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Britų angliakasiai 
atmete taiką

Slaptas įsakymas Italu ka 
rininkams Anglijoj

Didelis socialdemokratų 
laimėjimas Saksonijoj

MuSsolini reikalauja, kad jie 
butų prisiruošę kiekvieną 
momentą grįžti namo

LONDONAS, XI. 18. Te
ko sužinoti, kad Italijos volun- 
tieriai karininkai Anglijoj ga
vo iš Mussolinio valdžios slap
tą pranešimą būti
valandą prisirengi! siams 
Italijon, kadangiSlaptas Mussolinio {sakymas 

italų karininkams Anglijoj

kiekvieną 
grįžti 

jų tarnyba

Britu angliakasiai atmetė 
valdžios pasiūlymus

Socialdemokratų laimėji 
mai Saksonijoj

laikos sąlygos atmesta 
giausiai škotų ir velsiu 
linkusiu balsais

dau-
ang-

Miestų rinkimuose 
ir monarchistai 
su m ušti

komunistai
buvo visai

siandie buvo 
st reikuojant ieji 
Iii darbininkai 
pasiidymus

pianešta, kad

atmetę 
streikui

valdžios
baigti.

BERL1NAS, XI. 18. [E\— 
Saksonijoj ką tik įvyko miestų 
rinkimai. Jų rezultatai — di
delis socialdemokratų laimėji
mas ir komunistų bei monar
chistų pralaimėjimas.

gų priėmimą milžiniška 
dauguma buvo • paduota 
škotuose ir Lietu Wales’

balsų 
ypač

A n gi i a k a si ų f e< I e i*ac i i os
dyla šiandie svarstė balsavimo 
rezultatus, kurie bus rytoj 
p» į duoti angliakasių delegati) 
konferencijai.

kratų laimėjimai didžiuliuose 
pramonės miestuose — Leipci- 

va- ge, Drezdene. Chemnitze. Z\vi- 
ckau etc. Vien Leijuige social
demokratai laimėjo septynias

mie.
Girdėt taipjau, 

jos valdžia atsiuntus Angl jo; 
valdžiai turinį kompromituoja
mų dokumentų, rastų pas su
imtąjį pulkininką Kicciottį Ga
ribaldį. Dokumentai rodo, kad 
Italijos agentai ruošėsi organi
zuoti gyvenančius pietų Fran- 
cijoj italus kaipo Italijos armi
jos Francijai |>ulti avangardą.

■Jei tie dokumentai butų vie
šai paskelbti, santykiai tarp 
Francijos ir Italijos veikiau
siai turėtų trukti, bet kadangi 
Mussolini užsigynė, kad jei kas 
panašaus buvę bandyta daryti, 
tai visai be jo žinios, ir atsi-' 
prašė Francijos, tai pastaroji 
nutarė geriau busiant nieko 
iš to kol kas nedaryti.

kad Franci-

tr

pat 1 uei l- 
buvusių 28 
socialdemo-

Dvylika kiniečiu juriy 
plėšikų užmušta

atstovų taryboj, 
kratai dabar turės

Komunistai tame pat mieste 
prarado visus penkis savo at
stovus.

Shaw atsisako imti Nobe 
lio $35,000 dovaną

niam švedų ir angių ben
dravimui literatūroj ir dailėj

11ONK0NGAS, 
18. — Britų karo 
t y pargabeno čia 
paimtus nuo britų 
ning. Sunning
pirmadienį Kiniečių jūrių plėši 
k u užpultas ir

Kinai, 
laivas 
pasažierius, 
laivo Suū

bavo praeitą

XI.
Kai dėl monarchistų, tieji 

rinkimuose buvo visai sutriuš
kinti. Visas jų organizacijos

LONDONAS.

sužalotas, 
piratų buvo 
žmonių tik 
sužeisti.

kovoję stipriai 
dvylika 

laivo gi 
oficierai buvo

užmušta, 
du

350,000,000 franku 
ekstra pajamų

Visos Vokietijos parlamente 
(reichstage) dabar atsirado 
nauja frakcija. Ji pasivadinus 
“Vokietijos kairiųjų Komunis
tų partija”. Frakcija susideda 
iš dvylikos atstovų, kurie rki 
nesenai buvo žymus oficialiniai 
Vok iečių 
atstovybės 
bet dabar 
traukę.

sus Anglijos rašytojas ir dra
maturgas, George Bernai d 
Shaw, kuriam andais buvo pa
skirta Nobelio dovana iž nuo
pelnus literatūroj, sutinka pri
imti dovanos pripažinimo gar
bę, bet ne pačią dovaną pini
gais, kuri siekia apie 35,000

PABY21LS, XI. 18. — At

sumanvma,1 »

kuriuo einant svetimšaliams 
identifikacijos kortos duoda
mos tik vieniems, o ne dve
jiems, metams, Tuo bodu ko
misija mano valstybės iždas 
gaus kas metai dar po 350 mi- 
iioniĮ frankų pajamų. Be to 
identifikacijos kortas svetim
šaliai tini įsigyti per dvide
šimt dienų nuo atvykimo į 
Franciją, užuot per du mėne
siu, kaip iki .šiol kad buvo.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jumsv 
Desčtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų.Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

komunistų partijos

/artijos pisi-

Poincare norįs vėl kalbėtis
dėl karo skolų

Poincare netrukus pradėsiąs 
vėl pasikalbėjimus su \\ ash- 
ingtonu ir Londonu skolų mo
kėjimo klausimu.

Francuzu pasažierinis

seklumon
LONDONAS, XI. 18. — Iš 

Aleksandrijos praneša, kad Ai- 
gejo jūrėse, ties Lipso sala, 
laike smarkios audros seklu
mon buvo užneštas franeuzų 
pasažierinis gailaivis Braga, 
plaukęs iš Beiruto j Tarpžemi- 
nių jūrių uostus. Nelaimės vie
ton pasiskubino du garlaiviai, 
idai'.t paėmus 273 Bragos pasa
žierius.

RADO SUAKMENĖJUSIĄ 2,- 
000,000 METŲ SENUMO 

žuvy

SAN FRANCISCO, Cal., XI. 
17. —Skaldant akmenis, kalki
nio akmens skeliaudroj rado- 
čia suakmenėjusią žuvį, kuri, 
mokslininkų nuomone, esanti

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

Parduokit kas jums nereika- 2 milionu metų senumo. Žuvis, 
liūgas per paskelbimus Naujie- 10 colių ilgumo, priklausanti 
iose. i seniausiai žuvių veislei, vadi-

ir n namai ganoider.

doleriu.c
Sha\v pataria tuos pinigus 

geriau suvartoti akstinimui 
bendravimo ir geresnio susi
pratimo literatūroj Ir dailėj

tani jos.

Rumanijos karalienė Ma 
rija skubinas namo

LOUISVILLE, Ky., XI. 18.
Rumanijos karalienė Marija 

šiandie anuliavo visą savo to
limesnių kelionių po Jungtines 
Valstijas programą, šį vakarą 
ji iš Louisvillės išvyksta į 
New Yorką ir pirmu pasitai-

gramą, 
liaus 
miai

jogei jos 
Ferdinando, 
pablogėjus.

gavo kable- 
vyro, kara- 

sveikata žv-

Pakraščių sargybos na
riai inkriminuoti dėl 

degtinės šmugelio
YORKAS, XI. 18. — 

tapo inkriminuoti tris- 
trys asmenys, tarp jų 
pakraščių sargybos na*

NEW 
šiandie 
devimt 
trylika
rių ir vienas buvęs teisingunjo 
departamento agentas, kaltina
mi dėl svaigiųjų gėrimų šmu
gelio iš Kanados į Jungtines 
Valstijas. .

(Pacific and Atlantic Photo]
Loisa Tetrazzini, garsios operos dainininkės vestuvės. 
\ri yra 20 metų senesnę už savo jaunikį, Pietro VernaJ.

Korėjiečiai “salveišiai" Lietuvos ekonominė dele 
paskelbė bado streiką

(►testuoja prieš mokama* 
jiems bado algas, kilome! 
anglai riebiai apmokami.

gacija j SSSR
Jos sąstatas. Pasikalbėjimas su 

spaudos atstovais
KALNAS, X. 19. [LŽ]. —

Lietuvos vyriausybes pasiųsto-

Brazilijoj revoliucininkai Kinai gauna iš Amerikos 
vėl atgijo i tik šlamšto žinias

Kio (irande do Sul

line kariuopiene

provincijoj Kiniečiai girdi apie biitlege- 
su tedera-! rius, užmušimus, sportą, bet 

nieko geresniu

l ruguaja, 
kad Brazi- 

siunėia

ŠANIIAJUS. Kinai, XI. 18. 
— Buvęs Kansas valstijos gu
bernatorius, Henry J. Allen,.

MONTEV1DEO.
XI. 18. — Praneša,
Ii jos valdžia skubiai 
kariuomenę į Rio Grande do keliaująs su Amerikos plaukio-
Sul provinciją, kur kilo susi 
mimu 
gų ir 
dalių.

tarp revoliucininkų jė- 
federalinės kariuomenes 
Stiprus susii ėmimas

jaučiu universitetu, vakar kal
bėdamas čia per radio pasakė, 
kad jis esąs labai nustebęs u 
apsivylęs žiniomis, kurios 
siunčiamos iš Amerikos* į K’- 
nus. Kiniečiai esą penimi ne 
žiniomis, bet šlamštu — pi a 

įnešimais apie piktadarybes, 
apie

septynias valandas. Abiejose 
pusėse buvę daug užmuštų ir 
sužalotų. įnešimais apie

Urugvajos valdžia stiprina apie butlegerius, apie kruta- 
savo sienos sargybas, idant ne- mųjų pa veikslų tuščius niekus, 
leidus braziliečiams peržengti į menkniekiais apie sportą, apie 
Uruguajos teritoriją. ' itai, ką koks menkos rųšies po- 

ilitikierius pasakęs ir tt. Del to 
žmonės netmį nė men

kiausio supratimo apie tai. kas 
j iš tikro butu jiems įdomu n 
į naudinga žinoti apie Ameriką. 
I Britų Reuterio žinių agem li
ra monopolizuojanti beveik 
su

Francijos franko pade- iKin^ . ž 
tis gresiąs krašto 

pramonei
L1LLE, Franci j a, XI. 11 

K ulbėdamas čia Francijot 
nansų ministeiis Loucheui 
sakė, kad norint išvengti k ra-1 • .sto pramones suirimo, 
urnai stabilizuoti Francijos pi
nigo vertė. ,

fi- 
pa-

VI-

'TOKIO, Japonija, XI. 18.
Protestuodami prieš “Salvei- 
šių armijos” 
generolo W. 
nuosprendį

Bootho 
tol i aus

oficie-

Bramwell 
mokėti ir 

(po $5 
anglų ir amerikiečių 
rams, o visai menkutes
(po 50 centų dienai) tokiems 
paj oficierams korėjiečiams, 
Korejiečių Salveišių 
oficierai paskelbė 
streiką. Korėjiečiai 
algos, kurias jie 
bado algos, o todėl 
visai badausiu.

armijos 
badavimo 

sako, kad 
gauną, esą 
jie geriau

Sesqui parodos deficitas 
sieks $5,000,000

PHILADELPH1A, 
18. — Miesto 
driek šiandie 
tarptautinė

mayoras 
pareiškė,

Ken- 
kad 

Ses(|uicentennial 
>aigsis šio mčne- 

duosianti tarp 
$5.25(1,0(10 defi-$5,000,(K II ir 

eito.
5 milionai dolerių, kurie bu

vo skilti požeminio gelež 
lio statybai, dabar teksią 
vartoti parodos deficitui

Didis Rusu carieniu 
hinas netikras

su- 
pa-

ru-

STOKHOLMAS. Švedija, XI. 
14. _u_ Profesorius A. Fers- 
man, žymus rusų minerologas, 
skelbia, kad “didysis Husų ru
binas”, kuriuo caiienės per ke
letą šimtmečių didžiuodavos, 
buvęs ne tikras rubinas, bet 
tik rūbe Ii tas, kitaip t urmai in u 
vadinamas, ir visai nedideles 
vertes.

Minėta “rubiną“ buvo carie- 4 *
nei Kotrinai Didžiajai padova
nojęs''švedų karalius Gustavas 
III.

ŽAIZDAMAS ŠAUTUVU VAI
KAS NUŠOVĖ BROLIUKĄ

QUINCY, 111

100 Meksikos kareivių ir
50 indėnų kritę mūšy
NUGALĖS, Ariz., XI.' 17. —

Gauti čia pranešimai sako, kad 
kovoj su sukilusiais Jaki indė
nais, įvykusioj vakar ties Las 
Arenas, apie šimtas Meksikos

žinių tiekimą Kinams.
Allen nurodė, kad Kinai 

reikia Jungtinės Valstijos turėtų 
si rupiati įsteigti ankštesnį 
sisiekimą, idant tuo budu abi
dvi valstybės galėtų geriau 
vieną antrą pažinti, Jis ragino 
taipjau įsteigti tam tikią ame
rikiečių komisiją pamatingai 
susipažinti su situacija Kinuo
se, idant Amerika galėtų pa
dėti Kinams atsistoti ant kojų

ii 
pa
su-

valdžios kareivių buvę užmuštai ^Ten pasakė, kad kiniečių 
ir daug sužalota. Indėnų buvę studentai esą taip, prisisunkę 
nukauta apie penkiasdešimt. .respublikiniais idealais, kad 

(bandymai atsteigti monarchi
ją Kinuose vargiai begu turė- 

■ tų pasisekimo.

ORRS:Į
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro. biuras šiai dienai pra
našauja: I

( Nenusistojęs oras; gali būt

Du asmenys užmušti 
traukiniui užgavus 

autą
KALAMAZOO, Mich., XI. 

sniego; nedidele temperatūros 18. Michigan Central trati- 
Perorganizuoja artilerija at“:. stiprokas .daugiau- kiniui užgavus aųtomobil. buv

šiai žiemių vakarų vejas. (užmušti juo važiavę Donaldas
MADRU>AŠ, Ispanija, XI. Vakar temperatūros buvo Burna iš Battle Creek ir Kath- 
— Kakalius Alfonsas pasi- vidutiniškai 29* F. Ileen Millerienė iš Kalamazoo.

perorganizuoji * šiandie saulė teka 6:44, lei- Du kiti automobilio pasažieriai 
artilerijos džiasi 4:27 valandą^ Mėnuo buvo sužaloti, vienas jų, Ar- 

. leidžiasi 6:26 vai. ryto. chie Pulver, mirtinai.

17.
rašė dekretą
Ispanijos armijos

nei sutarčiai sudaryti išvažia
vo šiuo sąstatu: Delegacijos 
pirmininkas — l'žs. reikalų mi
nisterijos ekonominio l)-to di
rektorius Dr. J. Purickis; na
riai : prekybos rūmų pirm. J. 
Dobkevičius, Seimo narys Dr. 
J. Pajaujis. Ž?. ūkio ministerijos 
atstovas Vienožinskis, Klaipė
dos krašto atstovas tranzito 
reikalams p. Borchertas, miškų 
inžinierius Grigaliūnas, pramo
nininkų atstovas ir ekspeilas 
p. Jonas Vailokaitis, Ministerių 
Komiteto juriskons. p. Kalnie
tis ir Už. reikalų ministerijos 
sekretorius p. Montvila, kuins 
eis ir delegacijos se 
pareigas.

Spaudos atstovams 
jos pirm. p. Purickis 
—Lietuvos prekybos 
su SSSB 
tuo tarpu 
Maskvoje 
šiai skinti ,pri nei pia bais 
mais. Lietuva stengiasi sutartis

bendrais 
delegacijai

delegaci-

sutarties

bi uožais. 
lėks is- 

klausi-

Sutartis, žinoma, bus sudaryta 
didžiausio palankumo princi
pu. Lietuva įeikalauja paleng
vinimų išvežti žemės ūkio ga
miniams 
niams.
mdne nepuolimo 
SSSR bus 
ekonominės 
savistoviai.

Kas liečia

ir pramonės išdirbi- 
Delegacijos pirm, nuo- 

sutartis su 
ratifikuota, tačiau
derybos eina visai

SSSR užsienių pre
kes, būtent užsie- 

prekybos monopoliją, tai 
jau yra praktika: Vokieti? 
prekybos sutartis su SSSR, 
apie tai nįpko neminima, 

bu 
visos

mų
čia
jos
kur
Lietuvos prekybos sutarti 
tokio pat pobūdžio, kaip

duoti 
kieky

reikalu yra 
su daugeliu

eksteritoria-

SSSR žada Lietuvai 
užsakymus, bet kokiame 
ir kokių, tuo tarpu dar nežino
ma.

Muitų palengvinimai vargu 
bebus galima SSS 
nes Lietuva šiuo 
surišta sutartimis 
kitų valstybių.

SSSR reikalauja
lumo prekybos atstovybei. Lie

damas užtaisytu tėvo šautuvu.Ituva tam tikrame laipsny tam 
piliečio Nartensono devyneįių nesipriešins. Taipgi bus tariami 
metų vaikas netyčia nušovė SSSR tranzito per Lietuvą rei- 
savo septynerių metų broliuką, kalni.

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

’Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, HL



NAUJIENOS, Chlca^o, UI.

SALIUS SU ŠUKIAIS
. — Rengia —

Draugystė Susi vienijimo Broliu Lietuvių

Subatoje, Lapkričio-Nov. 20,192S 
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET. 
Ant 18-tos ir Union Avė., Chicago, III.

Pradžia 7:00 vai. vakare 
įžanga 35c ypatai

v ŽMOGUS PASTŪMĘS BAŽNY
ČIOS BOKŠTĄ

Italijoje, KresČentinį mieste 
kasmet iškilmingai apvaikščio
jama diena,' kurioje vietinis

z'kODIKIv^ 
EROVes skYRIUS

lm iMuAU-rrūfn-.TTįrmui

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

DIDELIS BALIUS
Rengia

Sukatoj, Lapkričio-Nov. 20 d., 1926
SPAULDING SVETAINĖJE

3312 W. North Avė., Kampas Spaulding Avė.

Pradžia S vai. vak.

Todėl gerbiamą visuomenę meldžiame atsilankyti, nes jau krau- 
>eniai i engia šioje miesto dalyje balių, o komitetas stengsis vi- 
užganėdinti. Kviečia KOMITETAS

DIDŽIAUSIS RUDENINIS

BaliuST

Rengia Brighton Park Lietuvių Atletikos 
Pašelpinis Kliubas

Sukatoj, Lapkričio-Nov. 20 d., 1926
M. MELOAŽIO SVETAINĖJE

2212 W. 23rd Place. t hieago, UI.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Turėsimi' seno >tailo gingerelės, skanių užkandžių ir kvepiančių 
cigarų. Grieš Jazz muzika po vadovyste J. Pociaus. Širdingai kvie
čiame v i>a> Lietuvaite^ n l ietuvius atsilankyti kuoskaitlingiausiai 
ant musų iškilmingo baliaus, o mes iš savo pusės stengsimės užga* 
nėdinti kiekvieną. KOMITETAS

Pikniku Piknikas

Xkariiivalal
IR

CHERNAUSKO DARŽE
Justice Park, III.

Nedėlioj, Lapkričio 21,1926

tu metodu 1770 metais pastū
mėjęs 3 metrais vietines bažny
čios bokštą. Serro stebėtinasis 
darbas- tuomet pagarsėjo visam 
pasauly, ypač, kad Serra ne
mokėjo nė rašyti nė skaityti. 
Italai pastatė Serrai paminklą 
ir ji patį po mirties palaidojo 
po jo perkeltuoju bokštu, kurs 
davė jam pasaulinę garbę. Ser-

rie suteikė daug praktikinės 
naudos, bet paties išradėjo 
turtuoliu nepadarė. Serrą savo 
laiku vadino antruoju Vilhelmu

Vykdydamas savo pieną dėl j 
bažnyčios giliai įsitikinęs jo 
pasekmingume. Norėdamas į-j 
tikinti abejojančius, jis įtalpi
no bokštan savo mažąjį sūnų, 
kuriam liepė skambinti varpu' 
ir taip atliko bokšto pastumė- 
įimą. Tuo laiku tat buvo lai-j 
kt nia kuo net stebuklu, kai'

I 

žiūrėtojai pamate bokštą leng- j 
vai persikėlus už 3 metrų nuo 
jo nuolatinės vietos.

kvotų stovis

! parlamentos išleido sekančias’ 
I kvotų statistikas. Raportas iš ' 
rugpiučio 31. 1 m.

Armėnija 
Australija 
Aust rija

Bulgarija 
Chinija 
'ekoslovakija 
Dau žigas 
I hm i ja 
Estonija 
Suomi ja 
Francija 
Vokieti ja

Ukm* skyriai* m** laika*

kala* |doala« btalanMam* 
motinom* ir motinom* jta-

■MIU* ■•rtplnlmo* Ir f*- 
Bfjlm** yru dalyku gyvo* 
■varta* Mmynai ir Uotai

yra dalykas, koU m«o ta

rimo rsgaUtrilkals laiko- 
tarpiai* atvirai ir laloval 
p*r«vU4«Hi.

k A II’

6 2 
M 3

100
100
073

5’ o
5’

re

O

41
20

0
296 

0
16

c> 56
722
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PENĖTI NAUJAGIMI

Kuomet kūdikio gimimas palaimina 
motiną, ji turi suprasti, kad jis gimė

120 I
112 k

96
2,469 !

XI i
384 j

3,21 Iii j
41,465 Į

l.it.

Did. Brit. 31,0117 5,426. 28,098 1
G mikiia 1OO 9 22 69 j
V Čir i i.»a 
Italija

•iT.y
.3,*15 ■ ’2 <

Japonija 100 0 •) 98
I .at via 1 12 1 s 53 71
LIETUVA 34 1 54 () 290 ,
Norvegija 6,1 >3 21. > 331 5,871
Lenkija 5.9S2 1 O L 424 4,827 i
Rumanija 603 51 27 522 '
Rusi ja 2,21 s ‘DK — — O 223 1,800 !
Švedija 9,561 513 1,327 7,691 ;
J ugoslavija 671 5 K 63 550 '

Tos skaitlinės parodo, kad su • 
rugpiučio 31 d. dvidešimtas į 
nuošimtis metinės kvotos išduo-

Padėkavonės Dienos

darbininkams.

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

(HERNAUSKAI j

OJHaisias 
kurį kiek vienas 
kūdikis gali 

suvirškinti be 
apsunkinimo 
jp silpnu 

vidun p

EAGLE BRANTD
CONDENSED M ILK,

/!/ m- ši
7 kuponu 

a u s i t e 
, dykai liotu-

Vitkui pamoki) 
fc-——kaip prižiūrėti 

fr peneti save ir 
Jūsų kūdiki- Išklrp- 

kitę i r prisių«kitc 
ftiandiA «u jūsų vardu 

ir adresu.
rTHB HOltDEN COMPANT 
fjorden Blds. Now York

Pranešama, kad kuomet da
bartinis imigracijos melas pra
sidėjo—liepos 31 d.—buvo 15,- 
00(1 prašymų vizų. Daugiausia 
iš tų gyvena Italijoj ir Rusijoj, 
Švedijoj, Lietuvoj, N'engrijoj, 
Danijoj, Lenkijoj ir Rumani-
joj-

Is viršminėlų skaitlinių ma-

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS
Taut. Draug. Lietuvos Dukterų 

Suhatoj, Lapkričio-Nov. 20 d., 1926 
“Vilnies” Svet., 3116 S. Halsted St.

Pradžia 7 yal. vak.
Bus šokiai, visokių pamarginimų ir 
žaislių. Visi galėsite pasilinksminti.

Kviečia KOMITETAS 
________________ •______

naujo imigracijos | Siųskit Naujienamenesius 
meto, daugiausia kvotų duota 
rinktiniams imigrantams

iu giminėms ir

EČELINO GUDRUMAS
Iš Renesanso novelių

Ečelino da Bema
no liepė paskelbti tavo ir apy
linkės kraštuos, norįs išdalinti 
daug dovanu, ir kad nustatytą

kiekvienas gaus gerus pietus ir 
gerą rubli eilę dovanų. Iš visų

lyta dieną tarnai išėjo pas jups

S 
Lietuvon — tai bua 
brangi dovana.

i pievą su valgiu ir rūbais. Jie 
apėjo visus, vienų už kito ir 
liepė visiems išsivilkti nuogai, 
gi paskui liepė jiems apsivilkti 
naujais rūbais ir davė jiems

grąžinti jų skardinius, bet ne
gavo. Visus skarmalus- sudėjo

linu toj vietoj Tado tiek daug 
aukso ir sidabro, kad visos iš
laidos buvo su kaupu padeng
tos. Gi elgetas su Dievo pa- 
gelba nuvarė šalin.

nu teise gauti geriausią priežiūrą ir tada pieno bus užtektinai. Žindyti iei- 
maiBtą. Nors mokslas per metų nte- kia neilgiau 20 minutų. 
tus bandž surasti dirbtiną maistą, 
kuris prilygintų motinos pienui, bet rai yra padaryti, kad penėjimas pri- 
jam dar nepavyko. Todėl jūsų kudi- pultų lygiai ant valandų. Tada laik
ais turi teisę tikėtis krūtų. rodžio mušimas primena žindymo lai-

Pienas krūtyse pasirodo tik trečio-1 ką ir palengvina motinai •atmintį.
joj dienoje po gimdymo. Žindymo Į Jei pienas sunkiai pasirodo, arba 
pirm to laiko akstiną krūtis. Reikia 1 tekėjimo neužtenka, nenusimink ir 
kad praeitų bent šešios valandos po kūdikio nuo krutu neatimk. Pieno te- 
pirmo žindymo, kad motina atsigau- j kėjinią nustato kiekis darbo, kurį ku
tų. Kudikj reikia žindyti tik keturis i dikis atlieka žaisdamas.
sykius per pirmas 24 valandas. Bet' l’"" ...... -•
reikia duoti jau abi kruti šį sykį.
Žindymo tarpais reikia- duoti kūdi

Nustatant penėjimo valandas, ge

Per pirmas dešimts dienų kūdikis 
turi gauti apie dvi uncijas pieno 
kiekvieną sykį. Pasveriant jj tuoj

kiui du ar tris šaukštus vandens, ku
ris pirmu reikia išvirinti ir atšaldy
ti. Yra saugiau iš vieno vartojimo.

Pienui pasirodžius, paprastai tre
čioje dienoje, kūdikis turėtų gauti še
štus žindymus per 24 valandas, kas 
tris valandas per dieną, ir vieną sy
kj nakty.

Jei reikia, išbudink kudikj, nes tas 
netik pratina jj prie reguliariškumo, 
bet ir motinai pavelija geriau laiką 
sutvarkyti darbui ir pailsini.

Penint reikia vaitot vieną krūtį 
sykiui. Ją reikia kad gerai iščiulptų,

pirm ir po žindymo galima patirti, 
kiek jis suvalgė. Jei kūdikis negau
na užtektinai, tai gali būti reikės 
pridėti pieno iš kitur iŠ bonkutės. 
čia reikia atsargiai elgtis, kad šitas 
pienas butų griežtai šviežias, saldus 
ir grynas. Jei kjla abejonių, geriau 
vartoti patikėtiną kondensuotą pieną.

Kūdikį turi laikyti sveiką ir stip
rų. O tas didžiumoje priklauso nuo 
maisto, kurį duodi. Reikia jj kasdien 
mazgoti ir reguliariškai penėti. Jei 
negali jo žįsti, bandyk Borden’s Eagle

Penktadienis, Lapk. 19, 1926
Pieną — padarytą iš riebaus karvių 
pieno ir cukraus — ypatingai kūdi
kiams. Gydytojai iš visur jį rekomen
duoja dėl jo kokybės ir vienodumo. 
Per keletą gentkarčių Amerikietės 
motinos išauklėjo savo kūdikius su 
Borden’s Eagle Pienu. Jos tą darė 
dėlto, kad Eagle Pieną rekomendavo 
draugai ir dėlto, kad rado jį užganė
dinančiu.

Kiekviena motinu turi valgyti la
bai atsargiai valgius prieš gimimo 
kūdikio, pasirenkant valgius, kurie 
teikia pieno. Nieko nėra geresnio 
nėščiai moterei kaip karvių pienas. 
Gerkit jį ir vartokit viraluose. Val
gykit prieskonius su pienu kasdien. 
Jei jūsų viduriai užkietieja, tai val
gykit reguliariai du stalavus Šauk
štus Kellogg’s All-Bran kasdien. Kel- 
logg’s All-Bran via grynas selenų 
produktas. Jis išvalo žarnas ir lauk 
ėjimas pasidaro natūraiis ir regulia- 
ris.

Skaityk Situs straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

DIDELIS MASKARADINIS BALIUS
Rcn gia

Draugystė Lietuvos Dukterų

Sukatos Vakare, Lapkričio (Nov.) 20 d., 1926 m.
LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINĖJE

14th Street ir 49th Court, Cicero, III.'
Pradžia 7 valandą vakare Įžanga su drabužių padėjimu 75c ypatai

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ir linksmai laiką praleisti, prie puikios muzikos, ku
ri grieš įvairius šokius. Bus skanių gėrimų ir užkandžių, prie to dar laimėsite dovaną, nes šįmet jų ga
lybes turime, kur bus dalinami grupėms ir pavieniams. Yra ir 3 piniginiai praisai: Pirmas, Antrai; ir Tre
čias. Gaus kiekvienas. Pastaba: — Atsilankiusios į balių ir norinčios įstoti į draugiją, bus priimamos vel
tui. Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS

Proga Laukia Jūsų!
Nieko nėra geresnio žmogaus gyvenime, kaip įsigyti sau puikų namą, lengvo
mis išlygomis. Mes turime namų dėl kiekvienos šeimynos, dėl kiekvieno žmo
gaus. Jums nereikia daug pinigų; jums nereikia bijoti sunkenybių, nes jūsų 
namas, pirktas iš musų, išsimoka pats.

Jmokėkit $1000 ar $1500 ir kraustykite^

' Kaina tiktai *$12,650.00
Jus niekur nerasite tokių namų, prie tokios geros transportacijos, taip spar
čiai augančioj apielinkėje, už tokių žemų kainų.

Veikite šiandie, kol dar yra iš ko pasirinkti!
Mes taipgi turime gerų lotų, bizniavo ir rezidencijoms, kurie yra parduoda
mi lengvomis išlygomis -ir mažais imokėjimais.

W. Hayden Bell
Klausk

Edward Bakšsvičius
Manager

4336 So. Kedzie Avė.
Phone Lafayette 8600

KUPONAS

EDVVARl) BAKŠEV1ČIUS

Malonėkit prisiųsti man daugiau infor
macijų.
Vardas .......... . ..........................................
Adresas .....................................................

PIRMAS šio Sezono KONCERTAS
Rengia

DAINOS DRAUGIJA
BOHEMIAN-AMERIGAN SVETAINĖJE

1436-40 West 18th Street

Nedeiioj, Lapkričio 21 d., 1926 Pradžia 8tą vai. vakare Įžanga $1.00

Bus Mišrus Choras, Vyrų Choras, Mergaičių 
Choras, Quintetas, Trio, Duetai ir Solistai.

Vakaro Vedėjas Dir. Komp. A. S. Pocius
Po Koncerto Šokiai
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Ar Jus Žinote Kad—Keilogg’s ALL-BRAN Yra 
Tikra Pagelba Nuo Užkieliejimo į KORESPONDENCIJOS )

.Jei jų.* kenkiate nuo ulkie- 
t ėjimo. netrukdykit laiko var
todami pilė*, prsvaįninandin* 
v andenMtidainiu* arba ki
ta* gyduole*. Nuodui, kurie 
vaik&t'ioja pu vi*< jneu kūnų. 
Huardy* ju*ij sveikatų Jus 
turite vartoti natūrali budo, 
k»* iAgelbė* ju* nuo to* ligo.*.

Jei v n I u y ■* i t reguliariai. 
Kellogg'a ALL-BRAN, garan
tuojamu, kad pagelbėk ant vi- 
•adoa, kud ir labai chroniA- 
kuoae at <it. kiniuose užkietėji
mo, arba proaorhinkaa grų- 
J.in* jum* atgal pinigu.*. .!<»•* 
suteiki junu tikrai pasekme*, 
nei jos yra ALL-BRAN. Tik
tai ALL-BRAN gali tai at
likti.

Racine, Wis.

Kellogg* ALL-BRAN išvalo žarnn-i ir 
atšviežina jas. Prašalina v'iau.i nuodu'., 
kurie randasi ju*u kūne. Lauk ėjimas 
pasidaro natūra i* ir reguliari*. Kellogg’^ 
ALL-BRAN yra rekomenduojama* gy
dytojų ir užrašoma* receptuose, ne. jie 

žino, kad jo* veikia Dūlis sėlenų nule

kia t k dalina* p.t*ekme . Kellogg s yra 

100‘; Sėlena* ir yra tikro* ir <aui’." •

Valgykit mažiausiai du atalavua šaukš
tu* kasdien chroniškuose n ta. tikimuose, 
■ u kfekvienu valgiu. Valgykit ju* *u 
p enu arba aftetona arba sumaišyk it 
: u kitais v'rtais arba nevirtais skanies- 
riiii. Bandykit jai daugelyje receptų, 
kure yra atspausti ant pakelių. Bet 
.radėkit vnigjti Kellogg'a .ALL-BRAN

- iandien, ir tegul vien šeimyna valgo 
,av Pa* visus gro*erninku.i raudonuose 
ir šakiuose pakeliuose. Tikrai žiūrėki’, 
kad butų Kellogg'*. Paduodamas v suo.e 
I.oteli io<e ir restnurantuose.

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponą mum-, .šiandien su justi vardu ir adresu

T. M. I>. 121 kuopos susirin
kimas įvyko 5 d. lapkričio, 7 
vai. vakare, Lietuviu svetainėj. 
Prisirašė keletas naujų narių. 
Priniti komitetu laportai, iš
klausyta valdybos pranešimai. 
Nutarta ruošti vakaras su per
statymu ir šokiais gruodžio 12 
(liepą. Kviesti lošėjus iš (’.liica- 
gos Birutės dramos skyrių 
po vadovyste ari. S. Pilkos, i ų

visi sužiuro. Parapijonys labui 
pasipiktino lokiu nederamu pa
sielgimu savo klebono, pradėjo 
jį neapkęsti ir galų gale praša
lino iš parapijos.

Po kiek laiko pribuvo kitas 
kun. J. Zalink,'kurį parapijo
nys iš karto labai pamėgo ir 
mylėjo, nes buvo gabus vedi
me parapijos reikalų ir pritrau
kime didesnio būrio į parapijų; 
ypač buvo geras kalbėtojas ir 
rengėjas visokių pramogų.

Greit Išeis
GYVENIMAS

M^neniniH Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Red akt ori u s-Leidėjai*

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

Malonėkite atsiųsti man dykai 
*ampelinj pakelį ju*ij Kellogg'o 
ALL-BRAN sykiu *n in
formacijomis mano kalini, 
kų reiškia ALL-BRAN de 
geruti sveikatos ir kaip až 
liu išvengti užkietėjimo.

AU-BUN

Litbunnian

Kellogg Company
Bnttle Creek, Michignn

Vardas ...........................

PRAŠALINKITE SILPNUMUS
Beveik kiekvienas silpnumas — slogos, kosulys, 

bronchitis ar panašios ligos atsiranda dėl apsileidi
mo. Daugelis suaugusiu žm nių yra perdaug užsi
ėmę, yra ploni ir badauja nuo stokos vitaminų, jie 
nesupranta, kad nedavalgyi įas yra pavojingas da
lykas apsileidimo, kuris pagamina silpnumų ir už
sikrėtimą.

sroirs [MUKIOM
yra sveikatų saugojantis nn isto-tonikas, turtingas 
eod-liver aliejaus vitaminas, tiems kurie badau-į&A 
jas dėl stokos vitaminų, tur< tų vartoti dėl pra-u^J 
šalinimo silpnumo. Bud a vok t savo sistemą su 
turtingu vitaminais Scott's Epnilsion!

Scott X Bošvr.e, l^l0 '’ifkdd, N. .J. 26-45

MllHVEST PIANO STORES. INC.
Išimtinai 1‘ard n inėtoiai Žinomų Maynard Pianų 

'* Šis PLIKUS GROBIKU V PIANŲ OUTFITAS TIK

• JIHU '.ena> pianas, lonogruias a >ij Kitas muz.iKaiis inxtriiiucuiun 
•į imamas j mainus ka po dalis į mokėjimo _________

l apkričio 7 <1., 2 v. p. p. toj 
pačioj svetainėj laikyta SLA 
100 kuopos susirinkimas'. Nu
tarta ruošti maskaradu balių. 
I komitetus paskirti A. Klapa- 
tas, S. (irigaliunienū ir P. (in
kis. t ’/.girtas 10-to apskričio
(’.i'ntro Sokr. laiškas reikale
Centro siuntinio generalio or
ganizatoriaus organizavimui čia 
augusio jaunimo ir steigimui 
lietuvių kalbos mokyklėlių. La
bai girtinas' šis SI.A Pildomo
sios tarybos žinksnis. Mes sa
vo jaunimą keturiems vėjams 
atidavę per ilgą alika buvom 
apleidę, bet geriau vėliau m 
kaip niekad imtis už darbo i) 
lai svarbaus darbo. Tame rei-. 
kale išlaidų nereikia bijoti; jog 
mviiviM yt-n. sakomu. Bo ko žnio 
gris i.š narnų negali išeiti, kaC 

be pinigų, o i namus Įeiti be 
rakto.

Lapkričio 7 d .vakare buvo 
1‘. M. 1). 121 kuopos suruoštas 
šokių vakarėlis. Jaunimo priši 
rinko, bet augusių nedaug 
Ačiū tiems, kurie atėjo. Augę 
vien šokių pas mus nemėgsta 
kad su pamarginimais tai su- 
seina, kitaip ne.

Lietuvių kalbos vaikų mo 
kykla Dėkavončs dienoje, lapk 
ričio 25 d.. Lietuvių svetainėj 
ruošia jvairų programėlį ir lie
tuviškas vakaruškas. Kad jau 
ušim, tai ušim.

M. Kasparaitis.

Bet ir vėl yla išlindo iš mai
šo. Kita nelaimė. Parapijonys 
pamatė, kad kun. Zalink išsi- 
geriąs ir perdaug meilus’ prie 
moterų. Todėl ir kun. Zalink 
irašalino iš parapijos.

Dabar tą namą .kuriame lai
kydavo apeigas neprigulmingo- 
ii parapija, savininkas perda
žė. Dabar nė kunigo, nė bažny
čios nėra. Turtas, rakandai ir 
kas reikalinga prie to, likosi 
ai k ra u tas pas vienų para pi jo- 
ią. Pinigų buvo banke $80. Jei- 
<u nepasiseks gauti gerų kuni
gą, tai turtas bus’ pasidalintas 
'arp prigulėjusių prie parapi
jos žmonių. —Tėvo Simus.

Grattil Rapitls, Mieli.
Nepi ig ui m ingus parapi jos 

nepasisekimas

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

Adresas:

900 W. 52nd Street
( hieago, III.

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

Tel. Lafarette 0094

E. V. KRUKAS
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

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

Oplemestrist
Ttl. Boulevard 6487
4(149 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Kis. MICHN1EVICZ-VID1KIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Tel. Yards 1119

111 \
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kai[io lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

—.... ,
Patyrusi gydytoja ir akušerė 

Naprapath

l)r. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

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

Baigusi akuše
rijos kolegijų: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Ijgon- 
buėiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose priei 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

Yards 4951

Lietuviai Advokatai Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUšERKA

3252 So. Halsted St.

£ ________ ĮMOKĖTI — :52 j SAVAITĘ__________  )
Pašaukit Telefonu. Mes Palaiky- m .Jums \ ieną Tų Instrumentų

J ^Ud-Xtat1>icno'Stdrea.|'ic »
>: 6136 S. HAI..SIED ST. tfORMAL 9431 2

Atdara iki 9 vai. vakaro — Xe<i-lioj nuo 1! ryto iki I po pietų * * 
<♦> <♦> <♦: <♦> 5?’

SLOGOS IŠGYDOMA UŽ 50 CENTŲ

u N Ali J L’ 
beilni ir

; nemalonų

Koks Esi Vyras?
Ar <• - . -.••ikfi-., r-Inas < n<

gyventi ■’ Ari a -ai e i .--li-na*. auvars 
ir viftftjc Put, t.i.- u ' v r.i, coi tiktai 
rhron livų ar'a kitu runki!,' ura <!<

ui žiūrėjimo.

Be skirtumo kokiame stovyje e*i, ii 
ž:tst s yra tų kentėjimų, turi daaižinoti, 
savo sveikatų, std ruma ir energiją.

Pagelbėjau tuk itanėiains, taipgi galiu 
jum* tapti vėl tikru vyru.

jos ir nori 
s nervuotas 
šešėliu, turi

,-avo neap-

kokia Įirie- 
kaip atgauti

pagelbėti ir

Jogų už 50c vizitą.

Gydytojau vyriškų li
gų. 15 metų pasiseki- 
ino gydyme ligų turi 
būt darodymu mano ga
bumų—Ar ne taip?

Europinės Gyduolės 
Dasižinosi Teisybę

Daleiskit išegzaminuoti savo kraują su pagelba WASSERMAN, arl>a ištirti 
per mikroskopą šlapumą, jei nesi tikra*, kad nebeturi savo senosios ligos. Patirk 
apie tai ! Gyvenimus yra perdaug brangus, kad jj apleidus.

(čirškimas gyduolių tiesiai j gyslas tiesiog surevoliucionizavo mediciną. Ligos 
pripažintos neišgydomomis, lengvai išgydomos tuo budu gydymo. Savo praktikoj 
vartoju naujosios mados serumus, vaccines antitoxins, bacteryn, intravenoua spe- 
ciales gyduolėi, taipgi naujausius instrumentus dėl išgydymo sunkiųjų ligų. Pri
sidėkit prie visų užganėdintų pacientų, katrie kasdien pripildo mano ofisą. Atsi
lankyk it šiandien dėl išegzaminavimo dykai.

510 XRAY $1Egzaminacija
Nelaukit ilgiau, nes mano ofisas gali būt perdaug prisigrūdęs ir sutrukdys su 

jumis, pasikalbėjimą. Gydau teisingai. Nedarau neteisingų paaiu]ymų. \

Ofiso valandos: f’anedėliais, Seredom’s, Ketvergais ir Subatomls nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro. Utarninkais ir pėtnyėiomis nuo 9 ryto iki 5:30 vakaro. Nedėliomie 
nuo 9 ryto iki 1 po pe.itų.

DR. L. G. WRIGHT
337 W. Madiaon St., kampas Market, 2 a u gitas, Chicago, III.

r

Mc.ai laiko utg: I betuvių šv 
Petro ir Povilo katalikų para 
gijoje klebonavo kun. A. I>eks 
nys. Pernai rudenį išėjo i aikš 
tę pinigų trukumas parapijoj 
ižde, tad kunigui kitokios iš 
eilios nebuvo kaip apleisti pa
rapiją (išvažiavo “ant vakaci 
jų/). Tada vyskupas turėjo už 
pildyti \vi('tą nauju kunigu 
Vyskupas paskyrė kun. Lipkų 
Kun. Lipkus, kaipo šiame mies 
te augęs, buvo gerai žinoma? 
vietos lietuviams kaipo netin
kantis ir todėl nekurie para 
pijonvs ir moterėlės organiza
vosi, kad neįsileisti kun. Lip- 
ką nė į kleboniją, nė į bažny 
čia. Buvo pastatyta sargyba. 
Lipkus matydamas, kad jo pa- 
rapijonys nenori jį priimti, pa
sikvietė policiją ir su jos pa
galba susikraustė j parapijų 
Laikui bėgant apsiprato ir pa- 
rapijonys, nes kitokios išeities 
nebuvo.

Tuo laiku kilo tarp parapi- 
įonų disorganizacija ir nepasi
tenkinimas. Išgirdęs apie tą 
suirutę kažin iš kur atvažiavo 
misionierius Krikščiūnas, ne- 
prigu Įmingąs senų ji) Rymo ka
talikų kunigas, ir pradėjo or
ganizuoti neprigulmingą para
piją. Jam pasisekė pritraukti 
būrelį pritarėjų ir viskas buvo 
jau gerai. Namas parenduotas, 
rakandai supirkti ir suaukoti, 
— tik gyvenimas tęsti reikėjo. 
Bet štai nelaimė. Numiršta vie
nas žmogus-, pakviečia kun. 
Krikščiūną atlikti patarnavi
mą prie lavono. Atvažiuoja 
graborius, įdeda lavoną į veži
mą, kun. išeina paskui ir pa
mato, kad graborius neturi prie 
karietos kryžiaus. Na ir pra
dėjo kolioti nešvariais žodžiais 
graborių, lavoną, visus daly
vius ir savo parapijonus. Krik
ščiūnas, kaipo didelio ūgio 
žmogus, turi ir garsų balsą; 
ėmė rėkti, koliotis, pasidarė su
mišimas, kad ir svetimtaučiai

Lawrence, Mass.
Parengimai

7 d. lapkričio, Tautiškos pa- 
•iipiju*. I». XI. c-Hova** po vado- 
’yste vargonininko J. J. Ta- 
nulionio, L. L. Kliubo sal^j 
>uvo surengęs koncertą. Prog- 
•amas buvo gana turiningas ir 
lekurie dainininkai labai gerai 
pasirodė, kaip varg. J. J. Ta- 
nilionis, T. Kieliutė ir kiti, j 
luvo ir mažiau prasilavinusių' 
Minininkų, bet iš pradinių nė- 
a ko daugiau ir norėti.

Publikos buvo pilna L. I’. 
<liubo salė. 

Ht A *
13 d. lapkričio LSS 61 kuo- 

>a buvo surengus* puikų ban
dėtų (vakarienę). Publikos pri- 
;irinko pilna L. V. Kliubo apa- 
inė sale. Buvo ^svečių i.š Bos- 
ono ir Cambridge’aus. Suse-' 
lūs svečiams už stalų drg. J. I 
Jrbonas pasakė trumpą prakal- 
•ėlę. Po vakarienės gi buvo 
magus šokiais Atsilankiusieji. . iiiivo visi užgapėdinti, ir liks 
.SS 61 kuopai pelno. 

* ♦ *
21 d. lapkričio, tą vakarų 

rieš l>ėkos šventę, L. l\ Kim
ias rengia taip vadinamą 
‘smoke and talk“. Bus šokiai 
k i vėlybos nakties ir vištų lai
mėjimas, kad ant rytojaus kiek- 
’ienas turėtų vištienos.

M. B. Sviruoklis.

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMU

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

BAYER

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausnių

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100. I

Garsinkitės Naujienose

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Jllentral 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
V.-<1.: Noo €» iki H vail. kielcvi®-
ru> vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Deaiborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 172G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 XV. XVaMKirt«t<*n St.

Cor. AVasliington & Clark
Namų Tel.: Hyde Purk 3395

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai- 
ku paRal sutartj.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 iNo. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo C iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

*-----------------------------------------------------------------------------

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Nainy Telefonas Republic 9600

• PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

J. P. VVAITCHES
LIETUVIS 1 ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. 1‘ullinan 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

c - - - —

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor of Optics
Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak. 

Nedeliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

V; W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

joseph v. mockus'
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

«DR, HERZMAN «
- IŠ R U S I J 0 S —

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

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

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

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

, Dienomis: Canal 
3110. Naktj

South ' bore 2238
Boulevard 4186

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

b—.......   m/

Telefonai:

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.

...... .................................... ,--------------------- ---- ■ ■■■

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

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

Siunčiant paštu parduodame po..........80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po...................75 centus

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Are^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos rvto iki 1 vai. po piet.
' Tei. Midway 2880

II II I I ' ■■■ !■■■»/

1 .
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. , Nedčliomis nuo 10 
iki 12 dieną.
Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858 c _____________ /

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijine Spaustuvė.
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SOCIALISTAS KOL1ON1JOS GUBERNATORIUS

PARTIJA PRIEŠ JJ
• •••••

VALDŽIA REIKALAUJA RAPORTO

gyventojai PATENKINTI

Po gegužės mėnesio 1924 metų rinkimų į Francijos 
parlamentų, Paryžiuje susidarė radikalų valdžia, kuri pa
skyrė socialistų Alexandrc Varenne Indo-Kinų guberna
torium. Tai buvo labai nepaprastas dalykas, ir net patys 
socialistai sutiko šita paskyrimų neigiamai.

Socialistai nuo senai laikosi to nusistatymo, kad ko 
lionijos yra bereikalingas daiktas. Valstybės, kurios turi 
kolionijas svetimuose kraštuose, tų kraštų gyventojus 
spaudžia ir išnaudoja.

Už tai, kad Alexandre Varenne priėmė gubernato
riaus vieta Indo-Kinuose, Francijos socialistų partija jį 
išbraukė iš savo nariu. €

Dabar, sugrįžus valdžion nacionalistų vadui Poinca- 
rė, tas Indo-Kinų gubernatoriaus klausimas vėl iškilo.

Valdžia paršaukė gubernatorių Varenne’a namo ir 
pareikalavo, kad jisai duotu raportų iš savo darbų. Mat, 
ji gavo daug skundų, kad gubernatorius pataikaująs vi
sokiems “maištininkams” Indo-Kinuose. Jisai esąs net pa
sakęs prakalbų los franeuzų kolionijos gyventojams, 
“kurstydamas” juos kovoti už savo nepriklausomybę.

Gubernatorių.- Varenne, raportuodamas valdžiai Pa
ryžiuje, nurodė, kas yra jo daroma ir jau padaryta toje 
tolimoje Azijos kolionijoje. Jisai steigė mokyklas vieti 
niems gyventojams, suteikė jiems lygias teises su fran- 
euzais ir stengėsi pritraukti juos prie dalyvavimo admi
nistracijoje. Varenne'ui gubernatoriaujant, Indo-Ki
nuose tapo išleisti darbininkei apdraudos Įstatymai ir už
drausta aukštu nuošimčių ėmimas už paskolas.

Varenne pareiškė valdžiai, kad šitos priemonės pa 
darė franeuzu gyvenimų Indo-Kinuose daug saugesniu, 
negu pirma. Indo-kiniečiai niekuomet nebuvo taip palan
kiai nusistatę linkui Francijos, kaip šiandie.

Varenne'ui beesant Paryžiuje, į Francijos sostinę 
ėmė plaukti iš Indo-Kinų laiškai, reikalaujantys, kad gu
bernatorius butų sugrąžintas atgal, {domu, kaip dabar 
pasielgs Poincarė valdžia.

Francijos socialistai šiandie jau ne taip griežtai 
smerkia Varenne’ų už jo priėmimą gubernatoriaus vie
tos.

Socialistų atžvilgiu, be abejonės, butų geriau, kad 
valstybės atsižadėtų savo kolionijų ir paliktų jų gyven
tojams tvarkytis taip, kaip jiems patiems tinka. Bet jei
gu kolionijų neatsižadama, tai kas tuomet? Tuomet, ži
noma, yra geriau, kad jas valdo tokie žmonės, kaip Alex- 
andre Varenne, negu kokie nors išnaudotojų ir plėšikų 
draugai!

^Apžvalga

NESUSITAIKĖ

Sandariečių spaudoje buvo 
smarkiai garsinama dvi iš Lit'-i 
t u vos atvažiavusios artistės, 
Jose (skaitė ir Sipavičiūtė. Da
bar iseiha aikštėn, kad su tums 
artistėms Sandaros viršininkai

ceriai po Lupk r. 15, garsi
nami ‘Sandaroje’, jau įvyks 
be mano dalyvavimo.”
lai yra nauja mada— sam

dyti partijos naudai artistus iš 
Lietuvos. Toliaus žmonės gal 
ims manyti, kad ir kiekvienas 
iš senosios tėvynės atvykęs ar
tistas tarnauja kuriai nors par
tijai.

ANARCH1STIŠKAS JOVALAS
buvo padarę kontraktą. Viena 
artistė, p-lė .ložeiskaitė, jau 
atsisakė toliaus dainuoti San
daros naudai, ir jos praneši
mas, tilpęs “ Vien\ bėjė”. skam
ba taip:/

“Išrašau paskelbti savu ger
biamu skaitytoju žiniai, kad, 
delei f finansiniu nesusitari- 
mų, esu neatnaujinusi savo 
kontrakto su ‘Sandaros’ pir
mininku p. Strimaičiu

Kai bolševikiškas komunis
tas, vienos ar kitos spalvos, 
ima kurį klausimą giliau nag- 
rinėl, tai iš jo visuomet išlen
da anarchistas, štai, parlamen
tarizmo klausimas: ar darbinin
kai turi stengtis pasiųst kuo 
daugiausia savo atstovų į par
lamentus, ar neturi?

Kairysis “Aidas” mėgina šitą
klausimų išaiškinti, poleini- 

rengti Iduodamas, su “Naujienomis”
koncertus, ir todėl visi kon- kurios nurodė, kad pirmiau

paritinu'lituose buvo socialistų 
mažai, o dabar kai kur jau be
veik pusė atstovų susideda iš 
socialistų. Ve- ką tas kairysis 
laikraštis į tai atsako:

“O kam iš lo nauda, kad 
jie užsitarnavo (? “N.” Red.) 
netoli pusę atstovų parla
mentuose?

“Tik atstovams šiltos vie
los ir jų draugams vadams 
bizniškos progos su senųjų 
buržujų pagelba. Darbinin
kų klesai nieko gero iš to nė
ra; yra da sutvirtinimas jo
sios vergijos, o ne josios išsi- 
liuosavimo iš po ,kapitalistų 
jungo. Apie darbininkų rei
kalus nėra nė kalbos, —bite 
atstovų yra ,tai viskas, ko 
vadovam socialistam rei
kia”.
Kiekvienas, kuris bent trupu

tį žino darbininkų judėjimo is
toriją, turi pastebėt, kad šitie 
“Aido” posinavimai tai tik
riausia kopija tų argumentų, 
kuriuos kitąsyk vartodavo prieš 
parlamentarizmą Bakuninas ir 
kiti anarchistai. Tą, ką šiandie

Į Pacific and Atlantic Photol
Richard F. Pettingreiv, Sioux 

Falls, S. 1).. buvusis senatorius, 
pasimirė spalių 5 d., turėdamas 
/8 metus amžiaus. Jis buvo la
bai pažangus žmogus.

Amerikos Lietuviu Taryba 'SERGANTI VAIKAI 
iOTA “CASCARETS” 

DEL SKILVIU

tauzija apie socialistu dalyva
ują parlamentuose Rusijos bol
ševikai ir jų aklosios davatkos 
kitose šalyse, lygiai tą pat ki
tąsyk kalbėdavo anarchizme 
šalininkai prieš Marksą, Engel
są, Lasalį ir jų pasekėjus.

Skirtumas tarpe anų laikų 
anarchistų (kurie, beje, irgi 
vadindavo savi* “komunistais”) 
ir šių dienų bolševikų yra tik
tai lame, kad tuomet anarchiz
mo idėja dar buvo nauja ir 
•visapusiškai neišdisk ūsuota. 
Bakuninas su savo draugais 
kad ir klydo, bet jie visgi bu
vo kokio tai naujo judėjimo 
vadai. O šiandie bolševikiški 
komunistai puošiasi tuo, kas 
iau senai yra sukritikuota ir 
išmesta į šiukšlyną! Taigi jie 
v ra ne tik skelbėjai nesąmo
nių, bet da ir atžagareiviai, bent 
nenkioms dešimtims metų at
silikę nuo progreso!

Skelbdami tą anarchistų 
‘idėją”, kad iš socialistų daly- 
/avimo parlamentuose nesą jo
kios naudos darbininkams, mil
ai kairieji “kairiasparniai" at
siduria nemažam keblume. 
Mat, šiandie jau ir komunistai 
stengiasi, kur tik galėdami, į- 
•Jskverbti į parlamentus! Tai 
kodėl gi komunistų dalyvavimas 
larlamentuose yra “naudin
gas”?

Iš šilo keblumo “Aidas” mė
gina išsisukti tuo, kad pripa- 
ąsta komunistus “tikrai dar
bininkų atstovais”, o socialis- 
us—“veidmainiais”. Sako:

“Socialistų atstovu yra 
tik dėl to, kad socialistai tar
nauja buržuazijai, taiso, ge
rina kapitalizmą, tvirtina jį, 
kad darbininkai nesukiltų ir 
nenuverstų jo. Delio tie at
stovai ir ponauja parlamen
tuose ir buržujų valdžiose; 
dėlto ju ir niešmeta senieji 
kapitalistų politikieriai...

“šiandie ir komunistai-bol- 
ševikai dalyvauja parlamen
tuose, bet ne kapitalizmo tai
symo tikslais, ne dėl pagel
bėjimo buržuazijos atstovams 
daryti įstatymus (bet ir ko
munistu paprastai nemeta iš 
parlamentų! “N.” Red.), Ei
na dėl to, kad pamačius ii 
darbininkams parodžius bur
žuazijos užmačias, veidmai
nystes, pinkles- metamas ant 
darbininkų ir darbo žmonių, 
šitokį atstovai niekuomet 
neis į buržuazinę valdžią, 
tariant nebus ministeriais.”
Ministeriais bul komunistai, 

vadinasi, visuomet paliks bur
žuazijos atstovams, — už ką 
buržuazija gali jiems tiktai pa-, 
sakyti ačiū. • /

Bet ministeriavimas yra pa
lyginti ne taip jau svarbus da
lykas. Socialistai per dešimtis 
metų ėjo į parlamentus, netu
rėdami ne tik progos, bet nė 
vilties kada nors patapti mi
nisteriais. Ką gi (jie ten veik
davo? Žinomas dalykas, jie kri
tikuodavo valdžių ir keldavo 
aikštėn visokias kenksmingas 
darbininkams buržuazijos už
mačias. Tečiaus vyriausias par
lamento uždavinys visgi buvo

ir pasilieka Įstatymų leidimas. 
Socialistu atstovai parlamen
tuose kovodavo prieš blogus Įs
tatymus ir stengdavosi praves
ti gerus įstatymus. Jie taip da
ro ir šiandie.

Baltrušaitinio gi “Aido” nuo
mone, tai yra kenksmingas dar
bas. Pasak jo, kovoti parlamen
tuose už Įstatymu pagerinimą 
tai “pagelsti buržuazijos 
atstovams” taisyti kapitalizmą!

čia ir vėl išreikšta grynai 
anarchistinė mintis, nes anar- 
cbis’tų supratimu kapitalizme 
tvarkoje gyvenant jokio taisy
mo negali bul, o lur būt tiktai 
griovimas. Mat, anarchistai ne
tiki j evoliuciją visuomenėje,— 
taip, kaip seninus žmonės ne
tikėdavo į evoliuciją gamtoje. 
Dievobaimingos davatkos da ii 
šiandie mano, kad pasaulyje 
viskas tolyn eina blogyn — 
žmonės vijį labiau užmirštu 
“Poną Dievą*’, griekiri daugina
si, velnio galybė didėja, ir lo
dei anksčiaus ar vėliaus pasau- 
is turės susilaukti katastrofos, 

“suduos dienos”.
Visai panašios filosofijos lai

kosi anarchistai sulig visOome 
ne. Jie yra įsitikinę, kad dabar
tinė visuomenė tolyn vis giliaus 
skęsta kapitalizmo nedorybėse 
ir vienintelis būdas paliuosuot 
žmones iš velnio, tariant, ka- 
nitalizmo nasrų, tai sunai- 
<int ją. sugiraul iš pamatu. Iš 
to logiškai išeina, kad tik grio 
vimas ir gali būt * naudingas 
darbas kapitalizmo gadynėje.

šita nudėvėta anarchistu pa- 
žvalga Į visuomenę yra parem
tos “Aido” ir visu kilu bolše
vikiškų “komunistų” nuomonės 
apie parlamentarizmą ir ben
drai apie politiką.

Bet jie yra tokie ignorantai, 
kad jiems vaizduojasi, jogei jų 
skelbiamos anarebisliškos ne
sąmonės lai “marksizmas”! c

įvairenybes

I. Amerikos lietuvių intere
sai Lietuvoj buvo gal visų 
opiausiu Seime kilusiu klausi
mu. Amerikos lietuviai, Lietu
vai nepriklausomybę iškovojus, 
vadovaudamies prakilniausio 
patriotizmo idėja, griebės gel
bėti Lietuvos atgimimą. Ypatos 
su gerais norais, bet su apru- 
bežiuotu patyrimu taip pat ir 
grašiagaudžiai-avantiuristai iš
naudojo progų surinkimui kelių 
milionų. Atstatymo, Amerikos 
ir Lietuvos Audimo, Lietuvos 
Prekybos, Lietuvos Laivynas, 
Žemės Bankas (kun. Žilinus), 
“Eglynąs” Yčo), Mekanikų Są
junga, “Kubas”, “Nemunas”, 
“Dubysa”, “Bingava”, Preky
bos ir Pramonės Bankas, -- vi
sos yra suėmusios amerikiečių 
pinigus, nauda valstybei Jš jų 
operacijų yra abejotina, bet ne- 
kurios ypatos gausiai pasinau
dojo iš tokio amerikiečių patrio
tizmo ir duosnmno. Įdėjusieji 
ninigus nieko apie savo “ben- 
Iroves” negirdi, vienok žino, 
kad nekurios jų mirė, kitos 
meldėja, o Lietuvos valdžia 
nieko nedaro iš to, kad jos 
čiliečiai buvo ant tokios dide
lės skalės apvogti ir per tai ne 
tik piliečiams, bet ir valstybei 
buvo didelė skriauda. 'Taryba 
imsis žingsnių, kad visi tie 
bendrovių graboriai butų pa
traukti atsakomybėn ir kad 
skriaudos, padarytos Amerikos 
’ietuviams, butų kiek galima 
Tti taisytos.

5. Lietuvių įdėliai Lietuvoje 
Seimo buvo rasta svarbiu Lie
tuvai ir Amerikos lietuviams. 
Dalair Amerikoj lietuviai ban
kuose turi aplamai suvirš pusę 
bilijono doleriu, už kuriuos jie 
auna nuo dviejų iki keturių 

'irocentų. Lietuvoj !>inigų 
Uoka, ypotekos banku kai]) ir 
nėra, ir ūkininkai ir komersan
tai, kuriems yra reikalingas 
kreditas;' turi mokėti negirdė- 
us nuošimčius. Amerikos lietu-

viai noriai savo Įdėlius, nors 
ialinai, perkeltų į Lietuvos ban
kus, jei būt atatinkamas už- 
Jkiinimas, kad jie nebus su
naudoti ypatiškiems reikalams 
nekuriii asmenų h- nežlugs, 
kaip amerikiečiai savo nelai
mei patyrė su bendrovėmis, 
šis reikalas Lietuvos valdžios 
luri būt sureguliuotas, ir Tary
ba patyrimais ir nurodymais 
noriai su valdžia koperuos.

6. Lietuvių Prieglaudos Ame
rikoj Seimo buvo imtos atidon. 
Pastangos tokią prieglaudą į- 
steigti jau yra apie dvidešimts 
notų senos, ir Seimas 'pabrė
žė jų reikalingumą, o kelius 
ir planus įvykinti tai paliko 
komisijai, kuri veikdama su j- 
variomis lokalėmis pašalpinė- 
mis draugijomis ir Sus'ivit'ni- 
iimu Lietusių Amerikoj, turės 
atrasti lėšas ir budus prieglau
dos įsteigimui.

I1! r mojo baltojo Ameri
koje gimimo sukak- 

v turės

Amerikonai kasmet didelė
mis iškilmėmis pažymi tą die
ną, kada Amerikos žemėje gi
mė pirmasis baltasis vaikas. 
Tat yra įvykę 1587 m. rugpiu- 
ėio 18 d. Binoko saloj. 'Tenai 
atvykusi pirmoji anglų ekspe
dicija ir jos dalyviui Dcrui gi
mė duktė, kurią pakrikštijo 
Virginija. Amerikonai pastatė 
saloje Virginijai paminklą, nors 
nei apie ją pačių, nei jos įpė
dinius jokių žinių nebėra.. Vi
si pirmieji salos kolonslai kaž 
kur dingę, ir krimstai negali 
išaiškinti ar jie iškeliavo, ar 
žuvo. Bet Binoko sala Žiemių 
Amerikoje pragarsėjo tiktai 
“baltojo vaiko” šventė, kurion 
suplaukia begalė lankytojų iš 
daugybes miestų. šiemet toj 
šventėj pirmą kart dalyvavo ir 
Anglijos- pasiuntinys^ kurs pa
dėjo atminties lentą.

III. Politiniai Reikalai
L Vilniaus ir Okupubtp 

kraštų vadavimo klausimu Sei
mas pareiškė griežtą nusista
tymą už tų kraštų su Lietuva 
sujungimą artimiausioj atei
tyje. Amerikos Lietuvių Tary
ba ir jos Komisijos ir orga
nai visomis galčmis gelbės ta
me Lietuvos valdžiai ir liau
džiai.

2. Amerikos Lietuvių Teisės 
Lietuvoj buvo vienas iš tų 
skaudžiai opių, klausimų, kurs 
Seime buvo iškeltas. Jau nekal
bant apie skriaudas, kokias 
amerikiečiai panešė remdami 
tautos labui visdkias bendroves, 
kurias Lietuvoj su tokiu pa
mėgimu marinama ir naikina
ma, amerikiečiai Lietuvos val
džios buvo klasifikuojami vie
noj kategorijoj su turkais, ki
niečiais, lenkais ir rusais boi 
kitais svetimšaliai, jei kurie 
norėjo grįžti Lietuvon ir pilie-, 
tybes teises įsigyti. Daugelis 
Amerikoj gyvenančių lietuvių, 
atvykusių iš senosios Rusijos ir 
Prūsijos, priėmė Amerikos pi
lietybę. Priimdami tų piliety-

bę, jie turėjo atsisakyti nuo 
Rusijos ar Pensijos pilietybės, 
nes nesant neprigulmingos Lie
tuvos, nuo Lietuvos jie nieka
dos neatsisakė. Dabar tokie 
amerikiečiai, sugrįžę i Lietuvą 
turi, kaip ir kiti Svetimšaliai, 
laukti desėtką melų, kol jie 
Lietuvos piliečio teises gali 
gauti. Seimas malė tokio įsta
tymo žiaurumą ir pavedė Ta
rybai susižinoti su LietuVos j 

valdžia ir išgauti ar to įstaty
mo atmainymą arba legalę in
terpretaciją to įstatymo, kad 
palengvinti amerikiečiams Įgy
ti jiems priklausančias teises 
jų pačių tėvynėj.

3. Klaipėdos Kraštas, Sei
mo supratimu, nebuvo ir 
nėra atatinkamai tvar
komas. Vokiškojo elemento 
visų prerogativų užurpavimas 
lietuviu skriaudai yra tiesiog 
nepakenčiamas ir jokiu budu 
nesuderinamas su Lietuvos su
verenitetu tame kraite. Ameri
kos lietuviai numato, kad lai
kui besiartinant, kada visi vo
kiečiai optavusieji Vokietijos- 
pilietybę turės likviduoti savo 
interesus tame krašte, — par
duoti ukius, dvarus, biznius, 
Lietuvos valdžia turi imtis žin
gsnių apsaugojimui ten Lietu
vos interesų. Jei būt teium 
užvestas biuras, kuris- rinktu 
pilnas žinias toj srityje, ir to
kios žinios būt suteiktos Ame
rikos lietuviams, Seimo supra
timu, daugelis Amerikos lietu
vių pasinaudotų proga grįžti į 
Lietuvą ir apsigyventi Klaipė
dos- krašte. Taryba toj srityje 
imsis atatinkamų žigsnių.

(Bus dangiaus)

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Duokit “Candy Cathartic” nuo 
prastų šlogų, rugštumų vidu- 

riose, užkietiejimo

Nusipirkit už 10c baksiuką.
Daugiausiai vaikų ligų prie

žastyse yra rugštumai vidurio- 
se, suiręs skilvys, neveikiančios 
kepenys ir užkietiejimas vidu
rių. Jie pa gauna slogas greitai, 
pasidaro neramus, pradeda kar- 
ščiotis, būna apsivėlęs liežuvis, 
nevalgo, nemiega gerai ir jam 
reikia gerai išvalyti vidurius — 
bet nebandykit Įduoti jam dide
lę dožą aliejaus į sergančio vai
ko vidurius — yra žiauru, ne- 

' naudinga ir senoviška.
» Kiekvienas vaikas maloniai 
paims Cascarets Candy Cathar
tic, kurios veikia maloniai — 
lepadaro jokio nemalonumo — 
jos.tik išvalo vaiko viduriukus, 
išvalo žarnas, Išvalo kepenis ir 
palieka sveikoj padėty.

Pilni nurodymai dėl vaikų ir 
suaugusių ant kiekvieno pake
lio.

Motinos gali ramiai pasilsėti 
suteikusios šias malonias gy
duoles, laxative, kurios kainoja 
tiktai 10 centų bakseliui bile 
aptiekoje.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

DR. -K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So, Halsted St.

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

Res. .3201 So. Wailace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 4Gth St. Chicago, III.

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

tr t j J nuo 9 ikt II vai. ryte; E bandos \ nuo 6 iki 8 val vakare

Tel. Boulevąrd 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo 
nuo

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North A ve ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, C iki 
8 vakare. Tel. Drunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletine Šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevari 8483 
Valandos: 10—2; 6—9 
Sekmadieniais: 10—2

A. K. Rutkauskas, M.D.
1142 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
.. , ■ l nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nUQ 6 j|(j „ va|. vaL

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-1, 6-8. Nedčlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare 
.. L  L J m - i. y

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:3(1 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullpian 1193 

Nami| Telefonas Clicstcrtield 0578

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

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS1
Deni isl as

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Rvk. Telefonas Hcnilock 2615
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Merginos ir mašinos
Man pasisekė surasti, 
Delko sunku apsivesti;
Delko tiek daug senberniu 
Vaikšto, kaip pievoj garnių,
Yra lengva apsivesti
l ik gera būda reik surasti.

Jei nori gaut mergina, 
Turi nusipirkti mašiną.
Kad ir pinigų neturi 
Mergos šiandie to nežiūri: 
.los giria tik tą vaikiną, 
Katras turi jau mašiną.
Sako, įsigyt mašiną 
Dabar nedaug laiko ima: 
Galima išsiderėti
Ir kas mėnesis mokėti.
Jei to mašina sugenda, 
Jos greit kitą susiranda; 
Kurio mažiau nudėvėta 
Ir jau daugiau įmokėta.

Galėčiau dar ir pridėti. 
Bet bus geriau nutylėti, 
(ial merginos susipras, 
Blogą madą greit pames.
Y r daug gerų vaikinų. 
Kurie neperka mašinų.
\ ien tik dėl blogos mados.
Sako, geriau be merginos.

—Balandėlis.

Musu tavorščių domei
Lai būna žinoma musų ta- 

vcrščiams iš kaires, kad psic- 
hopatinė ligoninė tapo šiomis 
dienomis perkelta iš Tauragės j 
Kalvariją. Tad visi, kurie esa
te kandidatais į tą įstaigą, 
kreipkitės stačiai Kalvarijon. 
Ten gausite tinkamą egzamiua- 

< <įą. ir. jeigu kurie pasirody
sit tinkami, busit priimti. Li
gonių priėmimo valandos tos 
pačios kaip ir Tauragėj.

Sakoma. kad einanti kova 
savivaldybės su švietimo minis
terija dėl likusių tu-čių trobe
sių Tauragėj. Ar l'k savivaldy
bė nemano, kad jai tie trobe- 
gali Imti labai reikalingi?

Keikia platai ti tam. kas pa
sirūpino prikelti kalbamą vieš
butį Kalvarijon. Nes žiūrint iš 
ekonominio atžvilgio tas bus 
valstybės naudai. Kaip žinia, 
Kalvarijoj būna dideli “atpus- 
kai" kas metą ir ten suplaukia 
daug kandidatų į Tauragę. Juos 
pirmiau reikėdavo ten vežti, gi 
dabar būnant viskam vietoj, ne
reikės kandidatus vežti Tau
ragėn ir tuo budo bus stilany- 
los valstybei pervežimo ligonių 
išla idos.

Taigi, mieli (avorščiai ir visi, 
kuriems tas- apeina. įsilėmykite 
naują adresą.—Pad. vid. min.

Pasveikinimas 
“Velniui”

Sekdamas Baudonųjų poetą, pa- 
krevezojo Reporteris Pupa

“Velny"! Ak tu didis vėpla 
ir štai tu savo raudonu liežu
viu šluoji mums kelią į šventą 
Imlšioikiskių rojų'

Musų numylėtas “Velny”! 
Tu nelyginant ta nekalta maz
gotė esi gniaužomas, sukamas 
ir spaudžiamas iš visų pusių, 
t ii prakeiktų buržujų leteno
mis ir kojų padais. Kenti tu 
susitraukęs ir lauki dienos, ka
da galėsi drąsiai išeiti, išsiplės- 
li ir ĮKišlinkti.

Galingas tu “Velny“ būdamas 
globoj trijų, didelių, didelių pi- 
satelių ir kelių skebaujančių 
unijistų. Tu eini po Olstrytį ir 
pasiskleidi po visą miestą, už
tvenkdamas visus patvorius, 
sąšlavynus, užkaborius, ėles. 
kiemus ir daržus. Tūkstančiai 
nelaimingų muselių ir kitokių 
kapitalstiškos kultūros pu- 
skriaustų vabalėlių randa prie
glaudą tavo lapuose, tavo skil
tyse ir lapų skivituose.

Skriaudžiumos ii- kunlciiia- 
mos piktomis kapitalizmo pa
sekmėmis žiurkės suminkština 
ir papuošiu savo vargingus liz

dus puslapiais tavo raštų. Tu 
švieti ir šildai visiems nelai
mingiems vabalams. ’ Visi pa
skendę purvuose šios žemės 
vabalėliai šaukiasi prie tavęs: 
“Velny“, tu galingas -- išeik 
ir pasiplėsk kaip blynas!

Pasisk leisk tu, brangusis 
“Velny“, ne tik po Olstrytį, bet 
ir ten, kur nedoro buržujaus 
tarno .gatvių šlaviko, šluota 
diena iš dienos buržuaziškas 
gatves brūžuoja!

Pasiskleisk, musų šviesusis 
“Velny“, po visą prakeiktą pa
sauli! Tegul tuksiančiu tuks- 
tauriai kapitalizmo tvarkos nu
skriaustų vabalėlių randa prie
glaudą po tavo sudulkėjusiais 
lapais.

O! jus minios, minios... pur
vą mylinčių vabalėlių, spieski- 
tės apie “VelnĮ“! šildykitės ir 
veiskitės jo priglobsty ir bu
ku prisirengę bile minutę nu
versti šia supuvusią kapitaliz
mo tvarka.

“Velny“! tu penėtojai! trijų 
pisatelių ir keletos komunistų 
nukamuotų skebų, išeik ir pa
siskleisk kaip blynas!

štai susipažinkite, 
skaitytojai

Padaužų informacijų biuro 
pranešimas

Pyteris Kreivinskis. P\toris 
ižgimė kreivuose namuose, <lfr- 
ba krei\<Į darbą, kreivai vaikš
to ir kreivai žiuri. Jisai vaka
rais paima pundą bolševikiškų 
’ežednevnų ir eina turgavoti. 
Apsuka tris šimtus auzų, ku
riose parduoda tris numerius. 
Jo nosis raudona, bet naktaiza 
raudonesnė.

Džianas A. Bezdžionius. Džia
nas. turi labai daug darbo prie 
bokse vi k ų mazgotės j.ežednev'- 
•ics. Jisai sunkiai dirba kas 
ubatos vakarėlis. Klausykite: 

.i.udonvaikiai išvažioja savo 
jazietą kas dieną į šimtus į- 
zairiu stočių (.hieagoje. Niekas, 
kaip žinote, jožcdnevnos ne
perka. Išvažini tai jisai išve
žioja su baisikeliu, bet kas su
imtos vakarėlis važiuoja susi
rinkti su t rok u. nes niekur nė 
vieno numerio neparduoda.

Zofija Kumelienė. šita ta- 
vorška turi storas kojas, , ku
rios atlieka labai naudingą dar
bą bolševizmui. Zofija visuose 
susirinkimuose sėdi užpakaly ir, 
komisarams padavus ženklą, 
taip trypia, kad svetainės grin
dys pradeda trupėti.

Tonis Seilinskis. Kitaip šitą 
žmogų tavorščiai vadina “musų 
kalbėtojas“. Tonis pasižymėjo 
savo dideliu seilių drabstyti! u 
ir lingavimu, jau nekalbant 
apie keikimą, šmeižimą ir ki
tus tavor.ščių atributus. šiuo 
tarpu jisai, kaip čia pasakius, 
dirba ježednevnos redakcijoje 
ir prižiūri gazietos napravleni- 
ją. šito lavorščiaus gerklėje 
vieton tonsilų česnakai auga, 
bet šiaip jisai kol kas į žmo
gų panašus.

Svoločinskis. šitas tavorščius 
dirba komunistų juodą darbą; 
jisai kur laka, ten ir loja. Ji
sai jau pasiekė vidurį savo .gy
venimo: abiejuose galuose jau 
nebeauga, bet pradėjo augti per 
vidurį. Bolševikai talpina vi
sus jo raštus, o jisai už savo 
raštus niekam atskaitos neduo
da.

Enė. Pirmiau* šita tavorška 
kriaučių šapoje skylutes siuvo, 
bet dabar apart skylių jinai 
draugučiams spyrius rėžia. O 
jos spyrių klausyti susirenka 
burdingieriai, senberniai ir ki
ti patenkinti plojikai. Net pats 
tavorščius 1 Rimulis yra viešai 
pasakęs, kad tai esanti “musų 
žymiausia veikėja”. Ji turi tris 
raudonas dreses, raudonai nu- 
pentuol iih veidus ir lupas, o 
plaukai jau senai trumpai nu
kirpti ir raudonai nudažyti.

—P. biuro vedėjas.

Padaužos ir karalienė 
Mary

Padaužos visuomet ima žodį, 
kai tik proga ateina arba ki
taip sakant, kirt tik gauna — 
tai yra kalba visuomeninio gy
venimo klausimais ar tie klau
simai yra vienoki ar kiloki, 
šiandie kaip lik visi daugiau ar 
mažiau yra užinteresuoli kara
liene Mare. Vieni šiaip kalba, 
kiti taip. Vieni ant lietaus 
stovi kelias valandas, kad pama
tyti Marę, o kiti vėl sako, jie 
neitų jos• pamatyti, jei ji butų 
tik skersai gatvės nuo jų.

Suprantama, jog visi piliečiai 
turi pilną teisę daryti arba elg
tis šiame atvejyje taip, kaip 
jiems geriausia patinka. Pa
daužos negali nepritarti nei vie
niems, nei kitiems, nes jie pri- 
pažysta asmeninę laisvę kiek
vienam savo piliečiui. Pilietis 
gali mąstyti, daryti, elgtis ir 
kalbėti kaip jam patinka tol, 
kol jis nekenkia arba nebando 
paveržti kilų piliečių teises. 
Tad Padaužos nieko daug netu
ri prieš svečius, kurie atvažiuo
ja j jų respubliką, jei tie sve
čiai nekelia trukšmo arba ne
ardo visuomenės ramumo. Ir 
jokio nemalonumo jie svečiams 
fiedaro. Blogąjį darbą atlikti, 
Padaužos rezervuoja musų “ta- 
vorščiams“. Jie, matote,, spe
cialistai yra to amato, tas jiems 
ir pritinka. Ir pereitą nedėl- 
dienį, sakoma, musų “tavorš
čiai“ norėję parodyti karalie
nei savo “galybę”, bet jų ne
laimei lietus užėjo ir visi jų 
planai buvo vandens lašų iš- 
tarpinti. Taigi kol kas dar ir 
vėl pasiliko šis netikęs surėdy
mas merdėti ant šios žemės. 
Ir dar reikės nekantriai lauk
ti iki kita proga pasitaikys že
mėj rojų įgyvendinti. Bet tiek 
to. Gryžkime prie karalienės.

Kai kurie mano, kad yra 
“griekas” pamatyti karalienę 
ar kitą panašų paukštį. Gi mes 
manome, kad nieko nekenkia 

Kasmet (’hieagos savasčių kainos kyla augštyn. Pelnai yra pa
daromi visuose dalyse miesto, tiktai palaikius trumpą laiką lo
tus gerose vietose. Tokie investmentai yra saugus ir TIKRI, kad 
kils kainuose. Chicago auga greičiau ir greičiau. Kainos irgi turi 
kilti su miesto kilimu.

ŽINOJIMAS
Mes žinome tuos pinigų uždirbimo faktus per 15 metų patyrimo 
statyme ir pardavinėjimo (’hieagos namų. Mes pastatom ant pel
ningesnio kelio šimtus vyrų ir moterų savo patarimu ir patarna- 
\ imu.
Mr. L*awronce P. Romano, viršininkas musų Kompanijos, asmeni
niai prisidėjo padauginime 25 naujų vietų ('hieagoje, įskaitant 
Mar(|iiette I’ark, (,’olumbus Park, Uostei* ir Kimball, Devon ir 
VVestern. Ankščiau pirko uždirbo didelį pelną minėtuose vietose.

NAUJAS, PIGIOMIS KAINOMIS 
PASIŪLYMAS CHICAGOJ j£TV£P AND 

f/DEWALKS

INCLUDED iN 
THE Pr/CA~

Dabar mes nupirkome dėl kostumerių išmota žemės prie Mar- 
((įietto Kelio, greitai augančioj namų sekcijoj netoli Mar<|uette 
Parko — viduje miesto rubežių, tiktai 81? mylios nuo vidurmies- 
čio. čia mes parduodame puikias vietas dėl apai Imentinių namų 
ir kainoja tikrai $750, įskaitant suras, šalitakius, vandenį, gasą, 
elektrą, kabai lengvomis sąlygomis tiems, kuiie veiks tuojau.

PAMATYKiT ŠIAS SAVASTIS GREIT
štai yra jūsų proga įsigyti tikrą bargeną geros Chicagoj žemės, 
nuo šenai įsteigtos firmos su gera reputacija teisingo patarna
vimo. Pamatykit patys TUOJAU. Parašykit vardą ir adresą ant 
žemiau paduoto kupono ir atsiųskit mums xlel gavimo pilnų iš
aiškinimų, kurie bus atsiųsti jums greit be iškaščių

LAWRENCE P. ROMANO & CO.
10 So. La Šalie St., Chicago v 

Telephone Main 3933

I Laurcnce P. Romanu & Co., ( '
| 10 So. J.aSalIe St., Chicago, III.

Malonėkit atsiųsti inaiu faktus apie jūsų žemų kainų apartnientine žemę netoli Marųuette I‘ark, be 
| iškaščių ir atsakomybės.

Vardas .............................................................................................................................................................................

I Adresas ..............  1.............................................................. ...........

C •_ _____ __ _______ ___________________ ________ -i

ją pamatyti. Jeigu galima va
žiuoti į Lincoln parką lietu
viško krokadiliaus pamatyti, 
tai kodėl negalima eiti karalie
nės pažiūrėti.

Taigi, baigiant šį editorialą, 
galima pasakyti, kad Padaužos 
žiūrėjimą neskaito ne tik blo
gu daiktu, bet mano, kad kar
tais’ yra geras dalykas. —Pad.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

rsT

Geriausia vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Garsinkitės Naujienose

Reguliariški išplaukimai
s s. President Roosevelt .... . ......... ............Gruodžio 1
s. s. Republic... ...........Gruodžio 11
s. s. President Harding .... Gruodžio 15
s. s. President Roosevelt ...........Gruodžio 29

Pilnas smulkmenas patogumų keliauti laivais Su 
vienytų Valstijų Linijos suteiks jūsų vietos agentas, 
afba rašykite pas

United States Lines J
110 So. Dcarbom St., Chicago, III. 45 Broadvtay, New York City

- ■ ----------------------.......................- - ■ - . --------------

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Rodžio 8902

35 U-10 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

KUPONAS

Reikalavimai
Reikalingas Kanklių Karui 

gerUs kurvedis, nes privažiavo 
iš mainų gerų ir gražių daini
ninkių. Atsišaukit tuojau.

rub- 
kal-

Ježednevnai reikalingas 
lių ministeris; turi mokėt 
bet maskoliškai. Atsišaukit 
pas Dulkių nrinisterį.

šunų minis*-

išmokti šią

Ilnies Dog Catcber College 
paieško instruktoriaus. Gera al
ga. Atsišaukit pas 
leri. »

P. S. Norintieji 
profesijų atsišaukit 
rai apmokami musų mokiniai 
vakarais, kada šunys gaudyti 
per tamsu, galės ježedfievną 
pardavinėti ir pasidaryti ant 
bulkų. Visi registruokitės 11- 
nies narni' kada norit.

—Padauža.

Kalėdų Ekskursijos j 

LIETUVĄ 
Geriausiais pasaulio laivais

S. S. LEVIATHAN 
Išplaukia Gruodžio 4 per Cherbourg, 

vadas Mr. Jos. Turėk, atstovas United States Linijos.
S. S. REPUBLIC

Išplaukia Gruodžio 11 p«r Brcmen. 
vadas Mr. Geo. Ilackl, atstovas United States Linijos.

Šios ekskursijos yra ynatiškai vedamos, kas paliuo- 
suoja jus nuo visų smulkmenų. įrengimai ant visų 
United States Linijos laivių yra neprilygstami—erdvus 
kambariai, platus deniai, ir 11., o prie to pridėtinis 
smagumas keliauti drauge su jūsų tautiečiais.

VVATFR GA$ R, 
ELECTRlClir 

į AVAlI ABI L ,

Klausimai ir atsakymai
K 1 a u s. Kas tai yra meile?
A t s a k. Meile yra toks ma

lonumas, kuris gali pasibaigti 
didžiausiu nemalonumu.

K 1 n u s. Kas labiausiai išsi
gando naujosios’ valdžios?

Atsak. Katalikiški buliai ir 
kiti katalikiški gyvuliai. Jie ' 
kaip durnas išnyko.

Klaus. Ką veikia dabarti
niai penki Lietuvos vyskupai.

Atsak.. Dienų ir naktį mel
džiasi, kad Dievas duotų Požė
lai dvasią šventą ir tas jiems 
išmokėtų algas.

Klaus .Arklys naravijas-i. 
Sustoja ir nė iš vietos, kas da
ryti ?

A t s a k. Kai užsinaravys, 
užsodink raitoms davatką. Pa
matysi, kaip pasiutęs šoks iš 
vietos ir daugiau kol dvės ne- 
sinaravys.

K 1 a u s: Kas sutvėrė kuni
gus?

Atsak. Nieks jų netvėrė. 
Taip sau iš linginio atsirado ir 
.tiek.

K 1 a u s. Kodėl Mariampolės 
ir Liulvinavo valsčiai taiso 
vieškelius bulbastambriais ir 
daugumą duobių dar palieka?

A tsa k. Nejaugi jie taip da
ro? Matyt, tikisi, kad valdžia 
pasigailės jų duobėse besimur
dančių ir plentus visur nuties.

Ateinančios savaitės oras

(Sulig šimtmečiu kalendorium)

Pirmadibni lys, antradienį 
lys, trečiadienį lys tik vaikams 
iš nosies, o ketvirtadienį nieks 
neišlys. Paskui jau debesuota, 
kol bus vėl giedra.

Kaip dalinti dvarus saviems 
arba žemės Reforma naujoj fa
zėj. Sustatė M. Krupavičius. 
Kaunas. 1925-6 m. Kaina nepa
žymėta.

Muskulų išvystymas, su pa
veikslais. Sustatė Kardišaus- 
kas. Kaina 2 centai.

Valstybės lėšos ir jų aikvo- 
jimas. Sustatė Bistras. Kaunas, 
1926 m.

Kailių kainos ir jų mainy
mas, arba kaip aš tapau krikš
čionių demokratu. Apysaka iš 
gyveninio. Sustatė Jerinas.

Žydai ir krikščionybė. Kau
nas, 1926 m. Sustatė Golcber- 
gas.

Namų savininkai ir jų var
gai. Sustatė Chodos. Kaina ne
pažymėta.

-Vadovėlis kaip galima greit 
susipažinti su partijų progra
momis ir kuri partija naudin
gesnė. Sustatė buv. socd. Mi- 
nius.

Bažnyčia, šmugelio ir tiky
ba. Sustatė Staugaitis. 1926 m. 
Be kainos.

Partine etika ir jos blogos 
pusės. Šmulkštys, Kaunas, 
1926 m. Be kainos .

šias visas knygas galima 
gauti veltui Ožeškienės gatvėj.

—Antr. Skr.

Kas Lietuvoj gudriausias? 
Jėzuitas.
O kas kvailiausias?

—Bolševikas.
Rodei taip?

-I’jlck kad boševikas, no- 
rėdai’U's pavęrgti, pirma pats 
pinigų duoda, o jėzuitas pats 
pirma tiin-gas išrenka, žinoda
mas, kad žmonės, pinigų taigi 

'ir duonos netekę, ir patys ver
gais pasidarys.

- -Kodėl moterys ir kunigai 
labiau bijosi civilinių jungtu
vių negu vyrai?

— Todėl, kad jaučia, jog gai
lestinga širdis bus labiau su
varžyta sutartim, negu šelpia
mojo atleidimais.

’—Kodėl žydų rabinai nedrau 
džia žyaėms dekoltuotoms, 
nuogoms krūtinėms vaikščioti?

—Todėl, kad rabinai vedę,
todėl moters kūnas jiems bu
vo—nebuvo, vistiek.

Jauna, graži dama, pripra
tus gyventi pilnam užlaikyme 
pas turtingus žmones, ateinan
čią gavėnę sutinka gyventi pas 
mažiau turtingus senelius, ku
rie butu kaip ir pajininkai šios 
nuostolingos, liet įdomios įmo
nės.—A. Sk.

I pilietis. Žinai koks ma
no geras šuo--kilo tokio nera
si: kiekvieną dieną jis eina į 
miestą bulkų ir parneša laik
raščius.

II pilieti s. Tai mano jau 
kur kas geresnis. Mano kiek
viena rvtą eina laikraščių ir 
parneša bulkų. As.

Skelbimai, pranešimai etc.
M. Krupavičius prašo mus 

pranešti, kad, nežiūrint užsie
nio laikraščių tvirtinimo, jis 
vis dar randasi liuosas ir ne
mano papulti į Mickevičiaus 
geltonąją.

Baisus sapnas
“Izaokas pagimdė Jokūbą“, 

sako šventas raštas.
Musų kliubas turėjo baisiai 

įdomias diskusijas- tema “kodėl 
vyrai dabar vaikų negimdo“. 
Diskusavome, diskusavome ir 
klausimas paliko neišrištas. Vie
ni balsavo už tai, kad gimdyti, 
kiti kad ne, ale balsų dauguma, 
sumušėme gimdymo šalininkus. 
Visos molervs balsavo už tai, 
kad vyrai gimdytų.

Pasijuokęs iš pačios, kad mo
terys pralaimėjo diskusijas, aš 
nugriuvau į lovą ir kai bema
tant akys užsimerkė, ir aš savo 
paprastu budu pradėjau knark
ti, kaip veršis. Ir greitai sapna
vau tą baisųjį sapną. O tas sap
nas tikrai baisus, kad man net 
baisu čionais* pasakyti, l?et kad 
jau pradėjau, tai eisiu iki galo.

Pasaulis susilaukė revoliuci
jos; moterys atidavė mums vy
rams savo, o mes vyrai pasi
griebėme jų - nežinau kodėl, 
bet taip įvyko, o prieš įvykusį 
laktą kovoti nėra išrokavimo. 
Dabar, reiškia, visi vyrai pali
kome moterys, o moterys pali
ko vyrai...

‘Aš moteris. Kinu gatve ir 
dairausi, štai prieina prie ma
nęs kokis tai vyras (pirmiau 
buvusi mano mergina) ir kad 
pradės koketauti, tai aš ėmiau 
ir jam pasidaviau. Jisai man 
fundija, fundija ir fundija. Pas
kui einava čia, ten ir k'tur. Ir 
nejutau, kaip palikau prigau
tas. . .

Gyvenu, rodos, viduriai tru
putį nerimauja, bet niekam ne
sakau. Keiks gimdyti, tai reiks, 
ką tu čia padarysi — jau toki 
Dievo valia... Paskui jau man 
sunku vaikščioti... Skauda vi
sa, kad net ausys cypia. Jau, 
anot tos pasakos, laikas gimdy
ti. Nežinau, braęia tu mano, 
kas daryti: imu ekspelerio, gum- 
balašių, geriu trejankos, bet 
kas tau — rodos plyšiu ar kas 
čia atsitiks... šaukite, sakau, 
akušerką ar ką nors darykite, 
liktai mane paliuosuokite nuo 
tų prakeiktų kančių... O čia 
dar daugiau skauda. Aš pradė
jau rėkli, rėkiau kiek galėda
mas, o mano buvusi boba (dil
bai- vyras) kad juokiasi pilvą 
susiėmus, net man koktu pasi
darė.. . O skauda, tai skauda, 
kas minulė vis smarkiau ir 
smarkiau, kad tu surūgtum, sa
kau, kam čia reikėjo prasidėti 
su tuo vyru, kad jį paralius pa
imlų. . .

Galų gale jau nė gulėt ne
paguliu, nė sėdėt nepasėdžiu •— 
nors ėmęs ant galvos atsisto
tum, ar ką... Išbėgau pas savo 
buvusį draugą Maiki, gal, sa
kau, jisai, ką pagelbės.

—Alo, Maiki, — aš jau gim
dysiu, ale greitai gimdysiu, bro
lyti susimildamas pagelbėk man, 
sprogstu tikrai sakau, kad jau 
jalą pasidarysiu...

—Gimdyk,— sako Maikis 
kas tau neduoda.

Maikis tuo tarpu kad spirs 
man į pilvą, tai akys aptemo, 
galva apsisuko ir pabudau.

—Ėsk, ėsk tiek daug prieš 
gulsiant—sako l aba tai visai 
nusibaigsi. Ar nesakiau, kad 
perdaug valgai, tu pilvūze.

Aš pasižiurėjau į savo pilvą, 
bet sykiu apsidžiaugiau, kad 
nereikėjo gimdyti.- A. iš B.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, nž n i iria 
kainą, naudokitės 
Naujioinų kabkgramų
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“DIAMOND NUDAŽO“ Kas Dedasi iras tarpe žinomu lietuvių. Kuo
met caras grąžino lietuvių spau-

BILE BUBUS, DBAPEBY Lietuvoj dai, Augustinas laivo pirmas 
žmogus l’ušalato parapijoje už
sisakyti “Vilniaus Žinias” ir

Tiktai jmerkit dėl Spalvos Mirė Augustinas Kritikas 
arba pavirinkit dėl Dažymo .

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu-1 
ri paprastus mi
no d y m u s, kad 
kieky iena mote-i 
ris gali nuspal- 
vuoti š v e 1 n i a 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veiscių, dresių, kautų, 
panėiakų, svetelių, uždangalų, 
apvalkalų visoko!

Dažyvių 
ir pa- 

materio-

Nusipirkit Diamond
— ne kitokios rųšies 
sakykit aptiekoriui ar 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai- 
>\ tas. žinia

ARTI SUKVAILEJIMO 
DEL UŽPAKALIO 

SKAUSMU

rikoje gyvenančius gimines, 
draugus ir vistiš, kurie pažino 
Augustiną Krinka, kurį mirtis 
pasisavino.

prakilnus
Johnson’s Red Cross Ki<l-Ill:ir,,al1.l"‘l’"v"
nev plaster'iai teikia urci.| tarpe h-tuvn, nes dar la.s h,,-

... u kais, kuomet Augustinas kovo-
ne-

patikrinta 
Johnson’s 
•r dedant

v
K UOM ET R l T A S ATS IR A N D A 

i NAKTY

Penktadienis, Lapk. 19, J 926
xxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxnsa šeimyna ir pasodintas į ka- 

ėjimą. Vokiečių kalėjime jam 
eko išbūti virš 8 mėnesių. 

Kuomet Augustinas pagrįžo į 
;avo ūkį, tai rado jį visai iš- 
.uštinta-sunaikinta. Bet di-* (

Ižiausias širdjes skausmas Lū
žo Augustinui, kuomet rado sa- 
/o vyresnį šunų Augustiną veik 
mirštantį. Simus pasimirė į 
)orą savaičių nuo vokiečių kau

lai mę su jais pasimatyti. Taip 
ii’ jo sūnus manė. Be ta ne
lemta mirtis perskubiai pasisa
vino visai netikėtam momente.

Lai ilsisi ramiai Augustinas 
K rinkas Lielifvos žemėje. Jo 
dori, širdingi ir pavyzdingi pa
sielgimai nebus užmiršti,

—Didžiai Apgaleistau jantis 
Augustiną.

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.
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l inus gafffsėjinuis jūsų kūdikio 
vidurnaktyje gali tint pirmas per
sergėjimus krupo. Jis atsirandu 
urnai ir reikalauju greito veikimo 

pasivėliniuias yra pavojingas. 
Viena maža doza Dr. Drake’s 
Glessco prašalins krupi) i 15 minu
čių — be velninio. Paliudytas gy
dytojų ir apliekorių. 50c. Imlelis — 
verias $50 2 vai. Haktj.

pas ji eidavo iš apylinkės žmo
nės klausyti ką “gazielos rašo”. 
Taipgi rev<(liudijos metais 
(1905) Augustinas daug veikė, 
ypatingai daug gelbėjo revoliu
cijos vadams, kurie slapstyda
vusi ir visuomet rasdavo prie
glauda pas ji. Kuomet jiems 
grėsė caro valdžios areštai. Au
gustinas paslėpė daug- lietuvių 
n'volincionšeriu nuo kazokų na- 
gailai.

Augustinas taipgi pasižymėjo 
šelpimu biednesniųjų. Nebuvo 
tos miklios, kad pas ji nebūtų 
nakvoji ar tai bicdnas pirklys 
ir ('gota. .lis šelpė visus, 
kurie lik jo pašalpos reika- 
’avo. Jo tarnai ir tarnaites bu
vo užlaikomi lyg jo paties sū
nus ir dukterys. Jis jiems 
trumpindavo darbo valandas, Į- 
rengdamas moderniškas ukic 
mašinas, teikdavo jiems geres
nį drabužį ir valgį, o taipgi ir 
lidesnį atlyginimą. t’ž tą visa 
\uguslinas buvo žinomas tar
ne bidnesnių kaipo “geraširdis 
žmogus“.

Augustinas buvo pavyzdingas 
Šeimynos tžvas. Jis sulaukė ir 
■šankiojo I suims Augustiną. 
Stasį, Juozą ir Antaną, taipgi 
? dukteris Emiliją ir Adeliją. 
Jis mokino savo šeimyną ir lie
pė kiliems mokinti, o kada Au
gustino sūnus reikalavo augš- 
tesnio mokslo, tai jis nebijoda
vo nei šlapių kelių, nei šaltų ir 
tamsiu naktų vežti savo suims 
i tolimesnes mokyklas, nes 
uti mokyklų nebuvo. Tolinus 
Yugnslinas permalęs, kad Ru
sijos padėtis nėra pastovi ir 
iis negalėjo ką geresnio suras
ti dėl savo sūnų nusprendė 
išleisti Augustiną. Stasį ir Juo 
<ą į Ameriką, nes jis žrnojo 
kad Amerika yra laisvesnė ša- 
>is. Nors jam ir motinai skan
iojo širdis skirtis su savo šei
myna, bei jis buvo žmogus 
virtos valios. Jo nuosprendis 
uvo labai protingas ir į laiką 
ladarytas, nes Augustino su
jus ir dukterys, sekdami jo pa
vyzdį, surado sau gyvenimą 
Kuomet Stasys ir Juozas pata
le pirkliais, būdami veikliai* 
nariais didžiausioj lieluvių 
\ni( • ikoįe įstaigoje “The 
Peoples Eurniture C.o.” krautu
vėse. o Antanas ir dukterys ta
no pavyzdingais ūkininkais 
Lietuvoje.

Augustinas taipgi buvo ge
ras parapijomis, nes jis perma
tė, kad taip tamsioje šalyje 
kovojimas prieš bažnyčią! neat
neš daug naudos. Todėl jis ir 
buvo visų mylimas parapijos 

'komitetas (maršalka).
Augustinas nebuvo ištikimas 

,*arui pilietis. Jis pažindavo jo 
įstatymus, bet jis kaip “lapė”, 
mokėjo kaip nuo areštų, 
lai ir nuo caro baus
mės. išsisiukti ir kitus 
:šgelbėli. Vienok vokiečių val
džia karo laiku labai sunaiki
no Augustiną. Vokiečiams įsi
veržus i Lietuvą, dauguma lie
tuviu slapstėsi po girias. Au
gustino ūkis buvo prie pat tų 
girių. Lietuviai pabėgėliai iš
alkę, pavargę besislapstydami 
po girias ateidavo pas Augus
tiną pavalgyli, o tai daryli bu
vo priešinga vokiečių karo pa- 
tvai-kynuims. Aiififu«tino kai
mynas įskundė jį. Tuomet .jis 

buvo vokiečių areštuotas su vi-

1850 W. North Avė. 
Tel. Brunswick 939.3 

CHICAGO, ILL.

M 
M 
M 
M 
M 
M

kinimo. Simus buvo pagrįžęs iš 
suvienytų Valstijų apsilankyti 
Lietuvon prieš pat karą.

Augustinas. nors būdamas 
u nas ir vokiečiu bai
dais suvargintas, vienok » 
nepasidavė: griebėsi už
laibo, sutvarkė savo ūkį, už- 
'opė visas vokiečių padarytas 
bėdas, pradėjo vėl gyventi, 
Ižiaugdamosi, kad jo sapnai iš
sipildė, t. y. Lietuva tapo res- 
)til)liJ<a.

Augustinas, būdamas senas 
r suvargęs, nebegalėjo nieko 
laug benuveikti dėl Lietuvos, 
bet jis uoliai darbavosi rinki- 
nuosc ir susirinkimuose. Turė- 
lamas patyrimą, jis permatyda- 
’o asmenis, kurie yra tinka

mesni užimti valdvietes. t ž 
'uos jis ir agituodavo .Gal būt 
■r dabartinis Lietuvos Seimas 
Tipo išrinktas ne vieno balso, 
kurį Augustinas palenkė.

AugustinMs labai tankiai mi- 
lėdavo apie savo sūnūs, gimi
nes ir pažįstamus lietuvius, 
»yveliančius Amerikoje. Jis la
bai geidė-sulaukti juos. Jis juos' 
kvietė grįžti į Lietuvą, nes ma
nė, kad Lietuva, tapusi laisva, 
Tali Luti taip jau gera gyven- 
li, kaip ir Amerika. Jis troško 
;r manė, kad sulauks tų laikų, 
kada Lietuva bus didelė ir ga- 
’inga, kada Lietuvoje bus pa
statyta keletas universitetų; 
bus išbudavoti geriausi keliai ir 
Tclžkeliai pro kiekvieną lietu- 
.'ių kaimą, Ims atidarytas dide- 
Ts pirklybinės įstaigos, dirb- 
'uvės, bankai ir krautuvės. Jis 
o viso svajojo sulaukti, many
damas, kad jo dar nuo jaunų 
dienų kovojimas už * lietuvystę 
m nueis niekais. Jo svajone iš
sipildė! Bei biskį pervėlai.

SUBATO.JE

lankys.
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PRANEŠIMAS
Marquette Malt Extract & Home Supplies

Turės atidarymą pa

KRIČIO 20tą, 1926.

šiame atidaryme bus

duodamos dovanos vi

siems, kurie tik atsi

Mes užlaikome visokių namams reikalingų daik 
tų, kaip tai: dėl virtuvės visi reikalingi daiktai 
nuo didžiausio puodo iki mažiausio šaukštelio.

krautu vės :

lo uz
buvo
iima
žinti
dabar

at-j parašysiu. Augustinas kovojo
— į dėl lietuvių laisvės, platino ap- 

švietą, šelpė biednesnius už sa

nuo i
Red Ipat pradėjimo v:

Cross Kidney
skaudamos vietos

šildantis, malonus šis gelbstantis 
vaistas pašalins aštrius ir atšipusius 
skaudėjimus, sutvirtins ir gražins i 
gal muskulų tvirtumą ir visi truku
mai magišku budu bus pašalinti.

Greitai pagelbai — neužmiršk vai
tot .Johnson’s Red Cross Kidney Pla- j 
ster su raudona flanele užpakalyje*. Į 
Visi vaistininkai juos parduoda.

lietuvių spaudos ir nega- 
huvo lietuviams susipa-

Augustinas gimė 1855 me
tais Vabalninku miestelyj. Jo

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Aukso .Medulius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

N epalygin a m ą Verty bę

M
Kuomet lenkėsi sau pianą, pri

ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes Jai liudi
ja šie žodžiai: ‘The Only Manu- 
facturer 1 liūs llonored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sia- dovana ).

Kimball pianai jiekaštuoja nei 
kiek (langiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Mat)kitę Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS
1922-32 So. Halsted Street

4177-83 Archer Avenue

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai ffj "7 E 
nakvinei ..................... I ■ I w

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

Tel. Boulevard 4552

Garsinkites Naujienose

laba* mvlėjo mokslą, lodei 
lankė mokyklą, kol buvo

menę. Augustinas buvo dar 
jaunas berniukas, kuomet pasi
mirė io tėvas \|. 
to laiko jis prar 
ti “liehiv estėje”.

atsižymė-
siisilau-

e kova su juo. I a 
ji šnekėti lenkiškai

le nekentė savo prigimtos kal
bos. Bet Augustinas būdamas 
geros iškalbos ir pilnai perma
tydamas tas lietusių klaidas, 

drąsiai 
lietuvių

visucmet linksmai ir

ži. Augustinas dėl savo pavyz
dingumo buvo labai gerbiamas 
tarpe lietuviu jaunimo Vabal-

turėjo jaunesnį

sybe reikėjo eiti į caro kariuo
menę tarnauti, bet Augustinas 
norėjo savo brolį leisti į Rūgš
tesnę mokyklą. Todėl jis pats 
iškeliavo tarnauti carui per 6 
metus. Augustinas ir čia ne
pasiliko užpakalyje kitų ka
reivių. Savo sumanumu netru
kus užsitarnavo aukščiausį pa

vis gali pasiekti ir tapo unter- 
ot’icierium. Prie to Augustinas 
pasižymėjo caro kariuomenėj į- 
vairiuose kvotimuose ir kontes- 
tuose, laimėdamas įvairias do
vanas ir medalius.

Atitarnavęs kariuomenėj Au
gustinas grįžo atgal į tėvynę
ūkininkauti. t kininkauti jam
gerai sekėsi. Jis- buvo labai
draugiškas tarpe Vabalninko 
žmonių, kurie jį labai mylėjo. 

Bet pasitaiko nemalonus įvy
kis: Augustino brolis Juozas iš
stoja iš paskutinio seminarijos 
kurso. Tuomet Augustino ir 
jo motinos draugai pradeda pri
kaišiot bedievystę, priversdami 
jį apleisti Vabalninką miestelį. 
Augustinas susiranda ūkį Pu- 
šolato parapijoje ir nusiperka 
šilonių dvarelį. Tuomet apsive- 
da ir pradeda ūkininkauti. Ne
truko jam daug laiko susipa
žinti ir pasižymėti tarpe puo- 
šalatiečių lietuvių. Čia Augusti
nas žiemos laiku mokindavo 
apylinkės lietuvių vaikus, nes 
nebuvo mokyklos— platino ap- 
Švietą tarpe suaugusių. Jis tu
rėjo didelę drąsą laikyti pas 
save iš Vokietijos parneštas 
knygas ir gelbėdavo knygne
šiams platinti lietuviškas kny-

[Pacific and Atlantic Photo]
Helen Steele iš Wichita, Kas., 

kuli laimėjo švilpikių čempio
natą.

DAR K

HK AN()

2555 W. 63rd Street

II6H1 
M Al T EXTRA

šiame atidaryme mes turėsime speciales kainas, Rohemian S^ 
y kurios bus žemesnes negu kur kitur.

Hau Mažiausių stiklų ir uzbonų dėl naminių gėrimų.^

Johemian,

100% PURI

MAROUETTE MALT EKTRACT & HOME SUPPLIES
DVI KRAUTUVĖS

3049 W. 59th Street

Savininkas J. J. KAMINSKAS

nes l.ns Augustino svajones mir- 
'is pralenkė ir užbėgo jam už 
•kių. Augustinas nežinojo sa
ve nelaimingos dienos, t. y. 
birželio 22 d., kai jis nuvyko 
nasižiurėti kaip jo daiiydės
darbuojasi prie pastatymo klo- 
iimo. Jam prisiartinus alsi- 
'iuosavo pora gegnių ir krito 
tiesiog ant jo sulaužvdamos jam 
nugarą ir krutinę. Didžiausiuo
se skausmuose po 21 valandų 
jis pasimirė.

Augustino kūnas tapo palai
dotas birželio 25 d. Pušalato 
uarapijos kapinėse sale sunaus 
Augustino. Laidotuvėse daly
vavo šimtai žmonių; visi, ku
rie tik žinojo Augustiną.

Augustino mirtis padarė di- 
džiausį širdies skausmą vi
siems, kurie tik jį pažino; ypa
tingai jo moteriai Emilijai, šo
nams ir dukterims. Kuomet 
Augustinąs leido savo suuos į 
Ameriką “laimės ieškoti” taip, 
kaip ir kiti tėvai ir motinos, 
tai jis tikėjosi, kad jo sūnus 
sugrįš ir jis- turės dižiausią

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

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

BRIDGEPORT
CLOTHING 
COMPANY

3246-48-50 So. Halsted Street, Ghicago, III.
Didžiausia Lietuviu Vyriškų ir Vaikų 

Drapanų Krautuvė. Apie musų drapa

nas visi kalba, dėlto, kad mes užlaikom 

vienas iš geriausių padarymo vėliausios 

mados už žemiausias kainas. Jus visada 
i

rasite pasiskyrimą iš tūkstančių siutų ir 

ovorkautu. B. Kuppenheimer overkautu 

kainos $40.00 ir $45.00, kiti nuo $19.00 iki 

$55.00. Vaikų siutukus nuo $8.00 iki 

$23.00. Overkautus nuo $7.00 iki $22.00.» ✓ 
Užganėdinimą garantuojam ar pinigus 

grąžinam.

Krautuvė atdara vakarais Utarninke, Ketverge ir Subatomis.
Nedėliomis nuo 9 iki 12

J. PETRAUSKAS, Pres. J. ZAJAUSKAS, Sekr.
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Du nutroško nuo gazo

Bridgeportas?

Nusit roškino garažiuje s
41

Sarpalių
kuY jis

Be to, 
su Mal-

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos veikimo

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.
1545 West 47th Street

Phone Boulevard 7589

DR. VAITUSH
OPTOMETR1STAS

dicijos viršininko sekretorius 
ir 72 kiti apkaltinti už pro- 
hibicijos įstatymų peržengi
mų.

SPECIALISTAS
įtempimą, kuris

Fedvralinis grand jury užva-

nun 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Mar^hall Blvd.
TELEFONAS CRAWFOKD 1480

TELEFONAS CANAL *464

' Oi. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE 

BANKU

1809 So. Ashland z\ve.
Valandos:

NUo 2 iki 4:30 ir nuo 7 ik! lu. Nedė 
lioj

CHICAGOS 
ŽINIOS

ŠIANDIE RISIS KAROLIS 
SARP ALIUS

*

Apkaltino municipalinį 
teisėją

kaltinimų už |>eržengimą pro- 
lubicijos įstatymų. Kiek laiko

jų tarpe Cicero

niekučius kitus viršininkus ir 
politikierių. Dabar grand jury

apkaltinimus prieš 71 žmones.
I'arp dabar apkaltintųjų yra 

municipalinis teisėjas Henry 
M \Valker, policijos viršinin
ko Collins sekretorius kapt.

Cliicagoj policijos kapitonas 
Thomas .1. Coughlin, variau
sias pavieto kjerko pagelbinin- 
kas James Ryhn. buvęs muni
cipalinio teismo bailiff Joseph 
(.bemina, politikierius Frank 
Rydzevvski. sunūs gerinimų ta
rybos (board of local improve- 
ments) vice-prezidento. Taip-

seržantai. Likusieji apkaltin
tieji yra saliunininkai, munšai- 
no ir alaus pardavinėtojai, mun- 
šaino darytojai ir t. p. Iš saliu- 
nininkų ir munšaino pardavi
nėtojų 
lenkų, 
nas ar

daugiausia
vie-

is ii- gal John Norvas.
Federalinis disti’ikto proku-

išreikalausiąs* iš grand jury 
apie 1.000 žmonių apkaltinimą

iną ir tuose kaltinimuose pa- 
licsiąs labai augs 
rius. Jau šj kartą 
iškelti augštesnių

mesniam laikui ir 
vien 
mu.

buvo norėta 
politikierių, i C '

atidėta toli- 
pasitenkinta

teisėjo \Valker apkaltini- 
Bet sekamame apkaltini-

savaičių,.10 
žymesnių jiolitikierių.

Nušovė savo girtą vyrą

ran, 16 m., parėjo namo 2752 
\\ . Lake St.. užpakaly duonke-

August Masalski, 33 tn. ir 
jo pati Mary, 35 m., rasti ne
gyvi savo namuose, 1320 N. 
Oakley Avė., maudykloj. Jie 
buvo nutroškę nuo gaso. Rado 

įjuos negyvus Masalskienės tė
vas Fred Smith. Dabar Į>olici- 
ja ir koroneris tyrinėja tą 
įvykį. Abu nutroškę nuo ga
so. bet kambary gaso nebuvo, 
taipjau visos gaso pervados 
rasta uždarytos, tad negalima

girtas ir tapo nušautas jo pa-1 
ėios Bose, 13 m. C.urran kele
tą metų atgal tapo pašalintas 
is policijos už girtavimą.

Pasak jo pačios, Curran par
ėjo namo girtas ir tuoj pradėjo' 
barni. Jis dar norėjęs važiuoti' 
savo automobiliu, o pačią pri- 
ginmojęs įmesti į duonos min- 
kimo mašina ir buvęs ia aiu

pastvėrusi revolverį jį ant vie
tos nušovė, peršaudama jam

'atminty kuonudoniausius įspu- Kraujo, odos, chroniškas 
džius. Dalyvių fotografija, su 
jų parašais ant pasveikinimo

Mrs. Eila Fertick Cross, 31 
netų, pati Millęr Cross, garsi
nimų manažerio Crowell Pub- 
lishing C.o., nuėjo j garažių 
prie savo namų Winnetkoj, už
sidarė duris, paleido m 
atsisėdo automobily ir 
troškino. Spėjama, kad ji 
žudė iš nusiminimo delei

sionaliu ristiku. Kaip matyti, 
jam pusėtinai sekasi. Lapkri
čio 11 d jis ritosi Bostone su 
Stasiak ir referee pnpažino jį 
‘aimėtoju Užv>ikm Clevelande 
ritosi u Zb.rrzko. Išė
jo lygiomis. Iš laikraštinių ap
rašymų matyti, kad Clevelat*do 
publika labai pamėgo Sarpalių.

Šiandie vakare ch 
turės progos pamatyti 
Coliseum svetainėje, 
risis su S leve Savage. 
risis dar Bill Demetrai 
sevvicz. Lapkričio 25 t 
liūs risis Bostone su 
Gili. Taigi, kaip matote, jis yra

bus pasiųsta jubilejantui Drui 
Basanavičiui.

Norintieji dalyvauti šioje va
karienėje, yra kviečiami užsi
tikrinti sau vietą iš anksto, 
nes skaitlius dalyvių turi būti 
išanksto priduotas viešbučiui. 
Vieta $3.00 nuo asmens. Bilie
tus galima nusipirkti pas ko
miteto sekretorių .1. Hertmana- 
vicių, Universal State Banke.

—H.

LIETUVIS AKIŲ
Palengvins akių 

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

nusi- 
nusi- 
inen-

Trys užmušti auto
mobilių

Vakar automobiliai užmušė 
tris žmones ir vieną Evanstono 
moterį gal mirtinai sužeidė.

Open Forum
Chicago Open Forum, Erlan-

nį, 3:15 v. p. p., kalbės John 
llaynes Holmes iš New Yorko 
apie Passaic streiko reikšmę.

mėnesių, Uolines gi turėjo ar 
t imu ryšių su streiku, ypač gi 
nant Passaic’e laisvę žodžio.

POŽĖLA LĖMĖJO NVISCON- 
SINO ČEMPIONATĄ

Užvakar Oshkosh 
mieste Karolis Požėla 
\Visconsino čempioną.

FREIMONTAS SIEKIASI PA
SAULINIO ČEMPIONATO 

LAIMĖTI

Dainininkė Ona Vilkiute, da
lyvaus Draugystės Palaimintos 
Lietuvos 20 metų jubiliejaus 
apvaikščiojime, nedėlioj, lapkr. 
21 d., Lietuvių Auditui i joj.

Augustas Freimontas, žino
mas lietuvių sunkiųjų vogų kil
notojas, siekiasi laimėti kilno
jime pasaulio čempionatą. Sek
madienį, lapkričio 21 d 
versal kliulu1 (XI I W.

Andrulį, kad nerašytų 
straipsnių ir kad susi
mus iki bylos išspren-

Uni-

Bus keli atstovai vieno 
lo, kuris rungtynių

žurna- 
kon testą I 

Jie užrekorduos ta svo- v I
............................  At- 

laimės
rį, kurį iškels Freimontas. 
rodo, kad Freimontas

Lapkričio 21 d. 3 vai. 
tų treniruosis taipgi K. 
liūs ir J. Šimkus. —N.

po pie- 
Sarpa-

parito
Pirmą I 

kartą čempioną ištiesė ant ma-j 
t rašo i I 1 minučių,

ia antrą kartą taip smarkiai 
trenkė čempioną, jog pastara
sis nebegalėjo nuo matraso at
sikelti. Žmonių buvo atvažia
vę net iš Mihvaukee ristynių 
pažiūrėti.

Vadinasi, Požėla dabar įsigi
jo naują činą — jis dabar Wis-1 
consino čempionas.

SPORTAS ROSELANDE

draudė 
panašių 
laikytų 
dimo.

Advokatai, pagaliau, sulig 
teisėjo prašymu sutiko tašyt 
naują “brief” bylai. Byla ati
dėta iki sausio 10 d., 1927.

Jury paleistas.
Publika nosį nuleido — kai 

įmrie labai nusiminę, kad ne
turėjo progos pamatyti dykai 
gerą “shovv”.

Girdėjau, kad Andrulis siū
lo Dr. Montvidui taikytis. 
Taip kalbėjo keletas žmonių 
koridoriuose. —Rep.

LieiUVil| Rateliuose. Apvaikšciojimas Dro Jono 
! Basanavičiaus jubilejaus

Draugystė Palaimintos Lietu
vos laikė mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj, lapkr. 1 1 d., Lietuvių 
Auditorijoj. Pirm. Fr. Bacevi
čių atidarius’ susirinkimą, bu
vo išduoti raportai komiteto 
rengimo 20 metų draugystės 
sukaktuvių jubiliejinio baliaus 
ir Chicagos Lietuvių Auditori
jos; raportai priimti. Paskiau 
buvo rinkimas baliaus darbinin
kų. Darbininkai išrinkta visi 
gabus. Jubiliejinis balius bus 
’aĮkkriėio 21 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, su gražiu kon- 
•ertu ir kitais pamarginimais. 
Taipgi kurie nori Įstoti Į Drau-; 
gystę Palaimintos Lietuvos už 
dyką, koncerte turi priduoti 
aplikaciją arba naują pripildy
ti. Taigi norintys dykai įstoti 
nepraleiskit šios puikios pro
gos. Ant galo sekė, ligonių 
noriai. Tuo susirinkimas ir uz- 

yra 
$1,0X2.51. —Ig. žilius, rast.

ELZBIETA MALINAUSKIENĖ 
Po tėvais Misaučiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 12 dieną, 6:45 valan
dų ryto, 1926 m., sulaukusi 45 
metų amžiaus; gimusi Kauno 
Rėdybos, Smilgių parapijos, pa
liko dideliame nuliudime vyrą 
Antaną ir 2 sūnūs: Mikolą ir 
Antaną, 1 dukterį Petronėlę, 2 
broliu Joną ir Justiną, seserį 
Ramusę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi Eudeikio kop
lyčioj, 1410 So. 49th Ct., Cicero, 
III.

Laidotuvės Įvyks Subatoj, 
Lapkričio 20 dieną, 8:30 valan
dą ryto iš namų j šv. AYitano 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elzbietos Malinau
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Broliai, Sesuo 
ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

25
Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetaiia
OPTOMETR1STAS

1801 South Ashland Aveme 
Knmpas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0323

Ant trečio augšto virš J’latte. ap
tiekei, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis

Dr. A. Montvido byla
prieš Vilnį LS,Ji i'X

-----------  Isuomenė, šiuo
Byla atidėta. Teisėjui prašant, | prie iškilmingo 

advokatai 
naują “brief

HKU lengiasi 
apvaikšeiojimo 

sutiko paduoti i sukaktuvių 7-5 metų amžiaus ir 
50 metų literatiško daruo, 

įtuvos atgimimo tėvo, Dro 
po- j Basanavičiaus.

ir j Al jausdami to svarbaus
lietuviu c 

veike- 
konsu-

Jono
17 dieną

C pietinė sesi ja. Publika
’prisiekusieji teisėjai renkasi, j mento ūpą. C.hicagos
.Vilnies tavorŠčių dar daugiaus j kultūriškų organizacijų 
susirinko. Atvyko posėdin ir Ijui, paskatinti Lietuvos 

ijų stulpas ir smegenįs, jų or-'lo p. Žadeikio, pasiryžo 
l.ganizacijos pažiba Vabalas I ii jubilėjinę vakarienę, tuomi

mo-

švęs 30 metų jubiliejų
Ąskupo Valančiausko pa

30 metų amžiaus ir tą svarbų 
draugijos gyvavime jubiliejų

North Side

J.F.RADZIUS
PigiauiiiuH Lietuvis 

GraboriuH Chicagojc 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ifidirby- 
atės.

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

SKYRIUS:
3258 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Tcl.Humboldt Parko Liet. Polit.
Kiiubo balius pavyko

Teko nugirsti. kad apie 3U - 
d. šio mėnesio Strumilo svetai-E- 
nėj prasidės ristynės ir kum-1 
štynės. Rengimui tų pramogų 
esą Jau gautas leidimas.

Visi lietuvių ristikai ir 
štininkai, kurie norėtų 
vauti ristynėse ar bokse, 
vakarais užsiregistruoti

kum-
daly- 

galite I
Stru- 

Ruiko.

ŠIMKUS CHICAGOJ

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame 
sanžiningas ir 
kad

Lapkričio 13 d. įvykęs Hum
boldt Parko Lietuvių Politinio 
Kiiubo balius Spaulding sve
tainėj gerai nusisekė. Nežiū
rint didelio lietaus, kurs tą va
karą be paliovos smarkiai pylė, 
žmonių

nę ateinanti šeštadienį. Lietuvių 
Auditori joj.

Draugija laiko savo susirin
kimus tkas trecią sekmadienį, 
Liet. Auditorijoj. Paskutinia
me savo susirinkime finansų 
rast. M. J. Oslraskui priminus, 
kad sukanka 30 melų nuo drau
gijos Įsikūrimo, nutarta rengti 
koki nors vakarą; plačiau tai 
apsvarsčius nutarta Tengti šei
mynišką vakarą ir liko išrink
tas komitetas to vakaro ren-

kuriu tarpe gimui: Jul. Raceviče, Lad. Ju- 
dai- v’Hs >r V. Morgeviče. Raceviče 
kriy-pml vietos pranešė, kad jau yra 
stip-1 paimta tam vakarui ir svetai- 

jog nė ir tik belieka patvirtinti 
šame | rengimą vakarienes, ■ kas ir pa- 

Nustalyta įažngą va

lio.
Prie

buvo daug ir rengėjai 
apie šimtą dolerių pel-

reikale, visuomet esti 
nebrangus, todėl 

neturime išlaidų užlaikymu

3307 Auburn Avė.
Chicago, Iii.

pasisekimo 
taip vadina

mas Northvvest Sidės Lietuvių 
Politinis Kliubas, kurs į balių 
atėjo tiesiai iš nitingo visa gru
pe. Baliui grojęs Biržinsko or
kestras svečius pasitiko su 
maršu. Baliaus rengimo komi
tetas dėkoja visiems svečiams, 
o ypač Northvvest Lietuvių 
Rimbui už didį jų sąjausnią ir 
pritarimą Humboldt Parko Lie
tuvių Kliubui. Mums yra be 
galo malonu matyti, kad North 
Sidės lietuviai, veiton šmeižti, 
kenkti ir pavydėti vieni kitiems, 
dirba sutartinai. Pasirodo, kad 
sutartinas darbas, vienos drau
gijos pagalba -kitai draugijai 
duoda gerų vaisių.

Humboldt Parko Rietuvių 
Politikos Kliubas- palyginti yra 
jaunas, bet savo protingu ir 
mandagiu veikimu jis jau pajė
gė užkariauti apie Humboldt 
parką susispietusių lietuvių 
simpatiją. —Reporteris.

šio baliaus
Phor.e Boulevard 52V3 

Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graburius ir Pagraby Dircktoriua
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 VV. 46th Stn Chicago, III.

sai atsisėdo tarpe savo draugų į pagerbti įžymiausi Lietuvos 
ir užsimąstęs ką tai užrašinėja.! veikėją, jo didžio , jubilėjaus 
Popietinė) sesijoj susirinko ne- i metu, ir vienkart pareikšti \'il- 
maža klausytojų, matyti, visi i niaus 
įdomauja byla. Atėjo Dr. Mar- Dr 
gėris, ir dar keletas nepažysta- buojasi, užlaikant lietuvių 
mų, veidai išrodo lietuviški. Igyną ir muzėjų ir abelnai 

Jau trečia valanda, o nei irinant lietuvystės dvasią, 
teisėjo, nei advokatų nesimato. Į mes, lietuviai išeivi: 
Jury pradėjo skaityti laikraš-'dar gyvi lietuviai, 
cius, o publika vis tai sėdasi, j remti taip kultūrinį, 
tai išeina koridoriun pasivaikš-. valstybinį Lietuvos darbą.

Icioti. Darosi nuobodu. 3:301 Dro Jono Basanavičiaus ju- 
l— )r pa_ i bilėjinė vakarienė Įvyks New 

publi-1 Bismark hotely, parlor G, ant 
kad byla bus nagrinėja- 3-čio aukšto, pirmadieny, lap-

• kričio 2S d., 6 vai. po pietų.
Užsibaigus vakarienei apie

i apvaikšeiojimo 
mažiau, negu užvakar. \ros tik programas, papuoštas keliais
suėjo abiejų pusių advokatai, ’ gražiais muzikaliais numeriais,
už penkių minučių advokatai parūpintais p. V'anagaičto. 
kartu su teisėju vėl nuėjo ūži Programui užsibaigus, apie 
kulisų — apkalbėjimui kokių 10 vai. vakaro, bus šokiai, prie 
ten techniškumų padaryto) de- j geros muzikos iki vidui-nak- 
klaracijoj. Mat, teisėjo nuomo- čio. 
nė apie paduotąją deklaraciją į 

nuo 
! tu nuomonės.

lietuviams, 
as Jonas Basanavičių

pasiryžę 1 daryta, 
kaip ir karieuei $1.

išeina ,,teisėjas Fisher 
skelbia prisiekusiems ir 

j kai,
ma rytoj 10 vai. ryto.

Lapkričio IX d., vakar,
j prasideda 10:30 ryto. Publikos K vai. prasidės

J. Šimkus, lietuvių ristikas, 
kelioms dienoms atvyko Chica- 
gon. Jis nemažai ritosi Ohio 
valstijoj, iš kur ir atvyko Chi- 
cagon.
jis važiuos į rytines valstijas

Rengimo komitetas deda vi- 
skundėjo advoka-'sas pastangas, kad šitas apvai- 
Teisėjas beje su- jkščiojimas paliktų visų dalyvių

šeštadieny, lapkričio 20 d., Liet. 
Auditorijoj.

Draugija turi mažų finansi
nių nesusipratimų su savo pir
mininku. bet komisija dirba, 
kad tuos nesusi pratimus išly
ginti ir tikimąsi, kad greitai 
visas dalykas bus užbaigtas, 
jei lik pirmininkas tai panorės 
padaryti, bet tik keblumas* pa
sireiškia lame, kad pirminin
kas nė i susirinkimus nesilan-
ko, o net ir gatvėje bijosi ko
misijos narius susitikti, kad ir 
nariai ima labiau bruzdėti ir 
yra nepatenkinti tokiu pirmi-

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Iii

Paviešėjęs kiek laiko, skiriasi
Komisijos Narys.

EILLY’S* UNCLE

sap- 
gra- 
ran- 
tuk-

Jei nori turėt 
nuolatini draugę - 
Skaityk Naujienas.



NAUJIENOS, Chieago, TU.

Lietuvių Rateliuose
18-tos gatves apielinkė

Prakalbos

Penktadimv

ii\cios organo Bangų 
mos prakalbos.

Kalbėtojais bus abu
laikraščio redaktoriai,

n* ugi a-

minėto
atvykę

I ud susirinkime 
klausykime ką tiedu svečiai tu
rės mums pranešti.

Vienas iš rengėjų.

i r

Cicero
Lietuvių vakarai pas mus eina 
ienas paskui kitą ir Liuosy- 
ės svetainė “busy”. Tik perei- 
i šeštadieni ir sekmadieni bu

ri ilgėjai t u r I uitamsu,

cagiečių parengimas, vadinasi, 
tuiėsime svečių. Tai labai ge
rai. Žimėsime, ai “Vilnis" vėl

timiem.'

ne

Bet tas bolševikų 
neturi jokios svar- 

svetainę gali renduoti 
nori, o vietos lietuviai 
parengimus visuometgt l U s 

lanko, išėmus lik raudonuosius, 
kurie remia tik raudonųjų pa
rengimus, o šiaip draugijų va
karus priskaito prie darbinin
ku išnaudojimo. Ką gi padary
si, kad tik jie tesupranta.

naujo]
t ■.ommunity
\ iu namu

surengęs
meniską vakariene.• « 
s. rinko labai dau 
pavyko gerai, tik g 
ko valgių.

ai kiel
viskas 
k tru-

At< inanti
kil

K arei vi ų.tu\
Lūs bu < Lim sybt’s svetainėj.

I:i pačią dieną lucį po piet 
bus mėnesinis susirinkimas. 
Bus renkami darbininkai ba-

Visi nariai Imkite ir 
te naujų—virtos dr-joje 
visiems sveikiems • vyrams 
IX iki lu m. amžiaus.

Korespondentas.

at si vi'.ski- 
bus 
nuo

■ 7 eatras-
Muzifaa

\teinanti sekmadieni, 
21 d., Geodman teat 
statoma didelė drama ‘ 
Sūnus”, iš pirmųjų 
š\ it tėjų—knvgnesių 
ir abehiai is lietuvių 
uždraudimo laikų,
graži drama, kuri Lietuvoje su- 

pasisekimo, 
dramatinis 

Tos’ dramos, "Auš-
, autore yra g. Sofija 

K v man tai tė-č.i Urbonienė. N te
ku rias mažesnes tos autorės ko
medijas (Kuprotas Oželis, Ka-

I.ietuvos 
gyvenimo

lakai

silaukt" didesnio 
negu kuris kitas 
\ ei kalas.

jau pirmiau chieagiečiams 
ko matyti ,1x4 jos didelis 
kalas “Aušros Sūnus“ dar

vei- 
pir- 
sta- 

tomas. Statomas vadovaujant 
ir dalyvaujant Lietuvos valsty
bės teatro artistams S. Pilkai 
ir A. 
Kaune 
vavę.

Vanagaičiui, kurie ir
tame veikale vra dalv-

Aušros Sūnų” au- 
pačios žo-tore, ir tai iš jos

džių. Art. S. Pilkai prašant, 
gerb. rašytoja M. Čiurlioniene 
apie savo teikėsi papasakoti se
kamai:

įvykis buvo sujudinęs visą ano 
meto visuomenę. Dėjaus j gal
vą visa, ką tik nugirdau iš tos

Baisios istorijos. Mano senelis 
i.šsievdęs mane i kiemą parodė 
man gryštančins iš Kražių ka-

nytis išjodami iš Šiaulių. Se
nelis li(ų>ė žiūrėti ir visą amžių

minima ir veikale “Aušros Sū
nus”. D.) Paskui mano 
gyveno Žemaičiuose, čia 
teko išmokti žemaičių 
( Kulių-1‘Ilingės). kurią ir 
die su dideliu pamėgimu 
jo.

stitute, bet 
persikėliau 
ten baigiau 
ją. Paskui 
universitete

Pranešimai
PRA

dole- 
cen-

IŠRENOAVOJIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME MOKYKLOS

man 
tarmę 
šia li

klasėse mokslą 
šv. Kotrinos in-

į Rygos miestą ir 
mergaičių gimna/i- 
mokiaus Krokuvos 
trejus metus, ne-

• Inuy Tetruko baigti, bet lure- 
įnu pertraukti laikinai mokslą, 
o paskiau gyvenimo aplinkybės

gyvenau Vilniuje, 
nati su 
kak >j ii 
I lirbau

19(18 m.

velioniu manu vyru Mi- 
Konstantu 
tada Vilties

Čiurlioniu, 
redakcijoj, 
liti raturos

“Pirmieji mano raštai buvo 
19(16 m. Lietuvių Laikrašty 
(Petrapily) ir Vilniaus Žiniose 

“Vienužis-Vaičaitis-Mairo
nis”, kritikos žvilgsnys į šiluos 

būdama 
dramas, 
jos man 
vestuvių

rašytojus. Visai jauna 
buvau parašius kelias 
kurias sunaikinau, nes 
nepaliko. J melus po
vyras susirgo, man teko tada 
mokytojos darbą dirbti Saules 
mokytojų kursuose ir nedaug1 
teturėjau laiko raštams. Nuo 
1915 lig 1918 m. išbuvau Busi- 
joj, Voronežo mieste, dirbau 
11 erotinių 
se. 1918 
komėdi ją
sugryžus į Lietuvą,

vidų rinėse 
m. pavasari

mokj’klo- 
pa rašiau

rudenį

Tikroji Teisybė”.

“Atskilai išleista 
atras”. “Vytautas

“Vaiku

niams vaidinti), “Do 
nisteri joj tarnauja”,

tuoki-
' mi-

RENDAI 5-kių kambarių fintas $30 
j mėnesį — maudynė ir elektra, ga- 
sas ir visi kiti parankamai. Ramin
si ant 2-ro aukštu. Kreipkitės po 6 
valandai vakaro.

4601 So. California Avė.

----------------------- - ■T'" ■ —

KIEK KAINUOJA ZMCGUl 
LEISTI $100.007

Auiakym**: $100.00 ant ayb 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenini*.
Kiekvienas musų praleistas 

ris sudaru nematomą juostą
' tų ir kiekvienas centas atlieka 
tain tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šj‘utą ir išsiunčiame savn centus 

'dirbti dėl kitų.
Atsiminkite tai, kada jus pralei

džiate pinigus. Atsitolinkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tuinėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 grvno pelno ant 
$100.00 ‘ *
šimtas 
čia per

Ateik
apie taupymo budus, 
Žinosi kaip <
doleris.

NAU.hE.NU SPULKA, 
1739 So. Halsted St. 

j___________ ____

— parnislvk 
uždirbtu jei 
20 metų?
ir pasitark

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji

6ii sekretorių 
, o nuo jo Su
dauginsi' jūsų

Vaidinimas įvyks 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. Ascitą
Bridgeporte Aušros Knygyne,

3210 So. Halsted St.
Universal Bank, 3252 Su. Halsted 

St. Klauskit G. Stungis
Elta Commerce

Halsted St.
iouth

Bridgeporto mėsininkų ir gro- 
i šerniukų sąjungą rengia iškilminga 
vakariene paminėjimui 10 metų g\- 
vavimo sąjungos. Bučeriai duos 
tokia puikia vakarienę, kokios ne
buvo ant Bridgeporto. Tat kviečia
me 
nes

visus atsilankyti ant vakarie- 
kuri įvyks nedėlioj, lapkričio 

I., (’hiiagos Lietuvių Audito
rium svetainėj, ::|33 S. ILdsted 
si. Kviečia Komitetas.

Vyskupo Valančatisko Paš. Dr-jai 
sueina 30 metų sukaktuves nuo jos 
ikuritno ir gyvavimo. Toms sukak
tuvėms paminėti rengiama vakaras. 
Bus šeimyniškas vakaras su pa- 
marginimais, vakarienė su progra
mų ir kitokios naujenybės. Užpra- 
šoir visus draugijos narius ir rė
mėjus atsilankvli į musų rengiamą 

i vakarą, kuris atsibus lapkričio 
(Nov.i 2(1 d., subatos vakare, 7:30 

(vai., Chicagos Lietuvių Auditorium. 
|3133 S. Halsted st. Įžanga špatai 
'si. —Komitetas.

tymuose”. Be to mokyklos rei-1 
kalni “Iš Musu Literatūros”!

“C.brt stonia- 
kelis Mol- 
Skribo.

I .ietiivos

ros
tija”. Turiu išvertus 
iero veikalus, vieną 

“1919-1921 m. m.
kariuomenė*; fronte laikiau pa
skaitų kareiviams, važinėjau iš 
vietos i vietą; kall>ėjau prieš 
pat Radviliškio kovą. Teko ta
da daug jaudinaėių ir kilnių 
vaalndų pergyventi. Iš ano ni<*-

“Laiškai iš karo 1919 m.” Anuo 
metu daug rašinėjau karei
viams skiriamuose laikraščiuo
se. Skyrium išėjo “Laiškai 
Kareiviui”.

“Turiu rankraščiu pradėtų 
ir nepabiagtų, 
darbo d(4(*i, ką 
traukus, sunku 
megzti. DabifV 
universitete 
uos lektūrą i

nes kasdieninio 
nors kartą per

pūsk u i besu- 
diibu Lietuvos

turiu lietuvių kal- 
I).

Roselando Lietuvių Sc 
Mylėtojų Batelio rengiamo 
karo lapkričio 21, tikielus 
.ima gauti šiose vietose:

va

Roseland e:
Yonaičio aptiekojo, 105 St. ir 

Micliigan avė.
ViliniaviČiaus aptiekojo, 107 

St. Michigan avė.
Pas Karolį Požėlą, Strumilo

Koųdrolavičiaus 
bučernėje, 10611 Edbrooke avė. 

Plungis truktų store,’ 10728

Yuoršio ir

Kensingtone:
Pas Kučinskus, 

ton avė.
Wes Pullmane:
Tupikaičio aptiekojo, 535 

120th St. * '
Ternwoode:
J. Valio kendžių store, 

W. 103rd st., ir pas Batelio 
rius.

128 Kensing-

\V.

108 
na-

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

PARENDAVO.I IMUI arba parda
vimui valgykla, su visais fikčerinis. 
551 \V. II PI.

PASIHENDA VO.I A 5 kambarit 
fintas — vana, elektra. 551 \V. 11

| (il'.RIAUSIS pirkinys ir užtikrin
tas biznis Blue Isltind miestelyje 

.iš priežasties vyrui apleidus likau 
[viena su'maža mergaite ir da li- 
įkau sužeista. Nepajėgdama daugiau 
i laikyti biznio, turiu parduot minkš
tų gėrimų biznį, 
daro apyvartos 
$1,500 ligi .*2000. 
lųs I kambariai 
šlymu, ir remia 
siu pirmajam už teisingą pi 
mą. Kreipkitės pas savininkę.

su bosniu, kuris 
per mėnesį nuo 

Grra.š biznis, (lai
dei gyvenimo, su 
nebrangi. Parduo- 

asinis -

KETURI tik-ką baigti muro na
mai, 5-5 kambarių, aržuolo grindy.*- 
ir visi trimingai, augštas skiepas; 
karštu vandeniu šildomas pirma.*- 
augštas, o antras pečiu; labai dailiai 
ir tvirtai pabudavoti; puikioj ir au
gančioj apielinkėje, prie geros trann- 
portacijos j visas miesto dalis. Par
duosiu pigiai ir prieinamomis sąly
gomis arba mainysiu ant lotų arba 
furmų netoli nuo Clficagos. Kroipki-

JIESKI) KAMBARIŲ j
B EI KALINGAS kambaris su 

gili ar be vdlgio pas švarius 
geriančius žmones. Naujienos, 
S. Halsted st.. Bos <891.

nc-

lE.šKAt' kambario prie švarios 
šeimynos. Turiu du vaiku, 9 ir 3 
metų. Norėčiau kad šeimininkė juos 
man prižiūrėtų. Kreipkitės po 6 
vakare, subatoj visą dieną.

612(1 S. Californin avė.
Republic <8581

BEIKIAJARBININAy
VYRŲ ir MOTERŲ.

\ YRĄS arba moteris gali už
dirbti $25 ar daugiau j savai
tę savo liuosu laiku. Pažymū- 
kit savo amžių ir užsiėmimą. 
Naujienos, 1739 S. Halsted bįt. 
Box 893.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusiu moterų dėl skir
stymo popierų atkarpų. Atsišaukit: 

612 W. Taylor St.

REIKIA moteries ahelnam namų 
darbui. A. B. Snav, 709 Central Park,

REIKALINGA mergina ar mote- 1 
ris namų darbui prie mažos .šeimy
nos. Darbas pastovus, 1840 South 
Halsted St. Tel. Ganai 5821.

189 S. \\’estern avė.
BLUE ĮSI.AND, II.I..

EDWARD BAK.ŠEVR’IUS
1336 So. Kedzie avė.
Tol. Lafayette 8600.

BARGENAS Už PUSE KAINOS

Rudeninis Terminas
Draffing, Designing ir Dress- 

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

Valentine Dressmakinjr 
College

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

Į DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui cigarų, saldainių, užkandžių

Icounler'is, netoli 2 mokyklų, len
da $35, taipgi 5 kambarių rakan

čiai .kaina už viską $800. Turiu par
duoti greit.

002 \V. 26 street.

Kampas, 10 lotų, arti Ci’aw- 
ford Avenue ir 951 h St.. parsi
duoda už $3,000. Savininkas 
negyvena (’hieagoj ir lotai turi

ĮVAIRUS skelbimai

ki t pas

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geras biznis. Pardavimo priežas
tis patirsit ant vietos. Kreipkitės prie 
savininko 1980 Canalport Avė.

Krautuvių įrengimai
Bile kokiam bizniui, nauji ir vaitoti, 
dabar žemomis kainomis. Cash arba 
išmokėjimais. Specialiai fikčeriai da
romi aut orderio.

B1LLIGHE1M BROTHERS 
1603-1613 So. State St.

PARDUOSIU savo grojiklj pianą, 
su benčiumi ir roleliais už $110. Ma- 
tvkit bile dieną, taipgi ir nedėlioj.

6136 So. Halsted St.

gero balso, $10 įmokėti, $3 į mėne
sį. Kiti po $20 ir augščiau. Moder
niški mažos mielus nupiginti $115 
iki $245. Ralph B. VVaite Piano Co., 
4 t L, 218 So. Wabash, McClurg Bldg., 
viršui Brentano’s. Phone Harrison 
0924, dėl susitarimo po 5:30 vakaro.

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

3925 So. California Avė.

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

1632 W. 13th Street

S. L. FABIAN & CO.
801) W. 35th St., Chieago 

Blvd. 0611—0774

Phone Pullman 8296
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, (’OKE 

313 W. 1071 h PI.
Res. 10712 So. \Vabash Avė. 

Phone Pullman 8092

PARDAVIMUI lotas, puikioj re
zidencijų apieilnkėj, netoli, Mar- 
(((iclte 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 i sa
vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
Lake, 39 mylios į pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na
mą. Lotas $85. Džiaugsitės kitą va
sarą sutaupydami po $1 j savaitę 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 881.

S PLATŲ Bai'genas. Pardavimui 8 
flatų namas, pečiumi šildomas, fintai 
po 4 kambarius. Morgičius $15.000 — 
6% į 5 metus. RemHj $3960. 'Puri 
parduotas šią savaitę pigiai.

PAUL- M1LLER BROS. 
6621 So. Halsted St. 

Wentworth 1576

būt

DIDELIS BARGENAS
Parduodu arba mainau lotą 
63-čios gatvės. Turiu ir pini-

gų
J. MATULAITIS

3116 So. Halsted St.

Lawrence, Mass. — Lietuvių Ūkė-; 
su Kliubas šemetai išmoka nariams 
už serus nuošimčius. Tuomet kaip 
vietinėj, taip ir kituose miestuose gy- 1 
venanti nariai kreipkitės, o gausite 
atmokėti. Norėdami gauti nuošimtį, 
turite atsinešti, arba prisiųsti šorą, 
nes neturinti Šerą negausite. Išmo
kėjimo laikas Lapkričio 21, 28 dd., 
kuri ir užsibaigs tuomi. L'. U. K., 11 
Beikoley St., Lawrence, Mass.

— M. Stukionis, 3’rus.

REIKIA DARBININKU GROSERNP. ir hinch ruimis 
; pardavimui pigiai. Yra 
[venimui kambariai. Turiu 
.duoti iš priežasties ligos.

VIENA CH1CAGOS SENA; 3,0 w- 13 st- 
IR ATSAKANTI FIRMA I------------------------------

DETROITO lietuvių žiniai. Par
davimui naujas medinis 2 šeimynų 
muitas, randasi l-'ordsone, 1 blo
kas nuo \V AVaren, 2 blokai nuo 
North W. Beit St. karų linijos, 
bloko nuo mokyklos. Klauskit sa
vininko. Paul Sadula, 7 115 Prairic 
avė., Dclroit, Mich.

pa r-

PARDAVIMUI Safe ir Registeris. 
Abudu daiktai geri, nupirksit už pir-

Birutės Dramos skyriaus 
Į cija Lietuviu Auditorijoje 
I dienį, 7 v. 30 m. Visi veik

penkta-

i danei u vyrų, virš 
amžiaus. Speciali

25 metu vių ir narni) pardavimui ir mainymui. 
Kreipkitės tuojaus.

Cll. DUNKEV1Č1US
1125 W. 31st St.

Maskaradas su $300 vertės do
vanų. Bengia SI.A 131 Moterų Kuo
pa lapkričio 24, 1926, l.ietuviu Au
ditorium, 3133 S. Halsted st. Pir
mai didžiausiai grupei $25, antrai 

$10. Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kviečia visus atsilankyti

Komitetas.

Draugijos Lietuvos Ūkininko su
sirinkimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 21 d., Meldažio svetainėje, 
2212 \V. 23rd PI., lygiai 1 vai. po 
pietų. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti punktuališkai. —Valdyba.

Anter. Lithuanian Citizens Club 
12-to \vardo nariai malonėkite at
silankyti į susirinkimą, kurs at
sibus nedėlioj. lapkr. 21 d., 1 vai. 
po )>ietų, MeKinley Park svetainėj. 
Būtinai turit būti šiame susirinki
me, nes bus daug svarbių dalykų 
svarstyti, ir nepamirškite atsivesti 
p > keletą naujų narių.

Jos. Eringis, rast.

.S.M. Ratelio ge- 
Gyvieji naba.šnin-

Roseland. — 
neralė repeticija 
kai” bus šiandie, 8 v. v., Strumilo 
svet. Visi dalyviai būtinai alsilan- 
kykit. '—Valdyba.

Mes išmokinsime 
jus norite išmokti.

PRANEŠIMA^ MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31J/fec, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
irs mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pighu, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, 
lienvj po pietų.

FRA N K SELEMON A VIČIU S 
»01 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

vaikams
65c iki

nuo 35c

ekma-

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojanj ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANCIONI

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS

re z.

NAMU STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CfllCAGO

7 KAMBARIŲ br.ngalow,j Mašinos 
yra elektra, vana, lotas 56 ir suteiks jums 
pėdų pločio; namas karštu 
vandeniu šildomas, kaina 
$4,700, cash $500; o kad dau
giau, tai geriau.

C. VALAITIS
3404 So. Morgan S t.

Tel. Yards 1571

kurios

dera proga.

apšildys jūsų namą 
elektros šviesą dy- 
Reikia turėti biskj

l’ROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo JO ryto 
iki 1 po pietų

PARDAVIMUI grojiklis pia
nas, mažai vartotas, parduo- 

Patyri- siu už teisingą pasiūlymą. Ga
ilimu matyt nuo'6 iki 9 vakare, 
j 1205 S. Richard st.

2 lubos

b J

Pastovi vieta ir ateitis už-1 
tikrinta tiems, kurie tiks 
tam darbui.

Atsišaukit pas,
MR. LOUGH, Gen. Mgr.

29 So. LaSalle St.
Room 348

PARDAVIMUI shoe storas 
i arba mainysiu j namo lotus, 

• geroj vietoj. Pasinaudokit pro
ga.

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

REIKALINGAS geras buferis. 
Pastovus darbas. 1840 S. Halsted 
st. 'Tel. ('.anai 5821.Didelis balius. Rengia Lietuvių 

Lokalus 269, A. C. \V. of A. Suba- ’ 
toj, lapkričio 20 <1 Spuulding sv<>-1 ^.jįkalingAS patyręs darbiniu- 
lninf|’i- “ N1<(>,ll.,..'lv£ ’ kas aid fanuos. Darbas ant visa-
Spanlding avė. Pradžia 8 v. v Po- , .. . Atsišaukit tuo
du! gerb ątna ytsuotncnC nu liD.i.un j , į lt sis * K. H. 3, Box 50 
atsilankyti. Kviečia Komitetas. ([sporte Ind

ĮIEŠKO PARTNERIU AUTOMOBILIAI
REIKALINGA

REIKALINGAS PARTNERIS

Fornišių bizny (storo). Biz
nis išdirbtus per *15 metų ir 
platus.* Pavieniam’ persunkti. 
Kas turi kapitalo — geriausias 
investmentas. Reikalinga dau
giau kaip $15,000; su namu — 
dar daugiau. Pats biznis vertas 
$75,000. Tai yra tikra lietuviš
ka įstaiga. Atsišaukite 
lietuviškai, ar ateikit

laišku 
y pati š-

kai.
MACYS FURNITURE

198-200 Grand St., Brooklyn
Tel. Greenpoinl 2372

co

2523 \V. 47 SI.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. 'lai yra sena ir pelninga vieta, 

i Biznio daroma nuo $90 iki $100 į 
[dieną. Bus parduota į trumpą lai- 

pusę pirk- 
arba mai-

i menų, mis
[ ką. Galima visą arba ir 
Ii, jeigu nebijot darbo, 
nysiG. 1967 Canalport 
Boosevelt 4395.

PARDAVIMUI pirmos klasės bu- 
įr grosernė, nauji rakandai, 

Parduo-
černė
stako daug, biznis geras.
siu už teisingą pasiūlymą arba pri
imsiu pusininką, kad ir nemokantį 
dirbti 
genas 
streel.

mes ištuoki osiin. šitas bar- 
ilgai nebus. 2135 S. Leavitl

PARDAVIMUI restaurantas. Geroj 
biznio vietoj, tarpe dirbtuvių, viso
kių tautų apgyventa. Turiu du biz
niu. Gausit bargeną, nes viena tu
riu biznį išleisti. Mainau j lotą ar
ba mašiną.

1338 W. 59 St.

TIKRA NAUJIENA
Studebatcer Išleido naujus karus 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
Sinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brukęs. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

KBIAUČIŠKA šapu, wall casas 6 
pėdų ilgumo. Parduosiu pigiai. 2112 
\V. 71 st. Phone Prospect 3(549.

PARDAVIMUI pooltabelis geriau
siame stovyje, veik visai naujas. 
Priežastis pardavimo labai svar
bi. Man perkant kainavo $450 ir da
bar parduosiu už $125. Atsikreip
kite sekamu adresu. '

4355 So. Went^orth avė.
- ■J1!-'-___ Lg-L .'.'Lm—LJ_____ !.!_Xy .'X- Į

NAMAI-ZĖME

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
Černė su namu arba be namo. Biz
nis gerai išdirbtas per 10 metų. Ge
roj vietoj. PrieŽastj pardavimo pa
būsi! ąnt vietos.

6734 So. Racine avė.
Tel* Wentworth 2235

PARDAVIMUI muro namas 2 
augštų, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu apšildomas, 1 blokas 
nuo Western Avė. karųA Kaina
vo $16,000, atiduosiu už $12,500. 
Priežastis, važiuoju Lietuvon. 
Sav. 6352 So. Claremont St.

TALSAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
j .statau garadžius, duodu aprokavimą 

' ' ’ i.s. Atlieku bile
j kurį karpenterystės darbą greit ir 
j tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy- 
l mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

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

PARDAVIMUI 2 aukštų po 
kambarius medinis namas, cash rei 
kalinga $1500, kilus duosiu morgi- j ir statau naujus namu 
šiais. 'Taipgi galiu mainyti ant di- ’ “ ’ ""
dėsnio namo.

K reipkitės:
3656 Emerald avė.

PARDAVIMUI namas Marųuetle 
Manor, du fialai 5 ir G kambariai, 1 
pečiais apšildomi, taipgi ir bris- 1 
mente 4 kambariai, lz2 bloko 
mokyklos ir 59-tos gatvekarių 
nijos. Greitam pardavimui.

5932 S. Maplesvood avė. 
1 floras

PARDAVIMUI 2 i 
his namas, 2 po 7 kambarius, 
geri įrengimai, elektra, gasus 
maudynės, pečiais šildomas, 
(luošiu pigiai. Turiu apleisti 
tą. Duosiu ant išmokėjimų: 

253 W. 17th SI.

MORTGEHIAI-PASKOLOS

Į STOGDENGYSTfi
.Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
I ir garantuojamas už $4. Automobi- 
(lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
I apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo, 

gyvenimų medi-, Didžiausia ir geriausia stogų den- 
s* i ginto jstaiga Chicagoj. 'l ik patyrę 
11 | unijos darbininkai samdomi. J. J. 

p*‘’r-. DUNNE ROOFING , CO.. *3411-13 
mirs- Qgf]en Avė. Phone Lavvdale 0114.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
i vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International I n ve s t meni 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Jcrnių, Delikate- 
ssen, Restau ran
tų, Kendžių/ Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

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

C. CZEPUKAS 
1415 Oakley Blvd. 

Tel. Bruhswick 9131

I Mes Skolinant Pinigus ant Real 
Estate. Galit pasiskolinti nuo 

j $1000 iki $7500 už išmokėtą pra- 
jpertę arba dėl pataisymų. Mažas 
! nuošimtis.
i GOSS, JUDI) & SHERMAN 

40 N. Dearbom, Central 0023
--------- , ,r . - -------------— ----------------- .

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
inokinani dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL' BARBER 
COLLĘGE,

651—672 W. Msidison St. arba 
109 S. Wells St.

REIKALINGAS pianas ir auto
mobiliu: mainau į puikų kertinį 
lotą otfyl50, vertas $1,700 už
$1000. \

Thomas Saldauskas
I2(i5 N. St. Louis avė.

dieną; šiaip dieno-Nedėlioja visą 
is 7 valdą re.


