
The First and Greatest Llthuanian Dailę t n America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Nkws

PUBL1SHED BY ‘Du HTHUANIAN NRWS PUBLISH1NG CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. 111 inuis 

Telephoae Roossvalt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj 
............. . '■ ■ ■ ■ MIlZ

NAUJIENOS
The Eithuanian Daily News

Entorad *a aecond Clau Mattor March 7, 1914, at tha Port Offlca of Chleifo, BĮ, 
ondar tha Aet of March S, 1879.

The First and Grea^est Llthuanian Dailę in America

NAUJIENOS
Th* Lithuanian Daily Ntwi

PUBJ.ISHED BY Du LITHUAN1AN NEWS PUBLISHING CO.. 1 NC.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois 

Telephone Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIII Kaina 3c Chicago, UI. Penktadienis, Spalio-October 22 d., 1926 437 No. 249

Ragina Europą griaut30 urasa Miręs socialistų vadas E. V. Debs

tarifo sienas
Knapp, bėgęs su $320, 

000 banko pinigų, su
imtas

30 žmonių žuvo per uraganą 
Kuboj; $30,000,000 žalos

Pataria Europai griauti 
tarifo sienas

Švindelninkas Knapp pa 
galiau suimtas

irptautinis biznis stoja UŽ 
panaikinimą visokių verslo 
ir maino barjerų kontinente

Bet iš $320,000 Brothbrhood 
banko pinigu, su kuriais jis 
buvo pabėgęs, pas ji rasta 
tik $600

Policijai pagaliau pavyko 
rasti ir suimti Charles 
Knapp, asmuo, kurs prieš

su-

są
ru

PARYŽIUS, X. 21. — Tarp
tautinės prekybos kameros ta
ryba vakar priėmė raportą, 
kuriuo patariama panaikinti vi
suose Europos kraštuose mui
tų, imigracijos ir pramonės. vaitę laiko buvo pal 
barjerus, idant luo bucui gyve-.$320,000 Brotherhood 
nimo normomis ir prekybos and Trust kompanijos 
kompeticija Europos kontinentą ninku banko) ir kai kurių pri- 
pastačius ant lygaus laipsnio 
su Jungtinėmis Ameiikos ^’als- 
tijomis.

Jungtinių \ alstijų atstovai, 
priimant rapoitą, nebalsavo.

Delegatai, tarų 
Franci jos, Angiij* 
H 
didžiuliai pramonininkai, 
rė, kad Si r Arthur 
P.iitų delegacij 
raportą įteiktų 
'Pautų Sąjunt 
konferencijai.

Nors tarptautinės 
kameros taryba tik pripažino 
priėmus tarptautinių finansi
ninkų manifestą prieš įvairių 
valstybių tarifo barjerus, savo 
ra|M>rte ji priima visa tą, kas 
manifeste rekomenduojama. 
Raporte raginama panaikinti 
visus eksporto mokesnius ir su
varžymus. leidžiant laisvą visų 
žalių medžiagų gabenimą. Be 
to raginama panaikinti visokias 
vizas, kurios tik trukdo kaip 
biznio taip ir turistų mainui; 
pasinei k iama visyjri įstatymai 
prieš svetimšalius ir reikalau
jama, kad jiems butų visur su
teiktos tos pačios teisės, kaip 
ir vietos piliečių, tai yra, kad i 
svetimšaliai turėtų pilniausią ( 
laisvę keltis iš vietos ,į vietą, 
teisę apsigyventi, kur jie ran-, 
da jiems patogiau esant, teisę

vačių asmenų jam patikėtų pi
nigų. Del tos Knappo žulikys- 
tės minėtas darbininkų bankar 
buvo uždarytas.

Iš pašiurtu 320,000 doleii.;
kurių buvo pas suimtąjį Knappą betgi ras- 

Vokietijos ta lik apie 600 dolerių. Polici- 
• kitu kraštų finansininkai ir jos kvočiamas Knapp pasakoja, 

nuta- 
llalfour, 

vadas, tą 
tarptautinėj 
ekonominei

kad visus banko jam patikė
tus pinigus iš jo atėmęs, revol
veriu giumodamas, asmuo, var
du “Russe”. iš Chicagos. Kai 
praeitą penkiadienį jis išėjęs 
iš banko su 320,000 dolerių, 

prekybos duotų jam Liberty hunams su
pirkti, jis susitikęs su “Rus
se”. kurs jį pakvietęs sėsti į 
jo automobili. Jis įsisėdęs, bet 
“Russe” nuvežęs jį į vieną 
parką, išsitraukęs revolverį ir, 
grūmodamas nušauti, atėmęs 
iš jo pinigus. Po to “Russe” iš
metęs ji iš automobilio ir nu
dilinęs. Taip atsitikus jis, 
Knapp, bijojęs 
be pinigų ir be 
ir pabėgęs.

Knapp buvo 
pasislėpę vienoj 

ir kalnuotoj Fayette

Liberty bonu

savu pačia 
labai

nuošalioj 
kauntės daly. Policija betgi juos 
galu gale susekė ir areštavo.

:| Indy valdovas panaikino
vertybę

1,800 žmonių sužalota; Hava
nos uoste paskendo daug 
laivų; materialinės žalos pa
daryta apie $30,000,000

Apskaičiuojama, kad per ura
ganu, kurs vakai siautė Vaka- 
rų Indi jose ir skaudžiai užga
vo Havaną, trisdešimt žmonių 
buvo užmušta, apie 1,800 su
žeista ir materialinės žaios pa
daryta apie 30 milionų dolerių.

Susisiekimas su visokis ki
tomis respublikos vietomis nu
trauktas, dėl to apie padalytą’ 
žalą Matanzaso, Pinar dėl Rio 
ir Havanos provincijose, per Į 
kurias perėjo uraganas, žinių ' 
dar trūksta. Marianai) daug 
mų sugriauta.

Havanos mieste 
namai daugiau 
dinti.
Didelės žalos padaryta 
nos uoste, kur du garlaiviai, 
penki škuneriai, keturiasdešimt 
žvejų laivų ir daugybė valčių 
paskandinta. Keturi garlaiviai 
ir vienas škuneris skaudžiai 
sužaloti.

li a-

bet
ar

kūne 
mažiau ga

li ėda u g.
Hava-

Trys armijos av atoriai- 
karininkai suimti

Leisdamies aeroplanu 
vieną žmogų užmušė
• u žalojo

žemėn
antrą

* MONTGOMERY, Ala.. X. 21. 
— 'trys armijos aviatoriai, 
įeit. Lehman. įeit. Dennison ir 
inaj. Richards, leisdamies ae
roplanu žemėn, užgavo ir už
mušė vieną seną žmogų, Brow- 
deną, pilietinio karo veteraną, 

buvęs darbininkas, neg- 
buvo skaudžiai sužalotas, 
(rys karininkai tapo areš- 
ir veikiausiai bus atiduo-tuoti

t i kariuomenės teismui.

Sovietų agentas Argen
tinoj plaukia į Jungt.

Valstijas

monę ir, iš viso, kad jie nau
dotųsi tomis pačiomis legalinė- 
mis ir socialinėmis teisėmis, 
kuriomis naudojasi atitinkamo 
klasto piliečiai.

Jungtinių Valstijų atsiuvai, 
taiųk jų Nelson Jay, J. P. Mor- . __ , ~
gano ir Ko. reprezentantas, j res; 12 ŽmoniŲ išgelbėta 
John M. VVillis ir Alexander 
Legge, International Harvester 
kampanijos pirmininkas, nepa- — Skridęs iš Croydono į Pary- 
sakė priežasties, dėl ko jie susi- žiu pasažierinis 
laikė nuo balsavimo, sako bet- mašinoms sugedus, 
gi, ka<i jie nebalsavę dėl to, kad verstas nusileisti 
kai kurios raporto provizijos’Folkstonu. 
pareinančios į konfliktą su pagalbos šauksmą nelaimės vie- 
Shermano aktu ir kitais Jung ton pasiskubino keletas arčiau- 
tinių Valstijų statutais. Antra, šiai buvusių laivų ir visi dešimti)' 
amerikiečiai laikęsis tos pozi------‘ ‘ ‘
cijos, kad raporto rekomenda
cijos liečiančios visų pirma 
Europą.

AJMERE, Indija, X. 21. — 
Jodpuro maharadža (valdovas) 
paskelbė dekretą, kuriuo vergy- j 
bė jo valstybėje panaikinama. |

Aeroplanas nukrito i ju-

BUENOS AIRES, Argentina, 
X. 21. — Boris Krajevsky, so
vietų agenl uros Argentinoje 
viršininkas, išplaukė i New 
Yorką, matyt, pasitarti su Am- 
torgo kompanijos valdininkais. 
Per tą Amtorgą plaukia so
vietų pinigai propagandai Pie
tų Amerikoj.

Kai prieš, metus laiko Kra- 
jevskis atvyko į Buenos Aires, 
jis sakėsi esąs Jungtinių Vals
tijų pilietis, atvykęs iš Ne\v 

iYorko kaip Amtorgo igalioti- 
('nis. Pasirodė betgi, kad tai ne
liesa, ir Amerikos konsulas I 
[Buenos Airese davė jam tik 
!laikinę vizą, leidžiančią jam 
pasilikti Jungtinėse Valstijose 

[neilgiau kaip šešis mėnesius.

FOLKSTONE

aeroplanas, 
buvo pri- 

į jūres ties 
į aeroplano radi o

Per vieną parą pergy- 
ventas visas vedusio 

gyvenimas
Pasak Telšių “žemaičio”, 

Laižuvoj viena jauna pora va
kare 
ėmė 
ryto 
kare

pasažierių ir du įgulos žmo- J0, 
nes buvo išgelljėti. I

6 valandą bažnyčioje pa- 
šliubą, naktį gimė sūnūs,
7 valandą pakrikštijo, va- 
mirė, ryto 8 vai. palaido**

Braha atskrido į Kanarus
MADRIDAS, Ispanija, X. 21.

Brazilijos aviatorius OunhaPORTLAND, Ind., X. 21.
Suimta Jay kauntės farmerys Braha, skrendąs iš Genujos į 
Frank Kelly, kaltinamas dėl Santos, Brazilijoj, gautais pra- 
užmušimo Greenvilles polici- nešimais šiandie atskridęs į 
ninko Simono. L,a8 Palmas, Kanarų salose.

Mirė kerosinui ekspliodavtis

TAILORVILLE, Ilk, X. 21.
- Norėdama greičiau įkurt 

krosnį, viena moteriškė, Con- 
rathienė, pylė ant malkų kero- 
sino. • Eekpliodavęs kerosinas
moteriškę baisiai apdegino ir šiandie saulė teka 6:10, lei 
ji mirė. džiasi 5:00

■

Eugene V. Dėbso kūną išvežė 
Terre Haute

Laidos šeštadienį 2:30 po piet
Trečiadieny vakare mirusio Eugenijaus V. Dėbso la

vonas vakar dvyliktą valandą, dieną, buvo išvežtas iš 
Dearborn stoties Chicagoje traukiniu į Terre Haute, In- j 
diana, nabašninko gimimo vietą.

Laidotuvės Terre Haute’e įvyks šeštadienį 2:30 po
piet.

Dar toli prieš vidurdienį Dearborn stotyje ėmė rink
tis žmonės, kuriems buvo pavykę patirti apie Dėbso kū
no atvežimą iš Lindlahr sanatorijos. Apie dvyliktą valan
dą jau buvo stotyje didelė minia. Spaudos atstovams 
imant fotografijas, aplink paprastą, bet gražiai padirb
tą ir keletu vainikų papuoštą ąžuolinį karstą buvo susto
ję gal kokie penki šimtai artimiausių nabašninko gimi
nių, draugų ir darbininkų organizacijų narių. Traukiniui 
beveik pradėjus judėti, dar skubinosi per stotį būreliai 
pasivėlinusių žmonių, nešdami vainikus.

Svarbiausios iškilmės Amerikos socialistų vado pa
skutiniam pagerbimui įvyks šeštadienį, laidotuvių metu, 
Terre Haute’e. Chicagoje Socialistų Partija dabar neren
gė jokių iškilmių, kad nevarginus senelės Dėbso našlės ir 
jo seserų ir brolio, kurie per kelias dienas ir naktis budė
jo prie nabašninko ligoninėje ir dėl to yra be galo pavar
gę. Vėliaus veikiausia bus surengtos gedulo prakalbos.

J laidotuves ketina iš Chicagos važiuot daugybė žmo
nių. Vietinė socialistų organizacija rūpinasi gauti specia
li traukinį arba bent keletą atskirų vagonų papigintomis 
kainomis važiuojantiems į Terre Haute. J tą miestą iš 
čia yra apie 170 mailių; automobiliu važiuojant — apie 
du šimtu.

DEL “NURSfiS” KLAIDOS, RADO NUŠAUTĄ KAPITA- 
VIENAS KŪDIKIS MIRĖ, 8 | . LISTĄ VVESTCOTTĄ 

.SERGA ------------

MINNEAPOL1S, Minu.,MINNEAPOL1S, Minu., X. — čia. i ado nušautą 
21. — Vietos General Hospital t polio, kapitalistą Charles
ligoninėj vakar viena gailestin
goji sesuo, per klaidą, užuot 
žuvies ‘taukai (cod liver 
devyniems kūdikiams davė 
piei.rakščių. Vienas kūdikis mi
rė, kiti devyni pavojingai su-

Minnea-

VVestcottą, 63 m. Policija ieško 
jo sūnaus, su kuriuo, sako, te

? oil) v;is turėjęs kivirčų dėl pinigų.

Chica^ai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra, 
našauja:

Daugiausiai apsiniaukę; šal
čiau po pietų; stiprokas žiemių 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimam 36°, maksimum 53° 
Fahrenheito.

valandą.

Vokiečiai nebenori ma
tyt kaizeriy paveikslų
BERLINAS, X. 21. — Pro

jektas išleisti naujus pašto žen
klus su kaizerio Fridricho Di
džiojo atvaizdžiu, pietinėj ir 
vakarinėj Vokietijoj sukėlė 
daugybę protestų.

BUTLEGERIŲ” ŠAUDYMOS

Persija siunčia kariuome 
nę prieš kurdus

K1IERANAS, Persija, X. 
— Žiemių vakarų Persijai

mas. Valdžia skubotai siunčia 
kariuomenę Į Urumiah ir Sal-

Aplink Rumunijos ka
ralienę Mariją

Lietuvos žinios
Rimta Latyiy nuomonė Vii 

niaus klausimu 
r

I/enkijai palaikyti Vilnių pade
da Francuzija, sako latvių 
laikraštis

RYGA, IX. 17. (Elta). — 
“Latvijas Sargs” rugsėjo 16 d. 
numery deda vedamąjį straips
nį Vilniaus klausimu. Jame da- 

, kad tik-

[Pasak telegrafo? pranešimų]
Viešianti Amerikoj Ruinani- 

jos karalienė Marija su sumini 
ii dukteria vakar atvyko į rornos aiškios išvados, 
Philadelphija Ses<|ui parodos tai Liet(|va tulli tcisę 

ir tik Lietuvai jis 
klausyti, 

ir 
ka

ino-

pasižiūrėti. Mali p ri

Kai Amerikos “society” 
spauda keliaklupčioja piieš 
ralienę Mariją, kai kurios 
lerėlės pyksta ir 
akis papurkšti.

Ohio Women’s Christian 
Temperance Unijos konvencijoj 
Steubenvillės mieste vakar maž
ne pervaryta rezoliucija, ku
ria karalienė Marė pasmerkia
ma už tai, kam ji ruko.

Konvencijos pirmininkė tu
rėjo vargo, kol jai pavyko re-j

Griežtai pabrėžiama, kad lei 
kai Vilnių pagrobė sulaužyd

gatavos jai į m* sutartį su Lietuva ir jį lai
ko savo rankose vien tiktai 
Prancūzijos remiamų stategijos 
išvadžiojimų pagrindu. Amba
sadorių nutarimas, išgautas 
ačiū nenuilstamai Lenkijos ak
cijai, darytai įtikinti Lietuvą 
esant neištikimą Santarvės 
orientacijai. Vilniaus išlaikymas 
Lenkijai kainuojąs didžiausia^ 

i ,. ‘ sumas. Mažosios tautos, kuriužolinei os priėmimą sulaikyti. ... . _ . .. 1 ‘ . -j 1 nepriklausomybes pagrindu tu-Mes turime pakankamai dar-.i ... . . ,n būti teise, neturi pritartibo savo namams cm pat Ame-1 .... ... . ...tokiai Lenkijos kumščio politi- 
i kai. Tokią politiką remdamos 
[mažosios valstybės pasirašo sau 
[mirties sprendimą.Sovietu Rusija gena 

laukan Y. M. C. A.
NE\V YORKAS, X. 21. — 

Gauta žinių, kad sovietų val
džia priveltus išsikraustyti 
iš Rusijos Amerikos Young 
Men’s Christian • Association 
sekretorių 11. 1). Andersoną, 
vedusį fizinio auklėjimo darbą 
Rusijoj.

Nacionalinė asociacijos tary
ba sako, kad tai įeiškią. jogei 
sovietų valdžia genanti Young 
Men’s Christian Associaciją vi
sai laukan ”j Rusijos.

Žydai Seime reikalauja, 
kad valdžia imtų nagan 
klerikalinius pogrom- 

šciktis

atstovai įnešė seime pasiūlymą, 
kad Lietuvos valdžia darytų 
žingsnių nubausti kaltininkams, 
kurie senosios klerikalų val
džios laikais leido ir platino 
pogrominę literatūrą.

AS RADO SKRYNIOJ
MOTINOS KŪNĄ

Žydas daug geresnis už
Tverų kleboną

EAST ST. LOU.IS, ID„ X. 21. 
— Ties St. Clair viešbučiu bu
vo nušautas George Cąnepa, I 
37 metų, butlėgeris. šovikas pa-’ 
sislėpė. Policija mano, kad Ca-’ 
nepa krito butlegerių tarpusa-1 
vio karo auka.

PORTLAND, Ore., X. 21.— 
Charles \Vith,ers, 15 metų vai
kas, besigriozdamas pastogės 
aukšte, rado skrynioj Įgrūstą 
ir senomis diapanomis apmes
tą savo motinos, 
VVithersienės,' kūną, 
nė buvo pasimetus 
vyru,
Seattle.

Beatos 
\Vithersie-J vežk nė 

su

Telčių “žemaitis” rašo;
Nesenai miiė Beupkienės Na 

stės iš Zarubų kaimo vaikas. 
Nuėjo pas Tverų kleboną, ku
ris pasakė, kad jei pinigu netu
ri tuoj užmokėti, tai neat- 

vaiko laidoti. Moteriš- 
savo kė gavo eiti pas žydą ir pasi

kars nesenai išvažiavo į skolinti 20 litų už vieną tik į 
bažnyčią įlydėjimą numirėlio.

NUPIGINTAS PINIGŲ * 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų,,Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į 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. Halsted 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, HL
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DEL APttUPINIMO

uzauaino dangum 
hudikiy  j stiprius 
ir sveikus vyrus 

ir moteris negu, 
kili visi kudikiy 

maistai sujungti 
į daiktą

Dzūkija
ALYTUS. Pirkimas laikraš

čių pas mus eina iš mados. Skai
tantieji laikraščius inteligentai, 
susirinkę į p. B. knygynų per
žiūri laikraščius ir nenupirkę iš
eina.

Ponuliai! nors knygyninkai ir 
nieko nesako, bet reiktų patiems 
susiprasti, kad laikraščiai siun
čiami ne labdarybės tikslui. Pa
laikymui mugamojo laikraščio 
reikėtų nepasigailėti 
centu kų — nusipirkti.

Dzūkų pavietrė

Keikia Regulhriškai Tartis 
su Daktaru

Kūdikio viduriavimas yra ženklas 
pavojaus, kuriam reikia tuoj atsižiū
rėti. Ekstra atyila ir tinkama prie- 
Žiura iŠ motinos "usės daug padarys, 
idant kūdikį pernešus per Šį pavojin
gą laikotarpį.

Visados reikia saugotis viduriavi
mo, kadangi mažiausias užpuolimas, 
jei negydomas, gali priversti prie 
įimtų painiavų, Reikia gydytoją 
šaukti ne menkiems nuotikiams. Jei, 
vienok gydytojo nėra galima gauti, 
tai butu patartina neduot maisto per 
21 valandas, duodant tik paprasto 
vandens arba miežinio vandens. Jei 
po 21 valandų kūdikiui pagerėjo, ban
dyk labai silpną mišinį (sakysime, 
pusę paprastos formules) ir stiprin
kime iki miŠini* atatiks kūdikio am
žiui. Paprastai ima 10 dienų iki 
dviejų savaičių kol kūdikis atgauna 
normalę padėtį viduriuose. IJga ant
rą sykį užpuola greičiau negu pir
mą sykį.

Visados reikia bonkutes, Čiulpikus 
ir virimo indus laikyti griežtai Sva
rius. Ta (geriausia atlikti pavirinant 
juos vandeny. Vandenį vartojamą 
maistą gaminant reikia išvirinti, ir 
atvėsinti bei laikyti gerai uždaroma
me puode —- o puodą ir uždangalą 
reikia pirma gerai uždaromame puo
de — o puodą ir uždangalą reikia pir
ma gerai pavirinti. Svkiu tik tiek 
vandenio išvirk, kiek reikia visos die
nos penėjimams

K rūtų
nas visados 
pa rinkti 
atmieštą sulyg

EAGLE BRAND
CONDEN6EO MILU

pienas yra saugiausias pie- 
Jei jo nėra, tai reikia 

maistui švarų, sveiką pieną 
kūdikio amžiaus ir 

Jei nesi tikras savo apylin-
, tai kondensuo- 

pienas suteikia ideališką maistą, 
n, kad yra svarus, vienodas, mais

tingas lengvai suviškomas, ir visadof 
galima jį greita; parduoti.

Jei duodama orančių sunka ir ko
šelės (kaip rekomenduota bile pieno 
formula), tai kondensuotas pienas 
tinkamai vartojamas suteikia augi
niui reikalingus elementus.

Vidurių suirimo galima išvengti, 
švarus maistas, švarus virimo ir pe
nėjimo indai, grynas vanduo atsigėri
mui, tinkamas kiekis maisto atatin 
kamais tarpais, drauge su ganėtinu 
kiekiu šviežio oro ir saules yra didel 
žingsniai viduriavimą išvengti. Mu 
sės yra mikrobų nešiotojos ir dažna’ 
užteršia maistą. lo<lel svarbu tuos 
niekingus tvarinius vaikyti nuo kudi 
kio ir jo maisto. Neįleiskite musių 
stuhą.

Kaip rašėme, dažnai nutinka. ka< 
motinos, negali žindyti kūdikių ir tui 
duoti kok) maistą. Geras, gryna 
karvės pienns tinkamai sulietas si , 
tinkamu kiekiu geriausio cukraus at
stoja motii os pieną. t) geriausia.'

kės gaunamame 
tas

<

Ui AJ 
kuponu 
u s 11 • 

dykai lletu- 
vlikai pamokti 

kaip prižiūrėti 
penetl savo ir 

jūsų kudik|. lAklrp- 
kito i r prlsiųskite 

šiandie, su ju«ų vardu 
ir adresu.

THE RORDIN COMPANY 
Borden Uldg. Nevr York/

uiie.iimas parinkto pieno ir geriausio 
nik raus parduodamas po vardu Bor- 
len’s Eagle Brau d Pieno. Per tris 
jentkartes 
kėjo šiam pienui.
h mų, jie yra arčiausias šalę motinos 
pieno.

Motinos kurios pasirenka valgius 
orotingai, suteikia sa\o vaikams pro
gą išaugti sveikais ir stipriais ir jie 
tuomet gali atsilaikyti nuo lirų. Pil
nutinis dalykas reikia apsisougoti 
tuo vidurių užkietėjimo. Tas lengva 
galima išvengti valgant du stalavu 
aukštu Kellogg’s All-Bran kasdien. 

Tėi valgysit reguliariai Kellogg’s All- 
Bran, pataisys vidurius dėl normalio 
eikime, nes jos išvalo ir atšviežina 
amas.

Amerikos motinos pasiti- 
Penint sulyg nuro-

Skaityk atydžiai .šiuos straipsnius 
kas savaitė ir pasidėk ateičiai.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Consilium Facultatis
Vieno Veiksnio Komedija

M, A. Meldažio Svet., 2244 West 23rd Place 
Nedėlioį, Spalio-Oct. 24 d., 1926 m.

Po vaidinimui' šokiai. Griež p. Grušo Orkestrą
Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga 50 centų

X
M 
M
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Metinis Balius
i

Rengia
Ain. Lithuanian Sočiai Club

Subatoj, Spalio-Oct 23,1926
Pradžia 8:00 vai. va'k.

LITHUANIAN AUDITORIUM
3131 So. Halsted St.

besiaus- 
dama supudė einantį per Nemu
nų Alytaus medinį tiltų. Jis da
bar taisomas. Per Nemunų su
sisiekimas mieste keltu ir valti
mis. Dabar pavietre dar dau
giai! turi darbo besupdama val
tyse per Nemunų besikeliančius 
piliečius, ir, kartais, net imasi 
tragedinių žaislų. Rugpiučio 
12 d. beplaukiantį per Nemunų 
Alytaus gyv., pil. Šumanų “pa
gavo pavietrė” ir įmetė į vande
nį, buk tai rimtai norėdamas pa
skandinti. Jo laimei ar nelai
mei, o savo išsigelbėjimui nuo 
tardymo, irklininkas suspėjo — 
.sugriebti Šulmanų už skivytų ir 
įtraukti atgal j valtį. Traukia
mas šulmanas purtėsi, spardėsi, 
nesidavė, o matydamas, kad ne
pajėgs ištrukti, pradėjo prašy
tis paleisti, sak.ydamas, kad jis 
vistiek nusiskandinsiąs. Matyt, 
p. šulmanas sužinojo kur nors 
užsienyje gerus pelnus, panorė- 
,o slaptai Nemunu išvažiuoti ir 
išvengti vizos... O tas. išgelbėji
mas sugadino jam visą reikalą.

Dzies Drauda.

— Alytaus moksleiviai, suži
noję, kad buvęs gimnozijos ka
pelionas ir liet. kalb. mokytojas, 
kun. Ant. žigas, gavo parapiją, 
.abai nudžiugo, nes jis pasižy
mėjo savo antipedagogiškais 
elgesiais... Jo dėka, daugelis 
moksleivių po dvejetu metų sė
dėjo toj pačioj klasėj, už nemo- 
Kėjimą, anot jo, “filosofuoti” ir 
už tai,’ kad nešoko sulig jo su
kamos katarinkos.

Kartą vienam mokiniui pa
klausus, kas galingesnis — Die
vas ar Velnias, vietoj tinkamo 
atsakymo, kaip iš rašto, padik
tavo: “viens, du, trys ir tavo 
užkulniai sumirgės’’. Už tat 
dabar mokiniai, pamiršę kunigo 
‘komplimentus’ 
draugų ašaras, 
nejautos laišką 
kad daugiau 
kilą...

ir savo bei 
žada siųsti už- 
su linkėjimais, 

negrįžtų į moky-
MirganjČiais užkulniais.

— Alytaus valdininkai, ypač 
(Vilniaus pus.) sekretoriai ir 
raštininkės, užsikrėtę loterijų 
“liga” (gal nuo Raudonojo Kry
žiaus). Loterijon leidžiama su
laužyti vyriški ir moteriški dvi
račiai, pagedę laikrodžiai ir U. 
Atėjus piliečiui į įstaigą, pir
miausia pakiša jam “aukų” la
pą, o tie vargšai, bijodami nu
stoti “činauninkų” malonės, 
krapšto iš liesų piniginių pasku
tinius penkličius, arba drabnes
nius... Ypatingai nuo to nuken
čia advokatai. Dalyvis.

Žmonės kalba, kad politi
kos kursų lengvą sužinoti iš fi
zionomijų Alytaus veikėjų — 
klebono ir Misiūno. Prieš rin
kimus klebono raudoną veidą 
šypseną ligi ausų puošė; Misiū
nas gi buvo susirūpinęs. Po rin
kimų rolės pasikeitė: 
nuliūdo, p. Misiūnas 
fuoja.

— Rtigpiučio 8 d. atsilankė L
6. S. dentro Kom-to sekr. lydi

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3.311 So. Halsted Street 
Tel. Ysrds 6062 

Chkago, III.

Penktadienis, Spalio 22, '26NAUJIENOS, Chkago, UI.

Pikniku Piknikas!

Edvardus,

xxxxxxxxxxxxxxx

Karolis Norkaitis 
duodu auksinius daiktus, j

$15 Ir Augščiau $29 Ir Augščiau

Šio sezono naujausių stylių ir stnart 
spalvų, pigiausiomis kainomis, jūsų 
pačių išmokėjimais.

klebonas
- trium- 
Dzing.

keliolikos
R.

Tel. Lafayette 422^
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viMtidos 
patarnauju kučgeriausiai

taHIVALAS
CHERNAUSKU DARŽE 

Justicc Park, III.

Parduodu _______ , ,
taisau laikrodėlius ir pritaikau 3 
akinius. ’ 3

1850 W. North Avė. j 
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, ILL. 3

M 
M 
M 
M 
M 
H 
M

xxxxxxxxtXxxxxxxrxxxzxxxzx

skii

SIEKINES VANOS

________________________________________

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

Tel. Boulevard 4552

Sani-Flush
The Hygienic Products Co. 
130 N. Wel!s St:, Franklin 4676

Elektros prietaisai mank- 
štihimui kūno 

(Elcctrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai C* < 
nakvinei ..................... M* ■ ■ f w

Skausmas pūs
lėje. Tuo j aus 
sustabdo San
tai Midy. Per
sitikrink, kad 
gausi tikrą vai- 
s t ą. Pastebėk 
žodį

“MIDY”
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
čiose.

k

mas, Mažosios Lietuvos tėvas, 
M. Jankus. Gerbiamas Vetera
nas visuomenės kliubo salėje 
pranešė savo įspūdžius pas Ame
rikos lietuvius, taip pat papasa
kojo apie gyvenimų lietuvių 
Klaipėdos krašte. M.

MEŠKUČIUOSE, Niedzingės 
valsčiaus, liepos mčn. 28 dienų 3 
v. p. p. kilo gaisras; per penkias 
minutes visas kaimas suliepsno 
jo jsudegė 26 gyvenimai; gy
ventojai nieko nepaspėjo išsigel
bėti, visas turtas liepsnose žu
vo. Marcynukas.

— Galutinai Meškučių kaimui 
skirstantis viensėdžiais pil. J. 
Remeika norėjo papirkti už Šim
tų litų matininkų. Matininkas 
gavęs iš J. Remeikos kyšį 100 
litų tuoj pranešė kaimo gyven
tojams ir išdalijo tų sumą kai
mo padegėliams.

3228 W. 38th Street, Chicugo, III.

Nedėlioį, Spalio 24,192S
Ir potam kas nerteldiehį iki Padėkavonės Dienos, 

Lapkričio 25
įžanga, šokiai ir Užkandžiai Dykai!

Tūkstančiai visokių paukščių bus išdalinta atsilan
kiusiems už pasižymėjimus dėl “Thanksgiving Day”. 
Kviečiame draugus, pažįstamus ir visus lietuvius 
atsilankyti.

isB.

CHERNAUSKAI

ČREDIT CLOTH.ING
6624 So. HnlstedL Street

Dykai Dykai
26 šmotų William A. Uogers 
serving setas visiems, kurie 
atidarys naujų suskaitą laike 

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

3hetntasi
Visiems

Lengvais
išmokėjimais

va a

šioje

didelėje
krautuvėje

Atdara Utarninko, Ketvergi) 
ir SubatOH vakarais

MOTERŲ DRESES IR KAUTAI VYRŲ SIUTAI IR KAUTAI
2 kelnių siutai, vėliausių rudeninių 
stylių, geriausio materiolo, didelis 
pasirinkimas spalvų.

SANI-FLUSH 
IŠVALO 

KLOSETO 
BOWLS

Pirkit Sani-Flush pas sa\o 
grodyninką, aptiekorių -arba

Irę krautuvėj, arba atsių- 
ųHkž pilnos mieros keną.

Phone Lafayette 1939

MILLER & RABITZ
Užlaikom vyrų čeverykus ir 

kitus papuošalus
Kostumeriški Siuvėjai

3901 Archer Avė.

LIETUVON - 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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Ar jus žinote, kad Kellogg’s ALL-BRAU galu 
tinai prašalina nuo jūsų užkietiejimą vidurių?

Daugeli.* žmonių įgauna už
kietėjimą per neapsižiūrėjimą, 
t'ik etėjimar* yra labiau puvo- 
j.ngai negu daugeli, žmonių 
manu apie tai. Virė keturiaa- 
deAirntli ligų galima «ura*ti i* 
priežaatien užkietėjimo, 
negali veikti 

ra 
VpdaauKokit 
ženklų.

Kūnai 
jei 

iis alyta*. 
pavojingu

atiakon^i.ii 
irerai
nuo

Tiktai K«*1Iouk'x Al.l.-BRAN 
suteik* sveikatų kiekvie-
nmn, no» ji* yra Al.L-HRAN 
Nėra skirtumo kaip ilgai 
Jus kenčiate nuo užkietėjimo, 
Keliom'* AI.I.-RRAN aute k* 
pastovią pagvl bQ, jo. valgy.it 
nuolat. Valgykit matkuMiai 
<hi .'laisvu* AitukAtu* kasllen 

ehronižkuiMe at*itikimu<>- 
prie kiekvieno valgio.

KORESPONDENCIJOS

draiki) 
/(duriu

arba minern- 
prnval nitojai 

trumpą laiki,.
Tie 

tik 
r rekomenduoja Keliojrtt’* 

užkietėjimo. Kellogg'-< 
Karotine gyduolė nuo 

kad •‘uteik -i 
ehron A- 
grorer-

Iii) vandenų.
|.agell»ė< jum.r
Gydytojai vmu
AI.L-RRAN nuo
Al.I.-BRAN yra
iižkietėj mo ir tarantuojama. 
nuolatine pagelką ka<i ir labai 
kuore at*itikmu<>*e arba- jii'U 
ninku* grąžini ju*ų pinigui.

Valgykit Kellogg'* AI.L-RRAN nu pie
nu arba anretona arba sumalkykit nu kr- 
ta i virtai* arba nevirtais valgiai*. Jum.< 
patiki jo rieėutinL skoni*. Skaitykit re
ceptui ikdrukuotu* ant kiekvieno pake
lio. Nevartoki! dalie* bran produktų, ne; 
jie tiktai daliniu tepagellMti. Valgykit 
tiktai Kellogg'* AI.L-RRAN. Pa< vinį“ 
groeertt ’nkus ritUtlonuoiv ir žaliuot.* pa- 
keliunee. Tikrai žiūrėkit, kad butų Ko1- 
logg'i. Paduodama* vilnone botolaioie n 

r<-< taurnuuo te.

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponą nuims šiandien su jūsų vardu ir adresu

Malonėkit, atsiųsti man dykai 
s am petin j pakeli jtuą Kellogg'o 
Al.l.-BRAN nykiu su in
formacijomis mano kalboje ir 
kn reilkia AI.l.-HRAN dėl na* 
Keros sveikatos ir kaip ai Ka
liu iivengti užkietėjimo.

KcIIork Comtiany 
H attie Crw»k, Michiftan 

Vardas ...........................
Adresas ........................
Lithuanian

PEOPLES FURN1TURE 00. KRAUTUVIŲ
10 Metu Sukaktuvių

išpardavimas
RAKANDŲ, PIANŲ, KAURŲ, PEČIŲ 
IK VISŲ KITŲ NAMAMS REIKMENŲ

Už žemiausias Kainas Visoje Pirklybos Istorijoje 
Keletij pavyzdžių, talpiname žemiau, kurių vertybes 
ir tokio didelio pinigų su ėdijimo nerasite niekur 

kitur. — Matykite šiandienų pas Peoples!

Veltui Dailios Ir Naudingos Dovanos
Dalinamos visiems musų kostumeriams Veltui

Pilnas Lovos

Virtuvės
Apšildytojas 

(Kitchen Heater)

/rengimas

$16.75
lova, riešučio medžio

iškelti keturiais c
Pilnos mieros jilieno. 
konstrukcijos. Nikeliuo- 
U.s .lupu. $14>75

Pilnos mieros 
vos; spiingsai 
minkštas ir geras matrasas. lai yra vie
na iš paprastųjų vertybių musų krautuvė
se, kurios parodo priežastį musų pasek
mingo augimo. Visi trys š»no- C 1 C 71% 
tai kolei jų bus už 4* ■ ■ **

Didžiausias Pečių Išpardavimas Chicagoje
Čia yra tokios žemos kainos, kati jus niekur negalite sulyginti. Ne
laukit kol užeis dideli šalčiai — pilkit sau pečių dabar! Jus sutau
pysit beveik pusę pinigų pirkdami bile pečių šiame išpardavime.

ŠILDOMI PEČIAI

šimtus visokių pečių jus rasite čionai nepaprastai 
kainomispigiomis

$15 vertės Alcazar. 
anglimis ir me
džių kūrenamas

minkštomis

$9.75
$24.50 Cro\vn, minkštomis ang
limis kūrenamas $17.50 
pečius, dabar

Ir daug kitokiu pečiu

$32 vertės Hot Blast pečius, kū
renamas bile kokiomis anglimis, 
specialiai šiame $22.00 
išpardavime
$75 (!rown“, kietomis anglimis ku-

$49.50
už nužemintas kainas

Ir tūkstančiai kitokiu bargenų, kuriuos negalime sutalpinti, 
atėję į musų Krautuves laike išpardavimo

lengvus Išmokėjimo Budus Pritaikinam
Pagal Kiekvieno Išgales

rasite

Krautuvės atdaros kas vakarą iki 9 vai. iftskiriaht Seredos vakarą

4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St. s
Kampas Richmond Gatvės i Priefi 19th Place m

M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas S
■_ *
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Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Jei nori turėt

nuolatinę draugų -
i imi m i i

Skaityk - Naujienas.

Detroif, Mich.
Lietuviški komunistai nuėjo 

tiek toli, kad pradėjo remti 
lenku buržuazines įstaigas, štili 
jie spalio 21 <1. stato operetę 
|“Kaminakrelis ir Malūninin
kas”. Pastatymu rūpinasi “Ai
do” choras, kuriuo vadovauja 
A. Kvederas; tas choras gi yra 

niekas daugiau, kaip komunis
čių arkliukas, palaikomas vien 
tik komunistų propagandos 
tikslams. Statoma gi tą operetę 
ne kur kitur, kaip lenkų “l)om 

jpolski”, kuris yra niektas dau
giau, kaip lenkų buržuazijos įs
taiga. Taigi taip skaudžiu mu
sų tautai momentu komunistai 
kviečia lietuvių visuomenę am
žinų musų tautos priešų pasto- i geri...

I Aš manau, kad Detroito pa
žangioji visuomenė supras da
romą jai skriaudą ir pilnai į- 
vertins musų komunistų daro 
mus žygius nutempti lietuviu, 
pas, savo priešus lenkus.

i —Rankpelnis.I

Hemphill, W< Va.
čia yra daug anglių kasyk 

lų. Kompanija dabar stati 
daug naujų namų ir dideliu! 
brokerius dėl naujo šalto. Ke 
lią jau veda ir tiltus būdavo 
ja. Kompanijos namai gan: 
geri, mediniai ir mūriniai. Me 
diniuose rendos imama po 
už ' kambarį. Pi ivatiuiuose na 
muose renda yra labai brang 
—po $5 už kambarį.

Lietuvių apart manęs yr: 
čia dar John Collins, apie 5( 
metų amžiaus. Daugiau lietu 
vių nežinau, ('.yvenų gi aš či: 
jau 11 metus ir I melai kaip 
turiu biznį. Miestelis yra ap 
gyventas daugiausia anglų ii 
juodukų.

Darbų čia yra " apskt itą me
tą ir dirbama kasdien; darb$ 
gi galima gauti visados. Be 
moka darbininkams už darbą 
labai mažai.

—Juozapas Kalvaitis.

j Grand Rapids, Mich.
Šiame mieste gyvmitojų > y n 

apie 150,000. Lietuvių skaito
ma tarp 3-1 tūkstančių. Lietu 
viai yra apgyvenę taip vadina 
mą vakarų puses miesto dalį.

Kada buvo šlapi laikai, ’be 
veik kiekviena pašalpinū draugi 
ja buvo įsisteigusi savo vardi 
svetaines, kurių yra trys. Bet 
jose šiuo laiku lietuviai mažai 
ląnkosi, ir teisingai sakant, tos 
svetainės nuostolius draugi 
joms neša. Jeigu lietuviai nebu 
tų taip pasidalinę į sroves, ta; 
užtektų vienos svetainės. Bet 
dabar karštieji katalikai yra 
susipietę į šv. Petro ir Povilo 

'svetainę, tautininkai ir šaltie
ji katalikai į šv. Jurgio, o lais- 

| vamaniai ir komunistai — į’ 
iJJetuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijos svetainę. Keletas me- 

!tų atgal pastarojoj svetainėj 
buvo gana veiklus socialistinis 

'judėjimas :r draugijos buvo 
skaitlingos nariais. Bet komu
nistinė audra viską suskaldė ir 
išardė. Tečiaus dabar ir pas 

! taip vadinamus komunistus 
Į veik tik riksmas ir nesutiki
mai. Vieni kairus, kiti deši

nieji. Bet kaip matos, nekurie 
Ijų jau pradeda suprasti ir nu
stoja svajoti apie staigų įstei
gimą rusiško rojaus Dėdės Ša
mo žemėje.

Darbai šiame mieste eina 
neblogai ir darbas atvažiavu
siems nėra sunku gauti. Dir
bama pilnas laikas. Pirmąją 
vietą čia užima rakandų dirbtu- 

, vės, nes ir šis miestas yra pra
mintas “Furniture City”. Taip
gi yra ir kitokių darbų, kaip 
liejyklų ir mašinšapių. Uždar
bis beveik visur nuo štukų, ar
ba taip vadinamų bonsų. Nela- 
vinto darbininko paprastas už
darbis yra nuo 40c iki 50c j 
valandą.

Lietuviai ijeveik visi neblo
gai gyvena. Turi savo nuosavy
bes, daugumą turi ir savo au
tomobilius, ir tai dar nepras
tus —t Fordu lietuvis nenori 
važiuoti, nes per prastas. O 
pasivažinėti yra kur, nes vi
sur geri keliai, be to yra labai 
daug lietuvių ūkininkų, tad tu
ri progos pas ūkininkus tan
kiai lankytis ir važinėti auto
mobiliais.

Miestas vasaros laiku visas 
žaliuoja nuo medžių, nes visos 
gatvės apsodintos medžiais.

Pereito mėnesio pabaigoje 
buvo apvaikščiojimas šimtme
tinio jubiliejaus nuo įsisteigi- 
mo (Irand Bapids’o. Per visą 
savaitę buvo rengiamos prakal
bos ir visokios parodos.

—Tėvo Sunu«.

So. Omaha, Nebr.
Spalio 9 d. SLA 87 kp. buvo 

iiirengus driskių balių. Muzika 
iradūjo griežti nuo 8 v. vakare. 
Amoniu blaivu žmoniųą 4 •

nesirinko pilna Armoškos sve- 
ainė kupinai. Muzikos ve
lėjus buvo Jonas Skradis, lie- 
uvis. Gana gerai griežė, o dris*- 
uai ir visi svečiai šoko.

Turiu pastebėti, kad apsiren
gusių driskių mažai buvo, gal 
'ei to, kad pirmiau prizai Bu
lavo duodami neteisingai.

A. Paskųs pranešė, kad visi 
h’iskiai butų prisirengę sukti 
atą kaip tik muzikantai už
ries maršą. Trys prizai buvo 
'askirti nuo SLA 87 kp. Muzi
kai sugriebus pasirodo driskių 
rys poros. Paskirti teisėjai pa- 
kyrė prizus teisingai.

Buvo du timai peštukų, bet 
ie jokios rolės negalėjo suloš

ti, nes tiiojaus atsidure ten, 
kur jie priklauso. Yra pagirti
nas vakaras, kad girtų, apart 
lęšiukų, nesimatė.

Muzika grieže iki vėlumos 
inkties. Žmoneliai pasilinksmi
nę skirstėsi užganėdinti, pagei- 
laudami, kad butų surengta 
langiau tokių linksrnių ir drau
giškų vakarų.

Omalios veikėjai, pasirūpin
kite dėl publikos daugiau drau
giškų ir linksrnių vakarų su
rengti, nes matote patys, kad. 
nublika lankos ir myli jumis ir 
ūsų triūsą atjaučia, tik reikia 

veikėjams vietinės kolonijos su
krusti.

Kunigas Jurgis Mikulskis yra 
■avo rųšies žmogutis, kuris 
:ei galėtų, tai progresyviams 
''inončms atsisėstų ant sprando 
;r jotų. Bet jam tas nevyksta, 
štai pavyzdys. Kaip tik SLA 87 
kuopa pradėjo rengti vakarą, 
‘ai jis pasikvietė iš kur tai mi- 
donierių ir paskyrė misijų pa- 
ikutinį vakarą kada turėjo jvyk- 

i SLA 87 kp. rengtas vakaras. 
Paskiau pamatė ir pats kum. 
Mikulskis, kad jo pienai suiro, 
nes bažnyčia buvo tuščia, o sver
tame pilna. —Velnias.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
hranęi dovana

TIKROJI PAGELBA DEL 
KOJŲ SKAUSMŲ

Johnson’s Belladonna Plas- 
ter’is greitai pašalina 

skausmus

Juh galite būti visiškai tikras grei
ta pagelba dėl kankinančios agonijos 
nuo' pairusią nervų kojose vartodami 
Johnson’s Belladonna Plaster’į. Kaip 
greit šis gelbstantis ^vaistas bus pa
naudotas prie skaudamos vietos, jo 
pagelba urnai bus pastebėta. Jis šva- 
riu budu persisunkią. per odą tiesiog 
į kūno audinį, švehiydamas pairusius 1 
nervus ir pašalindamas skausmus 
greičiausiu budu.

Belladonna Johnson’o Plasteriuose 
yra specialiai paruošta ir pritaikinta 
ir yra garantuojama jų pagelba at
gauti pilną stiprumą ir veiksmą, kaip, 
tik plasteįis atliko savo gelbstantį 
veiksmą, štai dėl ko jus galite būt 
visiškai tikri gerais rezultatais, kuo
met jus vartosite Johnson’s Bella
donna Plaster’į.

šis nuostabus vaistas suteiks malo
numą ir paliuosuos nuo skausmų ir 
kentėjimą dėl reumatizmo, neuralgia, 
lumbago, sopančių muskulų taip greit, 
tarsi, magišku budu. Parduodamas vi
jose vaistinSsei

Greit Išeis 
GYVENIMAS 

Mėnesinis Kumnla*

A. ŽYMONTAS
Redaktorius- Leidėjau

Prenumerata metams ............. $2
Pusei metų ............................  $1
Kopija ................................   20c

Tai bus 32 puslapių knyga. 
| metus išeis 12 knygą.

* Adresas:

> 900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirašyk it GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

Tel. Lafavette 0094
I.. V. KRtTKAS

Registruota 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).

1120 So. Richmond Street

3

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 fso. kUIr>I>uH 31

Tel. Yards 1119 
Baigų ii akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Pennsy) 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose urief 
gimdymą, laik* 
gimdymo ir pi 
gimdymo.

ATYDOS
KREIPIAME jūsų atydą į gerą 

krautuvę Morris B. Stiebs, 6624 S. 
Halsted St. čia yra įrengta pirmos 
rųšies krautuvė, o kas dar svar
biausia, kad vyrai ir moterys čia 
gali nusipirkti sau rublis išmokėji
mais. Kiekvienas gali dėvėti rublis 
ir tuoiii sykiu išmokėti po biskį už 
juos.

Mr. Sachs dfkavoja lietuviams, 
ktul jie remia jį ir užtat jis gali 
suteikti dubai* gerą patarnavimą 
kožnam. Taipgi reikia pažymėti, 
kad prie kiekvieno pirkinio dabar 
yra duodamos dykai dovanos — 
26 šmotų setas. \Vm. A. Rogers si
dabriniai šaukštai ir šakutės.

Gerai patyręs gydytojas
NAPRABATAS

Dr. A. J. Normanth
1454 So. \Vestern Avė. 

2-5-G-8 v. v., (‘hieago, III.

Patyrusi gydytoja iv akušerė 
Naprapat h

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

“ — - ■ — ■

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

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
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S' 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

JOHN KUGHINSKAS
LAIVYEU

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I/Cavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
notns, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

Valandos nm 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. \Vashington & Clark
Narnų Tel.: Hyde Park 3395 

l—............................................  ✓

Yards 4951

Jarusz-Kausliillas, D. G.
AKUŠEREA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys* ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Pritaiko Akinius 
. Kreivas Akis 

Ištaiso

DR. G. SERNER
/ .... ..... «
JOHN B. BORDEN

(John Bagdziunas Borden)
‘ LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 VV. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Koosevelt 9090

Namų Telefonas Kepublic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530 
Tel. Central 6390

Vak, 3223 S'. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681V. ---------- r

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

i 5349 So. Hermita^e Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.
k ................. ................. M , ....... ■

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
----- -------- TTT——--------------

DYKAI
Daugybė dovanų kiekvienam Naujiem? skaitytojui

Iškirpk šį kuponų kasdienų ir priduok į Naujienų ofisą ar į stotį, 
arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—-.150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

...............\........................... ;....  Atkirp čia .............................. ...................  
Data; Spalio 22 d., 1926

-.'—'i.

♦ Z

(ŠERNAS)
Vai. nuo 10 ryte iki
Nedėliomis nuo 10

Tel. B o ui evard

8 vak. 
iki 1

7679

3265 S Halsted St
2-ros lubos

«-DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Vhore 2238
Boulevard 4136

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

Telefonai:

1)R. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

11 i
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.j Res. telephone Hyde Paik 4000

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. Fairfax 6353

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4619 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

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

valgy.it
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^Aujiir^os
The Lithuanian Itaily Ne”«

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily N«w« Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS j
1739 South Hatated Street 

Chicago. TU.
Telephonr Rooarvelt 8500

Subscription Kates t 
$8.00 per year in Gonada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Fntnred as Secnnd Class Mntter 

Mareh 7th. 1914, at thė Pont Office 
of Chicago. III, under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien. išskiriant 
(tekina-Haniua. laidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 S Halsted St.. Chicago. 
III. — Telefonas: Rnosevalt ^'500.

MiRF: DIDŽIAUSIAS AMERIKOS DARBININKU 
VADAS

• ••••«

KOVA Už DARBININKU REIKALUS PADARĖ 
JĮ SOCIALISTU

<: j e B
INDUSTRINIS INIJIZMAS PRIEŠ AMATINJ 

UNIJ1ZM4
• •••••

. KOVOTOJAS l ž ŽMONIŠKUMĄ

Numirė Eugene Victor Debs — stambiausias ir sim- 
patingiausias Amerikos darbininkų vadas.

Jis buvo be galo nuoširdus žmogus, didelis idealistas, 
talentingas oratorius ir nepailstantis kovotojas. Tris ket
virtadalius savo ilgo gyvenimo jisai atidavė kovai už dar
bininkų klasės reikalus ir (langiaus kaip pusę šitos savo 
kovos jisai atliko, kaipo susipratęs socialistas.

Yra tikra tiesa, kad draugo Dėbso įtaka siekė toli už 
Socialistų partijos ribų. Bet kartu yra neužginčijamas da
lykas, kad liktai Socializmas padarė Debsą dideliu žmo
gum. Jei ne Socializmo idėja, vargiai jame butų galėję 
pasiekti pilno išsivystymo visi jo nepaprastai proto ir šie 
los gabumai.

Debsas atėjo i socialistini judėjimą iš paprastų dar
bininkų eilių. Kaip ir visi kiti protaujantys tos klasės na
riai, jisai turėjo organizuotis kartu su savo draugais ko
vai dėl būvio, dul kasdieninių savo gyvenimo reikalų. Jam 
teko streikuot ir, ačiū savo dideliems gabumams, stoti 
streikininkų priešakyje. Tame susikirtime su darbdaviais 
jaunas geležinkelio darbininkas netruko pastebėt, kad 
kapitalistų pusėje stovi ir valdžia. Demokrato Clevelandc 
administracija kariuomenės pagalba sutriuškino Dėbso 
vedamą streiką ir pati streiko vadą republikoniškas tei
sėjas Taft įmetė į kalėjimą.

Debsas iš to pavytimo padarė logišką išvadą, kad dar 
bininkai privalo organizuotis ir kovot ne tiktai ekonomi
nių reikalų dirvoje, bet taip pat ir politikoje. Tuo budi, 
JO metų atgal jisai pavirto socialistu.

Tas pats valdžios sutriuškintas geležinkelių darbi
ninkų streikas parodė drp. Dėbsai, jogei ir ekonominėm 
darbininkų organizacijos, unijos, turi būt statomos geres
niais pagrindais. Jisai tuomet ėmė darbuotis, kad visom 
geležinkelių darbininkų brolijos susilietų į vieną bendrą 
uniją. Bet dauguma jo draugų darbininkų toje darbo ša
koje šitos jo minties nesuprato, ir jo pastangos nuėjo 
niekais.

Kitose darbo šakose Dėbso mintis, kad unijos butą 
organizuojamos industrijos, o ne siauro amato, pagrin
dais, taip pat rado nedaug pritarimo. Jo gi agitacija už 
“industrinį unijizmą” sukėlė prieš jį konservatyvės Ame
rikos Darbo Federacijos vadus. Tuo budu, tuo pačiu lai
ku, kai Debsas Įstojo į socialistinį judėjimą, jisai atsito
lino nuo didžiųjų darbininkų unijų. Ir toliaus, juo labiaus 
Amerikos socialistai linko Dėbso “industrinio unijizmo’ 
pusėn, tuo labiaus didėjo skirtumas tarpe unijų ir Socia
listų Partijos.

Tame atsiskyrime yra pamatinė priežastis, dėl kc 
Amerikos darbininkų judėjimas iki šiol yra taip silpnas. 
Silpnos, palyginant su pramoningomis Europos šalimis, 
yra darbininkų unijos Amerikoje, ir dar silpnesnė yra 
šiandie Amerikos socialistų organizacija. Politikoje Ame
rikos darbininkų klasė todėl, galima sakyt, kolkas neturi 
jokios reikšmės.

, Socialistų Partijai galutinai pakirto jėgas komunis
tų įvykintas anąmet skilimas. Nuo to smūgio partija, iki 
sitis dienos nėra atsigriebus. Neįstengė ją sustiprinti nė 
nabašninkas Debsas, kuris iki pat savo mirties dirbo par
tijai, kiek pajėgdamas, ir mirė, užimdamas partijoje Na-, 
cionalio Vykdomojo Komiteto pirmininko vietą ir vyriau
siojo redaktoriaus vietą prie jos leidžiamo savaitraščio 
“American Appeal”. Yra tečiaus svarbu pažymėt, kad tas 
nepaprastas žmogus pasiliko su socialistais, o ne nuėjo 
pas Maskvos evangelijos garbintojus! Savo iš mažų die
nų išvystytu klasinės kovos instinktu jisai teisingai nu
jautė, kad tik pirmasis tų dviejų judėjimų rodo darbinin
kams kelią i geresnę ateiti ir laisvę.

Chicagoje per nešiotoju*:
Viena kopija .............................. 3<
Savaitei ...................................... 18<
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje. 
paštu:

Metams ...............  $7.00
Pusei motų ................................ 3.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiams .................... 1.26
Vienam mėnesiui ............................76

Lietuvon ir ki’ur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...................................  $8.IK
Pusei metų .................... ......... 4.0(
Trims mėnesiams .................. 2 Oi
Piinigns reikia siųsti pašto Motu t 

'orderiu kartu su užsakymu.

NAU.TTKNO^, ChTc.TffO, IK

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............   $8.00
Pusei metų ..............................  $4.00
Trims mėnesiams ..........  2.50
Dviem mėnesiams .................. 1.60
Vienam mėnesiui .... ~........._ .75

(Courtcsy to Chicago Evening American)

Eugene Victor Debsl
[Truputis biografiniu žinių]

( /.vakar Lindlahr sanatorijoj, 
ulmhursl, III., pasimirė žymiau
sias Amerikos darbininkų ko- 
zotojas ir įkūrėjas dabartinės 
Socialistų Partijos, Eugene Vie
nu Delis, kovotojas, poetas, 
iratorius ir didelis idealistas. 
Mirė nuo širdies- ligos, kuri kan
kino jj iš pat jaunystės, bet ku
ri neįstengė sutrukdyti jo dar- 
'):) už Amerikos darbininku kla- 
iės pasilhrusavimą.

I

Eugene V. Dobs gimė lapkri
čio 5 d., 1855 m., Terre liauto, 
’nd., kur jis gyveno visą savo 
m/.ių, iš neturtingos franeuzų 

šeimynos. Taigi mirė lik už ke
bų dienų prieš sulauksiant 71 
metų amžiaus. Baigęs pradinę 
nokyklą jis nuėjo dirbti peč- 
kuriu prie traukinių ir dirbo 
en tris metus. Nežiūrint sun- 

.kaus darbo ir labai ilgų darbo 
’alandų (tada niekas dar ir ne
judėjo apie 8 vai. darbo dieną, 
> geležinkeliečiai dirbo po 12 
ak i dieną) jis savo poilsio lai- 

•ą sunaudodavo skaitiniu kuš
li ir inokinimuisi, nors kiti 

’arbininkai delei to tankiai iš 
o lik pasijuokdavo, kaip dar 
r dabar tamsesnieji darbinin
kai tankiai pasijuokia iš besi- 
uvinanuių darbininkų: “iš ras
ti duonos nevalgysi“. Ir Debsas 
nokintis nepaliovė visą savo 
’mžių, taip kad baigęs vos pra- 
’inę mokyklą jis su kuku lapo 
akai plačiai prasilavinusiu žmo- 
um, vadovu didelės darbinin

kų partijos.
Metęs darbą prie geleži n ke

iti jis per 5 metus užsiėmė gro- 
.ernės bizniu, bet vėliau vėl 
>;ryžo prie geležinkelio. Taip- 
au įsimaišė ir politikom Pil
niausia jis tapo išrinktas 1879 
netais Terre Haute miesto kler
ku, o 1885 m. tapo išrinktas 
ndianos legislaturon.

Tarp darbininkų Debsas pra- 
lėjo darbuotis būdamas miesto 
klerku, kada 1880 m. tapo iš
niktas sekretoriu-iždininku per
kuriu brolijos. Tas pareigas ėjo 
ir Imdamas legislaturoje iki

“Naujienų” skaitytojai žino, kad mums nekartą tek
davo užimti kitokią, negu drg. Defyso, poziciją tuo arba 
kitu klausimu. Musų nusistatymas ypatingai skyrėsi nuo 
jo nusistatymo Rusijos bolševizmo klausimu neužilgio po 
bolševikiško perversmo Rusijoje. Tuo metu mes negalč-
jome pritarti ir daugumos Socialistų Partijas pažvalgoms 
j tą dalyką. Bet laikui bėgant drg. Debsas, kaip ir visa 
partija Amerikoje, įvertino bolševizmą “sulig jo nuopel
nais”.

Nabašninkas Debsas nusigręžė nuo sovietų politikos lr sutikdamas būti Socialistų 
partijos Vykdomojo komiteto 
pirmininku, nors pirmiau jis vi- 

kokios nors 
noriai pasi- 

eiliniu

dė komunistus sutaikinti su so
cialistais, bet greit pamate, 
kad tai beviltis dalbas ir tada 

I visai atsidavė Socialistų parti
jos atbudavojimo darbui, net

tuomet, kai jisai iš neužginčijamų faktų patyrė, jogei so
vietai yra sumindžioję po kojomis organizacijos ir žodžio "dalindavosi 
laisvę. Pirmą kartą jo protesto balsas prieš bolševikus bu- viršininko vietos, 
vo pakeltas, kuomet kruvinasis tribunolas Maskvoje ren- likdamas nenuilstančiu

| Debsas buvo nepaprastai jau
trios širdies ir laimi malonaus 
budo žmogus. Jo nepaprastai

gėsi pasmerkti mirčiai Rusijos socialistų revoliucionierių darbuotoju.
vadus. <

Debsas buvo didis socialistas dėl to, kad aukščiaus
už visus programos ir platformas jisai statė — žmonis-1 patraukianti asmenybe, jo ide-
kunia’ ’ * .alizmas ir jo atsidavimas idejhi

1893 m.
Po lo jis tapo išrinktas pre

zidentu American Baihvay 
Union. Sekamais metais kilo 
didelis Pullmano dirbtuvių dar
bininkų streikas, kuriuo vado
vauti teko Debsui, kaipo uni
jos prezidentui. Debsas tada at
vyko j Chicago ir iš čia vado
vavo ilgu ir sunkiu streiku, ku
ris neapsiėjo ir be sumišimų. 
Illinois gubernatorius Altgeld 
(demokratas) buvo labai prie
lankus slreikieriams. .lis laivo 
vienas iš nedaugelio kapitalis
tinių partijų politikierių, kurie 
nuo širdžiai rūme darbininku? 
ir atsisakė gelbėti kompanijai. 
Bet jai pageliam atėjo demok
ratas prezidentas Cleveland, 
kuris prisiuntė į streiko vietą 
federalinę kariuomenę, o re- 
publikonas teisėjas Taft (vė
liau tapęs šalies prezidentu) 
prieš streikierius išdavė injunc- 
tioną. Debsas nepaklausė in* 
junetiono, streiko neatšaukė ir 
už tą tapo nuleistas šešiems 
mėnesiams kalėjimam Ir gele
žinkeliams, ’tr i valdžiai susibū
rus prieš slreikierius, streikas 
tapo sulaužytas.

Vesdamas streiką Debsas pa
mate darbininkų unijų truku
mus ir kad neužtenka darbinin
kams turėti ekonomines organi
zacijas, bet reikia turėti ir sa- 
7 o politines partijas, kadangi iš 
kapitalistinių partijų pagelbės 
larbininkai tikėtis negali. Įšė
lęs iš kalėjimo jis tad pradėjo 
Piginti, kad visos silpnos, iš
sisklaidžiusios geležinkelių dar
bininkų unijos ir brolijos, kil
nos tankiai kovoje viena kitos 
įeremia, susivienytų i vieną di
lelę geležinkelių darbininkų 
-iniją. 'Tokias industrines, o ne 
miatines unijas, jis ragino kur
ti ir kitose pramonėse. Delei to 
iam teko aštriai susikirsti su 
Amerikos Darbo Federacija ir 
>u pačiais geležinkeliečiais, ku
rie jo siūlymą atmetė. Bei jis 
dar ilgokai unijose veikė. Jam 
išėjus iš kalėjimo, geležinkelie-

šių unija turėjo apie $30,000 
kolos, kuri pasidarė- vedant

mokėjo, surinkdamas juos pra
kalbomis.

Kadangi nė viena iš esančių 
politinių partijų Dėbso nepa
tenkino, nepatenkino jo ir tuo 
laiku gyvavusi Socialist Labor 
1 kirty, tai jis* 1897 m. kartu su 
Victor L. Berger suorganizavo 
Sočiai Democratic Party, kuri 
1900 m. Debsą pastatė kandi
datu į prezidentus ir .•urinko 
87,811 balsų. Sekamais, 1901 
melais, ji susivienijo su atski
lusia dalimi nuo Socialist Labor 
partijos ir pasivadino Socialis
tų Partija, kuriai Debsas. su 
didžiausiu pasišventimu dirbo 
iki pat savo mirties. Socialistų 
partija dar keturis kartus jį 
stale savo kandidatu Į šalies 
prezidentus, būtent 190 1 m., 
1912 m. ir 1920 m. Paskutini 
kartą Dėbso kandidatūrą pa
statyta, kada jis už priešinimą
si karui sėdėjo Atlanta kalėji
me.

Antru kartu kalėj i man Deb
sas nuteistas tapo laike karo 
už pasakytą 1918 m. socialistu 
konferencijoj, Canton, O., pra
kalbą, kurioj jis aštriai pa
smerkė karą, l’ž tą prakalbą ji: 
tapo nuteistas 10 metų kalėj i 
man. 'Teisme jis neužgynė nč 
vieno žodžio savo prakalboj 
nusiteisino dėl jos, bet dar kai- 
tą pasmerkė karą ir tik nurodė 
j šalies konstituciją, kuri kiek
vienam piliečiui užtikrina pil
niausia žodžio laisve. Bet kare » 4.
kvaitulys paminė po kojų kon
stituciją ir Debsas nuėjo kalė- 
jirnan, kuriame jis išbuvo virš 
trijų metų. Karui pasibaigus 
prezidentas Wilsonas atsisakė 
jj paliuosuoti ii paliuosavo jį 
prez. Hardingas, kuris prieš 
tai buvo pasišaukęs Debsą pas 
save, norėdamas, kad Debsas 
atšauktų savo nuomones. Deb
sas nesutiko atsižadėti nors 
vielos savo nuomonės, net jei 
ir numirti butų reikėję kalėji
me.

Išėjo Debsas iš kalėjimo su 
jau gerokai sunaikinta sveikata 
ir veik tuoj aus jam teko eiti 
sanatorijon gydytis. Biskutį 
pasigydęs, dar visai silpnas bū
damas, jis vėl gryžo prie darbe
Socialistų partijoje. Bet silpnė
janti sveikata vis tankiau ati- 
traugdavo ji nuo darbo. Dide
lio nusiminimo velioniui darė 
ir darbininkų susiskaldimas, 
ypač skilimas Socialistų parti
joje. Iš'pradžių dar jis lig ban

verte jį gerbti net iv didžiau
sius jo priešininkus. Su kuo 
jis nė susitikdavo, tas tapdavo 
jo asmeniniu draugu. Net ii 
kalėjimų viršininkai ir proku
rorai negalėdavo jo negerbti ii 
likdavo jo draugais.

Paskutiniais keliais metais 
Debsas vis tankiau pradėjo sir
guliuoti, tankiau turėdavo at
sitraukti nuo darbo ir eiti sa
natorijon. širdies liga vis la-
biau jį kankino, o pastaruoju 
laiku prisidėjo ir inkstų liga. 
Paskuiinias kelias dienas prieš 
mirtį jjs. gulėjo be sąmones. 
Pereitą sekmadienį jis trum
pam laikui buvo atgavęs sąmo
nę ir paprašęs popietes (kal
bėti jis nebegalėjo) drebančia 
ranka išraše ištrauką iš \Vil- 
liam Ernest Henley poemos 
“Invictus”, poemos apie nenu
galimą žmogaus dvasią. Deb
sas tankiai sakydavo, kad ta 
poema yra jo įkvėpėja. Ta iš
trauka iš poemos apie nenuga
limą žmogaus dvasią yra pas- ■ 
k utiniai Dėbso žodžiai, žodžiai, i
kurie parodė, kad nors mirtis' 
ir nugalėjo jo kūną, bet neįsten-1
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ge nugalėti jo dvasią, nes ji 

yra nenugalima.
Nė jokios gyvenimo audros 

neįstengė nugalėti senelį Deb- 
•są, neįstengė sulaužyti jo dva
sią, neįstengė jos nugalėt ir 
'mirtis. Ir mirties akyvaizdo- 
je senelis pasakė, kad dvasia 
lyra nenugalėta ir nenugalima. 
■ Tai yra dvasia kovotojo, dva
sia idealisto, kuriam augščiau- 
'sias idealas buvo žmonišku- 
i mas.

Visi susipratę darbininkai 
j liūdi netekę savo kiltadvasio 
drąsaus vado, kuris dirbo ir 
kovojo jų eilėse visą savo gyve
nimą.

Laidojamas Debsas bus sa
lve gimtajame mieste, Terre 
lllautc, Ind., šeštadieny, kaip 
'2:30 vai. po piet. J sanatoriją, 

į Socialistų partijose raštinę, į 
velionio naMius nepaliauja plau
kę giliausios užuojautos tele- 

igramos iš visų svieto dalių. B.
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A Prnblem
lt is gvncrallv agreed upon 

bv scientists that these are tlu 
classical rmot'ions: anger, vvbci. 
opp< >ed; joy. vvhen satisfied; 
sorrovv. vvhen I rustratrd; and 
lear, vvhen one anticipates 
trustration. Eurther tlu* sci- 
entists believe tbat vvitb eacb 
emotion there is some reaction: 
either an adaptive response, as 
iii the case of anger and lear: 
oi* an aflect on tlu* organism 
(body) itsrlf. as in the case of 
joy and sorrovv.

\(.w bei e comes tlu* cla*,h 
and tbe problem! lt is granted 
tbat t bore is an eniotion and a 
response, or .action. Būt vvhich 
comes lirst? Do we gel lhe 
emotion and then react, or 
does tbe action come first and 
tbe eniotion follovv? Tbe 
popular idea is tbat vve lirst 
m e sometbing, next vve get 
angrv. for instance, and then 
\\e react accordinglv.

liovvever, tlu* scientists do 
not think tlius. Tbe Janies- 
Lange theory is tbat “the bodily 
changes (actions) follovv di-
rcctlv the perceplion of tlu* 
e\citing lad, and the feeling 
<*! thosc changes as they occur 
is the emotion’*. Mr. (’.arr's 
idea is Ibat tlu* eniotion and 
the activitv is one process, that 
they are nol separated, būt 
ibat they come togelher.

X.\eithelcss. as yet. it is 
'lill a probleni \\helher \\e firs’t 
lear and then run, or \\hether 
\\c first start to run and then 
lėni* eonus uįuh: u>. —1’. H. S.

Šonu; yotmg nien learn to 
rheir sorrou that there is a 
great difference bet\veen a 
eoilege degree and an educa- 
l ion. 

+ * *
(’ai eles.sness is a u ondeiful 

niathcniatician, it can add to 
your troubles, subtract froni 
your earnings, multiply your 
;;ches and pains, divide your 
attention, and it can take in- 
t< ręst from your vvork and dis- 
count your chancos for safety.

* * *
The u isc reach their goal by 

•at lence.

It’s very easy finding reasons' 
\vhy the other folks should be 
patient.

l'evv meti learn the highest 
u>t of booKs. After life-long 
,'tudy many a man discovers, 
too Jute, that to have had the 
ph i losopher’s stone availed 
nothing without the philosopher 
to ūse it.

Attention is the stuff that 
mtmory is made of, and me- 
inoi y is accmnulated genius.

Here Al Laši!
I'he Annual Eall Dance 

oi the Lithuanina Students 
Association of America 
u iii be held Saturday eve- 
ning, November 13th, 1926, 
at the beautiful South Side 
Vlasonic Temple at 61th 
and Green Sts. Excellent 
music vvill l>e rendered by 
a well known seven piece 
orchestra.

Don T forget the date! 
November I3th. 13 — the 
I tieky day! G et your tickets 
I rom members.

Origin Of Dancing,
The word “dancing” is de- 

cived from the Latin meaning 
to stretch.

't he origin of dancing may be 
traced to a universal desire ot 
'\piessing eniotion by action. 
As far as history reaches, every 
.lance, vvnether belonging to 
jivil'zalHin or to savage nations, 
was acconipanied by music, oi 
by rhythni beats on the druni, 
helis, rattle, sticks, or by 

clapping of hands. Many times 
the dance vvas acconipanied by 
chants or songs.

Eolk dancing may be divided 
into three groups — sočiai, 
vvarlike, and religious. Under 
the first niay be included all 
the coniic and erotic dances. 
Under the second vve have those 
dances vvhich were used to in- 
spire the vvarriors before a 
battle, to celebrate a victory, 
or to imitate the motions of 
animals after a successful hnnt. 
I'he religious class comprises 
medicine, incantation, and 
mystery dances. The sepaiate 
fortus of savage dances are too 
numerous to describe, būt the 
religious ones are of greatest 
importance. A common custoni 
is the dance of vvomen vvhile 
tlu* men are avvay at war. lt 
is šori of a prayer, for they 
continue it day and night, be- 
lieving that by doing so they 
protect the warriors from evil 
spirits and from danger. The 
medicine dances have tvvo pur- 
poses — one to ward oi t harm- 
fui infhiences; the other, to 
keep the patient avvake. Svvord, 
sunko, and f i re dances are es- 
pecially developed among the 

; rican Indians.
In Egypt dancing reached a 

statė of considerable excellence. 
Tite Uebrew, just as the Egyp- 
tian, was essentiaily religious.

The first time dancing rank- 
ed vvith poetry and music vvas 
in the golden age of the art in 
the country of Greece. it was 
ai first religious, then 
educational, and finally popular.

Rome borrovved (ireece’s 
dances, būt adapted and made 
ihem more vivid. Just vvhen 
dancing became popular in 
Rome, Nero and his successors 
began to decline, dancing then 
became exaggerated and falling 
into disrepute, was shunned by 
the higher orders. After Rome, 
Spain took up dancing. Live- 
iiness is characterislic of early 
as well as later Spanish dances.

Dancing in Germany and 
Engiami developed along the 
lines originated by the barbaric 
nations which covered their 
early history. The revival of 
dancing as an art began in 
Italy i n the fifteenth century. 
Catherine de’Medici introduced 
the fashion into Erance and 
from thį>t time on Erance lead 
the \vorld i n the refinement of 
ils dances and the gracefulness 
of its performers.

The polka was introduced 
about 1835; the waltz, from 
Germany, about 1795. Lhe two- 
step is. of American origin. 
Dancing became the most 
popular in the nineteenth 
century.

— Helen Tumavich

The High Gost of College
......— ■——- /

'I’he price of gaaulinv, 
cigaretles and ginus the-saule 
as all over. I'iie over-bead in 
general i s about the šame as at 
home, būt it’s the incidentais, 
such as, books, laboratory fees 
and tuition tbat knocks lhe joy 
uul of lhe oi’ purse.

Among Scientists
Sound-Sleep

Eiom observations made by 
scientists ai the Mellon Institute 
for Industrial Research ii was 
fcund that lhe average sound- 
skep period is less than live 
minui) s a night. Txvelve young 
men subįects slėpt in spiečiai 
beds e<juipped \vilh Instruments 
thal recorded all body move- 
nients, such as a change in posi- 
tion of limb or head. In only 
one case ii \vas observed that 
lhe subject slepi soundly lor 
three hours. 

* * *
Radioactive Decomposition

Common brass is radioactive 
matter,. according to !)r. Robert 
A. Millikan, director of lhe 
Norman Bridge Laboratory oi 
Phisycs of the California In
stitute of Technology, in a 
statement follo\ving recent 
scientific cxperiments eonduet- 
ed in brass apparatus placed 
’everal fathoms deep in alpine 
lake \vaters. This conchision 
comes as a by-producl oi the 
epochai discoveries' of lhe activ- 
ities of high-frequency cosmic 
rays. Incidentally, Dr. Millikan 
mspects that all matter is 
capable of spontaneous break- 
do\vn, or radioactive decomposi
tion, though evidense in most 
chses is naturally lacking.

B\ immersing eleetroseopes 
shielded by brass and zinc 
ccntainers, far <lo\\n in the 
ic.y \\ateis of Muir Lake in t|ie 
high Sierras, Dr. Millikan was 
akle lo shut out even lhe highly 
penetrant cosmic rays then 
under observation. In spite of 
lhe reasonable assurance that 
the lake \vater, \vhich is merely 
pure melted sno\v, contained 
no radimu, it \vas found the 
eleetroseopes vvere slo\vly dis-, 
charged, showing that both the | 
coppvr and the zinc in the 
Instruments \vere slovvly dis- 
integrating at a rate lašt 
enough to emit eleetromagnetie 
energy in the form needed to 
affect lhe eleetroseope.

Radioactivity or the trans- 
formation of matter into a new 
species of matter plūs nev 
energy-- has been considered 
a special prerogative of a fe\v 
freak elements, notably radium, 
uranium, and thorium. lt no\v 
appears probablo that the 
\vhole gamut of elements car- 
ries such possibilities \vithin 
one grand syslem of evolution 
of matter. Science.

Electrocuting Germs

Purifieation of \vater b y tlu* 
ūse of eleetricity has been re- 
commended in an ea.stern city. 
This is accomplished by the 
ūse of special clectrodes and 
sending a direct eurrent and 
h ig b- f rc( f u c n cy a 1 ternat i 11 g
cha i ges through the water. By 
electrocuting tbe injurious 
bacteria \vater is made sterile 
and does nol have an un- 
pleasant taste as x\hen done 
by the ūse of chlorine or other 
Chemicals. •

Prize To Members
The club is offering a 

prize of five dūliais in gold 
to the member who sėlis 
thę most tickets for the 
Annual Fali'Dance to be 
held at the South Side 
Masonic Temple, Novem
ber I3th, 1926. In addition 
to this, “The Students’ 
Corner” vvill also coni- 
|M*nsate lhe winner,

POEMS ant) POMES
THE CHAP THAT WORKS

Edgar A. Guest
I’ve seen a lot o’ fellers

Try a lot o’ different ways 
Eor carvin’ out their fortūnos,

Through my little stretch o' days;
I’ve vvatched the clever minded

An’ the ones that thought they were, 
The pleasure-seekin’ mortal

An’ the idle gossiper.
An’ I’ve noticed at the finish,

After all the fuss an’ boast, 
That the chap who works the hardest

Is the one who gets the most.

WHEN
When the bright new moon is shinning 
And she’s in your arms reclining 
Eor your kisses svveetly sighing 
Then it’s paradise for you.
When her tender heart you’re vvinning
And she no resistance giving
Then it’s joy to be a-living
And the skies are always blue.
Būt vvhen the sad congratulations
Aiid those bells have knovvn cessation
And up goes the population 
That’s the time we pily you.

— Joan Sirutis

LIVE IN THE PRESENT!
If you have kind words to say, 

Say them now!
Tomorrow may not come your way.
Do your kindness while you may, 
Loved ones will not always stay;

Love them now!

I used to think I knew 1 knevv 
Būt now I mušt confess:

The more I knovv 1 know,
1 knovv 1 knovv the less.

SELL DANCE TICKETS AND WIN!
“Mr. Meant-to” has a comrade,

And his name is “Didn’t-do”, 
Have you ever chanced to meet them?

Did they ever call on you?
These tvvo fellovvs live together

In the house of “Never Win”.
And I’m told that it is haurtted

By the ghosts of “Might Have Been“.

Percival chevvs Spearmint,
John, Virginia tvvist.
Percy shakes a vvicked hoof 
And John a vvicked fist.

Bones to bones, 
Skin to skin;
Ainnit heck,
When a feller’s thin?

(The above unsigned poems contributed by Aldonna Pūkas) separating cotton fiber from j

[Pacific and Atlantic Photo]

Pakrypęs laivas E'loridoH pakrantėj laike uragano.

The Cotlon Eibei
Did you ever think, of the im- 

poriant part played in history, 
commerce, war and the map of 
the vvorld, by a little fiber about 
an inch in length, very fine, and superior 
almost colorless? rDiis fiber is ]jnes of
called COTTON and how fevv 
people appreciate it’s import
ance.

Way back in remote anti- 
(piity, China vvas noted as the 
land of šilk fabries, Egypt of 
flax, and India of cotton. Fif- 
teen centuries before Christ the 
“Rig Veda“ hymn rhentions, for 
the first knbvvn time, the cotton 
fiber.; Hovv long it had been 
Used in India before that no one 
knovvs.

Ancient Egypt apparently had 
no knovvledge vvhatever of 
cotton as not a trace of the 
fiber is to be found in any of 
the fabries used for vvrappings 
of mummies or any other pur- 
pose. Linen' was alvvays the 
chief constituent of the fabries 
used. Nevertheless, Egypt later 
raised cotton and novv, under 
the control of the British gov- 
ernment, harbors a large and 
flourishing cotton industry in 
the famous old valley of the 
Nile. •

China also, »from ancient 
times, raised cotton and man- 
ufactured it into fabries, būt 
the Chinese cotton fabries were 
not as famous as. those they 
made of šilk as the produet vvas 
of a much coarser grade than 
the beautiful fabries of India.

It vvas Alexander the Great 
vvho first introduced into Eu- 
rope the cotton fiber. One of 
the Oriental eurios brought 
back to Europe from his in- 
vasion of India, (327 B. C.) 
vvas a strange plant from vvhich 
vvas to be plucked “vegetable 
vvool’’, that could be spun into 
fine clothing. This “vvool from 
the treęs’’, as they called it, 
vvas an amazing thing and 
strange and fantastical myths 
grevv up around it.

lt is recorded that Alex- 
ander’s soldiers used ravv cotton 
for their bedding and made pads 
for their sandais of it. Some of 
them are said to have brought 
home vvitK them “Calicut eloth” 
or “Calico” and “muslin” from 
Monsul.

Again, according to an Assy- 
rian inscription, there vvere in 
the gardens of Sennacherib 
along the river bank in Ninevah 
(alK)ut 700 B. C.) trees “that 
bore vvool they clipped and they 
eured it for garments”. So, 
thousands of years before our 
modeyn cotton machinery vvas 
invented the Hindus vvere 

seed, spinning the fiber into 
yarn and vveaving beautiful and 
fine eloth from it, on their 
erude and frail looms. These 
men became experts and for 
centuries after retained their

craftsmanship in all 
spinning and vveaving 

vvork. Their cotton yarn vvas de- 
scribed by Tavernier (1G60) as 
being so fine as to be “scarcely 
discernable’’, and the cl^th vvo- 
ven from it as “so fine that you 
can hardly feel it in your hand”. 
lt is said by a vvriter that the 
Hindu can, from a pound of 
cotton spin a thread tvvo hun- 
dred and fifty three miles in 
length. To the average reader 
this statement vvill l>ear little 
significance so by vvay of ex- 
planation we vvill say that the 
finest size of cotton yarn or- 
dinarily found on the American 
market is marked No. 150, 
vvhich is very fine. This yarn 
averages about seventy one 
miles to a pound. The yarn made 
by the Indian spinners is more 
than three times as fine, vvhich, 
according to the American Sys
tem, is yarn No. 530.

The first ūse of the cotton in 
England vvas for candle vvieks 
vvhen it vvas imported in 1298. 
Later, in 1328, a fevv Flemish 
vveavers settled in England at 
Manchester and began the man- 
ufacture of the material vvhich 
became famous as the “Man
chester cottons“. This vvas the 
beginning of the British cotton 
industry, destined to become 
one of the important links of 
the vast British empire. lt vvas 
by the invention of the steam 
engine and by the inventive 
genius of other British work- 
ers in the development of im- 
proved spinning and vveaving 
machinery, especially the spin
ning jenny of James Ilar- 
greaves, that Britain continued 
to maintain her supremacy in 
the manufacture of cotton pro- 
duets. — Wm. Mack, J r.

į---------------,-----------

Another Special Meeling 
The onrush of business 

necessitates the calling of 
another special meeting of 
the Lithuanian Students 
Association of America. 
The next L. S. A. A. meet- 
ing vvill be held at the home 
of our president, Miss Irene 
(’hmielevvski, at 1734 Wa- 
hansia Avė., at 2:30 P. M. 
sharp.

To get to place of meet
ing, take Ashland Avė. car 
to Wabansia and walk 
vvest. Wabansia is one 
hlock north of North Avė. 
Remember roll call at 2:30
sharp. For members only.
 .
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šis tas iš sensacingos 
degtukų monopolio 

įvedimo istorijos 
Lenkijoj

[“V. A.”| Lenkijoj dabar ša
lia kitu 1925.XI įvestas ir deg
tuku monopolis, šį monopoli 
Įvedant iždas turėjo atpirkti 
17 privatinių degtukų fabrikų, 
štai šitas pirkimas parodė ne
paprastą dalyk:n Fabrikams į- 
kainuoti buvo nuskirta komisi
jų. \ iena tokių komisija buvo 
sudaryta iš viešųjų darbų minis’ 
tcrij< > inžinierių ir dviejų švt*- 
du bendrovės atstovų (mat Šve
dija skolino tani reikalui pinigų 
5'o niilicno doleriu iš 12', me
tinių). 7 fabrikai mažieji minė
tos komisijos buvę Įkainuoti 
156,000 dolerių, o 10 didžiųjų- 
1,619,000 dolerių, kartu 1,175,- 
000 dolerių.

Kitos komisijos didžiųjų fab
rikų buvę tuo patim laiku bu
vo įkainavusios 2,500,000 dole
rių. Tatai parupę ir vyriausy
bei ir seimui. Pradėta ieškoti 
priežasčių. Ir jau pradžioj su
sekta. kad “Blcnic’-i” fabriko 
žemėj, prisodinta bulvių (tik pa
lygink: bulvės ir degtukai!), 
buvusi įkainuota po 5000 dole
rių hektaras' Toliau paaiškėję, 
kad nors Įstatymas kalbąs tik 
apie degtukų fabrikus su tiesio
giniais Įtaisymais ir mašinomis, 
tačiau komi'ijcs buvę priskir
ta prie fabrikus lentpjūvės, 
esančios nuošaliai ir nieko ben
dra neturinčios su degtukų dir
bimu. Kitur (“Plomyk’o” fab
rike) buvusios senos mašinos 
nesenai pirktos už. 89,000 dole-t 
rių, Įkainuotos 113,000 dolerių. 
To paties “Plomyk’o” fabriko 
akcijų portelis vertas apie 700,- 
0(4) dolerių, buvęs parduotas 
švedams už 170,(MM) dolerių. 
Mat vieno fabriko savininkas 
prisidėjęs prie švedų bendro- 
vės, išnuomojusios lenkų deg
tukų monopli ir per tai čia bu- 
v<_ prasmės vertė mažinti.

Vėliau byla taip toli nuėjo, 

k;it] sėiine m-t komisija buvo 
sudaryta dalykui ištirti, spau
doj pasirodė vyr. valstybės kon
trolės rūmų laiškas iždo minis- 
teriui.

Lalų gale atsiliepė tam tikru 
atviru, seimo pirmininkui ad-į 
resuotu. laišku “pats“ Vlad. 
(aabskis, nes kaikurie ir jam 
darė Įvairių priekaištų. Pasitei
sinę', kad monopolis buvęs įves
tas teisėtai, rašo, kad švedų 
paskola gauta už išnuomotą 
monopolį, buvusi būtinai rei
kalinga, nes tada Lenkijoj bu
vęs potvynis ir ėjęs ekonominis 
kara su Vokietija, dėl to rei
kėję labai daug pinigų, o imli 
nebuvę iš kur, nes ir taip biu
džetas turėjęs deficitą.

Ir monopoliui įvesti, ir jam 
išnuomuoti ir paskolai gauti 
turėjęs seimo pritarimą, per tai 
ir sutartis surašęs. Tiesa, sei
mo komisijos pirmininkas Bvr- 
ka buvęs priešingas ir jo opo
zicijai prašalinti Vitos pataręs 
Byrkai gerai apmokamų vietų, 
kad nereiktų seimo atstovo al
gos imti, bet šiuo patarimu VI.! 
(Irabskis nepasinaudojęs. Ir šis 
nepasinaudojirnas turėjęs pasek
mių, nes Bvrka privatiškai ga
vęs iš vyr. valst. kontrolės rū
mų dokumentų, juos viešai 
paskebęs, paskui buvęs degtu
kų monopolio tyrimo komisijoj. 
Tų Byrką 1921 metais VI. Grab- 
skis atstatęs nuo geros vietos, 
taip pa! nepaskyręs ir Michals- 
kio šalies Ūkio Banko pirminin
ku, mat nenorėjęs, kad seimo 
atstovai turėtų apmokamas val
diškas vietas. Jie abu dabar
esą toj komisijoj. Ten esąs ir 
atsl. Rozmazinas, kuris savo' 
laiku gynęs atskirų degtukų! 
fabrikų reikalus. Toliau tenj 
esąs atst. Wyzykowskis, kuris Į 
esąs įpainiotas vienon išaiškvo-j 
jimų bylon. Tokiu budu keturi 
(iš 9) komisijos nariai negalį; 
būti jos nariais, nes vieni esą 
suinteresuoti, o kiti netinką;

Iš šitos degtukų monopolio 
istorijos matyti, kodėl Lenkijoj 
nėra tvarkos, o ir kyla abejoji
mo, ar ir kada nors ateity bus 
šiokio lokio pelno, o jeigu nieko, 
negauna, tai bent nors kits ki-l 
tų teršia. *
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Naujienų Knygų Nupiginimas Baigsis Spalio 31
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAŽIAU $10.00. KNYGŲ DIDELIS NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI

Aktyvam protui reikia maisto — knyga sotina protinį žmogaus alkį. Lietuviai kaip ir kitą civilizuotų tautų žmonės, semia sau žinojimą iš knygų, pertat visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadiname kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas senas galvočius yra pasakęs: “Namas be knygų, tai namas be stogo”. Ir tai yra šventa tiesa, kad namas atrodo daug jaukesnis, 
daug pilnesnis, daug pudoiTsnis, kuriame matosi apščiai knygų. Knygos netiktai gražiną bei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę, 'l iktai 
skaitanti žmonės yra kultui nešftii, yra tikrieji civilizacijos sūnus. Pertat yra verta kiekvienam lietuviui savo namų kertelę išpuošti gorų knygynėlių ir turėdami liuoso laiko'semti iš knygų pasaulio gudrybių turtą, 
kuris yra per šimtmečius patirtas ir suiašytas j knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, verta geresnių knygų parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms į Lietuvą.

Kadangi “NAUJIENOS”’ naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lietuviškų knygų, pertai šitą nupiginimą 
. Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $20.00 PILNA KAINA, tai

............   „ ____ _ . Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite “NAUJIENOMS” tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knygų nupiginimas tęsis tiktai iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI, 1926 m., pertat verta pasirūpinti kiekvienam, kad tuoj įsigijus geriausių knygų iš šio

šiame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. .
daro kaipo įvadą i naują biznį ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš šio knygą sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yia numažinta. 
“NAUJIENOMS” pasiųskite TIKTAI $10.00 “ ‘ .............................. * ’ ' ------------------ --------- ......... _
knygos yra pažymėta numažinta kaina.

reiškia pusę kainos kiek kati knygos kainuoja, 
šitas didžiausias 1

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. Parašė Dr. Robinso
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 
žmogaus. 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 
. ŽINYNAS. 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 name. 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 delnažinystčs moks
las su paveikslais. Yra tai didžiausia 
ir praktiškiausia monų ir visokių pas- 
Ijipžių knyjra pasaulyje. Didelio for
mato 6x9, pusi. 414, apdaryta.
Kaina 51.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

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

ETHNOLOGIJA arba istorija apie 
žemes tautas. Sutaisė šernas. Su 
daug paveikslų, šioje knygoje aprašo
ma apie visas .žmonių tautas ir gentes, 
veislės arba rasės. Knygoje parodoma 
kiekvienos nors ir mažos viešpatystės 
žmonių kilmę, spalvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą. Knyga pilna paveiks
lų visokių žmonių veislių. Knyga žin
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 
667, drūtais apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIK
ŠČIŲ PAVEIKSLAI: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose, 
ofisuose, svetainėse. Perkant visus 4 
paveikslus sykiu atiduosime 
bet perkant atskirai, kaina 
50 centų.

LIETUVOS ĮSTATYMAI, 
naudinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais Bei visa šalies 
tvarka. Didele knyga. Pusi. 1031, 
apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

GEOGRAFIJA arba žemės aprašy
mas. Sutaisė šernas. Su daug paveik
slų. Aiškiai ir suprantamai aprašoma 
musų žeme, jos pavidalas, didumas, 
aukštis, vulkanai, kur randasi anglis, 
geležis, auksas, druska ir kitos žemės 

' gerybės.
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 PAŠA- 
KŲ. Parašė Karpavičius. Daug už
imančių dalykų randasi šioje knygoje. 
Puslapių 148, apdaryta.
Kąina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. Labs. (Dalis l ir 11). 
čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul
dytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio yra kabėse pridėta tar
mė 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 člagimiams 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 11). čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusla
pių 835, drūtais audimo apdarais.
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $4.00 

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KAL
BOS. Sutaisė J. 1.aukis. Iš šios kny
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 INSTRUCTION.
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
lė kayga su daugybe paveikslų dievų, 
dievaičių relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Vienintelė knyga lietuvių kal
ba, kurioje galima rasti pilna tikėjimų 
istorija. Pusi. 1086, drūtais apdarais. 
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00

ISTORIJA A.BKI.NA.. ParaAč D v. A. 
Bacevičius. Yra tai pilna viso svieto 
istorija nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 28OO prieš Kristaus gimimą 
iki galutinam išdraskymui Aleksandro 
Makedoniškojo imperijos, 146 metų po 
Kristui, šioje knygoje yra istorijos 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, Ba- 
bilionijos, Persijos, Karthaganos, Phoi- 
n iki jos, .Judėjos, ir daugelio kitų vieš
patijų kurių vardai čia nepažymėti. 
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 tas sąlygas gyvenimui, kurias 
šiandie turim. Pusi. 364, drūtais ap
darais.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

PAVEIKSLŲ KNYGA. — Famous 
nicture^ 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 ir Turulis. Lai- x 
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 mes patariam 
kiekvienam įsigyti Vilniaus Albumą. 
Didelio formato, su daug paveiksiu 
spalvuotų ir nespalvuotų, pusi. 188. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Rygiškio Jono. Pilna lietuvių kalbos 
gramatika. Pusi. 280, 
Kaina $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, pusi. 542. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

FIZIKA. Parašė K. Šakenis. 8 dalys 
vienoje knygoje. Pusi. 472, apdaryta. 
Kaina $3.50; iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

šitas didžiausias “NAUJIENŲ” knygų nupiginimas, kuris tęsis iki SPALIO-OCTOBER 81 DIENAI yra ... . .
progą pasipirkti geriausią ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia šitų knygų, kito panašau nupiginimo vargiai kada susilauksite.

75c.
VĖ-
Ba- 
keli

GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS. .
Parašė Trojanovs^ki. 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 Spalio 31 d. tiktai $1.75 

LIETUVIŲ TAUTA SENOVĖJE ir 
šiandie. 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, ikj Spalio 31 d. tiktai 90c.

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

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODY
NAS. Sutaisė Včgėlė-Strazdas. Tinka
mas nešiotis kišeniuje. Pusi. 252. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
LIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr. 
sanavičius. Šioje knygoje telpa
šimtai gražiui 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 k PASAKOS ĮVAI
RIOS. Surinko Dr. Basanavičius. Daug 
gražių pasakų gana juokingų ir labai 
žingeidžių. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

LITHUANIA — THE AWAKENING
OF NAT1ON. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta tinkamai lietuvių' kalbos. Šita 
knyga yra anglų kalba ii- joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas ciagi- 
tnis 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 čiagimių 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 Gėles, Fausto Kiršos, Balio 
Sruogos, Tyrų Duktės, Vaidylos Ainio 
ir Binkio. Taipgi visų minėtų poetų au
tografijos ir paveikslai. Pusi. 230.
Kama $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

BLUDAS. Parašė Dobilas. Roma
nas iš laikų buvusios revoliucijos 1905 
motų. Pusi. 428.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

A. VIENUOLIO RAŠTAI. 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. Pusi. 152.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 80c.

DYKUMOSE IR GIRIOSE. Labai 
žingeidi apysaka garsaus lenkų rasėj o 
— Henryko Sinkevičiaus. Dviejose 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- 
TALIJONO “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. 
288, 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 $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

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

daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rėmėjams ir visiems “NAUJIENŲ” draugams davus 
___ ___ ____  _ ______  ____ __ _________ ... _ . _ 1 _ _ . . Kurie 

gyvenat Čhicagoje, galite’pributi į “NAUJIENAS* "asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus. Taipgi rag'inam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi, nes 
panašhj progų retai pasitaiko. Lauksime. Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu: x .

/

už $1.25, 
kiekvieno

Knyga

Kiek kur yra ežerų, marių,

- 60 
(Post

GYVENIMO DUMBLE. Parašė S. 
E. Vitaitis. žingeidi apysaka iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, naujai išėjusi iš 
spaudos. Pusi. 366, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

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

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

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
ŠTAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspausdin
ta. Pusi. 1127, dydžio 6i/2x9i/2.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meyo- 
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 $F00 
\ LIETUVOS ŽEMLAPIS, visai naujas 

— randasi visi Lietuvos miestai, mies
teliai, bažnytkiemiai, kaimai, upės, eže
rai, vieškeliai, plantai, pelkės, tikroji 
valstybės siena, Kurzono linija ir tt.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVA PAVEIKSLUOSE 
gražių gražiausių atviručių
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
ži rų metimo pagelba.
Kaina $1.50. iki Spaflio 31 <1. tiktai $1.00 

ŠVENTAS PETRAS RYME. Paraše 
11. Sienkievičius, {domi 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
lu. 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, 
elementus ir tt. Pusi. 112.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KRAUJO LAŠO KELIONĖ. 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.
Ilsina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c. 
-GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPATAVI

MO LIETUVOJE. Parašė Dr. J. šliupas. 
Pusi. 552, apdaryta.
Kaina $3.50, iki Spalio 31 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.

ORGANINĖ CHEMIJA. Parašė V. 
Rūkas. Pamatinės žinios šitoje srityje. 
Puslapių 884, apdaryta.
Kaime $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
arba trumpas vadovėlis pačiam mokytis 
arba mokykloms. Sutaisė Damijonai
tis. Pusi. 166.
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 81 d. tiktai $1.00
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O NAUJIENOS, Chicago, III.

Naujos Krautuves Atidarymas
Spalio Ociober 21 Atidarėm Naują Krautuvę

CHICAGOS
ŽINIOS

Gręsia kalėjimas Cicero Kraujo, otloa, chroniškas

Vyrų, Moterų ir Vaikų 
Aprėdalų

\ isaa tavoras naujas ir naujausios 
mados

i arduodame labai pigiai ir duoda
me dovanas kiekvienam pirkėjui 
; tsilankiusiam. Turime didelį pa- 
; įlinkimą viršutinių, apatinių, sve- 
t nių, ptfnčiakų, kepurių, kaldrų, 
I lankotų, stubos šliperių, abrusų, 
mergaičių dresių ir kitokių įvairių 

dykų ant pardavimo.
Kviečiame visus šioj apielinkėj 
gyvenančius atsilankyti ir persi- 
t krinti musų kaina ir patarnavi- 
> tu.

J. SANDARŪS &. J. PIKEL
Mid-West

Dry Goods Store
4172 Archer Avenue Chicago, Illinois

Geriausis Kūdikiams

viduriuose ir skilvyje ne- 
nieko geresnio ir pagel-

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyadinčs bonkutės 
PAMAINO. Mes norime, 
kad jus iSbandytumet jį!
F. AD. RICHTER * CO.

Berry &• So. Sth Sts. 
Brooklyn, N. Y.

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėSlungio 
gali būti 
bingesnio.

S. 
S 
S. 
s.

35c. vaistinėse.

•Gfc*

\

Studentė nusižudė
M rjorie 

studentė, 
namuose 3281 
jama, kad ji 
kad manė, 
niekinta vieno studento, su 
niuo ji diaugavo, Let kuris 
vo kartu su ja basketball 
dime, tečiaus neką 

|iy vėliaus išėjęs su 
į na. O’Neill gr; 
tina ir sėsere i 
verkti ir įėjusi 
jaus nusišovusi. 

; teisinasi, 
tęs apie 
jos visai

F. O’Neill, -18 m. 
nusišovė savo tėvų 

Leland Avė. Spė- 
nusižiKlū todėl, 

jog esanti pa

L; u

įėjęs su ja 
kita męrgi-

namo pradėjusi
kambarin tuo-

Studentas ui
s su nesi ma-

metus laiko, 
nematęs, todėl 
pakalbinti.

Kalėdų Ekskursijos į 

LIETUVĄ 
Geriausiais pasaulio Laivais 

S. S. LBVIATHAN 
liplaukia Gruodžio 4 per Cherbourg,

vadas Mr. Joa. Turėk, atstovas United States Liaijos.
S. S. PRESIDENT HARDING 

Išplaukta Gruodžio lt per Bretnen, 
vadas Mr. G«o. Hackl, atstovas United States Linijos.

šios ekskursijos yra ypatiikai vedansos, kas paliuo- 
suoja jus nuo visų smulkmeną. įrengimai ant visų 
United States Linijos laivų yra neprilygstami—erdvus 
kambariai, platus dėntai, ir tt, o prie to pridėtinis 
smagumas keliauti drauge su jūsų tautiečiais.

Rrguliarižki išplaukimai Lapkričio mėnesį
S. President Roosevelt______ _ ....... ......... Lapk.
S. Republic .... .... ......... ...............................Lapk.
S. President Harding ---- Lapk.
S. George V/ashington___ _Lapk.

Pilnas smulkmenas patogumų keliauti laivais Su
vienytų Valstijų Linijos suteiks jūsų vietoa agentas, 
arba rašykite pas

3
10
17
3*

110 S<>. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City

DR. VAITUSH
OPTOMETR1STAS

LIETU Vis AKIU 
) Palengvins akių 
i esti

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuria 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
j svaigitno, akių aptemimo, nervuotu- 
I nio, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
Į kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
- taiso trumparegystę ir loliregystę. 
į Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialč atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 VVest 47th Street
Phone Boulevard 7589

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterųJau buvo minėta, kad musų 

“Liberty” svetainė (taip dau
gumas ją vadina) yra “busy” 
šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Tai yra tikra tiesa, — paren
gimų nestokuoja.

Pereitą šeštadienį buvo sve
timtaučių šokiai, o sekmadieny 
tavorščiai su tavorškomis, ką 

augščiausiam vai- i‘ progresyviais” vadinasi, “sma- 
dabar gini” linkfiminosi apitu.ščioj sve- 

atsisake tainėj. Epas buvo labai nupuo
lęs. Vaidinimas “Svetimas 
Dievas” išėjo labai silpnas. 
Pats veikaliukas gana silpnas, 

■o ir vaidintojai nekokie, tai iš i 
to vaidinimo nieko neišėjo.

Gaila, kad pirmas vaidini
mas šiame sezone buvo tokis 

griaunamame Tobey,netikęs. Tokie vaidinimai už-r 
Co.

gręsia
Dau-

Keturiems namų budavotojų 
unijų vadams, Thomas Walsh, 
Frank Hayes, Roy Shields ir 
Patrick Kane,' rimtai 
vienų metų kalėjimas,
giau kaip metai laiko atgal jie 
liko nuteisti kalcjiman už vi
liojimą iš žmonių pinigų, gru- 
mojant paskelbti streikus prie 
statomų namų. Jie buvo pada
vę apeliaciją 
•stijos teismui, tėčiam 
augščiaušias teismas 
jų apeliaciją svarstyti, 
neras naujos išeities, jie neuž
ilgo bus išgabenti kaiėjlman.

Gaisras vidurmiesty

iis gaisras 
Furniture 
\Vashington ir

ir nega-

liutleg'eriai susitaikę
Chicagos didieji ir mažieji 

butlegeriai, kurie yrii susiorga
nizavę 
saikas,

į mažesnes ar didesnes 
kurios laike pastarųjų 

metų vedė smarkų tar- 
karą, laike kurio žuvo 

susi-
pusavį 
virš 100 butlegerių.

Or. J. W. Beaudettn
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
, '^al«ndc«:

Nuo 2 iki 4:80 ir nūn 7 U6 ij. Neda
lioj nuo 2:80 iki 4:30. po plotų

FEZIDLNOJA .
<?2*6 Mursh.di Bhd

TELEFONAS CKAWF()KD 14811
TELEFONAS ('ANAI M64

name, kertėj 
\Vabash gatvių, 
visa susisieki- e

mip mieste. Kadangi namas yra 
griaunamas, tad 
niagesiams buvo 
gesinti. Vienas 
ko sužeistas.

Vieton griaunamo namo bus 
pastatytas naujas didelis 
“dangų remiantis” namas.

taika tapusi padaryta pa
stangomis Maxie Eisen ir italų 
kliubo prezidento Tony Lom
bardo. Eisen pirmiau buvęs 
butlegeris, bet prieš porą me
tų pasitraukęs iš to biznio ir 
važinėjosi po visas šalis. Kada 
jis išvažiavęs, dar buvusi taika j 
tarp butlegerių ir niekas ne-į 
manęs vienas prieš kitą ir šau
tuvą naudoti, bet kada sugry- 
žęs, radęs jau ir kulkasvaidžius 
naudojant savytarpiniame ka
re. Jis todėl pasikalbėjęs su 
Rombaido ir jiedu nutarę šau
kti “taikos konferenciją”, ku 
ri po ilgokų derybų pavykusi 
ir visos šaikos padariusios tai
ką, prisižadėdamas viską už
miršti, viena kitai daugiau ne- 
bekeršyti ir daugiau viena 
prieš kitą ginklo nenaudoti, l’ž 
palaikymą taikos atsaką saiku 
vadovai. Išrinkta ir tam tikra 
komisija, kuli prižiūrės vyk ii įi
ma sutarties ir baus 
niuosius saikų narius, 
bandytų laužyti sutartj.

mazes-

Esą saikų vadovai labai 
džiaugiasi taika, nes ir jie da
bar galės pasirodyti be baimės 
viešumoje, o iki šiol jie turėjo 
slapstytis ir jei kur pasirodyda
vo, tai vien apsupti didelės 
sargybos.

Atidėjo pakorimą

stiuku ir ug- 
prie jo prieiti

Du žmonės užmušti
Vakar automobiliai užmušė 

du žmones. Vienas liko užmuš
tas Mieli igan Avė., o kitas, ne
gras, girtas būdamas nukrito 
nuo vežimo ir pateko po troko 
ratais.

Du automobilistai liko apkal
tinti už užmušėjistę, nes jie 
kiek laiko atgal yra savo auto- 

' mobiliais užmušę du žmones.

kerta kelią ir geresniems, todėl j 
tai musų vakarai ir duoda de-’ 
ficito. Tat! jei ką rengti, tai. 
reikia rengti gęrą, nes 75c įžan
ga nėra jau taip maža.

Aš sakyčiau, kad turėtumėm 
skaitlingai lankyti visus savo 
parengimus. Viename^bus pras
čiau, o kitanje geriau. Savo gi 
atsilankymu priduosime rengė
jams daugiau drąsos ką nors 
geresnio surengti.

Sekantis šaunus parengimas 
bus šeštadieny, spalio 23 d. Tai 
bus paminėjimas 12 metų gy
vavimo Raudonos Rožės Kliu- 

parengimuose 
žmonių pilna

J. F. R ADŽIUS
PigiauiriaH Lietuvi#

• C.rqhnriuH Chicagoj?
I ,auvė‘ie patar
nauju geriau ir pi
ginu negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iftdirby- 
MliS.

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

SKYRIUS:
323S S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS

liBinviii Rateliuosi
Prakalbos apie imigracija 

ir prohibiciją
Sekanti ketvirtadienį, spalių 

mėn. 28 d., įvyks didelės lietu
vių prakalbos Cincagos ' Lietu* 
vių Auditorijoje,"; kurios yra 
rengiamos imigracijos ir pro- 
hibicijos klausimų išaiškinimui. 
Komi lėtas, susidedąs iš vielinių 
ietuvių veikėjų, < neprklausan- 

čių jokiai vienai1 politinei par
tijai, ketina 
amerikonus, 
ėmė' kalbėt 
bbath, kuri 
?agojč 
nois
R. Snow, ir kai kurie kiti.

kalba tame susi- c

i pakviest i jas ir 
Rodos, jau apsi- 

kongresmanas
s dabar vieši 

», Socialistų partijos 
valstijos sekretorius,

Illi- 
w.

adv. Kl. Jurge-

bo. To 
visuomet 
svetainė.

kliubo 
būna

Spalio 27 d. gi, trečiadieny, 
mus atlankys prof. Čekanavi- 
čius, kuris parodys daug ma
giškų štukų. Jis pavasary iš- . 
važiuoja į Lietuvą, tad gal ne-1 x 
teks j j daugiau matyti, todėl 
pravartu bus aplankyti jo “ste
buklų vakarą”. —D.

Graborius
Musų patarnavimas laidotuvėsę ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturimo išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.

Egzaminuoja 
akiniUH — 

ant

Dr. Jan J. Smetana
OPTGMETTUSTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-ton Gatvėn 
Telefonas ('anai 0523

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

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

SVARSTYKLES 
DALINAMOS 

DYKAI

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 VV. IGlh St., Chicago, III.

4193 Archer Avenuc
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel.' Lafayette 6792

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3511-16 Rooaeveit Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

prašant tėvams, teisėjas Mil- 
ler atidėjo dviems savaitėms 
pakorimą Richard C. Evans, 
20 m., kuris yra nuteistas mir
čiai už užmušimą policisto. Jis 
turėjo būti pakartas šiandie ir 
niekas juo nesirūpino. Betgi 
paskutinę dieną sujudo jo tėvai 
ir atsikreipė prie nuteigusio jį 
teisėjo prašydami pakorimą 
atidėti, kad jie galėtų paduoti 
apeliaciją augščiausiam valsti
jos teismui. Teisėjas jų prasi
mą išpildė.

Svarbiausią 
rinkime, kaip 
ėmęs pasakyt 
lionis, kuris, jau nuo senai stu
dijuoja imigracijos klausimą ir 
žada ši karią plačiai išdėstyti 
tuos ateivybės varžymo suma
nymus, kurie dabar yra svars
tomi Jungtinių Valstijų kon
grese, ir kaip prieš juos kovoti.

Ateivybės klausimas ir pro- 
hibieijos klausimas yra nuola
tos paliečiami „ visuose musų 
laikraščiuose, todėl galima ti
kėtis, kad tomis prakalbomis 
susidomės daugelis žmonių.—N.

Naujienų Spaustuvė 
vra linijinė Spaustuvė

$2.00
» t

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintoje Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

kiekvienu pirkiniu už
441 v (7 11 / . k 11 U m <

ar daugiau

svarstyklės yra labai nau-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
alio 19 dieną, 1:30 valandą 
pietų, 1926 m., sulaukęs 50 

•tų amžiaus-*gimęs Lietuvoj, 
likdamas dideliame nuliudime 
>lj Ignacą, pusbrolį Antaną 
ižeikj ir gimines. Lietuvoje 
>terj Magdeleną. Kūnas pa- 
tvotas, randasi 460.5 So. Her-

Šios 
dingas daiktas namuose. Jei dar 
neturi, ateik j Peoples Furniture 
Co. Krautuves, 
Halsted

1922-32
St. arba 4177-83

South
Archer

(iausit tas svarstykles Veltui

Peoples Furniture Co., paminė
dami 10 metų pasekmingo biz
nio gyvavimo, dalina tas dova
nas savo kostumeriams visai 
veltui dėl atminties. Kol dar jų 
(svarstyklių) yra, esate užpra
šyti ateiti ir įsigyti

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
alio 22 dieną, 2:00 valandą 

po pietų iš Eudeikio koplyčios 
Į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Čeponio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekami?,
Brolis, Pusbrolis ir Gimines
Laidotuvėse patarnauja gra

binius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Ka reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

Žmones sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo .savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir* pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas .riakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, <ra- 
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 Se. Halsted St.

CMouna. ID

Pranešimas Naujienų Skaitytojams
Su Spalio 31 diena, šitas “Naujienų” knygų nupiginimas baigsis. Todelgi raginam kiekvienų “Naujienų” skai
tytoją atydžiai peržiūrėti šios dienos “Naujienų” nupigintų knygų skelbimą ir išsirinkti sau reikalingų knygų 
kolei knygų kaina yra visai nupiginta. Kurie gyvenat toliau nuo Chicagos prisiųskite knygų užsakymų laišku, 
gyvenanti Chicagoje arba Chicagos priemiestyj ateikite asmeniškai pasirinkti sau reikalingu knygų. Nepra 
leiskite progos. Lauksime. ' . Su ^ilia »a«»rba

“NAUJIENOS”

JONAS 1‘AKštl'KAS

Persiskyrė .su šiuo pasauliu 
Spalio 20 dieną, 12:50 valandą 
po pietų, 1926 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus; gimęs Kauno rč- 
dyboj, RadžiŠkių apskričio, Sa
lių parapijos, Gucziunių kaimo. 
Prigulėjo prie S. L. A. 174 kuo
pos, palikdamas dideliame nu
liūdime 2 dukteris: Prancišką ir 
Zofiją, seserį Kastanciją Man- 
kienę ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 4606 So. Wells 
Street.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Spalio 23 dieną, 8:00 valandą 
iš namų j švento Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Paršiuko gi
minės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly; 
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam’paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę, liekame,
Dukterjs, Sesuo ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra
bo’ iu; Eudbikis, Tel. Yds 1741.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 

‘prisiusime. Šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.
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Lietuvių Rateliuose nas būryje munšainierkų per PRANEŠIMAI

Kensington
tuvių, lenkų ir italų. Jų užsi
ėmimas dirbtuvėje. Dirba

dirba ant skurdaus pragyveni
mo.
gauti darbų ant vietos. Darbi-

Siaubiant nedarbui '•tinku

skęsdamas šaltame vandenyje. 
Ant riksmo subėgo minia. At
rado žydelį nuoga drebantį ir 
kelias nuogas mtin.šainierkas. 
KenPingtoniečiai apie tą atsi
tikimų juokais netveria. Sako, 
kad kas tuo tarpu butų pa
šaukęs policiją. - lai vežasi 
nuogas munšainierkas ir žyde
lį į steišiną —butų buvę dar 
(langiaus juoko.

Darbininkas.

SVARBUS PRANEŠIMAS
CH1CAGOS LIETUVIAMS

gyvenimo. Važinėdami 
prie darbu, luri dar Iš Birutės
so laiko pasiskaitymui laikraš
čių, knygų ir poilsiui. Bei ir

Ką veikia Birulė

mi palaiko keturias pašelpincs 
draugijas ir vieną koperatyvis
ką valgomų daiktų krautuvę. 
Veiklesni darbininkai josi1 dar-

Visa Birutė po save sėkmin
go koncerto, kuriuo atidarė se
zoną. dabar dirba ir repetuoja, 
rengdamosi prie savo ateinam

Pašelpinės draugijos vasaros 
laiku neturėjo jokių parengi
mų. Nebuvo tam progos. \'ie- 
na. šiemet sekmadieniais daž
nai lydavo, o kuris sekmadienis 
pasitaikė gražus, tai kitos drau
gijos užlysdavo joms už akių 
su parengimais. Koperats vis
ką valgomų daiktu krautuvė 
buvo surengusi keletą išvažia
vimu. bet tik vienas tennsise- 
l.ė, o kilus sugadino lietus. 
Krautuvė užlaikoma gerai. Tu-

lapkričio 7 d. “Surprise Party”, 
kuri bus suvaidinta garsiame 
Cicero. Bet dar prieš tai, būtent 
spalio 31 d., Birutė \ 
Kėnosha. ir Bacine, Wis„

yrn didžiausia lietuvių saviielpoi 
draugija Chicagos mieste. | Alą 
druugiji) priklauso arti 800 vyru 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergun- 
liema narinius \ ra trys skyriai pa
šei pos: $6, $10 ir $16 savaitėle. 
Narys sykį įstojęs j šią draugiją 
yra liuobas išvažiuoti iš Chicagos | 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagojc. Narini šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti j šią 
draugiją, galite priduoti prašyiųą 
bije vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
j Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui j ChiragOH Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirupinti, kad 
gruodžio 6 dieniu ’ktuničt 
draugijc® nariai.*.

iki

Ciceriečių domei

kur

Naujienų spulkos narių atyflon.— 
Visi, kuriu ąrokestvs yra užvilktos, 
malonėkite Užsimokėti, nes busimo 
pirversti pasielgti |»aj; ’ konstituci
ją. —Sekretorius.

li savo tieką, kuriuo išvežioja 
užsakymus koslurnei iains. Ka
dangi ji patarnauja gerai ir 
prieinamai, jai labai sek;isi. 
Kuomet tik užeik, visuomet ra
si daug žmonių. Nuo jps su<i-

rių. Vieni gaspadoriavo ir tvar
kė prastai. Buvo subankrutavę. 
Dabartiniam gaspadoritii paė
mus tvarkyti, atstatė krautuvo

Cieerieciai, štai jums vienin
telė proga išgirsti ir pamatyti 
Birutę visame jos gražume. Ji 
atvažiuoja, ątsiveždama gražų 
kornp. Vanagaičio triveiksmį 
muzikali veikalą “Surprise Bai
ly.’’ Tai bus jums tiktas siur
prizas. Todėl visi ruoškitės bi- 
rutiečius atatinkamai sutikti 
ir pasigerėti jų gražų veikalą 
i.špildant.

Pirmas veiksmas “Surprise 
Party” bus perstatytas taip, 
kad i jį įeis ir visiems patiku
si

Birutės Rėmėjai

Praleidus vasarą, pašelpinės 
draugi jos rengiasi prie paren
gimų svetainėje. Turi išsirinku
sios komitetus, kurie rūpinasi

met padidęjo 
skaičius — nuo 
šių 69 pašoko 
rutės valdyba 
mano skaičių

mis draugijomis.
čia buvo atsilankę garsto- 

M. Ba- 
prakal-cevicius. .lis sake neva 

bą spalio 9 <1., šedvilos 
nėję. Po tos neva prakalbos pa
sirodė korespondencija “Vil
ny, kurioje v ra daug išgyrimo, 
bet mažai tiesos.

Miin.šainieriii 
kų nestokuoja. 
Verda nuodus, 
kitus nuedina. Be to dar kazi- 
iiuoja subatvakariais ir sek
madieniais. Plėšia iš pinigų per 
naktį ir dieną, šiaip atrodo pu
sėtinai karšti katalikai. Kuo
met tik misijos ar “biliaušai” 
yra lankosi i juos, o parėję

ir munšainier-

vardziuoja vieni kitus. Iš šalies 
k kuisant 
susirinkę, 
mile. J u

2OO nariu.I 
birutiečiai 
d i naši, jų 
šventimas 
mi.

ASMENŲ JIES'kOJIMAI
PAIEŠKAI’ brolio .1. A. < Romhn 

(Ramanausko) ir draugo Juozapo 
Gružinsko (Gusinekas). Jie gyveno 
Chicago. Girdėjau, kad esą mirę ar 
užmušti. Jeigu kas žinote ar jie pa
tys malonėkite atsiliepti.

670 \V. I8tl> Si.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris dirbti j 
šlubą, darbo nedaug, gera ‘mokestis. 
Atsišauki! I*. Chuhncr, 3600 South 
Union avė.

ISRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI
DIDELIS Bargenas. Pardavi

mui bučernė ir grosernė su nau
ju dideliu niuro namu, trys pa
gyvenimai po šešis kambarius, 
ir didelė krautuvė. Garadžius 
dol keturių mašinų.

2859 W. 40th St.

NUOMON 5 kambarių fialas, Mar- 
ųuette Mr.nor, remia nebrangi. Tin
kamas daktarui, dentistui, beauty 
parlor arba kitkam. Galima krausty
tis tuojau.

J. NAMON
2418 W. Marųuclte Ibi.

Prospect 8678

LODGE Hali ir ofisai nuomon. 
Rendos pigios. Atsišauki! i 
Strand Teatrą, 2111 W. Division 
St., Tel. Aimitage 1424. Kas
dien nuo 7 iki 10 vakaro. Suba- 
tomis ir nedaliomis nuo 2 iki 10 
vakaro.

ANT rendos šeši kambarių , mo
derniškas Halas, naujame kampi
niame name, karštu vandeniu šil
domas. Brigbton Parke. Galima 
gauti vienam karui garažą.

1157 S. Talman avė.
Lafayette 0155

Rimtės Dramos Skyriaus “Auš- 
’ros Sūnų” repeticijos įv\ks penkta- . 
dieni. spalio 22 d., Raymond Cha- “ u’,n 
pel svet. Bus rep<‘tuoj;una iš' eilės 51 1 I. 
visi veiksmai. Pradžia 7;30 vai.1 . . — ...

i vakaro. Nuo šio laiko 
. nųs" bus repetuojama 
1 vaite) — antradieniais

NUOMON fialas 5 kambarių, pe
čium šildomas, yra miegojimui por- 

renda pigi. 3133 \V.

n i u i.s.

Birutės Dramos 
ir

VYRU

NORIM PASIKALBĖTI
Su dviem vyrais, kurie turi 
amžiaus 25-35 metų ir kurie 
norėtų eiti j pardavinėjimo 
vietą.

PAHDAVIMCI bučernė ir gro- 
sernė, naujai įrengia, 4 kam
bariai gyvenimui, lysas ilgas, 
pigi renda, priežastis pardavi
mo svarbi. Kreipkitės į aptie
kę. 4459 So. Wood St.

du syk sa 
ir penktadie SIŪLYMAI KAMBARIŲ

MR. SWART 
Morrison Motei

REIKALINGAS bučeris 
patyręs savo darbą.

4235 So. Kedzie Avė.
Lafayette 4242

REIKALINGAS bučeris subatoinis 
mokantis savo darbą. 3057 South 
Halsted st.

REIKAl.lNliAS bučeris suimto
mis visą dieną, (’.bicngo Meni Mar
kei. 1815 \V. 17 st.

Skyriaus įla-i 
artistai prašomi būtinai 

susirinkti šeštadieny, spalio 23 d.,1 
7:30 vai. vakaro, Ra\mond C.hapcl 
svet. Bus svarstoma ateities veiki
mas ir kiti svarbus reikalai.

( Birutės komisijos jubiliejinei kny
gai leisti susirinkimas įvyks 
die 8 vai. vak., Lietuvių Golfo 
be. Visi tos komisijos nariai 
pašomi pažxmcl»n vieton susirink-

l Ii. —Valdyba.

šian- 
kliu- 

y ra

NUOMON gaili šildomas kamha- 
< 1 arba 2 vyram. 3213 Einerald

RUIMAS rendai vienam yyrui 
arba dviem, su valgiu ar be valgio. 
2 lubos, l'el. Boulevard 113.).

ĮVAIRUS SKELBIMAI

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

PARDAVIMUI delikatesen storas, 
parduosiu, yra 5 ruimai gyvenimui 
iš užpakalio, 3512 S. Lovve avė. 
Phone Boulevard 7339.

PARDAVIMUI bekernė lietuvių 
apielinkėj, kaina ir renda nebrangi. 
Savininkas nori visai pasitraukti 
iš biznio. 2903 \V. 38th St.

PABDAVIMl’l grosernė, ge
rai išdirbta, biznis žinančiam 
žmogui geras; gausit bargeną. 
Pardavimo priežastis — liga.

3700 S. Emerald avė.

PARDAVIMUI restaurantas, su 
namu arba be neinu, turiu du biz
niu, reikia j trumpą laiką parduo
ti. Gera vieta ir išdirbta, tarpe 
dirbtuvių, arba mainyčiau j auto
mobilį ar lotą.*

Kreipkitės tuojaus.
1338 W. 591h St.

PARDAVIMUI Tv/ichell baby 
Grand pianas, kainavo $850, par
duosiu už geriausi pasiūlymą. Savi
ninkas apleidžia Chicagą. Peter 
Skudzunas, 5913 Sacraoiento Avė.

NAMAI-ŽEME
VERČIAMAS esu parduo

ti 2 jiagyvenimŲ naujų mū
rinį namų ant South Sides. 
Garu apšildomas, elektras, 
gasas. Gera transportacija. 
Namo kaina žema, tik $14,- 
000, rendos neša $130 į mė
nesį, įmokėti galite kad ir 
$1,000, likusių sumų rendos 
apmoka. Naudokitės proga. 
Veikite greitai.

ADAM MARKŪNAS 
874 First National Bank 

Building 
68 W. Monroe St. 

Chicago, III.
Tel. Randolph 7400

10 NAUJŲ MŪRINIŲ 

BUNGALOVVS

50 PLACE, tarpe t’nion Avė. ir 
Emerald Avc. <*750 įmokėti, kitus 
kaip remtą, po 5 kambarius, garu 
šildomi, octagon siin parlorai, įmū
rytas plumbingas, plieno konstruk
cija, parankiai krautuvės, bažny
čios, mokyklos ir transportacija, j 
kainą įskaitoma užlaidos, pečiai, 
refrigeratoriai, l'ikčcriai ir tvoros, 
lotas 30x125. Agentas ant vietos 
kasdien.

VVm. M. Devine & ('o.
103 St. ir Halsteu

'l'el. Rpverly 8151
f

PARDAVIMUI per savininkų, 
les būtinai reikia pinigų. Par
duosiu namą su krautuve ir 
•latu, 3008 \V. 59 St. Pamaly- 
kit jį šiandien.
Tel. Prospect 8588 arba 9875PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė. 

Geras biznis. Greitam pardavimui 
pigiai. 2513 S. Halsted st.

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

RETA PROGA
PARDAVIMUI 2 flatų puikus biz

no namas su minkštų gėrimų krau
tuve ir barber shop. Bizniai gerai 
'ina. Pėduosime kartu su bizniu. 
Yri garažas.
100 — 23rd Avė., Melrosc Purk,'III.

Tel. Melrosc Park 3009

GROJIKUS pianas, geram stovy
je, turiu greit parduoti, nes išva
žiuoju iš Chicagos. 1013 S. Arte- 
sian avė.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardwarc Co.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stlttuR ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš 
apielinkės lietuvius 
kasdie anksti, išryto, 
norite gauti “Naujienas 
mečiais per 
duoti man žinia žemiau pažymėtu STOGDENGYSTfi

I\anaR Jurėnas, 4438^ South' Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
| ir garantuojamas už $4. Automobi- 
■ lių, trokų Patarnavimas Chicagoj ir 
1 apiclinkčj. įsteigta 34 metų senumo, 
j Didžiausia ir geriausia stogų den- 
'gimo įstaiga Chicagoj. 'Pik patyrę 
I unijos darbininkai samdomi. J. J. 
’DUNNE ROOFING CO., 3111-13 

i Avė. Phono Lawdale 0114.

aprūpinu šitos 
“Naujienoms” 
pertat, kurie 

kasdie ryt- 
išnešihtoją, malonėkite * 

žinia žemiau pažymėtu

Fairfield Avp.. Tel. Prospect 1887.

pernai buvu- 
net iki 112. Bi- 
darbuojasi ir 

iki jubiliejaus 
padidinti iki 

tokia pagelba
gali- didžiuotis. Va- S’“’'1’“" pf>'ne»im»» Roselando. 
pastangos ir past
yra pilnai įvertina-

Lietuviams

Už- PARDAVIMUI automobilis Velie 
touring, vėliausio modelio, 1924, iš
rodo ir bėga kaip naujas, 5 nauji 
cord tajerai, turiu parduoti pigiai
ir greitai

Tel. Lafayette 7111.

PARDAVIMUI
PARDUOSIU šavo grojiklj pianą, 

yra geramč'ktov'yje, už $/5 cash 
arba ant kredito. V. Boęreh, 3968

Choras padidėjo
didelis 

tik tie, 
Jauni-

Birutės Choras yra 
ir priimami nariais jau 
kurie pažysta muziką, 
mo dar vis rašosi,
kevergą prisirašė p-lė Anelė 
Griniūtė, Lietuvos prezidento 
Dr. Griniaus giminaitė, — 
prezidentas jos yra tikras dėdė. 
Anelė turi gražų soprano bai

neles A. Marcinkus, L. Klimai- 
tė ir A. Vaičiūnaitė I). M.

Pranešimaiatrodo ii pamišėliai 
Keletas mun.šainierių

moterys ju munšainu j Kas, ką, kur, kaip ir 
senbernius ir apsive- '

de su jais. Apsivedusios gyveno 
su jais tik po keletą dienų ir 
buvę senberniai pabėgo. Liku
sios vienos keikia visus. Jeigu 
jos ragus turėtų ir valia — vi-

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KA1NUOJA 2.MCGU1 
LEISTI $100.00?

PRA

PARDAVIMUI gramofonas, labai 
pigiai. Yra 103 rekordai; kaina tik 
$30. Labai geras gesinis pečius ke
pimui ir virimui pardavimui labai 
pigiai.

Kreipkitės:
4154 S. \Vallacc St.

ŠILDOMAS pečius pardavimui pi
giai, tik viena žiemą vartotas. Kie
tom anglim kūrenamas. Priežastis 
— savininkas įveda gazu šildoma. 
1635 S. \Vashtenaw avė., 1 lubos.

PARDAVIMU! forma arba mai
nysiu į narną, 120 akrų žemes, su 
visais gyvuliais ir įrankiais. Iš prie
žasties netekimo vyro. Malonėkit 
atsišaukti laišku.

A. BUDRICK, 
Big Flats. Route 5, 

. FR1ENDSHIP, WIS.

Palengvinimui virš paminėtų kolo- Ojr(|en 
nijų lietuviams gavime “Naujienų” .____
kasdie, prie seniau buvusių stočių, I __ 
atidarėme dar ant sekamų kampų:

HOSELANI):
Avė. ir 103 Street, 
Avė. ir 107 St.
Avė. ir 108 Street, N. W. 
Avė. ir 108 Street, S. W. 
Avė. ir 111 St.

PARDAVIMUI Meat Markct ir 
grosernė arba mainysiu; dirba 3 
bučeriai. 'l'el. (acero 3481—J.

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan Avė ii” 115 St.

KENSINGTON. 
kampas Front Street.
PULLMAN:

ir Cottage Grove Avė.
SO. CHICAGO:

Kaulukis, 8837 So. Houston Avė.
• ENGLEAVOOD 

Vineennes Avė. ir 79 SI.
Visose čia paminėtose vietose
Naujienos” gaunamos kasdien anks-

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 

r n i ų. Delikute- 
ssen. Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Mūru 

CJ^^^specialamas, Geras patar 
naviniaR, žemos kainos. 

Sostheinis, 1912 So. State St.
----- .....

UŽ $125 nupirksite mano beveik 
nauja grojiklj pianą. Priimsiu notą 
mažais išmokėjimais. .1. L. Barnes, 
2332 Madison rit., 1 11. front.

GERA proga įsigyti gerą biznį; 
čeverykų taisymo šapą parduosiu 
arba mainysiu ant loto ar 
namo nepaisant apielinkės.

li 08 Archer avė.
Lafayette 5107

mažo

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė; mainysiu ant bizniavų gerų 
lotų, biznis yra 36 metų senumo. 
Cash biznis, $5000 dolerių biznio 
daroma j mėnesį. Kreipkitės 

Naujienų Skyrius, 
3210 S. Halsted st., Box 82.

PARDAVIMUI kendžių ir mokyk
lai reikalingų daiktų Storas. Par
duosiu pigiai. 720 W. 8L st.

115

111 St.

nu* 
ku

PARDAVIMUI 5 kambarių me
dinis narnas, šalę tuščias lotas; yra 
barnė karvei. Daug paukščių 
vištų, žąsų ir ančių. Parduosime 
pigiai ar mainysime ant didesnio. 

10713 Albany avė. 
M t. Grcenwood, III.

MORTGEGIAI-PASKOLOS

Čia buvo toks atsitikimas. I 
Pedlioris žydelis vaikščiojo par
davinėdamas įvairių daiktų. Be-1 
vaikščiodamas užėjo pas mun-Į 
šainierius. Pasitaikė, kad vy-1 
rų nebūta. Munšainierkos’ pu
sėtinai įsikaušusios mun.šaino, 
išrėdė žydelį nuogą. Žydelis vie-

dole-
cen-

AtMakymaa: $100.00 an* «ylr 
$6.00 j metus per viaą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas 

ris sudaro nematomą juostą
‘y ir kiekvienas centas atlieka 
.am tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes įeitai praleidžiama 
šįmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė-

| tumė t juos į banką ar spulka?
Naujieną. Spulka. uždirba po 

$6.00 gryno pelno ant Idekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 

1 Šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasita~k
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
I78V So. Halsted St.

NAUJOS STOTYS CHICAGO.!! 
VVestern Avė ir 71 St. 
Halsted St. ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kad 

kia įsteigti “Naujienų” pavienių 
merių pardavinėjimo stotį bile
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimus įsteigti “Naujienų” pavie
nių 
bus 
dus 
ties

numerių pardavinėjimo stotj 
tinkamai ištirtas ir ištyrus, pa
tinkamas sąlygas tokios sto- 
isteigimui — stotis bus įsteig

ia. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo

Julius Mickevičius

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31V6C, 35c, 38c ir 4Oc. Vilnonios 
skiautes dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FR A N K S ELE M O N A VI čl U S 
504 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

EXTRA, EXTRA!

vaikams ' 
65c iki

nuo 35c

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černe ir grosernė ant Archer 
ant pareinamos gatvės. Kaina 
cash, greitai. Kreipkitės.

1602 S. California avė.
Tel. Lafayette 4287.

$600

PARDAVIMUI delicattesen ir sen- 
vičių štoras. Biznis geras; privers
ta parduoti greitai už pirmą teisin
gą pasiūlymą nupirksi!. Nepraleis
kit progos.

šaukit:
Tel. Dorchester 6415

PUIKUS biskį vartotas grojiklis 
pianas, benčius ir rolės, $120. 6136 
So. I laistei! stenamas.

Iš PRIEŽASTIES persikraustymo 
parduosiu savo gražų $850 vertės 
grojiklj pianą už $140, įskaitant 170 
rolelių, benčių ir cabinet, cash arba 
išmokėjimais dėl gerų žmonių

SHIMKUS,
6512 S. Halsted st.

PARDAVIMUI bučernė, ledo ma
šina, Irokas, šildomas garažas, šil
domi gyvenimui kambariai ir dėl 
3 žmonių šapa, gera vieta dėl part
nerių. Biznio $1300—$1600 j savai
tę. Auksinės kasyklos dėl tinkamų 
žmonių. Greitam pirkėjui bargenas, 
1750 W. 63 st.

DIDELIS BARGENAS CICERO

PARDAVIMUI grosernė ir buČer- 
nč. 2659 W. 71 St., Chicago. Tel. 
Prospect 6288.

NAMAI-ŽEME

IŠGIRSK PASAULIO
\ NAUJENYBES

Ir kitas interesingas programo 
' dalis per musų vėliausios mados

ATVVATER KENT
i $2.50 j savaitę pristatys jums į j 
i namus. Pašaukite telefonu dėl ii- 
parodyma be jokių jums išlaidų:

Boulevard 8167

APSIVEDIMAI

bu sekretorių

lEšKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, gali būt ir su keletą 
vaikų, Jeigu turi kiek savo turto. 
Aš esu vaikinas 37 metų amžiaus, 
turiu savo fanną 250 akrų žemės. 
Man reikalinga moteris, nes vienam 
atsibodo gyventi. Su pirmu laišku 
meldžiu savo fotografiją atsiųsti. 
Duosiu atsakymą kiekvienai. Vyrai 
nerašinėkite W. Česnių Bagley, Mlch.

PASIŪLOMA DIDELE 
PROGA

Pardavimui grosernė ir pieno 
stotis už cash, arba mainysiu 
ant loto ar namo. Renda pigi.

1413 So. 49th Ct.

Modelio 35 — $70.00 be dalių.

JOS. F. SUDRIK,
3343-17-21 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Atdaras vakarais. — Veltui 
patarnavimas.

INTELIGENTAS vaikinas,
Draugija šv. Jono Krikštyto- 30 metų amž., turiu gerą užsi- 

jaus rengia didelę ir iškilmingą ėmimą ir gerą uždarbį. Noriu 
vakarienę šeštadienio vakare, susipažinti su panele arba mo- 
Pradžia 8 v. v., Lietuvių Audi- teria, priežastis apsivedimo. 
torijos mažojoj svet., 3133 So. Su pirmu laišku prisiųsti savo 
Halsted st. Šioj vakarienėj bus paveikslą. Laišką meldžiu rašy- 
duodamos dovanos tiems drau- ti lietuviškai arba angliškai, 
gijos nariams, kurie per 12 me- Vaikinų meldžiu nerašinėti. At- 
tų nėra ėmę pašelpos iš drau- sakymą duosiu kiekvienai. An- 
gijos. Kviečia visus atsilankyti trašas: 3210 S. Halsted St.,

Komitetas. Box 81, Chicago, III.

PRANEŠIMAS

Reikia 5 moterų pardavi
nėtojų, kurios nebijo darbo; 
patyrimas nereikalingas. Ši 
vieta yra pastovi.

MR. SWART
Morrison Motei

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimb popiety j junk shop. P. Gold
man, 1405 W. 21st St.

REIKALINGA mergina ar mote
ris prie namų darbo už šeimininkę. 
Gera vieta, ant visados dėl protin
gos ir teisingos moteries.

M. BRIEDIS
30 No. Halsted St.

. _ 3 lubos.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, arba išmainysiu ant loto ar kito 
mažesnio biznio. Parduosiu pigiai.

4201 So. Maplewood Avė.

PARDUODU savo bučernę pigiai. 
Biznis yra geras ir visas cash. Pui
kioj vietoj, ant kampo. Apgyventa 
Amerikonais ir dalinai lietuviais. 
Priežastis pardavimo einu j kitą biz
nį. Atsišaukite ir pamatykite patys.

5701 So. Carpentet St. 
Tel. Wentworth 4548

PARDAVIMUI gerai įsteigta res
tauracija. Daro gerą biznį. Lietuvių 
apgyvento} apidinkėj. 1739 So. Hal
sted St. Box 875.> . - . - - ■ - ■ , 

įPARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne su namu ar be namo. 5 metų ly- 
sas. 5 pagyvenimui kambariai, garu 
šildoma. Biznis išdirbtas per 15 me
tų. Pardavimo priežastis savininko 
liga. McKinley Park apielinkėj.

Tel. Lafayette 5862

BARGENAI 
1 >

JEI tamsta norit tikrų bargėnų, 
tai pirkit šiuos mano namus, tik
tai pradedamus statyti, kurie bus 
padaryti sekančiai: Pirmas namas 
5—5 kamb., 3 hedruimiai, frontinė, 
kičinas, pentrė ir du drabužių kam
bariai j kiekvieną flatų. Sun par- 
lor, bungalow stogas, stiklais už
daryti porėtai, visus ąžuolo trimrrs, 
tailų florai toiletuose ir priekiniam 
porčiuky, įdirbtos prosinimui len
tos, kičino šėpas, pentrių stalčiai, 
medinės šėputės, pirmas Datas karš
tu vandeniu apšildomas, antram 
flate suvestos paipos, taip kad bi- 
le kada galima įvesti karštą van
deni. Pkunbingas: Apron sinkos, 
base namas ir kiti vėliausi pi ui n- 
bingo įrengimai. Elektra visuos 
kambariuos stoge ir belzmente. Vis
kas įrengta kaip tik gyventi; langų 
šeidai, firankų kabliai, fruktų kam
barys, 2 anglių kambariai, tvora ir 
mano 30x125 lotas, kuris randasi 
labai puikioj vietoj prie Marųuette 
parko. Viskas tiktai $11800. Pini
gų daug nereikia.

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
ligh School dalykų, Komercijos, 
iea! Estate biznio ir t. t. Musų mo- 
cyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory & 
Commercial School

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
330r So. Halsted St.

(Kampas 38 gatvės, *4 lubos)

ANTRAS BARGENAS

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
inokinam dienomis ir vakarais. At- 
siŠaukit arba rnšvkit:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

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

5—5 kamb. su daining ruindu, 
viskas jrengta sulig vėliausios ma
dos; aiskabsiai, prosiniinui lentos, 
pentrių stalčiai, knygų šėpa, bufe
tai, rankšluosčių Šėputės, abu fla- 
tai apšildomi karštu vandeniu su 
dviem boileriais, 2 mašinų garažas, 
ant mano loto 30 y 125. Randasi la
bai puikioj vietoj. Viskas užbaigta 
kaip tik gyventi, už $13700.

Aš STATAU visokius muro na
mus. Norėdami teisingą išrokavimą, 
matyki t mane.

JOHN PAKALNIS 
Generalis Kontraktorius 

6919 S. Rofkwell St.
Tel. Hemlock 0367


