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Ambasadoriai tvirtina smurtą Vilniui
i i • Verstina kareivybė sovieLenkai graso grobti fij08 universitetuose

Lietuvą ir Latviją
Verstina kareivy be sovietuos 

universitetuose
Naujas Ambasadorių Kon- Lenkija grasina pagrobti 
fereiicijos nutarimas Vii 

niaus klausimu
Lietuvą ir1 atviją

Sovie- 
išleido 

universi-

Ambasadorių konferencija 
kai tutinai sankcionuoja 
Minu tą

pa notos

MASKVA, XI. 10. 
tų karo komisariatas 
įsakymą, kad visuose 
tetuose sovietijoj butų įvesta
verstinas studentų ir studenčių 

; kareivybės lavinimas.
Einant įsakymu visi studen- 

lai |>er savo ketverių metų 
kursą turi klausyti aštuonias
dešimt valandų karo mokslo 

‘ l

pamokų ir kas vasarą du mė
nesiu lankyti lauko pratimus. 
Baigę universitetą jie turi de
vynis menesius tarnauti armi-' 
joj arba vienus metus laivyne.

ARŠI VA, X. 26. (Elta). 
“Czas” straipsny dėl lenkų 

Sovietams I.ietuvos- 
sutarties klausimu pa

žymi, kad Sovietų vyriausybė 
turėsianti atsakyti į tą notą 
oficialiai, nors iki šiol esą ji 
užimanti labai apsukrią pozici- 

Laikraštis primena Sovie- 
itstovo’ Voikovo ir “Prav- 

ir konsta-
, kad jie nesutinką su lie

pi emiero Sleževičiaus in-

Japonu premjeras gavo 
dovaną - karstą

Dėbso $70,000 turia
Hearsto burbulas

“Hobos” smerkia tupėto 
jimą karalienei Marijai

15 vaiky žuvo tornadui 
sugriovus mokyklą

Ilearsto laikraščių paskelbta, 
o iš jų ir kitų laikrcš-jių atkar
tota, žinia, kad buk mirusis 
socialistų vadas, Eugene V. 
Debs, palkęs 70,000 dolerių 
turto, pasirodo yra paprastas 
Hearsto laikraščių burbulas.

Praeitą -sekmadienį Ghicagos 
žydu laikraščio Forverts at- 

pasi- 
nabašninko Eugene

Theodoru Debsu,

karalienių karalaičių vizitus 
žiuri kaip j monarchizmo 
propagandą Amerikoj

Kelios dešimtys 
ta; 
d ra

vaikų sužalo- 
daug farmų triobesių au- 
sugriovė

PARYŽIUS, X 2'< (Elta. - 
Ambasadorių Konfkrencij.f 
apsva»$»'iii3i lenkų prašymą ry-lją. 
šy su Lietuvos SSSR šutaitimi tų

kartot i savo nutarimą apie dos“ paaiškinimus 
priklausomybę Vilniaus Lenki-'tuoja 
jai, savo šių metų spalių mėn.;tuvių 
23 d. posėdy padarė tokį už- Iterpretavinuj. 
protokoluotą nutarimą:

“ Ambasadorių Konfei'etic
ja neranda reikalinga iš naujo 
atidaryti diskusijas, kurios ga
lutinai pabaigtos jos nutarimu 
iš kovo penkioliktos dienos."

Prierašas: Čia minimas kovo 
15 d. nutarinuu yra Ambasa
dorių Konferencijos nutarimas 
iš 1923 m. kovo 15 d„ kuriuo 
kalbamoji konferencija nustatė 
Lenkijos rylų sienas ir viena
šališkai, neatsiklausdama Lie- 

buvusia

Senovės papročiu tai reiškia, 
kad jis turįs pasidaryti “ha- 
ra-kiri”

tu vos, ligi to laiko

pripažinot u vos 
esant siena taip tų dviejų val
stybių. šio sprendimo Lietu
vos vyriausyliė nepripažino ir 
nepripažįsta nei teisėtu, nei 
sau privalomu.

Esamomis žiniomis, Lietu
vos Užsienių reikalų ministe
rija nėra gavusi iš Ambasa
dorių Konferencijos jokio ofi
cialaus pranešimo apie viršmi- 
nėtąjį nutarimą.

57 žmonės žuvo nuo 
degančios lavos

sutarti
tuo |šilčiu
tei protavimą
visas ginčas

SSSR Rygos 
iiavut- ir lietuvių 
ia klaidinga. 
“Czas”, či

įregistruosianti, tai 
priĮiažinsianti tą in- 

teisingu. Tada 
nustotų reikšmės 

atsakytu, kad 
sutarties neanu- 

interpretaci- 
Bet. pasak

erinas to nepadary- 
isuksiąs nuo t.iesio- 

inio atsakymo, nes SSSR ru- 
i palaikyt atdaią langelį į

TOKIO, Japonija, XI. 10. — 
ys vyrai bandė įeiti į minis- 

pirmininko VVakatsukl 
nešė karsta. c

neįleista vidun, jie pa
iri 
tai 

dova-

Pacific aiuf Atlantic Kivio|

Dr. Alfred Salter, darbietis, 
Anglijos parlamento narys, su
kėlė didžiausj sujudipią, kai jis 
pareiškė, jog kaikurie nariai 
ateina į parlamentą girti.

terio 
rezidenciją. 
Kai jų 
liko karstą ties durimis
pasiša’indami, pasakė, kad 
esanti ponui \Vakatsuki 
na.

Korėjos “salaveišiii" ar 
mijos of icierų maištas

“Czas” numato, kad tą ginčą 
laimėsianti Lenkija, ir primena 
Ambasadorių Konferencijos 
sprendimą. pabrėždama, kad 
Lietuvai giesiąs dar kitas po
litinis nusivylimas Vilniaus 
klausimu. Būtent, vokiečių pa- 
siūlymas visos Lietuvos su Lie
poja (?) Lenkijai už atidavi
mą Klaipėdos ir Pamarės kori
doriaus Vokietijai. (Thiehnan- 
no straipsnis “Deutsche Mili- 
tarkorrespondenz“).

Todėl lietuvių
esą turinti pagalvoti, 
sąlygomis vedanti 
darbą.“ Bandoma esą 
Lenkijai Rusija, kuri 
laiką niekam negalinti 
ti karo, o “pamišusi 
kauta diplomatija“

1 tanti, kad Vokietija 
pasiruošus

lai, kas senovės papročiu 
kia paraginimą pasidaryt 
ra-kiri — nusižudyt pilvo per- 
siskrcdimu.

Netrukus visi trys asmenys 
buvo areštuoti. Jie buvo vieni s 
reakcininku organizacijos na
rnai.

leis 
hn

Buvęs Graiku diktatorius 
protą pamišo

neVaizduojasi esąs Bizantijos 
sorkis; nori j Konstantinopo
li važiuoti

Nuo degančios lavos, Izaico ug- 
niakalnio išmestos, Matazano momentą 

žuvo penkiasdešimt sep-(kinti su 
žmonė1’. Lava nusivertė na.

ICO mastų platumo srau-! “Czas” 
pakulinė) plačiai paplito, sąlygose

tuviu €

diplomati j; 
kokiomis 
“pašėlusį 
grasint’ 

dar i gr 
paskelb 

neapy-
nesupi an- 
kiek vieną 

su.sitai- 
Lietuvos kai-

LONDONAS, XI. 10. —Atė
nuose gauti iš Kretos salos 
pranešimai sako, kad ištremtas 
ten buvęs Graikų diktatorius, 
gen. Pangalos, gavęs proto pa
mišimą. Jis įsivaizdav 
Bizantijos imperatorius 
kalaująs, kad jį vežtų 
stantinopolį.

esąs

Kon-

tj ni
laitu

tu ii pakalnėj plačiai 
naikindama.

Iowos bankai
krotavo

mano, 
Rusija 

ji net galėtų 
interesus, 

ban-'daIykas’

kati tokios t 
pasitikėti, jei- 
apsaugoti Be
nesąs realus

J. V. protestuoja 
Meksikos agrary 

puolimus

prieš

SCIHVARZ, OPEROS .DAINI
NINKAS, MIRĖ

mies- 
trys 

vadinami
na

SPENCER, Iowa, XI.
Spencer, VVebb ir Royal 
tuose subankrotavo 
cionaliniai, visi
tizen’s National, bankai ir 
State bankai, visi J. H. 
Cordo kontroliuojami, 
bankai tapo nacionalinių
kų inspektorių ir State bankų 
departamento porimti i savo 
rankas.

trys 
Mc- 
Visi 
ban-

Po 
padarytos jam inkstų operaci- 

ymus operos 
Schwarz, 

amžiaus.
ir Chica- 

žymiausias

XI. 10.

jos šiandie mirė 
dainininkas .loseph 
baritonas, 46 metų

Schvvarz dainavo 
gos operoj kaipo 
baritonas.

MEKSIKOS MIESTAS, 
10. — Jungtinių Valstijų vals
tybės departamentas įteikė 
Meksikos užsienio ministerijai 
notą, kuria protestuojama dėl 
agrarų puolimo amerikiečiams 
priklausomų nuosavybių Mek
sikoj. Notoj nurodoma, kad 
agrarai smurtu užėmė 250 ak
rų pagerintos žemės, priklau
sančios Jungtinių Valstijų pi
lietei, D. II. Lawrence’ienei EI 
Portreroj, Vera Cruz valsti
joj.

PAVOGĖ 400 SVARŲ
MITO

DINA-

10. — 
susek-

10.

MpKeesporto skardi
ninkų streikas 

plečiasi
[■ITTSBIRgTi,~Pa„ XI.

— Prie sustreikavusių astuo
nių šimtų McKeesport Tinplate 
kompanijos darbininkų Port 
Vue prisidėjo dar pustrečio 
šimto kitų darbininkų.

ROCKFORD, UI., XI. 
Policija daro pastangų 
ti vagis, kurie iš vienos ak
menų skaldymo kompanijos įs
taigos pavogė 400 svarų dina
mito. Policija įtaria, kad di
namitas pavogta piktiems tiks- niekados nebebandytų kelti ko- 
lams.

Tenebandąs ex-kaizeris 
grįžti Vokietijon

BERLINAS, XI. 10. — Vo
kietijos revoliucijos 
Vėmis socialistų 
win Saenger.
reichstage, pasakė, 
jau butų, idant 
žmonės pasakytų 
kaizeriui

sukaktu- 
atstovas Al- 

kalbėdnmas 
kad laikas 
Vokietijos 
buvusiam

Vilhelmui, kad j ils

jos i Vokietiją.

OMAHA, Neb., XI. 10. — 
Laikomo} . čia nacionalinėj 
“ h obų ’ ’ (pa bas tų -d a rbi ninku) 
konvencijoj kalbėtojai aštriai 
įmerkė Jungtinių Valstijų vy
riausybę ir viešpataujančias 
klases už tupčiojimą Rumuni
jos karalienei Marijai.

Darbininkų pastoris, Johnh 
L/'Jonės, pasiūlė konvenci
jai rezoliuciją, kurioj sakoma:

“Mes su didžiu nerymu žiū
rime j tą organizuotą šioje 
domokiatijoje propagandą, ku
ri karalienės Marijos parudavi
mu vis labiau įsigali monar
chijos naudai, tuo tarpu kai 
sovietų Rusijos pripažinimas 
atmetama.”
' Pastoris Jonės pareiškė, kad 
pasibiaurėtinas esąs tas fak
tas, kad geležinkeliai teikia 
karalienei Marijai nemokamą 

liauto laikraščiai, ku- jtransportaciją, tuo talpu kai 
” priversti vogtinai ge- 

visados 
už tai

I?orverts 
stovas tųiūjo Waukoxane 
matymu su 
broliu, 
k u rs, 
kinią“, 

“Mano 
nepaliko ne

Užėjęs vakar tornadas šiame 
500 gyventojų miestely padalė 
didžiausios pragaišties ir atė
mė penkiolika gyvasčių. Dai
rios audros sūkurys kliudė mo
kyklą, sugriovė ją ir griuvė
siuose palaidojo buvusius jojo 
daugiau kaip šešiasdešimt mo
kinių ir mokytojų. Vienolika 
vaikų buvo užmušta, dauguma 
kitų sužalota. Sužeistųjų ketu
ri netrukus mirė.

Be to apielinkėj keliolika 
farmų triobesių sugriauta ir 
keletas žmonių sužeista.

V^ood taisos į Filipinų 
diktatorius

ANILA, Filipinai, XI. 10. 
General? uberrlatorius Eili- 

• • pinams, gen. Leonard \\’oo I, iš 
leido ukazą, kuriuo jis paskel
bia, kad nuo šio laiko kontrolės 
komisija panaikinama. Jos ga- 

ir pareigas pasiimąs jis sau.
Kontrolės komsija susidėjo 

generalgubernatoriaus, Fili
pinų legislaturos senato pii- 

2" luininko ir atstovų kuto pirmi
ninko.

nusijuokęs atsakė: 
nabašninkas brolis 

tik 70 tūkstančių 
dolerių turto, > bet nė septintos
dalies tų dešimčių tūkstančių. 
Visas mano brolio ' palikimas 
susideda iš medinių gyvenamų 
namų, kuriuos jis gavo kaipo 
musų tėvų palikimą, ir knygy
no, susidedąnčio iš dvejeto 
tūkstančių knygų. Tik Hears
to laikraščiai ir tegalėjo išpus
ti tai į 70 tūkstančių dolerių 
turtą.

“Terre
rie geiai pažinojo mano brolį, 
Eugene, labai gerai i” teisingai 

5 visą jo palikimą, 
11 o 1 a i k f p. sc
to laikraščiai,

adatos nepriskrldytų vežimo 
nepadarytų sensaci jos.“

PIaauoja statyti Debsui 
niinklą

Socialistų partijos nacionali
nis vykdomasis komitetas pri
ėmė rezoliuciją įsteigti miru
siam Eugene V. Debsui pamin
klą.

Koks tas paminklas bus, ir 
kur jį steigti, bus jutarta vė
liau. Labai gali būt. kad /pa
minklas bus pavidale nacionali
nių socialistų partijos centro 
rūmų, arba švietimo įstaigos.

apraše

Reikalauja tokičs pat algos, 11 
kokią gąuna amerikiečių iria 
britų oficierai

T()KlO. Japonija,. XI. ĮO. — 
Iš Seulo, Korėjos, praneša apie i 
įvykusį. ten korėjiečių Gelbėji
mo Armijos (Salvation Ąrmy) 
oficrerų maištą (prieš Britų ir 
Amerikos oficierus.

Prieš keletą dienų, kai į 
Seulą atvyko Gelbėjimo A uni
jos 
čiai 
kad 
tiek 
liai.
“salaveišių“ oficierai gau
na algos tik vieną j,eną (50 
centų) dienai, tuo tarpu kai 
tokie pat oficierai amerikiečiai 
ir britai gauna dienai 10 jenų 
(5 dolerius). Gen. Booth ža
dėjo dalyką tuojau “apsvarsty
ti“, bet kai jis peidaug ilgai 
svarstė, korėjiečiai, netekę 
kantrybės, pakėlė prieš svetim
šalių oficierus riaušes. J riau
šes teko įsimaišyti .policijai.

generolas Booth, korei ie- 
įteikė jam reikalavimą, 
jiems algos butų mokama 
pat, kiek gauna svetim.ša- 

Mat dabar korėjiečiai 
oficierai 
vieną jeną

Grafienė Karolyi išmeta 
savo bylą prieš Jungti

nes Valstijas
XI. 10. 
Karolyi 
panai-

MONTllEAL, Que., 
— Vengrų grafienė 
šiandie pareiškė, kad 
kinti savo byn J
Valstijų teismuose dėl valsty
bės departamento neįsileidimo 
jos į Jungtines Valstijas. Į 
Jungtines Valstijas ji daugiau 
nei nebebandysianti važiuoti.

Grafai Karolyi mano įsitai
syti farmą kur nors vakarinėj 
Kanadoj ir ten apsigyventi.

*

ležinkeliais keliauti, 
bet rizikuodami atsidurti 

nebūtų kalėjime.
vadina- _•« 

irjmas “hobo milionierium”, ho- 
bų organizacijos įkūrėjas, pa
sakė, kad “kažin ar mes nėge1- ‘ 
lėtume paprašyti savo berną, ■ 
poną Kelloggą [valstybės sek-1 
retoriųj, kad jis dalykus tai-’ 
pūtį pakeistų”. How 
kad pastorio Joneso 
joj nieko neminima 
Anglijos karalaičio ' 
of Wales”), ne apie 
kronprincą Gustavą Adolfą, ir| 
nereikalaujama, kad kiekvie
nam žmogui butų leista atvyk
ti i Jungtines Valstijas. Re-

How,

pa-

nu rodė, 
rezoliuci
nė apie 
(“Prince 
Švedijos

j kataliku kunigas pa
smerktas pakarti

Pranašauja greity prohibi 
cijos modifikavimą

FRENCH L1CK, Ind., XI. 
10. — Kalbėdamas čia Illinois 
kongresmanas Britten pasakė, 
kad kongresas turėsiąs netru
kus < modifikuoti Volsteado 
(prohibicijos) aktą, kadangi 
pastarieji rinkimai paredę, jo- 
gei kraštas dabartinei prchi- 
bicijos formai visai neprita
riąs.

Belgų karalaičio su Šve
dų karalaite sutuoktu- 
yėse daugelis sužalota

. BRIUSELIS, Belgija, XI. 10.
St. Gudulė katedroj šiandie 

įvyko antros Belgų kronprinco 
Leopoldo su švedų 
Astrida sutuoktuvės, 
civilinės 'sutuoktuvės
prieš keletą dienų Stokholme, 
Švedijoj.

Apie katedrą bvo susirinku
sios milžiniškos žmonių mi
nios, kurioms besigrudunt ka
rališkų jaunavedžių pamatyti 
buvo daug moterų ir vaikų 
žalota.

princese 
Pi i mos, 

įvyko

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

’ Didėjąs debesiuotumas; ne- 
taip šalta; vidutinis 
vėias.

Vakar temperatūra 
kai siekė 26° F.

Mandie saulė teka 
[džiasi 4:34 vallandą.
leidžiasi 8:50 valandą vakaro, dabar daroma tardymas.

BAUDŽIA STUDENTUS 
“NEPROHIBICIJĄ”

su-

Už

DĖS MOINES, Ia., XI. 10.-, 
mainąsis Drake universiteto vyriausybė 

’ suspendavo neapribotam laikui 
vidutiniš-1 du studentu, o kitiem dviem 

• , studentam susiaurino “sociali- 
6:34, lei- nes privilegijas” už dalyvavi- 

Mėnuo mą girtose partijose, dėl kurių

a .j.

zoliucija dėl to buvo grąžinta sjo j j 
rezoliucijų komisijai padaryti 
reikalingų papildymų.

SANTA ANA, Gal., XI. 10. 
—Už užmušimą vieno Los An
geles brokerio, J. J. Patterso- 
no, Amerikos katalikų* bažny
čios kunigas Philip Good\vin 
tapo pasmeiktaf, vr..ika.ri 
zekucijos diena nustatyta sau-

Fordo atstovas prie Ru
munijos karalienės 

nubaustas
DENVER, Colo., XI. 1(1. — 

J. B. Ayres, Fordo automobi
lių kompaijos atstovas, tapo 
Seattle pašalintas iš Rumuni
jos karalienės Marijos antula
žo, tariamai dėl to, kad jis 
viešai pasigyrė, 
nes kelionės po 
das padengsiąs 
kuriam visą tai 
pusę miliono dolerių.

dėl to, kad 
jogei karalie-

Amerika išlai- 
Henry Ford, 
pareisią apie

APIPLĖŠĖ RUMAN1JOS
VYSKUPO RUMUS

LONDONAS, XI. 10. Iš Bu- 
charesto Rumanijoj, praneša, 
kad maskuoti banditai Galace 
apiplėšę vyskupo rumus, suri
šę virvėmis keletą vienuolių. Iš 
salės, rezervuojamos Rumuni
jos karalienei, pavogta keletas 
labai brangių daiktų.

Angliakasių riaušės.

SGRANTON, Pa., XI. 10. — 
Mayfielde tarp 300 Erie kasy
klų angliakasių kilo riaušės, 
kuriose vienas angliakasys, 
Marko Kreiz, buvo nušautas, o 
apie porą dešimčių sužalota.

’ ROCKFORD, Ilk, XI. 10.— 
Netolimame Roseve miestely 
gaisrais sunaikino triobesį, ku
riame tilpo kolonialinių prekių 
krautuvė ir Masonic bei East- 
em Star salės. Nuostoliai $50,- 
000.

ASMENS ŽUVO KAR
MOS GAISRE

AUGUSTA, KL, XI. 10.
Gaisre, kurs sunaikino jų fąr- 
mos namus, žuvo farmerys 
Florer ir penki jo vaikai. Far- 
merio žmona taipjau baisiai ap
degė ir turbut nebepasveiks. 
Manoma, kad ugnis kilo dėl 
blogo

kad ugnis 
dūmtraukio.

Franci jos armija

PARYŽIUS, XL 10. — Ka
ro ministerijos biudžeto provi- 
zijoms Franci jos armija susi
dės iš 31,029 karininkų, 647,- 
434 kareivių ir 157,300 arklių.

CONNELSVILLE, -Pa., XI. 
10. — Ugnis sunaikino čia 
seną teatro triobesį, kuris da
bar buvo pertaisytas krautu
vėms ir apartmentams. Ugnį 
sįuvo vienas vyras; pasigenda
ma dar vienos moteriškės. Me
džiaginė žala siekia apie $100,- 
000.

LENINAKAN, Armėnija, 
XI. 10. — Nukentėjusieji dėl 
nesenai įvykusio baisaus že
mės drebėjimo, nusiminę dėl 
nepajėgimo atsteigti sunaikin
tas savo būkles, apleidžia jas 
ir keliauja į kitas Kaukazijos 
dąlis laimės ieškoti.

LUTHER, Ia., XI. 10. — 
Protą pamišus, vietos f armė
no Franko darko žmona sku
stuvu paplovė savo dvejetą 
vaikų, 9 ir 11 metų, paskui pa
ti nusižudė.
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Hemphillj W. Va. gyvenusi skurde ir nusprendė 
todėl, kad jie nusižudė iš nu? 
siminimo dėlei to skurdo. Bet

Mel)ow®ll paviete ku-klu\ai mirusiųjų draugai ir giminės 
norėjo prieš rinkamus padaryti nurodo, kad tai netiesa. Pruša- 
savo maskuotų susirinkimą, bet laidini paliko apie $4.500 turto, 
apsiginklavusi šautuvais poli- o ir visa šeimyna išvyko j 
vija privertė ✓ kiekvieną .savo New Yorką, kad Jonas Prusa- 
kaukes nusiimti. , laitis galėtų ir toliau lavintis

Nuo lapkr. 1 d. vietos ang-1 muzikos. .Jis buvo gavęs muzi
kų kompanijos pakėlė mokestį ko darbą turtingame New
nuo 10 iki 20 nuoš. Kasyklos 
dirba kasdie. .1. Kalvaitis.

Watęrbury, Comi.
l’rusalaičių šeimynos mirties 

klausimas teisme

Ne\\ Yorko keimerio teismui 
nusprendus. kad Prusalaiėių 
šeimyna Levą Prusalaitienė. 
labai talentingas smuikininkas 
Jonas Prusalaitis, Minus, ir Ie
va A. Prašalaity te. duktė, pa
tįs nusitreškino gasu, trys ad
vokatai atsikreipė į “probate” 
teisina, bandydami tą kornerio 
twsmo nuosprendį atmainyti. 

Tokis koronerio nuosprendis 
buvo visai netikėtas ir jis vi
sus nustebino, uos ne;, t’ ‘ m■<>’ 
t ik i t n \ bei.

Ir\s advokatai. kuiie alslo- 
vauj.' šeimynos palikimą o ai* 
taniausius gimines Prusalai- 
titnės tėvus, brolius ir seseris, 
atsikreipė į teisiną, piasydluni 
paskirti Juozą Vedzauską ad-

’. buk Prusalaiėių šeimyna

milini ralcriu paliktojo turto.
Pirmuji gi •'.dministraloriaus
pa) cig a Lūs kreiptis į New
Yorko teismus ir reikalauti iš-
nauji < ištirt i Prusalaičio šei-
mvim.-< mirti ir atmainyti koro-
nerio nuosprem •j.

Spė jama. kai 1 koroneris va
da v.iv iir<i pirmošiomis žiniomis,

Tas Vardas
INGERSOLL

urną vertę.

Rūšy , nuo iki $9.50

Inuersoll Patarnavimas
l’a‘ u-ciiic laikrodėlius pigia
kaitri: Inger.sol! VVatch (’<>., 21j
V . Randolph St. \ ienai mė įga
liota tirta taisymams (’hieagoje

---------------------------------------------------- >

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios- 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $ISLOO iki $l''6.00.

Su v. Valstijų Įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti ><*\o gimtinėje vie 
nūs metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuesai nej.-kaitant kvoton.

Milsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTK , didžiausias pasauly, 
OLYMITC, HOMERU’, LAI’LAND, 
BELG EN LA N D, PENN LAND-(ex 
Pittsburgh), ZEELAND, ARAB1C 
siūlo greitų kelionę i Cherbourg 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
t ų arba

VVHITE STAK LINE 
RED STAR LINE

127 So. Šule St. Chicago, III.

Yorko kliu be, kuris jam mo
kėjo $90 į savaitę ir dar gavo 
stipendiją Columbia universite
te. Ieva Prusalaitytė gi buvo 
gavusi darbą SLA. raštinėj. 
Taigi jokio skurdo nebuvo. At
peni-. Prusalaitienė džiaugėsi 
draugams, kad viskas gerai klo
jasi ir kad dabar šeimynos ma
teriale padėtis yra geresnė, ne
gu dar gyvenant tėvui Prusa- 

! laidini, kada ji buvo labai su- 
•\argusi, nes tada niekas šeimy
nos nedirbo, o dar ligonio gy
dymas daug kainavo. Be to, vi
si langai buvo atdari, o kiek
vienas žino, kad žudantis nie
kas langų neatidaro, bet juos 
tvirtai uždaro, kad neišeitų 
gaso dujos.

Giminės ir draugai spėja, 
kad visos šeimynos mirtis išti
ko dt 1 nelaimes. Spėjama, kad 
1’rusalaitukas bandė pataisyti 
gaso pervadas, bet betaisyda
mas jas dar lakiau sugadino. 
Sakoma, kad prie gazo tri u be
los rasta ir reples, kuriomis 
taisyta gasą.

Bet galėjo būti ir trecia mir
ties galimybė, būtent, piktada- 
i vl'ė. Prusalaiėiai buvo apsi
gyvenę nežinomoj apielinkėj, 
nepažystamų žmonių namuose. 
Prusalaitienė pasisakiusi, kad 
ji nesenai palaidojo savo vyrą 
ir klaususi namų savininkės, 
kur ji, Prusalaitienė, galėtų 
saugiai pasidėti pinigus. Galėjo 
būti, kad Prusalaiėiai tapo nu
žudyti kaipo turintys nemažai 
grynų pinigų žmonės. O pikta
darių, gatavų nužudyti netik 
kelis, bet ir keliolika žmonių 
Broi klyne nestoka. Be to yra 
>inoma, kad Prusalaitienė prieš 
pat mirtį turėjo apie $100 pi
nigų. (ii kai policija užtiko 
iuos, tai, sako, suradusi tik 
M..’>(). Apart to visi gazo kra
tai buvo atsukti, bet ir langai 
itidaryti. l'aigi nekuriu spė- 
ama. kad piktadariai įėję vidus 

nuleido gasą, kad jų aukos pri
lėksiu, o paskui vėl sugryžę 
itidarė langus ir padarę kratą 
naėmė netoli $100. Išeidami gi 
laso neužsuko ir visi šeimyna 
nitroško.

Dabar, kada Prusalaiėių mir- 
ies klausimas bus pavestas 

teismui išpręsti, nėra abejonės, 
lis bus nuodugniau ištirtas ir 
4aI tikriau paaiškės tos tragin- 
*os mirties priežastys.—N.

Indiana Harbor, ind.
Naujas lietuvių parengimas

Lietuvių Bepublikonų Kliubas 
nurengė balių nedėlioj, spalio 
11 d. Balių yra buvę visokių: 
•u programais, dainomis, loši- 
nais ir išlaimėjirnais, bet su už
kandžiais nėra dar niekas pa
vilgęs. Tie užkandžiai nebuvo 
laprasti, lietuviški, bet dau
giausia žinomi bulgarų, serbų 
ir kroatų ir pavadinti “Lamb 
Barbecue”. Nors tą patį vaka
rą buvo šokis bažnytinėj sve- 
ainėj ir kunigas prašyti prašė, 

kad visi katalikai butų ant ‘Te- 
rų”, bet Ivanovo svet. buvo 
taip pilna, kad daugiaus nebū
tų tilpę, jeigu ir butų atėję 
langiaus. Reiškia, naujos ma
tos šokis sutraukė visokios
Miblikcs. Netik vien lietuviai 
)uvo, bet buvo ir pavieto šeri
fas, miesto inayoras, pavieto 
r miesto teisėjai ir daug kito

kių valdininkų. Kaip girdėti, 
iks nemažai pelno dėl kliubo. 
lutų gerai, kad ir kitą kartą 
kas parengtų tokius šokius.

Vagystes
Pas mits pastaruoju laiku la- 
i daug įvyksta vajyscių kaip

v

Į vieną rūšį—Camel—Įdedame daugiausia gerumo
tabakų įstengtų užpelnyti vadovybę pasauly 
cigaretų pirklyboje. ’ ’ ,

Camel tabakai yra puikiausi—ir jie taip 
rūpestingai sumaišyti, kad jie niekad nc- 
nuvargina skonio. Camels niekad nepalieka 
cigaretinio atsidavimo.

Mes tikime kad pas Camels rasite džiaug
smo susijaudinimą kokį tik pasaulio 
puikiausi ir geriausi gali duoti. Mes kvie
čiame jus palyginti Camels su bile gami
namu cigaretų, bile kainos.

Pasiimkite Camel!

biznio vietose, taip ir privati
nėse stūbose. Plėšikai ir vagys 
y ra taip įsismaginę, kad ir die
nos laiku, kur praeina šimtai 
žmonių, apiplėšia. Plėšia visus 
lygiai, neapleidžia nė lietusių.

Iš lietuvių buvo apiplėštas p. 
šlcinis, auksinių daiktų brau- 
tuvninkas. P-as šleinis buvo iš
ėjęs pietauti ir užrakino krau
tuvę, bet kada sugrįžo, tai pa
stebėjo, kad žiedai ir laikrodė
liai lange nelaip, kaip paliko 
išeidamas. Kaip p. šleinis ap- 
skaitliuoja, yra padaryta virš 
tūkstančio dolerių nuostolių. 
Lietuviai esate gabus biznie
riai, L-e t bukit atsargus: nelai
kyki! daug pinigų krautuvėse.

Areštai
Keletas dienų atgal bivo su

areštuota visa gengė plėšikų. 
Iš plėšikų seniausia buvo 11'm. 
vyras, pas kuri buvo labai daug 
ginklų ir šovinių. Tarpe tų plė
šikų yra ir lietuvių vaikas, ir 
tai gana gerų katalikų. Sarma
ta lietuviams, kad jų vardas tu
ri skambėti kaip prastų žmo
nių. Bet nieko nuostabaus. Kiek 
laiko atgal irgi buvo suareštuo
ta gengė, kur irgi buvo vienas 
’ietuvis, ir taipjau labai gerų 
katalikų vaikas, žinoma, tokių 
’ėvų vaikai negali būti geri. 
Tėvai daugiaus nieko nežino, 
apari numšaino ir bažnyčios ir 
’iems nerupi pasiskaityti laik
raščių ar nueiti į prakalbas, kur 
vra pamokinama.

Vestuvės ir divorsąi
Keletas jaunų lietuvaičių, 16- 

17 metu amžiaus, pasišalino nuo 
ėvų ir apsivedė su kokiais žy

dukais, graikais ar italais. Kaip 
vra sakoma, kokios vestuvės, 
tokis ir gyvenimas. Pabūna ke- 
’etą savaičių, nusibosta būti 
vedusioms, — reikia imti di- 
vorsą. Bet delko ima tuos di- 
vorsus? žinomas daiktas, tie 
’auni žydukai neturi ne cento 
dėl savęs. Kada reikia mokėti 
UŽ butą ir užlaikyti jauną pa

DIDŽIAUSI tabako organizacija pasauly 
gamina tik vieną ci.garetą—Canifel. Į šią 
vieną rūšį sueina visas noras patenkinti, 
visas pasaulio didžiaitsios tabako ekspertų 
organizacijos išsilavinimas patarnauti.

Nuo aiefios kada Camel pasirodė ant rin
ko;, jis susilaukė rūkytojų malones. Kas 
metą nauji milionai apšaukė jį vienu ir 
vienatiniu rūkymu.

l‘)

Tiktai didžiausio gerumo cigaretas gali 
pasidaryti ir pasilaikyti tiek, milionų draugų. 
Tiktai cigaretas iš narinkčiausių auginamų

i

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. W I N S T O N • 3 A L E K, N. C.

• b

Saltį^'
Sustabdo į dieną

Pora dozę Hill’s sustabdo šalti — j 
24 valandas.

Sustabdo ir palvos skaudėjimu, karš
tį, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
ua visą kūną. Ir nepalieka blogą pa
sek m i ą.

I Šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
sulčių priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą Ilill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiokos parduoda HilPs.

čiutę, nėra kas daryti, nėra 
pinigų, o dirbti nesinori. Liej 
tuvaitės, kurios- apsivedė, visos 
laivo šv. Cicilijos choristės ir 
nuo pat mažystės motinos jas 
vesdavo kas nedėldienj į bažny
čia. € 
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Didelis katalikas palaidotas 
kaipo bedievis 

h

Spalio si7 d. buvo atvežtas 
lietuvis Petras Baltušis negy
vas su peršauta galva. Atrastas 
miške tarpe Gary ir Ind. liur
bi r. Niekas negali pasakyti, ar 
velionis pats nusižudo, ar kas 
kitas nužudė. Velionis gi buvo 
karštas katalikas, į bažnyčią 
cjdnvo kas nedėldienj, tai ir lą 
pačią diena, spalio 17 d., nabaš- 
ninkas buvo nuėjęs pasimelsti 
ant pirmųjų mišių. Sugrįžęs iš 
bažnyčios, pavalgęs pareiškė,, 
kad jis važiuosiąs' pažiūrėti sa
vo lotų į Gary. Tai buvo apie 11 
^al. ryte, bet 2:30 vai. po piet 
jį rado negyvą.

Velionis Petras priklausė prie 
labai daug draugysčių ir vis 
bažnytinių, išskiriant L. P. D. 
Kliubą, kuris yra tautiškas. Kol 
Petras buvo gyvas ir mokėjo 
duokles, buvo geras narys, bet 
kada jį atrado nebegyvą, tai 
katalikai rankas- nusiplovė ir 
m prįpažįstą kaipo savo draugą. 
Visos draugystės atsisakė ką 
bęndtu turėti. lodei nebegyvas

f NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ............................ $2.50
1,054 patarimai kaip virti Įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dk. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

• LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..................................  $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventoji}, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...................................................   5'5c
Namų darbai, naminė sąskaifybe ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

VE ..... ' ■ =

būdamas jis liko didžiąusias be- > 
dievis, nepriima ne į bažnyčią, ‘ 
o draugystės j šermenis žiuri 
per pirštus. Bet L. P. D. Kliu
bas ir L. B. P. Kliubas nepa- 
miršo. Nupirko gražius gyvų 
gėlių vainikus. L. P. D. Kliu
bo draugai nunešė velionį j vie
tą, kur visi mes turėsime buti 
nunešti. Kol gyvas buvo, bijojo 
prisiminti apie Tautiškas Kapi
nes, bet numirusiam turėjo bu
ti geros, nes Kazlmierinės ne
priėmė.

Taigi dabar mes turime ge
rą pa vyzd j iš nebašninko Pet
ro gyvenimo. Priklausė prie vi
sų katalikiškų draugijų ir tikė
jos, kijd reikale gaus paramų ar 
moteris, ar vaikas. Bet apsivy
lė. Ne tik kad nit'kp ^negavo, 
bet ir palaidojimu neši rūpino. 
Kurie dar priklauso^ prie lokių 
draugysčių, stokite prie tautiš-

Jau atėjo Kultūra No. 
9. Ktlina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St.
' Chicago, 111.

kų draugysčių arba kliubų, ku
rie nebijo nč vieno; ar miršta 
savo ar ne savo mirčių, ligoni
nėj ar miške, beismonte ar ki
tur, visus lygiai laidoja ir 
nori — vežas j bažnyčią, neno
ri — neveža, bet patarnavimą 
atiduoda visiems lygų, nebijo' 
nė sv. Kazimiero kapinių, nebi
jo ne. lietuviškų tautiškų kapi
niu . —Senas Tautietis.■ v “

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

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

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

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

, savo vaidintuve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

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

Tam yra išrastas Gulbransen 
Registering pianas.

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

įsigyti tą; taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kuiną, išmokant dainius, galima

JOS. F. BUDRIU
Krautuvėse

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

"“NAUJIENŲ” KNYGĮ) 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

■ Chicago, III.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra plukti jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, v jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, iai jus no- 
ronis ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 
niejimas yra daromas ir jums.

Llatsrire, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurą istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalea —* tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerinc dantų 
tepalo kainuoja tik 23 centai; 
gausite per savo antickoriu. 
Lambert Pharmacal Co„ Saint 
Lor;is, U. S. A.
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Hemphill, W. Va.
Mcl)ow®ll paviete ku-klu.\ai 

norėjo prieš rinkimus padaryti 
savo maskuota susirinkimą, bet 
apsi;<n įdavusi šautuvais poli
cija privertė ✓ kiekvieną savo
kaukes nusiimti.

Nuo lapkr. 1 d. vietos ang-1 muzikos, 
lių kompanijos pakėlė mokestį ko 
nuo to iki 20 nuoš. Kasyklos 
dirba kasdic. J. Kalvaitis.'

VVaterbury, Conn.

Prusalaičių šeimynos mirties 
klausimas teisme

Ne\\ Yorko kornerio teismui 
nusprendus, kad Prusalaičių 
šeimyna Levą Prusalaitienė. 
labai talentingas smuikininkas 
Jonas Prusalaitis. >unus, ir Ie
va A. Prusalaitytė, duktė, pa
tys nusitroškino gasu, trys ad
vokatai atsikreipė i “probate” 
teismą, bandydami tą kornerio 
t.o>i-m<' nuosprendį atmainyti. 

Tekis koronerio nuosprendis 
buvo visai netikėtas ir jis vi
sus nustebino, nes neat’iaikr

gyvenusi skurde ir nusprendė 
todėl, kad jie nusižudė iš nuv 
siminimo delei to skurdo. Bet 
mirusiųjų draugai ir giminės 
nurodo, kad tai netiesa. Praša
laičiai paliko apie $4.500 turto, 
o ir visa šeimyna išvyko i 
Ne\v Yorką, kad Jonas Prusa- 
laitis galėtų ir toliau lavintis 

.Jis buvo gavęs muzi-
darbą turtingame Ne\v 

Yorko kliube, kuris jam mo
kėjo $90 j savaitę ir dar gavo 
stipendiją Columbia universite
te. Ieva Prusalaitytė gi buvo 
gavusi darbą SJLA. raštinėj. 
Taigi jokio skurdo nebuvo. At
peni*. Prusalaitienė džiaugėsi 
draugams, kad viskas gerai klo
jasi ir kad dabar šeimynos ma
teriale padėtis yra geresnė, ne
gu dar gyvenant tėvui Prusa- 
laiėiui, kada ji buvo labai su
vargusi, nes tada niekas šeimy
nos nedirbo, o dar ligonio gy
dymas daug kainavo. Be to, vi

kingai buvo atdari, o kiek
vienas žino, kad žudantis nie
kas langu neatidaro, bet juos 
tvirtai uždaro, kad neišeitų 
gaso dujos.

Giminės ir draugai spėja, 
kad visos šeimynos mirtis išti-

Į vieną rūšį—Camel—įdedame daugiausia gerumo

PIRMAS SPECIAI.IS
IŠPARDAVIMAS

Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau
pysit nuo 25% iki 50% nuošimčių 
ant seklyčios setų. Padirbam ant už
sakymo. Taipgi užlaikom gatavų pa
darytų dėl pasirinkimo, Matcriolas, 
darbas, gražumas ir stiprumas už
tikrintas. Dabar geriausi proga užsi
sakyti, ir dėl svečių turėsit puikiau
sius rakandus ii- sutaupysit didelį 
nuošimtį, šiaip užlaikom visokios rų- 
šies rakandus ir parduodam piK>au" 
šiom kainom.

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

tikrt nvbei.
I r\s ad'.e katai. kuiie atsto

vauja šeimynos palikim;) ir ar
timiausius gimines Prašalai- 
tie nes tėvus, brolius ir seseris, 
atsikreipė i teisiną, prašydami 
paskirti Juozą Vedzauską ad
ministratorių paliktojo turto. 
Pirmoji gi administratoriaus 
pareiga bus kreiptis i Ne\\ 
Yorko teismus ir reikalauti iš- 
naujo ištirti Prašalaičio šei
mynos mirti ir atmainyti koro
nerio nuosprendi.

Spėjama, kad koroneris va- 
(Lk.?.O'1 pirmosiomis žiniomis,

ko di! nelaimės. Spėjama, kad 
Prusalait ūkas bandė pataisyti 
gaso pervadas, bet betaisyda
mas jas dar labiau sugadino. 
Sakrma, kad prie gazo triube- 
lės rasta ir reples, kuriomis 
taisyta gasą.

Bei galėjo būti ir trecia mir
ties galimybė, būtent, piktada- 
ivlė. Prusalaičiai buvo apsi
gyvenę nežinomoj apielinkėj, 
nepažystamų žmonių namuose. 
Prusalaitienė pasisakiusi, kad 
ji nesenai palaidojo savo vyrą 
ir klaususi namų savininkės, 
kur ji, Prusalaitienė, galėtų

DIDŽIAUSI tabako organizacija pasauly 
gamina tik vieną cigaretę—Canofel. Į šią 
vieną rūšį sueina visas noras patenkinti, 
visas pasaulio didžiaitsios tabako ekspertų 
organizacijos išsilavinimas patarnauti.

Nuo diefios kada Camel pasirodė ant rin
ko;, jis susilaukė rūkytojų malones. Kas 
metą nauji milionai apšaukė jį vienu ir 
vienatiniu rūkymu.

in
Tiktai didžiausio gerumo cigaretas gali 

pasidaryti ir pasilaikyti tiek miliony draugų. 
Tiktai cigaretas iš narinkčiausiu auginamų

i

K. J. R E Y N O 1. D S T O E A C C O

tabakų įstengtų užpelnyti vadovybę pasauly 
cigaretų pirklyboje.

Camel tabakai yra puikiausi—ir jie taip 
rūpestingai sumaišyti, kad jie niekad ne
nuvargina skonio. Camels niekad nepalieka 
cigaretinio atsidavimo.

Mes tikime kad pas Camels rasite džiaug
smo susijaudinimą kokį tik pasaulio 
puikiausi ir geriausi gali duoti. Mes kvie
čiame jus palyginti Camels su bile gami
namu cigaretų, bile kainos.

Pasiimk', f e Camel!

CO M P A N Y. W 1 N S T O N - 3 A L E LJ. N. C.
smigiai pasidėti pinigus. Galėjo

Tas Vardas

būti, kad Prusalaiėiai tapo nu
žudyti kailio turintys nemažai

pinigų žmonės. O p'kla- 
galavų nužudyti netik 

kelis, bet ir keliolika žmonių

grynu

dilema, kad Prusalaitienė prieš 
pat mirtį turėjo apie $101) pi
nigu. Gi kai policija užtiktu 
iuos, tai, sako, suradusi tik

---------------------------------------- UI------ m

biznio vietose, taip ir privati
nėse stubose. Plėšikai ir vagys

X

visi gazo kra-

itidaryti. baigi nekuriu spė- 
ama, kad piktadariai įėję vidus

o paskui vėl

uos laiku, kur praeina šimtai 
žmonių, apiplėšia. Plėšia visus 
lygiai, neapleidžia nė lietuvių.

Iš lietuvių buvo apiplėštas p. 
šleinis, auksinių daiktų Lrau- 
tuvninkas. P-as šleinis buvo iš
ėjęs pietauti ir užrakino krau-i

Šaltis
Sustabdo įdieną
Pora dožą Hill’s sustabdo šaltį — į 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimų, karš

tį, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
na visą kūną. Ir nepalieka blogą pa
sekmių.

I Šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik-

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

$2.50

1NGERSOLL

laemė netoli $100. Išeidami gi 
laso neužsuko ir visi šeimyna nelaip, kaip paliko r!}, HiH’» ir vartokite šalčiui užklupus. 

Kaip p. Šleinis ap- Visos aptiokos parduoda Hill’s.

U IK rCHJV IIO VC■ yra jum;

\ s
1 k

Tai / 
: \.\ IT OTO 
rodčJo. Ji.,

. nkl.i- tikro
Ingcrsoll

rc!>k:a did-
IU.<;.t verte.

Rūšy, nuo $1.5*1 iki $9.50

Inuersi.ll Patarnai imas
l’a' sociiic laikrodėlius pigia 
kainu: ingersoll Watch (’<>., 215 
V. Randolph St. Vienatinė įga
liota 'irta taisymams ( ’hieagoje 

___________________________________ >

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečio* 
kloos iki Kaunui ir atgal .5203.00 iki 
.$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $1*6.00.

Su v. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie 
nūs metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
ja* liuobai neįskaitant kvoton.

Milsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEŠTK , didžiausias pasauly, 
oLYMFic, Homeru; laeland, 
BE LG EN L ANT), P E N N L AN D- (ex 
Pittaburgh), ZEELAND, ARABtC 
siūlo greitų kelionę į Cherbourg 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
ų arbaWHITE STAK LINE RED STAR LINE

127 So. Stale St. Chicago, 111.

Prusalaiėiu inir-Dabar, kada i 
ies klausimas 

teismui i.špręsti, nėra abejonės, 
įis bus nuodugniau ištirtas ir

i šėldamas, 
skaitliuoja, 
tūkstančio 
Lietuviai 
via i, bet b 
kykit daug pinigų krautuvėse.

yra padaryta viri 
dolerių nuostolių

Tikrai Gauk * B^aina 30c

casuramouinine
Raudona Dežč^OHTOT su paveikiu

V1KEJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dk. J. Kvedero ...........  $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

«LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ........................................... $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ii’ miesteliai, skaičius gyventoji;, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........................  $7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..........  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .............................................................. 55c
Namų darbai, naminė sąskuitybč ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

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

, savo vaidint u ve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

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

Tam yra išrastas Gulbransen 
Registering pianas.

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

Įsigyti tą; taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kainą, išmokant dainius, galima

JOS. F. BUDRIK
Krautuvėse

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

I________________ /

50c

jos mirties priežastys.—-N.

Indiana Harbor, lnd.
Naujas lietuvių parengimas

Lietuvių Bepublikonų Kliubas 
mrengė balių nedėlioj, spalio 
M d. Balių yra buvę visokių: 
u prograinais, dainomis, loti
nais ir islaimėjimais, bet su už
kandžiais nėra dar niekas pa
vilgęs. Tie užkandžiai nebuvo 
laprasti, lietuviški, bet dail
iausia žinomi bulgarų, serbų 
ir kroatų ir pavadinti “Lanib
Barbecuc”. Nors tą patį vaka
ri buvo šokis bažnytinėj sve
ti i nėj ir kunigas prašyti prašė, 

kad visi katalikai butų ant “fe* 
rų”, liet Ivanovo svet. buvo 
’aip pilna, kad (langiaus nebū
tų tilpę, jeigu ir butų atėję 
langiaus. Reiškia, naujos ma
tos šokis sutraukė visokios 
lublikcs. Netik vien lietuviai 
iuvo, bet buvo ir pavieto šeri
fas, miesto mayoras, pavieto 
T miesto teisėjai ir daug kito
kių valdininkų. Kaip girdėti, 
iks nemažai pelno dėl kliubo. 
Šutų gerai, kad ir kitą kartą 
kas parengtų tokius šokius.

Vagystes
Pas mtVs pastaruoju laiku la

bai daug įvyksta vagysčių kaip

Areštai
Keletas dienų algai bivo su

areštuota visa gonge plėšikų. 
Iš plėšikų seniausia buvo 11'm. 
vyras, pas kuri buvo labai daug 
ginklų ir šovinių. Tarpe tų plė
šikų yra ir lietuvių vaikas, ir 
tai gana gerų katalikų. Sarma
ta lietuviams, kad jų vardas tu
ri skambėti kaip prastų žmo
nių. Bet nieko nuostabaus. Kiek 
laiko atgal irgi buvo suareštuo
ta gengė, kur irgi buvo vienas 
’ietuvis, ir taipjau labai gerų 
katalikų vaikas, žinoma, tokių 
’ėvų vaikai negali būti geri.
Tėvai daugiams nieko nežino, 
apari mnnšaino ir bažnyčios ir 
’iems nerupi pasiskaityti laik
raščių ar nueiti i prakalbas, kur 
vra pamokinama.

Vestuves ir divorsąi
Kele tas jaunų lietuvaičių, 16- 

17 metų amžiaus, pasišalino nuo 
ėvų ir apsivedė su kokiais žy

dukais, graikais ar italais. Kaip 
vra sakoma, kokios vestuvės, 
tokia ir gyvenimas. Pabūna ke- 
’etn savaičių, nusibosta būti 
vedusioms, — reikia imti di- 
vorsą. Bet dclko ima tuos di-
vorsus? Žinomas daiktas, tie 
’auni žydukai nuturi nč cento 
dėl savęs. Kada \ikia mokėti 
už butą ir užlaikyti jauną pa-

rintę, nėra kas daryti, nėra 
pinigų, o dirbti nesinori. LieJ
tuvaitės, kurios apsivedė, visos 
buvo šv. (’icilijos choristės ir 
nuo pat inažystėš motinos jas 
vesdavo kas nedėldieni į bažny
čią.

Didelis katalikas palaidotas 
kaipo bedievis

h

Spalio J 7 d. buvo atvežtas 
lietuvis Petras Baltušis negy
vas su peršauta galva. Atrastas 
miške tarpe Gary ir lnd. Bar
be r. Niekas negali pasakyti, ar 
velionis pats nusižudė, ar kas 
kitas nužudė. Velionis gi buvo
karštas katalikas, į bažnyčią 
cjdavo kas ncdėldienį, tai ir lą 
pačią dieną, spalio 17 d., nabaš- 
ninkas buvo nuėjęs pasimelsti 
ant pirmųjų mišių. Sugrįžęs iš 
bažnyčios, pavalgęs pareiškė,, 
kad jis važiuosiąs pažiūrėti sa
vo lotų į Gary. Tai buvo apie 11 
^al. ryte, bet 2:30 vai. po piet 
jį rado negyvą.

Velionis Petras priklausė prie 
labai daug draugysčių ir vis 
bažnytinių, išskiriant L. P. D. 
Kliubą, kuris yra tautiškas. Kol 
Petras buvo gyvas ir mokėjo 
duokles, buvo geras narys, bet 
kada jį atrado nebegyvą, tai
katalikai rankas nusiplovė ir 
nepripažįstu kaipo savo draugą. 
Visos draugystės atsisakė ką 
bendra turėti, ’lodbl nebegyvas

Brooklyn, N. Y193 Grand Street

būdamas jis liko didžiąusias be- > 
dievis, nepriima nė į bažnyčią, 
o draugystės į šermenis žiuri 
per pirštus. Bet L. P. D. Kliu
bas ir L. B. P. Kliubas nepa
miršo. Nupirko gražius gyvų 
gėlių vainikus. L. P. D. Kliu
bo draugai nunešė velioni į vie
tą, kur visi mes turėsime būti Į 
nunešti. Kol gyvas buvo, bijojo 
prisiminti apie Tautiškas Kapi
nes, bet numirusiam turėjo bū
ti geros, nes Kazlmierinės ne
priėmė.

Taigi dabar mes turime ge
rą pavyzdį iš nebašninko Pet
ro gyvenimo. Priklausė prie vi
sų katalikiškų draugijų ir tikė
jos, kijd reikale gaus paramą ar 
moteris, ar vaikas. Bet apsivy
lė. Ne tik kad nieko ^negavo, 
bei ir palaidojimu neši rūpino. 
Kurie dar priklauso); prie lokių 
draugysčių, stokite prie tauliš-

Jau atėjo Kultūra No.
9. KAina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St.
1 x Chicago, III.

kų draugysčių arba kliubų, ku
rie nebijo ne vieno; ar miršta 
savo ar ne savo mirčia, ligoni
nėj ar miške, beismonte ar ki
tur, visus lygiai laidoja ir 
nori — vežas j bažnyčią, neno
ri — neveža, bet patarnavimą 
atiduoda visiems lygų, nebijo 
ne sv. Kazimiero kapinių, nebi
jo ne. lietuviškų tauliškn kapi
ni ų. —Senas Tautietis.

""NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

"NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St.

■ Chicago, III.

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirniin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, iai jus no- 
roms ar nenoronis turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerire, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado austata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listerinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co,, Saint 
Lonis, U. S. A.
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialinia Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Lapkričio 11, 1926 Eilinis No. 185

LjS.S. Pildomasis Komitetas:

j. 
j šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.

Vilis, 2241 N. Western Avė.
j

M.
P.

Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
(.rrhelis, 111223 Perry Avė
— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė.. Chicago, III.

Finansų Sekretorius
Chicago,

Kasierius
1 livision

G. Mankos,
III

A. I.i’kavičia, 2J<>4 W.

Vilis, 2241 N. VVest-

ariai - - Ona Banienė ir F. Skama- 
i akas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITE!,’ATGROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Ceiitio Sakretorius — K. Matuliausku-, 513 Carrollton Avė., Ualtiinore, Md.

Binghamton, N. Y.

sujudino visą 
vių visuomenę.
\ yzdingiausia
šeima visoje

šeimos žuvimas 
Amerikos lietu- 

Tai buvo pa- 
ir mylimiausia 
šalyje lietuvių

pe, be skirtumo Įsitikinimų. 
Bingliamtono socialistai, iš- 
dę apie tokią nelaimę, išti- 
šia Prusalničiu šeima, ir ka

danti d. Poška tuojau vyko j 
šermenis tai LSS 33 kuopos 
nariai nusitarė suteikti pasku
tinę paguilii tai socialistiškai 
šeiniai. Sumetę tam tikrą su
mą. igaliavo p. Poška nupirkt’ 
it uždėt ant Prusalaičiii k;ip< 
gyvų gėlių vainiką.

Vainikas buvo nupirktas ii 
u/dėtus l.SS. 33 kuopos var

rimo:
A mrril

B. Balčikonis.

Austrijos Scciaklemokra 
tu Programas

us suvažiavime 
•ialistai priėmi 
na. kuriame žy 
įvedama gvildeni

naują 
miai 
m ui 
mo vykinimo praktikoje) klau 
>imų. N; n; j'iiii jam Austrijo:
socialdt imk ratų ; logramv, b 
to, daug dėmesio kreipiama j 
ūkininkų padėtį. Austrijos, so 
cialistai, bendrai imant, laiko 
si tos ti įsiligos nuomonės, ka( 
socialistine valstvbč turi ūki 
ninkains padėti, o ne palikt1 

n”, kaif 
'uazinūst

juos “dievo

\ a

amu,
ginčų, svarstant, pro
<aukė socialistų misi *

sudarymi
“pereinanklausimu vadinamu 

laikota rpyje”. 
tai, kad tame 
talizmo tvarka

Vieni 
laike. kai kapi 

savo die- 
visai nei-

lų Į valdžią, iirk.i stengtųsi pa
imti Į savo rankas visą galią, 
idant tuo budu pagreitinus so 
ci'Jizmo atėjimą. Kiti nurodi- 
n< jc, kad tam t'krais atsitiki
mais socialistai ga'i dalyvauti 
ir koalicijoje su buržuazinėmis 
demokratinėmis partijomis. Pa
starųjų nuomone paėmė viršų.

Taigi Austrijos socialdemo
kratai principialiai priėmė tą 
nusistatymą valdžios sudarymo 
klausimu, kurio laikosi Vokie
tijos, Belgijos ir kitų Europos

me Austrijos socialdemokratų 
žinksnyje, tiesa, nėra nieko 
naujo, nes praktikoje jie jau ir 
pirmiaus buvo priėmę tokią 
poziciją. Pirmoji Austrijos 
valdžia po 1918 metų revoliu
cijos buvo juk koalicinė; so
cialdemokratai ne tik dalyvavo 
joje, bet ir stovėjo jos prie-

tai tas, kad šita taktika tapo 
pripažinta jau ir partijos pro
gramų.

Europos spaudoje tatai iššau
kė nemažai komentarų, kadan
gi Austrijos socialdemokratai 
yra žinomi, kaipo labąi “kai
rus”. Daugiausia jų pastan-

gomis buvo karo metu suorga
nizuotas atskiras Internaciona- 

nuo Antro- 
socialistinių

atskiras 
las iš atsiminusių 
jo Internacionalo 
partijų (vadinamas “pustrečia- 
is Internacionalas”).- J tą* In- 
crnacionalą įėjo taip pat Bu- 
ijos socialdemokratai (men

ševikai), Anglijos Nepriklauso-

ocialdemokratai, 
ine Socialistu

ites part 
omą, les 
Jriant šv 
it ni tusios 

uicionalo

Am<‘

irtija ir kai kurios 
ns. Dabar, kaip /i- 
visos partijos, i.š-
Nirę, via vėl susi
mu Antrojo Inter- 
partijomis naujam

ocial’stų Darbininkų Interna- 
ionala*-. Paskutiniu kuku yra 
marę į šį Internacionalą sto- 

i ir šveicarai.

i socialistinį 
įdomu matyt,

zmonių, kurie 
judėjimą, bu-

:eji” \ustrijos partija atmetė 
cziciją tų radikalų, kurie prin- 
ipiaiiai smerkia socialistų da
tavimą koalicinėje valdžio 
*. Gi bolševikų klapčiukai, 
urie dažnai mėgsta skirti kuo- 
e prie “savųjų žmonių’’ žymų 
mstrijo.-. socialdemokratų va- 
ą, Otto BauerĮ, dabar ėmė 
uikti, kad Baueris jau pavir
ęs “išdaviku”. Bet tai, /.įno

ri ksmas. 
demokra- 

:ją, o ne už diktatūra, tai jo 
usūje \alpiai butų logiška sa- 
yt, kad socia’istai nieku budu

ritinėmis 
mis.

'Jai v kas gana 
Pereinamam laiko 
. tame tarpe, kad 
!( tvarka keičiasi

artais esti tokie, 
urzuazija jau

i socialia

kad viena

o darbininkų
pakankamailasė dar nėra 

t:pri paimti vi> 
o rankas. Kas gi tokioje pa

i rinkimai į parlamentų. Bur- 
uazinių atstovų praeina dau-

' ,‘tą partijų, kurios kovoja vie- 
a su kita; tuo budu valdžia 
> buržuazinių partijų nesusi- 

’aro. Socialistai, turėdami ma- 
’.iuną parlamente, irgi negali 
udaryti valdžią. Tai kas tuo-

Tokiam atsitikime s’ocialis- 
.ams noroms ar nenoroms ten
ka dėtis į koaliciją su kuria 
nors buržuazine grupe ir kar- 
‘u su ja eiti valdžion.

šitokioje padėtyje socialis
tai jau buvo atsidūrę ne vieną 
kartą įvairiose Europos šaly
se: Austrijoje, Vokietijoje, Ang- 
’ijoje, Franci joje, Švedijoje, 
Danijoje, Latvijoje, Čekoslova
kijoje, Belgijoje ir kitur. Vie
nose tų šalių socialistai, visa
pusiškai apsvarstę dalyką, nu
tarė dalyvauti koalicinėse val
džiose ir dalyvavo. Kitose šaly
se sąlygos buvo susidėjusius 
taip, kad socialistai negalėjo 
pilnai susitarti nė su viena 
buržuažijos partija. Tenai so
cialistai vieni paėmė valdžią į 
savo 
joje 
šitos

rankas (Švedijoje, Angli- 
ir Danijoje). Bet kadangi 

grynai socialistines val-

pai kinu nte, tai jų likimus pri- 

klausė nuo lo, kiek jus rėme 
urbti nervinė pažangesniosios 
buržuazinės partijos'. MacDo- 
naldo kabinetas Anglijoje bu
vo nuverstas, kaip lik liberalai 
nularė balsuoti kartu su kon
servatoriais. Švedijos socialis
tinė \aidžia panašiu Hudu bil

simetimo Į atžagareivių puse, 
lapo sumušta parlamente ir 
socialistine danų valdžia. (.Ii 
nutarė gruodžio I d.paleisti 
pai lanientą ir paskelbti naujus 
. inkimus.)

1 ik l ’ranci jos .sot ialistai ne
norėjo nei eiti Į koalicinę val
džią (nors radikalai juos pri
sispyrę kvieti), nei neturėjo 
progos vieni paimti valdžią i 
• avo rankas. Bet iš to gi nieko 
pero neišėjo. Socialistams at
sisakius dalyvauti valdžioje s*u 
adikalais, pastarieji tapo nu- 

’/ersti ir šiandie Erancijos val

nei vis oincare.
praktika parode, kad

nui. dalyvavimo valdžioje
< inamam laikotarpyje 
išmintingas. Gerinus 
ocialistai arba eind 

ją, arba vieni paima 
pečiu valdžios našta. * c
antį ame atsitikime, I 
listai 
mente, vistiek faktinai rusida- 
ro koalicija, nos socialistinė 
valdžia turi ieškoti paramos to
je arba kitoje buržuazinėje 
grupėje. Vaidnasi, čia yra iš

per- 
yra ne

yra, kad 
i koalici- 
ant savo 

'Pečiaus 
kol socia- 

neturi daugumos parla-

Nuo koalicijos vienoje ar
kitoje formoje (atviros arba

įie stoja už demokratiją. De
mokratijos principas reikalau
ji, kad valdytų dauguma, šito 
orinTno nepripažįsta bolševi
kai, 
karus 
it

todėl jie siūlo darbinin- 
“pereinamam laikotarpy- 

butinai imti j savo rankas

darbininku: c 

komoje 
nilietines

šiandie tečiaus jau 
žino, kad einant šituo ke

liu palieka be teisių ne tiktai 
“buržujai”, bet ir dauguma 

diktatoriškai val-
Rusijoje šiokias-tokias 

tiises turi tiktai ta 
dalis darbininkų, kuri priklau- 
: o viešpataujančiai partijai.

Bet tai nėra vienintelis dik
tatorių keblumas. Diktatoriška 
valdžia, kaip Rusijos pavyzdys

į i neva principia- 
Busijos bolševikai 

kad sovietų val- 
darbininkii ir val-

ei jos, kurią 
liai atmeta! 
ink skelbia, 
džia esanti
stiečių valdžia” (raboče-krest- 
įanskoje pravitelstvo), ir savo 
politikoje jie visaip taikosi 
n r ie ūkininkų reikalų, ūkinin
kai sovietų Rusijoje dabar iš 
liesų turi kai kuriais atžvilgiais 
net dauginus teisių, negu dar
bininkai (sovietų rinkimai so- 
džuie yra laisvesni, negu mies
tuose ;
nienis buvo suteikta prekybos

ūkininkams pirmutu-

kuris stovi 
‘pereinamam

laisvė, ir t .t.). Ir kitų šalių 
komunistams bolševikai pata
ria kovoti už įsteigimą “darbi
ninkų ir valstiečių valdžios”. 
Darbininkai ir valstiečiai yra 
dvi skirtingos klasės; reiškia, 
darbininkų ir* valstiečių val
džia yra savo esmėje koalicinė.

Taigi diktatūra visai neišri- 
ša to klausimo, 
prieš darbininkus
laikotarpyje”: ar'dalyvaut ko
alicinėje valdžioje, ar nedaly
vaut? Diktatūra tiktai pagim
do naujų keblumų tame klau
sime. ,

Ve dėl ko Austrijos socialde
mokratai griežtai atmetė Mask
vos metodą ir, pasilikdami iš
tikimi demokratijai, turėjo lo
giškai prieiti išvadą, kad tenai, 
kur socialistai dar neturi dau
gumos, jie gali tam tikrose są
lygose eiti ir į koaliciją su bur
žuazine demokratija.

SKAUDOMOS KOJOS IŠGYDO
MOS. Prakiurusios kojos, Skaudulio- 
tos, Pasididinusios gyslos, Goiteris, 
Eczema, išgydomos kol -įų8 dirbat. 
Reikalaukit dykai knygutės: “How to 
Heal My Sore Legs at Home”. Ap- 
rašykit ligą. A. C. Liope Pharmacy, 
1368 Green Bay Avė., Milvvaukee, Wis.

Nemokšų Pasakos Apie

Socialistus
dienu lietuvių 

išreiškė 
tuo, kad

“komunistų” spauda 
didelį “pasipiktinimą“ 
Austrijos socialdemokratų par
tija priimdama naują progra
mą, dar kartą pabrėžė savo 
priešingumą diktatūrai ir bol
ševizmui. Dabar, matyt,, išgir
dusi tą bolševikišką riksmą, 
Bro<.klyno “Vienybė” sumanė 
pagirti Austrijos socialdemo-
kratus už

A ust rijos socialdemokratai, 
girdi, jau nutarę ' labiau laiky
tis “faktų, o ne teorijų.” Jų 
kongresas todėl esąs priėmęs tą 
nuomonę

siti<»ms prograiruiins tarnavo, 
\aipo pnvyy.clyM. i<-t i j<m<»-

Jaldemokratu Erfurto Progra
mas, priimtas (suvažiavime, 
Turis įvyko Erfurto mieste). 
Įauginus kaip trys dešimtys 
netų atgal. Ir tame programe 
randasi tas garsus punktas-, ku- 
-j šiandie visi žino iš atmin- 
;ies: kad “religija yra privati
nis žmogaus reikalas”. lenai 
;aip pat reikalaujama atskyri- 
no bažnyčios nuo valstybės ir 
mokyklos nuo bažnyčios.

šituos reikalavimus ,kaip ži
noma, yra senai Įdėję į savo 
programą ir Lietuvos socialde
mokratai. O “Vienybė” atrado, 
kad tuos dalykus socialistai 
priėmė tiktai dabar, pasimoki-

T®l- 1-^ a f » v <* 11 005)4

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

Confinement reikaluose patarnab- 
Ju nanfUoso arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam turke 
pagal sutartj).

1120 So. Richmond Street

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLU MENTI!AL

(Ipleinestnsl 
Tel. Boulevard 6487 
4619 S. Ashland Av.

Kumpas 47-tos 
.iiit 2 lubų

Patyrusi gydytoja ir akušerė

niek ratai

kad socialdemokra- 
eiti su buržuazija į 
jeigu vieni socialde- 

rinkmuose negautų 
balsių

Kaip žinoma,” rašo Brook- 
io laikraštis, “iki šiam lai- 

s’ocialistiniųkui didžiuma 
partijų kratosi tokių koali
cijų kiek drūtos.”
Jeigu “Vienybė” žinotų tai, 
;S “žinoma”, tai ji taip nega

nus Leveik visos stam- 
socialistų partijos 

yra pripa- 
neišvengia- 
Austrijojė 

valdžia bu-

kytų, 
besniosios
Europoje jau senai 
žinusios koalicijų 
niurną. Ir pačioje 
pirmoji respublikos-
vo koalicinė, ir jos premjerai 
buvo socialdemokratas.

Tolinus Brcoklyno tautiniu- 
laikraštis rašo, kad Austri- 
socialdemokratai “palaido- 
klasiu kova. Girdi: ‘ *• •

kų 
jos 
• »> JO

“Ji turi tik tada gimti, jei 
‘buržuazija’ bandytų prie
šintis grynai socialistų val
džiai, kuriančiai socializmo 
valstybę.

Aišk u, 
nesąmonė. Austrijos socialde-

termino “klasių kova” bolševi
kiškoje prasmėje, t. y. kad ko
va tarpe darbininkų ir buržu
azijos būtinai turi eiti gink
luoto pilietinio karo formoje, 
'l ik bolševikiškhs* protas gali 
įsivaizduot, kad jeigu socialde
mokratai atmeta ginkluotą ko
vų (tenai, kur yra demokrati
ja) .tai jie atmeta ir pačių kla-

Pagaliau, tautininkų laikraš-

“Permainų socialistai pa
dare ir kitame svarbiame 
klausime — tikybos. Iki šiol 
jie buvo visi atviri prieši
ninkai ‘klerikalizmo ir tiky
bos’. Dabar gi jie paliko 
prie seno liberalų nusistaty
mo, kad tikyba yra priva- 
tiškas žmogaus reikalas. Aus
trijos socialistai nusprendė 
nevesti kovos prieš tikybą ir 
bažnyčią. Jie rūpinsis, kad 
bažnyčia ir valstybe butų 
atskirta, ir kad kiekviena ti-

šitie “Vienybės” žodžiai ro
do, kad juos rašė visiškas igno- 
rantas.

Viena, joks apsišvietęs žmo
gus nesakys “priešininkai kle
rikalizmo ir tikybos”, kadan
gi kova su klerikalizmu yra 
vienas dalykas, o kova su ti
kyba yra visai kitas dalykas. 
Prieš klerikalizmą kovoja ir 
daugelis tikinčiųjų žmonių — 
pavyzdžiui, Lietuvos katalikai, 
kurie balsavo už socialdemok
ratus ir liaudininkus.

Antra, yra visai žioplas pra
simanymas, kad tik dabar' 
Austrijos socialistai priėmė tą 
“liberalų (?) nusistatymą”, jo- 
gei tikyba esanti privatiškas 
žmogaus reikalas, šitokios pa- 
žvalgos Austrijos socialistai lai
kėsi visuomet. Jų senasis prog
ramas buvo toks pat, kaip ir 
visų kitų Europos socialistų 
partijų programai. Visiems gi

Tel. Lafayette 4223
Plumbing’, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

W1 ’ J A u-l i • . Ik M ‘ W N ii-ZižiliV iw3ii-iJ'. • Utie7,

Heikia stebėtis, 
♦lybiškcs” rūšies

kai neišmano!

liberalai turi 
tai, ko visiš-

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

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

Tel. Yards 0141
Bylos vtSuo.se teismuose. — Ab
straktai. •— Ingaliojimai. —r Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.
M............................. ....................... .. ......... H......... ......... ... ■'

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Ganai 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare.
Sercdoj lr PCtnyčioj nuo 9 iki 
Nedalioj 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 Panedčlio ir 
Pėtnyčios.

2.
3

5

į

Tek Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(.John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

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

' visokias legališkjis popieras.

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

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

Oro temperatūrą — šiluirią arba šaltį. 
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų. 
BesiartinaAčią audrą ir smarkų vėją. 
Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku. 
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

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

Siunčiant paštu parduodame po 
Pasiimantiems iš ofiso po .........

80 centų
75 centus

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

>. ♦

Mis. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKIJŠERka

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše-

praktika-
vusi r 
vau i jos 
bučiuose, 
ningai 
nauja,
s(* ligose 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymo.

ligon-

visokio 
prie; 
laike

ir po

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

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

Yards 4951

Jarusz-Kausliillas, D. C.
AKUŠEREA

. 3252 So. Halsted St.

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal nutartį.

Viršuje
State

Moterys 

nos kreipkitės su

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis

Ištaiso

Universal
Bank

ir mergi-

^DR. HtRZMAN^
-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
ekius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktj

South ' hore 2238
Boulevard 4186

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

ir

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

O118A8
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

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 rvto iki 1 vai. po piet.
Tc’i. Midway 2880 •

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SIIERMAN
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. Fairfai 6358

vtSuo.se
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The Lithuanian Daily Ne**

Published Daily Except 9unday 
bv thp Uthuanian Daily N«w« Pub. 
Co. Ine.

Editor P, GRIGAITIS
I73t South Hatated Street 

Chicago. III.
Telephone Rooaevelt 8500

Subscription Ratesi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year ouLside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3e per copy.
Entered aa Second Clnaa Mattpr 

March 7fh. 1914. at the Poat Office 
of Chiraro. TH, nnder the act of 
Marrh W 1879. ___

Nanjienna eina kasdien, iiekiriant 
sekmadienius. Leidi ia Naujienų Ben
drovė. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
IU. — Telefonai i Rnosevak 8500.

Užsimokėjimo kaina:
1 Chicago je — paitu:

Metams ...............-................... _ $8.00
Pusei metų .............................._ $4.0<»
Trims mėnesiams .................... 2.00
Dviem minėsianti ................... - 1.60
Vienam minesiui------------ ----_ .76

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija .—........................... &
Savaitei ..........   18c
Minėsiu! ............................................. 76c

‘Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, 
paštu]

Metams ..........     $7.00
Pusei metų ................................... 3.50
Trims mėnesiams . .................... 1.76
Dviem mėnesiams -.................... 1.21
Vienam mėnesiui ..... —........  .75

Lietuvon ir kitur ušaieniuoMi 
(Atpiginta)

Matams .........................   $8.00
Pusei metų .........................._.....  4.0l
Trims mėnesiams  .................. 2.Oi
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

tos“, tai ko čia paisyti, kas su jais atsitiks —- vistiek jų 
“dūšios“ teks velniui! Bet valdžia, kurioje dalyvauja so
cialdemokratai, šitaip žiūrėti ir šitaip bedarbių klausimą 
“spręsti“ negali. Ji laiko savo pareiga bedarbius remti.

Ir ji rems juos, — jeigu šitam reikalui teks net ir nu
imti šiek-tiek lašinių nuo nusipenėjusių Lietuvos klebo
nų, kinkuojančių “Dievo žodžiu“ ir “krikščioniška do’ra^’

Apžvalga
liberalai gailisi, netekę

STAMBAUS VEIKĖJO

AMBASADORll, KONFERENCIJA VĖL PRITARĖ
LENKAMS

• •••••
SENOSIOS LIETI VOS VALDŽIOS KALTĖ 

: : : iŠ C 0 
"KRIKŠČIONIŲ“ ORGANAS VADINA BEDAR

BIUS “VALKATOMIS"

KAIP “RIŠO" BEDARBIU KLAUSIMĄ KLERIKALAI

Elta praneša, kad Ambasadorių* Konferencija dar 
karta “svarstė“ Vilniaus klausimą, kuomet gavo lenkų 
prašymą sąryšyje su Lietuvos-Rusi jo* sutarties pasira
šymu, ir nutarė: pakartoti savo nutarimą apie priklauso 
mybę Vilniaus Lenkijai.

Reiškia, Ambasadorių Konferencija dar kartą užgy- 
rė lenkų smurtą!

Vilnius buvo pripažintas lenkams Ambasadorių Kon
ferencijos nutarimu is 11T23 m. kovo mėn. 15 d. — po to, 
kai Lietuvos valdžia, pasitikėdama Santarvės valstybių 
“bešališkumu“, kreipėsi j jas su prašymu nustatyti sienas 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos.

•Jeigu Lietuvos valdžia nebūtų tokio prašymo davu
si, tai Ambasadorių Konferencija nobutų galėjusi vienpu
siškai Vilniaus klausimą spręsti. Prie Vilniaus prakiši- 
mo, vadinasi, tiesioginiu Hudu prisidėjo pati Lietuvos val
džia. Dabar jau yra sunku atitaisyti tą, senosios vald
žios padarytą, klaidą.

Kuomet Lietuva dabar kelia protestus prieš'lenkų

Vakar “Naujienose“ buvo mi
nėta, kad stambus Anglijos’ li
beralų šulas, kapitonas K e u* 
\vorthy, perėjo j Darbo Parti
ją-

Jisai buvo išrinktas į parla
menta iš Central liuli apygar- 
los. Rezignavęs iš liberalų 
partijos, Kenvvorthy pradžioje 
)arciške ketinąs ir toliaus pa
silikti parlamente, bet įstoti į 
Darbo Partijos frakcijų. Te- 
?iaus po pasitarimo su Darbo 
Partijos vadais naujasis 
Jarbiečių “rekrutas” pa
sakė, kad jisai rezig
nuosiąs iš parlamento ir 
italysiąs savo kandidatūrą toje 
»at rinkimų apygardoje Darbo 
Partijos sąrašu, šituo budu bal
suotojams bus duota proga pa
sisakyt, ar jie pritaria jo per
ėjimui į Darbo Partijų, ar ne.

Liberalai labai apgailestauja, 
netekę tokio žymaus savo vei
kėjo. Kenvvorthy yra ne tik la
bai svarbus asmuo Anglijos po
etikoje, bet\r didelis autorite
tas laivyno reikaluose, Tarnau
damas laivyne, jisai pasiekė 
‘komanduotojo” (Commander) 
titulo. Liberalų spauda < rašo, 
kad Darbo Partija, kai paims į 
savt> rankas valdžią, tai dabar 
turės tinkamą žmogų pastatyti 
'aivyno ministeriu. . Garsusis 
Anglijos liberalų organas, “The 
Mancbester Guardian”, šitaip 
įvertina to asmens pasitrauki
mą is liberalų partijos:

“Commander Kenvvorthy 
perėjimas į Darbo partijos 
eiles yra, žinoma, kartesnis 
dalykas* liberalams, negu Sir 
Alfred Mond’o perėjimas pus 
konservatorius, kadangi Sir 
Alfred, nežiūrint savo svei
ko pritarimo prekybos lais
vės idėjoms, buvo aiškiai pa
linkęs konservatorių pusėn. 
Ypatingai keista, kad Com
mander Kenwortby nutarė 
apleisti liberalus toje valan
doje, kuomet visi ženklai ro
do, kad liberalizmas rengiasi 
persiorganizuoti ir priimti 
tą kryptį, kuri butų davusi 
naujo paskatinimo ii- progos 
jo veikimui, * kuomet paskuti

nės Whiggizmo (senoviško 
liberalizmo. “N.” Red.) lieka
nos yra atmestos.”
Kitoje vietoje tas pats’ Man- 

chesterio laikraštis reiškia vil
tį, kad Anglijos liberalų parti
joje netrukus busianti atsteigta 
vienybė (kurią buvo suardę 
ginčai tarpe Asųuith’o ir Lloyd 
George’o) ir kad partija “vei
kiausia žymiai pakryps radika
lizmo pusėn.’*

Jeigu taip, tai reiškia, kad 
patys Anglijos liberalai jau 
pripažįsta, jogei jų partija yra 
pasenusi ir nepakankamai pa
žangi. Geriausios pajėgos bė
ga iš jos, ir ji dabar, norėdama 
tą bėgimą sustabdyti, rengiasi 
pasukti savo ratus linkui radi
kalizmo.

Bet išrodo, kad ji pervčlai 
susigriebė. Toliaus matantys po- 
itikai—tokie, kaip Kenvvorthy, 
tur būt jau nebetiki, kad An- 
gijos liberaiznias sugebėtų pa
virsti I ikrai pažangia partija, 
kitaip juk jie iš jos nebėgtų.

okupaciją Vilniaus, lai Tautų Sąjunga ir atskiros vald
žios Europoje jai atsako: Tas klausimas jau pabaigtas. 
Pati Lietuva prdšė, kad jisai butų išspręstas ir jisai yra 
išspręstas! Ir ką prieš tai gali pasakyt?

Mūsiškiai Chicagos klerikalai tarytum yra pasistatę 
sau už tikslą parodyti pasauliui, kad jie neturi nei žmo
niškos širdies, nei gėdos. Anądien jie savo organe paskel
bė, kad bedarbiai, kuriuos šelpia Lietuvos valdžia, tai 
tinginiai; o'dabar jie vadina juos jau ir “valkatomis“.

Tikrų bedarbių, pasak to klerikalų šlamšto, Lietuvo
je nesą. Jeigu šis tvirtinimas butų teisingas, tai reikštų, 
kad Lietuvoje įvyko “stebuklas“ — per pusmetį laiko, kai 
Lietuvą valdo liaudininkai ir socialdemokratai, jos pra
monė taip nuostabiai pasitaisė, kad krizis ir nedarbas iš
nyko! Bet tokių “stebuklų“ nebuvo nei vienoje Europos 
šalyje, kurios pramonės dirbtinai nestimuliuoja infliaci-
ja; nėra jo nė Lietuvoje.

O kad skaudus pramonės krizis ir nedarbas Lietuvą 
slėgė jau prie klerikalų valdžios, tai visi žino vien iš to 
fakto, kad ta valdžia “eksportuodavo“ Lietuvos darbinin
kus į Franciją ir net į Braziliją. Dar ir šiandie tų vargšų 
minios bastosi svetimose šalyse, nesurasdamos pastogės 
nė duonos kąsnio!

Štai, “Lietuvos Žinios“ nesenai pranešė, pasiremda
mos žodžiais žmonių, atvykstančių iš Paryžiaus, kad vien 
tame Erancijos didmiestyje randasi apie 1,000 lietuvių 
darbininkų, kurie tenai buvo atgabenti “krikščioniškos” 
valdžios laikais. Tie darbininkai neteko darbo Erancijo- 
je. Agentas, su kuriuo “krikščioniškas” vidaus reikalų 
ministeris Endziulaitis buvo padaręs sutartį, kad jie bus 
nuvežti į Franciją ir parvežti atgal, — kas žiu kur din
go. Ir dabar tie 1,000 nelaimingų žmonių, kurių tarpe ran
dasi apie 700 motorų, negali nei duonos užsidirbti, nei 
namo pagrįžti. Jiems tenka prašyti išmaldų pas praei
vius Paryžiaus gatvėse arba “verstis” kitokiais budais. 
“L. Žinios“ sako, kad apie 200 jaunesnių ir gražesnių lie
tuvių darbininkių jau esą parduota į paleistuvystes na-
inus Pietų Amerikon ir AfrikonT

Jeigu L'etuvoje nebūtų buvę bedarbių, tai kam “ka
talikiška“ valdžia butų dariusi sutartis su agentais, ga
benančiais Lietuvos vyrus ir moteris į svetimas šalis?

Aišku, Išdarbių buvo ir jų yra dabar. Bet kai kleri
kalai valdė Lietuvą, lai jie “rišo” bedarbių klausimą sa
votišku budu — taip, kad daugelis tų bedarbių pateko i j

Klerikališkornis akimis žiūrint, gal tame ir nėra nie-

Apie Įvairius Dalykus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?

Ką žmones tikisi ateityj 
gauti iš juru ir van

denynų
Žmonių prieauglis ir maisto 

išteklius. — Kiek Amerikoj 
pagaunama žuvies? —t Jurų 
augmenys ir gyvūnai. — 
Kiek reikalinga maisto 2,150 
banginių pramaitinimui? — 
Diatomai. — Kelpai ir kas iš 
jų padaloma. — Kiti jurų 
turtai.

viena milžiniška žuvis, tai jos 
ilgis siektų 1,680 pėdų, o iki 
nugaros butų 200 pėdų.

Jau pradėta daryti šiokių 
tokių pastangų, kad sunaudo
ti maisto tikslams jurų aug
menys. Vandenynai ir juros 
yra nepaprastai turtingi mik
roskopiškais augmenimis, be 
kurių negalėtų joki gyvybė 
vandenyj pasilaikyti. Tais aug
menimis maitinasi mažyčiai 
vandens gyvūnėliai, kurie su-

Mokslininkai daug kartų jau 
yra pabrėžę tą faktą, jog neto
limoj ateity žmonėms gali pri
trukti maisto. Dar visai nese
nai Sir Daniel Hali, garsus an
glų mokslininkas, padarė pra
nešimą, jog žmonių skaičius 
auga daug sparčiau, negu mai
sto D’OOUlU.'-u.

k’ii' n et žemdirbystei bus 
panaudota visa tam tikslui 
tinkama žemė, kur tada žmo
gus begalės ieškoti naujo šal
tino, kad pasigaminti sau dau
giau maisto? Kai kurie mokslo 
žmonės sako, jog ateityj juros 
maisto gamyba los labai svar
bią rolę. Vandenynai ir juros 
sudaro daugiau nei tris ketvir
tadalius viso žemės paviršiaus. 
Jurose randasi įvairus 
vandens augmenys. Bet tai dar 
ne visa. Vandenyj gyvena ne
suskaitoma daugybė žuvies.

Kuomet žemės ūkininkas te

daro maistą didesniems gyvū
nams, o pastarieji dar dides
niems, įskaitant ir tokius 
milžinus, kokiais yra rykliai ir 
banginiai, kurie kartais sveria 
30 tonų.

Bhode Islando plotas sudaro 
1,250 ketvirtainių mylių. Jei
gu visas tas plotas butų paver
stas pieva, tai ta pieva suteik
tų pakankamai maisto tokiam 
gyvijos kiekiui, kokis yra rei
kalingas pramaitinimui 2,150 
banginių (bangžuvių).

Vandens paviršiaus sluoks
nis yra turtingas mikroskopiš
kais augmenimis, kuriais min
ta mažyčiai gyvūnėliai kopepo- 
dai. Vandenynuose tie kope- 
podai .sudaro apie vienos my
lios storio sluoksnį.

Sausžemio ^sąlygos augme
nims nėra pergeriausios. Ne vi- 
siil* randasi pakankamai van
dens. Reikiamas jiems mais
tas, kuris susideda iš ištirpu-

gali naudoti vien tik žemės pa
viršių, tai “juros ūkininkas”

šių mineralinių druskų, ne vi
suomet gaunama tokiame kie-

gali panaudoti savo 
įvairius /vandens

l kur gyvena skirtingos
lo taipgi h juros dugną. Mok» 
las jau pradeda kreipti dėme
sio į “jurų ukininkystę”. Pra
eitais metais Atlantiko ir Pa
sitiko pakrantėse Amerikos 
į žmonės sugavo tris bilionus 
svarų žuvies. Jeigu iš tų visų j pakalbamai 

valku-' pagautų žuvų butų padarytainai maisto:

I i kslanls 
sluoksnius, 

žuvys,

kyj, kokis ‘ yra reikalingas. 
Gan dažnai sausros ir šalčiai 
sunaikina milionų 
vairių augmenų, 
žemyj yra ankšta 
menų eina atkakli 
vi o. “ ; .

x Visai kitokios
vandenynuose. Augmenys

vietos ir užtekti- 
vandenyj randasi

milionus į- 
Be lo, satis- 
ir tarp aug- 
kova dėl bu-

y 
turi

milžiniškas kiekis ištirpusių 
mineralinių druskų. Tempera
tūra irgi tinka augmenims.. 
Taip dalykams esant jurų van
dens paviršius sudaro savo pu
šies “augmenų zupę”. Tas zu- 
pes ^sluoksnis tropikuose siekia 
apie 650 pūdų storio, bet į 
šiaurę jis darosi plonesnis. 
Gyvūnai, kurie maitinasi tais 
augmenimis, sudaro maistą gi
liau gyvenantiems gyvūnams, 
o pastarieji kitiems gyvūnams, 
kurie gyvena dar giliau, kur 
visą laiką viešpatauja tamsa.

Iš to, kas pasakyta, \gal bus 
aišku, kodėl Amerikos v,aidžia 
finansuoja ekspedicijas, tyrinė
jančias- vandenynų augmenis. 
Be tų augmenų gyvybe vande
nyje butų neįmanoma. Yra ži
noma, kad jurų maisto resur
sai yra milžiniški. Bet iki šiol 
tuo turtu labai mažai tepasi
naudota. O tai vyriausia dėl 
lo, kad dar trūksta žinių, kaip 
butų galima tą turtą praktiš
kai sunaudoti. Visiems aišku, 
jog ankščiau ar vėliau sausže- 
nyj nebebus galima pagaminti 
liek maisto, kiek reikės žmo
nių išmaitinimui. štai kodėl 
oastaruoju laiku vis labiau ir 
"abiau kreipiama dėmesio į ' ju- 
•ų gyviją.

Ieškoma galimybių padidinti 
’urų augmenų derlių. O juo 
langiau bus augmenų, tųc 
langiau galės gyventi žuvų ir 
kitų gyvūnų, 'lai skamba gan 
fantastiškai. Bet reikia ži
noti, jog specialiai į- 
rengtuose prūduose, kur augi
nama žuvis, tatai jau daroma.

Jurų augmenys daugiausia 
susideda iš dildomų, kurie yra 
riek maži, jog 200 jų, sugul- 
lytų šalia vienas antro, tesu- 
larytų lik vieną coli. Diato
mai daugiausia auga grandi
niais. Dauginasi jie besidali- 
nimo keliu. Iš vieno diatomo 
nasidaro du, iš dviejų—keturi, 
s keturių aštuoni, iš aštuonių 
—šešiolika ir 1.1. Tokio daugi

nimosi proceso reikšmė paaiš
kės iš to, jog iš vieno diatomo 
jėgiu vieno mėnesio atsiranda 
1,000,000,(M)() diatomų! Tai at
sitinka tuomet, kai kiekvienas 
Jiatimiaą pasidalina į dvi dali 
kas 21 valandas.

'lapo pastebėta, jog jurų 
augmenys, ne visur vienodai au
ga. Yra vietų, kur jų randasi 
nepaprastai daug; iš kitos pu
sės, yra ir tokių vietų, kur jų 
beveik visai nėra. Be to, vie
noj ir toj pačioj vietoj augme
nų derlius mainosi: kartais 
jis yra labai didelis, o kartais 
visiškai mažas. Tas skirtumas 
prilygsta sausžemio derliui lai
ke skirtingų meto sezonų.

Seklių jurų pakrantėse au
ga pusėtinai dideli taip vadi
nami jurų augmenys arba man 
rai. Jie yra Įvairiausios rū
šies. Didelė dauguma jų nėra 
i žemę įaugę, bet liuosai plau
kioja vandenyj.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad trumpoj ateityj žmonės 
pradės daugiau dėmesio kreip
ti į tuos maurus. Dauguma jų 
tinka maistui.

Apie Scituate, Mass., kas 
metai nuo gegužės iki rugsėjo 
mėnesio renkama taip va
dinamos “airių samanos”, iš 
kurių padaroma specialiai pu
dingai ir komfiturai. Sakoma, 
kad jie yra labai geras mais
tas džioviiiinkams. Philadelphi- 
joj nemažai sunaudojama mais
tui “juros spinaką“.

Alaskos pakrantėse auga mil
žiniški augmenys, kurie yra ži
nomi kaipo kelpai. Ne retai tų 
kelpų ilgis siekia 700 pėdų. Jų 
lapai irgi yra nepaprastai di
deli. Plotas, kur auga kelpai, 
turi apie 16,000 ketvirtainių 
mylių. Kelpai yra sezoniniai 
Migmenys. J ii* auga vasarą, o 
žemą pranyksta. Iš jų priren
giama labai geras maistas. Ap
skaitoma, kad japonai kas me
tai suvalgo apie 100,000,000 
svarų kelpų. Kelpų lapai yra 
išdžiovinami, o paskui iš jų 
padaroma įvairios rųšies mais
tas. Japonai kėlpus pradėjo 
naudoti maistui nuo 1730 m. 
šiandien vien lik Osakoj ran
dasi 15 fabrikai, kur kelpai pa
verčiama įvairios rųšies mais* 
tu.

Kas melai Japonijoj vandenyj Į utopija, kad ateityj auLsas bus 
auginama jurų auginio parii-' ••. ,l!V s jurų vandens, 
ra, kuri vartojama maistui. įdubai tad galima, kad atei- 
Ekspertai mano, jog Atlantiko tyj žmonės iš \andenynų i.' 
pakrantėse vienokios ar kito- jurų gaus ne tik maistą, ale ir 
kios rųšies kėpiai irgi galėtų | mineralus bei auksą.—K. A. 
augti. Vienok, ai’ kelpai bus I ___________________________ _
auginami Atlantike, ar ne, tai1 NUSTOKIT SKŲSTIES 
parodys ateitis. Bet vargu ga-, Kas link* savo kosulio ir vartokit 
Fi būti abejonės, kad prie Alas- ; Severa’s Cough Balsam, Skaitykit
kos pakraščių augantys kelpai 
bus taip jau vartojami maistui, 
kaip ir Japonijoj.

ką M r. J. Sedzinski, Aberdeen, VVis., 
mano apie tai. “Po bandymo dau
gelio visokių nuo kosulio gyduolių 
ir negaudamas palengvinimo, aš nu-

Kelpai yra jodinos šaltinis.! 
Faktinai visa iodina padaroma į 
iš sudegintų kelpų. Sudžiovin-1 
ti kelpai kaitinama geležinėse' 
retortose, kur jie išvirsta ang-Į 
limis, iš kurių jau lengva yra
atskirti jodiną. Iš vieno tono 
kelpų gaunama penki svarai jo
dinos.

Atlantiko pakrantėse yra 
daug seklumų, kur galima 
’riautvarles (clams) auginti.' 
United States Fisberies Bureau ' 
•,ako, jog viename akre tokios ’ 
•ckiumos galima pririnkti ap(e 
>00 bušelių kiautvarlių.

Amerikos valdžios ekspedici
ja rengiasi praleisti kelis me-j 
Lus tyrinėjimui jurų. Bendrai! 
maut, juros labai mažai dar; 
,:ėra ištirtos. Yra žinoma, jog l 
kai kuriose vielose po juros'

sipirkau butelį Severa’s Cough Bal
sam ir mano sunkus kosėjimas pra
nyko j keletą dienų”. — Nei vienas 
neturėtų skųsties link kosulio ir ger
klės parpomo kuomet Severa’s Cough 
Balsam raunamas tokia pigia kaina 
kaip 25c ir 50c už buteli. Pas visus
aptiekorius. Wc !•’. Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa.

W. J. STANKŪNAS 1
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

čkumas.
3315 South
Halstcd St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

V. M. STULPINAS įTCO?“
Visados teikia teisingą ir greitą 

patarnavimą tiems, kurie nori pirk-
lugnu randasi ne mažai mine-1 į’’ Pąr<,u<T jn’ba 

, £, , . . i- I tus, ir biznius.•alų. Sakysime, netoli Sumer-! gUs ir parduoda

mainyti, namus, lo- 
Taipgi siunčia pini- 
laivakortes, atveža

ando (Cal.) jurose yra aliejaus Į gimines iš Lietuvos labai greitai.
r» x i -i. r • ' • 1 Daro dovicrnastis ir kitokius do-;altliuai. 1 astebeta aliejus ir kumentus. Delei teisingo patarnavi- 

kitose vietose. Nėra abejonės,. mo visados kreipkitės pas 
kad ateityje bus surasta budai J v. M. STULPINAS & CO.
kaip las aliejus iš jurų dugno 
’šgauti.

Kitas vėl dalykas. Jurų vau-’
denyj \ ra nemažai ištirpusio! 
aukso. A (įskaitoma, kad 500 
uonų vandens randasi $20 ve r- Į 
lės aukso. Mokslininkai jau! 
:eško būdų, kaip tas auksas iš i 
vandens atskirti, kad darbas| 
apsimokėtų. Kaip žinia, prieš! 
pora metų Amerikoj lankėsi! 
naskilbęs vokiečių chemikas, 
nrofesorius Fritz Ilaber, Nobe-I 
bo dovanos laimėtojas. Prof.! 
Ilaber sako, jog tai nėra joki Į

Notary Public 
3311 So. Halsted Street 

Tel. Yards G062 
Chieaco, III.

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki J2 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Ken.wood 5107 

rz J J 1 nuo 9 ikt II vai. ryte; Po/andMj nuo 6 iki 8 vaL vakarc

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th S».

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, IR.

' Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakaie.
Ofiso Telefoiuis Pullman .1193 

Namų Telefonas Oliesterfield 0578V - —

/■■■' ' .............................
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted S’t.

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

Res. 3201 So. VVallace Street

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
44’42 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
. I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos y c n ,,„v ( nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 1b iki 12 d.

Offica Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, IU.

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgą

M. ŽILVITIS
Deniistas

Ofiso Tel. Boulevard 
Ros. Telefonas Hemloi
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Lietuvos Geležinkeliu Darbininku Ir Tarnautoju Pro
fesinės Sąjungos Skyriy Atstovu 

Steigiamasis Susirinkimas

jai yra visai maža ir išreiškė 
pageidavimą, kad butu moka
ma nors 200 litu mėnesiui. Na
rio mokesti nustatė sekamai: 
gaunantieji atlyginimo mažiau 
100 litu mėnesiui moka ">0 cen
tu, nuo 100 iki I 19 I. 70 centu, 
nuo 150 iki 170 I. I litą, nuo 
171 iki 200 I. 1 1. 5(le„ nuo 201 
iki 210 I. 2 litu ir nuo 2111. se
kant toliau vieną nuošimli.

Naujų knygųišLietuvos-parduodamužpusĘkainos
Pažvmėtina, kad šiame gele-

hauna>. šhj metų spalių 9-- 
1 t d. Kaune Įvyko Lietuvos Ge
ležinkelių Darbininkų ir Tarnau
tojų Profesinės Sąjungos Sky
lių Vtstovų Steigiamasis Susi
važiavimas. Suvažiavime dalyva
vo GI atstovai ir nemažai sve
čių, jų tarpe Latvijos Geležin
keliečių Profesinės Sąjungos 
pirmininkas pik Zeiboldas.

Susivažiavimą atidarė laiki
nosios Centro Valdybos pirmi
ninkas dr-gas Al. šulaitis, ku
ris savo įžangos prakalboje nu
švietė geležinkeliečių sąjungos 
isteriją ir jos pergyventus smū
gius iš ieakcijos puses. Po su
kučio prakalbos prasidėjo svei
kinimai Įvairių organizacijų at
stovų. Pirmuoju sveikino su
važiavimą latvių geležinkeliečių 
atstovas, pik Zeiboldas. Kalbė
tojas savo ilgoje ir turiningoje 
kalboje nušvietė Latvijos gele
žinkeliečių ekonominę padėtį ir 
politinių partijų santykius. Iš 
padarytojo pik Zeiboldo prane
šimo paaiškėjo. kad Latvijos 
profsąjungų 18.000 narių ran
dasi socialdemokratinio Amster
damo Internacionalo Įtakoje, o 
5.000 narių yra bolševikiško 
Profinterno globoje. Su komu
nistais santykiai ir Latvijoj 
esą kaip tik tokie pat, kaip 
ir Lietuvoje būtent: socialde
mokratams jie nuolat siūlą ben
drą frontą, betgi jei kokiu nors 
klausimu su jais susitariama, 
tai po to jie bematant sukelia 
visokių intrigų, taip kad dirbti 
bendrai nieko negalima.

š visų pusių balsai: “šalin 
Maskvos agentas! “Von, lauk!” 
‘Išmest iš salės, nes jis čia at
ėjo agituot už Maskvos čer
voncus ir t. p. Jsikarščiavusis 
“.avoiščius” Valčisnkas, maty
damas toki susirinkusiųjų pasi- 
riktinimą buvo priverstas nu- 
ilti ir nieko nelaukdamas spen
io iš salės.

|><> latviu atstovo pil. Z. pra
kalbos sveikino suvažiavimą Ue- 
tuvos Profesiniu Sąjungų Cen
tro Biuro vardu drg. l'reinio- 
nas, Socialdemokratų Partijos 
(’ciitro Komiteto ir s. d. Seimo 
f rakei j< s vardu Kipras Bielinis, 
“žiežirbininkų” Centro Valdy
bos vardu drg. Budry? ir daug 
k i t ų.

Pasibaigus sveikinimams, bu
vo išrinktas suvažiavimo prezi
diumas iš 5 žmonių, kurio pir
mininku buvo pil. Juknevičius. 
Išrinkus Prezidiumą, prasidėjo 
suvažiavimo posėdžiai. Pirmąją 
suvažiavimo dieną spalių 9, bu
vo apsvarstyta ir išrišta kele
tas klausimų ir vakariniam po
sėdyje ta|>o išrinkta slaptu bal
savimu Centro Valdyba iš 11 
žmonių. J Cent. Valdybą liko
si išrinkti šie asmenys: Siūlaitis 
Aleksas, Zinkevičius Petras, 
Juknevičius Vaitiekus, Jakštas 
Jonas. Knašas Ignas, Butkus 
Antanas, Galkauskas Stasys, Či- 
birba Jonas, Kaminskas Jonas, 
Sperskis Jonas ir Palaitis Au
gustas. Visi išrinktieji į C. Val
dybą yra socialdemokratai ir 
vienas kitas jiems prijaučiantis.

Antrą suvažiavimo dieną, 
III spalių, iš pat ryto buvo iš
rinkta Centro Valdybos kandi
datai iš 5 žinomų ir Revizijos 
Komisija iš 3. Tą dieną, vos 
prasidėjus posėdžiams, susiva
žiavimui teko rimtai susidurti 
su bolševikais. Visų pirmiau
sia buvsieji suvažiavime pora 
bolševikėlių ėmė kelti triukšmą, 
bet suvažiavimo pirmininkas 
pil. Juknevičius savo griežtu 
perspėjimu greit juos nuramino. 
Nurimus tiems porai triukšma
darių Į susirinkimą atėjo žino
mas kauniškiams bolševikas 
Valčinskas, kuris pasiprašęs 
balso, sveikino suvažiavimą Me
talistų Profesinės Sąjungose var
du, bet tas jos sveikinimas, tai 
buvo ne sveikinimas, bet sta
čiai sąmoninga bolševikų intri
ga. Vos pradėjęs kalbėti, Vil
činskas iš pirmųjų savo žodžių 
ėmė plūsti socialdemokratų va
dus, prikišdamas jiems palaiky
mą reakcijos ir ardymą darbi
ninkų vienybes. Vilčinsko toks 
šlykštus kurstymas susirinku- 
šiųjų tarpe Nukėlė didžiausi Pa
sipiktinimą ir tuojau pasigirdo

Apsigynęs nuo bolševikų ant
puolio, suvažiavimas tęsė toliau 
;avo posėdžius ir svarstė patiek
tuosius dienotvarkės punktus- ir 
tą dieną išrišo daug svarbių 
klausimų. Vakariniam posė
dy, svarstant sąjungos statutą, 
buvo iškilę smarkus ginčai ir 
karšti dtbatai, nes bolševikuo- 
jantvs keletas žmonių stovėjo už 
pakeitimą viso statuto, o dau
guma tik už pakeitimą nekuriu 
punktų. Pastačius tą klausimą 
ant balsavimo už dalini statuto 
pakeitimą balsavo II, o prieš 
12 balsų.

Lžbaigus statuto klausimą, 
suvažiavimas Seimo atstovui 
drg. Plečkaičiui pasiūlius, nu
statė sąjungos veikimo kryptį 
58 balsais prieš 1 ir 3 susilai
kiusius. Priimta nutarimas pri
sidėti prie Amsterdamo Interna
cionalo. Nutarime sakoma: “Sa- c 
junga savo veikime laikosi Tarp
tautinio Profesinių Sąjungų 
Susivienijimo Amsterdamo In
ternacionalo krypties- ir griež
tai smerkia Maskvos profinter
no skaldomąjį darbą”.

Po to nutarimo, posėdis bai
giamas 10 vai. vakaro, l’/.sibai- 

ĮX>se<iž. iams, pasiprašęs E>s»l- 

so, atsisveikino per dvi dienas 
dalyvavęs susivažiavime latvių 
atstovas, pil. Zeiboldas. Savo 
atsisveikinimo kalboje, p. Z. 
tarp kito ko išreiškė savo di
delį pasitenkinimą, kad Lietu
vos Geležinkeliečių jaunute 
Profsąjunga pasirinko sau Bū
si ngą kelią, prisidėdama prie 
Pasaulio Profesinių Sąjungų 
Amsterdamo Internacionalo.

Užsibaigus posėdžiams ir vi
soms prakalboms, 11 vai. vaka
ro K operacijos rūmų salėje nu
sivažiavusiems iš įvairių vietų 
geležinkeliečiams buvo suruošta 
iškinlminga vakarienė. Vakarie
nėje dalyvavo visi susivažiavi
mo atstovai (išskiriant vieno ki
to bolševikėlio ir dviejų perėju
sių opozicijon socialdemokratų, 
apie kuriuos žemiau pabrėšiu 
kiek p’ačiau.—Liet, darbinink.) 
Be pačių geležinkeliečių, vaka
rienėje dalyvavo ir nemažai 
svečių iš įžymesniųjų visuome
nės darbuotojų. Jų tarpe buvo 
švietimo ministeris p. V. Čepins
kis, Seimo vice-pirminink'as in
žinierius St. Kairys, profesorius 
Purenąs su žmona, Seimo nariai 
Bielinis, Plečkaitis, Markelis, 
Paplauskas, Latvių geležinkelie
čių atstovas pil. Zeibolds ir kiti.- 
Laike vakarienės beveik visi 
paminėtieji svečiai ir keletas 
pačių geležinkeliečių, pasakė 
atatinkamas prakalbas, iš kurių 
pirmuoju kalbėjo drg. St. Kai
rys.

Pirmadienį, spalių 11 gele
žinkeliečių suvažiavimas sku
biai užbaigęs- rišt visus iškeltuo
sius klausimus 2 vai. po pietų 
užsidarė. Apie padarytuosius 
suvažiavime nutarimus ir iš
neštas rezoliucijas aš čia pla
čiai nekalbėsiu, nes perdaug už
imtų laikraštyje vietos: tik pa
brėšiu, kad pirmą syk suvažia
vę Lietuvos geležinkeliečiai pa
rodė savo didelį pilietiškumą ir 
politinį susipratimą, nes per vi
są trijų dienų nuolatinių posė
džių laiką, išskiriant koki; 2— 
3 intrigantų, nuolat kėlusių 
triukšmą, užsilaikė labai rim
tai ir rišdami įvairius klausi
mus turėjo omenyje sunkią vals
tybės padėtį. Atlyginimo klau
sime suvažiavimas konstatavo, 
kad 150 litų pirmająi kategori-

žiiike’.iečių suvažiavime tuoj po 
Prezidiumo išrinkimo du sočiai-, 
demokratai pp. Juozas Navickas! 
ir Steponavičius Mikas, nei iš 
šio nei iš to, staiga perėjo prieš 
savuosius į griežtą opoziciją ir. 
laike posėdžiu visa laiką (Irau- 
ge su bolševikais kėlė triukšmą I 
ir nervuodamies bėgiodami be- i 
paliovos davinėjo savo bepras
mingas pataisas ir betikslius 
n įklausimus’, ir tais savo nuo
latiniais puldinėjimais labai 
kliudė suvažiavimui dirbti.

Labai sveikintinas reiškinys, 
kad bolševizmas geležinkelie
čiams pasirodė svetimas ir jie 
nuo tų raudonąja despotizmo 
nešėjų griežtai atsiribavo.

—Lietuvos darbininkas.

ACID VIDURIUOSE
‘‘Phillips Milk of Magnesia" į Į

Geriau negu Soda Į

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia“ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuesą nuo viso
kių Rasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša

lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuAo Charles H. 
Phillips nuo 1875.

Reikalaudami

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
us pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
šiuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi 
-<ų kitų Namams reikmenų ir puočalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
bos. Patarnavimas mandagus; Leng- 
/i mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
rĮ^e^eoĮjesJufnifnre

r wh»r«. JNf*. •». Heaoi 
PtoMfrapte. htint». Huidwur».

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

H 
M

NUPIGINIMAS TĘSIS IKI GRUODžIO-DEC. 25 D., 1926
“NAUJIENOS” daug knygų aplaikė iš Lietuvos — knygos įvairaus įvairiausios turinio. šitas visas knygas mes parduodam už pusę kainos, 
jeigu pirksite nemažesne suma $5.00. Reiškia, žemiau surašytos knygos galėsite gauti pusę kainos pigiau negu tas pačias knygas kad parduoda 
kiti lietuvių knygynai Amerikoje. šiame skelbime rasite visokių knygų: mokslinių, istorinių, informacinių, apysakų, dainų, teatralių veikalų, 
taipgi muzikalių kurinių. Visos knygos yra iš Lietuvos, išskiriant muzikėalius veikalus. Mes skatinam “NAUJIENŲ” skaitytojus atidžiai 
peržiūrėti čia esam; knygų sąrašą, o esam tikri, kad kiekvienas iš Jūsų atrask daug sau reikalingų knygų. 'Kaipgi turime priminti “NAUJIE
NŲ” skaitytojams, kad čia skelbiamų knygų turime kiekvieno pavadinimo tiktai po 20 egzempliorių. Reikalas kiekvienam pasirūpinti, kad 
įsigijus skubiai sau reikaligų knygų. Gyvenanti toliau nuo Chicagos pinigus už parinktas knygas prisiųskite sykiu su knygų rinknių, o gyve
nanti Chicagoje kviečiami pributi asmeniškai į “NAUJIENŲ” didįjį ofisą. Prisiųsdami knygų užsakymą sykiu pažymėkite kurias knygas iš

. kiftių Locusų — vietų pasirikote.

duetas . ..

75

75.
.... 50
.... 50
.... 75
.. 1.00
.. 1.75

Muzika
Locus 1

MUZIKALĖS DAINOS A. BAčIULIO
5 — Dainos — vyrų ir merginų kvartetams ................. 
Oi Dainos — solo arba duetai ......................................
žvaigždutė ir aušta rytas — duetas ...............................
Oi Laisvė — miŠrnm kvartetui arba kurui ..............
Piemenėlis
Myliu — mišram kvartetui arba korui ........................
Audra Prieš Dieną —1 solo ......j............ ,.........................
Nakturnak — duetas ........................................................

' MUZIKALĖS DAINOS L. EREM1NO
67 Muzikalus dainos įvairiems balsams. Vienoje apdarytoje 

knygoje .....................................................................  1.50
MUZIKALĖS DAINOS KELPŠO

Aš toli nuleista^..........................
Eisiu j girelę ir ui, ui, dieve ....

Aš pas tėvelį ir Močiutę mano ..........................................
Mergvakario daina ir Tėvelį, tėveli ..................................
Močiutė miego noriu ir Ei varge, varge ..........................

MUZIKALĖS’ DAINOS J. LANKELIO
Nauji laikai jau atėjo ..........................................................
Žiema ir giria ........ ?.............................................................
Aušta aušrelė — duetas ......................................................
Gegutė ir našlaitė — merginų duetas ................... ..........
Jaunystės Nelaimės ir Saule Teisybės ..............................

MUZIKALĖS DAINOS M. PETRAUSKO 
Saulelė Raudona ...................................................................

Jojau Diena ........................ ...................................................
MUZIKALĖS DAINOS ST. ŠIMKAU^'

No dol tavęs aš mergelė .....................................................
Sunku man gyventi ..................... ........................................
Lopšinė ...................................................................................
Era mano brangi ........................ r........................................
Pamylėjau vakar ..................................................................
Gailesčio Giesmė ............................................. !.....................
Važiavau diena iv vai žydėk balta obelėle t.....................
Šią nedėlėlę — 1 mišriems balsams ...................... ............
Vai kad aš jojau ir Šėriau žirgelj ......................................
Kareiviu daina — vyru komi .............................. ...............
Vai

30
30
30
30
30
30

25
20
20
25
25

40

50
40
40
50
60
30
25
40
40
40
40tu žirge, žirge ir Pe tamsią naktelę .........

Musų Teatrui
Teatrų sezonas jau prasidėjo . Teatralės draugijos ieško tinka- 
veikalų lošimui. Pertat, mes čia pasiūlome 22 veikalus skirtin- 

užvardžiais ir turiniais. Visų čia siūlomų veikalų turime po 
kaičių, nemanome, kad visų reikalavimą patenkinsime,

mų 
gaiš 
gana mažą 
bet kurie pasiskubins tie gaus tikrai.

Locus I
Maxim Gorkio, pusi. 96 ..............................

Komedija, puslapių 32 ..........................
Vydūno. Komedija, pusi. 64 ..........................

si. 182 ....................................................
12<5 ..................................................................................

u s. 326 ...................................... ..............

Locus II
Tėvyškė Vydūno, pus. 52 ................................................................
Piktoji Gudrybė. — Vydūno. Komedija, pusi. 52...............
žvaigždžių Takai — Vydūno, pusi. 56 .......... .......................
Ragana -r-\ Vydūno, pusi. 40 ...................................................
Vergai ir Didikai — Vydūno, pusi. 126 ..............................
Musų Laimėjimas — Vydūno, pusi. 48 ..................................
Dulpelis Ministerijoje 'l’arnauji. — Monologai, pusi. 23 .. 
Mano Taurč — Vaičiūno, pusi. 124 ......................................
Gyvenimas — Feldmano, pusi. 147 .....................................
Pančiai — Pačkaukaites. (Komedija) ..................................
Rytų Svečias — Puidos, pusi. 56 (Komedija) ..................
Stepai —* Puidos. Komedija, pusi. 60 ................................
Komedijos — Čiurlionienės, pusi. 155 ..................................
Nugalėtojai — Mere. Komedija, pusi. 69 ..........................
Milda Meilės Deive — Vaičiūno, pusi. 67 ..........................
Laumės — Rūtos, pusi. 127 ..................................................

Locus III 
Dainų Dainos ir Dainelės

čia yra dainos bei eiles visų musų geriausių dainų, pertat, verta 
šių dainų ,visiems dainų mylėtojams įsigyti. 
Brėkšta — M. Vaitkuas, pusi. 38 .................................,.....................
žiežirbos — Liudos Giros, pusi. 109 ...................................................
Cit, Paklausykite, pusi. 190 ................................................................
Didvyriai — Mikuckio, pusi. 32 ........................ ..................................
šviesus Krislai — Vaitkaus, pusi. 111 ...............................................
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190 .......................................................
Musų Vargai — Maironio, pusi. 151 ...................................................
Jaunoji Lietuva — Maironio, pusi. 131 ............................................
Ks. Vanagėlio raštai — dainos, eilės, pusi. 188 ................................
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį — Liudo Giros, pusi. 144 .....
Eilaraščiąi — Kazio Binkio, pusi. 50 ...............................................
Saulė ir Smiltys — Balio Sruogos, pusi. 156 ....................................
Deivė iš ežero — Balio Sruogos, pusi. 31 ........................................
Tėvynės Keliais — Liudos Giros, pusi. 64 ..................................... .
Vasaros šnekos — Tyrų Duktės, pusi. 82 ........................................
Petro Armino raštai — eilės ,dainos, pusi. 60 ................................
Homero — Odisėja, pusi. 291 .............................................................
Janonio raštai — eilės, dainos, pusi. 112 .............................. . ...........
Vainikai — telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykių autogra

fijos ir paveikslai, pusi. 230 ............................ !........................ 1.50

Locus IV , 
Mokslinės, Istorinės ir Šiaip Įvairaus 

Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia esamas 

knygas, o nėra abejonių, kad susirasti sau daug naudingų knygų 
šiame sąraše. 
Slaptingoji žmogaus Didybe — Vydūno, pusi. 61 ............................
Dainos Keliais — Biržiškos, pusi. 114 ................................................
Lietuvos — Lenkų Ginčas — P. Vileišis, iiusl. 88............................
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, misi. 51 ............................
Lietuviu Senovės Bruožai — Klimo, pusi. 1G9 ........................ !......
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais....................
Mirtis ir Kas Toliau? — Viduno, pusi. 48 ............................. ..........
žemė — Lunkevičiaus. Su paveikslais, pusi. 48 ............................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir tt., pusi. 46 .............................
Žmonijos Kelias — Vydūno, pusi. 52 ................................................
Laiškai Vartotojams — M. Cheisino, pusi. 35 .................................
Lietuvos Ūkis — Rimkos, pusi. 1S3 ...................................................
Kaip ąuslkurė J. V. Amerikos Paveiksluota, pusi. 35................. ,
Lietuvos Žodis — Tumo, pusi. 64 .......................................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metu — Biržiškos, 

• puslapių 70 ...... ............. . ...................................................................................
TS Gamtos Mokslų — I^daux’o. Su paveikslais, pusi. 80 .................
Paklydėliai — Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33 .............
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose •— Dr. Moulen

• Rz., puslapiu 105 ................................................ i................
Kaip gyventa musų senelių prosenelių — Lunkevičiaus. Su pa

veikslais) .....  v...........................................................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai — Vegnerio, pusi. 138 (su pa

veikslais) ................     r............ .....
Lietuvos Žemės valdymo istorija — Klimo, pusi. 65 .......................

Ant Dugno - 
Sigutė — Vuduno. 
Jonukas

Amžina Ugnis

Eilaraščiąi — 1 
Saulė ir Smilty
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... 40
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PINIGUS Už PASIRINKTAS KNYGAS

1739 SOUTH HALSTED STREET,

..........  1.00

.............  25

.............  40
Su pa-

Locus V
Gimdymo Slėpiniai — Vydūno, pus. 101 .........................
Muravjovo Laikmetis — Klimu, pusi. 27 ...........................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi. 67 .....
Kaip gyventa musų senelių pronenelių — Lunkevičiaus

veiksais ............................................................................................. 75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp. — Naruševičius, pusi. 31 .... 10 
Vokiečių Kūrybą — Prof. Heinemano, pusi. 287 .............................. 90
Kovo 20 Diena — šernų. Su paveikslais, pusi. 139 ...................... 75
Laukuose ir Pievose — Vegnerio. 
50 Pamokų iš gamtos mokslų — Ledouxo.

puslapių 107 ..................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija — Janulaičio, pusi. 218 .... 90 
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveiksais, pusi. 126 .... 60

Locus VI
Palydovas — Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam į Lietu

vą. Infomacijų knyga apie Lietuvą. Su Lietuvos žemlapiu. 
apdaryta, puslapių 111 ................................................

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 .......................
Geologiniai tyrinėjimai — prof. Jodelės, pusi. 108 ...............
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta......................................
Lietuvos Dainų literatūros istorija — Biržiškos, pusi. 118 . 
Adomo Mickevičiaus raštai, pus). 244, apdaryta ......................
Pasakos — Nepasakos — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38.........
Tautos Gyvata — Vydūno, pusi. 150 .................................................
Žemė pasaulio erdvėje — Recluso. Su paveikslais, pusi. 63 .....
Visumos Sąranga — Vydūno, pusi. 32 ......................... :....................
Dainų atsiminimai — Biržiškos, pusi. 142 .......................................
Kelią tiesiant j Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40 ........................
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštą. Paveiksluota, 

puslapių 47 ..............................................................................
Bolševizmas ir Socialdemokratija — Bauer, pusi. 141 .................
Auklėjimo Mokykla — Jurgino, pusi. 99 ........................................

Locus VII
Apysakos, Pasakos, Legendos — Geresni 

Musų Rašėjų Originalai, bei Vertimai 
, iš Svetimų Kalbų

Pragiedrulįai — Vaišganto, pusi. 291 .................................
Lazdynų Pelėdos — 15 apysakų, pusi. 252 .........................
Lazdynų Pelėdos — 26 apysakos, pusi. 252 .........................
Algimantas — Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 
Vinco Krėvės — 10 apysakų, pusi. 227 .............................
Gyvenimo Akordai — Vaidiliutės, pusi. 160 ......................
Vaišganto raštai — daug įvairių skaitymų, pusi. 224 .......
Sulaukė — Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ..........................
Rambyno Tėvynė — Rusecko, pusi. 64 ..............................

Locus VIII
Bludas — Dobilo, pusi. 428 ................................................................  1.75
Pajudinkime Žemę vyrai, pusi. 116 ..................................................... 60
Putino — Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 .............  1.00
Putino — Kunigaikštis Zvaiąys ir dar apie 100 kitų jo eilių, 

puslapių 217 .......  1.00
4>O 
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Su paveikslais, pusi. 139 ............
Su paveikslais, pusi. 119 

Su paveikslais,
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. 35

. 40

. 40

1.25 
1.00 
1.00 
2X><) 
1.00 
. 75

.... 45

.... 35

Marik? ----- VarprAo, pu.sl. <>() .............
Dykumose ir Giriose ----- SinkevičiauH, pusi. 4 16 (U tomui) ....................
Šimtas Apysakų —• Schmito. Su paveikslais, pus). 186 .....................
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus — Buraeevska, pusi. 161.......
Sunkiausiais Laikais — Rucevičis, pusi. 123 ................................. .
Septynetas Pakartųjų >— Andrejevo, pusi. 56 ...........................................
Kada Rauda Siela — Vaideliutė, pusi. 123.............. .........................
Mano Poilsis — Mašioto, pusi. 63 .......................... :........................
Gera Galva — Žemaites, pusi. 40 .......................................................
Bramizmo Stebuklai — Gotjes, pusi. 77 ............................................
Devynios Pasakos — Giedriaus, pusi. 81 ...........................................

Locus IX
Žvirbliai — Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42 ........................................
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta .................................................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias — Mašioto, pusi. 43, su pa

veikslais ....................................................................................
Žiema ir Vasara — Mašiot. Su paveikslais, pusi. 31 ....................
Mano Dovanelė — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 29 ....................
Medelis Plačiašakis — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50.............
Krislai, puslapių 59 ...............................................................................
Lakštingala — Šalčiaus. Su paveikslais, pusi. 28 .................... .
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo — Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 .... :................ ...... ....................................... ...........
Gamtos Pasakos — šalčiaus. Su paveikslais, pusi. 42 .................
Pasakėle — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 ................................
Įvairus Apsakymėliai — Biliūno, pusi. 64 ........................................
Kaulo Kimeklio — Pasakos, pusi. 32 !..................................................
Kas Teisybė, Tat ne melas — Aišbės, pusi. 63 ................................
Padangėse — Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 .....................................
Karo Takas — Reido, pusi. 190 ...........................................................
Į Laisvę — Rusecko, pusi. 32 ...............................................................
Biliūno raštai, pusi. 143 .......................................................................
Žydrasis Paukštelis — Meterlinko, pusi. 55 ........................... .........
Jurų švyturis — Sikevičiaus, pusi. 39 ................................................
Apie Lietuvių Senovę — Mašiotas, pusi. 47 ....................................
Pasakos — Tolstojaus, pusi. 39 ...........................................................
Trys Pasakos — Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 .....................
Keturi Draugai — Evaldo, pusi. 54 ....................................................

Locus X
Gramatikos, Vadovėliai, Žodynai ir šiaip 

Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Rekalui
150 

,. 80 
3.00

15

30
20
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40
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30
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30 
20
30 
75 
90 
20 
90
40 
20 
20 
20

20

Lietuvių Kalbos Gramatika — Rygiškių Jono, pusi. 280
Lietuviu Kalbos Gramatika — Damijonaičio, pusi. 166 
Vargo Mokykla — Jablonskio.
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis 1, pusi. 180 .... 90 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis II, pusi. 319 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis III, pusi. 280 
Lietuvių Kalbos Žodynas — Būgos, pusi. 80 ..................................
Aritmetikos Uždavinynas — Mašioto. Dvi darys, pusi. 177 .......
Aritmetika — Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................................
Aritmetikos Teorija — Smetonos, pusi. 139...................................

4 Locus XII
Mokslinės ir Įvairios Knygos

Gamta ir jos reiškiniai — Tropanovskio. 4-se dalyse, pusi. 303 .... 2.00 
Organinė Chemija — Ruko, pusi. 384, apdaryta .......................... 3.75
Stebuklai ir paslaptys —Rubakino. Paveiksluota, pusi. 240 ....... 1.25
Fizika — šakenio, pusi. 472, apdaryta.............................................  3.50
Ūkininkų Dangus — Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 ............... 75
Kraujo Lašo Kelionė — Osiopovskio. Su paveikslais, pusi. 79....... 60
Gamtos Mokslo Vadovėlis — Trojanovskio. Su paveikslais, 3 da

lys, puslapių 584 .................................... ......................
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 ............................................ .
Vienuolio Raštąi, pusi. 348 ................................1......................
Dainavos Senų žmonių padavimai —Krėvės, pusi. 152 ......

'Dykūnuose ir giriose — H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 dalys)

Dvi dalis, pusi. 542

1.50 
1.50 
2.00 
1.00
2A0 
. 75

3.75
4.00
2.00

2.00
Lietuva Paveiksluose — 60 atviručių. Tinkamos rašyti i draugus 1.75
Vilniaus Albumas .............................................................................................   4.00

Locus XI
Paveikslai

KAFAELIS, jo biografija ir 10 jo garsiųjų paveikslų. Paveikslai 
varsuoti. 'Kaina .........   $2.00

FEITERBACHAS, jo biogrAfija ir 12 jo garsiųjų paveikslų. Pa
veikslai varsuoti. Kaina ..............................  $2.00

MALONĖKITE SIUSTI SEKAMU ADRESU:

CHICAG0, ILLINOIS
M



CHICAGOS 
ŽINIOS

Grūmoja kalėjimu vyno 
darytojams

rau
;ist Chicagos teisėjas llav- 
paskelbė, kad nuo ateinan- 
pirniadienio jis visus žmo-

šlamėjimu ir pradėjo patys
žiūrinėti |>o s tūbą iir ant galo 
rado po lova svetimą didelį
katiną žaidžiantį su savo auka- 
pele. Tai taip stebuklai 
ižsibaigė juokingai.

ir

Šaltis išteisintas
ir 

tei- 
bul- 

užvakay jury
Du liudytojai

Cicero politikieriai

jog jam keistai atrodą, 
centras siūlo organizato- 

tiems apskričiams, kur 
tvirčiausios kuopos ir ge- 
pasilaikantys apskričiai i»r 
esą ant vietos daug kalbė-

Pataria, kad kuopa ra-

Butlegeriai .loe Salti: 
Krank Koncil, kurie būvi 
siami už užmušimą kito 
k'gerio .FoleM, 
liko išteisinti.
liudijo, kad jie mate Eoley nu
šovimą prie 65 ir Bichmond 
gatvių ir kad jį nušovė Šaltis 
ir Koncil. tečiaus Sallis ir Kon-

buvę pas daktarą. Jury po ke
lių valandų larimosi patikėjo 
Šaltis liudijimui ir abu juos 
išteisino.

Išteisinimas padarė nemažo 
sujudimo. Šaltis ir Koncil bu 
vo pirmieji butlegeriai, kurie 
buvo teisti už nušovimą kitos 
šaikos butlegerių, o tokiu nu
šovimų buvo virš šimto, bet 
vistiek ištruko nuo bausmės.Kal
bama net 
teisinimo.

al<

,nes
vyno saviems

pa
veik 
rei-

vvna namie, sius 60 dienų ka- 
lėjiman. Tas paskell 
darė didelio sujudimo 
visi darosi
kalanis. Bet teisėjas sako, 

skirtumo 
butlegerių ir tų 
tik sau biskutį 
bet visus lygiai

profesionalių 
žmonių, kurie 
vyno pasidaro, 
siusiąs kalėjimai!.

tarp

lietuviij įlaisliuosE
Cicero Žinelės

“Surprais

4 korespondencijų 
tai ir man užėjo 

; nau jo pa lasyti 
apie tyrinėiima iii iš-' miestelio nuotikius. *

teismo im,

noras 
apie

ką 
šio

M

buvo areštuotas lederali- bus (Surprise Karty) ir rengia 
Idžios už pardavinėjimą Kaip tankiai, kad nusibosta mo- 
Teeiaus užstačius .*2.300 kerims ir pinigus rankioti ei- 
>s liko paliuosuotas iki>nant per stabas. Mat jos eina 
. Svarbiausiu liudytoju per stubas, “kolektuoja”, kad 

liniukas Keter Miksha,»paaukotų kiek kas gali ir už
51 St.. kuris prisi- 'surinktus pinigus nuperka do- 

kad pirko nuo Šaltis vanų tai ypatai, kuriai partiją
rengia. Tankiai pasitaiko, kad

2301 \V.
pažino,
alų ir mokėjo p<> $60 už stati
nę. Į tą kainą įėjo ir policijos nekurie žmonės duoda net po 

dešimtinę, tai už surinktus pi
nigus nuperka stubos rakan- 
dus. pianus ir kaip kada net 

[automobilių. Minėtas partijas 
tė___mušiu! , engia daugiausia turtjngiems
paminėjimui znH)n<'nis, kinio turi savo liuo
bai »imo ka- sav’us namus h’ visko užtenka 
ikai užd.Tv-1 *1’ tur* daugiau torto negu 
>s įstaigos |l)r()t°- Aš iš savo pusės nesu 
lonės \ ielos ' |)r*e^n8'as panašioms payti- 

I joms, jeigu jos butų rengiamos 
__ neturtingiems žmonėms

šiandie via s v 
paliaubos diena, 
astuonių metų i:

\ ra
IHZIUO H 
atdaros.

Trynimas
Pagelbsti

Trynk ta pačia vieta kur

yra
(’

r u
n

skauda!

įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER z
Ircgtstr. J. V. Pat. Piure

palenguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35c.—vaistinėse—70c.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Naujienų Spaustuvė 
vra Unijinė Spaustuvė.

pinigus leidimus
Dabar

eina apie

Jau buvo anglų laikraščiuose 
rašyta, kad šio miestelio virši
ninkai buvo suareštuoti už e- 
mimą kyšių nuo. smuklininkų 
ir davė už
pardavinėti “naminelę”. 
daug visokių kalbų 
juos ir žmonės visaip mano ir 
vieni vieną labiau kaltina, kiti 
kitą valdininką. Bet kas jiems 
bus, tai tik po pat teismo pa
sirodys.

Išgąsdino apie du šimtu lenkų 
bažnyčioj

vietinėj 
tūlos spe- 

ir buvo
pilnutėlė bažnyčia 

Nežinomas
gaisrininkams, 

bažnyčia dega ir 
būrys gaisrininkų

žmogus

Pereitą utarninką 
lenkų bažnyčioj buvo 
cialinės ceremonijos 
prisirinkusi 
žmonių,
patelefonavo 
kad lenkų 
tuoj didelis 
pribuvo ir sulėkė
gesinti ugnį. žmonės pamatę 
gaisrininkus mane, kad ištiktų
jų yra gais/ras, tai pasidarė su
mišimas, nes vieni lėkė pro du
ris, kiti per langus 
nijos • suiro, 
kalba visaip,
tai lietuvio darbas, 
nežino, 
bažnyčioj jokio gaisro

ko, 
kad 
rių 
yra 
ra i 
kur 
tojų-
gintų centrą siųsti organizato
rių į Maine ir Vermont valsti
jas, kur kuopos silpnai gyvuo
ja. A. Narbutas kalba prie
šingai Bacevičiui; nurodo kad 
tokis organizatorius butų Chi- 
cagoj labai pageidaujamas, 
nes Chicagoj y ra lietuvių cen
tras, tad ir jaunimo yra la
bai daug, bet tik labai menka 
to jaunimo dalis priklauso prie 
SLA. šarkiunas kalba prieš 
centro organizatorių, kad jis 
esąs reikalingas vien kuopoms 
skaldyti ir kad jis padarysiąs 
visokių nemalonumų (komuni
stams). Tegul ^centras siun
čiąs organizatorių į Pennsyl- 
vaniją, o ne j Chicago. Ro- 
žanskas drąsina Šarkiuną, kad 
čia nėra nieko baisaus, nes jei
gu Chicagoj suskaldys kuopas 
j dvi dalis, tai juk Pennsylva- 
nijoj gali suskaldyti j tris da
lis. Tad jeigu komunistai ne
sibijo skaidinio Pennsylvanijoj, 
tai kodėl jo bijot Chicagoj? 
Švitra dar pastebi, kad apskri
čių suskaldymas kaip tik išėjo 
ant naudos Susivienijimui.

centias pasiuto organizatorių 
lietuvių apgyventose kolonijo
se, tai bolševikai ,liepiu orga
nizatorių siųsti į Maine vals
tiją, *kur labai mažai lietuvių 
gyvena. Taip tai musų bolševi
kai rūpinasi SLA. gerove.

— Narys.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRRUI ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland A ve

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

SPECIA
Įtempimą, kuris

Skausmus
galima palengvinti su

SEVERAS
Gothardol.

Patikėtinas naminis linimentas. 
Esama šeimynų, kurios yra 
vartojusios per 45 metus.

30c ir 60c.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO., CEOAR RAP1IAS, 10WA |

Grcit Tšeis
GYVENIMAS

kuomet rengia tiems, • 
o turi užtektinai, tai

la yra d
našlių i
vaikučių, kurie negali pra-
enti i; vaikus prižiūrėti

vvru ir mote

lietuviai biznieriai

i;a < 
eitis.

tuos našiai

neužjaučiat.

Velniai

ir ceremo- 
Dabar žmonės 

vieni sako, kad 
kiti nieko

Bet ištiktųjų lenkų 
nebuvo.

Vietiniai lietuviai mėgsta gry
bauti

Juokingi tie sutvarimai, ku
rie vadina save bolševikais. 
Aspkričių suvažiavimuose pri
ima rezoliucijas, ragindami 
centrą organizuoti jaunuolius, 
kuopos susirinkimuose šaukia, 
kad centras nesirūpina jau
nuolių organizavimu, o kada

Mėnesinis žurnalus

A. ŽYMONTAS
Red aktorius- Leidėj as

Prenumerata metams ..............
Pusei metų ..........................
Kopija .......................................

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

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulęvard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė* 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po p>etų
REZIDENCIJA;

2226 Marbhall Bhd,
TELEFONAS CRAWFOKD 1480

TELEFONAS CANAL •464

LIETUVIS AKIŲ
Palengvin« akių 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulęvard 7589

Akiniu Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

bu digo, tai musų vietiniai lie
tuviai tankiai važiuoja grybau- 
li, daugiausia biznieriai ir par- 
sveža po kelis maišus grybų. 
Tankiausiai' grybauja valdžios 
giriose (F’orest Preserve), nes 

kurie ten leidžia grybus rankioti ir 
jokios bausmės už tai nėra.

Kadangi lietuviai žino 
atskirti gerus grybus nuo 
dingų, tai šiame miestely 
met nė vienas dar nesirgo 
gnybu. Nuvalo grybus 
tariškai, sudeda į puodus ir ne
tik svečius pavaišina grybais, 
bet ir patys pavalgo kiek nori. 
Taipgi grybaudami turi progą 
pakvėpuoti tyru oru.

...—Pranašas.

kaip 
n uo
si e- 
nuo 

sani-

surprizo par- 
užiatai monikos Roseland

lietuvio

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį f?av< 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

JUOZAPAS BALTRUŠAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

• Antradieny, Lapkričio 9 dieną, 
10:00 valandą naktį, 1926 m., 
sulaukęs 48 metų amžiaus; gi
męs Kauno rėdyboj, Šiaulių ap
skričio, Žagarės parapijos, Ri
binių kaime, paliko dideliame 
nuliudime seserį Kristiną, ir 
švogerj Kazimierą Valatką, 3 
brolius: Franci.škų, Kazimierą 
ir Stanislovą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 4605 S. 
Hermitage Avė.

l^aidotuves įvyks Petnyčioj, 
Lapkričio 12 dieną, 1:30 valan
dą po pietų jš Eudeikio koply
čios, 4605 So: Hermitage Avė., 
o iš ten bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Baltru
šaičio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sesuo, švogeris, Broliai 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Egzaminuoja
akinius — 

ant

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Asbland Aveaue 
Ifsinpas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš l’latte ap- 
tiekoH, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:3U ryto iki 8;30 
'/ak Ofisas uždarytas Nedėliomis

šlifuoti stiklai 
vietos.

IŠSIGYDYKITE GERKLĘ 
ŠU TERPENTINU

Kuomet jūsų gerklė skauda ir sun
ku yra nuryti 
vandenį ir 
kad šis naujas 
jums pagelbą.

Terpentino jėga iš Turpo, Terpen
tino Ointmentas, išgydys gerklę! Jo 
magiška jėga dasiekia skaudamą vie
tą, išvalo nešvarumus ir atidaro ger
klę!

Mokslas sako, kad niekas nepagel- 
bsti taip greit, kaip terpentinas. Nau
jas išradimas, Turpo, turį savy Ter
pentino misterišką jėgą, sykiu su ki
tomis gydančiomis dalimis. Su tokiu 
greitumu Turpo veikia, kuomet pa- 
trinat gerklę ar krutinę, Terpentino 
'garą galima pastebėti. Nepadaro pū
slių, nenudegina, nenudažo.

Nevaikščiokit su skaudama gerk
le! Nebūkit be Terpentino Ointmen- 
to, kuris turi savyje Menthol ir Kam
parą.

Nusipirkit Turpo šiandien nuo sa
vo aptiękoriaus — 35c ir 70c slovi- 
kelis. Arba reikalaukit DYKAI sam- 
pelio, be atsakomybės. Adresas, The 
Glessher Company, Findlai, Ohio.

skauda geriant 
kalbant — atsiminkite, 

išradimas suteiks

Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

jį) gesnis Už Ki- 
įEĮEmF tų Patarnavi- 

mas.
J, }. Eudeikis Komp. 

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage A v. 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue, 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

SERGANTI ŽMONES
turit sunkių 

ligų, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

Jei jus r y kraujo
1. nervus, 

pūslės,
W) l isas»

*■ prlvatiškas ligas, pasi-
tarkit su Dr. Ross tuo- 
jau. Jei tos ligos ne- 
bus tinkamai isgydy- 
t°s» paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys-

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecialiauodamas įsigijo pilną su
pratimą Šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą
' Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekfnč didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

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

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriiškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kasdien.

7377 Barborai Monstavičienei 
23073—Jonui Dumkui 
21169— Petrui Pušinskui

7118 -Sofijai Pakutinskaitei
95927 Antanui Jovaišai
7455—Jonui Griuniut

22494 Broniui Juškai
7482 —Gertrūdai Pilvelienei
7180 —Karolinai Kepalienei
7 196 - Leonorai Gerdžiutei 
7494.—Steponui šakiui
7262 —Domi n ik ui Pliauška i
7304 Povilui Valiukui

55701—Mari jonai Dum.šienei
23078—Onai Urbonienei

7397—Stasiui Kazakaiėiui
7394—Agniškai Gulbinienei 
7104

23092—Kunevičiui Mataušui
7 123—Stanislovui Končiui
7419 (Jrokauskaitei Alenai

2147 1—Marijonai Lazauskaitei 
22193—Pranciškui Dildai 
12538 -Baliui Sadauskui
7437 'Juozapui Kačenui

24741 —Domicėlei šliužienei
7443 Marijorim Žukauskienei
7140 -Mi ircijonai Katauskienei

12542 -Karoliui Kaluliui
7417—Juozui Kavoliunui
7460—Marijonai Gricienei

12540- Valerijai Kivorytei 
21480 - Uršulei Ramanauskienei

744 8 Ka u Ii ų ai Če mery c i a i 
12541 - Marijonai Bopienei 
21482—Sutkienei Onai 
7449-7459—Prieglauskienei Jev.

7 165—Barborai M ik loši ūkei 
12544—Antanui Eidintui 
12545—Uršulei Smailienei
7472—Marijonai Ketkevičienei 

21189—Gabriui Valiuliui 
21484—Emilijai Visbarienei 
22197 —Poeevičiui Jurgiui 
24356 Adomui Grigaravičiui

7479—Albinui Bielskiui
12548 -Onai Grinienei 
12552— Kaziui Zakaičiui 
23134 -Stanislovui žiliui

7068 —Anai Geldotienei 
12475—.1 ievai Aušrutei 
12482 —Uršulei Kurtinaitylei
7315—Marijonai Jurgaitienei 

12498—Petrui Kasparui
7355—T()tiej u i Kielai
7356 Mykolui Šeštokui
7370—Barborai Budginienei 

23088—Liudvikui Kleivai* 
23089—Jankauskui Stasiui
7424 Liudvikai Bielskienei 

12530 Onai Česnaitytei
12531—Marijonai Dabrtivičieiiei

Tel. Boulęvard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

j SLA. 139 kp. laikė mėnesinį
i susirinkimą lapkr. 4 d., Stru- 

stubą milo svet. Susirinkime nedaug 
i narių tedalyvavo; nieko naujo 

išklausyta 
ir vakaro

pradėjo vaidin- ir nenutarta, vien 
ligonių laikytojų

l komisijos raportus, 
kariavo stubą. nes buvo didelis Komisija pranešė 
bildesys, tada jie pašaukė ku-1 
nigą, kad velnins išgainiotų, d., 

j nes nedali miegoti
Kuomet kunigas 'pribuvo, tai 

i vaikų ir suaugusiu susirinko 
[apie stubą apie poną šimtų 
žmonių ir dabojo kada pabūgę

I kunigo velniai pradės lėkti per 
j langus. Nors velnių nė vietas 
[nematė šokant per langus, bet į butų 
kunigas nuramino visus

tis tūlo lietuvio šluboj ir 
iniškiai manė,

na
velniai už

kad kuo
pos vakaras įvyks lapkričio 13 

Strumilo svet., 7:30 v. v. 
naktį. įžanga 35c. Programų išpildys 

P. Bobelis ir. Ateities žiedo 
vaikų choras.
/ Buvo skaitytas laiškas nuo 2 

apskričio valdybos. Apskričio 
valdyba pasisako gavusi laišką 
iš centro su pa klausim u ar 

2-ram apskričiui pagei- 
saky-!dauįamas centro organizato- 

damas, kad jau velniai išlakstė rius organizuoti jaunuolių kuo 
lir baimės nebėra po pašventini- 
|inui. Bet išėjus kunigui na- 
Imiškiai vistiek nugirdo stuboj įkalba 'M.

l’erskaičius laišką pirmas 
acevičius. Pasisa-

Domininkui Beinortui
Phone Boulęvard 5203

Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP "
Graborius ir Pagrabų Dilektorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

Phone Boulęvard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted S t., Chicago

BILLY’SZUNCLEX - 1Lt-

-y/ look.’.
ZIT’S A> GtaHAT 
6>\G ViOCU A.U- 
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< OUTO IT » 7

< usrruu to a
GT= V^OtA A,

f^\euo — dom"t po w H*
—VGU'T t>O U)Uf<V ? - USWXT 
\ SA-U V>\VU TVAfY , 
X ^A\-VlAKj AScot ■?^r—

rtA COMUK H\«£

AU' OUT UMAT

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

Kampas Monroe S t., Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508, Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. , Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėlials, seredomis ir 
sukatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, 1LL.
XXXXXXXXXXXXXXX XXXIXXXXXXX

LIETOVON - 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
N a u j i e n h labiausia 
mėgsta.



8 NAUJIENOS, Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose
Federacija Lietuvišku 

Kliubn

K liūlių
I .ieluv iškų 
' 5a v o rc-

mėnesini
\pai l

tynos, kurios 
k viečiamos.

kaip
skaito nias

vaistvmo piešimų, 
urmininkas ragino

M. Bacevičius, pirmininkas 
flen Star Kliubo. Savo kal-

neveiks. gyvavime

\ len tik laikyir 
mus aptarimui 
rengimo bile 
padidinimui savo iždo, neatlie 
k a savo pareigų ir neatsiekia 
fikslo susiorganizavimo pačio: 
federacijos. Ihisak kalbėtojo 
l ederacijos valde ha vra neran-

reikalų

<;i prie veikimo ir 
t Imasi su kitų k Ii
tais. Daugelis yra būvi 
atsitikimų, kad (delegatai 
no

ns vie
kliubo nėra 
net ir atėmė 

balsą tūlam
spren- 
laikui.

SU

sm< ižto ant to kiiub-o, t 
galai bu\o ignoruojami 
pats pirmininkas rt 
‘•įlinkimo, kad lai 
butų atimtas baisai 
rinkime neatsirado

net
SU-

pritarėjų

gimasis mažina pačios l\'dera- 
cijos Įtaką priklausančiuose 
prie l'vdcrai i jos kliubuose, ir

iždas sumažėjo nuo 
laba r esančių ižde 
o pirmojo kalbėto- 
daugiau; vieni gy-

M. Bacevičiui.

B. Butkus duoda įnešimą, ku- 
tampa kliu- 

stisi-
linkime išduotų raportą 
\ ra veikiama kliubuose

veikimo ir paduotų sumanymus, 
kurie butų naudingi visiems

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

kliuhams. Vėl diskusijos. Dali- tikrai dailius vakarus. Bot 
guma stoja už Įnešimą, o Fede- man teko sužinoti, 1-utd Birutė 
racijos valdyba - prieš. Dau- nuostolių neturės, nes vietiniai 
ginusiai agitavo prieš Fcderaci- biznieriai nemažai parėmė fi- 
jos Iždininkas, statydamas to- nansiniai, ypač A. Mieliauskas, 
kilis argumentus, kurių net 10 kuris simpatizuoja Birutei ir 

mėgsta dailę. Taipgi Dr. A. P. 
Gurskis kiek jjalrjo. tiek pagel-

metų vaikas neimtų 
kall.ant jau apie vii-

Birutės Dramos Skyrius 
baigia repetuoti didelę K 

čiurlienienės dramą 
Sūnus“. Nežiūrint,

n<

SIŪLYMAI KAMBARiy REIKIA DARBININKĮJ
NUOMON kambarys dėl vie

no vaikino, su valgiu arba be 
valgio. Kambarys apšildomas, 
yra visi palankumai.

71 10 So. Maplevvood Avė.

VYRU «r MOTERŲ
DVIGUBA ALGA

PARDAVIMUI

Ginčai buvo karšti. Vienas Gol 
den Star nariu tiesiog pasakė 
kad Fcderacijos valdyba yra vi- po to per kelis metus buvo jos 
sados priešinga veikimui ir tik nariu, todėl jis ir dabai: neuž- 
iabar, kada ji 1 atsidūrė blogoj miršta Birutės.
padėty, nes Federacijor

gresia

Jis dalyvavo pirmame susirin
kime, kada Birutė tvėrėsi, o ir

jau 
gražią 
“Aušros 
kad vaidinime dalyvauja patys
gerieji musų artistai. 
Pilka, A. Vanagaitis 
dulienė, B. 
raičiutė-Miller, 
Balsis, J.

sumazeĮo 
'iri Federaci jai, 
šauktis pageliuis

bos lapo

PARDAVIMUI krautuvė saldainių, 
•Igarų, cigaretų, 
•elkmenų. Rendo* $50 
Kambariai gyvenimui, 
įas šiai savaitei. 2815 W. 38th St.

notion, mokyklos 
mėnesi ir 4 
delis barge-

MUMS REIKIA keletas vyrų i) 
moterų, j>uidavėjų prie geriauaic 
Real Estate biznio, gulimu dirbti čii 
visų laikų, arba tik liuosu laiku. Mu- 
sų parduodamus Real Estate randa
si garsiame ir lietuviškame distrik- 
le, prie Marųuette Parkų, parduoda 
ma lengvomis išlygomis ir pigioinif 
kainomis, kurios greit kils i)- pirk? 
jai bus dėkingi jums už patarnavi- 

Gera proga inteligentiškiem: 
uždirbti sau keletą desėtkv 

savaitę extra ir suteikt' 
tinkamą patarimą ir patar- 
Patviimas nebūtinai reika-

bučer-PARDAVIMUIkaip S.
, M. Durį-

Vaitekūnas, I’. Pet- 
J. Uktveris, J. 

Gulbiniene, J. Kemė- 
tečiaus jie repetuoja 

pareitos vasaros, kad 
tą veikalą taip, kaip

'ra lysas; arba reikalingas parlne- 
•ys. 1235 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEMEPhone Pullman 8296
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, ( OKE 

343 \V. 107th PI.
Res. 10742 So. Wabash Avė.

Phone Pullman 8092 
Chicago, III.

mą, 
žmonėm., 
dolerių į 
žmonėms 
navhną.

Iš chicagiečių 
finansiniai prisidė- 

mirtis pa- jo advokatas K. Gugis. Jį ci- 
cerieČiai labai myli, nes kada 
kelis sykius buvo išrinktas 
spulkos advokatu, lai visuomet 
darbą atliko sąžiniškai ir visus 
užganėdino,,o be to jis yra la
bai draugiškas.

Butų cicerieėiai labai laimin
gi, jei Birutė vėl kada-nors 
mus atlankytų su, koncertu, o 
mes stengsimės patarnauti ge
riau, negu dabar.

’ —Pranašas.

Į

•vii kokį naudingą nutarimą, 
bet tik tuo tikslu, kad kliubų 
/aldybos užgirtų l?e<leracijos 
lianą a|)dėti kož.ną vieną 
iriklausantj prie l'ederacijos 

kliubo narį ekstra mokesčiu, 
**i yra, kad kiekvienas- narys, 
priklausantis prie Federacijos, 
ižsimokėtų 50c. kada Federaci- 
;a rengia balių ar bile kokią 
kitą pramogą. Tai yra Fed. vai-

vai- 
tin-

su-

y
Klauskit N. W. (’AINE

P. ROMANO

Opera atsidarė

PARDAVIMUU1 2 lotai, 120 
iloėio, 122 ilgio, pusė akerio že- 
nės. Lietuvių kolonijoj, netoli 
mokyklos. MOUNT GREEN- 
VOOD, 1LL'. Kaina $1200 ant 
engvų išlygų. Kurie interesuo- 
atės, būtinai matykit; galima 
udvigubinti savo pinigus trum- 
’ame laike.
Tozenski Lemont & Company 
6312 South Western Avenue 

Prospect 2102

and 
liooin

10 So. 1
1.501
Salio St.

Te). Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malcvą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted S't.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

jau nuo 
pastatyti 
jis turėtų būti pastatytas. Vai
dinimas bus lupk r. 21 d., Good
man teatre, taip kad ii’ publika 
jausis smagiai, o ir pats 
dinimas bus atliktas prie 
karnų dekoracijų ir šviesų, 
irgi daug reiškia dėl gero
vaidinimo tokio gražaus veika
lo.

| Tai bus tiknas “lietuvių teat
ras”, kokio chicagiečiams dar 
neteko matyti, jei bent lie, ku
rie lankėsi Lietuvoj ir matė 
Lietuvos Valstybės Teatro vai
dinimo. Bet ir šiame vaidini
me dalyvaus du to teatro artis
tai — S. Pilka ir A. Vanagai
tis, 
ties

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI mūrinis lia
nas, 6 (> kambarių, šviesus 
kambariai, aržuolo trimas, 2 
karų garažas, netoli Kedzie ir 
North avė., įplaukų $1500 j mė
lis, kaina $13,000.

BEIKI A vyro, kuris turėj< 
pasisekimą biznyje arba seles 
men prižiūrėti 3 arba 4 lietu 
vius selesmenus prie vienos ge 
ros tos rų.šies firmos Chicagoj

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31F2C, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekina- 
dienyj po pietų.

FRANK SĖLEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

vaikams
65c ikiPereitą pirmadienį, Audito

rium, atsidarė opeios sezonas. 
Statyta “Aida”. Kaip visuomet, 
j atidarymo naktį susirinko vi-! 
sa Chicagos ponija. Operos1 
atidarymas —visos ponijos pa*1 
sirodymas briliantų, perlų ii , 
kitokių brangmenų ir taipjau 
gražiausių ir puošniausių šle- 
bių. Kas n</ii pamatyti poni
ją — eina Į atidarymo naktį, 
bet muzikos mylėtojams yra 

operos ;
nes jie neina pamatyti J 

briliantus, o pasi
gersi artistų-daininin- < 
(’.hicagos gi opera! 

progą suteikia, nes ji ;

usirinkimas Įvyko, L-ct tik pa- 
| ys nedrysta tą klausimą susi- 
I ’inkimni pastatyti. Tuo labai 
Į sižeidė ižidninkas ir pirminiu- 

’<as. Pastarasis tiesiog pasakė, 
kad Golden Star Kliubas nėra 

pageidaujamas, jo delegatai ir 
’aldyba žino kur yra durys ir 
ali išeiti. Tik vieno dalyko dar 

ledryso pareikalauti, tai atim- 
Į d baisa. Yla išlindo iš maišo.
federacijos valdyba pasirodė lybiai svarbi kiekviena 
ikroj šviesoj, bet džiaugsmingi 
sam, 
vyko Italijoj; iš tiesų butų te

kę visai Golden Star Kliul>o val
dybai ir delegatams nenoromis 

’dis’ipažint su Meldažio svetainės 
turimis. Galų gale priėjus prie 
balsavimo, imsimas priimtas 
didžiuma halsų 
’a iš trijų 
M. Bacevičiaus ir 
kad suformuluotų 
la.siųsti kliuhams 
les taip nusako 
konstituci ja.

šiame susirinkime tapo pri- 
mti dar šie nutarimai:

kad tas susirinkimas ne-

įnešimas
. komisija išrink- 

narių, B. Butkaus,
J. Ruiko, 

Įnešimą ir 
balsavimui,

. Priimti i Federaciją ir mote
rų kliubus,
■os konstitucija nesipriešina, 
'eigų tik didžiuma kliubų tam

nes tam Federaci-

Nilo sausio 
no mokestis 
)a numažinta 
<25 iki $15.

1 d., 1927, įstoji- 
i Federaciją tain- 
6 mėnesiams nuo

diena, 
šlebes ir 
klausyti

kuri • dalyvavo ir to pa- 
veikalo vaidinime Kaune.

— B.

BIRUTES CHORUI

šį ketvirtadieny repeticija 
“Aušros Sūnus“ veikalui 
“Gegužės Karalaitei“. Visi 
riai prašoma punktualiai lan
kytis 8 vai. Kas neatvyks į pa
skirtą laiką, nebu . pnleidži; 
mas prie vaidinimo.

Perskaitę praneškite savo 
draugams.

Birutės Choro vedėjas.

ir 
na-

nuo 35c Pasimatykit su

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.

M r. Friend 
General Manager,

OL1VER SALINGER & CO.,
Boom (950,

I'irsl Nat’l Bank Bldg., 
31 S. Clark st-

BENDER & CO.,
3306 North avė.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

f
TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 j sa- 

aitę nusipirksite lotų prie Cedar 
ako. 39 mylios j pietus nuo vidur- 
iesčio. Jei reiks, pastatysim ir na- 

>ą. lx>tas $85. Džiaugsitės kitą va- 
arą sutaupydami po $1 į savaitę, 
pecialis pasiūlymas. Naujienos, 1739

Halsted St., Box 881.

AUTOMOBILIAI

bayer

Federacijos raštininkas 
nešė susirinkimui, kad iki
I kliuliai užgyrė Įsteigimą “Base 
Bali League’’, bet kad tai įvy
kinti reikia gauti (didžiumą, ro
dei kiti kliuLai, kurie tą dalyką 
dar nesvarstė, aptarkite ir ne
gaišinkite laiko; išrinkit dele
gatus — juo greičiau tuo ge
riau neatidėliokite ant to
lesnio laiko. Nemanykite, kad 
jei man nereikia, tai ir kitam 
nereikia. Tai yra visų musų da
lykas. Musų jaunuomene to pa
geidauja, o mes juk ant jau
nuomenės ir remiamės. O tos 
lietuviškos . jaunuomenės, kuri 
nepriklauso musų kliuhams, 
yra daug, todėl visi prie darbo, 
kaip vienas. —Vienas iš Narių.

pra-

k 7 eatras 
Muzika

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

Birutės” apsilankymas 
Cicero

Davė cicerieČiams
Party”.

pilnai tą 
yra viena geriausių pasauly ii I 
turi daugiau žymiausių pašau-1 
lio dainininkų, negu kuri ki
ta opera pasauly, išėmus New rlF 
York o operą. Chicagos turtuo-; 
liai kasmet šimtus tūkstančių 
dol. sudeda operos palaikymui 
ir todėl ji ir gali prisikviesti 
geriausių ..ainininky-kių« ko 
kartas neišsigali padaryti kitos 
ne tokios turtingos / operos.

šiandie operoj <*ina “Itesu- 
rection,” paimta iš Tolstojaus 
didžiojo veikalo “VOskresenije” 
(Prisikėlimas).

Rytoj Tristan 
de“, Wagnerio.

šeštadienio vakare, 
tomis kainomis eina 
tore“, 
Loring ir švedų tenoras 
do Lindi.

Sekmadieny pa piet — 
men“.

Sekamą savaitę eis:
Pirmadieny — “Lucia“, 

lyvaujant Toti dėl Monte,
Moj lea,

TIKRA NAUJIENA
Birutės repeticijos

Pirmadieniais vienų vy

Antradieniais — solistu.k

Ketvirtadieniais — viso cho
ro.

Penktadieniais 
choro. , ■

Kas nori prigulėti prie mer
gaičių — motprų choro, prašo
ma kreiptis prie p. N. (Augie
nės, kuri yra minėto choro 
vedėja. —N,

mergaičių

Pranešimai
papigin*, -------------------

II Trnvn I Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuri, mokestys yra užvilktu^, 

kurioj debiutuos Louise malonėkite užsimokėti, nes busimo 
A »-nl i nirverstį pasielgti pnj: ’ konstituci- 

" 1 ją. —Sekretoriui.

Cail- Birutės choro dainų pamokos al- 
x sibus lapkričio 11 (Į., Mark \Vhile 

' parko svet. Dainininkai privalot 
būti laiku, nes bus mokinamos dai- 

. nos operetės “Gegužės Karalaitės".
I Birutė. a

d’-

Patent Mercury Machine Co

kurios apšildys jūsų namų 
jums elektros šviesą dy- 
proga. Reikia turėti biskį

Mašinos 
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo.

PROF. SiMON 
612 N. State St«

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

Studebaker išleido naujus karu 
“Custombuild Sedan” — ta pati nu 
šinėrija, bet body yra visai naujo 
mados, 4 tekinių brukęs. Kurie nu 
note pirkti ar mainyti j seną atva 
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevar 
1685.

MILDA .
3121 So!

KAS turite Gary, Indiana lo- 
us ir norite parduoti, mes per
am ir mokam visiems cash. 

Tašykite mums, kur jūsų lotai 
andasi ir kiek norite.

John IJpski & Company, 
4650 S. Western Avė.

Chicago, Illinois 
lafayette 2321—1914

AUTO SALES
Ha>ted St.

PARDAVIMUI

pakartota
daininin-

Kings,” 
Ansseau, 
Diriguos

The Love of 
dalyvaujant 

Rimini ir 
Roberto 

dar pirmų

AUŠROS SŪNUS
Vaidinimas jvtyks lapkričio 21 d., 

Goodman teatre,( Kast Monroe si. ir 
Grant park. Sėdynės visos rezer
vuotos. Tikietus galima įsigyti šio
se vietose:

Naujienos, 1739 S. Halsted st.
North Šiite pas .1, Ascitą
Bridgeporte Aušros Knvgvne, 

3210 S. Halsted st!
Universal Bank, 3252 S. Halsted 

St. Klauskit G. Stungis
Elta Comniercc Co., 3251 South 

Halsted st.

Donizetti 
the Regi-

Lietuvių KrauČių Skyriaus 26*, A. 
C. W. of A. reguliaria susirinkunas 
įvyks Pėtnyčioj, Lapkričio 12, 1926, 
7:30 vai. vak., 1564 N. Robey St. Vi
si nariai malonėkit dalyvauti, nes at
sibus nominacija Valdybos dėl 1927 
metų.

— A. M. Kadsel, Rašt.

TAISAU SENUS NAMUS 
JVEDIT NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamų kainų taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbų greit ir 
tinkamai. Taipgi Įvedu namij apšildy
mų. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Te). Roosevelt 8500

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas C’aicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DŲNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Ace. Phone Lavvdale 0114.

— > ■
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosemių, Bu- 
iernių, Delikate- 
ssen, Restauran-1 
tų, Kcndžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas, Geras patar 
na vintas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

PARDAVIMUI groscrnC ir bučer 
nė. Vieta apgyventa visokių tautų 
Biznis geras. 1710 W. 87 st.

LABAI gera proga dėl bučer 
nes-, randasi sale National Te: 
krautuvės ir vaisių krautuvėj 
nebrangi renda. Geroje apielin 
kėje.

2935 W. 38 St.

PAHDAVT7.lV! grosęrnė, delikate 
sen, aptieka, bučernė, siuvėjo šapr 
ir barbernė tame pačiame name 
Nėra komneticijos. įplaukų $225 
savaitę. Turint $709 galit veikti 
Remia $35.

6615 S. Mozart St.

TURIU parduoti savo grojiklj pia 
nų, pirmos rų.šies stovyje, labui ma 
žai vartotas, sykiu 75 roleliai, ben 
Čius ir kabinetas. Parduosiu už $9( 
cash arba lengvais išmokėjimais.

VAITONIS
651'2 So. Halsted st.

1 fl.

Aš esu priverstas parduoti savo ar 
žuolu išmargintą grojiklj pianą, cab 
inet, 75 volelius ir benčių. Kainavc 
$600, parduosiu už $125. Atsakan 
tiems žmonėms išmokėjimais. M R 
M. KOWASKI, 1538 W. Chicago Av. 
pirmas augštas.

CHICAGOS biznieriams pardavi
au! viešbutis (liotelis) Woodbaro, 
Vis. Chicagiečiams gerai žinoma 
irta ant pulkaus ežero krašto 
Sqųasli Lake). Savininkas .1. Par- 
ara’uskas yra miręs. Administrato- 
!us parduos už cash. Kaina $9,000. 
Uznicriai nepraleiskit geros pro- 
'os; tokia proga ne visada pasitai- 
o. Norėdami plačiau dasižinoti, 
ašykite: Malt Sarocka, adm. Wood- 
»aro, \Vis. Agentai nesišaukit.

MAINYMUI mūrinis kampinis na- 
nas, I po 4, toiletai, maudynės, 
lektros šviesa; mainau ant bizniu
os prapertės arba ant gerų lotų, 
’arduosiu pigiai, duosiu morgičitis.

5100 S. Lowe avė.
Tel. ('anai 1737.

Lietuviai!
BUDAVOKIT!

Penkiasdešimtis pėdų 71st 
lockwell. Įrengta, $2300 cash. 
Zincennes 1847.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Hermanoy, Cortis, 
Bonelli ir Lazzari.

Antradieny bus 
“Aida“, bet su nauju
kų sąstatu: Baisa, Van Gor- 
don, Marshall, Formichi, Kip- 
nis ir Lazzari.

Trečiadieny —
Three 
Gaiden, 
Lazzari,
Moranzoni, kuris 
kartą pasirodys Amerikoj.

Ketvirtadieny — 
1 The Daughter of 
ment“, kurios chicagiečiai nėra
girdėję pei dauge’j metų, ir 
tai tik svečiams statant, nes 
Chicago opera dar nėra jos 
stačiusi.

Penktadieny — Giordano 
“La Cena della Beffe“. Tai bus 
Chicagos premjera. Betgi tas 
veikalas yra daugeliui žinomas 
dramatinėj formoj 
.“The Jest”. Dainuos: 
‘ Loring, Jackson,

Jaunosios Birutės dainij pamokos 
jvyksta šiandien, 7 vai. vak., Mark 
White Square svetainėje. Visi nariai 
bukite laiku, šiandien paskutinė re
peticija iki koncerto beliko. Koncer
tas jvyksta 14 dieną šio mėnesio.

— Valdyba

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18yl8 
už $225. Taipgi perbūdavo*}!! pur
čius iš atvirų j uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai jmokėjimo 
Darbą garantuoju.

C. CZEPUKAS
1 1445 Oakley Blvd.

Tel. Brunswick 9131

PARDAVIMUI bučernė. ledo maši
na, trokas, yra apšildomi kambarin 
ir garažas. Biznio apie $1500 j savai
tę. šapa dėl trijų vyrų. Gera vieta 
dėl partnerių. Auksinės kasyklos tin 
kautiems žmonėms. Greitam pardavi
mui bargenas. 1750 W. 63rd St.

ĮIEŠKO PARTNERIO

Paskola suteikiama 
i vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba mainysiu ant bungalow prie 
Vienuolyno, turi būti 6 kambarių. 
Parduosiu visai pigiai už geriausį pa
siūlymą. 3559 So. Wallace St. MOKYKLOSNikeliojame automobilių dalis

PEČIŲ dalis arba koki surūdiju
si daiktą padarom kaip naują. Ge
rą darbą pddarom.

37 St. Piating W-ks.
3701 So. Halsted st., rear

Phone Yards. 0115

"VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
išaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

651—G72 W. Madison St. arba
109 S. Wells St.

PARDAVIMUI hardvvare, maliavos 
ir stiklų krautuvė. Gera ir sena vie
ta. Svarbi priežastis nardavimo. M r. 
Mosack, Tel. Boulevard 7277.

REIKALINGAS partnerys prie 
biznio, katras nori būti neprigul- 
mingas. Yra dvejopas biznis, sykiu 
su dideliu murintu namu ir su ♦vi
sais furničlais. Biznis yra labai ge
ras, tik ne vieno žmogaus darbas, 
nes pinigų yra ir bus, tik aš noriu 
teisingo žmogaus, su visai mažai 
pinigų. O visą biznj atiduosiu pusę 
ant pusės. $1500 kaipo security. At- 
sišauklt greit, jei tamsta nori su-, 
mažai pinigų pastoti turtingas; to
kios progos nevisada galima gauti, 
nes

vardu 
Muzio, 

Pavlovsika, 
4Surprise Cortis, Montesanto ir Lazzari.

Be to bus labai gražios dekora
cijos, kurias pagamino operos 

Chicagos studija.
atlankė. Cicero lietu

vius ir davė jiems gražią “Sur- 
prise Paity”. Visas programas 
nusisekė gerai ir buvo labai

ĮIEŠKO DARBO PARDAVIMUI bučernė ir gvoser- 
nė. Turiu du bizniu, vieną iš dviejų 
turiu parduoti. 3402 Archer Avė.Lapkričio 7 dieną 

“Birutė
Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

šeštadieny po piet bus pa
kartota opera “Resurrection.“ 

šeštadienio vakare, nupigin
tomis kainomis eis “Rigoletto,” 

geras, bet gaila, kad publikos dalyvaujant Norena, Hackett
..... ........ j neperdaugiausia — ir k. Phiną kartą Richard Bo- 

Mat nelLi pasirodys Rigoletto rolėj.
siukai iš dvylikos tabletų kai- tą dieną buvo daugiau progra- Sekmadieny opeaos nebus,
nuoja keletą centų. Aptiekoriai mėlių skirtingose svetainėse, o nes tą dieną Auditoriume bus
taipgi parduoda buteliuose po ir daugelis ciceriečių mkžai su- John McCormick koncertas.
24 ir 100. ) pranta apie dailę ir nesilanko į B.

Neuritis 
Dantų gėlimo

Kiekvienas n e s u I a u ž yt a s < 
“Bayer“ pakelis turi patikrin- * susirinko 
tus nurodymus. Parankus bak- apie tris šimtus žmonių.

man labai reikia pagelbininko, 
2953 S. Michigan Blvd.

Tel. Cahimet 0337

ISRENDAVOJIMUI
2 FLATAI rendai, piję karų lini

jos, gera vieta gyvenimui, renda pi
gi. Kreipkitės 8212 So. Wallace SU

JIEšKAll darbo t už bučerj. 
Moku savo darbą gerai ir tu
riu patyrimą.

J. C. MIULERIS
Tel. Boulevard 4552

REIKIA OARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų indų plovėjų.
4169 So. Halsted st.

PARDAVIMUI grosemė ant biz- 
niavos gatvės; biznis išdirbtas per il
gus metus. Pirksi pigiai kas atsišauks 
greit. Priimsiu darbininką dėl įmo- 
kėjimo. 1536 W. 51st St. ir Justine 
St.

A. AMBROZAITI§

PARDUOSIU savo Columbia fono
grafą, gražaus mabogany išmargini - 
mo, su dideliu pasirinkimu rekordų, 
už $37. Reikalaukit Columbia palikto 
j storage.

1538 W. Chicago Avė. 
1-mos lubos

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

Valentine Dressmaking
1 College

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

Seeley 1643

PAHDAVT7.lV

