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Lenkų seimas prieš 
Pilsudskį

Sovietai leisią profesiona
lams grįsti į Rusiją

Fordo akcininkai nusuko val
džiai $34,077,324 pajamų 

mokesnių
Lenku Seimas susijungė Sovietai leisią profesiona 

lanis grįžti į SSSRprieš Pilsudskį

Chicago, III. Antradienis, Lapkričio-November 16 d., 1926 t

„m......... i ĄilHnl ir I‘holo |

Paminklas mirusiam prezidentui Hardingui mieste Vancouver (Kanadoj).

Amerikietis pirko caru 
carieny briliantus Lietuvos žinios

’l'arp jų yra Kairines Didžio
sios deimantu karūna, verta 
52 milionu doleriu

*

val-

ku
te a-

Reikalauja urnai panaikinti 
kretą, kuriuo suvaržyta 
džio ir spaudos laisvė

de- Betgi Rusijos emigrantams 
žo-1 šytojams sugrįžimas (lai

biau apsunkinamas

ra
ki-

MASKVA, XI. 15. — Nevv 
Yorko deimantų pirklys VVeiss 
pirko iš sovietų 
džios buvusių Rusijos carų 
rienių briliantų dalį, tarp 
rių yra Katrinos Didžiosios

[runa iš 1,520 deimantų, vertės, 
sako, 52 milionu dolerių, caro 
Povilo I triašmenis kardas, i, deimantais sodintas, carienės 
Elzbietos aukso tabokinė, ku- 

'rioj yra įsodinta 2,000 deiman
tų ir kuri esanti verta 15 tuk- 

Istančių dolerių, etc.
I Kiek VVeiss už tas brangeny
bes sumokėjo, nepaduodama. 
Briliantai yra gabenami į New 
Yorką, ir Amerikos milioninin- 
kės moterys galės, jei norės,

Keršydamas kaimynui 
subadė penkis jo 

arklius
Kauno “Lietuva” praneša:
Spalių mėn. 3 d. atvyko kri- 

minalinėn policijon pil. Kontri
mavičius Stasys, gyv. Didžia
jame kaime. Kurklių vai., Uk
mergės apskr., ir pranešė, kad 
,o pat mėn. naktį iš 1 i 2 <1. 
težinomi piktadariai subadė 
besiganančius pievoje 5 arklius. 
Atvykę valdininkai prasikalti
mo vieton 1 arklius- rado jau 
padvėsusius, gi penktas dar 
buvo šiek tiek gyvas. Nusikal
timo vietoje jokių pėdsakų ne
rasta, vien prilaistyta kraujo.

Vedant kriminalinės polici-

Visas Lenkų seimas susijun- sų 
gė prieš Pilsudskio valdžią, rė 
Visos partijos reikalauja, kad 
butų tuojau panaikintas 
retas, kuriuo numatoma 
rios bausmės tiems,

Valdžia ima nagan Fordo Upton Sinclair atsisakė 
matytis su karalieneakcininkus

ADF vadas giria Coolidgeą 
už SSSR nepripažinimą

dek-

kurie 
skleidžia neteisingas žinias apie 
valdžią ir jos darbus, aiba ku
rie kritikuoja valdžios atsto
vus, tuo juos diskredituodami. 
Savo reikalavimą seimas mo
ti vuo ja tuo, kad dekretas taip 
palaidai suredaguotas, jogei

i pasilieka visai prikiau
lino valdžios malonės.

JERLINAS, XI. 15. — Ru- 
emigrantuose Berline pada- 
nemažo sąjūdžio gauta iš 

Maskvos žinia, kad sovietų val
džia nutarus leisti legaliai 'grį
žti Rusijon inžinieriams, te
chnikams, chemikams, dakta
rams ir kitiems laisvų profesi
jų (‘migrantams, išskiriant ra
šytojus ir advokatus.

Pranešimas sako, 
nutarimas netrukus 
darytas įstatymu ir 
skelbtas.

žinia, kaip jau s
tos rusų kolonijoj sukėlė dide
lio 
sų

busiąs
I 

viešai
pa-

vie-

Devyni asmenys šaukiami tie- Atsakė į 
son dėl nesumokėjimo $34,- 
077,371 pajamų mokesnių

jos pakvietimą, kad 
jam perbrangu kelione i 
Ne\v Yorką

\Vol! bijo, kad pripažinus so
vietų valdžią rusų konsula
tai nevirstų bolševizmo pro
pagandos centrais

Soyietų valdžia turi dar dau
giau kaip 200 milionų vertės 
carų carienių briliantų, kurie 
manoma taipjau parduoti, o 
surinktus pinigus suvartoti 
plūgams, mašinoms ir kitiems 
reikalingiems daiktams įsigyti.

rinėjimą įtartas pil. Repečka 
Alfonsas, gyv. tame pat kaime, 
tarnaujantis pas- Vidzikauską 
Antaną. Padarius pas Repečka 
kratų .rasta kruvini drabužiai,

čiuje labai smailas peilis. Re
miantis kratos daviniais 
oečka ir Vidzikauskas buvo

Re-

Jungt. Valstijų laivai žval 
gauja Nikaraguą

džiaugsmo. Tūkstančiai ru- 
emigrantu nekantriai tau- 
dienos, kada .jie galės lais- 
grįžti j savo tėviškes.

literatų, 
išskiriami,

labiau apsun- 
jų pirma 

inkviziciją ir

DETHOIT, .Mieli., XI.
A teinančių
na Detroite praaidi
byla prieš devynis buvusius
Ford Motor kompanijos
trinkus dėl nesumokėjimo

mokesnių,'jis negalįs priimti jos
>. !timą atvykti pas ją

Uniied ' Yorką pasimatyti.
Appeais,! Uplon Sinclair, kurs

Nikaragua,
15. Jungtinių Valstijų krei
seris Galveston vakar iš Gorin
to išplaukė į Fonseca įlanką 
meksikiečių Concon ir Jalisco 
laivų daboti, tuo tarpu kai 
Jiingt. Valstijų karo laivas 
Rochester patroliuoja rytų pa-

šai

Kai dėl rašytojų, 
kurie, kaip minėta, 
jų grįžir
kinamas. Kiekvienas 
tuiėsiąs pereiti 
pamatiniai išti 
kol gausiąs reikalinga leidimą 
grįžti • Rusiją.

kraščius.
lai atrodo lyg 

Valstijų įspėjimas 
kad ji nesimaišytų 
guos dalykus.

Adolfo Diaz vakar 
garuotas Nikaraguo 
kos prezidentu.

Jungtiniu
Meksikai,

tapo inau-

I > A N K I/ B A N K R( ) T A V1M A S

šiandie užsidarė čia 
State bankas. Tai jau 
bankas, bankrotaves < l

VValdo 
trečias 
ia per

Penkta-

T rust kompanijos bankas, o 
šeštadienį — Terminai Trust 
komp. bankas.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI 

x\auj ienos pagelbės jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną.
turit parduoti, 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodj. 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Rusai davė Britų streiki 
ninkams $4,452,854

MASKVA, XI. 15. šian
die paskelbtomis apyskaitomis 
sovietų Rusijos profesinės są
jungos per šešis mėnesius, pa

suaukojo streikuojantiems 
tų kasyklų darbininkams 
labo 8,905,703 rublius

Vietų 
7,500,000 
lis buvo 
komiteto
rinktu atiku. I l

sąj nagos
i ublių,

gauta
ir iš

Bri-
viso

viso 
o likusioji da- 

iš centralinio 
laikraščių su-

Gera viskė Amerikoj 
baigiasi; reikia dau

giau gaminti

bai- 
tik 15 

vyriausias

VVASHINGTONAS, XI.
Kadangi gera degtinė 

giasi, viso belikę 
milionų galonų, —
prohibicijos viršininkas gen. 
Andrevvs įuošias pateikti kon- 

Parašykite i Naujienas ką gresui bilių, kuriuo butų leista 
o pirkėjų atra

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

distilerijoms vėl gaminti už
gintą viskę, idant jos nepri
truktų medicinos reikalams.

Graikijoj laimėjo res- 
publikininkai

ATĖNAI, Graikija, XI.
Valdžios paskelbtais andai

Parduokit kas jums nereika- įvykusių Graikijoj rinkimų da
lingas per paskelbimus Naujie- viniais, respublikininkai nau
dose. jame parlamente turės trijų

dešimčių vietų daugumą.

15.

vi-;yk prisipažinti nenorėjo ir
Reikalauja deportuot 

karalienę MarijaMathew \Voll,paskelbė tele
ki! rią žinomas Ameri

kos- rašytojas Upton Sinclair 
akci-1 pasiuntė Rumanijos karalienei 

i, kad 
pakvie- 

į New

metų sausio 1 1 die- tų laikraščiai 
valdžios gramą.

Idžiai savo pajamų 
bendrai $34,077,324.7:

Vyla bus tardoma
gyvena 

kurs lam reikalui bus perkel- Kalifornijoj, dėkojaJlumanijos 
tas į Detroitą. karalienei už

Visi tie ' devyni
savo dalis Ford Motor kompa- menų, 
nijoj pardavė 1919 metais, . 
paimdami už kiekvieną 
akciją po $12,501) ir po

dėl jo 
baubų

ooo.

Darbo Federacijos viceprezi
dentas ii' einąs National Civic 
Fcdei aci.jos prezidento parei
gas, pasiuntė prezidentui Cool- 

laįšką, sveikindamas h 
kalbos, pasakytos Pa- 

dieną, kur Goolidge pa
kuti Jungtinės Valstijos

dar nemano pripažinti sovietų 
(_______  .... jos demokratišką Rusijos.

akcininkai kvietimą jo ir kitų garsių as-1 \Voll ragina prezidentą laiky- 
bet sako, kad jis nepa- tis ir toliau tokio nusistatymo, 

tol, kol sovietų valdžia nc- 
n-oivud f u .lik kalbėsianti, bet ii is

'pareiškia nuomonę, kad Burna-(tikro pakeisianti savo nusista
tymą iv politiką kitoms vals-

jogias išleisti tiek daug pini-'— 
savo.gų kelionei į New Yorką. ir 
$13,-'.

nija ieškanti Amerikoj pasko
los kovai su sovietų Rusija.

Pajamų mokesniai gal bus t ,
' 15 nuoš. sumažinti 4 darbininkai užmušti ka 

sykiu ekspliozijoj
\\ASH1NGTONAS, XI. 15. 

;i šiemet valstybės 
trys perviršio dau- 
30(1 milionų dolerių, 

suma- 
iždo

ginu kaip 
ir valdžia piojelluoja 
žinti pajamų mokesnius, 
sekretorius Mellon šiandie pa
reiškė, kad veikiausiai 15 nuo
šimčių mokesnių, kuriuos žmo
nės ir korporacijos sumokėjo 
šiemet, bus jiems kredituota į 
ateinančiu metu mokesnius. 

4 1

Pastorius nušovė savo 
žmonų, ketvertą vaikų 

ir pats nusižudė
SOUTH TORRINGTON, 

Wyo., XI. 15. — Vietos bap
tistų bažnyčios pastorius, J. 
B. Miport, 45 metų, vakar nu
šovė savo žmoną ir ketvertą 
savo vaikų, amžiaus nuo 4 iki 
15 melų, paskui pats galą 
sidarė. Liko tik vienas, 18 
tų sūnūs, kurs tuo tarpu 
ko mokyklą Liberty, Mo.

pa- 
me- 
lan-

Trys kiti darbininkai užberti 
urve; jų likimas 
mas

\VHEELING, \V.
Moundsvillėj,

MOBILE, Ala., XI. 15. — 
Alabamos baptistų konvencijoj 
pasiūlyta lezoliucija, kuria 
reikalaujama, Kad Rumunijos 
karalienė Marija Lutų depor
tuota iš Jungtinių Valstijų 
kaipo “negeidžiama svetimša
lė ir religinės tolerancijos prie
šas.”

vinus drabužius, kaltu prisipa
žino ir apreiškė: 
vakaro metu jo 
Vidzikauskas įdavė 
kuris rastas prie

Mūrininkai gauna tiek 
pat algos, kiek pro

fesoriai

šeimininkas 
jam peilį, 
kratos, ir 

liepė subadyti pil. Kontrimavi
čiaus visus 9 arklius. Atėjęs 
pievon, kur ganėsi arkliai, jis 
ten radęs tik penkis ir juos 
(Visus subadys ir grįžęs namo. 
Pranešęs apie tai savo šeimi
ninkui Vidzikauskui, kurs li
kęs nepatenkintas, kodėl Repe
čka pasiteisino, kad tamsumo
je negalėjęs visų surasti. Re- 
pečką siusdamas Vidzikauskas 
įdavęs jam 2 pusbonkes degti
nės, 5 litus pinigų ir vėliau ža
dėjęs duoti daugiau pinigų. 
Sulaikytasis Vidzikauskas kal
tu neprisipažino, bet einant 
kvotos daviniais jo kaltė įrody
ta ir matytų kad visas inicia
torius buvo kaip ' tik Vidzikau* 
skas. Visas šis smurtas pa
dalytas iš keršto, nes Vidzi
kauskas su Kontrimavičium 
bylinėjosi dėl žemės ir netekęs 
sklypo už tai kerštavo. Suža
loti arkliai Įkainuoti 6000 litų 
vertės.

SEATTLE, Wash., XI. 15.-*- 
Washir>glono Universiteto re
gentai nustatė savo profeso
riams algas nud $3,000 iki $3,- 
300 metams. Mūrininkai čia 
ir Vancouvere, B. dabar 
iškovojo algos $10 dienai, arba 
$3,120 me+mns.

Jei Amerika pripažintų da
bar sovietų Rusiją, sako Woll, 
tai čia tuojau įsisteigtų sovie
tu konsulatai ir konsularinės 
agentūros su diplomatine ne
liečiamybe, ir tos agentūros 
taptų bolševikinės propagandos 
centrai.

\Voll pasmerkia taipjau 
Sherwoodo Eddy misiją, kuri 

XI. 15. pabuvojus Rusijoj dabar ve- 
nuo'danti čia propagandą sovieti-

dar nežino-

netoli

kompanijos kasyklose šiandie t
įvyko sprogimas, kurio keturi ’
darbininkai buvo užmušti. Dari Mirties bausmės jstaty-
pasigendama trijų darbininkų,! mas Italijoj SVetimŠa-
kurie veikiausiai buvo kasyklų 
urve užberti. Darbininkų kuo
pa daro pastangų atkasti 
griuvėsius ir |
urvo dalies, kur tie trys kasė
jai dirbo.

liams netaikomas
ROMA, Italija, XI.

prisigriebti prie jfcajį jos valdžia olicialiniai

7 ASMENYS PRIGĖRĖ

Praeitą 
prigėrė 
valtele 
licijos.

AUL, Minn., XI.x 15. — 
naktį Mississippi upėj 
keturi asmenys, kurie 

bandė pabėgti nuo po-

pa
skelbė, kad naujašai įstatymas, 
kuriuo pasikėsinimai prieš dik
tatorių Mcssolinį bus mirtim 
baudžiami, nebusiąs taikomas 
svetimšaliams, atsilankantiems 
arba gyvenantiems Italijoj.

Paryžiaus fašistų ir ro
jalistų muštynės

I ' PARYŽIUS, XI. 15. — Pran
cūzų fašistų būrys vakar puo
lė rojalistų laikraščio Action 
Francaise įstaigą ir ėmė viduj 

i ir laužyti. Jie 
'galų gale buvo išvyti laukan. 

Chicagai ir apielinkei federa* (Vienas fašistų buvo laikraščio 
linis oro biuras šiai dienai pra- redaktoriaus pašautas, 
našauja: I ' - ------------ —

Iš viso gražu, bet šalčiau;' Du angliakasiai užmuš* 
stiprokas, daugiausiai žiemių j ti duju Sprogimo 
vakarų vėjas. ' ' ---- -- ----

Vakar temperatūros buvo I DBS MOINES, Iowa, XI. 15. 
maksimam 56°, minimum 43°’— Praneša, kad Hocking ang* 
Fahirenheita , liės kasyklose No. 5, dvi my-

CORDOVA, Alaska, XI. 15. 1 šiandie saulė teka 6:40, lei- lias į pietus nuo
— Praeitą naktį čia jausta džiasi 4:29 valandą. Mėnuo'ekspliozijos buvo 
stiprus žemės drebėjimas. leidžiasi 2:46 vai. ryto.

ŠEIMYNOS TRAGEDIJA

COUNC1L BLUFFS, Iowa, 
XI. 15. — Turtingas vietos pi
lietis ir buvęs bankininkas 
John Keeline nušovė savo 
žmoną, mirtinai pašovė jos se- 

pats nusišovė, 
kas

šerį, paskui 
Tragedijos priežastis kol 
nežinoma.

Žemės drebėjimas Alapkoj

{■■■% MM ' r rancaise įsu 
(viską daužytiT-—

Albia, dujų 
užmušti du 

(darbininkai, Burna ir Ijawson.

New Yorkas — žydų miestas
NEW YORKAS, XI. 15. — 

Pasirodo, kad iš kiekvienų tri
jų Ne\v Yoiko gyventojų \ je
nas yra žydas, New Yorkas 
turi viso 5,924,000 gyventojų, 
jų tarpe yra 1,750,000 žydų, 'sodinti kalėjimam

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje, 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per pąštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

( RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

. NAUJIENOS'
1739 So. Halsted St. Chicago, 111
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“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAĮIGUiį

Pasikalbėjimas su 
K. Norkum

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Kol jus nematot ‘‘Bayer 
žiaus” ant pakelio arba ant tai)- 
let’o. tai jus dar negaunat tik-1 
ro Bayer Aspirin, kuris yra už-, 
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešinitis penkių metų nuo

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

l lantų

Kry-

“Rayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak-

nuo ja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100. , ..

JEIGU NORI B( T LAIMINGU! ..
Negalima pasitikėt ant kitų 

savo vaidint m e
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
reikšdama.'' savo vaidintuve ir jau
sies atlikęs prakilnų darbą ir lai
mingu busi.

įsigyti tą, taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kainą, išmokant dalimis, galima

Rugpjūčio pabaigoj Paryžiuje 
sutikau p. K. N. Norkų, per 
kelis metus buvusį ‘T’nited 
Statęs Lines” atstovą Lietuvai. 
Atrodo sublogęs .nusiskundžia 
nervais. Man užklausus kada 
mano Lietuvon grįžti—atsakė:

Daliai* man nėru ko Lietu
von važiuoti. Jsipiršo i agen
tus p. Luth-»Liutkauskas atvy
kęs Kaunan drauge su p. Be Pil
stei nu Liuksemburgo kolonialė 
krautuvėj nusamdė ofisą ir 
paskelbė, kad visi . į ten kreip
tųsi. Tuo tarpu aš suspėjau 
gauti atstovybę “Hugo Stimies 
Linijos” ir paskelbiau, kad 
dirbsiu kaip dirbau atstovauda
mas naują liniją, nes mano ofi
sas mano* ofisas man priklauso. 
Po to nau ji tT. S. I.. įgaliotiniai 
pasiėmė iš mano ofiso patentą 
ir mano išgautą iš Ministerių 
Kabineto ir vidaus reikalų mi- 
nisterio leidimu ėmė naudotis. 
Man reikėjo išgnut naują leidi
mą ir išpirkt naują patentą. 
Aš išgavau visus reikalingus 
dokumentus ir suilg Išeivy Lės 
fslatymų reikalavimo su pra
šymu. ištikimybės lindimu ir 
tarifais padaviau Vidaus Bcika- 
lų M misteriui, kuris turėjo 
perduot Ministerių Kabinetui 
dėl rezoliucijos. Policija man 
pianešė, kad jeigu iki tokiai 
dienai įnešiu kauciją i naujų 
firmą tat bus leidimas suvėla
vęs ir reikės kontorą uždaryti. 
Negavęs* paskolos- Kaune nuvy
kau Bėrimą n kur man priketi- 
no paskolos, bet ir ten užsitęsė 
ir kontora tapo uždaryta.

Kaip bus su klijuotais, ku
rių reikalai neužbaigti?

Tie klijentai.kurie tapo pri
imti po mano atsistatydinimo 
rašto parašymo Vidaus Reika
lų Ministerijai nuo l . S. L. at
stovavimo ir po los tosios U. S. 
Linijos apskelbimo, kad jie tu
ri naują ofisą priklauso mano 
asmeninei atsakomybei ir jie 
jau aprūpinti. 'Vai galutinai 

-sureguliuos nauja liūgo Stimies 
Linijos atstovybė apie ką mano 
sutarta. Bet jai nebus ko nė 
reguliuoti. Kas link visų ne

Iš “Don Juan

baigtų klijentų priimtų laike 
U. S. L. atstovavimo— jų rei
kalų ir sąskaitų sureguliavimą 
pasiėmė ta pati U .S. L. atim
dama iš manęs patentą ir leidi
mą ir tuo pačiu sykiu ir gali
mybę darbą tęsti. Intrigantų 
paklausiusi ir tokią griežtą at
mainą linija padariusi be abejo 
apsisvarstė, kad mane pasmau
gus ir košės privirus reikės pa
tiems tą košę ir išvalgyti. Sa
vo darbu aš linijai esu davęs 
begalę pelno ir pačioj darbo 
sezono pradžioj iš manęs atstox 
vyLę paėmė ji beabejo žino ką 
padarė. 
š( niuj ir

su visu ofisu taip smarkiais pa- 
sirodžiusiems linijos ponams 
palieku. Jei norės būt žmo
niški—viską atmokėjo jie galės 
dar su geru uždarbiu išeiti.

—Ką tamsta asmeniškai da
bar manai pradėti?

Tuo tarpu aš .nieko nega
liu daryti, nes gydytojai patarė 
pasilsėt, kol nervai sustiprės. 
Vėliau aš vėl manau koki nors 
garbingą darbą dirbti, (ral grį
šiu prie laikraštininkystės, gal 
eisiu prie biznio, gal iš ko nors 
dalį paskolos atgavęs v\ksiu 
kur nors j tolimus kraštus ką 
nors naujo pradėti.

Ar tiesa, kad tamsta pasi
stengei, kad U. S. L. ekskur
sijų paveikslai su palydovais 
jų tarpe Hutu tilptų knygoje 
“Amerika ir Ameriko Lietu
viai”?

TIKRAI PAŠALINA
SKAUSMUS

Nuliūdę kentėtojai dėl aštrių, tarsi 
peilio skausmų, nušipusių varginan
čių, nuolatinių skausmų, kurie labai 
dažnai eina su plaučių ir skilvio ne
smagumai, gali rast malonią pagelbą 
naudodami Johnson’s Red Cross Kid- 
ney Plaster’j. Jis suteiks beveik ūmią 
pagelbą nuo baisių kentėjimų, ir vi
sai nekliudys, bet padės sveikatos 
stoviui einant greta kitų gydymo 
priemonių prirašytų Jūsų gydytojo.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas- 
ter’Is neturi būt laikomas kaipo vais
tas dėl organinių suirimų — jūsų gy
dytojas gali tą jums patarti ir sutei
kti tikrus nurodymus.

Johnson’s Red Cross Kidney Pla- 
ster’is Šildo ir švelnina, ir jo vaistai 
būtinai pradeda persiunkti per odą 
tiesiog j apimtas dalis. Jo naudingi 
rezultatai veikia taip ilgai, kol plas- 
teris laikoma prie kūno. Tikrai paša
lina skausmus. Buk tikras pareika
laut pas- vaistininką didelio Red Cross 
Kidney Plaster su raudona flanele už
pakalyje. Visose vaistinėse.

Išsigydė savo rupturą
Aš įgijau didelę rupturą kuomet 

kėliau baksą keli metai atgal. Dak
tarai .šakė, kad vienatinis išslgydy- 
nias yra operacija. Diržai nieko 
man nepagelbėjo. Paskiau aš sura
dau bodą, kuris greit ir pasekmin
gai maru* išgydė. Jau daug metų 
praėjo ir ruptura daugiau negrįžo, 
vienok aš dirbti sunkų darbą kaipo 
karpenteris. Nereikėjo daryti ope
racijos, nelrukdžiau laiko, nebuvo 
trubelio. Aš neturiu nieko dėl par
davimo, bet suteiksiu pilnas, infor
macijas kaip pilnai išsigydyti be 
operacijos, jei paraŠysit man, Eu
gene M. Pullcn, Carpenter, 162 N. 
Marcellus Avė., Manasųuun, N. J. 
Iškirpkit šį pranešimą ir parody
kit savo draugams, kurie turi rup
turą — jus gal išgelbėsit gyvybę 
arba sulaikysi! kentėjimus nuo rup- 
Iliros, rūpestį ir pavojų nuo opera
cijos.

JOS. F. SUDRIK
Krautuvėse 

3343-3417-21 S. Halsted St 
Chicago, III. YPAT1ŠKA1 PRIŽIŪRIMOS

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

KALĖDŲ 
EKSKURSIJOS

Aš esu be skatiko ki- 
neluriu jokios gali

uką tęsti. Linija turi 
savo rankose mano vertybės 
popierų apie $3,(MM) vertės ir 
atmokėjus klijentams
galės realizuol vekselius ir pas
kolų raštelius, kuriuos drauge

vėliau

—Taip, aš mat manydavau, 
kad žmonės !ą mano, ką sako 
ar rašo, bet pasirodo, kaip man 
vėliau pranešu, p. L. savo vir
šininkams aiškindamas ir ta 
faktą savo kreditui prisiskyrė. 
Turėdamas geras akis ir būda
mas Am. piliečiu jis Imi dau
giau šansų, bet imant Amerikos 
linijų, klijentus, jį ir mane iš 
paėmimo iš manęs^patonto ir 
leidimo ir abelnai iŠ tos atmai
nos tik jis vienas pasipelnė. 
Jei patento ir leidimo iš manęs 
nebūtų pasiėmė, aš bučiau pui
kiausiai ir toliau dirbęs.

Dar pasikalbėję apie įvairius 
reikalus persiskyrėme.

—J. S. P.

U J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvįų, Gru
pių ir šeimynų 
Musų • Speciali- 

škumas.-

3315 South 
Ilulntcd St.

Tel. Yardfl 1516
Res. Tel. •

Beverly 2300

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.k ------- - , ■ -............./

Visi Galite Įsigyti 
Žurnalą “Bangos”

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

“BANGOS”
219 W. Main Street 

Westviile, 111.
Atsišaukit, o mes vieną numerį 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI. 
.....  ........... .................... . . /

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

Atlankyk savo tėviškę ir keliauk 
ant musų greitų

HOMER1C
OLY.MPIC

ir didelių laivų

Lapkričio 27 
Gruodžio 4 
Gruodžio 4 

Gruodžio 11

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

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. 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

Perkant tiesiog iš dirbtuvės šutau- 
pysit nuo 23% iki 50% nuošimčių 
ant seklyčios setų. Padirbant ant už
sakymo. Taipgi užlaikėm gatavų pa
darytų dėl pasirinkimo. Materiolas, 
darbas, gražumas ir stiprumas už
tikrintas. Dabar geriausi proga užsi
sakyti, ir dėl svečių turėsit puikiau
sius rakandus ir sutaupysit didelį 
nuošimtį, šiaip užlaikėm visokios rų- 
šies rakandus ir parduodam pigiau
siom kainom.

MAJESTK
( Didžiausias laivas pasaulyje).

Uždarytos kajutes dėl 2, 4 
arba 6 ypatų.

Kreipkitės prie savo laivakorčių 
agento arba

WHITE STAR AND
RED STAR LINES
127 So. State St., Chicago, III.

vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas. , ,

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

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais. .

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybč ii biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBĖ
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Ao j m ynos i

Visi susipratę darbininkai ir (laibo inteligentai SKAPTO 
Lietuvds Socialdemokratų kovos organą

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

Prieš-švenčių Išplaukimas 
per Bremenu 

MUENCHEN 
Gruodžio 8 
Cubin, Turistu 

3 r d cabin ir 3 k lesa 

COLUMBUS 
Gruodžio 1 i 
1, 2 ir 3 klesa

^Naująją Gadynę”
“NAUJOJI GADYNĖ” rašo įvairiais socializmo teorijos ir praktikos 

klausimais ir nušviečia socialistinėj dvasioj svarbesniuosius 
Lietuvos ir užsienių ūkio, politikos, kuiliuos ir darbininkų ju-

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal
va gėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Atpiginta ten ir atgal 
kelionė. 3 klesa iš New
Yorko iki Kauno ir augičiau

Gcraa Keležinkeliaiu su8i»iekirnat> i* 
BREMENO | Lietuvos dalis 

Garsiausi pasauly laivai
Lteyd -patarnavimas

Del informacijų atsišaukit prie 
autorizuotų vietinių agentų

NORTH GERMAN

Viaoa* apt įeitose—35c ir Mc puodukas Ir 
dūdelė. Ciiildren** Musterole (lengves

ni knxu) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster
100 No. LaSalle St., ( hieago

dėjimo klausimus.
GADYNĖ” teikia plauni informacijų iš darbininkų 
Lietuvoje ir užsieny.
GADYNĖ” duoda ėiliij, apysakų, vaizdelių ir kitų 
skaitymo dalykų ir kritikos straipsnių.
GADYNE” deda politinio gyvenimo ir darbininkų 

apžvalgas.
“NAUJOJI GADYNE” karts nuo karto duoda turiningą moksleivių 

žalzdrininkų priedą “Žaizdras”.. , •
“NAUJOJI GADYNĖ” išeina kas mėnuo, kiekvieno menesio pra

džioje 32 ir 48 psl. didumo. .
“NAUJOJI GADYNfi” metiniams prenumeratoriams duoda 2, o pus

metiniams 1 knygą dovanų.
“NAUJOJI GADYNĖ” prie kiekvieno numerio duos atskirai gražia

me popiery po vieną atvaizdą žymesniųjų socializmo veikėjų ir 
mokslininkų; fotografiją.

“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja metams 10 litų, pusei metų 6 litai,
t 3 mėti. — 3 lit., 1 mėn. —* i-lit. Anierikbje kaina metąms, 

2 doleriai.
UŽSAKYKIT GIMINĖMS IR PATYS U2SISAKYK1T

Adresas:

KAUNAS KĘSTUČIO 40, 
Naujai Gadynei

jmio 
“NAUJOJI

“N A U JOJI

judė-

leng-

kovos

MaaDaMnaMaaHaanaMBaaMBHHBaaoH

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, 1LL.

□zem

$10.000 ATeeUen. POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

oter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

> SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF 
v

If sustained ’ If sustained in 
in the į the manner de-

manner | sribed in Para-
described in k graphs 2 to 9 
Paragraph 1 inclusife

Life ............................................................
Both Hands ...............................................
Both Feet ...................................................
Sight of Both Eyes ..................................
One Hand and One Foot ..........................

One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye..............
Either Hand ...............................................
Either Foot ................................ ................
Sight of Either Eye ..................................

$10,0(10.00 $500.00
* 10,000.00 500.00

10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 t 500.00
10,000.00 ' 1 500.00
10,000.00 500.00

5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 ;i 250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

t PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą' sumo
kėdami 75 centus regis- 
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE!

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 £ccident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, 
ii- liudiju kad —

ryti norinčiam įsigyt? šį 
Apdraudos Kontraktu, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuoj aus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatideliokit šio reikalo 
ant rytojaus —,imkite ir 
atlikite tuojaus!

■ -r y-

____________________

čia įdedu registracijos 75c.
Į 1 Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 

skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

I Į Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu paghl šitą policy per vienus metus.

I ~Į Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai
tę 18 centų.

I 1 Siuntinėk it man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicago j .$8.00 ir dar dadesiu 75c. 
apdraudos registraciją.

.............................................. „ Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ........»............. ............................. •*.....................
Gatvė Adresas
Miestas ...........
Užsiėmimas ...
r • 'i js * ■

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

Padekit 
ženklelį 
į tinkamą 
kletkutę 

paženklinimui 
savo 

t 

atsakymo

Vardas

Valstija
...... Apt.



\ n t padienis

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

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 
Eina kartą savaitėje.

I.AZBAUSKlS, Pirnv., 3219 Auburn avė., Chicago 
.1. SEMAŠKA. Rafit., 1834 VVabansia Avė,, Chicago |

D-RO .1.

šiomis dienomis
J. Basanavičiaus

žemei dar tebesant 
is reiškinys įrodo du 
iena, žemė savo jau- 
buvus* skvsta; antra,

M. Dagilėlis

PANEMUNĖMIS

rugsėjo 27

rankosna pateko, lodei ii 
i«> atsakas I ams-toms vėla

laišką gavus ir Jusi 
mintis ir jausmu 

Mane taipogi laba

tarpe

. viliuos, 
iečiai, t

ana •

sidūs prie gaivinimo Ameriko* 
lietus iuu<* tautiško ^usiprati-

su žmonė-

NAUJIENOS, Chicago, III.

mis neišnyktų.
Amerikos mok'

usque in aeternum'

Dr. J. Basanavičius.

ASTRONOMIJA
Kodėl žemė

Musų žemės kamuolys, 
musu skaitytojai jau žino, 
ra visiškai lygus, žemė yra 

jų polių. Mes 
skaitytojams

i žemės nelygumo, i
nome,

Kuriems

t ie yra pa- 
rsantiej i 

rusus lašeliai vra bemaž apskri-

liai, žinoma, negali būti, ka
dangi žemės traukimas juos 
spaudžia prie žolių ir suploja. 
Tačiau apskriti yra iš erdvės 
puolantieji lietaus, lašeliai, 
leistas iš aukšto kristi 

irgi yra 
ne vien 
, Let ir

tas. 1;
mažais
dėlėmis skystomis 
Persistatvkime sau,

Pa- 
žemėn 

apskri- 
tik su 
su di-

masėmis. 
kad mes 

turime taip didelį skystos me
džiagos masę, kaip žemę. Jei
gu ta masė bus pakankamai 
minkšta pasiduoti savo vidaus 
traukimo jėgai, tai yra aišku, 
kad jos paviršius susilygins, 
kaip sus-ilygina jurų ir ežerų 
vanduo, jeigu jis nėra vėjo 
blaškomas. Musų įsivaizduoja
masis skystos masės kamuolys, 
jeigu jis nebus išlaukinės gra
vitacijos liečiamas-, turėtų būti 
apskritas.

Bet daleiskime, kad tas ka
muolys pradeda suktis apie sa
vo ašį*. Kiekvienas gali supras
ti, kad tokio kamuolio pavida
las pasikeistų. Per ekvatorį jis 
išsigaubtu, o per ašigalius su
siplotų. Juo greičiau toks ka
muolys tuo labiau jis 

ų polių. Tuo 
budu ir pasidarė žemės susiplo- 
jimas,
skystos, dar nesušalusios, me
džiagos, 
saistant,

kol jinai

žemės paviršiui at- 
ant jos pasidarė ma

žų nelygumų: atsirado kalnai 
ir duobės. Nežiūrint į tuos ma
žus nelygumus, pats žemės pa
vidalas tebėra toks, kokiu jis

Savo argumentams paremti 
mes galime kreiptis į kitus 
dangaus kimus. Imkime, pavyz
džiui. saulę. Saulė išrodo visiš-
kai apskrita. Geriausiais šių 
idenų astronomijos įrankiais 
astronomai negali įrodyti, kad 
saulės poliarinis diametras nors 
kiek skirtųsi nuo -ekvatorinio 
diametro. Bet astronomai diJei 
to nesistebi. Jie sako, kad ki
taip ir būti negali. Saulė, be 
abejo, yra susiplojus iš savo 
uolių, bet tas susiplojimas yra 
permažas, idant galėjus išma
tuoti. Taip yra t<xlel. kad sau
lė apie savo ašį sukasi palygin-

25
LS|. 
vra

apsisukti karią apie

nežymus.
Eikime tačiau prie greitai 

besisukančių planetų. Imkime, 
pavyzdžiui, milžiną Jupiterį, 
l’ažiurčjuš per teleskopą į Ju- 
niterį, iš karto galima pastebė-

Oi, gražybe prigimimo, 
kas lai apdainuos? 
Kas išaiškins įkvėpimą? 
Kas kraštus jam duos?

šitai, Nemunas išsitiesę 
milžinas ramus — 
ritin greit šlaitų pavėsiais
vandenis savus.

Medžiai stiprūs, 
dūli ant krantų, 
ii seneląii liemeniuoti 

senų kartų.iš
Ten saulylė gal 

leidžiasi žemai, 
čia krūtinė kvapą

krauti visokių partijų ir pa
kraipų lietuvių bekraščiais. 
Grigaitis skaito žydų, vokiečių, 
francuzų, rusų, lenkų, anglų ir 
kelętas I lizinų kitokių tautų 
laikraščių, bet iežednievnos pas 
jį nčra. Tikras pasityčiojimas! 
ležednievnos redaktoriai savo 
galvas ir laužė ir džiovino, bet 
niekaip negalėjo Išspręsti, ko
dėl Grigaitis neskaito iežed
nievnos. Kadangi šis klausi
mas jiems yra perdaug gilus, 
jie atidavė jį žiopliui, žiop
lys pareiškia šit ką:

ležodnievnos redakcijoj yra 
didžiausi netvarka. Jos reduk- 

itoriai .sėdi ne savo vietose. 
Driuliš turi patyrimo apie gy

vanašles, bet neturi patyrimo 
i apie iežednievnos redagavimą. 
Trazdas moka gerai spjaudyti 
j kelnes ir jas prosyti, bet jis 

i jau baigia nuvaryti iežedniev- 
ną nuo kojų. Asiunas gali ge- 

Įrai muilyti vyrų snukius, bet 
'jam nevyksta, muilyti jų akis. 
Į ;( Nieks iki šiol nebuvo girdė
jęs, kad laikraščių redaktoriai 
'skaitytų apgarsinimus ir iš jų 
Įrašytų editorialus. “Naujieno
se” esti daug skelbimų, todėl 
iežednievnoą redaktoriai jose 
daugiausia randa 
žioplių sosaidė gavo

aną metą butu 
liueija

revo- 
So. Bostone, jeigu tik 
nebūtų “suspoilinęs”. 
vadinasi, musų lietu- 

bolševikų “progresas”
Reiškia, 
viškų 
priklauso nuo oro! VVell, good 
vyrai, ar ne? —Komisaras.

Greit Išeis
GYVENIMAS

Tel. Lafavette 0094

E. V. K RŪKAS
Registruota Akušere

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

4120 So. Richmond Street

medžiagos.

umburiuoti Roebuck kompanijos 
,'taliogų, kurie prieš

sveria

Lakšlutėlė atsišliejus 
čiauška ant šakos, 
čiauška dainą pamylėjus 
iš širdies visos!...

Oi, gražybe prigimimo, 
kas tat apdainuos?
Kas išaiškins įkvėpimą?
Kas kraštus jam duos?...

.... $2

.... $h
.. 20c

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

MėneRlniH žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

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

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

Adresas:

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsiraSykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.-
...................... .... „■

'Ir!. Boulevard 6487
■1619 S. Ashland Av.

Kampus 47-to.S 
ant 2 lubų

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Mrs. MiCHKiEVICZ-VIDIKiENE
AKI ŠERKA 

3101 So. Halsted Street

Baigusi

VUSl 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, ’ 
se ligose

patar- 
visokio- 

prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo 1r po 
gimdymo.

i akuae- 
koleRiją*. 
praktika • 
Pennsyl- 

ligon-

Ųž dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite'pa- 
gelbą.

Valandos nuc
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

n,?.

Lietuviai Advokatai
Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUSERKA 

3252 So. Halsted St.

tuziną ka- 
, Kalėdas 

bus išdalinti iežednievnos re- 
’daktoriams vietoje žodyno. 
Manoma, kad jie tenai ięžed- 

Įnievnai galės rasti medžiagos 
'ištisam metui.
| Grigą i lis sako, 
nimai yraK biznio 
las. Todėl su

kaip iežednievnos 
nenori 
ve ko-
iežed-

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
nų vakarų, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Te). Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

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

8 vakaro. Kitu lai-

Viduje
Stato

Moterys

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

Universal
Bank

ir mergi-

kad apgarsi- 
vedėjų reika- 
tokiais proto

skurdžiais, 
redaktoriai, 
nieko bendra 

' dėl Grigaitis 
nievnos.

turėti. Tai 
neskaito

lie
su

mą-

aiškinama 
apie savo 

daugiau ne

KOKS YRA DIEVAS?

LIŪDNOS DIENOS
IŠLEISTUVIŲ MARŠAS

įti į dūdą. Jis paskirtas dūdų 
orkestro organizatorium. Jo 

Įobalsis yra^toks: Visi storų lu- 
•pų vyrai, organizuok itės!

šią žiemą žiopliai nori pra
dėti koncertyot. Jodei yra gy
vas reikalas turėti savo oikes- 
trą. Yra numatoma puiki dir
va dūdų orkestrui. Drulis turi

t:r. Net matavimų nereikia 
ryti, idant pastebėjus, kad 
piterio poliarinis diametras 
kur kas mažesnis, negu jo 
vatorinis diametras. Joks 
piterio nelygumas 
įo greitu sukimosi 
ašį. Jupiteris yra
tūkstantį kartų didesnis už mu
sų žemę, bet apie savo ašį jis 
apsisuka į 10 valandų. Del to 
tat jis yra taip žymiai susiplo-

yra

Liūdnos atėjo rudens dienos. 
Viskas pajuodo, pagelto, išny
ko... Lšnvko puikiosios gėlelės; (Mandalina palydint)

ŽIOPLYS TVERIA DŪDŲ 
ORKESTRĄ

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 Sę. Halsted St

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

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

b ' ' ........... . ......... .. 1

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

ku pagal sutartį.

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso

DR. G. SERNER
(ŠERNAS) -

Vai. nuo 10 ryte iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 1

L * Tel. Boulevard 7679 
į 3265 S Halsted St 

2-ros lubos

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

nepuošia darže
liu r-ne-kur tik 
pliki jų staga- 

žaliosios dirvos,

jųjų žiedeliai 
lių ir laukų; 
riokso išdžiūvę 
rai. Dirvos-, tos
kur vasarą pilnos javų, lyg mė
lynoji jūra, liūliuodavo, dabar 

nupliko, pajuodo, rugieno
mis pasišiaušė ir laukia nuliū
dusios šaltosios žiemos. Miškas 
nutilo; nujautę šaltį jojo dai
nininkai, pluksnoti, margi, aj>-

netekusi vainike- 
labai liūdną dai- 
žodžiu, sulaukęs 
pasaulis* nuliūdo 
gedulinga varsa.

keliavo į tolimą šalį. Žaliasis 
jo vainikas, nupintas iš kuo 
įvairiausių lapelių. kuris per 
vasarą jį puošė ir dengė, ru
dens sulaukęs, pagelto, parau
do ir šiupėja kasdien. Gaudžia 
likę pliki miško medžiai, tary
tum mergelė, 
lio, liūdną, oi 
nelę... Vienu 
rudens, visas 
ir apsitraukė
Net ir skaisčioji saulute, kur 
vasarą džiaugės ir linksmino vi
sus, dabar užlindo už tamsaus 
debesies, ir tik kada-ne-kada, 
lyg tas nuliūdėlis, norįs susi
raminti aimanuojančią savo šir
dį, prasidengdama pilkąją de
besų skarą, bando juoktis ir 
linksmai sušvinta danguje, bet 
vėl, tarsi ko pabūgus, kuo grei
čiausiai slepias ir lenda už de
besų... —Antanas.

Daug turėdamas šunims duok, 
maža turėdamas — žmogui.

Dievas davė giedrą, Dievas 
duos ir lytaus.

Kepa dešros;
Kvietkų bukietai
Kaip meškos

Tim bir, lim bir, 
Tir bir, bir.

Sveiki, sveikos
Ponios, ponai!
Storos, plonos
Kaip uzbonai 

Tim bir, lim bir, 
Tir bir, bir.

Jaunos panos 
Nemylėjom, 
Bet su muzika 
Lydėjom

Tim bir, lim bir, 
Tir bir, bir.

Jonas tampė 
Koncertiną, 
Petras lankstė
Mandaliną

Tim 
Tir

bir, lim bir, 
bir, bir.

—Don Pilotas.

Mokykloje, tikybos pamoko 
, dvasiškis aiškino vaiku

čiams apie Dievą trijose asabo 
se. Vaikučiai tos teologinės 

j paslapties nesuprato. Del to 
, dvasiškis labai nervavosi ir 
' norėdamas kaip ant delno vai- 
kixm« Dievo trijose *isa.E>ose 
vaizdą įi’odyti, paėmė savo ke
purę ir rodydamas viršų, klau
sia :

—Kas Čia?
. —Kepurė! -atsako vaikai.

—Iš ko ji pasiūta?
' —Iš gelumbės.

Dvasiškis išvertė pamušalą 
ir vėl klausia:

—O čia kas? a
—Kepurės pamušalas.
—Na, o viduryje kas yra?
—Vatos — atsakė vaikai.
—Tai matote, vaikučiai, kad 

kepurė tik viena, o iš trijų 
dalių sudėta: gelumbes, vatos 
ir pamušalo. Ar supratot?

-Supratam, supratom! — 
atsiliepė vaikai. ■

—Na, tai kas yra Dievas tri
jose asabose?

—Toks kaip kepurė! —vien
balsiai atsakė vaikai. [“K.”l

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

•

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

ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

A

KODĖL
. TO

GRIGAITIS NESKAL 
IEŽEDNEVNOS?

laukiant Vidiko išlendant iš 
surpaipes. Yra baimės, kad 
nuo jo kūno smarves žuvys ga
li užsikrėsti .bolševikiška pa
vietre.

P. Grigaitis andai parašė, 
kad jis iežednievnosr neskaito 
ir nežino kaip tankiai ji išeina 
— metuose sykį ar kasdieną. I 
ležednievnos redaktorių . tarpe ^Vake nerasi. Todėl Ūkelis pats 
kilo baisus ermydelis. Kaip kjls žino> 1)raneškit žiop- 
gali būti, kad toks mokytas ir Į.......................
gudrus žmogus neskaito iežed- 
nievnos? Jis gali sustabdyti 
revoliuciją, gali pirkti arba 
parduoti proletariatą, bet ieže- 
dnievnos neskaito! Nuėjęs pas

žiopliai neturi jokių žinių 
apie oratorių Ūkelį, žioplesnio 

.oratoriaus lietuvių tarpe nC su

lių sekretoriui.

IR VĖL REVOLIUCIJA

Eina gandai, kad bolševikai 
šią žiemą kelsią “revoliuciją”,

Du katinu viename maiše ne- jį į redakcijos kambarį rasi vi-'jei tik nebus, perdaug sniego, 
sutelpa. šokių laikraščių. Stalai / ap- VVell, dalykas labai paprastas,

J. P. WA1TCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ,

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 531 
Tel. Central 6390

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

JOSEPII V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS* Nuo 10—12‘pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South K‘hore 22SS 
Boulevard 4186

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

ir

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

f
NAMUOSE

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dlen.

BAROMETRAS. IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrų — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrų, ūkanų ar lietų. 

Besiartinančių audrų ir smarkų vėjų. 
Sniegų, pūgų ar šerkšnų, žiemos laiku. 
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

3.

5.

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.........

1739 So. Halsted St.,

. 80 centų 
75 centus

NAUJIENOS,
Chicago, Iii.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

. dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 288®

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 32Q0

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Falrfax 6858
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Tuos turtus, girdi, kuriuos 
iŠ bažnyčios atenie Rusijos ca
ras, dabar valdanti Uotu vos 
respublika. Todėl ir Lietuva 
pradžioje mokėdavusi kunigams 
tam tikrų atlyginimų. Tai bu
vę ne algos, bet “menkučiai 
procentai už valdomuosius Baž
nyčios turtus.“

Mums išrodo tečiaus, kad 
Lietuvos visuomenes dauguma 
bus tokia “bedieviška“, jogei 
ši “krikšto“ apeiga jos neįti
kins.

Visų-pirma, jeigu remtis tu
ja tvarka valstybės ir bažny
čios santykiuose, kuri viešpa
tavo cariškoje Rusijoje, tai rei
kia pasakyti, kad į duodamus 
iš valstybės iždo kunigams pi
nigus tenai buvo žiūrima ne

nyčios apie 100 milionų aukso 
rublių . vertės turto. O betgi 
Lietuvos kunigai nevadindavo 
jos “bedieviška“ ir net laiky
davo mišias už caro ir jo^šei- 
mynos sveikatų. Kodėl gi šian
die kunigai kelia didžiausių 
triukšmų prieš Lietuvos val
džia, ir tai dagi dėl kokių ten 
“menkučių procentų“?

Pagaliau, kam kunigams rei
kalingi tie “procentai“ (kurių 
nė vienas jų nėra uždirbęs!), 
jeigu jie ima iš žmonių atlygi
nimų už visokius “dvasiškus 
patarnavimus“ — už mišias, 
krikštus, laidotuves, vedybas ir 
t. t. ir dar gantui daugybes au
kų? Biedni žmonės Lietuvoje 
džiaugiasi, jeigu gauna vienų 
atlyginimų už koki nors’, kar-

Apžvalga
STATISTIŠKAS PIRŠTŲ

MIKLUMAS

“Vienybė“ dar karta grįžta 
prie klausimu apie darbininkų 
skaičių Lietuvoje. Pakartojusi 
“Naujienų” bendradarbio pra
nešima, kad Lietuvoje organi
zuotų profesinėse sąjungose 
darbininkų yra apie 2(1,00(1, ji 
sako:

žemės ūkyje “šeimininkų ir 
administratorių“ randasi (sulig 
1923 m. surašymu) 249,552. 
Kadangi tam tikra dalis šita
me skaičiuje nėra ūkininkai 
(bet, sakysime, dvarininkai, 
klebonijos ir kitokie žemės val
dytojai), tai pasirodo, kad ūki
ninkų Lietuvoje yra viso apie 
210,(M>0 ir iš jų dar žymi
dalis, be abejonės, susideda iš 
mažažemių ir kitokių elemen
tų, kurie yra ūkininkai tik iš

kaip į “procentus“, bet kaip i 
algas, ('.aro valdžia juk mokė
davo algas ir pravoslavų dva
siški jai, nors tos bažnyčios tur
tai nebuvo konfiskuoti.

Antra, butų įdomu žinoti, ar 
daug protestų kėlė Lietuvos 
kunigai prieš caro valdžių, su- 
konfiskavusią katalikų bažny- 
čios turtus Lietuvoje. ('.aro 
valdžia, kaip sako Kauno “Vie
nybė“, paėmė iš katalikų baž-

tais ir labai sunkų, darbų. O 
kunigai nori turėt ir užmokės
iu už kiekvieną savo žingsnį, 
ir “ąfieras“ (kurių, kaip žino
mai žmonės Lietuvoje suneša 
labai daug), ir dar — kažin 
kokius “procentus“ už senovė
je valdytus bažnyčios turtus! 
Ar tai ne perdaug asmenims, 
kurie skelbia, kad žmogus turi 
rūpintis ne “svieto raškažiais“, 
bei dūšios išganymu?

[Pacific and Atlantic Photo]

“Žmonių gi Lietuvoje gy
vena virš du milionai. Ūki
ninkų ir jų žmonių, turinčių 
žemės ir savarankį darbų yra 
1.088.816.

“Tas parodo, kad Lietuva 
turi valdyti ūkininkų parti
jos.
Na, ne. Tas parodo tikiaj 

”\ien\bes’ redaktorių “pustų 
miklumą* statistikos >kaitli- 
niu vartojime.

Kai Brookhno tautininkų 
laikraštis kalba apie darbinin
kus. tai jisai ima tiktai orga
nizuotu asmenų skanių. lie 
darbininkai, kmie dar nėra or
ganizuoti. jam tiesiog neegzis
tuoja, nors kiekvienas gali 
suprasti, kad šiandie Lietuvos 
darbininkams dar tėra tiktai 
<>rganiza\if.'a si pradžia. l ik po

vardo.
Taigi, jei net priimtume, kai

po teisingą, šitą žymiai padi
dintą tikrų ūkininkų skaičių, 
tai rastume, kad Lietuvoje ūki
ninkų yra mažiaus kaip pustre
čio šimto tūkstančių. Ir jeigu 
prie tos skaitlinės pridėsime 
da “ir žmonas“, tai gausime 
mažiaus, kaip penkis šimtus 
tūkstančių.

“Vienybe“ gi ištą skaičių 
daugintis, negu padvigubino!

Tai šitaip ji elgiasi su statis
tikos skaitlinėmis. Skaitlinės, 
kaip sako nemeluoja; bet su 
žmonėmis, kurie vartoja skait
lines, matyt, esti visaip.

rxxxxxxxxxxxxxxx:rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Apie Įvairius Dalykus
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to. kai klerikalų valdžia tapo 
nuversta, ėmė pav. organizuo
tis geležinkeliu darbininkai ir 
tarnautojai, ir p .r keletą mė
nesiu jų Įstojo į savo profesi
jos sąjungą apie 1.500. Tik da
bar pradeda rimtai organizuo
tis ir kitu Lietuvos pramonės 
šakų darbininkai, kurių yra ne
palyginamai daugiau, negu ge
ležinkeliečių.

Bet' “Vienybei“ tas darbinin
ku skaičius, kuris suspėjo pri 
sirašvt prie organizacijų per 
kokį pusmeti laiko, lai jau vi
sa “darbininku klasė”!

I ečiaus, laiona t ji kalba 
apie ūkininkus, tai ji visai ne
paiso organizuotųjų skaičiaus, 
bet ima visus ūkininkus ir ju 
žmona1. Ir paskui ji lygina, kad 
suradus, kuriu daugiau — dar
bininkų iu' ūkininkų!

I o dar negana. Ji paduoda, 
kaipo ūkininku “n jų žmonų“ 
skaičių, 1,088.8 i G. Iš kur ji 
šitą skaitlinę paėmė? Tokia 
skaitlinį^randasi leidinyje “Lie
tuvos gyventojai“, bet tenai pa
sakyta, kad i tą skaitlinę įeina 
ne vien tik ūkininkai, bet ir 
visi, kurie dirba žemės ūky. 
Reiškia Ja “Vienybės“ paduo
toji skaitline apima ir ūkinin
kų darbininkus, ir dvarų dar
bininkus, ir “pievininkus“ (gri- 
telninkus), t. y. tokius žmones, 
kurie gyvena savo nameliuose, 
bet uždarbiauja pas ūkininkus 
ai tai dvaruose; ir padienius dar
bininkus-. Aiškus dalykas, kad 
šitas rų.šis žmonių laikvti ūki- 
ninkais yra visai neteisinga. Jie 
yra ne ūkininkai, bet darbinin
kai. Norint surasti, kiek ūki
ninku yra “Vienybės” paminė
toje skaitlinėje (1,(188,816), 
reikia šituos žmones- išskirti iš 
bendro “dirbančiųjų žemės 
u k v“, skaičiaus.

Pečiaus ir tame pačiame šal
tinyje, iš kurio Brooklyno laik
raštis paėmė savo neva ūkinin
kų skaičių, yra aiškiai pažy
mėta, kad ūkininkų Lietuvoje 
yra visai ne tiek, kiek “V.“ pa
duoda. 'Tenai pasakyta, kad

KAIP MĖSA PANIRTO 
“ŽUVIM“

Anekdotuose apie viduram
žių vienuolius (kurie, kaip ži
noma, buvo labai linksmi ir 
mėgstantys smagų gyvenimą 
žmonės) pasakojama apie vie
na minyką, kuris norėjo pėtny- 
čioje pavalgyti mėsos. Bažny
čios įstatymai yra pavertę 
penktadienį pasnininko diena 
(neva dėl to, kad tą .dieną nu
miręs Kristus), todėl mėsą val
gyli penkiadieny geram kata
likui nevalia. Bet vienuolio bu
tu gudraus žmogaus. Kad bu- 
’ų galima ir patenkinti savo 
aĮM'titą ir nenusidėti bažnyčios 
šventos įstatymams, jisai su
galvojo šitokį dalyką: pakrikš
tijo mėsa žuvim. Ir kai mėsa 
“per krikšto sakramentą“ pa
virto žuvim, lai minykas pri- 
sišveitė jos kiek tik į jo pilvų 
tilpo.

Panašią gudrybę dabar, ma
tyt, nori pavartot Lietuvos ku
nigai savo algų apgynimui. Jų 
spauda jau ėmė įrodynėl žmo
nėms, kad algos, kurias jie gau
davo iš valstybės iždo, tai ne 
algos, bet — “procentai“.

Nuo ko procentai? Nu-gi nuo 
tų turtų, kuriuos senovėje ka
talikų bažnyčia valdė Lietuvo
je ir kuriuos paskui konfiska
vo Rusijos caro valdžia.

Kunigų leidžiama Kaune 
“Vienybė” šitą “substancijos 
persikeitimą” iš algų į “procen
tus“ išdėsto sekančiais žodžiais:

“Bažnyčios istorija Lietu
voje rodo, kad keturiolikta
me šimtmetyje įsikūrusį Lie
tuvoje Katalikų Bažnyčia tu
rėjo užtektinai savo naudos 
dvasiškijai aprūpinti. Musų 
kraštui palėkus po Rusijos 
valdžia, caras Mikalojus 1 at-1 

• ėmė iš Bažnyčios nekilnoja
muosius turtus, kaip pav. že
mę, miškus ir t. L, kurie 
tuomet buvo verti daugiau 
kaip 100 milionų aukso rub
lių, ir kaip atlyginimų pasi
žadėjo užmokėti 13 milionų 
rublių. Bet tų pinigų Bažny
čiai nedavė, tik nustatė, kad 
butų mokami nedideli pro
centai, kuriuos Rymo kole
gija Peterburge* turėjo su
skirstyti katalikų įstaigoms, 
bažnyčioms n dvasiški jai.“

Mirties bausmės panai
kinimo rezultatai Šve
dijoj.— Graikai ren
giasi likviduoti “No 
Woman’s Land”

Yra žmonių, kurie ir šiandien 
dar mano, jog be mirties baus
mės visuomenė negali apsieiti. 
Ūsą baimė mirties sulaikanti 
((augeli nuo papildymo žmog
žudystės ar kokių kitų biaurių 
prasikaltimų. Bei pažiūrėkime 
ar toks tvirtinimas atatinka 
tikrenybei? Ar tose valstybė
se, kur mirties bausme lapo 
panaikinta, žmogžudysčių skai
čius padidėjo?

Kaipo pavyzdį paimkime 
Švediją, kur 1921 m. „tapo .mir
ties bausmė panaikinta. Dr. 
\ ikior Aimaquisf, žymiausias 
Švedijos kalėjimų administrato
rius, štai ką pareiškė “The 
Daily Neves“ korespondentui 
Sten lledman’ui:

“Aš t‘su pilnai įsitikinęs, kad 
daugelis šalių, kur tebėra dar 
mirties bausmė, pakeis savo į- 
statymus ir skirs- kalėjimą iki 
gyvos galvos kaipo maksimam 
bausmę. Kokią įtaką padare 
musų reformuoti įstatymai, Ži
noma, dar sunku yra pasaky
ti iš tų kelių metų patyrimo. 
Bet įstatymų reformavimo pro
blema mes jau senai interesa- 
vomės. Dar 1867 m. buvo i- 
neštas į paralmentų pasiūlymas 
panaikinti mirties bausmę. Pa
siūlymas tapo atmestas tik vie
no balso dauguma. Jeigu vienas 
balsas butų 'pakrypęs į kitą 
pusę, lai Švedija hutų buvusi 
pirma ašlis Europoj panaikinti 
mirties bausmę.

“Pirmas tikras žingsnis buvo 
padarytas 187) m., kai valsty
be panaikino viešas ekzekuci- 
jas. Tie visi korimai buvo pa
sidarę savo rūšies pramogomis 
ir jų įtaka buvo neįmanomai 
didelė. 1 uoj po panaikinimo 
viešų korinių, mirties bausme 
.baudžiami prasikaltėliai žymiai 
sumaėžjo.

įdomu .pastebėti, kad Švedi
joj raudasi vienas didponis, ku
ris energingai stoja už mirties 
bausmę. Tarp kitų didponio 
privilegijų viena buvo ta, jog 
jį nebuvo galima karti: mirčiai 
pasmerktą didponį reikėdavo 
kardu nudaigoti. Lordų bute 
minėtas ponas stojo už tos gar
bingos privilegijos palaikymų. 

» “Jeigu valstybė su panieka į 
savo piliečius žiuri, tai gyvybe 
ten nestatoma labai aukštai, o 
tai yra labai pavojingas daly-, 
kas. Manęs lankiai klausia, ar 
mirties bausmė nėra lik geres
nė priemone prasikaltimams su
mažinti, negu kalėjimas iki gy
vos galvos. Aš netikiu,* kad 
mirties bausmė sulaikė kada 
nors krimkialislų nuo prasikal-

timo. Žudeika niekuomet ne
galvoja apie laukiamą jį baus
mę. Kiek man teko pastebėti, 
mirties bausmė tik ugdo bruta- 
liškumą, o ne mažino jį.

“Mirties bausmės panaikini
mas kai kurių yra charakteri
zuojamas kaipo sentimentas. 
Bet mano supratimu—ir aš tu
rėjau daug patyrimo kalėji
muose- kalėjimas iki gyvos 
galvos yra daug aštresne baus
mė, negu mirtis.

“Nuleistieji visam gyvenimui 
į kalėjimą, žinoma ,gali tikėtis 
paliuosavimo. Paprastai kalė
ti tenka nuo 15 iki 18 metų. 
Kaliniai, kurie patenka į ka
lėjimą jauni būdami, pasiliuo- 
savę gali pradėti gyvenimą iš 
naujo. šiandien Švedijoj yra 
tik du kaliniai, kurie pamišo 
bekalėdami. Vienas yra rusas, 
o kitas ( šuomas. Nesiranda nei 
vienos- moters, kuri butų pa
smerkta kalėti iki gyvos galvos.

“Prieš septynias dešimtis 
penkerius metus Švedijoj buvo 
dvidešimt keturis karius dau
giau žudeikų nei dabar, šian
dien Švedijoj randasi 28 prasi
kaltėliai, pasmerkti kalėti iki 
gyvos galvos, o 1912 pi. jų bu
vo šešios dešimtys devyni.’’

Taip kalba žmogus, kuris 
yra skaitomas žymiausiu Skan
dinavijos autoritetu bausmių 
klausime.

❖
Buvusia Graikijos diktato

rius, gen. Pangalos, padarė 
pirmus žingsnius panaikinti 
vienuolių respublikų, kuri gy
vavo Afono (Athos) kalne. Jis 
pasiryžo sunaikinti mažiausią 
ir gal įdomiausią respubliką 
pasaulyj. Bėgiu tūkstančio me
tų ta respublika išlaikė savo’ 
nepriklausomybę. Nei viena 
moteris negalėjo įsigauti į Afo
no kaina; neįleidžiami buvo net 
gyvuliai moteriškosios lyties. 
Gen. Pangalos pradėjo nuo to, 
kad atėmė nuo vienuolių res
publikos kai kurias privilegi
jas.

Numatoma, kad trumpoj 
ateityj 7,000 vienuolių respub
lika turės sugniužti. Patvarky
mas sunaikinti Afono vienuoly
nus sukėlė didžiausį sujudimą 
stačiatikių rateliuose. Ar da
bartinė graikų valdžia pribirs 
gen. Pangalos pradėtam dar
bui, ar ne, — tatai paaiškės 
trumpoj ateityj.

Dabar keli žodžiai apie tą 
keistą respubliką. Afono kalnas 
randasi kelios mylios nuo Sa
lonikų ir yra 7,000 pėdų aukš
čiau nei juros lygmalis. Nuo 
kalno matosi Agėjaus jura. 
Nuo senų senovės aut kalno 
apsigyveno vienuolių w kolonija, 
kuri pasistatydino sau nemažų 
vienuolynų skaičių. Viso randa
si 21 vienuolynas. Tuos vienuo
lynus pastato graikai, bulgarai,

Roscoe Brunner, milionieriaus 
žmona. Ji ir jos vyras buvo 
rasti negyvi Londone. Manoma, 
kad pamišęs vyras nužudė ją, o 
paskui pats ša ugalą pasidarė.

serbai ir rusai laikotarpy  j ke
lių šimtų metų. Pirmas vie
nuolynas buvo pastatytas de
šimt ame šimtmety j.

Ilapsburgų valstybė sugniu
žo po 700 metų viešpatavimo; 
Romanovų dinastija valde Ru
siją ?>00 metų; Hohenzollernai 
išsilaikė Vokietijoj apie tūks
tanti metu, o dabar ateina ei
lė pranykti kitai valstybei, ku
ri bėgiu 1,000 metų rengė savo 
piliečius užgrabiniam gyveni
mui.

komunomis ir turi pildyti vy
resniųjų įsakymus, o kiti-—mo
li a s t i r a i d o r r y I h m a 
palyginamai gyvena laisvai, t. 
y. kiekvienas jų yra maždaug 
sau ponas. Be to, Afone dar 
yra taip vadinami atsiskyrė
liai, asketai ir aseboristai.

Vienuoliai atlieka visokiau
sius darbus: vieni jų užsiima 
žemdirbyste, kiti įvairiais ama
tai, treti bitininkyste ir 1.1.

Afone randasi vienas seniau
sių pasaulyj knygynų, kur su
krauta reti rankraščiai ir kny
gos, o taipgi relikvijos. Tame 
knygyne yra sukrauta svarbių 
istoriškų dokumentų apie Grai
kijos praeitį.

Pasakojama, kad kartą į “No 
Woman’s Land“ įsigavo katė 
ir atvedė Kkačiukus, l’as įvykis 
sukėlęs didžiausį sujudimą tarp 
vienuolyno įnamių .Katė su sar 
vo šeima tapo nuskandinta, o 
to vienuolyno viršininkas pa
šalintas nuo vietos.

Prieš porą metų .buvo pasam
dytas būrys kaimiečių žemės 
darbams. Kaimiečiai atsivedė 
su savim moteris’, aprengę jas 
vyriškais drabužiais. Vienuoliai 
tą šposų susekė ir tuoj kai- 
jniečius išvijo.

Tą nepaprastą .vienuolių res
publiką graikai dabar rengiasi 
likviduoti. Praeis keliolika me
tų ir .moterys gal su šypsena 
minės vienuolius, kurie bandė 
nuo “moters žabangų“ pasi- 
liuosuoti. Afoiio kalnas gal 
bus paverstas linksmybių ir 
sveikatos kurortu, kur skambės 
muzika ir besilinksminančių' 
juokas.— K, A.

Neguli Geresnio Surasti
Jeigu randasi kur nors ge

resnis ointmentas nuo odos 
niežiejimo negu Severą’; 
Esko, tai aš jo negaliu su
rasti šioje šalyje”, sako M r. 
A. Hardish, Forest Lake, 
Mich. “Aš vartoju jį su di
deliu užganėdinimu ir malo
niai rekomenduoju jį vi
siems kenčiantiems žmo
nėms nuo niežiejimo odos ir 
kitų odos nemalonumų”. 
Tiktai 50 centų slovikėlis 
aptiekuose. W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.

Aprėdalų Krautuve

Vyru' Moterų >r ' aiku 
Aprėdalų Krautuvė

Visas tavoras naujas ir naujausios 
mados. Parduodame labai pigiai.

Kviečiame visus atsilankyti ir bu- 
it užganėdinti musų kaina ir geru 

patarnavimu.
J. Saudargs ir J. Pikelis

MID-VVEST
DRY GOODS STORE 
4172 Archer Avenue 

Chicago, III.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Redakcijos Atsakymai
jj. Šeputis, Chicago. — lai 

buvo apmokamas skelbimas ir< 
jis visai neparodo Naujienų nu
sistatymo. Naujienos savo nu
sistatymą pasakė dar prieš pri
ėmimą to patvarkymo ir to 
savo nusistatymo jos nėra pa-1 
keitusius .

h Karolis Norkaitis
r Parduodu auksinius daiktus, 
L taisau laikrodžius ir pritaikau 
k akinius.
į 1850 W. North Avė.
P Tel. Brunswick 9393
t CHICAGO, ILIY
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G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
1 eiti į tas sankrovas, kuriąs 
■ skelbiasi Naujienose.

II
Nėra abejonės, kad vienuolių 

užlaikymas yra sunki našta 
Graikijoj žmonėms. Aleno res
publika prarado savo nuosavy
bes Rusijoj, Mažojoj Azijoj ir 
Konstantinopoly. Laike karo 
pilgrimams visai nebuvo gali
ma atvykti į šventąjį kalną. Po
kariniai sunkus laikai padėties 
beveik nepakeitė. O senais ge
rais laikais beveik svarbiau
sias įplaukų šaltinis buvo pil- 
grimų dovanos. Žymiausias pil- 
grimų skaičius atvykdavo iš 
Rusijos. Iš ten dabar jų be
veik visai neatvyksta. Turkijos 
valdovas, Kernai Pasha, irgi 
yra nusistatęs prieš pilgrimus. 
Tuo budu vienuolius prisieina 
šelpti Graikijos valdžiai. O už
laikyti neturtingai ir karo nu
alintai valstybei 7JMH) dyka
duonių yra stačiog nepakelia
ma našta.

štai kodėl gen. Pangalos ir 
buvo sumanęs panaikinti vie
nuolių respubliką, o vietoj jos 
įkurti kurortą, kuris galėtų 
duoti valstybei neblogo pelno. 
Afono kalnas savo gražumu 
galėtų konkuruoti su žymiau
siais Europos kurortais.

Vienuoliai paprastai dalinama 
į dvi klasi: vieni jų gyvena 

150,000 
Mirčių 

yra pasekmės \

ŠALČIŲ
Šalčiai pavojingi.
Šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas, 

užkrečiamas. Neapleiskite ja nei valandė
lės. Niekas nežino, kur jis gali nuvesti.

Virš 150.1)0 mirčių kasmet kįla iš 
priežasties šalčio.

šalčiui reikia keturių dalykų — juos 
reikia daryti tuo*j. Sulaužykite šakį, pa- 
liuosuokite vidurius, sustabdykite karštį, 
suvikrinkite sistemą.

Hill’s tą padaro į 24 valandas — ir Ik 
nemalonių pasekmių kAip kitos gyduolės. 
, -Nežaiskite su šalčiu. Gaukite tikrąjį 
Hill’s ir pradėkite kada altis pradeda. Vi
sos aptickos parduoda Hill’s.

TRMYKIT c-. RAINA
KAI) BUTŲ

CASCARĄ >QIJ IN INE
RAUDONA

UE2U.1U PAVEIKSI,U

Lietuviai Daktarai
■ * 1 " ........ ..

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki K vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

f............ .
I’hone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir 7—9; Ncd. 10—12 r.
Rezidencija: 3114 VVest 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, UI.

A. L. Oavidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rz > » (nuo 9 ikt II vai. ryte;
balandos nuo q q vajt vaįare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
• D0WIAT—SASS

/■

1707 W. 47th SL 
•

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

8 iki 2 vai. po pietų
i 1 ■ l 1 1 1 ’ 1 1 ■

' Dr. i J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

' ' Tel. Boulevard 2169
, — 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 

vakarę.
Ofiso 'l'elefonau P’dbnan 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0378

A. MONTVID, M. !>.'
1579 Milwaukee Are., Roorn 209 

' Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4142 So. VV’estern Avė.

Tel. Lafayette 4146
, - J nuo 9 iki 11 v. rytoYaiandus į nuu 6 .ki ,j vat va]c

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospecl 1930. Ofiso valan

čios 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7012

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

'' D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

r M. ŽILVITIS

I
Dent istas

r 3243 So. Halsted St.
Ofiso Tai. Boulevard 7179 

Ris. Telefonus Hemlock 2615
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Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magi

Geriau negu Soda

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vaikus pasimirė nuo 
munšaino

Mergina pagelbėjo 
apiplėšti Roseland Kraujo, odos, chroniškas

daro tyrinėjimus priežasties
Trims vyrams lošiant korto

mis Oakley Arnus hotely, 9 N.

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

Per penkiasdešimtį metu tik

Karalienės apsilanky
mas Chieagoje

mirties John Piepiorko, 2030 Oakley Avė., \ įėjo plėšikas* su 
CUster St., 16 m. vaiko, kuris j merginą, kuri kol plėšikas sto- 
buvo rastas be sąmones kieme vėjo sargyboje, surišo visus 
užpakaly namo 2218 N. Robey tris vyrus ir įmetė į klosetą.

atgabentas ligoninėn už (Paskui jie pasiėmė $35 ir išė
jo. Mergina buvo visai jauna, 

purvyne gal kokios 17 m. amžiaus. Plė-
railo viena moteris, kuri ir pa- šikas su ta mergina buvo die- 
šaukė policiją. Purvyne ir lie- ną prieš tai užsiregistravę

St. ir 
kelių valandų pasimirė?

kartais 
nežino, 
lietuviu, 
stambi u 
lietuviu

visgi tarp cliicagieėių 
tokiu, kurie Roselando

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vy rų ir moterų

pasitaiko ir
biznierių, 
turi savo

yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rųgimą viduriose ir praša-

atvyko llumanijos 
Marė su savo sūnum 

į re ir didžiausiu buriu
palydovų.
pats mayoras Dever, kuris jai 

nebučiavo, nors 
visų

nuosavybes, 
viela gyven

ti ir smarkiai auganti. šiemet 
pristatė daug didelių mūriniu

malonesnis vartoti negu
Būtinai reikalaukit “l’hil-

kiasdešinitis centų buteliukas? 
bile kokioje ąptiekoje. “Milk of

t mota

ir jo pirmtakuno Charle 
Phillips nuo 1875.

Reikalaudami

RAKANDŲ

DR. VAITOSI!
OPTOMETRISTAS

S AKIU SPECIALISTAS 
įtempimą, kuria

LIET
Palengvins akių 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Of. J, W. Seaudette
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashiaiyl Avė.
Valandos:

'«:30 ir nuo 7 ik. Iu. Nedė- 
2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA;
2226 MaruhalI Blvd.

TELEFONAS CRAWFOKD 148P
TELEFONAS CANAL MM

Nuo 2 iki < 
liojir dukte-

tainų ir tuje Piepiorko buvo išgulėjęs hotely kaipo Bob De Vries iš 
Milv^aukee ir žmona. Papildę 
plėšimą ir apleisdami hotelį, 
jie betgi hoteliui nepasiliko 
skolingi: užsimokėjo visas sa
vo bilas.

Juos stoty pasitiko!keletą

išbučiavęs 
kardinolų, kurie 
Chieagoje šiemet 
rištinio kongreso. Chica-

til- 
laike eucha- 
Visin

dalyvavo ka
ralienės priėmime ir paskui 
ruošė puotas

m

lutinių puotą

valandų. Atgabentas li
goninėn jis atgavo sąmonę, 
bet -elgėsi kaip girtas būda
mas. Iš jo vidurių taipjau iš
imta nemažai munšaino ir vy
no. Spėjama, kad jis nuo 
munšaino ir mirė. Kada dakta
rai pamatė, kad vaikas 
mirti, jie pašaukė jo

\ ieną paskui kitą, kurie dar spėjo atvykti 
ir vakar taipjau‘pat vaiko mirtį.

ir “apžiūrinėj

lijo. Delei nuo-1 
v • _ • • • Iir važinėjimosi

įsrode labai nuvargusi, 
teisingai anglai pašiep
rikieėins, kad jie negali turėti I 
karaliaus, nes j fe visokiomis • 
iškilmėmis karalių užkamuotų.

Po apsilankymo Chieagoje 
Karalienė sutrumpins laiką sa
vo viešėjimo Amerikoj. Ji ma-

Anieriką gruodžioa

cim
Lankykite Didžiausias

leisti gruodžio 11 d. Rumunijos 
žmonės esą jos pasiilgo.ir norė-

tu rėš 
tėvus, 
prieš

Busiantysis šerifas 
serga

Areštavo už dalinimą 
karalienei smerkiau- 

čių lapelių ■’

•/I Rumunijos karalienei
11 j besilankant Chieagoje, 

ame’_ nistai įvairiose vietose
!padaryti mažytes demonstraci
jas' ir dalint* karalienę smer
kiančius lapelius. Visose vieto
se policistai komunistus iš
vaikė irr niekinius lapelių da
lintojus areštavo, 
juos paleido,, nestatydami prieš 
juos jokio kaltinimo. Tik prieš 
areštuotus prie Rumunijos žy
dų sinagogos 
ir karaliene,

grvžimo Runnini-

nebera

ikiečių širdingumu.

Pavieto iždininkas
Carr, kuris pereituose 
muose tapo išrinktas 
šerifu, sunkiai serga

pavieto 
Mcrcy 

ligoninėj. Jis nuėjo ligoninėn 
j po rinkimų, susirgęs ne

pavojinga vidurių liga. Betgi 
vieton pasveikti jis pablogėjo 

Marei įr vakar reikėjo du sykiu leis- 
komu- tį kraujo, kad jo gyvastį iš
bandė gelbėti. Bet dar gal ir trečią

bai po lietaus, čia yra ir di
delių dirbtuvių, jų tarpe gar
siosios Pullniano vagonu dirb
tuvės. Susisiekimas su Chica
go irgi patogus, nes 
eina Illinois Central 
niai traukiniai, ku 
nuveža į patį miesto centrą.

Kaip 
daug, 
jaunimo ir 
lietuvaičių, 
S€ ld)<'l'll iii.

sakiau, lietuvių čia yra 
•• yra ir g rąžau s 
čia augusiu gražių

mučiu turi

n to

kūmutės. Daug kil
savo virdulius ir ver-

leisti kraujo, 
jo sesuo Mrs. Ro- 

ir aldermanas

senberniai vaigšto po stabas ir 
siurbia karštąją; kūmutės gi 
moka gražiai pasikrapyti, ap
sikabinti ,sijonėli \ kilsterėti,— 
o senberniams to tik ir reikia. 
Kuomet prisitraukia “šiltosios’’,

Chieagoje, 
THE PEOPLES 
FLRNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
peoplevlurBilttre (ompani/

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19tb Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

SIUSKIT HEK „ 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

Kraujo davė 
se Graham 
McDonotigh. Jis buvo tiek silp
nas, kad kunigas ir paskutinį 

bet paskui Į patepimą jam* davė.

sėti, o pabudęs ir prasikrapš- 
tęs akis pasijunta jau plikas 
kaip tilvikas. Kūmutės gi tik 
juokiasi ir džiaugiasi geru biz
niu.

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

J. F. Eudeikis Komp. 
l’AGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Varus 1711 ir 4010 
SKYRIUS

4447 So. Fairfieid Avenue, 
Tel. Lafayctte 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos. * •, 

l)r, Jati J. Smetona 
OI’TOMETRISTAS 

1861 South Atdilartd Ave««c 
Kampas 18-tos Gatves. 
Telefonas Canal 0523

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

RUPTURA
IŠGYDOMA

mnr BeJ Skausmo
iš kiekvienų h vyrų turi 
Daugelis turi rupturą, bet 

Bet vieną sykį 
išsigydęs, maloniai praneša visiems, 
kur jis gavo tokią didelę pagelbą, be 
peilio, bo skausmo, be pražudymo lai
ko nuo darbo, taip kaip M r. Micliael 

. Vania šiandien jums
Skaitykit ką M r.

“Aš manau, kad 
mano draugų nežinojo, kad aš turė
jau rupturą. Aš jau turėjau ją per 

i 4 metus. Paskiau aš dasižinojau, kad 
galiu išsigydyti be skausmo ir be ope
racijos. Man išrodė, kad tai negali
mas dalykas, bet aš pabandžiau, nes 
man rupturą buvo labai nemalonus 
dalykas. Aš atsilankiau pas Dr. Flint 

' ir jis išgydė mane lengvai. Dabar 
I aš esu liuosas nuo rupturos; esu ga- 
! lutinai išgydytas. Patariu ir kitiems 
; tą patį padaryti. Nuvažiuokit pas Dr.
• Flint ir išsigydykit”.

Michael Yania, 
1022 White Oak Avė.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie- 

, no negeistino atsitikimo. Kojos pa- 
i lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl’ moterų 

PATARIMAI DYKAI
DR. E. N. FLINT

322 So. State St., 5 fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 

pietų. Pancdėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėm skirtų valan-

• dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

J. F. R ADŽIUS
PigiauaiaH Lietuvis 

Graboriua Chieagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
81 f: S.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. B’vi. 4063

Be 
Peilio

Dar vienas dalykas Roselan- 
de kila ir nežinia kada sustris 
kilti. Tai surprais pariu rengi
mas. Daug yra tokių darbščių 
kūmučių, kurios vaigšto po stu
bas ir kolektuoja pinigus dėl 
“surprais pariu“. Vienos ren
ka po $10 ,kitos po $15, o tūlos 
nei po $25. Kuomet surengia 
“surprais- parę“, lai linksmina
si per naktį ir dieną. Pro to
kius namus tą naktį baugu ir 
praeiti vien tik girdis šauks
mas. dainavimas, muzikos grie-

Owen ir Mason iš
teisinti

Tol.

kurioj lankėsi 
šešis žmones — 
tris moteris, —

Vienas 
rupturą. 
užlaiko jų slaptai.Buvęs prohibicijos direkto

rius ()wen ir valstijos senato- 
;Jrius Mason, kuris federalinio 

teismo buvo teisiami už šmu
gelį bažnytiniu vynu, vakar 
jury liko išteisinti. Juos ištei
sinta, nors vyno pardavėjai ir 
tarpininkai liudijo, kad jie yra 
davę jiems pinigų ir tai gana 
dideles sumas už išdavimą per- 
mitų, su kuriais jie neteisėtai 
gaudavo vyno iš valdžios san- 

\ ieškelių policija sekmadie- Jdėlių. Kaltinamieji, žinoma, 
nio r\te puolė Bliu Oak hole- J užsigynė, kad jie pinigų nega

vę.

vyrus ir

mosi ir dalinimo lapelių kalti-’į 
nirna.\ ir iš jų pareikalauta iki i 
teismo užsistatyti po $50 kau-1 
c įjos.

iiiiianija gavo is A- 
įpitaiistų $100,09(1,- į 

. ir tai greičiau, ne-■ 
myta, tad jau gavusi 
)ėra prasmės toliau i 
viešėti, nes aineįi-Į

Panaudojo bombas 
puolant hotelį

\ icton
< nerikieiiu,

pasako.
YanLa sako:

nei pustuzinis
Boulevard 41<89

MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
• Chicago, III.

kii negalima apsiklausyti.
Pasilinksminimas yra 

ir būtinai reikalingas d<e Island Avė., priklau- 
‘Mike de Pike” Heitler.

“ i jau daug 
sykių buvo policijos pultas, 

ir pabučiuoti'Pasirūpinta paslėpti visas 
tos “laimės” Į ianle esančias moteris, taip 
(iidelio

gi. ,<»(k i l:n ji 
namo gi ii(»(i/.io 

gruodžio 2 1 d. 1 langelis, Ivddangi tas hotelis
I. ..i.:., i............................

nebeturės.
čio bus

Rumunija,

daugiau

ir

Keturi žmonės užmušti tAip ir pasilinksminimas turi 
turėti savo rybas.-- K. R.

se su automobiliais 
nes-1  —‘   —-.ti du vyrai ir dvi 
kadlpatį Heitlerį ir naktinį klerką skaičius šiemet

karalienei besilan- 
didelę paskolą ne

skolinti Rurrtanijai 30,000,000 
Tokiu budu 

Amerikon, 
ors ji brangiai kainavo, visgi 
ilnai apsimokėjo. Kainavo'-tik 
t keliavimas \merikon, nes

ležinkeliai ir
“labdaringi 

milini) ieriai.

nį nelaimė
li ko užmuš-

automobiliu 
jau netoli 800

j

kad nieko daugiau hotely nėra žmonių.
ir metė dvejetą gasinių bombų. —--------------------------------------
Bombos paveikė ir tuojaus iš > i j|j tJflfnlįĮini? - 
slapstymosi vietų išlindo 11 LivIUVIu JldlKllliuvUl 
moterų, kurios nebegalėjo iš
kęsti dujų troskinimo ir turėjo 
pasiduoti policijai. Visos jos 
lapo areštuotos už tvirkavimą, 
o Heitler už užlaikymą tvirka- 
vinio namų.

AMBROZIEJl JS VAIČIULIS

pasiuntinį
Keturi plėšikai užpuolė John 

risher, Bar ett Co., 2900 So. 
Sacramento avė., pasiuntinį ir 
atėmė iš jo $24,000 iškeičia
mais čekiais.

Roseland
Sužeistas Petras liohelis

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagra^ų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1616 W. 46th St., Chicago, III.

Lapkričio 15 dieną, 4:20 valan
dą ryto, 1926 m., sulaukęs 45 
metų amžiaus; gimęs Kauno ve
dybos, Šiaulių apskričio, Radvi
liškio parapijos, Zarnių kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 20 metų, pa
liko dideliame nubudime mote
lį Prancišką, po tėvais Berzen- 
skaitę, brolį Juozapą, seserį 
Stanislavą ir švogerj Staškuną. 
Juozapą Lauryną žentą, o Lie
tuvoj moliną, <3 seseris ir 2 bro
lius. Kūnas pašarvotas, randasi 
4612 So. Paulinu St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Lapkričio 18 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš namų j Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ambroziejaus Vai
čiulio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Brolis, Sesuo, 
Švogeris ir žentas

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tol. Yds 1741.

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams .

3316 So. Halsted St„ Chicago
Petras Bobelis, vietos scenos 

darbuotojas, gyvenęs prie 
10040 State gt., vakar važiuo
jant dviračiu į darbą, PuIIma
no dirbtuvėse, liko sunkiai su
žeistas. Prie 103 ir South Park 
gatvių ant jo užbėgo 'automo
bilius, kuris sulaužė dvirati o 
Bobeliui sulaužė koją ir sudau
žė galvą. Pats automobilius 
atsimušė į šalygatvį ir sutru
pino sau ratus. Kitas automo
bilistas nuvežė P. Bobelį į li- 
golinę. Tečiaus nors P. Bobe
lis yra skaudžiai sužalotas, 
manoma, kad pasveiks.

SERGANTI ŽMONES

Roes

Jei jus turit sunkią 
ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba 

privatiškns ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.
per trisdešimtį metų

nervus, 
pūslės, 
ligas,Jau atėjo Kultuvą No. 

f). Kaina 45c.
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

Chicago, III.

Andrevv

barny

BlLLY^SĄUNCLh

Pa\vlowski, 3101 So. 
kuris Cicero pulruimy 
dėl lošimo pašovė .s*i 
John ir Anton Pietrzak, 3146 
So. 18 C.t., kuris taipjau da-

pasislėpė. Abu pašautieji nėra 
pavojingai sužeisti.

ONV

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bank?

h'islier išlipo iš gatvekario 
prie 26 ir Sacramento gt. ir ar
tinosi' prie dirbtuves, kuomet 
prie jo privažiavo automobilis, 
iš kurio iššoko du vyrai ir at
ėmė krepšį su pinigais. Pini
gus iis vežėsi iš banko.

UAY 1

UA1A41M6 KOME.
UJ\TV\ ?

SO

DR.
•besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą

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

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

MOTERYS su “socialČmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorfiškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

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

Kampas Monroe St., Crilly Ruiiding 
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. Panedoliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 i yto iki 8 vakaro.

Atsišaukti, Informacijos Dykai.
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jei esate aitrus, ser- Įietuvii) Rateliuose 
GANTIS IR TURIT VIDU

delbi Beffee” 
! miera).

RIĮI UZKIETIEJIMĄ VAR
Birutė ir jos rėmėjai

! surrection”.
šeštadieny, 8

1 tomis kainomis)

v. p. p. Re-

v. (papigin-

TOKIT “CASCARETS"
Nebus ga 
kietie jimo,

skaudėjimo, už-

Ar turit tulžies aitrumą' Ar 
jus turit nuolatini galvos už
ima, nemalonų skoni burnoje,

tonavusi, turit 
;.kis, jūsų lupos 
skus. Nėra jokie nusistebėjimo,

sveiko temperamento. Ju^ų kū
nas yra pilnas tulžies aitrumo, 
viduriai neveikia gerai, jums 
reikia juos išvalyti. Nebūk nuo
lat su tuo tulžies aitrumu, ne
malonus sau ir tiems kurie jus 
myli ir nevartoki! perdaug pra- 
valninančių gyduolių, kurios įri
tuoja ir kenkia. Atsiminkite, 
kad daugelis suirimų skilvio, 
kepenų, žarnų yra išgydoma per 
naktį su maloniomis 
mis Cascarets jo 
kuomet jus miegate.

yduolė- 
veikia. 

Tž 10c

Šiais "Birutės” jubilėjausl Rj|)n gandŲ_ kaf| s(, 
mehus Birulės Choras nori tu- 5i(> s<,zo'n„ Mnry Gn,.den ketina 
J*. 1 r in jų. i • •<> a* . piisitraukli iš, C.hicagos operos 
Buutės re.nyjų ska.č.us siekia Rl|ku,.tj h staly.
virs ši m lo. Pas Birutės sekre
torių randasi užrašyti šie rė 
mėjai:

itų “Besurrection”, su kuria va
žinėtų po Ameriką, kaip kad 

; dabar daro l’codor šaliapinas,
K. 
A 
V.

V.

Augustinavičius 
A isinienė

Bruzduuskas 
Baronas 
Briedis
is. A. Bičiūnas

L Bernotus 
Dr. A. J. Be 
G. Burba 
IKr. S. Biežis 
A. Belskis 
Adv. F. P.

chulis 
J. Bijanskas 
A. Bieržinski 
A. J. Bachunas 
J. S. Czaikauskas 
P. Conrad 
Dr. A. L. Davido

n»s 
A

Oriui

j.

i. F.

Dargis
I >argužis 
Eudeikis

S. L. Fabijonas 
P. Grigaitis 
S. K. Grisius 
K. Gugis

P. Gasiunas 
Nancy Grigai
J. J. Hertmanuvi- 

čia
Dr. A. Juozaitis 
VVin. B. Jucius 
.1. J. Janeliunas 
B. Janulis
S. S. Petrulis
Dr. A. J. Karalius 
J. Kulis
Dr. J. Kulis

riaus, užlaikys jūsų kepenis ii' 
žarnas švariai ir jūsų galvą vy
stą per mėnesius. Vaikai mėg
sta vartoti Cascarets, nes jiems! N. (’. Krukonis 

Dr. K. Kliauga 
' A. Kaulakis 

\ Kazvvell 
J. Kiras 

J. Kazlauskas 
J. Kaulas 
Adv. S. Kodis 
Dr. P. G. Luoma

nas
I S. Lovicks 

A. Lalis

patinka jų skonis ir

Kosulys ir peršalimas greitai 
pasiduoda veikmei

SEVERĄ’S
COUGH BALSAM
Imant pagal nurodymą tulaiko tą įrituo

janti kosulį. Jisai pagelbėjo

25c. ir 50c.

Kada gauni šalti, tad imki

Severa’s Cold Tablets.
50 centai.

Pirkite pas aptiekorius-

W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAPIDS. IOWA

ŽEMOS DENTISTERIJOS 
KAINOS

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

Iki Gruodžio 15 dienos mes pa
darysime dantų setą vertės $50 už 
S25. Nepritiks,

(’rown ir Bridge dalbas vertės
nemokėsite.

Moderniški ir svarus ofisai. Re
gistruota nursė prie patarnavimo.

Telephone Roosevelt 7913
Ofiso valandos nuo 7 ryto 

iki 9 vakaro

Darbas garantuojamas
20 mėty

New Method Dentists
2028 So. Halsted St.

“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.

M.

J.
M.

P. Mažeika 
Mackevich

i A. Milauckas
I J. Malakauskas

rengtmus.

Dr
A.

A

A.' Montvid

M enas 
NorkusA 

Nemari
N u įkaitis

A. A. Olis

Wm. Piklurnum

Petrovvski
S. Raniash- 

auskas
M. Rozenski
F. šeštokas
G. Shukis
G. Skoby
K. čepūkas
Wm. F. Stulpinas
K. Sitaviėiu

K

c.

P. Slakis

Stolgaitis 
P. Suromskis 
Mickevičius

J. Stravinskas
W. J. Stankūnas 
J. Sinkus 
Dr. V. A.

kųs
Adv. J. P.

Sliim-

Wait

O. Vidikienė
M. Vaidyla

Dr. P. Žilvitis
Dr. I’. Žalai oris

W J. Thoinas 
Tupikaitis 
l'ubutis
B. Truskaus-VV.

kas
Dr. A. Yuška
J. Valinskas 
Dr. C. Z. Veže
J. A. Urmonas

A
Gajauskas 
Zymont

T. Žiu ris 
Dr. A. .) 

tas.

metinės
*10.0(1 dolciill ir 

tikietu į Birutės pa-
Birutės Valdyba 

savo rėmėjų, kad jai

200. Tuonii pagel- 
bėsit Birutei darbuMi* meno

• Į rėmėjų iki

Birulė v ra

nuošią savaip (pradėt' 
rytdienos) (ioodman 
(kur ateinanti sekmadienį bus 
vaidinama “Aušros Sūnus”) 
dabar eina gražus garsaus 
Irancuzų rašytojo Bomain Bo- 
lland veikalas “The Game of

Roselando Lietuvių Scenos- 
Mylėtojų Ratelio rengiamo va
karo lapkričio 21, tikietus ga
lima gauti šiose vielose4:

Roselande:

Vilimavičiaus 107

Karoli Požėla, Strumilų

Yuoršio ir Kondrolavičiaus 
bučernėje, 10611 Edbrookc avė.

PI tingis Iruklu store. 10728
Michigan avė.

Kensingtone:

ton avė.
\\’es Pullmane:

120tli St.
\V.

los
\V. 103rd st., ir pas Batelio 
rius.

na-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada renffia, veikia 
ar kviečia.

i tuvių.
pelnius paramos iš visuomenės,
nes per savo ; T

• mą yra daug nuveikusi dailėj.
—.Birutės Valdyba.

20 metų gyvavi-

7 eatras 
Muzika

Aušros Sūnus
Jau tik kelios dienos beliko 

kaip (ioodinan Theatre bus pa
statytą “Aušros Sūnus“ veika
las, surištas su Lietuvos pra
eitim, gana įdomus. (Jucagos 
lietuviai turėtų visi pamatyti

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CIIICAGOS EI KTU VIAMS

* Chicagos Lietuvių Draugijų S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpoa 
draugija Chicagos mieste. Į šią 
draugiją priklauso arti 890 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa
meluos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narss syki išlojęs į šią draugiją 
vrp liuesas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
i Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienri '’ktmnčt šios 
draugiji - nariai?-.

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuri . mokestys yra užvilkto-, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
pirversti pasielgti paj; ’ konstituci-
ją. —Sekretorius.

man Theatras, nėra 
gus atrasti, nes dar 
mažai žinomas.

Katrie važiuosite
riais, važiuokite iš visų miesto 

(dalių iki Monroe st. ir Monroe 
stryt.u eikite į rytus už Miehl- 
gan avė. Tiltą parėjus tuojau 
prie Grand parko randasi Good
man teatras. Ajtlomibiliais čia 
labai patogi vieta atvažiuoti, 
nes yra kur mašinas pastatyti.

Butų gerai, kad lietuvių pub
lika priprastų važiuoti j šį te
atrą, nes jis yra jau įrengtas 
dėl vaidinimų ir galima gražiai 
veikalus pastatyti. —Busiu.

Smulkmenos

Šią savaitę operoj eina:
Šiandie

de tre

t. S. 4 kuopos susirinkimas 
Lapkričio 16 d., š. m., Ray- 

31st St., Chi- 
111. šiame susirinkime bus svar-

įvyks 
tnand Chapel, 816 W 
cago, 
stoma daug svarbių reikalų. Taipgi 
yra ir L. S. S. Pildomojo Komiteto 
buveinės balsavimas. Todėl kiekvieno 
nario-ės buvimas yra neišvengiamas.

— Fin. Rašt.

“AUŠROS SUNŲ” 
Repeticija antradienį, 16 lapkričio, 
Raymond Chapel, 7:30 vai. vakare. 
Bukime punktualus. Visi veiksmai iš 
eilės.

AUŠROS SUN V S
Vaidinimas jvyks lapkričio 21 d., 

Goodman teatre, East Monroe St. ir 
Grant Park. Sėdynės visos rezer
vuotos. Tikietus galima įsigyti šio
se vietose:

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
North Side pas J. Ascilą
Bridgeporte Aušros Knygyne,

3210 So. Halsted St.
Universal Bank, 3252 S-o^ Halsted 

St. Klauskit G. Stungis
Elta Commerce Co., 3251

Halsted St.
South

Be”.
Ketvirtadieny — “The 

ter of Begiment”.
Penktadieny — “La

Daugh-

Cena

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt-i 
mečiaia rer išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel, Prospect 1887.

ASMENy JIESKOJįMAI
7 J IEŠKAU savo vyro Petro M iškil

nu. Aš tavęs nejieškau dėl gyveni
mo, tiktai klausiu: ką tu misliji apie 
namą? Pats žinai, kad mažai kas 
yru mokėt. O dubai- viskus nueis ant 
niekų. Jeigu nori, tai parvažiuok. 
Jei nenori važiuoti, tai parašyk ką 
turiu daryti.

ZOFIJA MTSKUN1ENB 
■427 W. 4lst Avenue 

r Gary, Ind.

REIKIA DARBININKU i NAMAI-ZEME MOKYKLOS
_ ________________ J ,

IA

VYRŲ LOTAI SOUTH SIDE

o 
aš

PRIEŽASTIES DIDELIO 
PASISEKIMO

PAJIEŠKA’J savo sesers duktės, 
Juzefus Kairaitės, vardo po vyru ne
žinau. Gyvena, Aurora, III. Žinantis 
prašau pranešti adresą, arba pati at
siliepkite.

VLADAS ROJALIS 
1117 W. Washington Blv<|. 

Chicago, III.

Mums yra reikalinga keletas 
lietuvių vyrų dėl užėmimo pas 
mus vietos. Jie turi būti virš 
2.7 metų amžiaus ir gyveną Chi- 
cagoj per 3 
Gali pradėti 
TYRIMAS 
GAS. MES

JŪSŲ paskutinė proga nusipirkti 
likusius 24 lotus <lel užbaigimo na- ( 
minių reikalų, apielinkėj Kostner 
ir Kenncth avė., netoli Archer avė. 
Virš 95 lotų jau parduota. Kiek
vienas lotas 30y 125, kaina tik 
$379, išmokė.jiintiis, $25 cash, kitus 
po $5 j inOncsj. Tai gerhiusis bar- ] 
genas šiandien Chicagoj. Atsišaukit 
arba rašykit pas 1

l'HANK .1. PETHU 
1413 \Vest 1811) Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telephone Ganai 9896

VYI:\l runut.it bai lici > slės. Mes 
mokih.iiii dienomis ii vakarais. At
sišauki! arba rašykit:

IN ITHNATIONAL BARBF.B 
COLLEGE,

651—Ir72 \V. .Madison St. arba 
109 S. \Vells St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKALINGA

REIKALINGAS PARTNERIS

ar daugiau metų, 
dirbti tuojau. PA- 
NEBEREIKALIN- 
TIKTAI NORĖTU

MĖM, KAD JUS TURĖTUMĖT 
NORĄ PASIMOKINTI. Malo
nus darbas. Tikra ateitis ir 
greitas pasisekimas. Atsišaukit 
tuojau nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo.

P'ornišių bizny (store). Biz
nis išdirbtas per 15 metų ir 
platus. Pavieniam persunkti. 
Kas turi kapitalo geriausias 
investrnentas. Reikalinga dau
giau kaip $15,000; su namu 
dar daugiau. Pats biznis vertas 
$75,OO( . Tai yra tikra lietuviš
ka įstaiga. Atsišaukite 
lietuviškai, a)' ateikit

Klauskit MR. D’ANECKE

Room 348

REIKIA janitoriausjlel prižiureji 
mo pečiaus. Atsišaukit

3201 VVallace Street

laišku

00.,MA( YS FURNITURE 
198-200 Grand St„ Brooklyn

Tel. Greenpoint 2372

SIŪLYMAI KAMBARIU
NUOMON kambarys dėl 1 

arba 2 vyrų, su valgiu ar be 
valgio. Kambarys šildomas; 
yra visi parankumai.

NUOMON kambarys su val
giu; didelis kambarys, 1 vyrui 
arba merginai. Prie mažos šei
mynos. Graži ir patogi vieta.

923 W. 33rd Street

ĮIEŠKO DARBO
J IEŠKĄ U (Liil)o barbernėje 

vakarais. Turiu 1.3(metų paty
rimo.

1117 \V. VVasbiogtoii Blvd.
Boom 1 1

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA KELETOS

Gerų vyrų ar moterų pardavėjų prie 
geros Real Estate firmos.
dirbti visą laiką arba tik vakarais. 
Patyrimas
Mes išmokinsime. Musų žemė randa
si garsiam Marųuette Park distrikte 
ir greitai parsiduoda. Geriausios dar
bo sąlygos. Kreipkitės tuojaus nuo 9 
ryto iki 6 vakare.
Lavvrence I*. Romano and

Matykite N. W. Caine 
Room, 1501 

10 So. LaSalle St.

Galima

nebūtinai reikalingas. —

Co.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų dėl skir
stymo popierų atkarpų. Atsišaukit: 

612 W. Taylor St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA gero virėjo. Atsišaukit 
tuoj. Darbas dienomis. Gera mokes
tis. 3103 So. Halsted St.

REIKIA vyrų išmokti plauti, pali- 
šiuoti, simonizing, aliejuoti, 3 savai
tes mokinimus prie kostumerių karų, 
paskiau uždirbsit nuo $35 iki $55 j 
savaitę. Darbas jūsų laukia, uždirb
sit kol mokinsites. Klesos dienomis ir 
vakarais. Chicago Auto Service Bu- 
reau, 309 So. LaSallę St., Room 101.

PAJIEŠKAU janitoriaus paribi
niu ką, turi būti nevedęs unijistas, ar
ba kas nori prisirašyti prie unijos. 
Patyrimo nereikia, išmokinsim. Atsi
šaukit greitu laiku.

1500-02 North Keozie Avė. 
Chicago, III.

P. URBA

REIKIA salesmenų, tiktai pirmos 
klesos vyrų, pageidaujama kurie tu
ri patyrimą prie apdraudos kompani
jos. Jei negalite nieko toje linkmėje 
veikti, neatsišaukit.

KELLOG BROS. ‘
3659 W. Harrison St.

REIKALINGAS virėjas (cooR) 
į restaurantą. Turi mokėti ge
rai gaminti valgius.

3206 So. Halsted St 
Tel. Yards 6861

REIKALINGAS atsakantis 
ris. 4235 So. Kedzie Avė.

buče-

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sodan” ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. HaJšted St.

PARDAVIMUI
TURIU parduoti savo grojiklj pia

ną, pirmos rųšies stovyje, labai ma
žai vartotas, sykiu 75 roleliai, ben- 
čius ir kabinetas. Parduosiu už $90 
cash arba lengvais išmokėjimais.

VAITONIS
0512 So. Halsted si.

1 fl.

GROJIKUS pianas, gerame sto
vyje, Im i būt, parduotas už $105. 
Pridėsim roles, cabinet, benčių, $10 
įmokėti. Kitus po $5 į mėnesį.

šaukit:
Monroe 2139

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui cigarų, saldainių, užkandžių 
cuunler’is, netoli 2 mokyklų, ren
da $35, taipgi 5 kambarių rakan
dai .kaina už viską $800. Turiu par
duoti greit. 

002 \V. 26 Street.

PARDAVIMUI kendžių, tabokos, 
minkštų gėrimų ir mažas groseris. 
Pigiai, nes turiu du bizniu.

1621 So. Union Avė. . «

PARDAV1MUI cigarų Storas ir 
notions. Parduosiu pigiai; priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

5613 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI kietų anglių, dide
lis heater pečius, kaip naujas. 3600 
VVallace St., 2-ras augštas užpakalyj.

PABDAV1MUI ar rendavoji- 
mui gazolino stotis su praper- 
te ar be. Biznis eina gerai. Ne
galiu vienas apsidirbti. Turiu 3 
biznius. Vieną iš trijų galėsite

Tek Boulevard 9568

PARDAVIMUI valymo ir dažymo 
krautuvė. įstaiga per 14 metų. Pigi 
renda. 1252 So. Union Avė.

PARDAVIMUI valymo ir dažymo 
krautuvė. Naujoj augštos klesos apie- 
linkėj, nėra kompeticijos, renda $35, 
3 metų lysas. Graži krautuvė ir 1 
didelis kambarys. Yra daug biznio, 
pigiai.

6647 So. Mozart St.

PARDAVIMUI saldainių, minkštų 
gėrimų ir užkandžių Storas, geroj vie
toj, geras biznis. Parduosiu pigiai, 
nes turiu parduot greitai. Pardavimo 
priežastis, savininkas turi 2 biznius, 
renda tik $25 j mėnesi ir 3 kamba
riai pagyvenimui.

1632 W. 13tb Street

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. Geras kampiniu biznis, 
arba mainysiu ant nedidelio na
mo. Agentai nesikreipkit.

3935 So. Califorhįa Avė.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI lotas, puikioj re

zidencijų apieilnkėj, netoli Mar- 
ųuette parko, tik du blokai nuo 
63rd St. Kaina $850 ant lengvų iš
mokėjimų, arba 5% pigiau jei cash. 
Klauskit J. šmotelis, Naujienos, 
1739 S. Halsted st.

TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 į sa
vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
Lake, 39 mylios j pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reifcs, pastatysim ir na
mą. Lotas $85. Džiaugsitės kitą va-* 
sąrą sutaupydami po $1 j savaitę. 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 881.

PARDUOSIU ARBA MA1-1 
NYS^U 3 apartmenlinių namu 
lotus į 2 arba 3 Ratų namą. 
Lotai randasi labai geroj vie
toj, North saidėj, netoli nuo I 
leikos. Visi įmprovementai, 
yra sudėti ir apmokėti, 2 blo-Į 
kai nuo gatvekarių linijos, d j 
blokai nuo elevatorio, stoties.; 
šita yra labai gera proga už
dirbti pinigų į trumpą laiką, 
kuris gali įmokėti $1,00(1 arba 
daugiau. Del informacijų krei
pkitės pas

t Mr. Vietor J. Lėkis, 
7210 East Ęnd Avė. 
Tel. Dorchester 7910

Plione Pullman 8296
TUMONIS COALCO.
MEDŽIAI, ANGLYS, ( ()KE

343 W. 107th PI.
Res. 10712 So. Wal)ash Avė.

Phone Pullman 8092 
Chicago, III.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31 Mkc, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2,75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
ki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
504 VV. 33rd St., prie Normai Avė.

KAS turite (>ary, Indiana lo-, 
tus ir norite parduoti, mes per-a 
kam ir mokam visiems cash.: I
Rašykite mums, kur jūsų lotąi 
randasi ir kiek norite. |,

John Lipski & Company, 
4650 S. VVestern Avė.

Chicago, Illinois
Lafayette 2321 1914

GERIAUSIS PASIŪLYMAS

j žemės 
priešais gra-

NEPIRKSIT šj kavalką 
prie California avė. i 
žų Marųuette Parką, 50yl25 pėdų, 
via suros, vanduo ii- šaly takiai ir 
apmokėti, 1 blokas nuo gatveka- 
rių, 2 blokai nuo lietuvių bažny
čios ir mokyklos, 1 blokas 
rengiamos publiškos mokyklos.

A r instro n g and Paschal 
100 N. La Šalie St.

Tel. State 7858—8366

65c iki

Sekma-

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. KAMANČION1S, Prez.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

Patent Mercury Machine Co
nuo
Su- kurios apšildys jūsų namą 

junAs elektros šviesą dy- 
proga. Reikia turėti biskj

$1,500 AR MAŽIAU
Gali nupirkti puikų 2 augštų 4-4 kam
barių muro namą; likusią sumą kaip 
rendą po $60 j mėnesį. Geriausia 
transportacija Į visas miesto d&lis. 
Kas nori, priimame ir didesnį 
k? jlmą.

Pamatykit greitai
HAYDEN BELL CO.
Klauskit Ed. Bakševičius 

4336 So. Kedzie Avė.
Kampas' Archer 

Tel. Lafayette 8600

Mašinos 
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo.

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 19 ryto 
iki 1 po pietų

jmo-

20 AKRŲ labai derlingos Flori
doj farmų žemės į Highlands nuo 
Escambia County, netoli Pensacola 
ir Frisco geležinkelio. Pačiame vi
dury geriausių vaisių auginimo far
mų ir abelno 
geri marketai, 
bažnyčios, keliai, 
mynai koperuoja.

farmeriavimo. Yra 
taipgi mokyklos, 
Baltaveidžiai kai- 
Tiktai $250 rei

kia cash. Lapkričio 16 bus ekskur
sija, ten ir atgal tikietas $35. At
sišaukit arba rašykit, gausit dykai 
knygutes. S’ai gera proga.

McCaskill Estates Owners 
Union Trust Bldg. 
7 So. Dearbom St. 

CHICAGO, ILL.

JEIGU nori gerą ir linksmą farmą 
telefonuok savininkui.

Tel. Prospect 3491

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- R! MORGiClAI
3- TI MORGiClAI

Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
International Investment 

Corporation
Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

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

College
2407 W. Madison St., Chicago, III.

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystes darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Rbikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

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

STOGDĘNGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių* trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų sęnurno. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė.’ Phone Lavvdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas. Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18y 18 
už $225. Taipgi perbudavoju por- 
čius iš atvirų į uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai jmokėjimo 
Darbą garantuoju.

C. CZEPUKAS 
1445 Oakley Blvd. 

Tel. Brunswick 9131

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

GOSS, JUDI) & SHERMAN 
40 N. Dearbom, Central 0023

Office Tel. Boulevard 4996 f

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Pagelbim paskolinti pinigus, ap- 
saiigojam nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

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

Jei nori turėt ’ 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

runut.it

