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Ontario provincija 
atsižada prohibicijos

• )

Didelės suktybės sovietu 
ištaigoje Rygoj

Roma laimina kunigų 
kurstomą maišia Meksikoj

Valdininkai, šaukiami Maskvon 
pasiaiškinti, atsisako važiuo
ti; prašo latvių vyriausybę 
leisti jiems pasilikti Latvijoj

Sovietų įstaigoj Rygoj susekta 
didelių suktybių

Kanados Ontario provinci
ja virsta šlapia

Roma laimina kunigą mai 
štą Meksikoj

RYGA, Latvija, XII. 2. Į.Chi- 
cagos Tribūne koresp. Donald 
Day]. Gautomis Rygoj pa
tikrintomis žiniomis Maskvoj 
tapo sovietų politinės policijos 
(“čekos“) slapta nužudytas es
tas George Brandt, transporta- 
cijos ekspųitas, kurs 1922 me
tais padėjo Amerikos šalpos 
Administracijai Rygoj pasiųsti 
badaujantiems 
nėms 60 rnilionų 
pašalpos.

Kai Amerikos

Rusijos žmo- 
dolerių vertės

Rinkimuose seinian. iš 112 vie
tų 79 vietas laimėjo slapiųjų 
kandidatai

TORONTO, Ont., 
XII. 2. — Ontario

Kanada, 
provincija, 

metų buvo 
virsta “šla- 
provincijoj

n

ISS-įįS, 
&

2, _
popie-

ROMA, Italija, XII.
Kardinolas Gasparri, 
žiaus “valstybės sekretorius“, 
pasikalbėjime su C.hicagos 
Daily News korespondentu pa
reiškė, kad kanonų teisės pil
nai pateisiną Meksikos katali
kus, kurie, gindami tikėjimą, 
atsisaką klausyti krašto įstaty-

pa- 
vo- 

Ry- 
sa-

Tai ko p. Kellogg taip > 
straksi prieš Meksiką?

16 fašisty smurtininku 
atiduodama teismui• r

Italija patampa Albanijos 
angelas sargas

Meksikos ambasadorius viešai 
paskelbia kad įstatymai sve
timšalių aliejaus kc.npanijų 
teisių visai neliečia

Kaltinami dėl žudymo masonų 
per įvykusias pernai -riaušes 
Florencijoj

Padaryta sutartim garantuoja 
Zogu valdžiai saugumą na
mie ir pagelbą prieš sveti
mus puolikus

KOMA, Italija, XII.’ 2. — 
Skundų teismui baigus tardy
mą įvykusių 1925 m. spalių 3 
ir 4 d. liausiu Florencijoj, ke
turi fašistai bus atiduoti į tei-

“sausa”, dabar vėl 
pia”. Vakar toje 
įvyko rinkimai, ir iš 112 vietų 
provincijos legislaturoj (sei
me) nemažiau kaip 79 vietas 
laimėjo prohibicijos priešai, re-,
mią ministerį pirmininką Fer- mų ir ginklu rankoj kelią mai- 
gusoną, kurs reikalauja, kad štą prieš prezidento Calleso
svaigiųjų gėrimų pardavinėji- valdžią.
mas butų paimtas valdžios; Gasparri sako, kad katalikai 
kontrolėm Meksikoj šiandie esą taip žiau-

Legisiaturon išrinkta: kon- riai persekiojami, kaip kad pir- 
servatorių 74; liberalų 14; pro muose krikščionybės amžiuose 
gresistų 13; liberalų progresis katalikų bažnyčia buvus Nelo
tų 5; nepriklausomų liberalų nu ir Kaligulų persekiojama. 
I; darbiečių 1.

Bandė nužudyti Argen- Kartais ir policija žino
tinos gubernatorių niškai pasielgia

žudeikes paleido į jį 40 šovi- šį atveji ji pateisino ir sušelpė 
nių, bet nekliudė: žuvo užtat bedarbi, pavogusį porą kala- 
jo draugas kutų

SOUTH BENĮ), Ind., XII. 2.
Steve Callmer, 12 metų, pa

bandė už- vogė iš plūgų fabrikininko J. 
provincijos

BUENOS AIRES, Argenti 
na, XII. 2. — Politiniai žudei 
kos praeitą naktį 
mušti San Juano 
gubernatorių, Drą Aldo Canto- 
ni. Važiuojant jam automobi
liu namo, iš lekiančio kito au
tomobilio buvo paleista į gu- badaujanti ir dėl to jis, piirųa 
bematorių daugiau kaip ketu- kartą savo gyvenime, ryžęsis 
riasdešimt šovinių. Gubernato- svetimą turtą liesti. Pasirodė, 
rius tečiau išliko sveikas, bet 
buvo nušautas kartu su juo 
važiavęs jo draugas, Dr. Fer
nando Maria. Žudeikos paspru-

šalpos Admi- 
Ginkluotas sukilimas bažnyčiai cistinei ja pabaigė savo darbuo- 

ginti esąs pateisinamas, sak^ Rusijoj, Lrandt priėmė 
kardinolas siūlytą jam vietą sovietų

luntierių laivyno kontoroj 
goj. Dabar, prieš keletą
vaičių, jis buvo pašauktas u- 
mai vykti į Maskvą dalyvauti 
tam tikroje konferencijoj. Iš 
ten jis daugiau nebegrįžo.

i Iš padarytų Rygoj tyrinėji
mų paaiškėjo, kad, Brandtui 
išvykus į Maskvą, sovietų lai
vyno kontoroj pasirodė truku
mas didelės sumos pinigų, pri
klaususių vietos sovietų piekv. 
bos misijai. Brandto žmona ii

• seserys todėl mano, kad vietos 
sovietų valdininkai suvertę vi
są kaltę jam ir už tai jis buvo 
nudaigotas.

Del Brandto nužudymo, du 
šimtai komunistų, tarnaujan
čiu vietos sovietų prekybos 
misijoj, labai išsigandę* Revi
zijos komisijai andai* baigus 
daryti jų knygų reviziją, dau
geliui buvo įsakyta tuojau grį
žti į Maskvą ii ten duoti pa
aiškinimų dėl ypatingų išlaidų. 
Įsakytieji sovietų valdininkai 
betgi atsisakė grįžti į Maskvą, 
vietoj to jie įteikė Latvijos 
džiai prašymą, kad jiems

i j'ucilic and Atlantic Photo J

Allen Upward, Londono advo
katas ir rašytojas, kuris prieš 
porą dienų nusižudė. Nusižudė 
dėl to, kad publika tinkamai ne
įvertini jo raštus. Jis turėjo 
63 metus.

Nepritaria slaptoms vai- 
stybip konferencijoms

Britai sako, kad planuojama 
keturių valstybių konferen 
cija griaunanti T. Sąjungos 
pamatus

val- 
iei-

Indėnai esą turtingiausi 
pasauly

OAKLAND, Gal., XII. 2. — 
Turtingiausi pasauly žmonės 
tai — Amerikos indėnai. Jų 
l>er capita turtas esąs $4,700, 
taigi beveik dvigubai didesnis 
už per capita turtą šiaip ame
rikiečių. Ir jų giminė ne tik 
nenykstanti, bet nuolatos dau
ginantis. Taip bent rokuoja 
Ed. Merritt, vicekomisaras in
dėnų reikalams. .

ŠEIMYNOS TRAGEDIJA

AMES, la., XII. 2. — Įtūžęs 
kad jo jauna žmona, kurią 
nesenai buvo vedęs, dabar at
sisakė ilgiau su juo gyventi, 
javų pirklys _ Charles Forbes 
nušovė ją, paskui pats sau ga
lą pasidarė.

MASKVA, XII. 2. — Vakar 
Raudonojoj aikštėj įvyko apei
gos, po kurių mirusio Leonido 
Krasino, buvusio sovietų am
basadoriaus Londone, pelenai 
tapo palaidoti Kremliuje, tu 
Tjenino kapo.

Olivero farmos du kalakutu. Jį 
suėmė. Policijai jis pasipasako
jo, kad jau ilgokas laikas kaip 
netekęs darbo, kad j»o šeima

va-Vietos sovietų legacija 
kar gavo komunikatą iš Mask
vos, kuriuo pranešama, kad 
jei atšaukiamieji prekybos ek
spertai neklausysią įsakymo ir 
ūmai negrįšiu į Maskvą, tai 
artimiausi jų giminės busią 
areštuoti ii uždaryti kalėjime.

Rytų geležinkeliečiai 
laimėjo 7!6/•< algos 

priedo

Kad Callmer nemelavo: jo šei
ma buvo labai suvargus. Tatai 
policija pati atėjo jam pagal
bon: įtaisė krosnį, pasiuntė 
maišą bulvių ir kitokių pro 
dūktų ir prikalbino fabrikinin- 
ką neskusti C.allmeią teismui.

----------------- ' ! NEW YORKAS, XII. 2. — 
Arbitražo komisija išsprendė, 
kad rytų geležinkelių tarnauto
jams, konduktoriams, bagaži 
ninkama ir iešmininkams butu 
pridėta* 7nuoš. algos priedo. 
Algų padidinimą gaus arti 91,- 
000 tarnautojų.

Geležinkeliečiai reikalavo 20 
nuoš. algos priedo, tuo tarpu 
geležinkelių kompanijos spyrė
si prieš bet kurį algų didinimą.

Nugrimzdo prekių lai
vas; žmonės išgelbėti
CLEVEl.AND, Ohio, XII. 2.

Praneša, kad ežere ties 
Point Isabelle nugrimzdęs pre
kių laivas Maytham, priklau
sąs CIevelando General Tran- 
sit kompanijai. Maythan gabe
no javus ir buvo pakeliui į 
(Uevelandą. Laivo įgulos žmo- 
nėS buvę visi pakraščių sargy- Graikai ir Turkai pasL 
bos išgelbėti. • . v- x

 i rase sutartį
Penki darbininkai nu
kentėjo fabriko gaisre

ATĖNAI, Graikija, XII.
— Graikija ir Tuikija pasira
šė sutartį kuria išlyginta visi 
klausimai de.l graikų nuosavy
bių Turkijoj ir turkų nuosavy
bių Graikijoj.

LENOIR, N. C., XII. 2. - 
Gaišias sunaikino čia Barn- 
hardt Chair Car fabriką. Nuo
stoliai siekia apie 350,000 do
lerių. Gaisrui kilus penki darbi- PLĖŠIKAI PASPRUKO SU 
ninkai pavojingai užsigavo, $5,000 BANKO PINIGU
šokdami pro langą laukan .iŠ  
trečio aukšto. | POCAH.ONTAS, III., XII. 2.

— Penki plėšikai puolė vietos 
Bond County State bąnką ir 
paspruko su 5,000 dolerių. Kt> 
lėtas 
Čius 
čiau

WEBSTER, City, la., XH. 2.
— Depozitoriams ėmus 
atsiimti savo įdėlius, 
First National bankas
priverstas uždaryti savo

urmu 
vietos 
buvo 

duris.

n IMBI i

W ASUI NGTON AS, XII.' 2.
— Meksikos ambasada šiandie 
paskelbė paaiškinimų dėl Mek
sikos aliejaus įstatymų. Pra
nešime sakoma, kad įstatymais smo rankas už nužudymą Ga-
patvirtinama svetimšalių kom- 'etano Pilati, škotų ritualo ma- 

jpanijų teisės proponuojamomis 
'koncesijomis ir kad apriboji
mas koncesijų penkiomis de
šimtimis metų Jiečia tik pačių 
meksikiečių kompanijas.

Esamos svetimšalių kompa 
nijų teisės pasilieka taip ilgai, 
kol tos kompanijos gyvuos, aę- 
ba kol pasibaigs jų kontraktų 
teiminai. Svetimšalių kompa
nijų teisės, įsigytos prieš 1917 
metų gegužės 1 dieną, busią 
Meksikos valdžios patvirtintos, 
visai nereikalaujant iš jų atsi
žadėti diplomatinės savo val
džių protekcijos. To busią rei
kalaujama tik iš tų, kur norės 
gauti konfesijų ateity.

šono, o dvylika kitų fašistų už 
nužudymą Gaetano Consolo 
ir bandymą nužudyti Ademaro 
Cozzi, taipjau škotų ritualo 
masonų, ir už sudeginimą kai 
kurių fašistų priešų namų ir 
įstaigų.

Kaltinamieji
buvo 
1925 
džios.
leisti
jų kaltės jrodyjnų.

smurtininkai 
kalėjime nuo 

mėn. p ra-
uždaryti
m. lapkričio
šeši jų buvo tečiau pa-
“del stokos pakankamų

Biednas miškakirtis ra 
do $450,000 turtą

Rado prapuolusios mer
ginos lavonų

Ieškoma dabar jos mylimo, 
studento, įtariamo dėl mergi 
nos nužudymo

PRAIRIE DU CII1EN, Wis., 
XH. 2. Miške, netoli nuo 
Mount Sterling, Wis., šiandie 
rado suverstoj lapų krūvoj 
kūną Klaros (Jlsoniutės, 22 me-

vienu
Erd- 

(nors

Minėta

LONDONAS, XII. 2. — Au
stei! Chamberlain, Britų užsie
nių ministeįis, šiandie išvyks
ta į Genevą, viso ekspertų šta
bo lydimas. Pakeliui jis sustos tų merginos, prapuolusios pia-
poiai dienų Paryžiuj panikai- eito rugsėjo 9 dieną, 
jėti su premjeru Poincarė ir I Mergina mylėjosi su 
užsienių ministėriu Briandu. i Gale kolegijos studentu, 

Manoma, kad Tautų Sąjun- manu Olsonu, 18 metų 
gos tarybos konferencijai pasi- pavardės abiejų vienodos, bet 
jaigus, Chamberlain turės dar.jie nebuvo giminės),
irivačių konferencijų su Brian- rugsėjo dieną juodu prapuolė, 

du, Vokiečių užsienių miijiste- Vėliau, remianties tam tikrais 
riu ' Stresemannu ir Italijos duomenimis, buvo įtarta, kad

Erdmanas nužudęs savo myli- 
'mą, pats pasislėpė. Suradimas 
Olsoniutės lavono tatai tą įta
rimą kaip ir patvirtiną. Dabai 
ieškoma Erdmano Olsono.

riu ' Stresemannu ir 
premjeru Mussolini.

Takiai keturių valstybių 
konferencijai Britai betgi yra 
priešingi, nes panašios konfe 
rencijos, viena 
Sąjungos piestižą, 
tais pasitarimais 
prie atgaivinimo 
valstybių ’ sutarčių 
ma Tautų Sąjungos lygybės 
principo pagrindai.

mažina Tautų 
antra, šlap
ei narna vėl 

slaptų tarp 
ir griauna-

Įsteigta susisiekimas 
oru tarp Maskvos 

ir Solovecko
/MASKVA, XII. 2.

Maskvos ir Solovecko kalėji
mo salos, Baltosiose jurese, įs
teigta tiesioginis pašto ir pa- 
sažierių susisiekimas aeropla
nais.

Trys vaikai, žaidę dina
mitu, i gabalus su

draskyti
POLONI), Pa., XII. 2. 

Trys vaikai, radę kažinkur 
numito, ėmė juo žaisti. Dina
mitas sprogo ir visi trys vaikai 
buvo į gabalus sudraskyti, žu
vusieji yra Donald Kennedy, 11 
m., Louis Indės, 12 m., ir 
broliukas Mike, 11 m.

WASIIINGTONAS, XII. 2. 
— Girdėt, kad gen. Wood, Fi
lipinų gubernatorius, rengiąsis 
rezignuoti.

apsiniaukę ir

Chicagai ir apielinkei federa- 
•inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausiai
nenusistojęs oras; truputį šil
čiau. vidutinis mainąsis vėjas.»

Vakar temperatūros buvo 
minimom 23°, maksimom 30° 
Fahirenheite.

(li

jo

Cijęarų darbininkų
streikas Jamaikoj

2.KINGSTON, Jamaica XII.
— Machado Cigar kompanijos 
cigarų darbininkai metė darbą, 
reikalaudami didesnės algos ir 
geresnių darbo sąlygų.

Tarp darbininkų atstovų ir 
kompanijos administracijos ry
toj (šiandie) įvyks konferenci
ja ginčams išlyginti.

8 pasažieriai sužaloti 
traukiniui susikūlus

VVINNIPEG, Man., XII. 2. 
— Ekspresiniam Canadian Pa
cific Vancouver traukiniui su 
si'kulus netoli nuo Tilley, Altą., 
aštuoni pasažieriai buvo pavo
jingai sužaloti. Nulūžęs bėgis 
buvo susikulimo priežastis.

piliečių šovė į dumiun 
automobiliu banditus, te 
jie ištruko.

SPRJNGFIĘLD, III. XII. 2. 
r šiandie sąuKi teka T :00, ki- Traukiniui užgavus automo-
džiasi 4:30 vąląnd^- M^nuo te- bilį 

Ika 5:06 vai. ryto.
buvo užmuštas 

Kranks, 17 metų.
Carl

įjNBMKi&iiiiiBlu u

2. — 
paskelb- 

tarp Ita-

Albanijai 
ir terito-

ROMA, Italija, XII. 
Vakar buvo oficialiai 
ta sutartis, padaryta 
Ii jos ir Albanijos.

Italija garantuoja 
jos politinį, juridinį
rinį status (juo ir Ahmedo Zo- 
gu valdžiai užtikrina param >s 
prieš bet kuriuos revoliucinius 
pasikėsinimus, jei Ji pati savo 
jėgomis nesugebėtų sukilimų 
patrempti. Mussolini taipjau 
pasižada teikti militarinės pa
galbos, jei kuri nors svetima 
valstybė bandytų įsibriauti į 
Albaniją.

Sviesto svarui Maskvoj 
mokama $1.17

SOFIJA, Bulgarija, XII. 2. 
— Vienas miškakirtis, Assen 
Colakovas, čepčaparos apielin- 
kėj, nukirtęs medį norėjo ir 
kelmą išlupti. Kertant šaknį, 
jo kirvis užgavo didelį žemė
mis apneštą akmenį, ant kurio 
buvo iškalinėti kaž-kokie tur 
kiški parašai. Su dideliu var
gu atvertęs akmenį, apačioj 
jis rado neregėtą turtą— tūk
stančius semi turkų aukso pi
nigų, vertės, kaip apskaičiuo
ja, 450,000 dolerių. Pinigai ne
pareina dar iš keturiolikto 
šimtmečio.

MASKVA, XII. 2. — Mask
voj pasireiškė didelė stoka 
sviesto ir kiaušinių ir dėl to 
tie produktai baisiai pabrango. 
Sviesto svarui šiandie mokama 
2 rubliai ii 35 kapeikos, arba 
$1.17 Amerikos pinigais.

Pskovc dar 6 kaimiečiai 
pasmerkta sušaudyt

SovietųRYGA, XII. 2.
teismas Pskove pasmerkė dar 
še.Us kaimiečius sušaudyti dėl 
dalyvavimo maište praeitą spa
lių mėnesį. Iki šiol buvo jau 
pasmerkti ir sušaudyti trisde
šimt du kaimiečiai.

MIRTIES BAUSMĖ BANDI
TUI

IŠTEISINO VAIKĄ, NUŠOVU
SĮ SAVO PATĖVĮ

TRENTON, N. J., XII. 2. — 
Valstijos kalėjime tapo elek
tros kėdėj nužudytas James 
(“vienakis”) Lynch, banditas, 
mirties bausmei pasmerktas už 
užmušimą American Railway 
Expresso tarnautojo, Fr. Bren- 
nano, apiplėšimo tikslu.

CASPER, Wyo., XII. 2. — 
Teismas išteisino Lylc Derr, 
13 metų vaiką, nušovusį savo 
patėvi Johną Batoną. Teisme 
paaiškėjo, kad vaikas padarė 
tai gindamas savo motiną, ku
rią patėvis mušė.

MOKINYS PASIKORĖ
Civilinės metrikacijos 

įstatymas Lietuvoj
LETTS, Iowa, XII. 2. —Vie 

tos farmerio L. Mitrell’io 15 
metų sūnus, sugrįžęs namo iš 
mokyklos, nuėjo į daržinę ir 
ten pasikorė. Rado jį bekaban
tį brolis. Vaikas buvo svei
kas'ir visados linksmas. Kas' 
buvo jo nusižudymo priežastis, Naujienų Spaustuvė 
nežinia. yra Unijinė Snaustu

KAUNAS, XI. 10. — Minis- 
terių Kabinetas priėmė metri
kacijos jstatymo projektą, ku
riuo leidžiama civilinė registra
cija gimimo, mirimo, vedybų ir 
kitais atvejais.

i
vrą Unijinė SnauRtuvė.

KALĖDINIS PINIGĮJ SIUNTIMAS
PRASIDĖJO

Šiuo patariame visiems Naujienų kos- 
tumeriams, kurie siunčia per Naujienas 
pinigus Lietuvon, kad jau yra laikas pra
dėti siųsti Kalėdines dovanas dabar. Nau
jienos patarnauja visiems Amerikos lietu
viams be skirtumo gyvenimo vietos ir siun
čiamos sumos.

Naujienos garantuoja pilną apsaugą 
ir paprastą greitumą išmokėjime pinigu; 
telegramų — į 4 — 5 dienas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus j)er paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musu skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIĘKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIĘKA, 2346 West 69th Street.

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

EAGLE BRAND
CONDBNSED MILU

žinomas g 
maistas kuris 

subudavojastiprius 
kaulus ir sveikus 
hunus 
kūdikiams

tTi SJ 
kuponų 

gausite 
dykai lietu

vi Aka i pamokti 
kaip priiiurėti 

Ir peneti save ir 
just) kūdiki. Iškirp

kite i r prisiekite 
Šiandie eu juaų vardu 

jr adresu.
THE BORDEN COMPANT 

Borden Bld*. York

CF®?'

EROVės skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
SVEIKATOS.KŪDIKI

Nėščia motina reikalauja, daug so
taus ir sveiko maisto, nes ji netik sa
ve peni, bet ir mažutytę gyvybę, ku
rią tikisi paleisti. Dailus keksai ir 
košelės niekad nepadaro, pieno ar 
stiprumo. Reikia paprastų valgių, ge
rai išvirtų. Perdaug apdirbtų arba la 
bai riebių valgių reikia .vengti. Taip
gi nereikia valgyti keptų valgių. Nors 
svarbu nėščiai motinai gauti užtek
tinai maisto, bet reikia atminti, kad 
persivalgymas pasunkina organams 
darbą, ir gali atnešti rimtą ligą.

Nėštumo laike ir per visą žindymo 
laikotarpį rekomenduojame sekamus 
valgius:

Visokių ryšių sriubos — bet ne- 
penlaug sūrios, rūgščios ar kitokios.

šviežia žuvis — smožinta arba vir
ta. •

Kiaušiniai — vienas, du kasdien.
Virtų javinių košelių su pienu ar 

smetona.
Mėsos sykį j dieną — aviena, ver

šiena. jautiena, kumpis, lašiniai ir 
vištiena.

Duona turi būti valgoma bent dve
jų dienų senumo.

Paprasti skaijskoniai 
arba kiaušiniene.

Vaisiu reikia valgyti daug, ir ža
lių fr virtų.

Gėrimai — pienas, koko, ar pasu
kos.
• Arbatos ar kavos mažai vartoti.

Gerk užtektinai vandenio, jei gali
ma dvi kvorti į dieną.

iltakoši

štai trys puikus receptai, kurie pa- 
įvairins valgius ir tuom patim laiku 
suteiks motinai ypatingai sotaus mai
sto.

Grabam Deimantai

krupiu*.
kūdikio

Jis atei-

Greit Pagelbsti Stebėtinu 
Nauju Budu 

Smaugianti;* uunkua spazmatiikas 
k a p motino* t.'josi umaus savo 
smaugiančio kosėjimo vidurnaktyje,
na talkui g re t ir rekalauja greito veikimo - 
paaivėHnimai yra pavojingi.

Bet dabar mokslas yra išradęs labai ge
ra* gyduole.*, kuiios greit prašalina vaikų 
l*ga’- nyduola* sule kia
mimo | 15 minučių Taipgi 
paKelbų nuo kosulio. sloxų, 
kosulio. Jos yra vartojamos 
kapo i.uo krupo gyduolės. Je 
kų nusipirkite buteli iių 
Drake's Giessco vaistinėj. Bukit 
pravalninti uis kišus'# gerklę ir 
besiartinantį pavojų.

Dykai Sampelinis Butelis

išradęs 
prašalina
pageibą be vė- 
su teikia greiti, 
ir užkitnandio 
nėr 35 metus 
jus tui'te vai- 

gyduolių Dr. 
prisirengę 
prašalinti

t puodelis Borden’s Evaporatedį 
Pieno. j

puodelis vandens, 
puodeliai graham miltų 
šaukštas cukraus 
šaukštai sviesto 
šaukšteliai baking pau ierio 
šaukštelis druskos 
kiaušiniai.

Suplak lengvai kiaušinius, pridėk 
pieną ir vandenį, o paskui persijotu? 
kitus dalykus. J maišyk ištirpintą 
sviestą ir gerai suplak. Pilk j pa- 
sviestuotus bandelių kepimo indus ii 
kepk karštame pečiuje 20 minutų.

Kepta Kiaušiniene

paprastai atsiranda ik karto vidurnakty

^DR DRAKES
■ C pr,e

B -» ■£.. yjS V'illkit.* (fh-aseo
'**’ *»andien. Tiktai

CROUP RrMEOY -,qc butelis.

THE GI.ES.HXER (’(»., 
Dept. 8, Findlay, Ohiit. 
Malonėkit atsiųsti man DYKAI Sumpeiinj 
Butelį Dr. Drake's O.essco.

2 šaukštai Borden’s Eagle Brand 
Kondensuoto Pieno

1 kiaušinis
Septyni aštuntadaliai puodelio van

dens.
Čvertis šešioljkta dalis šaukšto nut- 

mėgo.
Sumaišyk Eagle Brand ir vandenį 

gerai. Suplak kiaušinį ir pridėk prie 
pieno maišant gerai. Pridėk vanilą it 
nutmegą. Kepk ant vandenio viduti
niam pečiuj. Kada peilio ašmenys j- 
dėtos kiaušinienėn išeina švarios, tai 
kepimas baigtas.

Miestas Valstija

Nauja Mariu Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dieno* 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit į
NAUJIENOS PATTERN DEPT.,

Nesuprasta, apleista mergaitė nė
ra iš knygų paimta. Laike brendimo 
daugelis jaunų mergaičių pereinu per 
tokį laikotarpį mizerijos' ir rūpesčio 
— motinos jums nepatiks šitas — dėl
to, kad jos netenka pasitikėjimo mo
tinoms. Daugelis motinų atsisako pri
pažinti, kad šitas laikas yra viena* 
iš kritingiausių mergaitės gyvenime

Saugumas guli teisingame maitini
me. Pridėliojimas Borden’s Eaglt Pie
no prie jūsų vaiko valgių suteiks 
jam kiekviena veikėjų reikalingą vik
riai sveikatai. Suprantama, šviežias 
oras, mankštymas, užtektinai miego 
ir sveiki pasilinksminimai taingi gelb
sti. Bet jei maistas netinka, niekas 
netinka.

Yra keletas nurodymų, kurios gy
dytojai suteikia moterims prieš gim
dymą kūdikių. 1) Valgykit laxative 
maistą, vaisius, daržoves, All-Brari. 
2) Gerkit užtektinai vandens. 3) Ap- 
sisaugokit nuo perdidelio nutukimo 
valgant riebumus ir saldumynus. 4) 
Gerkit pieną su Kellogg’s All-Bran. 
Kellogg’s All-Bran yra gamtinės gy
duolės nuo užkietiejimo. Yra gryna? 
selenų produktas, išvalys jūsų skilvi 
ir lauk ėjimas bus reguliaria ir na
tūralia.

Skaityk šilus straipsnius kas savai
tę atydži ti ir pasidėk ateičiai.

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS UE.TUV0N

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

G E K B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

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

Ketvirtai!., Gruod. 3, 1926naujienos, CHcagc, m

Sveikatos Dalykai

i

joje dažniausiai randama.

SPECIALIS PRANEŠIMAS
Musų Naujas Telefono Numeris

HUB CAB CO

susijungus,
M

savim že-

Čiose.

priežastis.
priežasčių ne
manoma, kad

kas mums 
šitas “gu-

Skausmas pūs
lėje. Tu o j a ur 
sustabdo San
tai Midy. Per
sitikrink, kad 
gausi tikrą vai- 
s t ą. Pastebėk 
žodį

“MIDY“
Parsiduoda vi-

su prigim-
yra daug

labai
savo
savo 4aįf ko kyla susideda ir kas 
kylai 
labai

Nėra Jums Reikalo

1

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikai lo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pa« visus aptiekorlu*.

Df. Margeris

Kodėl kyla pasidaro
Priežasčių, dėl kurių tenka 

žmogui kylu gauti, yra gana 
daug. Čia betgi aikštėn iškel
siu tik pačias svarbiausias. Ir 
jas aikštėn keldamas, pirmiau
sia imsiu tas, kurios yra pri
gimtos, vadinasi, be jokios 
išlaukinės paspirties pasidarę, 
o paskui ir tas, kurios tik tadil 
atsiranda, kada kokios nors ne
prielankios gyvenimo aplinky
bės žmogų užpuola.
Prigimtos patrūkimo priežastys

Giliau įsižiūrėjus į prigimtas 
patrūkimo priežastis, atrodo, 
kad iš tikrųjų jos kylos nepa- 
laro, bet tiktai padeda nepri
imtos priežastims ją padaly
ti. O tai neužilgo pamatysime.

Visų pirmiausiai štai su kuo 
turime gerai susipažinti: Tik
tai gale septinto mėnesio mo
tinos gimdoje esančio gemalo 
inkstukai pasiekia kirkšninį 
kanalų. Iš pat pradžių jie bu- 
ui visai netoli inkstų, taigi ga
na ankštai, po trijų mėnesių 
itslenka i kirkšnį, o septi n ta
ne mėnesyje jau randas prie 
kirkšninio kanalo galo. Paskui 
ie pereina kirkšninį kanalą 

T atsiduria savo pastovioj vie
toj kūlėj. Tai nutinka, gal 
jut, gale aštunto mėnesio ar
ba kada nors prieš gemalui 
gimstant, na, ir kūdikiu virs
tant. v

kas padidina šitos landos viduj 
spaudimą.

šičia reikia galvoj turėti ne
tikusiai padarytas plivo plot
mėje (arba ir kur nors kitur) 
operacijas, paskui* sužeidimus ir 
pastovią vietų nusileisti duoda 
galimybės kylai pasidaryti.

Yra ir tokių žmonių, kurie 
jau iš prigimties turi netiku
sius raumenis ir plėves, juo 
labiau pryšakinėje pilvo landos 
sienoje. Per tokius 'raumenis 
ir plėves, žinomas daiktas, kad 
nesunku viduriams prasiveržti.

Prigimtos varpos (vyru) 
prieodės užsiveržimas versle 
verčia žmogų daug jėgos- var
toti, kad va galėjus nusišlapin
ti, padeda viduriams išsiveržti, 
taigi rupturai pasidaryti.

Kąrtais kūdikiui gimstant 
bamba dar nėra kaip reikiant 
išsivysčius; tada paprastai bam
bos vietoj ruptura pasidaro.

Kartais nėra pakaktinai stlp-' 
rių ryšių tarp stačiųjų pilvinių 
raumenų.Jr greta jų einančių 
plėvių; tada čia pilvo siena bū
na silpna ir prasiveržimui pa
sidaryti nesunku.

Jei^u krutinės ir pilvo lan
dų perklodas (danga) nėra li
kus, tai labai lengvai skrandis 
ar kit kas gali pradėt į kruti
nės landą veržtis. Žinoma, ši
tokia ruptura yra visai nepa
prasta ir ji gana retai pasitai
ko.

kit ką, kas vienokiu ar kito
kiu budu pilvo sieną (ar sienos) 
menkesne pndaro.

Sunkių daiktų kilnojimas ar
ba ir šiaip perdidelis savo jėgų 
įtempimas kartais visai staigiai 
patrūkimą padaro. įsisenėjęs 
kvėpuojamųjų vamzdžių įdegi
mas, įsisenėjęs šlapinimosi prie
taisų ^nirimas, įsisenėjęs žarnų 
sukietėjimas, aišku, jog 
dažnai priverčia žmogų 
jėgas įtempti, o visa tai, 
laiku, priniošia puikią 
dirvą. Žmonės, kurie
varžosi (per juosmenį) ir ku
ry* beveik didesnę dienos dalį 

i praleidžia stovėdami, paprastai 
dažniau patrūksta, negu tie, 
kurie taip nedaro.

Sutukimas ir-gi reikia ruptu- 
ros priežastimi skaityti, nes jis 
juk nemažai pilvo landoje spau- 

. dimą padidinti gali.

Pravartu čia paminėti inks- 
,ukų žemyn ėjimo 
?akol kas tikrų 
;inoma, vis dėlto 
;ikra valakninių 
(gubernhculum;
jernarc, vesti,

iš lotynų gu- 
valdyti, kiera- 

/oti), kuri viršui yra sujnks- 
o apačioj 
audiniais,

kurie vėliaus į kūlę nueina, ge- 
nalui augant, pati nebertuga, 
i po kokių septynių mėnesių, 
lyksta .taigi traukiasi, o tokiu 
budu ir inkstuką su 
nyn traukia.

Bet iš šilo viso štai 
!ia yra svarbiausia: 
bernak niurnas” yra
>lėve sulipęs; aiškus todėl daik
tas, kad kaip jis traukia inks- 
uką į pastovią jo vietą (kūlę), 

lai sykiu velka ir tam tikrą 
nlvaplėves kvoldą. Ir iš teisy
bės, šitas pilvaplėvės k veidas 
pirmiau pasiekia pastovios inks- 

F.uko vietovės dugną, negu kad 
">ats inkstukas, kurs tik ve- 
iaus čia ateina ir šalę šito pil
vaplėvės kvoldo apsigyvena. 
Dabar, jei šitas pilvaplėvės 
kvoldas virš inkstuko sulimpn, 

krūvą suauga, tai pilvaplėvę 
’iekas visai saugiai uždaryta, 
zadinasi, jokios skylės į inks- 
;uko vietą nebėra, ir viskas 
'era, bet, daieiskime, jei ima 
r tas kvoldas virš inkstuko į 
krūvą nesuauga, žinomas (laik
as, jog tada pasilieka visai at
vira į pastovią inkstuko vietą 
įkylė. Per šitą skylę bite ka
la gali viduriai pradėt lau
kan eiti, na, ir kuitą padaryti. 
Pagaliau, sakykime, kad nors 
lalinai, taigi nevisai, ir ta sky- 

’ė užsidarė, tai vis tiek yra 
'eras kelias viduriams prasi
veržti ir kuilą padaryti.

Taigi, dabar gerai įsidėmėki
me, kad pilvaplėvė klodo vir
inį inkstuko nesulipimas, nes-u- 
ingimas yra viena iš didžiausių 
prigimtųjų kylos priežasčių.

Pavėlavimas inkstukų į savo 
mis gali būti bile kas, kas su- 
.ilpnina pilvo landos sieną ir

KELLOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Neprigimtos patrūkimo 
priežastys
f '

Neprigim tomis priežastimis 
suprantame tokias priežastis, 
kurios visai ne nuo kimo silp
nybių paeina, taigi yra išlauki
nės, daugiausiai nuo neprielan
kių kūnui gyvenimo aplinkybių 
paėinaSČios. Tokiomis piežasti-

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO. ILL.

Tankus buvimus nėščia, be 
abejo, pilvo sieną ištęsia, nu
silpnina, o jau tada čia ruptu- 
rai pasidaryti nesunku.

(Verta, mums rodos, skaity
tojams galvoje turėti, kad ši
tų priežasčių, bent, didelės jų 
didžiumos, lengvai išvengti ga
lima. Nebent tik 
tomis priežastimis 
sunkiau.) 

z

P. S. Kitas straipsnis eis apie

NUGAROS SKAUSMAI 
LUMBAGAS

REUMATIZMAS

Greita, tikra pagelba su 
Red Cross Kidney 

Plaster

Tūkstančiai naudoja greitą patva
rią pagelbą nuo baisių skausmų nu
garoje dėl reumatizmo ir lumbago 
greitu panaudojimu nuostabaus Red 
Cross Kidney Plaster.

Kam kentėti sekančią dieną, kuo
met šis nuostabus plastcris gali grei
tai padėti jūsų nelaimėje. Red Cross 
Kidney Plaster, vartojamas prie skau
damų vietų, teikia šilimą, pagelbą ir 
malonumų, šitos gyduolės persisun* 
kia į skaudamą vietą ir visuomet 
skausmai magišku budu Išnyksta.

Red Cross Kidney Plaster’is yra dU 
kart to dydžio, kaip paprastas plas- 
teris. Jis nesk’ lėtas, su raudona fla
nele užpakalyje, palaiko šilumą ir pa
deda vaistam persisunkti per odą j 
skaudamus muskulus ir susijungimus. 
Nekentėk rytoj. Mėgink Red Cross 
Kidney Plaster’j šiąnakt ir įsitikrink 
patsai, kaip šis 
pašalys nugaros 
mą ir lumbagą.

gelbstantis vaistas 
skausmus, reumatiz- 
Visose vaistinėse.

CRAWFORD
1200

Musų Naujas Adresas 
3401-11 W. 22nd St.

KIMBALL
Grojikliai Pianai 

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Tas pats greitas patarnavimas, nežiūrint kur pa
šauksite. Nėra permainų stotyse. Jūsų orderis siun
čiamas į arčiausj musų stot j.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89.2

3514-16 Koosevelt Rd.

Arti St. Louis Avė. 
i CHICAGO, ILL.

Ieškoti manęs kur nors ant Šiaurinio Pokuso, po neži
nomas vietas, kuomet aš esu čia pat — kiekvienoje krau
tuvėje, kiekvienoje biznio įstaigoje, kuri skelbiasi

NAUJIENOSE
I

\ I

Aplankykite juos ir pirkite pas juos savo gyvenimo reik
menis ir Kalėdines Dovanas.

kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim- 
bąjl yra .geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
factųjer Ahua Uonored” (Vienin
telis išdirbejas laimėjęs augščiau-
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplea

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberry

Atlieka puikiausią dentisterijos 
darbi} už kaihas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue

Roseland
Phpne Contmodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien 
9 iki 12 Nedėliomis

6558 So. Western Avė.
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutartį.

Phone Hemlock 2061

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štiriimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai (T 1 7A
nakvinei ;..................... I • I U

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

Tel. Boulcvard 4552

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų
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Ar jus žinote, kad—Užkietėjimas 
Palieka savo žymes ant veido

Kiaurų* nuodai nuo uikietėji
ino gali pagaminti virė ke- 
ture^deiimti* pavojingų ilgų. 
Nuo jo paMdaro spuogai ant 
veido, |dubf veidai, pageltę* 
veido*. Tvajuoduoja paakiai, 
nemalonu* kvapą* ir daug ki
tų panai i ų Ilgi). Palluoeuokit 
*avo kūną nuo gąsdinančių li
gų. Ap«augokit nuo pavojin
gų ženklų.

Kellogg’o ALL-BRAN nuteikė 
tūkstančiam, kuomet nieką* kita* nepa
gelbėjo. Ji* iėvalo žadna* ir atšviežina 
ja*. Ji* prašalina vi*u* nuodu* ir lauk 
čjima* pa*idaro reguliari* ir natūrali*. 
Tikta Kellogg tai padaryti. Pilė*, dru*- 
ko* ir visokie vandeny* tiktai padaro 
ju*ų sistemą pilną gyduolių. Kellogg'o 
ALL-BRAN yra gamta, gyduolė nuo ui- 
kėtėjimo ir atlieka darba taip kaip pat t 
gamta kad atliktų.

Iškirpkite ir atsiųskite Aj kuponą munu šiandien au jūsų vardu ir adresu

Skaitytojų Balsai

Malonėkit* atsiųsti man dykai 
Kampeli n | pakeli j u* U Kellogg’o 
ALL-BRAN ' sykiu m in- 
formacijom!* mano kalboje ir 
k* reiškia ALL-BRAN dėl ne
gero* sveikatos ir kaip aš ga
liu išvengti užkietėjimo.

nveikatą

{Ui i&reikAtas kiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

ŽODIS APIE “KNYGNEŠĘ

Jei valgykit reguliariai Kellogg'o 
Al.L— BRAN garantuojama, 
kad nuteik* nuolatinę pagel- 
bą, kad ir InblniKlal chronlš- 
kuo*e ataitikimuo*.' arba ju*ų 
grojornlnkn* grąiin* jum* pi- 
n'gu*. Daktarai užrašo | re
ceptus ir rekomenduoja 
Kellogg’o Al.L-BRAN, ne* jie ži
no, kad Kellogg'o yra \ 100'c 
veikianti* ir iic vi*uomet gali
juomi pa* i tikėti. | a-Žinomas musų

Valgykit mažiau*i»i du Htalavn* šaukštu* I i_,,i . ia. *
Al.L-BRAN kasdien. Chroniškuose atsiti- I. Jfll DUOlOjaS, UI’. A.
kimuoae prie kiekvieno valgio. Jo rie- I 5 miima • “
šutini* ekoni* turi dideli maioi>umą. Su- | ■>(> IllllIllS.
m*išykit jj »u virtai* arba nevirtai* 
valgiai*. Pabandykit jo receptu* Ūdrų- 
kuolu* ant kiekvieno pakelio. Pa* vihii* 
groaerninku* raudąnuoee ir žaluo*e pake- 
liuese; Bet tikrai žiūrėkit kad butų 
Kellogg. Parduodama* vi*tio*e r<’*taura- 
iiu.He iv >ioteliuo*e.

visuomenes
K. K., ra-

savų jė- 
vien skai- 
dovanoms 

yra tinka-
“Knygnešys”. 

gyvai, įdomiai

ŠĮHĮUN H
**r~V‘*«i j

Kellogg Company 
Battle Creek, Michigan

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

rrr..M

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kank.'namas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

Geriausis Kūdikiams

Musų idealistams, 
I {ų sustiprinimui, ne 
I tyti, bet ir Kalėdų 
I iraugams dalinti, 

niausią knyga
I Labai ryškiai,
I įtvaizduoja spaudos draudimo 
I Tndynę, sunkią kovą su ž.iau- 
I čia rusų valdžia. Daugybė lie- 
I tuvių dalyvavusių toje kovoje 
I avais žodžiais pasakoja “Knyg- 
Į lęšy”, kaip buvo gabenamos 
I cnygos, platinama apšvieta, su- 
I .įpratimas 
puvo slepiamos;
I lugebėjo apgauti 
Ikus.

kaip tos knygos 
kaip žmonės 

rusu valdiniu- 
K

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdinės bonkutės 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus iibandytumet jjl
P. AD. RICHTER * CO.

Berry & So. Sth St*. 
Brooklyn, N. Y.

išleistas labai

Nuo užkietėjimo viduriu, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
bingc-’nlo.

viduriuose ir skilvyje ne- 
nieko geresnio ir pagel-

33c. vaistinėse.

110 So. Dearborn St., Chicago, H’. 45 Broadway, New York City

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 
Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremcn ar Chcrbourg

Kada nor« kitą metą jus gal planuojate atlankyti 
savo tėvyne. Pirm laivakortės pirkimo apsimokės 
Tainistoms patyrinėti greitus ir puikius laivus United 
States Linijos laivyno.

Keliavimas bile laivu, valdomu ir operuojamu Su
vienytą Valstijų Valdžios, po Amerikos vėliava, su
teiks jums jiaują idėją patogios, pilnos džiaugsmo 
kvliotiės. Krelvij-s kambariai, ypatumas trero valgio.

vieta ui.t. <(«>(« i o ir n^ąlotitos «tr^*va ecijosc jtisij «i*vx- 
ticėitj.

Tarnai kalbanti jusu kalbą ir draugiški veikimai ke- 
lionts laiku julary! jumi važiavinų niekatl ncpaniir- 
štamu.

Sausio mėnesi išplauks laivai sekamai:
S. S. President Harding ........................................... Sausio 12
S. S. RepubEc .......................................  Siusio 22

Jusu laivakorčių agentas ant vietos maloniai su
teiks visas informacija* apie speciales ekskur 
ruošiamas kitais metais, arba rašykite tiesiai pas

CHARLES K. KINDER
WATCHMAKER & JEWELER

Geriausia vieta yri pirkti laikrodėlius, deiman
tus ir visus kilus auksinius da:ktus dovanoms 
dėl savo mylimų draugų. ši lietuvio krautuvė 
suteiks ger:ausj patarnavimą. Taisyme laikrodė
lių esmi turintis daug metų patyrimo. Neuž- 
mirškite antrašo, kad prie pirm'r.usio reikalo 
galėtum lengvai atrasti.

2422 West I7th St. Tel. Lafayette 9760

SLOGOS IŠGYDOMA UŽ 50 CENTŲ
Per visą ši m^nesj gydysiu sergančius v. ol.iomis formomis slogų už 50c 
š| pasiūlymą darau t ks»u aupaž'ndlnt* su NAUJU 
GYDYMO RUDU OZONATORA, kad visi, bėdni ir 
turtingi, serganti slogomL, dusuliu, turi.jty* nemalonų 
kvapą i'-tlėtų Rauti pagelbą.

Koks Esi Vyras
Ar esi rttlprv-j, sveika*, pilnas energijos ir nori 

gyventi? Arba gal ei silpnus, nuvaręs, nervuotas 
ir vietoje būti tikru vyru, esi tiktai šeėėliu, turi 
chronišką Hitą arba kitą sunkią ligą dėl savo neap
sižiūrėjimo.

Be skirtumo kokiame stovyje esi, ir kokia prie* 
ža*ti* yru tų kentėjimų, turi da*ižinoti, kaip atgauti 
*avo sveikatą, stiprumą ir energijų.

vizitų.

DR. L. G. WRIGHT
Gydytoju vyriikų Il

gų. 16 metų pasiseki
me gydyme Hgų turi 
būt darodymu mano ga
bumų.—Ar ne taip?

l’ageibėjnu tukatančiam*, taipgi galiu pagelbėti ir 
jums tapti vėl tikru vyru.

ištirti 
Patirk

Ligos

Europinės Gyduolės 
Dasižinosi Teisybę

Daleiskit išegzaminuoti savo kraują eu pageltai VVASSERMAN, arba 
per mikroskopą šlapumą, jei neei tikras, kad nebeturi eavo eenoeio* lijcoe. 
apie tai! Gyvenimas yra perdaug brangus, kad jj ap’eidua.

(čirškimą* gyduolių tiesiai | gysla* tiesios surevoliucionisavo mediciną.
pr pažintos neišgydomomis, lengvai iigydomos tuo budu gydymo. Savo praktikoj 
vartoju naujosios mados serumus, vaccines antitoxlns, bacteryn. Intravenoue spe
ciali* gyduolės, taipgi naujausius instrumentus dėl išgydymo sunkiųjų ligų. Pri
sidėkit prie visų užganėdintų pacientų, katrie kasdien pripfdo mano ofisą. Atsl- 
lankykit šiandien dėl iiegzaminavimo dykai.

$10 X-RAY 
Egzaminacija

Nelaukit ilgiau, ne* mano of'saa gali būt perdaug prlsigrudą* ir sutrukdyt su 
jumis pasikalbėjimą. Gydau t«i*ingal. Nedarau neteisingų pasiūlymų.

Ofiso valandos: Panedėliais, Seredom’a, Ketvergais ir Bubėtomis nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro. Utarninkai* ir potnyčloms nuo 9 ryto iki 6:30 vakaro. Nedėliomie 
nuo 9 ryto iki 1 po peitų.

$1

DR. L. G. WRIGHT
337 W. Madison St., kampas Market, 2 augštas, Chicago, III.

I “Knygnešys
I ’iipestingai, puikiu kelių spal- 
Ivų viršeliu, 328 didoko forma- 

o puslapių, su 45 paveikslais 
I r atvaizdais. “Knygnešys” ga
ri būti nei puošniausiu narni, 
I pagražinimu.

Del savo įdomaus turinio ir 
i rražios išvaizdos “Knygnešys” 

ietuvių šviesuomenės ypač mė- 
I damas ir skaitomas.

“Knygnešio kaina su prisiun- 
imu: neįrištas $1, įrištas į kie- 

Į us, tvirtus viršelius su audek- 
l’o nugarėle $1.50, įrištos išti- 
I ^ai į audeklo, viršelį *2; įrišti 

iršeliai su aukso užrašu.
Adresas: Petras Buseckas, 

|’>uonelaičio g-vč 17, Kaunas, 
Į Lituania, Europa.

I. oi <1 ėjo žodlR

I’rie laiško pridėta ir sekan- 
;s “Knygnešio” redaktoriaus- 
?idėjo atsišaukimas:

i Vienas garbingiausių musų 
j autos istorijos veikalų buvo 

unki kova su rusų,.valdžia dėl 
paudos atgavimo. Ta kova, ku- 

| i įpynė tokį gražų garbes vai- 
| liką į musų istoriją, kainavo 
| nums begalę vargo, daug žmo

nų aukų, daug turto.
Bet, deja, mes tuos savo tau- 

I los vargus išvargtus, ašaras iš- 
’erktas, kančias iškentėtas jau 

Į ’erokai esame pamiršę ir vis 
I ’abiau pamirštame. Visą gi tai 
I įamiršę, lyg plėšte išplėšime iš 

avo praeities bei istorijos vie- 
ą gražiausių, brangiausių jos 
apų, kokių jokia tauta neturi.

Kad to neatsitiktų, surinkau 
'augybę įvairių Amerikos ir 

I Lietuvos rašytojų raštų, atsi- 
I ninimų, pasakojimų ir t. t. apie 
I paudos draudimo gadynę ir vi
la tai išleidžiau knygoj, kuri 

I vadinasi “Knygnešys”.
“Knygnešys” labai ryškiai, 

I lyvai, įdomiai atvaizduoja spau- 
los draudimo gadynę, sunkią 

Ikovą su žiauria rusų valdžia 
lel sumindžiotų lietuvių tau- 

’os teisių, dėl elementoriaus, 
maldaknygės, laikraščio, nekal
čiausio turinio knygelės. Dau
gybė įvairių žmonių, dalyvavu
sių kovoje dėl spaudos atgavi
mo, pasakoja “Knygnešysi”, kaip 
buvo gabenamos knygos, pla

tinama šviesu, keliamas žmo
nių susipratimas, kaip tos kny
gos buvo slepiamos, kaip de) 
knygų ir šviesos buvo prigau- 
dinėjama rusų valdžia ir t. t. 
Aprašymas daugybės nepapras
tų ir pavojingų įvykių, perse 
klojimų, knygnešių ir apskri
tai šviesos platintojų gudrybių 
kovoj su rusų valdžia “Knyg
nešio” skaitymą daro ypatingai 
fdomiu ir žavinančiu.

“Knygnešys“ išleistas labai 
rūpestingai, puikiu, kelių spal
vų viršeliu, 328 didoko forma
to puslapių su 45 paveikslais 
bei atvaizdais; “Knygnešys” ne
abejotinai priklauso prie gra
žiausių lietuvių knygų ir gali 
būti tikru kiekvieno kambario 
pagražinimu. Del savo įdomaus 
turinio ir gražios išvaizdos • 
“Knygnešys” lietuvių šviesuo- i 
menės ypač mėgiamas ir skai
tomas.

Musų spauda apie “Knygne- 
Jšį” atsiliepė gražiausiai. Rašy- Į

tojas ir Lietuvos Universiteto 
profesorius kiinaun. J. Tumas 
“Ryto” Nr., tarp kitko, ra
šo:

“P. Ruaeckas, sumanęs nu
švisti ‘nežinomąjį knygnešį’, 
gyvai parodyti didelius ir ma
žus tų žmonių vargus ir pavo
jumus, užpildė spragą musų li
teratūroje. Literatiškai “Knyg
nešys” suredaguotas gerai, kal
ba taisyklinga.. . Lietuvos jau
nimui “Knygnešys” bus daug 
įdomesnis už bet kurių sveti
mų kelionių aprašymą... “Lie
tuviškoji kelionė”, lietuviškieji 
vargai ir visokeriopų kliūčių 
nugalėjimai bus artimi jauno 
lietuvio širdžiai ir auklės jį pa
garboje tų žmonių ir tų vietų, 
kur tiek daug dirbta.. . 30 me
tų žmonėms... Lietuvos ateiti
mi susisielojusiems, tai dvasios 
sustiprinimas, tai nepriklauso
mų tradicijų pradžia. Bet ku
riam skaitytojui... “Knygne
šys” tai rinkinys lyg novelių, 
lengvai paskaitomų, pilnų įvai
rių intrygų. “Knygnešys” pirk- 
tinas ir skaitytinas...”

Pulkininkas B. Burokas ka
rininkų organe “Kardo” 21 Nr. 
savo gražiame atsiliepime apie 
“Knygnešį” sako:

“...dabar daug leidžiama 
knygų, tačiau tokių, kokia yra 
“Knygnešys”, nedaug, čia su
rašyta senos kartos amžinai 
naujas testamentas. To testa
mento turtas — tėvynės meilė; 
ji gimė sunkiose gyvenimo ap
linkybėse, todėl mums turi bu- 
ti dar brangesnė.-.. Yra ir to
kių istorijos didvyrių, kurie 
nueina į tą pasaulį niekeno ne
pastebi imi... Toklią didvyrių 
pilna “Knygnešy”... Kiekvie
nam. ... ši knyga reikia ne tik

;r išleista gražiai.”
“I .it-tii vis” 34 ZSr., tarp kit-

ko, apie •‘Knygnešį” rašo:
“Tai labai svarbus musų ku) 

'uros istorijai veikalas. Joks... 
vadovėlis negali taip gyvai at
vaizduoti tų sunkių laikų, ko
kie buvo spaudos draudimo lai
kai... Pageidaujama, kad ši 
knyga kuo daugiausiai butų 
skaitoma. Visuomene turi Imti 
dėkinga knygos redaktoriui P. 
Ruseckui, kad jis padovanojo 
>ai tokį svarbų veikalą.. . ”

“Lietuva” 119 Nr., savo di- 
’eliame rašte apie “Knygnešį” 
rašo: 4

“...P. Buseckas iškėlė aikš- 
ėn sąlygas, kuriomis teko gy- 
enti musų tautai draudimo 
nikais. Visą tą gyvenimą P.' 
.useckas nušviečia kaip kovą, 

kurioje reikėjo musų Tautai ir 
javų generolų ir karininkų, ir 
kareivių. Iš generolų P. Busec
kas pabrėžia du: avangardo va
lą vy. kūpą M. Valančių ir ar- 
ergardo — P. Višinskį... Mie

lai skaitysime ir kitus “Knyg-Į 
lęšio tomus...”

Šioje dvasioje apie “Knygne; 
jį” rašo “Vienybė”, “Karys” itr 
kiti Lietuvos laikraščiai.

šiuo laiku, neatsiradus tin
kamo leidėjo “Knygnešiui” iš
leisti, išleidžiu jj pats, savo jė
gomis. Dabar reikia atlyginti 
šios knygos leidimo išlaidas, su
grąžinti skolas. Reikalinga daug 
pinigų* —P. Ruseckas,

“Knyg.” Redaktorius-leidėjas.

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

oatamavimą tiems, kurie nori pirk ’ 
t i, parduoti arba mainyti, namus, lo-, 
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Lietuvos labai greitai. ■

Daro doviemastis 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.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkievvicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

gyvenimas
MėneainiM Zurnaiaa

900 W. 52nd Street
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 3669

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- 
kit ir užrašykit savo 

giminėms

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

Confinement reikaluose patarnau
tu 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).

1120 So. Richmond Street

Mis. MICHNIEVfČZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampus 21-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Prenumerata metams
Pusei metii .................
Kopija ..........  20c
Tai yra 32 puslapių knyga.

I metus išeis 12 knygų

$2

✓

V"

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapafė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose prie 
gimdymo, laikt 
gimdymo ir p< 
gimdymo. ,

I’el. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

Optemestrist 
Td. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Lietuviai Advokatai
4

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
137 N. Dearborn StM Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. jURGEUONIS
A D V O K A i Q 

Miesto Ofisas 
190 No. State S t., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas
■ 3335 So. Hnlutcd St 

l*o pietų r»\JO 3:0(1 iki 8:00 v*ąl. vilk. 
Nedėliomit, nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
lijJng viBuo|,e teismuose. — Ab
straktu,. •• fngąliojiinai. — Pas
kola' pinigų 1 ii 2 morgičiams.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Lcavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie Stw Room 2001

Pe. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
<241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmie.štyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVasliington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

S Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telęphone Randolph 3261 

Vukj- <« 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Teiv».?'-'T'e Koosevelt 9090 

Namų Tolei - - Itopuhlic 9600

J. P. WA1TCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pulhnan 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

X

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

Valandom 9 iki 5 po piet. Vaka 
raim Utarn., Ketv ir Sub. nuu 
6-9. Ned. iki 1-mai. Prirengia 

visokia^ legališkan popieras.

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

NAMUOSE

PARODO

1.

3

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS -

Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
Oro permainas r- giedrą, ūkaną ar lietų.
Besiartinančių audrą ir smarkų vėją.

,4. Snįegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
t

5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

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

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

80 centų
75 centus

Chicago, III

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose re i 
kaluose mot* 
rims ir mergi 
noms, kreipk 
tės, o rasite p; 
gelbą.

Valandos nu
8 ryto iki’2 pv 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

* ♦.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.

Motei y s

reikalais nuo 12 iki

s vakaro. Kitu lai*

ku pagal sutartj

Viršuje
State

uos kreipkitės su

Universal
Bank

ir mergi

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor of Op ties
Vai. nuo 1O ryVo iki R:3O vak. 

Nedaliomis nuo 1O iki 1

3265 So. Halsted Street
2-tos lubos

Įvairus Gydytojai
Teiephone Yards

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. teiephone Plaza 8200
— ■ ■

-MR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
tras vyrų, moterų ir vaikų patral 
naujausius metodus X-Ray ir ki
nkius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 

18th Stw netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

Telefonai: 81‘0-
I South hore 2288 

Boulevard 4186
32X5 So Halsted St.

Vai.: 9—10 iftrylo ir po 8 .. ».

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką.
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Na 
Heliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
1'42^ ^>o. Ashland 2 ImSom

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vir»*kų 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos rvto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2881

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Pairtai 6858 
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MUSSOLINIO KALBA MOKSLININKŲ KONGRESE 
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KLERIKALAI ŽADA REMT LIETUVOS UŽSIENIO 
POLITIKĄ

e e e e e e

TAUTOS GARBĖ — KUMŠČIOJĘ AR TEISINGUME?

Paryžiaus laikraštyje “Quotidien” profesorius Verne 
aprašo savo įspūdžius iš atsilankymo Bolognoje, kur bu
vo laikomas tarptautinis mokslo kėlimo kongresas ir kur 
tuo laiku įvyko menamas pasikėsinimas prieš Mussolinio 
gyvybę. Francuzų mokslininkų delegacijos narys sako, 
kad Bolognoje jisai jautėsi, lyg kad butų patekęs į pami
šėlių miestą! Italijos diktatorius dėvėjas kažin kokią fan
tastišką uniformą, kaip koks operetės herojus, o pakvai- 
šusios minios dariusios procesijų procesijas gatvėse.

Mussolinio kalba, mokslininkų kongresą atidarant, 
nustebinusi visus susirinkusius.

i

Daug daugiaus, negu fyzinė pajėga, tautos geram 
vardui reiškia jos moralis stiprumas. O moralis stipru
mas turi remtis teisingumu. Ko sau reikalauji, turi pri
pažinti ir kitiems. Lietuviai per ilgus metus kovojo už sa
vo tautines ir kultūrines teises; kaip gi tad dabar jie ga
li neduoti tokių pat teisių silpnesnėms už save grupėms 
žmonių, gyvenančių jų krašte?

Lietuvių tauta patekintų pati save, jeigu ji paklau
sytų klerikalų riksmo ir imtų elgtis suxtautinėms mažu
moms, • kaip senoji caro valdžia! s

Apie Lietuvos su Amerika Pre
kybos Eigą ir Kitus Dalykus

Štai ką, pasak francuzų profesoriaus, pareiškė Mu- 
ssolini suvažiavusiems visų kraštų mokslo atstovams:

“Aš nemanau, kad bučiaus Užsitarnavęs garbės pir
mininkauti šitame mokslininkų kongrese, kadangi iki 
šiol aš nešini nieko atlikęs mokslui ir Italijos moks
lininkams. Bet aš mielai sutinku, kad mano pareiga 
yra daug jiems pasidarbuoti, nes aš daug tikiuosi iš 
jų. Aš tikiuosi daug iš chemikų, kurie turi surasti dar 
nuodingesnių gazų, negu iki šiol, idant mes galėtu
me lengviau nugalėti savo priešus. Aš tikiuosi daug 
iš musų gydytojų ir chirurgų, kurių prievolė yra vėl 
pavartoti savo per paskutinį karą įgytuosius didelius 
patyrimus, kuomet ateis laikas”.

Tai matote, kokią kraugerišką kalbą pasakė susirin
kusiems mokslininkams tas asmuo, kurio rankose šian
die yra Italijos valstybės vairas. Jisai nori dar nuodin
gesnių gazų savo priešams žudyti!

Tik pamišusio proto žmonės gali laikyti tokį sutvė
rimą “didvyriu”.

Keista tečiaus, kad netik Italijoje, bet net ir kito
se šalyse Mussolinio vardas yra garbinamas. Pas lietu
vius ji garbina daugiausia klerikalai, kurie sakosi esą 
Kristaus “artimo meilės” skelbėjai.

Vienas kunigų laikraštis, iškoneveikęs dabartinę Lie
tuvos valdžią, pareiškia:

“Amerikos lietuviai rėmė ir rems Lietuvos užsie
nių politikoj reikalus, bet nerems tautos niekintojų, 
skaldytojų, nutautintojų vidaus politiką”.
Taigi pasirodo, kad Lietuvos valdžios užsienių poli

tikai musų klerikalai visgi neįstengia nieko užmesti. Labai 
gerai. Bet kam tuomet klerikalai Lietuvos Seime balsa
vo prieš sutarties su Rusija ratifikavimą? Matyt, balsa
vo tiktai ant keršto!

Kai dėl “tautos niekinimo”, “skaldymo” ir “nutauti
nimo”, — tai čia, žinoma, yra klerikalų pasaka, skiriama 
mažiems kūdikiams.

Sleževičiaus kabinetas ne pažemino, bet žymiai pa
kėlė tautos vardą taip užsieniuose, kaip ir pačioje Lietu
voje. Tatai rodo jau vien tas faktas, kad pastaruoju lai
ku apie Lietuvą nuolatos kalba viso pasaulio spauda, kaip 
apie svarbų faktorių Europos valstybių santykiuose. Be 
to, beveik visi amerikiečiai, kurie dabar pagrįžta iš Lie
tuvos, liudija, kad žmonės tenai šiandie daug drąsiau, su 
daug didesniu pasitikėjimu žiuri į savo ir krašto ateitį. 
Ar jie galėtų šitaip jaustis, jeigu jie butų “niekinami, 
skaldomi ir nutautinami?”

Didžiausias sopulys, dėl kurio nuolatos dejuoja kle
rikalai (ir kiti musų atžagareiviai), tai tas, kad Lietu
vos valdžia leidžianti lenkams Lietuvoje steigti savo mo
kyklas ir net teikianti joms paramą iš valstybės iždo. 
Girdi, lenkai Vilniaus krašte lietuvių mokyklas persekio
ja ir uždarinėja, o Lietuvos švietimo ministeris lenkų 
mokykloms duoda pinigų!

Bet, viena, lenkų mokyklos Lietuvoje gyvavo ir prie 
pirmesniosios, klerikalinės valdžios. Mes nežinome tikrai,

Užsimokljimo kaina:
Chicago je — paltui

Metama ....................................._ $8.00
Pusei mėty  $4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00
Dviem mėnesiams---------------- 1.50
Viešam mlnaaiul - *75

Chicago je per nešiotu jus:
Viena kopija   ---------- 8c
Savaitei ------------------------------- 18c
Mėnesiui ______ .................-------  75c

Suvienytose Valstijose^ no Chicagoje, 
paltui

Metams__ u-------------- - ----------$7.0*
Pusei metų ---------------------- 8.50
Trims mėnesiams-------- -------  1.75
Dviem mėnesiams...............-....  1.25
Vienam mėnesiui .......------  -75

Lietuvon ir kitur uiaiaoiuoaai 
(Atpiginta)

Metams --------------- - — $8.00
Pusei metų ------ —-------- -------- 4.00
Trims mėnesiams --------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

orderiu kartu su užsakymu.
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kiek naujų lenkų mokyklų tapo atidaryta nuo to laiko, 
kai susidarė dabartinė valdžia (Kauno “Rytas” kolkas 
pučia burburlą tiktai apie menamus Čepinsko “planus”), 
bet yra faktas, kad klerikalų viešpatavimo laikais jų bu
vo įsteigta daug daugiaus, negu prie šios valdžios.

Antras dalykas — klerikalams viešpataujant buvo 
netik steigiamos lenkų mokyklęs Lietuvoje, bet ir buvo 
išleistas įstatymas, kuriuo pasiremiant yra tatai daroma. 
Jeigu “krikščionys”, turėdami absoliučią daugumą Seime, 
tokį įstatymą priėmė, tai kokią jie teisę turi šiandie rei
kalauti, kad jisai butų nepildomas? Juk tai yra begėdiš
ka demagogija! 

«■— ■ I II ■■ ■ ■
Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, ku

rių gyventojai priklauso įvairioms tautybėms, tautinės 
mažumos turi tam tikras teises, kurias galima pavadin
ti bendru vardu “kultūrinė ekonomija”. Tų mažumoje 
esančių tautybių žmonėms užtikrinta laisvė vartot savo 
kalbą, leisti savo raštus ir turėti savo mokyklas.

Kas tame yra blogo? Mes manome, kad tame nieko 
blogo nėra. Atvirkščiai, toks tautinių santykių sutvarky
mas gali būt tiktai naudingas ir žmonėms, kurių teisės 
tuo keliu yra apsaugotas, ir valstybėms, kuriose jie gy
vena. Argi senosios Rusijos, Austro-Vengrijos ir kitų pa
našių valstybių istorija nerodo, kad tautinių mažumų slė
gimas veda kraštą į pragaištį?

Reikia pagalvot apie tai, ką reiškia tautos “niekini
mas” ir jos “aukštinimas”.

Kai kas mano, kad ta tauta esanti “aukšta”, verta 
pagarbos, kuri turi didelę kumščią. Mes su tokiu prota
vimu negalime sutikti ir manome, kad su juo nesutiks 
joks išmintingas žmogus. Jeigu lietuviai spręstų apie tau
tos “aukštumą” sulig tuo, ar ji gali paimti ką nors stip
riai už keteros, tai jie turėtų savo tautos sarmatytis, nes 
juk lenkai, rusai, vokiečiai, franeuzai, ir daugelis kitų 
tautų yra tuo atžvilgiu nepalyginamai “galingesni” už lie
tuvių tautą.

I
Kaip rodo Amerikos muitinių 

užrašai, Amerika (U. S.) im
portavo iš Lietuvos įvairių pre
kių per ištisus 1924 metus už 
313,581 dol., o 1925 metais ta 
suma Amerikos importo, arba 
Lietuvos eksporto Amerikon, 
daugiau negu pasidvigubino: 
viso importo vertė buvo 767,- 
171 dol. Amerikos eksportas į 
Lietuvi; 1921 metais buvo už 
102,427 dol., o 1925 metais bu
vo už 43,094 dol.

šiais, 1926 metais šių abiejų 
šalių larpusave prekyba tebe
turi augimo pobūdį: per š. m. 
S mėnesius Amerikos impor
tas iš Lietuvos pasiekė 805,- 
801 dol. sumos, kada pernai 
metų pasiekė tik 693,228 dol. 
sumos. Per tą patį laiką Ame
rikos eksportas į Lietuvą šiais 
metais buvo 104,992 dol., o per
nai buvęs dvigubai didesnis, 
būtent už 258,273 dol.

Amerikai patiko šios Lietu
vos prekes, kurių 1925 metais 
nupirko iš Lietuvos:

veršių odų už .... $ 193,000 
ragučių odų už _____   5,300
avių, ožkų ir kitokių

kailių už ................. 50,00(1
valytų žarnų už .... 7,8(X)
skarmalų popierai už 16,000 
linų už .................  44,000
medžio masės (pulp) 140,(MM) 
kitų produktų vertė nežymi.
Visos aukščiau minėtos skait

linės skiriasi, kartais labai žy
miai, nuo Lietuvoje surinktos 
statistinės medžiagos. Del ko 
taip esti, čia ne vieta daug kal
bėti; o lik vien laktą pažymė
ti pažymėsime: sulig; Lietuvos 
statistikos duomenių, Lietuva 
1025 metais išvežė prekių Ame
rikon už 95Q,OOO dol., o įvežė 
už 1,800,000 dol. Skirtumas 
skaitlinėse paeina iš to, kad 
mase Lietuvos prekybos su 

Amerika neeina tiesiog, o per 
Vokietijų (Hamburgu) ar net 
per Rygą. Prekybinis susisie
kimas tarp 'Klaipėdos ir New 
Yorko, palaikomas Baltic-Ame- 
rican Line, vis dar tebėra užuo
mazgoje. Kol Lietuva neįsigijo 
dar savo prekybinio laivyno, 
tol ši Ballic-American Line tu
rėtų būti iš abiejų okeano pu
sių Lietuvių remiama, kaipo 
patogiausia keleivine ir preky
bine linija. Amerikos firmos, 
turėjusios prekybinių ryšių 
prieš karą su Rusijos bei Lie
tuvos Firmomis, ir dabar vei
kia, arba ,galima tikėtis, pra
dės veikti. Bet naujoms Lie
tuvos gamintojų firmoms už- 
mėgsti prekyboj santykius 
Amerikoje dėl daugelio priežas
čių jra gan sunku. Lietuvos 
gamintojas tik tada gali tikėtis 
gerų pasekmių Amerikoje, jei
gu užsirekomenduos geriausios 
rųšies produktais. Bet dabarti
nės kredito sąlygos neduoda 
Lietuvos pramonei palankių 
apystovų. Rimtos pastangos 
yra daromos Lietuvoje nuga
lėti visas nepalankias apysto- 
vas, vystyti gamybą bei pre
kybų kiek tik yra galimybės. 
Tam tikslui Lietuvėje įsikūrė 
seniai laukiamos visuomeninės 
įstaigos: žemės Ūkio Rūmai ir 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Rūmai. Iš tų organizacijų, kai
po pačios visuomenės įrankių, 
laukiama iniciatyvos ir rimto 
darbo ekonomijos srity.

Laikas Amerikos Lietuviams 
iš savo pusės parodyti iniciaty
vų; laikas visose* dii.leshvse ko
lonijose susiburti į veiklius 
Prekybos Bumus (Cbamber of 
Commerce), o-mažesnėse kolo
nijose sutverti nors importo 
komisijos ir eiti prie tiesiogi
nio darbo: importo bei ekspor

to. Tikslas tų visuomeniškai 
prekybinių organizacijų turėtų 
būti—įsteigti savo kolonijoje 
bent vieną Lietuvišką krautuvę, 
kurioje butų galima rasti arba 
užsisakyti visas Lietuvos pre
kes, kokių tik kas panorėtų.

Pradžioje patiektos skaitli
nės vistiek parodo, jog Lietu
vos Amerikos prekyba auga ir, 
beabejo, gali dar labiau augti. 
Todėl netik kad nevėlu, bet 
tebėra pats laikas ir Amerikos 
lietuviams imtis už to darbo. 
Importo prekyba yra pelningas 
biznis, tik reikalauja bent kiek 
patyrimo. Blogas tas pi klys, 
kuris ieško ūmaus pelno, nes 
pelnas ateina sykiu su patyri
mu. Amerikos lietuviams, pre
kybos pionieriams, visados eis 
iftigelbon kaip Lietuvos įstai
gos, taip ir Lietuvos atstovy- 
vės (konsulatai) Amerikoje.

Amerikos lietuviai parodė 
čionai gabumų biznyje, betgi 
importo prekyba visai mažai 
teužsiima, taip kad didžiuma 
dabartinės Lietuvos prekybos 
su Amerika tuo tarpu dar ne 
nuo lietuvių pareina. Neprišei
na daug dėti vilties ir į tą, 
kaip kad kai kurie mano, kad 
nuo suteikimo Amerikos did
miesčiuose keliolikai žymesnių
jų vietinių lietuvių veikėjų gar
bės konsulo titulų, pražydės 
Lietuvos prekyba su Amerika. 
Berods, tie veikėjai galėtų čia 
’r be tų titulų savo iniciatyvą 
narodyti bei savo sumanymus 
išbandyti.

šia vasarą įvykęs Amerikos 
Lietuvių Seimas Philadelphijo- 
je bandė giliau panagrinėti eko
nominių santykių su Lietuva 
galimybes ir visuomenės akci
jos būtinumų. Ten buvo pa
reikšta nemažai sveikų minčių, 
ir belieka laukti, kad po to seks 
ir rimti darbai. Po keletos me
tų apatijos tarytum pradeda
ma suprasti tą paprastų tiesą, 
jog visuomeninio darbo/ inicia
tyva priguli ne tieta^ietuvos 
Atstovybėms čionai, kiek ypa
tingai pačiai Amerikos Lietu
viu visuomenei, čia Amerikos 
Lietuvių inteligentų rolė yra 
svarbi, ir pareigos utsakomin- 
gos, tik gaila, kad tų inteligen
tų, sprendžiant bent >iš profesi
jos, skaičius, nors yra nema
žas ir vis didėja, bet atsidavu
sių visuomenės darbutojų yra 
mažas ir tas pats mažėja. Ma
noma, kad Lietuvoje kultūros 
darbas visuomenėje eina perle- 
tai dėl lėšų stokos, gi čionai 
Amerikoje dedasi pats, bet 
greičiau dol inteligentų pasy
vumo.

Sandarbinnkavimas 1 .ietuvoa 
Atstovybių, kiek leidžia joms 
jų oficialė padėtis, su Amerikos 
Lietuviui organizuota visuome
ne yra labai gestinas, bet tas 
sandarbiniūkavimas yra gali
mas prie sąlygų, jei politikavi
mo bei asmeninių ambicijų vie-, 
ton butų nuoširdumo, pasitikė
jimo, nuomonių bei asmens ger
bimo atmosfera. Ir dėl to pri
sieina pagailėti, kad žinomo 
Bostono advokato Philadelphi- 
jos seimo komentarai, kurie 
nesenai paskelbti spaudoje po 
priedanga labai garsaus vardo, 
bet labai dar jaunos organiza
cijos, pavadintos “Amerikos 
Lietuvių Taryba” - nepasižymi 
gydančio balzamo ypatybėmis; 
ten randame greičiau upu, ne
gu faktinos padėties pažinimu, 
pamatuotą Lietuvos atstovybių 
kritiką, visokios rųšies Lietu
vos valdžiai patarimų surašą, 
randame nei iš šio nei iš to iš
sišokimą delei Ncnv Yorko at
stovybėje įvykusių permainų. 
Pastarasis žygis, jeigu tai bu
tų visos Tarybos nuomonė, pa
čiai Tarybai butų menkas pa
tarnavimas, nes tuorni Lietu
vos atstovybėms butų apsunkin
ta galimybe ta organizacija 
sandarbininkauti.

“Let us be ourselves”.—nuo
širdus ir santūringi, ir visuo
menes darbas mums seksis.

—P. Žadeikis.

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

Įvairenybės

Saulės dėmių įtaka 
žmonėms

"r T '1

Jau senai patirta, kad dides
nių domių saulėj pasirodymas 
neigiamai atsiliepia žemei, su
keldamas joje eilę magnetinių 
ir paprastų audrų. Magnetines 
audros trukdo telegrafo, telefo
no ir radio susisiekimą, kar
tais pertraukdamas kuriam lai
kui jį tarp atskirų kraštų. Ši
taip, be jokių prietaisų jos ne- 
pastebiamos. Paprastos aud
ros žinomas reiškinys ir jų ža
la aiški.

Ypatingai daug saulės dė
mių ir gana didelių |>astebėta 
šiemet. Jų daug daugiau, kaip 
buvo 1917, 1909 ir 1(M>3 me
tais. Del to ir audrų skaičius 
šiemet daug didesnis.

Saules dėmių neigiamas reiš
kinys žemei buvo aiškus. Ta
čiau jau senai yra kilęs klausi
mas, ar tat nedaro tokios pat 
įtakos ir žmonėms? Ilgai disku- 
suota šis klusfnias ir pagaliau 
prieita išvada, kad saulės dū
mės neigiamai atsiliepia tiek 
žemei, tiek žmonėms. Kitaip ir 
būti negali, nes žemė yra sau
lės dalis, o žmogus savo keliu 
yra kilęs iš žemės. Dėlto visi 
turi tas pačias medžiagas. O 
pasak Eiammariono, saulė visur 
žmoguje yra, net jo ašaroj. Tas 
tiesa. Kaip žinoma, žmogaus 
ašara susideda iš chloro, sodos, 
mineralinių druskų ir didelio 
vandens kiekio. O juk soda 
buvo pirmoji medžiaga, patirta 
saulėj pagalima'spektro. Beiškia, 
saulės' dėmių neigiama įtaka 
neaplenkia nė žmogaus. Tik 
klausimas, kaip tas neigiamu
mas žmoguje reiškiasi. G. Sar- 
dou ir Faure patyrimu, tomis 
dienomis, kada saulėje daugiau 
būna dėmių, ligų kiekis pakj-l 
la, net ligi 84%. Šios ligos nė
ra kokia nors epidemija, bet |
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Rezidencija: 8114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 6107

rz i J J nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Kclanaoa j ouo g va|, vakare

. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų
_----------------------------------------------------------— ............... ... .......................................... ..... I II ..............

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

■ 111 i

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:80—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Cheslerfield 0b78 
v,_ - 

Ketvirtai!., Gruod. 3, 1926 

daugiausia susideda iš širdies, 
kraujo indų, vidaus ir nervų 
susirgimų.

Be to, dar sau’.Cs dėmės da
ro neigiamą įtaką ir oro šili
mai. šiemet žiema busianti la
bai šalta ir ilga.

Uždraudė mergaitėms 
plaukus kirpti

Pietų Vokietijoj švietimo įs
taigos išleido įsakymų, kuriuo 
draudžiama mokyklose, taipjau 
našlaičių prieglaudose ir vaikų 
darželiuose mergaitėms kirpti 
trumpai plaukus, šis draudi
mas yra griežtai priešingas įvy
kusiam moterų madų kvaituliui 
kirptis plaukus trumpai.

Kova su girtuokliavimu 
Rusijoje

Rusijos valdžia griežtai nu
sistačiusi kovoti su vis dau
giau plintančiu girtuokliavimu. 
Kovai su šia yda numatoma 
steigti tam tikra kolonija, kur 
bus rūpinamasi alkoholikų gy
dymu. Miestuose bus įsteigtos 
specialinės įstaigos kovai su 
girtuokliavimu.

Atėjo Kultūra No. 10 
įdomi kopija. Kaina tik 
45c.

Galima gauti • 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

V

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. VVestern Avė.

Tel. Lafayette 4146
tr i J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos į nUQ g va] va^

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

IĮ I ■ ' —

Offica Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

k..... . ■ i ■ ■■ .......... ■■■ -

D-RAI ŽILVIČIAI
, P. ŽILVITIS
(lydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Ilvnilock 2615
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Paaiškinimas apie 
senbernius

Kadangi Padaužos gana lan
kiai rašo apie . senbernius, tai 
Padaužų Jo Ekselencija Dva
sios Vadas negalėdamas aiškiai 
suprast ką tas žodis reiškia, 
pašaukė porą reporterių į savo 
kambarį ir prašė paaiškint ką 
reiškia žodis senberniai ir savo 
privatiniam sekretoriui liepei 
žodis žodi n užrašyt jų kalbas.

Pirmiausia tapo

buvo bobų apženyti. žodžiu sa
kant, jie neturi savo choice, jie 
ženytųs bile ką, bile tik pigiau... 
Jų amžius išeina tik tada j aikš
tę, kai pritrūksta šmiro plau
kams dažyt arba patukas nu
krypsta į šalį. Jie yra skupųs 
ir pavydus. O gal jie nebūtų 
ir taip pavydus, jei jie neturėtų 
tiek daug išlaidų. Kadangi jie 
daugiausiai yra gyvanašliai, tai 
turi mokėt savo meilužėms ali- 
monijas, o kadangi jie ant syk 
negalėjo joms užmokėt, tai jie

pašauktas moka mėnesiniais išmokėjimais 
paaiškinti reporteris Mr. Josep- 1 (taip, kaip pirmieji senberniai 
bus de Gret Assilorum. Tai vy- už savo automobilius). Bet ka
ras .taip sakant, maždaug au
kšto ūgio, tamsiais italioniš- 
kais plaukais, truputį gar
biniuotais ir maždaug, taip 
sakant, atrodo kaip ženotas. 
Užima kėdę prie pat Pi.daužų 
Dvasios Vado iš kairės pusės ir 
aiškina klausimą šit kaip: 

“Didžiai Gerbiamas Jūsų 
selencija, Padaužų Dvasios 
de. Žodis senbernis,

nei vieno fabriko, be moterų, 
kur bruka žydams linus, susi
rinko net penkių profesinių są
jungų atstovai ir nutarė va
žiuoti į Rusiją pasivaižnCti. 
Bet kad nevisi delegatai turi 
pinigų važiavimui j Rusiją, tad 
išrinkta profesinių sąjungų va
das Jonas Norkus, gan pasitu
rinčiai gyvenančio Gulbininškių 
Norkaus sūnūs, kuris savo pini
gais kelionę gal atliks. Jis va
žiuos j Rusiją bolševikiško ro
jaus ieškoti Pilviškių gyvento
jams. Be to, jis apžiūrės ar ne
galima bus eksportuoti j Rusi
ją Lietuvos komunistus ir gim
nazistus, kurių čia yra pertek
lius. Mat, nesenai Rusija už
pirko Lietuvoj daug arklių, tad 

įgalimas dailktas, kad ir komu
nistų ar tam panašių sutvėrimų 
yra reikalinga Rusijai. Gero pa
sisekimo J. Norkui Rusijoje.

—Padauža.

sa-

uŽfundyt 
split, tai

Senbernis yra vyriškos kilmės 
asmuo, kuris maždaug, taip sa
kant, nuo pat kūdikystės nešio
ja kelines ir nėra nei sykį ve
dęs. žodžiu sakant, gyvena 
vienatvėj, viengungybėj ir nie
ko bendra nenori turėt su vam- 
pais, Reperiais, svveel sixten, 
chikinais ar džiazo mylėtojoms. 
O kad merginoms 
aiskrimo ar bananu
apie tai visai nieko ir nemano, 
nes tai begalo didelės išlaidos. 
Be to, aš manau, kad Jūsų Ek- 
senberniai, na Vat ir p ii. Jėzus 
mieji apaštalai irgi visi buvo 
senberniai, naš vai ir pil. Jėzus 
irgi buvo senbernis. Manau, 
kad Jūsų Ekscelencija, Padau
žų Dvasios Vade, jau pilnai 
dabar supranti, ką raiškia ŽO-* 
Uis senberniai”. - *

Pasikėlęs* apsišluostė ant vei
do išėjusi prakaitą ir vėl atsi
sėdo.

Antrą gi Jo Ekselencija Pa
daužų Dvasios Vadas 
reporterį prof.
buski. Tai žmogutis žemo ūgio 
ir grynai žydiško tipo.

Kadangi Tamsta esi profeso
rius ir reporteris ar negalėtum 
man paaiškinti irgi apie senber
nius?

dangi jie daugiausia yra žili 
ar pliki, tai jie ir ant savo pli
kumo ir žilumo padengimo 
daug turi išlaidų, žiliams yra 
labai sunki padėtis, jie tankiau
sia net po du syk į dieną turi 
šmiruot savo galvas įvairiais 
šmirais, nes kitaip juos pradeda 
vadint Kalėdų Dėdukais. Pli
kiams gi truputi yra lengviaus. 
Jie pasiperką taip vadinamą 
parūką (wig) užsimau ja ant 
galvos ir viskas,—nei plaukai 
kirpt, nei šukuot, nei j barber- 
šapę eit. žodžiu sakant, plikis 
tankiai atrodo tikras sheik. Jis 
išlaidų turi daug mažiaus ir vi
sada dailiai atrodo ir susišuka
vęs, o kad pridengt savo pli
kumą, 
niuose mažas 
druska; mat, jsi pamena, jog 
kada turėjo savus plaukus, tai 
turėjo ir dandruff (pleiskanų), 
tai ir dabar nori Įtikint, 
kad jų plaukai yra tikrai savi 
su druskos pagalba, šitos rų- 
šies senberniai yra begalo ska
pus ir į jų rankas patekęs do
leris cipia ir šviesybės jau ne
mato. Gan tankiai jie perkas 
Šerus “milžiniškų” kompanijų, 
Girių visa vertybė yra ant mė
nulio inkorporuota. Jie mylėtų 
rgi Paperiu bučkius*, bet tik 

tas prakeiktas skupumas jų 
-"'ie to neprileidžia, šiais bran-

tai jie nešiojasi kiše- 
druskinaites su

Aušros Sūnus

vei-Nesenai buvo pastatytas 
kalas, atvežtas iš Lietuvos ir 
parašytas Lietuvos dukters 
rankomis. Turėjau progos ir aš 
matyti tą veikalą, tad noriu 
apie j j ir kalbėti Čia: Kai
kurie kritikai jau pirmiau išsi
reiškė dėl šio veikalo ir jo per
statymo. Gi dabar ir Padaužų 
kritikas nori tarti savo žodį ta
me dalyke.

kaipo vyras, parodė esąs 
stipresnės valios negu jo duk
tė ir jis, nelaukdamas Žandarų 
po susišaudymo ateinant, išėjo 
į Prusus.

Nežiūrint į tai, kad kai kurie 
iš publikos gyrė artistus, kad 
jiems suflerio nereikėjo, bet aš 
visa ką kitą turiu • pasakyti. 
Yra sakoma, kad kai kurie žmo
nės klauso su akim—reiškia jei
gu jie nemato, tai ir negirdi. 
Jie nematė suflerio budelės, tad 
ir sako, kad suflerio nebuvo, 
(ii man sufleris tarpais buvo 
taip aškiai girdimas, kad gadi
no visą lošimo įspūdį.

Atmetus suflerį ir “grau
džius verksmus”, veikalas išėjo 
pusėtinai gerai. Sufleris, pa
prastai yra didžiausia . kliūtis 
musų lošėjams; neapsieita ir 
čia be jo. Gi verksmai gal tin
ka Lietuvos publikai, bet Ame
rikos publikai jie visai netinka. 
Amerikos lietuviai yra jau nuo 
verksmų dalinai atpratę. Ir 
butų gerai, kad jų juo mažiau 
butų tuo mums sveikiau.

Aušros Sumiš aš senai norė
jau pamatyti, nes jie yra iš da
lies giminingi Padaužoms. Tad 
dabar pamačiau ir visai nesi- 
graudinu nei laiko sugaišęs nei 
pora dolerių už bilietą užsimo-

Už veikalo gerų pastatymų 
kreditas tenka artistui Pilkai 
ir Birutės- dramos skyriui.

—Padauža.

Demokratizmo pažymys

—Mamyte, mus mokykloj 
mokytojas vyresniajame skyriuj 
kalbėjo apie demokratus. • Ma
ma, kas jie toki?

—Tai, vaike, toki žmonės,

“DIAMOND NUDAŽO” 
BILE RUDUS, DRAPERY

Tiktai įmerkit dėl Spalvos
arba pavirinkit dėl Dažymo

pašaukė
von Beda-

negauna .
Už tokj teisingą ir sąžiningą 

paaiškinimą ape senbernius, Jo 
Ekselencija Padaužų Dvasios 
Vadas prof. von Bedalinskj ap- 
dovanojo Blusų Raitelių Ordeno 
Garbės' ženklu.—Abel Pietaris.

P. l)v. V. sekrt.

kurie visus' lygiais sau skaito, 
ir ponai ir tarnai lygiai įverti
nami.

-r-Tai ir mus tėtė demokra
tas. Mamų, jis tave, mane ir, 
mačiau užvakar mus tarnaitę 
bučiavo... r • <
*' ■■■ 1 ■ . ......................... ..... ........ r1-1—-------------

Užsilaikyki! Tinkamai Šią Žiemą
Laike šaltesnių mėnesių kuomet Gamta praša

lina gydančius saulės spindulius, laikas tiems kurie 
lengvai pasiduoda kosuliui, slogoms, bronchitui arba 
kitoms kvėpavimo organų ligoms, būtinai rei
kalauja.

SCOnS EMULSION
Jis suteikia silpnai sistemai turtingą, malonų sko
niui, kaip Smetoną maistą ir toniką, kuris turi 
savyje sveikatą teikiančius vitaminus iš cod- 
1-iver aliejaus. Bukit stiprus, vikrus ir gerai mai
tinami šią žiemą — vartokit Scott’s Emulsion.

Scott Bovvne, Bloomfield, N. J. 26-47

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu
roti y m u s, kad 
kiekviena mote
ris gali n u spal
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Tad

NORS KARTĄ PASAKĖ APIE 
SAVE TIESĄ

Kompartijos (komunistų par
tijos) broliukų organas “Vil
nis” pereitą trečiadienį pirmą 
kartą savo gyvenime, žinoma, 
netyčiomis, pasakė apie savuo
sius gryną tiesą:

“Kompartijos unijos kapita
listams yra gera priemonė dar
bininkus apgaudinėti”.

Iš tikrųjų bolševikiškos 
(kompartijos) unijos tik ir yra 
tam, kad apgaudinėti darbinin
kus.

Dėkos dienoje kalakutus be
valgydami komparijos nariai* iš 
tikrųjų turėjo už ką dėkoti sa
vo vadams,—kad nors kartą jų 
vadai pasakė jiems tiesą, f.

EKstra!
Iš priežasties 10 metų sukaktuvių ir pasididinimo biznio, kiek
vienas kostumėris pirkdamas siutą arba overkautą, gaus gra
žias dovanas DYKAI.
žieminiai Rūbai ir Overkautai. Naujausių spalvų ir stylių, gry
nų vilnų materiolo, labai pigiomis kainomis, po $20

Ir Daugiau 

žieminiai Rūbai, Del Berniukų. Siutai su 2 kelnėm, vienos ilgos, 
kitos trumpos, arba abiejos kelnės trumpos, po $6»50

I Ir Daugiau

Overkautai Del Berniukų. Iš vilnonio materiolo, labai gražus 
ir nepaprastai šilti, po $6.00

Ir Daugiau

Didelis pasirinkimas skrybėlių, kepurių, kaklaraiščių, marški
nių, apatinių ir visokių papuošalų dėl vyrų. — Tokios progos 
kokia dabar jums pasitaiko niekuomet daugiau neturėsit. Pa- 
sinaudokit iš jos.

Nedalioj atdara nuo 9 ryto iki 1 po pietų

Ekstra!

ANDRIEJUS STARSIAK
1052 Milwaukee Avenue

Profesorius Pis von Beda- 
linskis, eidamas į jam paskir
tą sėdynę, priėjęs prie Jo Eks
celencijos Padaužų Dvasios Va
do žemai nusilenkė (rankos ne
bučiavo) ir įsisėdo į sėdynę po 
dešinės Jo Ekscelencijos Padau
žų Dvasios Vado ir pradeda aiš
kinti šit kaip:

“Žodis senberniai galima vi
saip suprasti ir išaiškint; taigi 
aš, kaipo profesorius', o sykiu 
ir reporteris pasistengsiu pa
aiškint visapusiškai. Pirmiausia 
žodis senberniai reikia padalint 
į dvi rūšis. Vieni jų (senber
niai) yra tie. kurie neturėjo 
progos dėl kokios nors priežas-

Pilviškiai
(Spec. Padaužų korespondento)

biju ir mano kada nors tai pa
daryt (apsivest). į šią rųšį įei
na senberniai maždaug iki 36 
metų amžiaus. Jie myli viską: 
muša golfą, lošia kaziromis, 
važinėja į teatrus, balius ir šo
kius, eina į surprize partes, 
vedasi merginas į aiskrimines, 
o gan tankiai juos matysi ir 
Cbop Suye auzose. Beveik kiek
vienas turi automobilį ir gan 
lankiai važinėja flaperius. Jie 
liko nežinotais tik todėl, kad 
perdaug mergų (ir vis gražių) 
turėjo, žodžiu sakant, leidžia 
gyvenimą linksmai ir kitiems 
tos laimės nepavydi. Be to, tu
riu dar pridėt, kad jie visados 
yra pasirėdę up-to-date.

“Antrieji gi senberniai (arba 
kaip juos vadina second hands) 
nižadaug yra visi tie, kurie tu
ri jau po keletą vaikų ir yra 
gavę nuo savo pačiukių saktį 
už skupumą. Jų negali kaltint 
ir už lai, nes jie daugiausia

Pilviškiai, lapkr. m.— Pil
viškiai, tai nepaprastas mies
tas, bet apie jį mažai kas iki 
šiol žinojo. Vanduo čia taip j- 
taisytas, kad pats-ateina į šlu
bas, todėl nei šulinių nereikia 
kasti, Tokiu būdu sumuša ne
tik Vilkaviškį, bet ir Kauną. 
Gyventojai šio miesto gana 
gudrus. Kai lyja, tai jie paki
ša po rynomis, kuriomis vanduo 
nuo stogų teka, stątines ir van
dens pribėga užtektinai iki ki
tam lietui. Miestelio gatves 
retas kas valo, nes sakoma, kad 
tai butų neekonomiška. Mat, 
nuvalai, tai ir vėl žmonės be
važiuodami ar beeidami mies
tan purvo prineša iš kaimų. 
Taigi kai palyja, tai labai min
kšta vaikščioti. O jeigu pa
sitaiko parslysti, tai jau nie
kuomet niekas nesusižeidžia, 
nes puola kaip ant šiaudų. Be 
to, čia dvi upi bėga: Pilve ir 
Šešupė. Tad vandens skalbi
mui drabužių ir kanalizacijai 
niekad nepritrūksta; jei Pilve 
išdžiūsta, tai Šešupė šlapia. O 
kad Šešupė išdžiūtų, tai to nie
kas dar negirdėjo, čia yra iri 
supuvusi bažnyčia, kuri jau 
senai rengiasi griūti, o tos baž
nyčios kornendorius yra garsu
sis kunigas Pėstininkas. Gi 
švilpa yra klebonu. Žmonės kal
ba, kad jis esąs labui drūtas: 
varšauską rugių užsimetąs la
bai lengvai ant pečių. Be to, 
nesenai Pilviškiuose, kur nėnu

I nėra nieko tobulo, tai ir Auš- 
I ros Sūnus ir pastatymas nėra 
tobuli. Kai kas, manau, bus 

I priešingas, taip sakant, mano 
Į filosofijai, bet tai tiek to. Ei- 
Įkime prie veikalo ir jo pasta
tymo.

Apie veikalo turinį eidamas 
I teatrai) nieko nežinojau ir ne
bandžiau žinoti, nes žinant vei
kalo turinį iš kalno, pats vei
kalas pasidaro neįdomus.

Iman teko susipažinti su veika
lo turiniu ir kartu su jo loši- 

Imu bei lošikais teatre.
Veikalo rašėja, kaip jau ži- 

Inoma, yra moteris ir ji pažįsta 
gana gerai Lietuvos moterų 
gyvenimą, būdą ir psichologi- 

I ją. Veikalo autore gana ryš- 
I kiai parodė kaip lengvai mo
teris duodasi save prisigauli,

Į ypač kada reikalas eina apie 
meilę. Kita silpnybė meterų 

Į tai ta, kad jos nelaimei išti- 
I kus, vietoj gelbėtis, ant vietos 
stovi ir bisteriškai klykia ir 

Istrakčioja. Tatai darė Rustei-* 
kos* duktė tuomet, kai per jos 
silpnybę tapo jos brolis nuŠau- 

I tas ir visos Rusteikos knygnešio 
paslaptys ir jis pats galėjo pa
kliūti į žandarų nagus. Ji tik 
tada susiprato, kai pamatė sa
vo silpnos valios rezultatus. 
Už tai tenka kreditas autorei. 
Be to, ji sugebėjo gerai apibu
dinti žandarus—rusą žandarą ir 
prūselį žandarą.

Man geriausia patiko žanda
rai. Prūselis žandaras - svar
biausias jo gyvenimo tikslas, 
tai valgis - lašinių bryzas, gi 
ruso žandaro—“vodka”. Ir

Vanagaitis prūselio žandaro ro
lėj, ieško ir prašo Rusteikienės 
lašinių bryzo, o barzdočius Pet
rovas (Vaitekūnas) prie pir
mos progos ieško “vodkos” ir 
vilgo ja savo sausą gerklę iki 
sudžiūvęs kūnas kaip lepšnė 
nuo koto ima smukti žemvn.

Juokingiausias dalykas šitoj 
dramoj atsitinka tada, kai žan
darai bando pagauti kontra- 
bandščikus su knygomis. Po 
smarkaus susišaudymo knygne
šių su žandarais ant mūšio 
lauko karžygiškai stovi tik vie
nas Rusteika (Pilka), o žan
darai, tai kad kūrė palikę knyg
nešius, lai net kulnys jų užpa
kalį jsiekė. Pamanai sau, tai 
tau ir žandarai šuvę išgirdę 
lįaip durnai pranyko vėjo pa
gauti. Ar tai ištikrųjų taip 
būdavo su rusų žandarais? 
Drąaos bėgti betgi abiem žan
darams netruko.-

Kas man labiausia nepatiko 
tai per daug ašarų ir verksnio 
veikale. Netik moterys ver
kia, bet ir pats Rusteika pra
dėjo sūnaus “garbstyti”. Tai 
jau visai nekaržygiškai, o bo
biškai darė. liesa, Rusteikis,

Abudu toki
Davatka sėdėdama su tarnu 

ir abu tylėdami nieko nekalba. 
Staiga ji paklausia:

Ką tu, Baltruti, dabar

Na gi tų, ką. ir tu!—atšovė.
—O viešpatie, kaip tau negė

da...

NUO UŽSIKIMŠUSIŲ 2 AR
NŲ, GALVOS SKAUDEJI

MG, SLOGŲ, VARTOKI!
“GASCARETS”

Nebus gaivos skaudėjimo, Rūg
štumų Viduriose, Sunkių Slogų 
ir užkietiejimo vidurių rytmety

Nusipirkit už 10 eentų bak- 
siuką dabay.

Apsivėlęs Liežuvis, Blogos 
Slogos, Nevirškinimas, Pagelti- 
mas ir Didelis galvos skaudėji
mas pasidaro nuo nesveikų ke
penų ir užsikimšusių žarnų ir 
jūsų skilvis pasidaro prisikim
šęs su nesuviškintu maistu, ku
ris rūgsta kaip sąšlavos kene. 
Tai pirmutinis žingsnis neapsa
komų kentėjimų — nevirškini
mo, gasų viduriose, nemalonaus 
<vapo, pagoltimo, proto neveiki
mo, visko kas nemalonu ir erzi 
nančio. Cascaret paimtas iš va
karo išvalys jūsų vidurius labai 
gerai ir busit sveikas iš ryto. 
Jos veikia, kol jus miegat —• 10c 
bakselis iš vaistinės užlaikys jus 
sveiku per mėnesius. Miliūnai 
vyrų ir motorų vartoja Cascaret 
dabar,ir vėliau ir užlaiko savo 
skilvį gerai ir nežino nelaimin
gų valandų. Neužmirškite vaikų 

jų maži viduriukai reikalau-
, a gero išvalymo taipgi.

Pirkit Dabar Del Švenčiu
GRAŽUS GROJIKLIAI PIANAI

Tiktai

Kainos nuo

S15 iki $250

1 p ■ ■■ !?!**. F . _____ ' —- ..

f1 \ ^91
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Turime 60 P'onografų dėl 
pasirinkimo. Išsirinkit vie
ną sau KALĖDOMS.

Atsilankykit šį vakarą 
arba rytoj!

Reichardt P iano Co
1311 Milwaukee Avenue

Atdara Vakarais
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N EGIRD ETA NAUJIENA

Da Vienas Patarnavimas Naujienų Skaitytojams

TRAVEL

75c Registracijos MokesčioTiktai

ormce

Valstija Tel

AlUROAD WR£CK HOMt 
'AFIRE

theatre
PIRE ,

CHURCM

ELEVATEO 
VVRECKi

THE ROAD TO

SECURITY

or before the thirthieth 
follows:

1 šiuo $10,000.00 
ontraktu

THE ROAD TO 
SAFETY

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

Padėkit 
ženkle!) 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

SPECIFIC LOSSES FOR
LOSS OF

RUN*W** ACCiMNT

AUTO WP£CK

This Policy provides indemnity for Loss of Life, Limb, Sight or 
Time by Accidental Means, as herein limited and provided

Executive Offices Cincinnati, Ohio

Skaitykit Ir Pagalvokit 
Apsaugokit save ir šeimyną. 

Nelaimių Apdraudos
PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM 

Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų 
amžiaus, neskiriant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos 
stovio, gali gauti vieną iš šių kontraktų. Jokis tyrinėjimas nė
ra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ skaitytojas, senas ar 
naujas, užsimokėjęs 75 centus* registracijos mokesčio ir me
tinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą 
skaityti NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais 
numeriais ar per išnešiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos 
kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų šeimynų nariai, kuriems 
yra siunčiamos ar pristatomos NAUJIENOS, taipgi gali gau
ti šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ 
Ofisą kartu su registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIENŲ prenumeratoriai, arba skaito 
laikraštį nereguliariai, gali gauti šį apdraudos kontraktą su
mokėdami 75 centus registracijos mokesčio ir prenumeratą.

$10,000 ACCIDENT

PERSERGEJIMAS!
Idant niekas nebūtų suklaidintas ar netiksliai informuotas, 
mes persergiame ir nurodome, jog šie kontraktai nepadengia 
paprastų susižeidimų, kaip tai: puolimas laiptais, užgavimo 
kokiais nors puolančiais daiktais, susižeidimo dirbtuvėse ar 
namuose, pergriuvimo ir ausižeidimo einant keliu, sužeidimo 
ar užmušimo per užpuolikus ir kitokių nelaimių nepaminėtų 
kontrakto punktuose. Visą kas yra padengiama šio kontrak
to ir pasakyta kontrakte po atskirais numeriais.

VEIKITE ŠIANDIE!
Visą, kas reikalinga padaryti norinčiam įsigyti šį Apdraudos Kontrak
tą, ir tokią didelę apsaugą, reikia išpildyti žemiau telpančią aplikaciją 
ir prisiųsti ar atnešti j NAUJIENŲ raštinę kartu su registracijos mo
kesčiu, 75 centai. Tuojaus po aplaikymo aplikacijos bus patikrinta skai
tytojo tikrumas ir kontraktas pasiųstas apdraustąjam. Neatidėliokit šio 
reikalo ant rytojaus — imkite ir atlikite tuojaus!

IŠMOKĖJIMAI IR ATLYGINIMAI
Reikalavimai pašelpos ar posmertines privalo būt įteiktos tiesiai ap
draudos kompanijai, per apdraustąjį ar jo paveldėtoją. Visi reikalavi
mai ribose kontrakto yra išpildomi greitai ir teisingai. Prie šio kon
trakto nėra1 jokių kabliukų, kurie siaurintų apdraustojo teises prie at
lyginimo. $150,000.00 yra sudėta per šią apdraudos kompaniją, Indiana 
Apdraudos Departamente apsaugai apdraustųjų.

PARAGRAPH 1. By the vvrecking of a Railroad Passenger Car or Street, Elevated or Under- 
g-round Railway Car, Passenger Steamship or Steamboat, in or on \vhich the Insured is traveling as a 
fare-paying passengper, in a place regularly provided for the sole ūse of passengers

PARAGRAPH 2. By the vvrecking of any Public Omnibus, Taxicab, or Automobile Stage plying 
for public hire, vvhich is being driven or operated at the time of such wrecking by a licensed driver, 
and in which such Insured is traveling a.s a fare-paying passenger.

PARAGRAPH 3. By the wrecking of any Private Horse-drawn Vehicle, not being used for busi- 
ness purposes, in or on vvhich the Insured i.s riding or driving, or by being accidentally throvvn from 
such vvrecked vehicle.

PARAGRAPH 4. By the vvrecking of any Private Automobile (motorcycle not included) not being 
used for business purposes, in vvhich the Insured is riding or driving, or by being accidentally throvvn 
from such wrecked automobile.

PARAGRAPH 6. By the vvrecking of any Passenger Elevator (elevators in minės excepted) in 
vvhich the Insured is riding as a passenger.

PARAGRAPH C. By being Struck or Knocked Dovvn or Run Over While Walking or Standing on 
a Public Higvvay, by u vehicle propelled by steam, cable, electricity, naphtha, gasoline, compreeąed air, 
lujuid, or horse-povver, excluding injuries sustained vvhile vvorking in the public highvvay or while on 
a railroad right-of-way.

PARAGRAPH 7. By being Struck by Ughtning, or conseųuence of Cyclone or a Tornado.
PARAGRAPH 8. By the Collapse of the Outer Walls of Building while Insured is therein.
PARAGRAPH 9. By the Burning of Any Church, Theatre, Library, School or Municipal Building, 

in vvhich the Insured shall be at the beginning of such f irę, būt this paragraph shall not apply to nor 
cover the Insured vvhile acting as a vvatchman, policeman, or volunteer or paid fireman.
SECTION B.

If the Insured sustains injuries in any manner

age .................................. oi .... ...........................................................................................;.......................................
(hereinafter referred to as the Insured), subject to the limitations and conditions herein contained, 
against Death or Disability nssulting directly, independently, and esclusively of all other cause from 
bodily injured effected solely througr external, violent, and accidental means 
policy and sustained by the Insured in the manner follovving:

SECTION A.
if such injuries shall result in any of the losses listed in this Sėction on 

day follovving the date of accident, the Company vvill pay for such loss, as

To the Insurance Dept., Naujienos
1739 So. HaLsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri bus 
išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolatinėms 
NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c ir liudiju kad— 

Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ skai
tytojas ir busiu juomi tokiu pagal šitą 
policy per vienus metus
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAUJIENŲ 
skaitytoju ir busiu juomi tokiu pagal šitą 
policy per vienus metus.
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduotu ad
resu. Aš jam mokėsiu j savaitę 18 centų. 
Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu per 
vienus metus už Chicagos $7, Chicagoj $8 ir 
dar dadėsiu 75c. už apdraudos registraciją.

Vardas ................ ...............................................................  Amžius ...........
(Parašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas .....................................,.......................... .......................
Gatvė Adresas ............................................... ........................ , Apt.x.........
Miestas ......

Užsiėmimas
Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba Čekiu

Naujienos Insurance Dept.
_________1750 So. Halsted St., Chicajro, III.

pecified inParagraph 1, vvhich shall not prove fatal 
• or cause specific ioss as aforesaid būt shall immediately, continously, and wholly disable and prevent 

the Insured from performing each and every duty pertaining to any and every kind of business, labor 
or accupation during the time of such disablement būt not exceeding fifteen consecutive vveeks, the 
Company will pay indemnity at the rate of

TEN DOLLARS ($10.00) PER WEEK
lllMHIinmilIlIUIIllllMIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIM

INTER OCEAN 
CASUALTY COMPANY

CASUALTY COMPANY
(HEREINAFTER CAI.LED THE COMPANY) 

DOES HEREBY INSURE

INTER-OCEAN
A Stock Company
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If sustained 
in the 
manner 

described i n 
Paragraph 1

If stustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

$10,000.00 $500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
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lietuvių Rateliuose.
North Side

Savitarpinė

Chicagos Lietuvių Savitarpi
nė Pašalpos Draugija auga. ,§j 
mėnesį yra paduota apie 60 ap
likacijų. Narių jau yra apie 
700. | ją nėra masinami se
niai ir paliegėliai, nes priimami 
kandidatai negali būti senesni 
15 metų ir kiekvienas pydytojo 
išegzaminuojamas. Po Naujų 
Metų vėl bepriinis tik nesenes- 
nius 10 metų. Kiekvienas ligo
nis yra lankomas komiteto ir 
draugijos daktarus važiuoja 
žiūrėti, ir gydo, jei reikia. Tai
gi apgaudinėjimams čia vietos 
nėra, todėl ligonių niekad nėra 
daug ir turtas auga. Tai yra 
tobuliausiai tvarkoma ir stip
riausia Chicagos lietuvių drau
gija. Julius Mickevičius yra 
pirmininku ir tokio taktingo, 
pirmininko, turbūt neturi nė 
viena draugija. Net vice-pirm. 
K. Kūgis savo išmintingumu ir 
patyrimu pralenktų kitų orga
nizacijų pirmininkus. Raštinin
kas X. Saikus dirba su atsida
vimu ir jis rodosi yra gimęs 
raštininku būti.- Fin. rast. 
Briedis jau 9 metai kaip tvar
kiai veda knygas. Iždininkas 
Degutis yra tikrai draugijos 
patriotas ir visi žino, kas pas 
jį klaidos negali įvykti. Maršai 
ka Daugenčius pasižymi man
dagumu ir tvarkos žiurėjimu. 
Jis turbut ir laikvs savo ofisui 
iki mirties. Dr. Montvidas yra 
draugijai ištikimas: nė draugai, 
nė priešai neįeina į draugiją,' 
jei nėra sveiki, ir niekam nelei
džia sirgti, jei ligos nėra. Iždo 
globėjai Cepulevičius ir Radi-Į 
šauskas irgi yra rinktini žmo-1 
nes. Nestebėtina, kad ir nomi
nacijose pereitą mitingą visi se-I 
nieji viršininkai vėl nominuoti.

North Sidės bolševikai irgi yra 
protingesni už kitų kolonijų 
bolševikus, todėl jie savo kan
didatų visai nestatė, nes paten
kinti senąją valdyba.

Savitarpines valdyba renka
ma referendumu. Balotai siun
čiami visiems nariams, taip kad 
balsuoja ir tie, kas į susirinki
mus negali ateiti, lai yra vie
nintelė Chicagos lietuvių drau
gija, kuri taip plačiai prakti
kuoja demokatiškuiną.

Savo turto savitarpinė irgi 
nelaiko banke ant 3 nuošim
čių. <> perka saugius bonus ir 
gauna 6 nuošimčius. Ji prisidė
jo ir prie “Naujienų” kuritno ir 
prie (aceros lietuvių svetainės 
ir Lietuvių Auditorijos staty
mo. Jos turtas siekia virš $14,- 
(MM).

Apart paprastų darbininkų ir 
įvairių ainatninkų, Savitarpinėj 
rasite biznierių, vaistininkų, ad
vokatų, daktarų, inžinierių, 
studentų, laikraštininkų, daili
ninkų ir kitokių inteligentų.

Kadangi visos didesnės ap
draudimo kompanijos duoda 
progą savo nariams patikrinti 
sveikatos stovį dovanai pas 
kompanijos gydytojus ir ka
dangi sužinojimas savo sveika
tos stovio nors sykį metuose 
ra labai svarbus daiktas, tai 
r Savitarpinė duoda progą sa- 
*o nariams kreiptis į draugijos 
lydytoją metuose sykį dova- 
iai. šita proga .nariai turėtų 
audotis, nes ir nariui ir drau

gijai geriau, kuomet liga pasie
kiama pradžioj, negu kuomet 
ji užvilkinama.

Sausio pabaigoj įvyksta Sa-‘ 
vitarpinės didysai koncertas ir 
balius. Pasamdyta didele sve
tainė, nes atsilankys bent pora 
tūkstančių svečių.

♦ ♦ ♦
Jaunuolių organizavimas į

atnešti mergaitę- ir juo pasau
lyj bus daugiau moterų, tuo 
pasaulis bus geresnis.

> —Prosytojas.

Cicero Žinelės
Kalakutu dienav

Cicero jau yra pagarsėjęs sa
vo šlapumu. Taigi čia tokia 
šventė, kaip kad kalakutų die
na (Padėkavonės diena), buvo 
pilnai švenčiama visais atžvil
giais.

Iš vakaro daugelis ėjo laimė
ti kalakuto, anties ar vištos; 
kaip kur tai net galima laivo 
’aimėti ir paršiuką. Pavyzdžiui, 
pas ,p. Kazį Kaminską į vieną 
vakarą laimėta į porą šimtų 
pauštlenos žąsų, ančių, viš-

bet kartu džiaugiasi pasprukęs 
iš to žemes rojaus; sako, bėg
tų iš ten visi, bet tik bėda ta
me, kad negali.

Kodėl tie musų kaimynai lat
viai rengia savo vakarus tokio
je kolonijoje, kuri nėra apgy
venta ne latvių, ne lietuvių? 
Mano manymu, butų jiems di
desnė nauda susimesti Liet. 
Liuosybės svetainėn; priva
žiuoti iš visur paranku, o ir 
vietos lietuviai dauginus susi-

cagoj yra mažiau, negu lietu
vių, bet jie yra stipriai organi
zuoti ir nėra taip susiskaldę, 
kaip mes.

tų.
Kai kurie žmonės laimėjo 

net čielą setą; o tokiu laimėto
ju buvo p. J. Janonis. lis lai
mėjo žąsį, antį ir vištą. Žmo
gus užtektinai turėjo bėdos 
kol parsigabeno*laimėtus pauk
ščius. . > ;

slapia buvo visur iš visų pu
sių. Lietus pylė dieną ir naktį. 
Kai kurie žmonės buvo taip 
permirkę, kad net ant ryto-j 
;aus ėjo bijodami, kad šalygat-j 
ivs jų nenugramzdintų. Ant ry-j
ojaus kalakutų dienos dau- Intrigos pirmininko Petronio 
R'lis žmonių dar buvo panašus, jo gengės Vytauto 
tai į kalakutus, tai į antis,

Eidami krypavo ir 
prie žemės-močiutės.

■ <■■■■—!■■.... mhi

kęs ? Bet
nes visi pradėjo juoktis. Bolše
vikai nutilo ir draugija para
gino, kad butų surengtas va
karas.
* Ateina sekantis susirinki
mas. Iš komisijos randasi tik 
vienas Petronis. Petronis pra
neša, kad jau vakaro neberen
gia, nes komisija gero vakaro 
surengti’ negalėjus, o jei reng
ti prastą vakarą, tai draugija 
turėsianti nuostolių, o kacį ne
padaryti draugijai nuostolių, 
tai jie ir neberengia. Kada pa
klausta Petronio, o kaip bus 
su svetaine, juk draugija turės 
užmokėti rendą, kad vakaro ir 
nerengia, Petronis atsako, kad 
svetainė esanti permainyta ant 
kitos dienos, būtent gavėnioj. 
Petroniui pastebiama^ kad nė
ra knygoje užrašyta. Petronis 
visaip mėgina išsisukinėti, bėt 
tie, kurie suprato, ka<j Petro-

■ • x * ■ j

nebebuvo, Kraujo, odos, chroniškas

Dr. J, W. Boaudotte
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandom

Nuo 2. iki 4:80 ir nuo 7 iki lu. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA) 
2226 Marfihall BlrcL

TELEFONAS C RA V/FORD 1480
TELEFONAS CANAL 6464

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų•• I

DR, VAITUSH
OPTOMETBISTAS

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

1545 West 47th Street 
Phone Boulcvard 7589

i--------------- ----------------------—-------
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“BAYES ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit te jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

bayer

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negauna t tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų Galvos skaud.
Neuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo 
Neuralgia Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

226 kp. SLA. jau senai 
rėjo keletą jaunuolių. Pirmoji 
buvo Chicagos l’niversiteto 
studentė Eufrazina Mikužiutė, 
vėliau Įstojo studentas M. Ru- 
pis ir keli kiti. Dabar musų 
organizatorius J. Grigaitis už
sispyrė da jaunesnius įtraukti 
i musų kuopą. Į trumpą lai
ką jis įrašė 12 jaunuolių ir vis 
da gauna daugiau. Kuopa jau 
apdovanojo ji gražia plunksna 
už jo darbštumą. Kada kitos 
kuopos giriasi pirmosios pra
dėjusios jaunuolius organizuo
ti, mums tik juokai. North Si- 
dės kuopa jau senokai padarė 
pradžią ir, turbut, musų ma
žiukė kolonija pralenks kitas 
skaičiumi jaunuolių kuopoj. 
Suaugusių šįmet įstojo 15, - 
gerokai mažiau, negu pernai, 
bet ir kolionija musų maža. Jei 
musų kuopoj esama apie 160 
narių, tai tokiame Bridgepor- 
te (Chicagos daly j) turėtų bū
ti bent 2,(MM).

Garnys pas žalnieraičius
Northsidiečiai stebėjosi, kodėl 

ponia Žainieraitienč, 3045 Cort- 
land Avė., išvažiavo į Lutheran 
Mcmorial ligoninę. 22 lapkričio 
j žalnieraičių namus susirinko 
būrelis jos draugių, nes buvo 
žinia, kad ji grįš namo. Parva
žiavo su dukterc. Tai pirmuti
nė duktė šeimynoj. Drauges iš
kėlė puotą sugrįžusiai moteriai 
ir atnešė dovanų dukterei. .Pa
klaustas Dr. Montvidas, kodėl 
Žalu kraičiams neatnešė sunaus,,
atsakė, kad jo specialumas yra lyt, kad jis bolševikus remia,

N-nų skaitytojai jau gerai 
žino DLfc Vytauto beną. Da
bar ir vietos lietuviams bus 
proga išgirsti beną visoj pilnu
moj Liuosybės svet., gruodžio 
5 d. Benas tą dieną bendrai su 
Lyros choru duos koncertą. nis meluoja, pradėjo rėikalau 
Jau yra platinami serijų tikie- ti, kad pakviesti svetainės sa
lai, su kuriais bus galima įeiti vininką, tegul jis pasako kaip 
ir svetainėn, ko niekad pirmiau yra. Petronis 1 
nevudavo galifoa padaryti. Pa^t negalėdamas atsilaikyti tu- 
matysime, kas gerinus pasiro- pejo sutikti. ' Svet. savininkas 
dys, Benas ar choras.

Tas Pats.

butų įlindusi į skylę 50 ar 60 
dol., tai jei draugija ir turės 
užmokėti 35 dol. rendos už sve
tainę, tai vis dar palieka drau
gijai pelno 15, ar daugiau 
dolerių, (čia jau tikrai tikras 
bolševikiškas pelnas). Kad už
baigus tą įsikarščiavusį susi
rinkimą vienas duoda įnešimą,

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — ilifuoti stiklai 

ant vietos.1 * . r™™ T |kad tas klausimas butų atidė- labai to nenorėjo, L ... .

Ftoseland
ir 

Draugijoj

•ąsis. 
inko

. Nauja valgykla

Dr. Jau J, Smetana
OPT0MBTRI8TAS 

1861 South Ashiand Avenae 
Karapas 13-tos Gatvės 
Telefonas Cnnal 0523 

Ant trečio av.gšto virš Platte ap
tiekus, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.

V ------------------------ y

tas iki sekančio priešmetinio 
susirinkimo. Po trumpų disku
sijų už įnešimą balsavo 2, prieš 
1. Tas nutarimas 
spendavo komisijos 
dabar tą klausimą 
spręsti priešmetinis 
mas.

Tai tokios intrigos 
ševikų varinėjamos 
draugijoje. Jie nesisarmatija 
ne tiktai kad per iakis meluoti, 
bet jie nesisarmatija ir inkri
minuoti žmones, kurie jiems 
nepatinka. Iš tų gaivalų geres
nio

pasako, kad jis sutiko permai
nyti dieną, jei komisija išren- 
'duos kam nors tą dieną, kad 
'nepaliktų tuščia svetainė, o 
gavėnioj jis žadėjo duoti už 
$5, o kad ta diena palieka tuš
čia, tai jis jokių mainų ir nu
sileidimų negali daryti. Čia jau 
visi pamatė, kad Petronis per 
akis melavo.

Kada Petronis atsidūrė keb
lioje padėtyje, kiti jau net e-

metų at- 
nutarė 

Kadangi

reiškia su
veikimą ir 

turės iš- 
susirinki-

yra bol-
Vytauto

Lietuvių bizniai padaugėjo 
dar vienu nauju nariu, šiomis 
dienomis Miliausko name ati
darė naują valgyklą p. Miku
tis. Valgykla dailiai išdekoruo- 
ta, patarnavimas malonus, val
giai lietuviški ir amerikoniški. 
Kaip pradžiai, žmonės gana ge
rai lankosi ir p. Mikutis yra 
patenkintas biznio eiga.

Taipgi musų senas Grand 
\Vorkas . turi jau pusę tuzino 
lietuviškų restoranų. Kuri

Grant \Vork$i ?nrr«Ragu4Js.

Latvių vakaras

JUOZAPAS KRIŠČIO.KAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 1 dieną, 8 valandą ry
to, 1926 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus; gimęs Pusdešrių kai
mo, Silgalių valsčiaus, paliko 
dideliame nuliudime vaiką Ed
vardą 11 metų, du broliu, Joną 
ir Franciškų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1442 South 
Cicero Avė., Cicero, III.

Laidotuves įvyks Gruodžio 4 
dieną, 2 valandą po pietų iš na
mų Į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Kriščioko 
giminės, draugai ir pažįstami 
es'hte nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai ir Sūnūs

ir laukti negalima.
— Narys.

ar ( -----------
vis Daugiau kaip pusė 

gal minėta draugija 
surengti vakarą.

} draugijoje didelė didžiuma na- mė reikalauti, kad komisija ir
rių yra jau pagyvenusių, ku- rendą už svetainę užmokėtų, 
riems šokiai nebereikalingi, už varinėjimą intrigų ir nesu- 
tad ir buvo nutarta prie šokių rengimą vakaro. Tada Petronio 
rengti ir koncertą arba suvai- draugai šoko jį ginti. Finansų 
dinti kokį nors veikalą. Komi- raštininkas pasako, kad kam 
sija surengimui vakaro išrink- mums čia kelti tokį lermą, ko 
ta iš 5 narių, jų tarpe 3 bol- mums taip čia strošitis; svetai- 
ševikų su pirm. Petroniu pi y- nės savininkai su mumis jokio 
šaky. 'kontrakto padarę neturi ir ką

Susirinkimuose buvo , Išduo-'jie gali mums padaryti? jie 
darni raportai, kad komisija nieko mums negali padaryti, 
veikianti. Kada jau beliko du jie mums gali į nugarą papusti 
mėnesiai laiko iki vakaro, tai (dar vienas bolševikiškas per- 
komisija praneša, kad ji nega- las) ;• esą svetainės savininkai 

gauti . gerų artistų tupėdami laiko gali prirašyti 
komunistiškų) pilną kn^ąfanC visų draugijų, 

esą * su- ir paskui iš draugijų reikalaus, 
vakarą. Pet- kad jiems rendą užmokėtu. O 
kad buvę paė- pirmininkas Petronis kad nu- 

LSM. Ratelio raminti draugijos narius tuoj 
vieną būtent padaro draugijai pelno 15 ar 

žiūrėkite kaip 
budu: Sako, 

jau čia taip 
mes būtumėm 
gal draugija

, kad kam 
išrink- mums čia kelti tokį lermą, ko 
3 bol- mums taip čia strošitis; svetai-

Minės Dr. Griniaus 
sukaktuves

daktarų teko nugirsti, kad
Lietuvių Daktarų dr-ja

lier
su

Am. 
rengiasi gruodžiu 17 d. pami
nėti Dr. Kazio Griniaus 60 
metų amžiaus sukaktuves.

Pasak daktarų, paminėjime 
jokių politikierių nebusią, ne
busią renkamos ir aukos; o ir 
pats paminėjimas bus rengia
mas ne kokiame “dailntauno” 
hotely, bet lietuvių svetainėje. 
Esą Dr. K. Grinius daktarų 
bus pagerbtas ne kaipo Lietu
vos prezidenlas, bet tik kaipo 
jų kolega, daktaras ir medici
nos mokslo populiarizatorius. 
Daktarų gi dr-ja paaukosianti 
Dr. Griniui knygų. — D.

linti
(supraskite ‘ 
ir nebegalima 
rengti gerą 
ronis ‘pasisako, 
mę nuo vietos 
kelis veikalus, 
“Karolio Teta” i 
ir kaip dėl Vytauto draugijos greitai ir kokiu 
butų geras, bet esą “mes netu- tai kogi mums 
rėsime ko 
te, Ratelis 
troleje, tai 
sinti!). O 
šokęs pradeda tą veikalą peik- 

neti'kęs. Bied- 
užklaūstas, ar 

jis matė tą veikalą vaicunant, 
atsakė — ne, ar skaitė tą vei
kalą, atsakė ’ ne. Tai iš 
tu žinai, kad tas veikalas neti-

vieną
pats perskaitęs 20 dolerių ir

garsinti”, (supraski-(karščiuotis; jei 
nėra Petronio kon- 
kaip jis gali jį gar- 
kitas bolševikas pa-

Radęs Naujienose skelbimą 
apie latvių vakarą, nusitariau 
jį atlankyti drauge su muzikan
tu Balaku, kuris gerai pažys
ta latvius ir supranta jų kalbą. 
I vai. jau buvome prie svetai
nės, bet publika vos tik prade
da rinktis ir, reikėjo laukti iki 
"> vai. kol prasidėjo programas, 
kuris tęsėsi apie porą valandų.

Programas išpildytas gerai, Ii, erą niekam 
nes jį pildė profesionalai artis-Inas bolševikas 
tai baritonas R. G. Lauberts' 
ir soprano Thconora Clepp. Pa

dainavo visas dainas 
; ji turi stebėtinai 

ir tyrą balsą, taip kad 
nenorėjo jos paleisti, 
irgi pirmą kartą to- 
teko girdėti. Jąja bu- 

p-lė Leefeld, nepapras- 
ir gerai išsilavinusi.

Ežbaigai vienas davė prane
šimą apie latvių' draugiją ir 
kas jos yra veikiama. Pagalios 
jis pakvietė visus susirinkti 
>r. 5 d. į Harmony Hali, kur 
darysiąs ‘pranešimą apie sovie
tų Rusiją Herman, išbuvęs 
ten keletą metų. Iš privatinio 
pasikalbėjimo su Hermanu ma-

gražų 
jublika 
Pianistę 
kią gerą 
vo latvė

kui

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
auginio, nieko n«ra geresnio 
kaip Sis saugus Kūdikių 
Laiative.

Mrs. Winslow*s 
Syrup

Garsinkites Naujienose

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Zolp, Tel. Blvd. 5203.

surengę vakarą,
J, F. R ADŽIUS

Pigiausia* > iHuviv 
G r ab orias Cbicagoje

Laidotuvtoše patar
nauju geriat) ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ifidirby-

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

SKYRIUS: 
3ZS8 S. llabtfttl St.

Tel. Blvd. 4063Juozapas Kriščiokas
Mirė Gruodžio 1 dieną, 8 valandą ryto, 1926 m., sulaukęs 41 me

tų Avižiaus. Velionis paėjo Pusdėšrių kaimo, šilgalių valsčiaus, ša
kių apskričio Paliko dideliame nUliudime moterę Marcelę, po tėvais 
Lekavičiūtę, sūnų Edvardą 10 mėtų, brolį Joną ir Praną, pusseserę 
Marijoną Endžiulienę, pusbrolį Vincą Adomaiti ir daugelį giminių 
Chicago j.

Laidotuves atsibus šeštadienyj, Gruodžio 4 dienų, 2 valandų po 
pietų iš namų 1238 W. 59th St., bus nulydėtas j Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Meldžiame visus draugus ir gimines dalyvauti laidotuvėse. Te
gul tau būna lengva žemelė ilsėtis mielas Juozai.

Liekame nuliūdę,
Moteris, Sūnūs, Brolis ir Giminės

»

Laidotuvėse patarnauja graborius Zolp, Tel. Blvd. 5203.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, L'!.

B1LLY9S UNCLE

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Ualstcd St., Chicago

Phone Boulevard 5263 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar nakt|.

1646 W. 46th St., Chicago, III.L l. i , „ n „■■■■ .....................J

Siųskit Naujienas
Lietuvon — bus

' brangi dovanu

. .. . . . . , ,



NAUJIENOS, Chicago, III.' Ketvirtad., Gruod. 3, 1926

Lietuviu Rateliuose
Bridgeportas

Salomijn C.erienė 
piemuo.

Sofija Krasauskienė 
ta. išdykusi Elenos di

PRANEŠIMAI I JIESKO KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME MOKYKLOS

Plėšikai šiam'i a

Plėšikai šioji apielinkėje 
paliauja siausti. Ne tik 
naktimis užpuldinėjama praei
vius, bet ir dienos laiku užpul
dinėja biznio įstaigas. Tarp nu
kentėjusių biznierių yra daug 
lietuvių.

štai dar lik pereitą savaitę 
plėšikai buvo užpuolę Central 
District l'urniture Co., prie 36 
ir Halsted st., kur jiems' pasi
sekė pastverti $200.

Ret skaudžiausia nukentėjo 
lietuvis siuvėjas Paul Leases, 
kuris be siuvyklos prie 31 ir 
Halsted gatvių turi ir drapanų 
sankrovą. Pereitą pirmadienį 
plėšikai užpuolė sankrovą ir iš 
p. Lease atėmė $900 pinigais. 
Bebėgdami lauk plėšikai dar 
pastvėrė ir 6 overkotus.

Pereito sekmadienio , ryte 
gatvėj buvo užpultas p. Simons. 
savininkas “tire repair 
prie 3407 S. Halsted st. 
plėšikai atėmė $30. —Rt.

nc- 
kad

shop”
Iš jo

Padėka
Liet. Teat. Dr-tė 

lapkę. 28 d. buvo 
maskaradinį balių, 
dėlę pagelbą

Rūta No. 1 
surengusi 

kuriam di- 
davė Chicagos

biznieriai, paaukodami daug vi
sokių dovanų maskaradų baliui 
dėl grupių ir pavienių. Visi at
silankiusieji buvo užganėdinti 
dovanomis.

Liet. Teat. Dr-te Rūta No. 1 
šiuo taria širdingą ariu tiems 
visiems biznieriams, kurie pa
rėmė šį parengimą atsilanky
mu ar dovanomis. —Komitetas.

Brighton Park
Prie 

geras 
“surprise party 
ninkams. Supirko brangias do-

nui- 
šei- 

“parę” ir 
dovanas labai apsi- 

burdingieriaus
ir kaip beišmanydami 

Bet čia įvyko

kiek laiko čia 
burdingierius 

ivo

vienas
surengė 

šeimi-

vanas, sukvietė svečius ir 
nė gerokai pasilinksminti, 
mininkai pamatę 
brangias 
džiaugė savo 
gerumu
dėkavojo jam.
naujas siurprizas, šį kaitą pa
čiam burdingieriui. Šeiminin
kui bedėkavoįant ir apgailes
taujant, kad jis niekuo negalės 
atsilyginti, prieinu mažas šei
mininko sūnūs, kokių 6 metų 
amžiaus ir vapalioja.

“žinai, papa, nupirk jam 
šiltus slipeiius.”

“O kam?” — klausia 
bęs tėvas.

“Kad jis atšalu kojas 
ryt, kaip papa išeini į

nuste-

darbą, 
jis eina pas mama kojas susi- 
Šildyti.”

šeimininkui tai buvo antras 
siurprizas, bet nemažesnis siur
prizas buvo ir pačiam burdin- 
gieriui. Bet burdingierius ne
laukė kuo tas siurprizas baig
sis, nes tuojaus spruko per 
duris ir dar ikišiol nėgryžo na
mo. —Rt.

7 eatras- 
Muzika

Iš Birulės
Antra dainos šventė

P. Slogia Ričardas, 
gas paktįninkąs.

Jona.'i Ramanauskas
nas. maikrizas Mon Su

Dirigentus A. Vanagaitis; 
orkestro vedėjas P. Sarpalius.

Piemenukas Eilintas karštai 
myli Eleną ir delei lo labai 
kankinasi, nes ji jo vengia. Jam 
įasižada pagelbėti išdykusi Li- 
jotta.
Damonas

- ! Brighton Park. — S. L. A. 176 kp.
■ priešmetinis susirinkimas atsibus 

turi iii- Pėtnyčloj. Gruodžio ."> d,, Jokantų na
me, 4138 Archer Avė. Ant šio susi
rinkimo bus rinkimai kp. valdyba. 
V’isi nariai dalj^aukite, ui nepribu* 
vfrnn bausmė pagal nutarimą.

— A. Trejonis, Sekt.

PARDAVIMUI grosernė ir vi
sokių smulkmenų laikoma, sykiu 
ir stubofl rakandai pardavimui. 
Bargenas.

834 W

Namai pardavimuiREIKALINGAS kambaryj' 
Bridgeporto apielinkėj vienai 
merginai, turi būt maudynė ir 
telefonas stuboj, kas turi tokį 
kambarį, praneškite tuojau.

Naujienų Skyrius
3210 So. Halsted St. , 

Box 91

33rd Street

Rudeninis Terminas
Djafling, Desigriing ir Drcsa- 

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

College
W. Madison St., Chicago, III. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1543 ,

NAUJAS mūrinis namas po 6 
ir 6 kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, lotas 30X125, 
Atrytas ištaisytas ir išmokėtas.' 
Namas randasi 6734 S. Maple-' 
wood avė.

FONOGRAFŲ 
išpardavimuiRoseland. — Golden Star L. P. P. 

Kliubo priešmetinis susirinkimas at
sibus PėtnyČioį, Gruodžio 8 <1., Stru
milų svet., 158 E. lO7th St. Ant šio ( 
susirinkimo bus rinkimai valdybos-se-' 
kautiems metams ir metinių komisi- • 
jų. Už neatsilankymą bausmė 50c.

— J. Kirkus, Sekr.

JIESKO DARBO
galutinam

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Chicago Avė.

Bet Eleną taipjau myli ( 
kuris yra įsimylėjęs! 

įve. Jis irgi norėtų vesti 
bet tik trumpam laikui !t;

vienam ar dviem mėnesiams, 1926, .....
ar gal vieniems metams. Myli. St. šiame susiiinkim 
vlęną ir Ričardas, turtingas j‘‘ 
naktininkas, kuris manosi dėl 
meilės sergąs ir turėsiąs mirti, 
nes atrodąs kaip giltinė (o nu-1 
ūkęs, kad vos paeina). Lizet- 

ta ir jiems pasižada pagelbėti, 
bet gi tykodama pati pasigrieb
ti turtingą Ričardą. Abu jie 
naprašo Elenos rankos, bet ji 
šsirenka piemenuką 

Nudžiugusi Lizetta 
Eleną kaipo pirmą 
Karalaitę” ir paskui 
nos, kaipo Gegužės 
vainikavimas.

Nors opera yra vieno veiks
mo, bet labai graži, įdomi ir 
šlasiška; vaidinimas trunka 
pusantros valandos.

Sunku viską anrašvti, reikia 
načiam atsilankyti, pamatyti 
nasiklausyti ir pasigerėti, nes 
tai yra tikras grožės dalykas.

viena

Filintą. 
sveikina 

“Gegužės

Karalaitės

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A.
\V. of A. specialia susirinkimas 

įvyks PėtnyČioj, Gruodžio (Dec.) 3, 
’*L 7:30 vai. vak., 1564 N. Robey 
....... _........ .........„...iv atsibus nomi- 

' nacija, Joint Board, Manager, Sec’y, 
.'reasurer ir visi Business Agentų.

— A. M. Kad»el, Rašt.

KAM reikalinga dora moteris 
apžiūrėt stubą ir vaikelius. Dirb
sit be mokesčio, turiu 2 vaike
lius, no maži, mylėčiau kad ir 
ant farmos. OLESft BARNAVI- 
OlENft, 3013 St. Aubin Street, 
Detroit, Mieli.

PARDUOSI U savo Cohimbia 
fonografą. Gražus mahogany 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Cohimbia palikto sandely, 
1538 W. Chicago Avė. 1 H.

NAIJJJAS mūrinis namas, 6, 
ir 6 kambarių, karstu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, | 
garažas dėl 2 karų. Namas ran- • 
dasi 6653 So. Talman avė.

2407

ĮVAIRUS SKELBIMAI

SLA 338 kuopa laikys 
mą 5 <1. gruodžio, 2 vai. 
I5th PI. ir Hockwell st., 
lo svetainėj. —Komisija.

susirinki-' 
po pietų, 
Grainon- Turiu 8 metų patirimą.

JIEšKAU darbo už budelį.
Kalbu 

angliš-
LSS 81 kuopos priešmetinis mi

tingas įvyks šeštadieny, gruodžio 
4 d., nuo 8 vai. vakaro, švelniu raš- j 
tinčj, 1143 N. Paulina st. Yra svar
bių reikalų. Nariai prašomi laiku 
atvykti. —Kp. Raštininkas.

lietuviškai, lenkiškai ir 
kai. J. D. Yards 2337

4639 So. Ilermitago Avė.

JIEŠKAU 
bučernės 

1354 gas toks 
3 vai. po pietų. Vi- šaukti. 

3433

Kultūros Ratelio susirinkimas 
įvyks subatoj, gruodžio I d., 1..-.. 
N. Kedzie nve., f ’ .
sos narės susirinkit. —Valdybų.

Draugystė Atgimtiem Liet. Tautos 
laikys priešmetinį susirinkimą 5 d. 
gruodžio, Lietuvių Tautos parapi
jos svetainėj, 3501 S. Union avė., 
1 vai. jm> pietų. ,*

B. Dubicklenė, sek r.

priešineti- 
nedėlioje,

Dr-jos šv. Petronėlės 
nis susirinkimas atsibus 
gruodžio 5 d., I vai. po pietų, šv.
Jurgio parap. svet., 32nd Placc ir 
Auburn avė. Taipgi bus naujos val-

Annrl .n-nzins hns | dybos rinkimas ir daug svarbiųApari gražios opeios, mis i ikah) yra (H aptarimo.
lar merginų choras, išmokintas I a. Kučinskaitė, rašt.
t vedamas žinomos dainininkės-1 -----------
artistės Noras Gugienės. 
bus pirmas choro 
mas, o kad choras 
nrirengtas, tai

Merginu choras

Tai 
pasirody- 
yra gerai 

jis pasirodys
miname gražume. Chorui akom
panuos gabi p-Iė E. Sadauskai
tė.

Draugystės D. L K. Keistučio 
priešmetinis susirinkimas atsibus 
sekmadieny, gruodžio 5 d., 1 vai. 
po piet, Meidažio svet. Draugai 
malonėkit atsilankyti; bus renka
ma nauja valdyba dėl 1927 m. ir 
kiti nebaigti reikalai aptariami.

Rašt.

vietos mokintis 
daibo. Kam veika lin- 
vyras, malonėkite

So. Leavitt St.
Tel. Lafayette 7513

pa-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo popierų atkarpų, gera alga. 
Sangamon Paper Grading Co., 1447 
So. Sangamon St.

REIKIA moters abelnam namų 
darbui. 709 So. Central Park Avė., 
Nevada 9712.

ne-

Bridgeportas. — Simano Dau
kanto Draugija laikys priešmetinį 
susirinkimą sekmadieny, gruodžio 
5 d., 1 vai. po pietų, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted st. Visi 
nariai būtinai privalote pribūti, 
nes bus rinkimas valdybos sekan
tiems metams, ir daug kitokių svar
biu reikalų aptarti. 'I'aįpgi privalote 
apsimokėti reikalingus mokesčius 
į draugiją. —P. Killis, nut. rašt.

REIKALINGA gaspadinė ar
ba vedusi pora*prižiūrėti 2 vai
kus. Atsišaukit po 5 vai. vaka
re. Subatoj visą dieną, 6420 
S. Califomia Avė. Tel. Re- 
public 8581.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

Dainuos ir visas Birutės cho
ras. Taip kad iškalno galima 
spręsti, jog vakaro programas 
bus nepaprastai turtingas.

Birutė ir jos vedėjai

Birutė turbūt dar niekad
buvo taip turtinga vedėjais ir 
artistinėmis spėkomis, kaip 
kad ji dabar yra turtinga.

Komp. A. Vanagaitis pasi
kvietė sau pagalbon (nes šie 
metai yra jubiliejiniai metai, 
tai jie ilgai turi pasilikti visų 
atminty) tylųjį Petrą Sarn&lių, 
kuris kas vakarą iki nakties vė
lumos rašo Birutės choruufrai-

Jaunų IJetuviu. Amerikoje Tau
tiškas Kliubas^//laikys priešmetinį 
susirinkimą nculėlioj, gruodžio 5 d., 
t vai. po piet, Lietuvių Auditorium, 
3133 S. Halsted st. Nariai privalo 
pribūti, nes bus renkama valdyba 
1927 tu. Taipgi randas daug svar
bių dalykų aptarti. —S. Kuneviczo.

SALESMANŲ I KKAL ESTATE
VYRAI gali uždirbti $5000 ar 

daugiau į metus, kodėl ne jus? La
bai gera proga vyrams, kurie nori 
uždirbti daug pinigų. Mes teikiame 
gerą pagelbą salesmenains. Ateikit 
tuojau kol dar turime vietos.

B. R. PIETKIEW1CZ & CO.
2608 W. 47 St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA grosernė ir'roffee 
storas, senai išdirbtas biznis, gera 
vieta dėl žmogaus su šeimyna. Prie
žastis — vienas.ošinu ir negaliu 
užžiurėti gerai.

Kreipkitės:
1918 W. 47lh St.

------»■............ ... . ............ . • ....——
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, darantį gerą biznį. Turiu par
duoti į dvi dienas dėl įvykusios 
mirties už pirmą teisingą pasiūly
mą.

Kreipkitės:
4507 Archer avė.

SPEC1ALIS pasiūlymas Kalėdoms 
kailinių kautų, scal trimuoti, $55. 
Southern Muskrnt, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų.. Mes nu- 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17,

CAPITAL FUR SHOP
8 E. Handolph st., Room 408

ESU priverstas parduoti savo 
gražų aržuolo išmarginimo grojiklį 
pianą su 75 mielių, kainavo $600, 
dabar turiu 
mokėjimais atsakantiems žmonėms.

parduoti už $125. Iš-

1538 W
KA.IANSKI
Chicago avė.,- 1 ft.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karus 
"Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti i seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME

7 ir 7 KAMBARIŲ muro na-; 
mas, karštu vandeniu apšildo-| 
mas, aukštas bęizmentas, graži 
vieta. Namas randasi 5422 So.' 
Carpenter st. Į ir mergaitėms, kairia nuo

. $2.75.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
l Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 

;kos 3D4c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 

65c iki

PARDAVIMUI naujas mūri- •Mano tavoras parsiduoda nuo 35c . ____  4. 4, .. tiki 50c pigiau, negu kitur.nis namas, 4 ir 4 kambarius, j Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
"—1 no pietų.

NK SELEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd St„ prie Normai Avė.

įtaisytas pagal vėliausios ma- dienyj p 
dos; namas randasi Brighton * 1^A1
parke 4837 S. Springfield. ave.

4 ir 4 KAMBARIŲ namas, 
medinis su beizmentu; maudy
nės, elektra ir visi parankumai. 
Namas randasi 3952 S. Rock- 
well st.

4 PAGYVENIMŲ namas ir 
lotas 75x125 ft. Prie parkų ir 
mokyklų. Parduosim pigiai. Na- ‘ 
mas randasi 6602-04 South St.
I'Ouis avė. į

NAUJAS mūrinis namas po 
0 kambarius, Jotas 37x125. 
Namas randasi 4024 So. Rock- 
well

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

Lafeyette 7674

Marquette Manor
Pardavimui 8 flatų muro

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Tel. Lafayette 8705—870C

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 

na- tinkamai. Taipgi įvedu namų apŠildy-
mas, 90 pėdų kampas, garu šil- l *1 ** ^1* 4

y I nblTAn 4- -•««4-1 liAflllMA

domas, aržuolu trimotas. Labai 
geroj vietoj, 1 blokas nuo 63rd 
St., 2-7, 2-4, 4-5 kambarių. Ren- 
da $574 į mėnesį. Kaina labai 
prieinama. Kreipkitės prie savi- j 
ninko.
' 2537 W. 6.3rd St. Krautuvė

kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

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

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtiisomas 

, ir garantuojamas už $4. Automobi- 
; Iii), trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 84 metų senumo. 

, Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13

Už 2 storus ir 6 gyvenimų. °gden Ave- Phone Lawdaie 0114.

Išviso tik $18,000

Jonas Byanskas prieš kiek
vieną Birutės parengimą akom
panuoja atskirai solistams po 
keletą kartų savaitėj.

Nora Gugienė merginų cho
rą mokina kas antradienį ir 
penktadienį, be to ji atskirai, 
savo namuose, lavina naujas 
dainininkes, kurios sekmadieny 
ketina pasirodyti “in full 
bloom“. Kas jos nesakysiu, 
atsilankysite, tai patys pama
tysite..

O apie režisierių ir artistą 
Stasį I’ilką nėra ir kalbos. Jis 
mažai kalba, bet daug dirba. 
Jis turi prirengti artistus ir 
dramos skyriaus vaidinimams, 
o ir rūpintis pastatymu visų 

i Birutės veikalų ir operų. Tad 
jis dirba be jokio sustojimo.

Sunku rasti kitą tokią dailės 
draugiją Amerikoje, kuri turė
tų daugiau vedėjų ir artistinių 
pajėgų—solistų, solisčių, vaidy- 
lų, muzikų ir k. Tokios drau
gijos parengimų negalima pra
leisti į juos neatsilankius.

—Katriutė.

Cicero Raudonos Rožėti Pašei pos 
Kliubo priešmetinis susjrinkimas 
įvyks pėtnyčioj, gruodžio 3 d., kai 
7:30 vai. vakaro, Lukštus svetainėj, j 
1500 S. 49th avė., Cicero, III. šis j 
susirinkimas yra labai svarbus, to- 1 
dėl nariai malonėkit priimti laiku 
ir užbaigti svarbius reikalus.

Ben. Tumavicz, rašt.

North Side. — ŠIA 226 kuopos 
susirinkimas įvyks 5 d. grudžio, 2 
vai. pw pietų, 1400 Blaekhawk & 
Dickson st., netoli Ashland avė. 
Nariai-rės bukit visi ir užsimokč- 
kit šių metų užsilikusias duokles. 
Taipgi bus valdybos rinkimas atei
nantiems metams. —A. Martišius.

JIESKO PARTNERIU
PAJIE.ŠKAU pusininko į grosernės 

ir bučernės biznį. Priežastis pardavi
mo svarbi. Parduosiu už prieinamą 
kainą. 4235 So. Kedzie Avė.

ISRENOAVOJIMUI

Specialis Bargenas
Apleidžiu Chicagą, privers

tas parduoti savo puikų restau- 
rantą Bridgeponte, pačiame 
Chicagos lietuvių centre. Par
duosiu pusdykiai. Pasiskubin- 
kit! Kas pirmesnis, tas laimės.

3103 So. Halsted St.

PARDUOSIU savo $754) vertės 
grojiklį pianą, su benčiumi ir rolė
mis už $120. G136 So. Halsted St. 
Stuba.

PARDAVIMUI bučernė, ledo 
mašina, (rokas, garažas, yra 
gyvenimui kambariai. Biznio 
$1200 $1500 į savaitę. Barge
nas greitam pardavimui. 1750 
W. 63 St.

Extra
PARDAVIMUI šešių flatų, dviejų 

aukštų mūrinis namas, 841 W. 33rd 
St. Pirmas aukštas karštu vandeniu 
apšildomas, dviejų karų garažas, * 
kaina $23,500. Mainys ant dviejų 
aukštų namo arba bungalosv Mar-
ouette Manor apielinkėj. Savininkas «miiro namą SU Z lotais, ran- 
6722 S. Maplev/ood avė. 2 aukštas da8j anĮ WentWOI*th Avė., 
^“tKe,5,uMo raS,inf'b "• 38,11 netoli 55th St. Mažą dalį pi- 
-----------------------------------nigais arba mainais į biznį, 

lotus arba namę. Klauskit 
savininko.

6959 So. Halsted St.
Bargenas

Pardavimui cottage, yra viškai, 
elektra, vana, garažas, netoli karų i 
linijos, kaina $350, cash 0850.

PARDAVIMUI gražus 2 flatų na
mas, 4—1 kambarių, Brighton Par
ke, netoli Archer avė. karų linijos, 
cementinis skiepas, kainu $9700, 
cash $2500, kitus iporgičhis.

SAVININKAS parduos pigiai 16 
flatų namą, 3, I ir 5 kambarių, ga
ru šildomas, visi f hitai su rakan
dais, įplaukia $2000 į metus. Kaina 
greitam pardavimui $47500. Labai. 
gera proga dėl gero lietuvio jani- 
toriaus įsigyti nuosavą namą. $20000 ’ 
cash įmokėti, už kitus morgičius. 
Matyk Mr. I'itch arba Mr. Poneli.

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer avė.

PARDAVIMUI ar mainymui; 
naujas 19 apartmentų namas, 
South West kampas 71 St. ir 
Green St. Namas 62X125, ren
dos $14,250. Bargenas greitam 
pirkėjui. Šaukit savininką 
Crawford 1151.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate-

JUK&Fy ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

®J^^^specialumas, Geras patar 
navimaa. žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

Antra šį sezoną dainos šven
tė jau artinasi. Ji bus ateinan
tį sekmadienį, kada Birutės 
choras pastatys Liet. Audito
rijoj viena veiksmo operą “Ge
gužės K^alaite” ir duos kon
certu. N

“Gegužis Karalaitė”
Opera ‘1(/eguž<\s Karalaitė” 

yra parašytu vokiečio Gluck, 
bet joje yra daug tikrų lietu
viškų motivų.

Vaidinime dalyvaus:
Ona Biežienė—Alena, “Gegu

žės Karalaitė“.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės 
Pašei po s Kliubas įvyks priešmetinis 
susirinkimas PėtnyČioj, Gruodžio 3 
dieną, 7:30 vai. vak., W. Lukštas svet.. 1500 So. 4f>th Avė., Cicero, 111. 
Gerbiami visi nariai meldžiu nepra
leisti Šio susirinkimo, nes tas susi
rinkimas yra svarbus ir bus svarsto
ma daug svarbių dalykų dėl kliubo 
gerovės, ir bus rinkimas naujos val
dybos ant ateinančių metų.

— Valdyba

ANT RENDOS kampiniame name 
5 ruimų fialas, dideli kambariai, mo
demiškas įtaisymas, karštu vandeniu 
ipšildomas, renda pigi, $50 į menesį. 
Randasi Brighton Park.

4457 So. Talman Avenue 
lafayette 0455

RENDON puikus naujas, prie tran- 
sferinio kampo storas, Terrazo grin
dys, garu šildomas. Viena geriausių 
vietų lietuvių aptiekei visame mies
te. Daktarų ofisai ant antrų lubų. 
Matykit S. W. kampą 18th St. ir 
Halsted, arba šaukit

Roosevelt 8184

RENDAI 5 ruimai; elektros 
šviesa, maudynės, arti mokyk
los. Renda pigi.

Kreipkitės:
11415 Ilarvard avė.

RENDAI 4 kambariai, šviesus, 
gražiai ištaisyti; elektra, gasas, ge
ri mažai šeimynai, $12 į mčnes|. 

3717 Parnell avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS dėl rendos vienam 

arba dviem vaikinam. Atsišaukite 
3520 So. Lowe avė. V. Man eiga.

PARDUOSIU savo $750 Davis & 
Sons grojiklį pianą už $110. Pama- 
tykit, 6136 So. Halsted St., 1 fl.

GROJIKLIS pianas $700 ver
tės už $110, 90 volelių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 į mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLAITIS
6512 So. Halsted St.‘

PARDAVIMUI lūnch room ir ne
svaiginamų gėrimų parloras, geroje 
vietoje ir geras biznis, iš priežasties 
ligos, pigiai. 1220 W. 69th St.

PARDAVIMUI bučernč ir grosernė. 
Parduosiu už prieinamą kainą. J. 
Dambras, 1409 So. 49th Ct., Cicero, 
UI.

PRANEŠIMAS MUZIKA 
MYLINTIEMS!

Prisiųsiu 3 muzikos ištyrimus. Jei
gu 
Skripkos

jums patiks galčsit pasilaikyti, 
i stebėtinai geros ir žema 

kaina, nuo $15 iki $50. Kreipkitės
ląitku arba ypatiškai.

STANISLOVAS STOŠKUS 
3148 So. Halsted Street 

Chicago, Ilh

1) Randasi gerų lotų prie 71st 
ir Marųuette Park, kaina $1075.

2) Biznis lotai nuo $2,000 ir
augščiau. ‘

Tie bargenai tik ant kelių 
dienų.

A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė.

GERIAUSIA PROGA 
Kurie norite pirkti cottage 
6 kambarių geroj vietoj, kai
na $3,000 ant išmokėjimų. 
Kurie norite bargeną.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS 

3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

PARDAVIMUI 2 aukštų bfrnia-' 
vas namas. Naujos mados įtaisy-i 
mai, 2 metų senumo. Kas turi 
$3000, gali pirkti, duosiu morgičių 
arba mainysiu į biznį..

Kreipkitės:
947 N. Robey st.

Savininkas apleidžia miestą

PARDAVIMUI 10 kambarių mo
derniška mūrinė rezidencija, yra 
dvi vanos, 2 karų garažas. Taipgi 
parduosiu rakandus pigiai.

63!) W. 61 Placc, 
netoli Halsted st.

PARDAVIMUI arba mainy
mui 2 augštų bizniavas namas 
ant loto, hardware krautuvės 
arba cash $1,000 įmokėti.

4014 So. Western Avė.
4 Kepublic 8289

BUDAVOJU garažus visose daly- 
•igiau, negu kiti, 18yl8 

,'aipgi perbndavoju por- 
čius iš atvirų į uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai įmokėjimo 
Darbą garantuoju.

C. CZEPUKAS 
1445 Oakley Blvd. 

Tel. Brunswick 9131

, se miesto p 
i už $225. Ti

MORTGECIAI-PASKOIOS

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

GOSS, JUDD & SHERMAN 
40 N. Dearbom, Central 0023

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

Biznieriams Žinotina

International Investment 
Corporation

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

Tel. Lafayette 6738-6716

šiuomi pranešame, kad mes 
darome ir darysime biznieriams 
kalendorius iki Gniodžio-Decem- 
ber 18 dienai. Todėl, kurie ne
turite kalendorių dėl ateinančių 
metų, o manote daryti, malonė
kite patelefonuoti mums, tai 
mes prisiusime žmogų su kalen
dorių sempeliais.

MOKYKLOS
Aušros Knygynas

3210 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 9663

DVI LIETUVAITES
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo

• 2 iki 5 po pietų.
j 2128 So. Halsted Street

Pinuos lubos

• Jei nori turėt
Į nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.


