grobi
kams, o kartu ir visam pašau- ■

jų tarpe liui, kad mes Vilniaus neišsiža- me sėdėti rankas sudėję, 
dėsime, kad mes kovojame ir turime veikti ir veikti skubiai.

' i Vilnius ir visas Turime pareikšti visiems, kad 
par- okunuotas kraštas nebus su- Vilnius buvo ir bus Lietuvos ir 
fa r- grąžintas Lietuvai; taipjau pa- kad plėšrus grobikai turi iš jo 
dac reikšti kenčiantiems prlespau- išsinešdinti. Patvirtinkimtr šį 

dą musų broliams okupuotame savo nusistatymą šiandie masi- 
krašte savo giliausią •užuojautą, niuose mitinguose, . savo skait- 
primin|i jiems, kad mes/jų ne- lingu atsilankymu.
užmirštame, bet kad mes juos Visi Chicagos lietuviai šian-

estatininkas. Jis 
šeimyną ir dingo, 
buvo tvarkoje ir 
priežasties bėgti.

Sugavo automobilių 
vagilius

pavergimo.
musų Vilnius1 

priespaudą, bių dalykų.
atplėštas nuo niaus klausimas
grobikų prie- visu savo gyvumu

okupuotasis pasaulį, neduodamas
Visa Lietuva liūdi sa

vo sostinės, savo brolių lietu
vių, kurie turi kęsti nuožmių 
lenkų priespaudą ir persekioji
mus.

Policijai vakar pasisekė su
gauti automobilių vagilių šaiką 
iš astuonių asmenų, 
kelių moterų, kuri veikė Illinois 
ir Wisconsine. Ji vogė automo- kovosime iki 
Dilins Chicagoje ir paskui 
davinėjo juos \\ isconsino 
meriams. Pas juos rasta 
neišleistų 40 automobilių.

Pulk. A, A. Sprague, viešųjų 
darbų komisionierius, liką išga-

bet susidorąejo ir Ame- 
lietuvių veikimu, ką jie 
sąryšy su Vilniaus klau- 
Chicagos lietuviams be-

tautiečių.

Draugijos

mitingai.
Auditorijoj, 

Cicero — 
svetainėje, 
yra daly- 

dar

Kalbėtojai praneš labai svar- 
Palaidotas” Vil- 

vėl atsistojo 
prieš visą 

ramumo
didžiųjų šalių diplomatams. Vi
sos didžiosios valstybės yra la
bai susiiiupinusios išnaujo iški
lusiu Vilniaus klausimu, jį 

■ svarsto ir Tautų .Sąjunga, o 
lenkai gi labai delei to sielojasi, 
bijodamies prarasti savo plėši
kišką grobį. Net ir nuošaliai 
nuo Europos politikos stovinti 
Amerika yfti susidomėjusi Vil
nium ir Amerikos 
dabar pašvenčia 
vietos žinioms apie 
pastangas atgauti savo sostįpę.

šitokioj valandoj mes negali- 
bet

laikraščiai 
labai daug 

Lietuvos

lumtas ligoninėn, susirgus vi- remiame ir remsime ir paskatin- die į Lietuvių Auditoriją, o 
durių liga. Jo padėtis betgi ti juos tęsti ir toliau kovą su ciceriečiai — į savo Liet. Liuo- 
nėra pavojinga. okupantais — prispaudėjais. ’ sybės svetainę! — Vilnietis.

. i i

B1LLY*S UNCLE
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storuoju laiku duodavo daug 
žinių, 
rikos 
veikia 
simu.
sirerigiant prie Vilniaus Dienos, 
Naujienų Redakcija 
gaudavo paklausimų 
anglų laikraščių ar ką Chicagos 
lietuviai rengia sąryšy su pa
skiausiais įvykiais, kas bus 
tuose parengimuose ir tt. Tokių 
paklausimų amerikiečių laik
raščių nuolatos gaudavo taip- tuščiu viduriu medyje. Kadangi 
jau Vilniaus Vadavimo Komite- buvo nedėlios diena, tai pubŲ- 
tas ir kiti žymesni lietuvių vei- kos susirinko didelė minia pasi-[košių padovanoti 

dienėms.

nuolatos 
iš vietos

Atskrido bitės
Porą mėnesių atgal į Wicker 

Parką atskrido didelė kuopą 
bičių ir apsigyveho viename

Moterys, rengkitės kostiu
mus tam dideliam šokiui, ku
ris įvyks lapkričio 17 d., South 
Side Masonic svetainėje, 64 ir 
Green St. Rengia Chicagos 
Moterų Kliubas 'naudai Chica
gos vargdienių.

Pereitų Kalėdų laipte Kliu
bas sutėikė 27 dideles kašes 
visokių 'skanių valgių, musų 
lietuvių biednoms šeimynoms. 
Šiais metais Moterų Kliubas 
yra pasirengęs nors 50 tokių

musų varg-
kėjai. Pirmiau lietuviams sun- žiūrėti bitelių. Taipgi tuoj pri- 
ku būdavo ir dasigauti iki ame- ^buvo ir vietinis policistas,, bet 
rikiečių laikraščių redakcijų, o bitelės jo pagelbos neprašė ir 
dabar patys amerikiečiai tei- visos tvankiai sulindo j vidun /‘’ičm '17’d TOiZtuZ* «»Tima"V« 
raujasi apie lietuvius, taip jie medžio per mažą puvusios ša- ka|no ti’ mote kliubo 
yra susidomėję Vilniau^ klausi- kos skylutę. Bitele labai ^arh*'nareS

ščios — anksti kelias - ir vėlai
• ftula, nelaukia taip kaip komu-
lietuviams buvęs nistai, kada jiems Trockis ati- bai įdomus; visiems užtikrinta 

Chicago Daily Jour- duos storus. Bet nežiūrint bi- geras laikas.

Visi remkite tokį- gražų tiks
lą, ateidami į maskaradų lap-

mu.
Vakaras bus smagus ir la-

'Visados
prielankus
nab vakar įdėjo ilgą žinią dide- telių didelių pastangų, jų gy-| Kostiumai bus visokį senų 
liu antgalviu “Lietuviai nori venimas yra kritingas ir apgai- laikų ir visokių tautų, kad nė
Vilniaus” apie šiandįe rengia- lėtinas, nes nepatogi vieta dėl savųjų nepažinsite. Juokų bus
mas Vilniaus Dienos iškilmes, gyvenimo. Taipgi ateina šalta tiek ir tiek,. Vyrai irgi kviečia- 
netik smulkmeniškai aprašyda- žiema — priseis nuo šalčio ir mi pasirengti į kostiumus, o
mas busiančias iškilmes ir jų bado mirti. Kažin, ar musų ko- Kas neturės kostiumo, tai nors
programą, bet taipjau trumpai munistai nepradės aukų rinkti maską gaus įeinant į svetainę, 
apibudindamas Vilniaus istoriją dėl sušelpimo tų biednų bite- Rengkitės visi į tą taip smagų 
ir kaip Vilnių pasigriebė gem lių? • Northsidietis. moterų kliubo balių. —Aglė.
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Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbėti; iSgel- 
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime raiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

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

vviam m .9 v muum’ui

u
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NAUJIENOS, Chicago, III.

man pastatė tokią 
tu i yra Vii- 

sutiksime tau

A • f>’ a i* . sugraudino,LiduviiĮ RBtcliuosči mes spaustuvė, 
mokėti 45.00 dol. savaitėje, ži
noma, darbas turėjo būti nakti
nis. neišskiriant nė nedė’die- 
nilt.s. į

Aš su lokiu pareiškimu nesu
tikau ir jam, Vilnies adm., pa
sakiau, kad aš galutiną atsaky
mą duosiu už poros dienų, tiktai 
gerai apsisvarstęs. Apsisvarstęs 
gerai aš Vilnies adm. pranešiau 
taip: Aš sutiksiu paaukoti 4 dol. 
kiekvieną savaitę. Dar jam pri
dūriau, kad komunistai sakosi 
turį 1,000 narių. Jeigu kiekvie
nas narys aukos po 4 dol. savai
tėj, tai pasidarys $4,000; už 
tiek pinigų jau galima Vilnį iš
leisti ir savo skaitytojams išda
linti dykai ir lap darant, 
Vilniai liktų pelno.

■ J mano paduotas sąlygas 
nies administratorius nieko
atsakė, bet buvo galima patė- 
myti, kad buvo neužganėdintas.

Po šitų pasikalbėjimų aš pa- 
tSmijau, kad Rudaitis, spaus
tuvės bosas, pradėjo lyg ko tai 
nuo manęs jieškoti, nors nevisai 
drąsiai su tuo pasirodydamas. 
Bet ilgai to slėpti negalėjo. 30 
dieną rugsėjo man pradėjus va
karieniauti pribėgo prie mano 
dirbamo darbo ir pradėjo ten 
dirbti murmėdamas: “krapštė- 
krapštė netol visą dieną ir tik
tai tris puslapius tesuhuižė.* 
Bet p. Rudaitis gorai žinojo, 
kad aš’ tą dieną jau buvau su
statęs 7 skelbimus, vienas iš 
jų buvo pusėtinai didelis.

Birutės sezono atidarymo 
koncertas

nedirbo, 
ir karš- 

dienomis

10 d.. Lietuvių Auditorijoj “Bi- 
lule” atidarys savo sezoną su 
triveiksmiu koncertu.

Kaip žinia, 1‘Birutė” dar nie
kuomet taip sunkiai

/ kaip šią vasarą. Net 
čiausiomis vasaros
birutiečiai nepaliovė repeticijų 
lankę. Komp. Vnnagaitis pasi
ryžo daryti visa, kad šie me
tai neišdiltų iš chicagiečių at
minties. Jie bus turtingi siurp
rizais. Tai “Birutės“ jubilieji
niai metai. Sukanka 20 metų 
nuo “Birutės” įsikūrimo.

dai

PRANEŠIMAI Į SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Chicagoa Lietuvių Draugijos Sa

vitarpinės Pašelpos susirinkimas at
sibus nedėlioj, spalio 10 d., Maso- 
nic Temple svet., 1547 N. Leąvitt 
st. ir North avė., kaip 2 vai.’po pie
tį). Draugai susirinkite' laiku užsi
mokėti užvilktas duokles, taipgi pri-’ 
duokite savo antrašus, kurie per
sikėlėle i kitas vietas.

X. šaikuH, rašt.
1521 N. Irving avė.

Rytinės žvaigždės Kliubas 
gia [linksmą i 
Meldažio salėj. 2244 \V. 2'3 pi. 
džia 7:30 yal. vakaro. Kviečia 

Rengimo Komitetas.

Kliubas ren- 
metinį šokį spalio 9 d.,' 

ru-

Draugystė Meilės Lietuvių Ame
rikoje laikyti mėnesinį susirinkimą 
šeštadienį,* spalio 9 d., 1900 South 
Union avė., 7:30 vai. vakaro. Drau
gai esate kviečiami j mitingą.

J ūse i u h. \

Bridgeporto Liet. Polit. ir Pašei. 
Kliubo mėnesinis stftirinkimas įvyks 
sekmadieny, spalio 10 d. kaip 1 v. 
po pietų, Chieagos Liet. Auditori
joj, 3133 Halsted st. Nariai prašomi 
būti laiku. —S. D., rašt.

PARENDAVO.IIMUI kambarys, šil
tu vandeniu apšildomas. Vaikinui su 
valgiu ar be valgio. 1113 S. Talmnh 
avė.

RENDON kambarys, šiltu vande
niu' upšildomiis. Dviem ar vienuln 
vaikinui, su valgiu ar be' valgio. 
4439 S. Talmnn *ave. >

RENDAI frontinis kambarys dėl 
t ar 2 vaikinų. Atsišauk anl antrų 
tabu. 710 \V. 31 st.

RENDAI ruimas vyrui; karštu 
vandeniu apšildomus. Maudynė ir 
gali liuosai stuboj būti. 3135 South 
howe avė., 1 lubos.

automobiliai PARDAVIMUI KAMSI-2EME
PARDAVIMUI Fordas sedan, 1925 I........

nioihlis ir VVIIlys Knight t:ixi cabJ klotomis 
Univei'Mal Aulo Repair Shop, 817 
\V. 33 st. Boulevard 3368.

PARDAVIMUI šildomas žieminis, 
i anglimis kūrenamas pe

čius. 2613 \V. 71 st.

PARDAVIMUI 11 kambarių na
mus ir 6 ’otai, elektra, taipjau ra-'l 
kandai $70110. Garden l.anc avė. 
JUSTICE PARK, ILL.

DUMPING (rokas, trim ir pusės 
tono. Parduosiu už cash arba >nai- 
nvsiu anl bile ko. 901 33 si. Tel. 
Yiirds 4600. /

BUčERNIy ir grosernę parduosiu 
pigiai arba mainysiu į mažų narnų, 
lotą arba i gerų automobilį. 2554 
S. Halsted si. Tel. Victory 8194.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai vir

tuvės ir miegamojo kambario. 
Sykiu arba atskirai, taipgi kam
bariai nuomon.

'3120 So. Auburn Avė.

PARDAVIMEI bučernė ir groser- 
nė, vieta yra gera, visokių (autų 
apgyventa ir biznis eina gerai. Par
davimo priežastis —* esam du part
neriai ir norim išsiskirti. Kas pirks 
visą arba pusę, gaus už pusę kai
nos arba mainysime ant lotų ar ma
žo namuko. 2435 S. Leavitt st. Tel. 
Roosevelt 3352.

SENSACIJA
PARDAVIMUI kampinis 15 apart- 

menlų namas po 4 ir 5 kambarius, 
su visais rakandais. Randasi vie
nas blokas nuo elevatorio stoties, 
garu šildomas, Kevvanee boileris, 
rendų $12,70j) į metus, gerai apsi
mokantis ^fasiuiymas, kaina $17,500, 
cash $14,000. Savininkas pasitrau
kia iš biznio. Pasimatykit su Mr. 
Ponelis arba M r. Eiteh.

1377 Archer Avė.

Tai tikrai nepaprastas įvykis 
išeivijos gyvenime. Per tuos 20 
metų “Birutė” išauklėjo skait- 
ling-ą šeimyną, šiandien visur 
sutiksi buvusius birutiečius.

“Birutė” atliko neįmanomai 
svarbų darbą. Tad musų visų 
yra reikalas pasirūpinti, kad 
šis sezonas butų ^sėkmingiau
sias.

Nėra abejonės,- kad sekmadie
nį į Auditoriją susirinks .skait- 

\ingas žmonių bnrys. Susirinks 
tie žmonės, kurie geidžia, kad 
“Birutėj gyvuotų dar per ilgus, 
ilgus mdtv.s.

Programa bus įdomi: naujos 
1 dainos, nauji solistai. Tai bus 

triveiksmis koncertas. Vadina
si, susidės iš trijų skirtingų da
liu. —K.

ne-
Draugystė Palaimintoa Lietuvos 

turės savo susirinkimą spalio 10 d.,1 “ 
1 vai. po pietų, Chieagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3131 So. Halsted st. 

rašt. _A. Markevičius.

LS.S. 81 kuopos mitingas 
šeštadienį, spalių 9 d 
vakaro, švvinio raštinėj, 
Paulina st. 
sirinkti. —

įvyks 
nuo 8 vnl. 

švvtnio raštinėj, 1443 N. 
Visi prašomi laiku su- 
. lapaitis, rašt.

Joniškiečių Labdaringos ir Kultū
ros Kliubo susirinkimas įvyks Spalio 
9 <1., 3 vai. vakare, Raymond Chapel 
svetainėje, 816 W. 31st St. Kviečia 
visus narius būti ant JHisirinkimo.

— Komitetas

Netik skriaudžia, bet 
ir meluoja

Vilnies No. 16 p. Rudaitis 
rašydamas apie mano pasitrau
kimą iš Vilnies spaustuvės, ra
šo netiesą. Jis xen rašo:

“I)e!ei aiškumo. » “ •
“Pereito utarninko “Naujie

nų“ laidoj pasirodė žinutė apie 
J. Jasulevičių, kuris pereito 
ketverge vakare ĮK’.t: savo liue
su noru pareiškė, jog pasitrau
kia iš “Vilnies“ spaustuves. 
‘Neateisiu daugiau į darbą’ 
buvo jo žodžiai. Jis niekam ne
pasakė kodėl neateis daugiau į 
darbą. Tuos žodžius gjtdėjau 
aš ir keletas kitų žmonių, ku
rie dirbo ir buvo tuo taiku Ša- 
poj.

šitokiu p. Rudaičio pasielgi
mu aš likau įžeistas ir už kele
to minučių pasakiau: “Aš ma
tau, kad vistiek su jumis nebus 
galima susitaikyti, todėl aš ry
toj į darbą 

Rudaitis 
kam nieko 
damas. Tas 
apie tą V.
(abu Vilnies spaustuvės darbi
ninkai), kad aš jokiu budu ne
galėsiu pakęsti "Rudaičio kabi
nėsimos prie manęs ir todėl tu
riu pasitraukti.

— J. Jasulevičiua.

Simano Daukanto Teat. Jaun. Kliu
bo įvyks Extra susirinkimas Spalio 
Oct. 8 d., 1926 m., Pfitnyčioj, 7:80 
vai. vakare, Dievo Apveizdos para
pijine svetaine ant Union Avė. ir W. 
18 gat. Kliubiečiai teiksitės būti, nes 
turėsite nutarti apie rengimą mas
karado. — Valdyba

neateisiu.”
rašo buk aš nie- 
nesakiau pasitrauk- 
netiesa. ^š sakiau 
Vagiui ir Elmanui

Laiškai Atėję Naujieuy 
Of isan

‘Naujienų’ sapaliojimas a- 
streiki, apie nymušimą 
algos7 yra grynas išmislas. I 

To nė ‘Naujienos’, nf J. Jasu- 
levičius niekados negalės daro- J

pi e 
jam

RENDAI kambaris Brighton 
Parke, be valgio, dėl vaikino ar
ba merginai, arba vedusiai po
rai. Yra garadžius dėl 2 karų 
jeigu reikia. 4011 So. Čampbell 
Ave., Tel. Lafayette 3107.

! .'J . . ...........................

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Bes. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting,

& Hardware Co. 1
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 tfo. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 
18Q kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
Spalio 8, T. Ywanovo svet., 2101 v 
Broadvvay. Pradžia 7:00 vai. vakare. į - 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra labai svarbių reikalų apsvar- j - 
■'tymui; taipgi išgirsite raportą <!«>, jįv ............... .. ............ .
legatų iŠ S. I.. A. 6-to apski. kon- trokų patarnavimas Chicagoj ir
ferėncijos.

S. Kindokas, Sekr.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

■ garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik. patyrę

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, unjjos darbininkai samdomi, j. J. 
A. (. W. oi A. specialia ir reguha-' DUNNE ROOF1NG CO., , 3411-13 
ris susirinkimas atsibus sykiu Pet- Ogden • Ave. . Phone Law(dale 0114. 
nyčioj, Spalio 8, 1926, 7:30 vai. vak., < 
1564 N. Robey St. Atsibus Referen- į 
durno balsavimas $10.00 assesmentų 
į rezervinį fondą. Taipgi yra svar
bu visiems nariams ateiti ir balsuo
ti už arba prieš. ‘ ><'.• > ,

— A. M. Kailnel, Rašt. i

ASMENŲ JIESKOJIMAI

KRAUTUVIŲ FIKČEKIAI
", v Grosernių, Bu- 

žemių, Del ik ate- 
snen, Restauran- 

K tų, KcndŽių, Be- 
kemių. Musų 

CJC^^special urnas, Geras patar 
na v imas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

PARDAVIMUI
Iš priežasties važiavimo 

Lietuvon
Pardavimui valgykla, yra didžiausi 

ir švariausi toje apielinkėje; jeigu 
yra $600 j savaitę. Atdara .yra nuo 
G ryto iki 7 vakaro. Taigi turiu vie
no. akrą žemes, netoli nuo Chicago, 
prie Michiftan ežero, kurį taipgi pi
giai parduosiu už $975. Adresuokit j 
Naujienas, 1739 So. Halsted Rt., Chi
cago, III. Box 865.

LABAI atsnkominga šeimyna, ku
ri užlaiko savo mimą ir* visus ra 
kandus labai švariai, nori parduo
ti savo Bellman grojiklį pianą, sy
kiu- su daug rolelių, parduos už 
$150, įmokėti $20 ir po $10 į mėne
sį, bet turi turėti gerą paliudymą. 
JOHN BONTNER, 3968 Mihvaukee 
avė.

PARDUOSIU, savo gerą Angelus 
grojiklį pianą su 107 voleliais, su 
dviem durim kabinot ir platus ben- 
čius, tą viską dastatysime pirkėjui, 
kuris užmokės mums $120. Mes no
rėtumėm gauti kiek galima datn 
ginu cash. Atvažiuokit pasimatyti 
su mumis tuojau. Mr. Augusi Dubro, 
2332 W. Madison St., front.

CICERO

PARDUOSIU bučernę ir gro- 
sernę. Biznis labai geras. Del 
informacijos atsišaukite:

3990 Archer Avė.

Uš $265 nupirksit mano gražų 
š8ų0 vertės riešutinį grojiklį pianą 
su • prijungimu mandolinos, varto
tas tik 4 mėnesius. Duosiu rolelius 
ir benčlų. , Išmokėjimais atsakan
tiems žmonėms. • > »

MR. WALTER,
1723 S., Ashland avė.

Kas reikalaujat pelningą biznį?
PARDAVIMUI už pusė kainos, 

negu veria saldainių, ice cream ir 
notions krautuvė ant Archer avė., 
arti prie Robey. st. 4 ruimai gyve
nimui, lenda $35. Puiki propozici
ja kiekvienam. Kas pirmas, tas 
mes. Kreipkitės;

A. J. STONIS
3150 So. Emerald avė.

Tel. Yiirds 2640.

lai-

VIRIMUI pečius u^ $25, šildomas 
pečius už $40. Abu pardavimui. T. 
Knudson, 2739 Giddings st.

AUKSINĖ proga 
BIZNIERIAMS

Svarbi priežastis verčia sku
biai parduoti moderniškai įreng
tą bučernę ir grosernę, kartu 
su ledų šildoma mašina. Biznis 
išdirbtas per 10 metų, Randasi 
ant Bridgeporto. Biznis vertas 
nakties laiku $4,000. Parduosi
me šiandien tik už $2,000. Nau
dokitės proga.

Del informacijų fteipkitės 
2436 W. 59th Street 
Tel. Prospect 3140

NAMII-ZEĮIE
3 FLATV PO 5 KAMBARIUS. 
Sun parlorai, moderniški, ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
VVabash 6890.

PETER BAYS

CLEARING
Puiki proga dėl "lietuvių šei

mynos, kampinis bungalovv, kar
štu vandeniu šildomas, su deli- 
katesąn krautuve iš fronto. Vei- 
kit greit. 5700 W. 64th St.

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUUI per savininką la

bai pigiai puiki cottage, netoli 2 ka
rų linijos, kaina $1500. Priimsiu lo
tą arba biskj pinigų kajpo dalį {mo
kėjimo. Pasimatykit su M r. Ponelis.

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.

ANT PARDAVIMO labai pigiai 
naujas bizniavus namas, 4351 So. 
Californią avė. Su nedaug cash. 
■4919 S. Tatman avė.

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
namas ir 2 lotu, kartu su bučerne 
ir groserne. Biznis cash. Box 867,

BARGENAS
PARDAVIMUI per savininkų prie 

Kcdvaje ave ir 18 st. naujas mūri
nis bungalow, 1 blokas iki mokyk
los, karštu vandeniu šildomas, stik
liniai porčiai, gristi viškai, aržiiolo 
‘rimas, 1049 N. Mozart st.

BARGENAS-
BIZNIAVAS namas, 2 storai ir 

1 fialai, moderniškas namas, indor 
beda, šaldytuvai ir pečiai, lotas 50 
■»ėdų platumo, 115 pėdų ilgio, ren
ta $340 į mėnesį; kaina $30,000 
arba išmainysime anl mažesnio na
mo. Kreipkitės 2554 S. Halsted st.

IŠMAINYMUI
DIDELIS bargenas. Savo groser

nę ir bučerne išmainysiu ant 2 fla- 
ų namo; galiu dadėti pinigu pagal 

reikalą. Kreipkitės
2554 S. Halsted st.

FARM A 86 akrų žemės par
davimui. Tymas jaunų arklių, 
12 melžamų karvių, ^visokių ki
tokių gyvulių, visa faunos ma
šinerija, mažiukas ežeriukas 
prieina arti faunos. Pigiai nu
pirksit arba mainysiu j namus. 
Priežastis pardavimo farmos, 
senatve. C. J. KAZLOSS, 5513

MORTGECIAI-PASKOLOSESC praverstas parduoti sa
vo grojiklį pianą, A-l stovyje 
už $110, yrą didelis pasirinki
mas’ rolelių ir benčius. Priimsiu 
$60 cash, o kitus po $10 į me
nesį. 6512 S. Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI namas su 3 lotais. 
Yra. garažas ir visus gyvas inven
torius. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant miesto prapertės.

Kreipkitės;
J. GLAZAUSKAS, 

5845 So. Menard avė.
2- RI MORGIDIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

PAIEŠKAI’ brolio Antano Matu
sevičiaus, kurs išvažiavo iš West 
Pullmano birželio mėn. ir nieko' 
apie jį nežinome. 'Puriu svarbų rei-j 
kalų. Jis pats, ar kitų meldžiu pra
nešti; busiu dėkinga. '

Markina OHšnuskienė
12155' Lowe avė., (Chicago

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda viinonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31Msc, 35c, 88c ir 40c. Vilnonios 
skiautes dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75. *

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c

nesįrašome ateiti atsiimti, 
krason.reitu laiku grąžinsime

kaina nuo 65c iki
Austin, John į 
Andriukaitis Juozas, 
Baltas Charles 
Bleson .1.
Baltas (’has.
Burgu is Jacob 
Brijunas Alfonsas 
Gedmen Stanley 
Gutauskas J.
Jonelis Antanas 
Katkauskas Frank 
Rudokiene Zofia 
Katkauskas F. 
LukoseviČ Jonas 
Loucks Thomas 4 .

Masaitis Chas.
Petrick Dan 2

x i • i. Mano tavoras parsmuocIEŠKAI Zuzanos šakaites ir Pra- iki 50c pigiau> negu kitun
i/ a i w i - .. i . i y • - . 1. . /' > I Atdara dienomis, vakarais, Sekma-Kontaučių vais., Telšių apskr. <«y*|tHenvj po pietų.
veno kaž kur Roselande. Turiu svar-| frank SĘLEMONAVIčIUS

............................... ............ " 504 W. 33rd St„ prie Normai Ave.bų reikalą; meldžiu atsišaukti ar
ba žinančių prarwšti.

Kaziunė sakaitė,
6746 So. Ashlanu* ave. Chicago 

Tel. Prospect 3930

. PROGA SHOEMAKERIUI
• PARDAVIMUI arba mainymui 
shoe repairing shop; parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto’. Kas 
norite įsigyti gerą bizni pasisįcu- 
'binkite. Kas pirmas, tas laimėsi 
Kreipkitės pas F. G. LUCAS & CO., 
4108 Archer Avė.

“ V. Rudaitis.” i
Išti.’.ro šis dalykas stovi taip. 

Pasiliutinius du metus Vilnie^ 
leidėjai, su pagclba spaustuvėm 
boso V. Rudaičio, man duodavo 
dirbti po 3l 2 ii* 4l4 dienas sa-| 
vaitfij. Gi pats Rudaitis dirbda
vo net vakarais ir kaikuiriais 
šventadieniais. Man tokis jų. el
gimasis negalėjo patikti, nes 
mano savaitinė aljga labai tan
kiai būdavo $32.44.

žinoma, Vilnies leidėjai čia; 
pasakys, kad nebuvo darbo, Ge-' 
rai, jeigu nebuvo darbo, tai jo 
turėjo nebūti proporcianaliai 
visiems darbininkams, argi ne-! 
taip p. Rudaiti? i •

Nežiūrint tokio jų eigėsio aš 
visgi dirbau ir kenčiau tą ne-' 
lygybę ir skriaudą, manyda- 
mas, kad 
dienraštį, 
padirbėti 
apsirikta.

Rugsėjo 13 d. spaustuvės ad-Į 
ministratorius, ^įsišaukė ma- vid?“kur'iu mokedys’"yra užniktos, 
ne ir pasakė man “draugišką” malonėkite užsimokėti nes busime 
pamokslą, pradėdamas tokiais Pa° °nS UC
žodžiais: " -Į -----

MES vaikai, paj ieškom savo 
mamos Karolinos Armoškienės.

• • ■»

Atsiliepk mama, jeigu gyva te-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

manyda-. 
kuomet pradės leisti 
tuomet ir aš gausiu 
kasdien. Bet mano1

Rimavcus Joe
Račinskis Kasimir
Stralia Jonas
Shaucunas Izidoir ’
Šukienė Bessie
Tėvynės Mylėtojų Draugijai

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Naujieny spulkoa narių atydon.—

“Galbūt jau jums yra žino
ma, kąd mes esame galutinai 
nusitarę leisti Vilnį dienražčiu. 1 vai. po pietų, 
Galbūt jums yra žinoma, kad' *?ol‘nrJ
musų kiti visi darbininkai ne
ima didelių algų”. Taipgi primi
nė, jeigu Vilniai ireikėtų mokė
ti unijos skiriamą algą, tai Vil
nis jokiu budu 
ti.' «

Vilnies adm. 
jau jis mane

Bridgeport. — Draugystę Teisy-, 
bės Mylėtojų laikys savo mėnesinį 
susirinkimų nedėlioj, spalio 10 d.,' 

Mark VVhite S<T-' 
S. Halsted gt. Visi | 

nariai-rės malonėkite būtinai laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei-' 
kalų aptarti. —Raštininkas.

manydamas, kad 
savo pamokslu

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia didelius šokius su iš- 
latmėjiniais subaU)j, ^spalio 9 d., 
7:30 vai. vak., Tautiškos bažnyčios 
svet., 3501 So. Union avė. Bus la
bai gera muziko. Galėsite linksmai 
laiką praleisti. Kviečia I

Komitetas. I

REIKIA merginos namų darbui ir 
į biskį skalbti. Dudsime kambarį ir ge

bėsi. Mes jau visi esam užaugę; rą valgį . ir $10 į savaitę.
ir norim žinoti apie musų ma-l 
mą. Ji mus apleido 1917. Ji yra 
lenkė, bet moka gerai lietuviš
kai ir su lietuviais draugauja. 
Kas žinote apie ją gyvą ar mi
rusią, meldžiame pranešti.

Walter ir Helen Armoski 
1011—Ist Avė., Sterling, III.

BARGENAS. Pirmos rųšies gro- 
jiklis pianas turi būt parduotas tuo
jau, man kainavo $800, atiduosiu už 
$115, su benčiumi ir 60 rolelių. Ati
duosiu išmokėjimais. Klauskit MR. J. 
DQMB'RAUSKI,\6136 So. Halsted St. 
1 natas frontas.

BARGENAS’
PARDAVIMUI muro namas 2 po 

6 kambarius, karštu vandeniu apšil
domas, 2 karų garažius,.randasi prie 
Vienuolyno, gerame stovyje. Vertas 
$16,500. Atiduosiu už $12,900.

Savininkas * •
. J. LELEIKA 

6750 So. Campbell Avė.
— I /f...-------------------------

1 AR JUMS TEKO KADA
MATYTI TOKIĄ PROGĄ?

4032 W. Vąn Buren St.

REIKALINGA ptftyrusi veiterka, 
j mažą restaurantų; -pageidaujama 
gera ir teisinga darbininkė. 1549 In
diana Avė., Tel. Calumet 1277.

PARDAVIMUI Hanhvare Storas. 
Labai pigiai. 7309 Roosevelt Road, 
Tel. Forest Park 527.

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui. Skalbti nereikia. 1857 North 
Western Avė., 1 fl. iš užpakalio.

$900 VERTĖS expression gro- 
jiklis pianas, taip kaip naujas, 
kaina $100, su benČlumi ir 50

NAMAS 3 pagyvenimų, arti prie 
dienraščio “Draugo” redakcijos, 
$2500 pigiau, negu vertas. Beįzmen- 
tas gali būti prirengtas bile kokiam 
bizniui, Brighton Parko apielinkėj, 
7 kambarių rezidencija, vieno karo 
garažas, furna.su šildomas. Parduo
dam už $4500, tik $1500 įmokėti. 
Savininkas pageidauja 6 kambarių 
bungalow, Marųuette Manor j 
mainus. Del šių bargenų matykit

Paskola .suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS

A. J. STONIS 
3150 S. Emerald avė. 

Tel. Yards 2640

ISRENDAVOJIMUI REIKIA UARBININKĮĮ
FRANK DILWARSKI

1389 Mihvaukee Avė., 4 fl.

RENDAI 6 kambarių karštu van
deniu apšildomas flatas. 2643 WJ 
71 st.

VYRŲ
REIKIA vyrų išnešioti premiums 

šeiminiftkėms ir biznieriams, kad pa
raginus juos, kad jie atsilankytų, j

• • • a ♦ % . -_ J - !6 RUIMU flatas gražioje vietoje, masinius mitingus, kur užkandžiai 
rendos $35. AtsiŠaukit bile kada, bus dalinami ir dykai dovanos. Mi- 
Tel. Eaifax 9035. Savininkas 6838 tingai kas vakarą. Mokėsime algą ir 
l^ingley ave.

RESTAURANTAS ant pardavimo 
arb.a mainymo. Biznis išdirbtas 
ilgus metus. Savininkas mainys 
namo ar lotų. Galima pirkti 
mažu {mokėjimu.

C. P. SUROMSKIS & CO.
• 5883 S. Western avė.

per 
ant
su

MAINAU mūrinį namų, 2 aukštų, 
2 štorai ir 5 kambarių Matas ant 
farmos, bučerąės ar grosernės.

Kreipkitės;
J. J. P.

1630 S. 49th avė. 
CICERO, ILL.

1 flat

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums 
Mokinkis pagal musų 
mokinimo anglų kalbos, 
High School dalykų, 
Rea! Estate biznio ir t. 
kyklos kreditai priimami 
State Universitete.

Universal Preperatory & 
Cominercial School

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
3901 So. Halsted St.

'(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

40 AKRŲ ženifs išdirbtos, biskis’ 
miško, parduosiu pigiau negu man

NUOMON 6 kambarių flatas, pe
čiais šildomas; yra elektra, vana, 
gasas, dveji ų>orčiai, kambariai švie
sus. 4523 S. Eairfield avė.

I komisą. Geri vyrai gali uždirbti nuo 
$35 iki $100 į savąjtę. Mes išmokin-

I sime pradedančius. Del informacijų 
' pasimatykit su

RAKDIK & CO.
1826 So. Halsted -St.

PARDAVIMUI. Beveik ati
duosiu dykai, puikų, didelį ir'at
sakantį gasinį pečių, pirmos 
klesos stovyje, gerai kepa, pi
giai. Pasimatykit su RANGE, 
1145 N. Lorel Avė.

REIKALINGAS patyręs ir 
rcnuui i luv-uvof. .-»»«- -8 huceris. Burdas ir butas,
balomis ir nedėliomls. 4 ruimų cot- mokėti lenkiškai kalbėti.■ • • > ---- • 1 r 8355 W. 38th Street

4 RUIMAI ant 2 lubų iš fronto 
rendai, $23 į mėnesį. AtsiŠaukit su- (’W 
į____ _________________________;
tage rendai už $25 į mėnesį. 2621 * 
75 Court. šaukit Tel. Yards 2423. -b-

SAVININKAI 
5018 Wentworth avė. AUTOMOBIUAI

neve- 
Turi

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ
KAMBARYS rendai dėl mer

ginų arba vaikinų, arba mote- 
rei be vaikų. Atsišaukti kas
dien po 6 vak. Sekmadieniais 
visą dieną. 4534 So. California' 1685. 
Avė., 2-ras augštas.

TIKRA NAUJIENA
Studebaker išleido naujus karus 

“Cus'tombuild Sedan”.— ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brukęs. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard

ANT pardavimo bučerne ir 
grosėrnė, taipgi ir maži rakan
dai. ' ' '

JONAS MIKNEVIČIŪS
' 3256 So. Morgan St.

Chicago, III,

MILDA AUTO SALES 
ęi21 So. Halsted St.

PARDĄV1MUI bučerne ir gro- 
sernė, aukso mainos dėl paty
rusio žmogaus, kampinis biznis. 
Automobilius

Kreipkitės 
858 W.

sykiu, 
tuojaus.
33rd Street

tai atsiekti, 
lengvą būdą 
matematikos, 

Komercijos, 
t. Musų mo- 

Illinois

miško, parduosiu pigiau negu man IŠMOK Barberystės, nuolat dar- 
kainavo, yra naujas 9 kambarių na- bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmeni
mis, barnės, višlininkas ir kiauli- nes instrukcijos. Klesos dienomis ir 
ninkas, 8 mylios nuo Muskegon su vakarais. Weeden’s, 1253 W. Madi- 
45,000 gyventojų. Yra karvių, vištų son Street.
ir ganykla, kaina $5,200, cash $3000, -------------- ------------------------
kitus išmokėjimai^. Rašykit 
kai arb'a lenkiškai.

JOHN HORNAK, 
Rt. 1, Box 35, 

( Eruitport, Midi.

angliš-

APLEIDŽIU miestu, iki spalio 21 
turiu parduoti mūrinį įningalow, 
gražus, dideli kambariai, miegoji
mui porčiai, furnas šildomas, dide
lis skiepas, 3 metų senumo, yra vi
si įtaisymai ir apmokėti. Biskj įmo
kėti, kitus rpo $50 j mėnesį.

5617 So. Sawyer avė.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street.

TIKRAS BARGENAS
MŪRINIS namas, 10 kambarių, 

visi kambariai šviesus, vasarinė vir
tuvė ir landrė skiepe, furnas Šildo
mas, jardas ir 4 kambarių cottage 
iš užpakalio, yra elektros šviesa, 
$7850 cash,'išmokėjimais $8350, title 
clear, 5333 So. Emerald avė., 1 blo
kas į rytus nuo Halsted st.

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 S t., Chicago, III.

• M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

furna.su

