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EUGENE VICTOR DEBSAS MIRĖ
Katalikai piudo Ame
riką prieš Meksiką

Sovietai mažina varžymus 
privačių mokyklų

Europos kraštų emigracija pa
krypo į Australiją

Davatkos nepaliauja pju
dymu prieš Meksiką

Kataliku konvencija ragina 
NVashingtoną “pavartoti ati
tinkamų priemonių”

CLEVELAND, Ohio. B. 20. 
— National Council of Catholic 
Men konvencija priėmė rezoliu
ciją. kuria reikalaujama, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia pa
vartotų atitinkamų priemonių 
n neleisiu “propaguoti šiame 
krašte tokių valdžios teorijų, 
kurioms atstovauja Meksikos 
respublika.“ Ta propaganda už
siima čia .Meksikos ambasa
dorius ir konsulai.

Rezoliucijoj pareiškiama, kad 
“Meksikos mažumos valdžia“ 
remdamos militarine jėga, įve
dus įstatymus, kuriais katalikų 
bažnyčiai atimta teisės gyven
ti ir funkcionuoti Meksikoj.

matu konferenciją
SSSR šaukia savo diplo- S“j 2^. 

je darbininkai sudalo 30 nuoš., 
ūkininkai 22 nuoš., komunistai 

J22 nuoš. ir jauni komunistai 
VARŠUVA, X. 20. — Pake- 26 nuoš. Palyginus su pernykš-

liui i Maskvą vakai pro Varsų-Jčiais metais darbininkų sto
vą parvažiavo Krištionan Ra-’dentų skaičius padidėjo 6 nuo- 
kovskis, SSSR ambasadorius šimčiais, tuo tarpu kai ukinin- 
Paryžiuj. Jis važiuoja dalyvau-|kų ir komunistu skaičius šil
ti svarbioj konferencijoj, j ku- mažėjo 7 nuoš.
rią šaukiami visi sovietų diplo
matiniai atstovai užsieniuose.

Lenkijos policija padaryta 
Seipel vėl Austrijos .. , ..

kanclerius armijos dalim
V1ĘNNA, Austrija, X. 20.— VARŠUVA, X. 20. — Kraš- 

Kun. Ignas Seipel, buvęs Aust-'to karo jėgoms padidinti, visa 
rijos kanclerius, dabar vėl pa-1 Lenkijos .policija tapo Pilsuds- 
kviestas sudaryti ministeįių ka-lkio kabineto inkorporuota i

Niekam nebereikės
sirgti jūrių liga

binetą vietoj pasitraukusios 
Rameko valdžios.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

I
Naujienos pagelbės jums.- 

Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite i Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už. žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
i dieną.

Parduokit Kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Sovietai atleidžia viržius 
privat. mokykloms

MASKVA, X. 20. — Sovietų 
valdžia išleido naują dekretą, 
kuriuo suvaržymai privačių 
mokyklų žymiai paliuosuojami. 
Per ateinančius penkerius me
tus toms mokykloms bus leista 
jau mokyti dailės, muzikos, 
šokimų, dramatinio meno, 
k n y g v ėdy bes, s t e n og ra f i j < >s.
siuvimo ir svetimų kaltų.

švietimo komisariatas pri
žiūri mokymo, skiria direkto- 

us, kuriems mokyklos moki 
algas, nustato kiek auklėtiniai 
turi mokėt už mokslą ir paren
ka 25 nuoš. mokinių, kurie turi 
jut mokomi dykai. Privačių 
nokyklų laikytojams leista da- 
į pelno pasilaikyti sau, tuo 
.arpu kai pirmiau viskas eida
vo mokyklų fondam

Tikrojoj Rusijoj šiemet į 
inkštąsias mokyklas univer-

Lenkijos kariuomenę ir bus 
karo ministerijos žinioje.

Planavo nužudyt Japo
nijos premjerą

TOKIO, Japonija, X. 20. — 
Areštuota vienas japonietis, 
pas kinį rasta revolveris ir 
laiškas premjerui Vakatsuki. 
Pasak policijos, areštuotasis 
prisipažinęs, kad jis norėjęs 
nužudyti premjerą, jei jis nere
zignuosiąs.

DEL “LITTLE FUN” NUŠO
VĖ ŽMOGŲ

DECATUR, III., X. 20. - 
Du vaikėzai, Emery Hines, 18 
metų, ir Mike Marion, 19. pri
sipažino policijai, kad 'juodu 
nušovę Ed Iribottą,, dirbusį 
gazolino stoty Gays, III. Jie bu
vę pasivogę automobilį ir iš
važiavę pasivažinėti, norėdami 
turėt “little fun and a thrill.”

Europos emigracija kryp
sta j Australiją

Francuz.ų laivas atgabeno į 
Svdnev dvejeto dešimčių tau
tų emigrantų

SYDNEY. Australija, X. 20. 
— Jungtinėms Valstijoms stii>- 
riai suvaržius imigraciją, Eu
ropos kraštų emigrantai paleng
va, bet kas kartą vis dairiau 
ima plaukti į .Austi aliją. Ką 
tik atplaukęs j Sydncy francu- 
zų garlaivis Cophe atgabeno 
apie dviejų dešimčių tautų 
emigrantų, daugiausiai iš Tarp- 
’.cmio pajinio knistų. Einantie
ji Į Austrrliją Vokietijos lini
jų laivai pra'č.ejo gabenti vokie
čių emigrantus.

Kompartijoj baltasis kar
velis vėl nulupąs

Opozicijai kapituliavus, virusio- 
ji kova busianti partijos su
važiavime užmiršta

MASKVA, X. 20. — Del 
Trockio. Zinovįevo ir kitų opozi 
ei jos vadų kapituliavimo Mask
vos Piavda, oi'iciUinis kompar
tijos organas, rašo:

“Partija, kartu su centrali- 
niu komitetu, su dideliu pasi
tenkinimu priima opozicijos 
vadu pasirašytą deklaraciją, 
kuria jie baigia savo l’rakeiji- 
nes pastangas, prisipažįsta da
rę klaidą ir prižada ateity su
silaikyti nuo nebolševikiško el
gesio. Raitija žiūrės, kad tie 
opozicijos prižadai butų pildo-

• ♦» 
mi.

Maskvos Izviestija g. įspė
ja

“Jei komunistų disciplinos 
laužymas dar atsikartotų, tai 
komunistai pavartotų daug 
stipresnių ir daug griežtesnių 
priemonių ir elgsis aštriai“.

Metine partijos konferencija 
prasidės Maskvoj' ateinantį 
pirmadienį. Klausimas dėl opo
zicijos joje, kiek matyt iš 
Maskvos spaudos, nebebus ke
liamas, — incidentas busiąs vi
sai užmirštas.

Hainburg-American linija pa
sistatydino laivą, kurs visai 
nesisups jūrėse

HAMBURGAS, Vokietija, X. 
20. — llamburg-American lini
ja pasistatydino naują pasažie- 
rinį. garlaivį, 21.000 tonų, kurs, 
pasak ekspertų, taip įtaisytas, 
kad plaukiant jūrėmis visai Be
sisups ir nesviruos, o todėl pa- 
sažieriams nereikės sirgti jū
rių liga. Laivas pakrikštyta 
vardu “Ne\v York’’.

Ekspliozija sudraskė 
Du Ponto stiklo 

malūną

SCRANTON, Pa., X. 20. — 
Du Pont Powder kompanijos 
įstaigoj Moosic, Pa., netoli nuo 
Scrantono, stiklo malūne įvy
ko ekspliozija, kurios visas 
triobesys buvo sudraskytas ir 
vienas darbininkas užmuštas.

Eugene Victor Debs

Debsas mirė praeitą nakti
Vienas žymiausiųiu Amerikos 

socialistų darbuotojų. Eugene 
Victor Dcb.;. praeitą naktį, kai 
7: H'va;., pasimirė Lindlahr sa
natorijoj. Prie jo buvo jo žmo
na ir b.olis.

Debsas jau nuo senai buvo 
niunkos strkaUfe’ ir dažnai jam 
tekdavo ilgai sičgti. bet jis vis 

| dar pas/eikdavo. Ne taip senai 
atsigulus jam senatorijon, šį 
kartą mirtis visai pakirpo jo 
gyvybės šildą. Debsas buvo ne- 
papiastai jautrios širdies ir 
uolus darbininkų reikalų gynė
jas. tcdeJ nėra abejonės, kad 
delei jo mirties susijaudins vi
so krašto darbininkai.

Girdėjot apie Emmą 
n Goldman? — Vedus 

škotą
NEVV YORKAS, X. 20. — 

The VVorld praneša, kad žino
ma anarchiste Emma Goldman, 
kuri prieš septynerius metus 
buvo deportuota iš Jungtinių 
Valstijų, džiaugėsi nuvykus į 
bolševikų Rusiją, bet po kurio 
laiko iš ten keikdama pabėgo į 
Angliją, dabai atvykus į Mont- 
realį, Kanadoj, Anglijos paspor- 
tu. Anglijoj ji jau esanti ve
dus vieną angliakasį , škotą ir 
dabar besivadinanti Mrs. Ja
mes Colton. Ji tikis dabar 
galėsianti vėl, ir su savo vyru, 
įvažiuoti į Jungtines Valstijas 
kaipo Anglijos piliečiai.

Kuboj ir Floridoj siautė 
smarki audra

HAVANA, Kuba, X. 20. — 
šį rytą Vąkarų Indijose siautė 
uraganas, kurs skaudžiai užga
vo Havaną ir kitas Kubos vie
tas. Padaryta daug žalos, taip
jau koletas žmonių sužalota.

Iš Kubos uraganas pasiekė 
Floridą, kur irgi, pasak prane
šimų. žalos padarė, ypatingai 
Key VVeste.

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

Iš viso gražu, bet vėsu; 
stiprokas žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 46® F.

Šiandie saulė teka 6:08, lei
džiasi 5:01 valandą.

Ekze'iucijos Sevilijoje
- . . ,«»■■■ • • • M.—

Maskvoj sušaudyta keturi val
dininkai, kaltinami dėl vogi
mo \ r išt y bes turto

MASKVA, X. 20. — šiandie' 
|buvo sušaudyti keturi rusai, 
‘mirties bausmei pasmerkti už 
įvairias suktybes ir pasisavini
mus va'stybės pinigų. Vienas 

•jų kitąsyk buvo slaptosios caro 
policijos agentas.
Dono Rašte ve penki asmens 

sušaudyta
ROSTOVAS TIES DONU, 

SSSR, X. 20. — čia šiandie su
šaudyta penki tariami bandy- 

’tai, kaltinami dėl užmušimo 
vieno Kalmikovo, kompartijos 
centralinio vykdomojo komite
to nario. *
Suimta trys estai, tykoję nu

žudyti buvusį Estijos pa
siuntinį Maskvoj
LENINGRADAS, X. 20. — 

Politinė policija areštavo čia 
tris estus, kaltinamus dėl ban
dymo nužudyti Ado Birką, bu
vusį Estijos ministeiį Rusijai.

Pasak policijos, areštuotieji 
prisipažinę, kad jie buvę Estų 
Žvalgybos pasiųsti nužudyti 
Birką už tai. kad jis simpati
zuojąs sovietams. Už tą darbą 
kiekvienam jų buvę žadėta po 
1 miiioną estų markių.

Birk, kurs dėl sąvo simpati
jų bolševikams buvo valdžios 
pašalintas iš vietos, nebegrįžo. 
Jis pasiliko Maskvoj, bijoda
mas. kad pa į vyk u.s į savo kraš
tą gali būt paimtas nagam

D’Annunjdo priešinas 
Šv. Franciškaus 

paminklui
✓

ROMA, Italija, X. 20. Gar
sus italų poętas Gabriele d’An- 
nunzio keliais žodžiais sugadi
no planus įsteigti Assisi’j pa
minklą šv. Pranciškui jo sep
tynių šimtų metų mirties su
kaktuvėms minėti. D’An^un- 
zio parašė dailiojo meno minis- 
teriui trumpą laiškelį, kuriame 
sako:

“Ar jus matėte tą pasibjau
rėtiną paminklą, kuriuo nori
ma šuteišti puikiąsias kalvos 
linijas? Ar jau nieko negalima 
padaryti su tais, kur nori pa
pildyti tą vulgarybės piktada
rybę?"

Dailiojo meno ministeris su
tiko su D’Annunzio nuomone, 
liet galutiną žodį—<kaip kiek
vienas Italijos ministeris da
bar daro, — paliko tart M u sko
liniui.

Lenką mokyklą virši
ninkas užmuštas

LVOVAS, Galicija, X. 20. — 
šiandie čia buvo gatvėj nušau
tas Stanislovas Sobinski, pro
vincijos mokyklų viršininkas. 
Puolikai buvo du jauni vyrai, 
kuriems pavyko pasislėpti.

I/enkų vyriausybė spėja, kad 
tai turėję būt studentai rusi
nai. Pastaruoju laiku Sobins- 
kis buvo gavęs keletą grumo- 
jamų laiškų, tariamai iš rusi
nu.. ' i

žemės drebėjimą# Norvegijoj

OSLO, Norvegija, X. 20. -r- 
Vakar vakarą Čia ir’ kitose pa
jūrio vietose buvo jaustas slip-1 
rokas žemės drebėjimas.

Ką beveikianti Marija, 
Rumanijos karalienė

[Pasak telegrafo pranešimų

Viešnia Marija, Rumanijos 
karalienė, su sunum ir dukteria 
vakar 9 vai. ryto iš \Vashing- 
tono ‘išvyko automobiliais j 
Annapolj pasižiūrėti Jungtinių 
Valstijų laivyno akademijos.

Annapoly ji pasitikta pa
trankų saliutais.

Iš Annapolio vyko automobi
liais į Baltimorę, kur iškilmin
gai priimta ir pavaišinta, ka
ralienė 4 vai. po pietų trauki
niu išvyko atgal į New Yorką.

Karalienė Marija yra nemen
ka rūkytoja, ir jai labai pa
tinka ’ Amerikos cigaretai. 
[Camel? . Bet po kiekvjeno ci
garete vartoja lipstiką.

Rubus karalienė maino kele
tą kartų per dieną, — mažių 
mažiausiai keturis kartus.

Karalienė Marija, North A- 
merican Newspaper Alliance 
paprašyta, mielai sutiko rašyti 
tos organizacijos laikraščiams 
st laipsnius, pavardytus “Ma
no Amerikos įspūdžiai.”

Del karalienės.Mariios \\’ash- 
ingtonas nori pačiupinėt tipip 
ausis komunistams.

Dalykas labai paprastas bur
žuazinėse valstybėse. Komu
nistų Daily \Vorker (Ghicagoj) 
išspaudino straipsnių, kuriuo
se karalienė Marija buvo echt- 
bolševikiškai palojota. Už tai 
valstybės sekretorius Kellogg 
įsakė pašto depaitarpentui pa
daryti atitinkamų žingsnių 
prieš Daily Worker’o leidėjus.

Ne\v Yorko World sako, kad 
kai tik karalienė Marija ap- 
leisianti Ameriką, Rumanijos 
valdžia tuojau bandysianti 
gauti Jungtinėse Valstijose pa
skolos nuo 25 iki 50 milionų 
dolerių. .

ROMA, Italija, < X. 20. — 
Traukinio buvo užmuštas Atti- 
lio Fabbri, buvęs Italijos kon
sulas San Fianciscoj.

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

\

■ Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės i mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA. 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI.

Meksikos bolševikai grū
moja streiku

Reikalauja pašalinti teisėją, 
kurs užgina neteisėtus loka
lius streikus

MEKSIKOS MIESTAS, X. 
20. — Meksikos darbininkų j e- 
Įfiono konfederacija planuoja 
netrukus suruošti Meksikos 
Mieste didelę demonstraciją 
paremti savo reikalavimams, 
kad Aukščiausias teismas paša
lintų iš vietos Apygardos teis
mo teisėją Couto, kurs keletą 
karti? buvo užgynęs kai kuriuos 
vietos streikus, paskelbdamas 
juos neteisėtais. Konfederacijos 
vadai sako, kad jei ir tai nieko 
nepadėsiu, organizacija paskell> 
sianti visuotinį streiką miešti?.

[Regiono darbininkų konfe
deracija yra bolševikinė orga
nizacija.

•DU CHI(-AGIEčIAJ UŽSIMU
ŠĖ AUTOMOBILIUI 

AID IRTUS

BENTON ilARBOB, Mich., 
X. 20. — Praeitą naktį l ake 
Shęre Drivc kely, netoli nuo 
St. Josenii, užsimušė du auto
mobilistai, muzikas Elmev 
VVooley ir j ? draugas Ub. A: - 
derson, abudu iš Chiėagos. Ne
laime atsitiko jų automobiliui 
paslydus šlapiame kely ir ap
virtus.

SUSIMUŠĖ DISKUSUODAMI 
FILOSOFU^?

NEVV YORKAS, X. 2f|. — 
New Yorko universiteto in
struktorius Bauermeyer disku- 
savo su Columbijos universite
to instruktorium Carsonu filo
sofijos klausimus, ir bedisku- 
suodami susimušė. Bauermeyer 
nugabentas į ligoninę su per
skelta galva ir turbūt mirs.

_ •
KEWANEE, Ilk, X. 19. — 

Netoli nuo čia gyvenąs f;u-me- 
rys \Villiam Powers, 41 metų, 
šovė savo garaže žiurkę, bet 
kulipka atsimušė į didelę sienoj 
vinį ir, šokdama atgal, pataikė 
fermeriui į smilkinį. Favmerys 
krito negyvas.
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DVYLIKOS METŲ SUKAKTVVIV
KONCERTAS IR SOKIS

Rengia Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos 
Kliubas iš Cicero

Subatoj, Spalio-October 23,1926
Pradžia 7:30 vai. vakare

LIETUVIU LIUOSYBES SVETAINĖJ
Kampas llth St. ir 49th Ct., Cicero, III.

, Tikietas 75c su paąidŠjimu drabužių
Dalyvaus garsiausi dainininkai ir komedijantai 
K. Y. W. Radio kvartetas ir komedijantai 
Ponia Rakauskienė, solistė 
Panelė A. Stankevičiūtė, šokėja
Western Electric kvartetas ir monologas 
Kviečiame visus dalyvauti koncerte

L R R. P. K. Veikiantis Komitetas

Druskininkai iš tolo
Graži vasaros šventadienio 

pavakare.
Sėdžiu ant aukšto kranto. 

Aplink mane baltuoja gražusis 
sausas smėlis, o toliau kur-nekur 
kyši iš smėlio nuskurusios, pa
geltusiomis viršūnėmis / pušai-

‘Netikėtas Sugryžimas’
Puiki ir juokinga komedija bus vaidinama

Subatoj, Spalio-October 23,1926
M, MELDAŽIO SVETAINĖJE

2244 W. 23rd 1‘lace 

sj gražų vakarą rengia

Lietuvių Evangelikų Liuteronu Pas. Dr-stė
Kaipo paminėjimą 27 metų šios draugijos gyvavimo

jau pabalę žmonelių rugiai, o 
dar loliau kyšo dzūkų kaimo 
bakūžėlių šiaudiniai stogai. De
šinėj pusėj, toliau už baltučio 
smėlio, auga jaunos gražios pu-Į 
šaitės. Pažvelgiu aplinkui, ir 
visur pamatau gražiuosius mu
sų tėvynės vaizdus:' smiltynai, 
jaunos pušaitės, kalnai, k Jone
liai, siūbuojantieji javų laukui, 
o tolumoj dzūkų bakūžėlės.

Pakalnėje tyliai banguoja 
musų upių tėvelis ir Lietuvos

GERBIAMIEJI LIETUVIAI: —
Visi be skirtumo esate užkviečiami ant šio iškilmingo vakaro, 

gu s ši draugystė per savo .27 metų gyvavimą davė daug pasekmingų 
parengimu, ir visuomet. visi atsilankiusieji buvo užganėdinti. Taigi 
ir šitam vakarui yra pakviesti gabus lošėjai “Chicagos Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Grupė”, Režisierium musų nenuilstanti veikėja M. Dun
dulienė. Reikia visiems pamatyti tą gražią komediją, “Netikėtas Su
gryžimas”, nes yra statoma dar tik antru kartu Amerikos lietu
viams. Ta komedija talpina savy daug sveiko juoko ir gražių min
čių. Tokių veikalų mums retai teprisieina matyti vaidinant.

Po vaidinimui bus šokiai iki vėlybos nakties. Grieš p. J. Grušo 
orchestra. Durys atsidarys 6 vai. vak. Vaidinimas prasidės 8-tą v. v.

Įžanga ypatai prie durių 75c ir 50c, nuo narių išanksto pferkant 
60c ir 10c.

Kviečia L. E. L. Paš. Draugystės Komitetas

MUSŲ TEATRUI

“Camels”—žodis prityrusio rūkytojo
MILIONAI kurie išbandė visus, kurie 
galėtii mokėti augštesnę kainą, prisiriša prie 
Camels. Kas metą Camel laimi prielankumą 
augančios armijos patyrusių rūkytojų.

negali žmogus išrūkyti jų tiek kad nuvargtų 
skonis.
mel ir gailėjosi. Camel
cigaretinio atsidavimo.

Dar nebuvo tokio kuris 
niekad

rūkė Ca- 
nepalieka

Teatrų sezonas jau prasidėjo. Teatralės draugijos 
ieško tinkamų veikalų lošimui. Pertat, mes čia pa
siūlome 22 veikalus skirtingais užvardžiais ir turi
niais. Visų čia siūlomų veikalų turime po gana ma
žų skaičių, nemanome, kad visų reikalavimą paten
kinsime, bet kurie pasiskubins tie gaus tikrai.

Locus 1
Ant Dugno — Maxim Goikio. Pusi. 96 
Sigutė — Vydūno. Komedija, pusi. 1*2 
Jonukas — Vydūno. I 
Prabočių šešėliai 
Juru Varpai — 1 
Amžinu i gnis — Vydūno.

priešinikų!
yra labai gra- 
Pro juos teka 
šaltinėliai, ku- 

užtat
buvo pa- 
Lenkijos, 

visos Lie- 
turtinges-

nieji žmonės

Komedija, pusi. 61 
i — Vydūno. Pusi. U' 
Vydūno. Pust. 126 

Pus’. 32C

Locus II

.80
JO 
.10 

1.50 
.90 

1.5“

.30 

.30 
JO 
JO 
.80 
.75 
.20 
.75 

1.00 
.30 
.30 
.30 
.90 

Pusi. 69. (Komedija) ........................ 35
Vaičiūno. Pusi. 67 ................................... 40.50 

čia parinktus veikalus malonėkite

Tėvyškė — Vydūno. Pusi. 52
Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 .....
Žvaigždžių Takai — Vydūno. Pusi. 56
Vagana — Vydūno. Pusi. 40
N ergai ir Didikai — Vydūno. Pusi. 126
Musų Laimėjimas — Vydūno. Pusi. 18 .
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai. Pusi. 23
Mano Taurė
Gyvenimas
Pančiai —

— Vaičiūnų. Pusi. 124
- Feldmano. Pusi. 147

Pančiai — Račkauskaitės. (Komedija)
Rytų Svečias — Puidos. Pusi. 56 (Komedija)
Stepai — Puidos. Komedija, pusi. 60
Komedijos — Čiurlionienės. Pusi. 155 ..............
Nugalėtojai — Mei
Milda Meilės Deivė 
Laumės — Rūtos, l’u-l. 
Pinigus už iš 
siųsti:

1739 So. Halsted St. Chicago, III.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

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

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

Siunčiant paštu parduodame po
Pamainantiems iš ofiso po.........

. 80 centų
75 centus

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

Visoje tabako gadynėje nebuvo tokio 
numylėtinio kaip Camel, nes Camel gerumas 
neturi sau lygaus. Grynu gerumu tabako, 
giliu rūkymo pasidžiaugimu, prielankumu 
rūkytojų Camel stovi vienas, viršiausias ci- 
garetų tarpe.

Camel yra pasaulio numylėtinis dėlto kad 
Camel smagumas niekad neblanksta. Vot,

Mes tikime kad jūsų 
pasidžiaugimas rukymu 
paragausite dūmus iš puikiausių gamtos 
auginamų tabakų. Didžiausi tabako orga* 
nizacija pasauly kviečia jus dabar išbandyti 
numylėtinį milionų patyrusių rūkytojų.

Pasiimkite Camel!

TIKRASpirmas 
įvyks tada kada

R. J. REYNOLDS TOBACCO C O M P A N Y , W l N S T O N . S A L E M, N. C.

munas-senelis. Plačiai išsilie
jusia vaga tyliai jis teka pro 
dzūkų smėlynus, nešdamas su 
savimi pavergtųjų brolių aša
ras, skausmus ir dejones į Bal
tijos jurą.

Pažvelgus j aną pusę Nemu
no atrodo vienas, puikus, ža
liuojąs sodas, pro kurį kairėj 
pusėj įteka į Nemuną sraunu- 
tis upelis. Iš medžių matyti 
kur-ne-kur bekyšant mūrinių 
namų stogus, kurie padabinti 
labai gražiais bokšteliais, o kai
rėj pusėj, netoli upelio, matyti 
net visas namas. Tai musų pui
kieji Druskininkai,, pro kuriuos 
varo savo vandenį į Nemuną 
gražulis Ratnyčios upelis!

Tik, deja, dabar jie ne mu
sų! Ne musų dainos dabar ten 
skamba, ne musų broliai karei
vėliai ten dainuoja, tik lenkų, 
musų amžinųjų 

Druskininkai 
žus miestelis, 
sūraus vandens
rie turi gydomos galio 
dar ir prieš karą jie 
garsėję. Iš tolimos 
kitu kraštu ir beveik 
tavos bajorai ir kiti

suvažiuodavo į 
Druskininkus pasistiprinti, pa
taisyti savo sveikatos. Už tat 
tenai vienas po kito atsirado 
labai gražus namai, kuriuose 
ponai praleisdavo vasaros šiltą
sias dienas, o žiemą vėl sugrįž
davo i savo nuolatines gyvena
mąsias vietas. Prasidėjus va
saros sezonui, kai iš visų kraš
tų privažiuodavo ponų, tai nak
tį ar anksti rytą net važiuoti 
buvo draudžiama Druskininkų 
gatvėmis, kad nepribudintų 
miegančių ponų. Per karą Drus
kininkus vokiečiai anuotomis 
gerokai apdaužė, taigi net ir 
dabar dar nesusitvarkė. Esant 
Druskininkams lenkų valdžioje 
jie pirmyn nė kiek nekyla.

Iš šiapus Nemuno, nuo Lie
tuvos pusės, matyti panemunė
je padabinti takeliai, kurių pa
šaliais yra puikių suolelių. To
lumoj, lyg už gražaus žaliuo
jančio miško, matyti bažnyčios 
bokštas^ o dešinėj pusėj dirbtu
vių kaminai. Čia pat priešais 
sode kasdien lenkų kariškių 
orkestras griežia įvairius mar
šus, kurie ne vienam lietuviui 
graudina širdį ir spaudžia aša
ras! Bet musų priešams sma
gu: jie šaukia “bravo” ir ploja 
rankomis pagerbdami savo “ka
rolių” Pilsudskį, kurs mėgsta

pasigrožėti puikiausiais Druski
ninkų vaizdais, seilę ryti žiū
rėdamas- i Lietuves bakūžėles 
kitoj pusėj Nemuno, pasvajoti 
ir statyti planus naujiems žy-
giams!

Labai butų smagu pasigrožėti 
puikiausiais Druskininkų ir jų 
apylinkės vaizdais, tik, deja, 
panemunėje, vakščioja, skrajo
ja lenkų erelis! Tvirtai sulei
dęs Į musų brolių širdis- savo 
ilguosius nagus, jis i 
jiems burnas, surakino rankas' 
ir neduoda nė judėti. Norisi

............  -■ ii ...... . .......................................t i . in ■

Turėkite vilti, broliai! Ateis 
laikai, susipras pasaulis klaidas 
padaręs, ir ateitis ištaisys jas!

..,'Lietuvi, nepamiršk savo 
brolių... rodos, tyliai, tyliai sa
ko j ausį Nemuno bangos, ku
rios yra daug mačiusios' musų 
brolių vargų bei kančių!

...Lietuvi, nepamiršk savo

...Lietuvi, 
einant!...

jie laukia tavęs ai-

užčia"pSlBallašiške.
—V-nų Juozas.

1926 m.
Liepos m.

rankų, 
juos, 

ašaras,
paguosti bei nuraminti 
nušluostyti kenlančiųjų 
bet viskas veltui, nes lenkų ere
lio budri' akis visa mato.

Jie stovi ant Nemuno kranto 
lyg be žado ir žiuri į mus! Nie
kur jų akys mm u krypsta nuo 
savo mylimų brolių lietuvių, su 
kuriais kartu amžius gyveno, 
vargus vargo... o dabar likimas 
lėmė kitaip!

Tyliai plaukia Nemunas per 
vidtirj žmonių būrio, ir iš vie
nos pusės girdėti dūsavimai “ir 
verksmai, o iš * kitos paguoda 
ir vilties žodžiai!..

“Ašarėles

PUPONYS, Kupiškio valse, 
šis sodžius pasižymi “ašarėlė
mis”, kurių pagamina, kaip 
sako, sodžiuje esančios “ož
kos”. Tas “ožkas” laiko ne tik 
paprasti žmones, bet ir treti
ninke M/ Jozenienė, nors jos 
duktė yra blaivininke, absti
nente.

“Ašarėles” geria ne tik suau
gę žmonės, bet ir maži vaikai.

Jei taip bus ir toliau, tai kai 
kurie sodžius’ gyventojai nesi- 
gyvens visiškai.—Našlaitė.

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį 

Nebūtinas reikalas pirkti naują pečių, furnas arba boilerį, kuo
met dalis išdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nors toli.

The Northwestern Stove Repair 
Company Užlaiko Visas Dalis

Tik paimkit numerį ir išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalj. Nelauk zero šalčių.

Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naują pečių, furnas arba 
boilerj, sutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli 
jūsų.

Northvvestern Stove 
Repair Company

654-666 West Roosevelt Road
1 blokas j rytus nuo Halsted Street

66 East Lake Street
Tarpe Wabash & Michigan Avė.
2355 Mihvaukee Avenue
Tarpe California & Fullerton Avė.

Viarsinkities

853 West 63rd SI. 
2 blokai i vakarus nuo Halsted 

3209 East 92nd St. 
South Chicago

Naujienose

Pranešimas Naujienų Skaitytojams
Su Spalio 31 diena, šitas “Naujienų” knygų nupigininias baigsis. Todelgi raginant kiekvienų “Naujienų” skai
tytojų atydžiai peržiūrėti šios dienos “Naujienų” nupigintų knygų skelbimų ir išsirinkti sau reikalingų knygų 
kolei knygų kaina yra visai nupiginta. Kurie gyvenat toliau nuo Chicagos prisiųskite knygų užsakymų laišku, 
gyvenanti Chicagoje arba Chicagos priemiestyj ateikite asmeniškai pasirinkti sau reikalingu knygų. Nepra
leiskite progos. Lauksime. Su gilia pagarba

i. “NAUJIENOS”
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eina karti) savaitėje, Ketvirtadieniais

i.jS.S. Pildomasis Komitetas:

A
J
M

J. Čeponis, 1138 Archer Avė. 
šmotelis, 10604 Edbrooke Avė. 
Vdis, 2241 N. Wostern Avė. 
Vilis, 2135 N. Spaulding Avė. 
Jurgelionienė, 1739 S. Halsted 
Grigaitis, 1739 So. Halsted St. 
Grt-bclis, 10225 Perry Avė.
— visi Chicago, III.

St.'

Eilinis No. 182

L.S-S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — A. J ūsas, 3959 Archei 
Avė., Chicago, UI.

Finansų Sekretorius — G. Maukus, 
Chicago, III.

Kasierius —
Division St

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė.

) Nariai — Ona Banienė ir E. Skarna- 
rakas.

I .ekaViČia, 2^34 W

LIETIMU DARBININKŲ LITI BATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
kėni) o Sekretorius — K. Matuliauskn*. 515 Carrollton Avė., Baltimorc, M«

NAUJIENOS, Chicago, 01.

Del netikėtos d. J. Prusa 
laičio šeimos mirties

lai lės, pašei pi nėse d r-jose ir k. 
r tas atima tiek daug laiko. 
,ad nebelieka laiko savo orga 
lizacijoje veikti. Pagalios, ii 
»ačios veikimo salvgos yra pa

l.SS. VIII Rajono narių vi
suotinas susirinkimas, 1926 m 
spaliu 17 d., Mildos svetainėj

mą apie nabašninko, buvusi 
l.SS. nario ir uolaus darbuoto 
jo, .Jono Prusclaičio, šeimos ne

socialisto 
susidėdavo iŠ 

agitacinių prakalbi 
Dabar vakarais ru 

tikros dailės drau

]el tragedijos dd. Prusa 
laičių šeimynoje

Jau yra žinoma, kad pereitą 
.avaitę* išliko baisi nelaimė na- 
lašninko Jono Prusalaičio naš- 
ę ir vaikus: jie visi užtroško 
»azu savo bute Bi'ooklyne, kur 
ir nesenai buvo atsikraustę iš 
vVaterburio apsigvventi. Kaip 
a nelaimė įvyko, > sniulkesnii 
inių dar iki šiol nėra. 1‘rook- 
yno “Vienybė” rašo tuo tarpu 
latyrusi štai

l’rusclaičių 
;elet<: dienų

71 Truxton

konferencija skaito reikalinga:
a) dėti visų galimų pastangų 

enajam rėžimui likviduoti;
b) atstatydinti ir įgyvendin

ai Lietuvoje demokratinę tvar-

c) iškovoti kas tik galima 
darbininkams gelbėti nuo ne
darbo ir skurdo, išvystyti įsta
tymų keliu apdraudimą ligoj, 
lelaimingais atsilikimais ir ne
laibo metu.

Gretimai su darbininkų rei-

'akurių, mažažemių ir vąlsty 
jės tarnautojų reikalus.

I , šeimyna lik uz 
buvo atsikraustę 

St. nuo 862 \Vest

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata, metams ..............  $2
Pusei metų ............................  SI
Kopija .,....................................... 20c

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

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

Tel. Lafayette 009 4

E. V. KRŪKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartj).

1120 So. Richmond Street

Mis. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St, kampas 31 gat

nivo iš \Vaterburio atsikraustę

elaitienė kasdien 
arba, o Jonas 
rieždavo smuiku 
iniame 
nivo

i eidavo
Pruselaituka 
viename vie

Duktė levuti
Tėvynės’

rpgailt.-tavinią dvi to traging 
įvykio ir tikisi, kad šviesi at 
mintis apie šią pavyzdingą dar 
bininkišką šeimą visuomet pa 
siliks socialistinėje ir pažangiu 
jv Amerikos lietuvių visuoinc 
nėję.
Susirinkimo pirm. J. Lapaitis,

itejusms. bernaus 
uopų veikimą* 
akarų ir 

-engimo.
inasi tam 
i jos, o ir
ediK da pasekmių, nes sočia 
zmas nebėra kokia naujieny

•ė, bet rimtas, platus visuome

LSS VIII Rajono nariu su
sirinkimas

Miklu

a'.enkina narių ir seniau pla 
;ai vartotos paviršutinės dis- 
usijos. Dabar socialistų vei 
imas turi būti kitokis, negi 
uvo iki šio!—daug gilesnis ir 
■augiausia atkreiptas j pačiu: 
-Plius. Kalbėtojas lodei puta 
ia labiau konsoliduoti kuopa: 
• jų veikimą, duoti daugiai 
alių kuopų valdyboms savys 
-viro veikti, tankiau šaukti vi 
lotinu- Hajc.no nariu susirin 
imtis apsvarstymui svarbiau 
:'i visuomeninių klausimų, kai

teatre.
gavusi darbo 
prie raštinės; 
gavusi darbo ir “Tėvy 

ofise buvo nusistebėta 
ji jau per dvi dieni neat

Anot namų savininkės 
kuri gyvent 

pačią nakt 
, kad kažka: 
i paipas, lyf 
i paipas- tai 

yti. Rytmety ji nuėjusi prie 
ii durių ir pajutusi gazo smar
vę; negalėdama per užrakinta? 
š vidaus duris ieiti, davusi ži♦ 
lią policijai. Atvykęs policma 
’as l’rank Eich, įsilaužęs per

kad aukščiau išvardyti dienos 
iždaviniai Partijai Imtų leng
viau įgyvendinti, jei socialde
mokratai, patys nedalyvauda- 
ii valdžioje, bendradarbiautų 
u kitomis demokratinėmis bur

žuazijos grupėmis lik Seime, 
midėję to bendradarbiavimo pa- 

• ;rindan aiškią sutartį.
Bet kadangi vyriausybės 

larymas be socialdemokratų
inka dabartiniu metu nenuga- 
imų sunkenybių, konferencija 
inka, kad socialdemokratai, 
itatydami pirmon vieton Lietu
vos darbo žmonių reikalus, da- 

’yvaiilų vyriausybės sudaryme, 
ei koalicijos grupės priims se-

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakaro 
Tel. Boulevard 0313 k ■ —----------------

)UVO

kodėl
blanko.
Virs. Brundell,

įpie 2 v. išgirdusi, 
kalinėja apie gazo

ir būvi 
ir duktė 

Policijr

)ar nabašninko smuikininke 
Tono butą eita prie durių, be' 
mt žemės sukniubta 
nebegyvas. Motina 
lipgi buvo negyvosz-
ado atvirus, du gazo kraneliu 
irtuvėjv ir vieną iniegruimy 
čirtuveje rasta gazo taisymu’ 
’istiTimontai: re|d('s lr i’t’iicius 
as davė policijai spręsti, kac

III
s LSS. Chicagos kuopt; 
Raji no) narių susirin 
i kurį atsilankė apstu? 
turiu kuopų narių skai

CllIS

Organizatorius K. Baronas 
atidarydamas susirinkimą nu 
rodė, kad susirinkimas lapo <u- 

pasitarti su didesniu 
narių, negu tai galima

statvmu tuo ar kitu visuoine 
ėį iškylančiu svarbesniu klau 
niu; rengti referatus ir da 
vti platesnius pranešimus na- 
iams; ruošti diskusinius susi 
inkimus ir retkarčiais, kilus 
varbiam platesnę visuomenę 
>aliečiančiam klausimui, rengti

aisyti gazo paipas. Langai bu 
o atdari.
Pruselaičių šeimyna buvo da’ 

ik atsikrausčiusi per Colum 
)us Day; keletas baksų su daik 
ai< dar buvo neatidaryti, ii 
;iaip baldai buvo dar išmėtyti

skaičium

trukumus dabartinujoj, apie 
musų veikimo ir nustatyti LS5 
VIII Rajono tolimesnę“ davimo 
lę ir pasiūlė išrinkti susirinki 
mo tvarkos vedėją. Juo išrink 
tas d. M. Lapaitis. Su-irinkim*

Susirinkimas išklausęs plati 
Grigaičio pranešimą, nutarė

1. Laiks nuo laiko šaukt 
suotinus narių susirinkimus 
įsvarstymui. svarbesnių veiki 
o ar politikos klausimų.
2. Rengti referatus socializ 

j udėjimo

\ietuvos Socialdemokrata: 
ir valdžios sudarymas

SU

SU-

maži n iai-detnok ratinėmis . gru
pėmis Seime ir valdžioje turi 
•emtis sutartim.

2. Sutarty turi būt aiškiai nu- 
itatytas senojo rėžimo likvida
cijos ir demokratinių reformų 
urinys, turi būt gautas koali
cijos grupių sutikimas įgyven
anti jau artimiausiu laiku so-1 
•ialio darbininkų apdraudimo 
konferencijos nustatytas mini
mumas, turi būt paskirtos rei
kalingos sumos kovai su nedar
iu ir įstatymo keliu patikrinta 
’arbininkams paprastos, kultu-

3. Turi būti nustatyti sutar-

Konferenci.įa

’ą sutarties sąlygų projektą, pa- 
'eda (k Komitetui akyliai sek- 
i jos vykdymą, jei susitarimas 
vyktų ir duoda jam teisės at
kaukti iš kabineto partijos na- 
iu/, jei sutarties įgyvendinimas 

butų nevykdomas ar atidėlioja
mas.”

PRIIMTUS NUO KOSULIO.

jono seku. d. V Yusas.
Organizatorius savo raporh 

nurodė į musų neveiklumą. Mv 
sų rajonas ir kuopos pastaruoji

<io. Bet, pasak organizato 
rialus, tas snudima- ne viei 
pas socialis'us yra, yra susilp 
nėjęs visas ’ietuvių judėjimą 
Amerikoj. Buvo tikimasi, ka 
socialistų ir liaudininkų laimė 
jimas Lietuvoj ir sudarymo? 
ten pažangiosios valdžios išbu
dins ir amerikiečiui ir pakels 
žmonių ūpą; bet to neįvyko

siaurinasi: vakarų rengimu, ku 
nuo pirmiau socialistų kuopos 
labai plačiai užsiiminėdavo, 
dabar rūpinasi tam tikros dai
lės draugijos, kurios, vien tą 
darbą dirbdamos, gali geriau jį 
dtlikti; prakalbos gi, kurios taip
jau būdavo tankiai rengiamos,

mažai jas belanko. Reikia 
koti naujų veikimo būdų, 
riuos šis susirinkimas ir

ieš- 
ku- 
tun

Kalba veik visi nariai. Vieni 
kaltina Rajono valdybą už ne
veiklumą, kiti—Pildomąjį Ko 
mitetą, treti—kuopas, ketvirti 

visus narius.
Plačiai kalba apie tą dalyką 

d. P. Grigaitis. .Jis nurodo, kad 
nereikia kaltinti nė Pild. Komi
tetą, nė Rajono valdybą/ nė

Tiesa, mažai veikimo

10 ir darbininkų 
knisimais.
3 Rengti viešas moksline?

I. Kad Rajono valdyba laiki
no laiko ruoštų bendrus susi
ekimus su kuopų valdybomis 
is palengvins kaip vienų, taij

i vienodins.
5. Susirinkimas parėmė kuo 

ni konsolidacijos mintį ir iš- 
eiškė pageidavimą, kad L.SS. 

' ir 22 kuopos, kurių nariai 
i ik iš tos pačios apiclinkės, su 

/.vienytų bent laikinai, kad tuo 
lalengvinti tų kuopų veikimą, 
u k a lipiau t j jas daugiau veik
esnių spėkų. ’

Buvo ir daugiau pakeltų kiau
linių, bet juos- ' palikta kitam 
usirinkimui, kurį sušauks Ka
uno valdyba savo nuožiūra.

Susirinkimas, išklausęs d. 
Srigaiėio pranešimą apie neti
kėtą velionio d. J. S. Prusalai- 
!io šeimynos mirtį, atsistojimu 
ąagerbė tos pavyzdingos darbi
ninkiškos šeimynos atmintį ir 
nriemė atatinkamą rezoliuciją

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

Jei abejoji akimis, pantfeir.iuk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

(Ipleihesl risi
Tel Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Td- Yard> 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
rusi VennMyi 
vanijos ligon 
bučiuose, Sąži 
ningai patai 
nauja, visokio 
se“ ligose prie 
gimdymą, laik 
gimdymo ir p 
gimdymo.

DR. M. .1. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

■■■■■■ 1 ■ ........ .

Gerai patyręs gydytojas 
NAPRAPATAS 

Dr. A. J. Normanth 
4454 So. Western Avė. 

2-5-G-8 v. v., Chicago, JII.
L , ...................- .... ✓

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel, Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 172G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. Washington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde l’ark 3395

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitosiuose re> 
kainose moti 
rims ir merg 
noms, kreipk 
tės, o rasite p> 
geibų.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠEREA

i 3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis

Ištaiso i

DR. G. SERNER 
■' (ŠEKNAS)

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

Tel. Boulevard 7679 
L 3265 S Halsted St 

2-ros lubos

narius.
parodo visos įstaigos ir butų 
pageidautinas iš jų pusės di
desnis veikimas, bet reikia ne
užmiršti, kad socialistai daug 
veiRia kitose organizacijose —

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

natarnavimą tiems, kurie nori pirk- 
H, parduoti arba mainyti, namus, ’o 
?us, ir biznius. Taipgi siunčia pini 
irus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Liietuvos 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, I1L

Po to, kai šį pavasari kairio 
ds partijos laimėjo rinkimu. 
Jetuvoje, prieš tas partijas ki 

’o valdžios sudarymas. Sočiai 
’emokratų partija pradžioje bu 
o nusistačiusi neiti valdžion 

>et ‘ remti valstiečių liaudiniu 
cų sudarytą valdžią, jeigu j 
es palankią darbininkams po 

’itika. Tačiau vai. liaudininku v 
uitarė vieni, be socialdemok
ratų, neimti valdžios j savo ran 
ka«. Tuomet socialdemokrato 
artijos centras sušaukė ne- 
laprastą' parti jos konferenciją 
r pastaroji davė įgaliavimą 

’iartijos vadams tam tikromis 
sąlygomis tartis su liaudininc 
kais dėl bendro kabineto) su
darymo. Liaudininkų ir soeial- 
lemokratų kabinetas, kaip ži
nome, buvo sudarytas ir gy
vuoja iki šiol.

Konferencijos rezoliucija, ku- 
■i nustatė partijos taktiką val
džios sudarymo klausimu, buvo 
nriimta didele dauguma balsų. 
Ji skamba taip;

“Partijos konferencija kon
statuoja didelį socialdemokratų 
almėjimą paskutiniais Seimo 
-inkimais ir mato (įidžiausio 
reikalo tuos laimėjimus įtvir
tinti. Ir todėl konferencija sta
to partijos uždaviniu pirmon 
eilėn: išvystyti ir sustiprinti 
Partijom organizacijas, kiek tik 
galima išplėsti profesines dar
bininkų sąjungas ir pagilinti 
klasinę darbininkų sąmonę ma
sinei kovai už darbininkų rei
kalus.

Iš kitos pusės Partijos kon
ferencija skaitosi su didžiau
siu Lietuvos darbininkų suvar- 
gimu^ su nepaprastai sunkia 
krašto ūkio padėtim ir ima do
mėta krikščioniškojo rėžimo pa
likimą musų politiniam, ūkio ir 
visuomenės gyvenime. Ir dėlto nusipirk typewriterj.

Tūkstančiai ligonių jaunų ir 
senų prityrė vertę

Severą’s 
Cough Balsam

Jis pagelbsti ligoniui atlaikyti 
ligos ir suteikia jam greita pas
veikimą. Žinomi kaipo geras 
vaistas per suvirtum 45 metus.

Kaina 25 ir 50 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, I0WA

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

savo vaidintuve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

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

Tam yra išrasta.* Gulbransen 
Registering pianas.

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

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

JOS. F. SUDRIK
Krautuvėse

3343-3417-21 S. Halsted St
Chicago, 111.

<ei nori išmokti 
gerai rašyti —

K.JURCELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 va), vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

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

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph’ 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

X P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

JOHN KUCHINSKAS
7 LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La S'alle S t., Room 2001 | 
Te. Randolph 1034—Vai, nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Salio SU Room 530 
Tel. Central '6390

Vak. 3223 S’. Halsted St., Chicago
> Tel. Yards 4681L_ - - 7 ■ J

JOSEPH V. MOCKUS 
I 

Advokatas
5349 So. Hermitage Avenue 

Tel. Hemlock 1385
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais: Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
G-9. Ned. iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

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

f Į,------------ ,T-4

D Y KAI
Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į stotį, 
arba savo išnešiotojui sykj j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus United 
Profit Sharing kuponus,, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Ui metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.........................................................................a....  Atkirp čia  ................ '.x  
Data: Spalio 21 d., 1926............................... u.....................................•

tPAIOTO
RING CORPORATION

ggpROFlPs] 
p CORPORATION 

PRESENT FOR REDEĮfAT
UNITED PROFI 
8ENQJB«jfX

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

«rDR, HERZMAN ■«'
-Iš RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th SL netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 

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

3110. Naktį
South yhore 2238
Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
, Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Ofiso Tej. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

Hajc.no
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NORVEGIJOS ŽMONĖS PASMERKĖ PROHIBICIJĄ
• •••••

PRAKTIKA PARODE, KAD PROHIBICIJA 
NESĄMONĖ 

t« £ <• ls l* fi
AMERIKOJE BUS SUNK1AUS ATŠAUKTI 

PROHIBICIJĄ
• •••••

POKARINĖS ISTERIJOS VAISIAI

Pereitą pirmadienį Norvegijos žmonės balsavo, pa
likti ar panaikinti prohibiciją. Už prohibicijos palikimą 
padavė savo balsus 407,000 piliečių, o už jos panaikinimų 
— 515,000. Dauginus, kaip šimto tūkstančių balsų <lau 

guma, tuo budu, prohibicija tapo pasmerkta.
Norvegijos parlamentas dabar, reikia manyt, priims 

Įstatymą, atšaukiantį prohibiciją.

Norvegijos žmonės atmetė prohibiciją po to, kai ji 
buvo išbandyta per šešetą metų. 1920 metais Norvegijo
je buv\/uždrausta stiprių svaiginamųjų gėrimų gamini
mas ir pardavinėjimas. Įstatymas nelietė alaus ir lengvo 
vyno. Tačiau ir ta dalina prohibicija praktikoje pasiro
dė netikusiu daiktu.

Po uždraudimo stiprių gėrimų girtuokliavimas Nor
vegijoje ne sumažėjo, bet padidėjo. Uždrausti gėrimai 
neišnyko, tik pasidarė brangesni ir daug blogesni, ir tų 
gėrimų pardavinėtojai priveisė daugybę grafterių vald
žios ir policijos įstaigose — visai panašiai, kaip Ameri
koje.

Norvegijos valdžia tačiau turėjo tiek senso, kad da- 
\;ė patiems žmonėms nubalsuoti, ar jie nori toliaus turėti 
prohibiciją, ar ne.

Amerikoje prohibicijos klausimas stovi blogiau, ne
gu Norvegijoje. Čia tas įstatymas tapo ne tik priimtas 
kongrese, bet ir patvirtintas beveik visose steitų legisla- 
turose ir įrašytas* į federalę konstituciją. Išbraukt įsta
tymą iš konstitucijos yra daug sunkiau, negu atsaukt pa
prastą įstatymą.

Be to, Amerikoje prohibicija uždraudė visus, ne tik 
stipriuosius, svaiginamus gėrimus. Todėl čia slapta pre
kyba eina ir alum. Tos prekybos apyvarta yra milžiniš
ka, ir interesai, kurie joje susispietę, yra be galo galin
gi. Sunku ir įsivaizduoti, kas galėtų tuos interesus įveik
ti, kad politikoje paimtų viršų prohibicijos priešai.

RUSŲ PASIŪLYMAS
LENKAMS?

Be šiokiu ar tokiu budu turės būt likviduota prohi
bicija ir šioje šalyje.

Ji buvo įvesta tuo metu, kai žmonėse viešpatavo po 
karinės isterijos lipas. Pokarinė isterija (lyg ir proto pa
mišimas) vienose šalyse pagimdė bolševizmą arba fašiz
mą, kitose — prohibiciją arba kitą koki “paibelį”. Lai
kui bėgant tečiaus, gyvenimas daro savo įtaką į žmones. 
Jų protas blaivėja, ir tie pokarinio pamišimo vaisiai tu
ri išnykti.

Apžvalga
> ■ I

balsavimo. Balsavusieji prieš 
tai komunistai, o susilaikiusieji 
nuo balsavimo lai sociaidemo- 
k ratai.

MATAI. KOKIE “REVOLIU
CIONIERIAI"!

Komunistų “Laisvė” giriasi, 
kad viri: lik komunistai Vokie
tijoje kovoję prieš kaizerio tur
tus. O socialdemokratai, girdi, 
nesipriešinę tam, kad kaizeris 
savo turtus atgautų.

šituos savo tvirtinimus ji mė
gina paremti sekančiais laktais. 
Prūsijos valdžia padarė sutar
tį su kaizerio šeimyna, kad už
baigimui visų sąskaitų tarpe 
valstybės ir buvusio karaliaus 
šeimynos pastaroji gauna tam 
tikra sumą pinigų (apie pus
ketvirto miliono dolerių) ir ke
letą dvarų, šilą sutartis buvo 
paduota Prusą iantagui (sei
mui) nub’ihuoti, ir už ją bal
savo 258 atstovai prie 37, kuo
met 65 atstovai susilaukė nuo

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metama ...............—.................. $8.00
Pusei metų .............................. $4.00
Trinia mineaiame .................... 2.50
Dviem mėnesiams .................... 1.60
Vienam minoaiui ....... ........... _ .70

Chicagoje per nešiotojui:
Viena kopija .............................. 8c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ......................-.............. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams .... ...........   $7.00
Pusei metų ................................ 3.50
Trims mėnesiams .................... L7f>
Dviem mėposiams ....................  1.26
Vienam mėnesiui ........................... 7b

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... SS.Oo
Pusei motų ................................. 4.0<
Trims mėnesiams .....................  2.0<
Piinigus reikia siųsti pašto Monej 

orderiu kartu su užsakymu.

Bet šitie laktai v b ai nerodo 
to, ką tvirtina “Laisvė”, nes 
jeigu socialdemokratai ir butų 
balsavę, prieš aukščiau# minė
tąją sutarti, tai ji vistick butų 
buvusi daugumu balsų priimta, 
lodei yra žiopla pasakų, kad 
socialdemokratai esą “išgelbėjo” 
kaizerio turtus.

Antra, Brooklyuo komunistų 
organas apgaudinėja savo skai
tytojus, kuomet jisai užtyli, 
kuriais motyvais so&aldemo- 
kratai vadovavosi, susilaikyda
mi nuo balsavimo tame klausi
me.

Dalykas lame, kad kaizerio 
turtų klausimas buvo mėginta 
išspręsti referendumu. Tatai 
nepasisekė, nes už turtų konfis
kavimą buvo paduota nepakan- 
kąjnai balsų. I\> to tas klausi
mas galėjo būt išspręstas dve
jopu budu: arba įstatymo ko-(

liu, arini per teismų. Jeigu kai- 
zerio šeimyna butą kreipusis į 
teismą, tai beveik nėra abejones, 
kad jai butų pavykę atgauti 
žymią dalj savo palučių, dvarų 
ir kitokią .turtą, kadangi dau
guma tų turtų buvo kaizerio 
šeimynos valdoma, kaipo priva
tinė jos nuosavybė. Už savo tur
tus kaizeris reikalavo iš valsty
bės daugiaus kaip šimto mi- 
lioną dolerių.

Prusą valdžia tečiaus užvedė 
ui kaizerio šeimyna derybas ir 
po ilgų ginčų padarė su ja su
tartį, kad kaizeris atsisakys 
nuo visą savo reikalavimą, jei- 
>u jam bus užmokėta trys su 
)usv miliono doleriu ir sugrą
žinta (am tikra dalis buvusios 
jo nekilnojamos nuosavybes. Ši
ta sutartim originalis kaizerio 
•eikalavimas tapo numuštas 
iek, kad jam tenka daug-maž 
iktai apie desimta dalis to, ko 
isai nbrėjo pradžioje, štai dėl 

ko socialdemokratai nutarė tai 
sutarčiai nesipriešint.

Socialdemokratai yra įsitiki- 
lę, kad prie dabartiniu sąlygų 
ilgesnio budo likviduot kaizerio 
reikalavimus negalima surasti. 
Sutarties atmetimu Prusą sei- 
ne nebūtą buvę nieko gera at
riekta, tik valstybei butu tekę 
taškui per keletą metą tąsy- 

su šeimyna 1><> teis-
nūs, ir pagaliau kaizeris bu- 
:ą dar gal laimėjęs didesnį at- 
yginimą, negu ja pripažino sei- 
nas.

'Todėl socialdemokratai nebal- 
;avo prieš, sutartį. Antra vor
ais, kadangi jie iš principo yra 
M'iešingi mokėjimui kokią nors 
itlyginimą kaizeriui, tai jie ne
balsavo nė už sutartį. Taigi jie 
usilaikė nuo balsavimo. Tai bu- 
’o vienintelė’logiška išeitis, ko

kią galėjo socialdemokratai pa
brinkti.

Na, o kokią reikšmę turėjri 
komunistą pakeltas triukšmas 
prieš tą sutartį? Praktiškos 
reikšmės jisai neturėjo jokios. 
Visas komunistą tikslas buvo 
iktai pasirodyt, kad jie esą ne- 
/a “vieninteliai tikri revoliucio
nieriai”. Bet tšitqkiu bliofu jie 
rali apdumti akis negut tiktai 
:askutiniems žiopliams.

Visi juk gerai žino, kad ko- 
nunistai baisiai nusilpnino Vo
kietijos darbininką pajėgas, 
.kandydami jas ir keldami be- 
irotiškus ginkluotus “putšus”. 
Jeigu ne tas skaldymas, tai 
šiandie Vokietijos respublika 
jutų nepalyginamai galingesnė, 
r su kaizeriu jai nebūtą rei
kėję daryti jokiu ceremoniją.

Savo skaldymu respublikos 
lajėgu komunistai padėjo net 

bu v. kaizerio generolui Hindcn- 
burgui Įeiti j prezidento vietą. 
C) dabar, matai, jie rėkia, kad 
ik jie vieni esą “tikri” mo- 
larchijos priešais! Ar tai ne 
n y niausiąs bumbugas?

Berlyno “Vorvvaerts” įdėjo 
spaliu mėn. 1 d. sekančią savo 
korespondento telegramą iš 
Varšuvos: '

“Sąryšyje su rusų-lietuvių 
pakto pasirašymu, lenkų vals
tybės sekretorius Kuolį, kai
po užsieniu reikalą ministe- 
rio atstovas, pasikvietė pas 
save Kusijos pasiuntinį Vol
kovą. Ją dviejų pasikalbė
jime Voikov esąs davęs šitokį 
oficialį Rusijon valdžios pa
siūlymą: Sovfetą vyriausybe 
sutinka oficialiai paskelbti 
savo ncsiinleresavimą Vil
nium, jeigu lenkai pareikš 
apsiimu padaryti su sovietų 
vyriausybe atskirą neitralite- 
to sutartį, šis pasiūlymas iš
šaukė Varšuvoje didelio susi
domėjimo.”
Taigi išrodo, kad bolševikui 

lengva širdžia atsižadėtų savo 
“draugingumo” Lietuvai, jeigu 
jiems pavyktų įgyti Lenkijos 
“draugingumą”.

Tai tau ir “vienintėliai Lietu
vos prūdeliai”!

U J M į. I-JI~ Į—U ■ T- 1 -- — * - - .r'« ...

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Oro permainų pranašai 
senovėj ir dabar

Kaip senai pradėta oro 
permainos spėti. — Asirijos 
pranašai.—Pranašavimas tva
no.—Oro spėjimo almanakai. 
—Patrick Murphy vykęs pra
našavimas.— šių dienų oro 
spėjimo mokslai'.

Tikrai nėra žinoma, kaip se
nai pradėta spėti oro permai
nos. Labai galima, kad to nie- 
'kucmet nepasiseks patirti. Vie
nok be dvejojimo galima pasa
kyti, jog dar priešistoriškais 
'nikais oro pranašai pagalba vi
sokią prajovą bandydavo Įspėti 
oro permainas.

Nuo senu laiku žmonės d o- * 4
misi oru. Jie nesužiniai jaučia, 
kad oras daro neįmanomai di
lelės Įtakos žmogaus gyvenimui. 
Nėra tad ko stebėtis, kad dėl 
oro spėjimo būdą buvo veda
ma karšti’ ginčai. Tos rųšies 
ginčai dar ir šiandien nepasilio
vė.

Oro spėjimo istorija yra gan 
sena ii- įdomi. Iti-itų muziejui 
randasi rekordui kurie rodo, jog: 
ojo pranašų buvo jau septyni 
šimtai metą prieš Kristaus gi
mimą. As'irijos astrologai ir 
magikai, kurie buvo visuomenės 
’ėšomis užlaikomi, tarp kito ko 
privalėjo išpranašauti sausme
čius ir potvynius. Jų pranaša
vimai buvo remiami įvairiau
siais prajovais, kaip tai: bliz
gančiais ratais apie saulę ir 
dangaus spalva po saulės užsi
leidimo.

Bet tais prajovais remiantis 
buvo pranašaujama ne lik oro 
permainos, ak* ir šiaip Įvairus 
dalykai, kurte liečia vieno žmo
gaus arba net ir visos valsty
bės likimą. Apie potvynius ir 
sausmečius buvo pranašauja
ma net iš atnašoms paskirtų 
gyvūną jakną spalvos.

Nuo to laiko, kai Asirijos pra
našai tokiais; prajovais besirem
dami, spėjo ne tik oro permai
nas, bet ir žmogaus likimą, pra
ėjo jau 26 šimtmečiai. Per tokį 
ilgą laikotarpį žmonija galėjo 
atsikratyti nuo senovės prietarą. 
O vienok ir šiandien dar yra 
vietą Amerikoj, kur žmones 
egzaminuoja žąsies krutinės 
kaulą, kad įspėti busimos žie
mos orą.

draiką ir romėnų Ijteratura 
yra turtinga padavimais apie 
orą. Didesnė dalis tu padavimų 
yra tik astrologiški sapalioji
mai. Vienok tuo pačiu laiku 
vra ir įdomią pastebėjimą. Aris
totelis, Theophrastus, Aratus, 
Virgil, Lucrelius ir Pliny mini 
savo raštuose Įvairius prajovus 

meteorologiškus, astronomiš
kus ir biologiškus, kuriais 
pasiremiant tuolaikniai žmo
nės spėdavo apie oro perniai- 
nas.

Kiti autoriai, kuriu vardai 
yra mažiau žinomi, leido kalen- 
dorius, kur buvo rekorduojama 
visą metą oro permainos. Bet 
geri laikai oro pranašams pra
sidėjo vidui'amžiais, kada pra
dėta leisti “prognasticu”, tai 
yra oro pranašavimai kiekvie
nai dienai begiu visų metų. To
kių raštą buvo nepaprastai daug 
leidžiama. Apskaitoma, jog 
šešioliktame šimtmetyj buvo 
išleista apie 3,000 įvairią “pro- 
gnoslica”. Vienas darbštus vo
kietis, liaus Virdung, bėgiu 58 
metų leido kas metai oro pra
našavimo knygutes.

Vienas nuotykis iš tų laikų 
yra vertas paminėjimo. 1521 m. 
vasario mėnesiui buvo prana
šaujamas tvanas. Vieni tvirti
no, kad tai bus visuotinas tva
nas, kaip Nojaus laikais, o kiti 
laikėsi los nuomonės, Jog tva
nas palies tik dalį Europos. 
Pranašavimai sukėlę didžiausį 
sujudimą farp'-žmonių.: Kas tik 
galėjo, visi bėgo Į kalnus pasi
slėpti, ir lauke, kol vasario me
nuo praėjo. Pranašavimai, ži
noma, neišsipildė, bet astrologų 
reputacija nuo to ne kiek ne
nukentėjo. J inetereologijos mokslą taip, kad

vėliau pasirodė rinkiniai tai
syklių, kaip atspėti orą bilų ko
kiu laiku. Iš tų rinkinių y|>ač 
pasižymėjo “Baucrn-Praktik”. 
Ta knyga Vokietijoj pasirodė 
1568 m., o vėliau tapo išversta 
į kelioliką kalbų. Kaip prasi-, 
platinusi buvo ta knyga, gali
ma jau sĮil’ęsti iš to, jog Vo
kietijoj buvo išleista 60 laidą, 
o# Šveicarijoj—40.
| Iš visą oro spėjimui pašvęstų 

knygą “Bauerji-Praktik” buvo 
labiausia populariška. Pirma lai
da susidėjo iš rinkinio prieta
ringą prajovą. Bet vėliau 
“Bauern-Praktik” buvo žymiai 
padidintas ir pagerintas.

Oro spėjimo almanakai (ka
lendoriai) dar iki šios dienos 
tebeleidžiama, nors jie jau ne
bėra tiek popularųs, kaip seno
vėj. Paprastai tie almanakai 
gan neblogai orjį nuspėja. Tie
są pasakius, tatai labai lengvai 
padaroma. Visa kas reikalinga, 
tai vartoti neaiškią kalbą. Pra
našavimas lietaus, pavyzdžiui, 
bite vienoje šalyje gali išsipil
dyti. Jei ne vienoj, tai ,kitoj 
vietoj, bet lija. (} .ink
almanake nėra pasakoma, k u- 
rioj vietoj bus lietaus, o ku- 
rioj ne. Tas neaiškumas žy
miai prisideda prie oro prana
šavimo.

Kartais pasitaikydavo, kad 
oro spėjikas tikrai nuspėdavo 
orą. Vienas labiausia žinomų 
atsitikimų yra Patrick’o Mur- 
pby pranašavimas sausio 20 d. 
1838 np Savo oro almanake 
(“Weather Almanac”) ,tai die
nai jis padarė toki pranašavi
mą: “Giedra. Gal šalčiausi die
na”. Beveik visi* kiti Patricko 
spėjimai buvo ar tai neaiškus, 
ar tai klaidingi, bet sausio 20 
d. iš tiesą buvo nepaprastai šal
ta. Net seniai neprisiminė to
kios šaltos dienos Anglijoj. 
Ačiū tam laimingam atspėjimui, 
Murphy pasidarė labai garsus. 
Toks didelis buvo reikalavimas, 
kad jo almanaką prisiėjo spaus
dinti penkis dešimts kai-tų. 
Murphy į trumpą laiką pasida
rė apie $15,000 pelno.

Karts nuo karto atsiranda 
nepaprastą pranašą ir Ameri
koj, kurie tvirtina, jog jie daug 
geriau gali orą atspėti, negu 
melereologai. O praeitame šimt
metyje visur buvo pusėtinai 
daug tokiu pranašu.

“Prof.” E. Stone \Viggins iš 
Kanados 1880 m. pranašavo 
Amerikai “baisias ąudras”, ku
rią tikrenybėj nebuvo. Ameri
kos prezidentui jis parašė net 
\spejimo laišką. Del to prana
šavimo sujudimas tarp žmonių 
buvo toks didelis, kad vyriausias 
Amerikos melereologas buvo 
priverstas paskelbti spaudoj 
pranešimą, jog Wigginso pra
našavimas yra humbugas, nes 
nėra jokios galimybes atspėti 
orą už savaites ar mėnesio iš 
kalno.

Nemažai taipgi buvo kreipia
ma dėmesio i gyvnnėlių elge
sį. Mat, žmonės manė, kad gy
vūnai, nujaučia oro permainas. 
Sakysime, buvo laikomos siur
bėles bei varlės bonkose. Iš to, 
kaip varlės- arba siurbėles el
giasi, bandoma buvo atspėti se
kamos dienos orą.

šiandien tais prajovais jokis 
apšviestas žmogus nebetiki. Oro 
spėjimo mokslas—metęreodogi- 
ja— yra paremtas tikrais fak
tais. Vienok reikia pripažinti, 
kad metercologija^ tebėra dar 
visai jaunutis mokslas. Tas 
mokslas nėra dar tiek išsivys
tęs, kad galėtų neklaidingai orą 
Įspėti. Prieglam pats spėjimas 
apima labai trumpą laikotarpį. 
Bet nežiūrint į tąi, metereolo- 
giškos stotys yra tiek svarbios, 
jog be jų joki civilizuota šalis 
negali apsieiti. Ir apytikrių 
spėjimų nauda yra neįmanomai! 
didėlė. Ačiū jiems, ūkininkai 
apsisaugo] a nuo milžiniškų 
nuostolių. O ateityj ųietereo- 
logijos mokslo svarba dar la
biau padidės. Dr. Abbot’o ty
rimai duoda vilties išvystyti' 

butą gulima nuspėti oro per
mainas, kurios Įvyks už mčne- 
io arba net ir u^/kclių mėne

sių.—K. A.

įvairenybės
Pasenę universitetai

žinomas anglų rašytojas 
Wells viename Naujorko laik
rašty lašo, kad jau artinas lai-| 
kas, kada Anglijos Oksfordo ir 
Kembridžo, o Amerikos Jung
tinių ‘ Valstybių Harvardo iri 
Ya!c universitetai nustosią sa
vo reikšmes. Jie dabartiniam 
pasauliox intelektualiniam gy-‘ 
venime nebevaidinsią jokio 
vaidmens ir reiksią ne daugiau, 
kaip Atoso kalno vienuolynas 
arba lamų šventyklos Tibete. 
\Vclls nuomone, pasenęs tą 
universitetų būdas skelbti savo 
auklėtiniams mokslo ir dailės 
bakalaurais, meistrais ir dak
tarais turėsiąs išnykti drauge 
su togomis ir kopturais, kurie 
primeną viduramžių alchemi
kus bei inkvizitorius. Tuos uni-- 
versitetus lankąs jaunimas po 
ketverių metu niekuo nepasi
naudojęs, ką galėtą pritaikinti 
savo vėlesniam gyvenime ir vei
kime. Oksfordo. Kembridžo ii- 
kitų jiems , ly$Oų universitetų 

lavinimo branduolys, kuriuo lig 
šiol besi rėmusi Europa, nebe
tenkąs Įtakos, kas ypač jau es$ 
jaučiama po karo. Tie visi uni
versitetai nebetenka savo reikš- v
mes dėl laikymosi seną atgyvc-( 
nusių papročių ir baimės lais
vesnės minties, kui’i pamažu už
kariaujanti pasaulį." *

Pastabos j

Kuomet dabartinė Lietuvos 
valdžia davė komunistams am
nestiją -- paleido iš kalėjimu, 
tad už tai dabar jie (komunis
tai) prieš tą valdžią pasižymi 
savo idiotiškumu ir šmežimais. 
Tas yra gerai. Žmonės turės 
progą aiškiaus pamatyti, kas 
jie |>er gaivalai yra.

'į * * ♦ ‘ė i
Jtdgu pas komunistus (Vo

kietijoj) yra šešios tarpe sa
vęs besipiau jaučius frakcijos, 
tai yra puikus pavyzdys “bend
ro fronto”... 

* * *
Išrodo, kad “svoločių” auto

rius yra galutinai nusimunšai- 
navęs. Iš jo “raštų”, telpančių 
“Laisvėj” matyt, kad jis visa
da juos rašo paėmęs ant “drą
sos”.—Kalvis.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulcvard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted S't.

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

Res. 3201 So, Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
(.ydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL. 

- ------

Telefonas Boulcvard 1939
DR. S. A. BRENZA
. Ofiso Valandoš ,
x 9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago. 111.
, i ui........................  /

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

rz l J - I nuo ikt 11 vai. ryte; V alanaos j ouo 5 ju g VBp vakare

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
—> Valandos — 

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

L — -

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

‘ Dvi Didelės Krautuvės
(timpanų

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place , 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

1850 W. North Avė.
Tek Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

M 
M 
M 
M

H ♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette G792

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

Ultravioletine šviesa ir diathermia *

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6Q41 So. Albany Avė. 
Tel. Prospecl 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.
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3 Dienų Išpardavimas
Ketverge, Petnyčioj ir Sukatoj

$129
$178
$275

Bargenai fono
grafų laike šio 
išpardavimo po

$15
Jūsų Pianas, Radio, 

priimamas kaipo

>«
N Binghamton, N. Y.

Juozas Žukauskas—Jack Shar-
H

’V

H
M 
M

M 
M
M 
M

te 
N 
M

Išmokėjimais $5 įmo
kėti ir po $1.50 i 

savaitę.
Dykai prie piano liam- 
pa, benčius ir 100 rolių

Bargenai naujų 
ir vartotų 

Upright Pianu

$25

Dabar visas Binghhamtonas 
sujudęs delei kumštininko 

t Jack Stiarkey sumušimo negro 
M ills, kurio bijojosi Detnpsey 
su Tunney. Binghamtoniečiai 
sujudę todėl, kad Jack Sharkey 
yra binghamtonietis, čia

i ir čia augęs. Mokykla, 
|jis mokinosi, dirbtuvė, 
1 dirbo, yra 
šventyklos.
judimo, 

j Sharkey 
' sauliniu
nu.

gimęs

kurioj 
kokios 

nebus su- 
binghamtonietis

tuii progos' tapti pa- 
kumštininkų čempio-

Fonografas arba kitas muzikalis instrumentas 
dalis jmokėjimo už grojiklio piano outfit’ą.

M 
M 
M 
M 
M 
H 
H 
H

3 TrayserPianoCo a
M (Established 1869) □

« 1538 W. Chicago Avenue □
M 1» bloko į rytUH nuo Ashland Avė., Phone Ilaymarket 4725 U
U Imkit Humboldt Paik arba I.ogan Subarė “L” iki Chicago Avė. p 
M Du blokai j rytus. x
H Krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai.
X£ X X X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Naujos Krautuves Atidarymas
Spalio-October 21, Atidarėm Naują Krautuvę

Vyrų, Moterų ir Vaikų Aprėdalų
Visas t a voras naujas ir naujausios mados

Parduodame labai pigiai ir duodame dovanas kiekvienam pir
kėjui atsilankiusiam. Turime didelį pasirinkimą viršutinių, apatinių, 
svetelių, panėiakų, kepurių, kaldrų, blanketų, stubos šliperių, abru- 
sų, mergaičių drošiu ir kitokių įvairių dalykų ant pardavimo.

Kviečiame visus šioj apielinkčj gyvenančius atsilankyti ir per
sitikrinti musų kaina ir patarnavimu.

J. SANDAROS & J. PIKEL
Mid-West

4172 Archer Avenue Chicago, Illinois

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

'.rr’V

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį;

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis” 
(12 colių, $125)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite Ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė’’ (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
76c).

UŽ persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

sujudę ir 
kad Jack 

. Tikroji

Bet nemažiau yra : 
lietuviai. O tai todėl, 
Sharkey yra lietuvis, 
jo pavardė yra Juozas Žukau
skas. Jis yra gimęs Bingham- 
tone 1902 m. Jo tėvas, Baltrus 
Žukauskas paeina iš Lietuvos 

'nuo Pasvalio, žuliaparvių kai
mo, o motina — nuo Krekena
vos. Jie t. y. Juozo tėvas ir 
motina ir dabar gyvena Bing- 
hamtone.

Iš mažens Juozas buvęs labai 
neklusnus ir 
kydavę, kad 

’gią. Vėliaus 
nių Valstijų
pradėjo kumščiuotis. Ten Jis 
už vikrų kumščiavimąsi tapo 
pramintas Sharkey, nuo žodžio 
“shark” — riekynas.

Dabar Juozas Žukauskas yra 
'vedęs, turi dvejetą vaikučių ir 
'gyvena 1731 Commonvvealth 
Avė., Brighton, Mass., netoli 
Bostono.

Pasak laikraščių, Sharkey 
Žukauskas už sumušimą negro 
\Vills gavo $17,700, bet sumuš
tasis Wills gavęs $11,701. Iki- 

išiol daugiausia Žukauskas yra 
gavęs $9,000 už sumušimą 
Bostone Jim Maloney.

Sumušęs negrą, Žukauskas 
nukėlė jokių pokilių, bet su sa
vo žmona tuoj išvažiavo na
mo, kur jo laukė vaikučiai, 
kurių jis buvo pasiilgęs, nes 
Žukau/.kas yra ramaus budo, 
šeimyną mylintis žmogus.

• Sharkey-žukauskas dabar ro
dosi teatruose, bet ten pabaigęs 
pradės rengtis prie naujų 
kumštynių. Jis siekiasi prie 
pasaulinio čempionato ir jau 
per New Yorko atletinę komi
siją padavė iššaukimą dabarti 
niam čempionui Tunney. Visi 
skaito, kad Žukauskas tikrai 
bus sekamas čempionas. Žu
kauskas knmščiavosi su dauge
liu geriausiu kumštininku, l.u- 
riuos ir Tunney vos dideliu var
gu nugalėjo, bet jis apsidirbo 
su jais labai lengvai.

Žukauskas ketina su šeimy
na neužilgo atvykti į Bingham- 
<oną aplankyti savo tėvus ir 
draugus ir jam ruošiama čia iš
kilmingą pasitikimą.

—P. B. Balchikonis.

tėvai tankiai sa- 
jie juo nesklžiau- 
jis įstojo Jungti- 

laivynan ir ten

Rasine, Wis.
SLA 100 kuopa drauge su 

10-tu apskričiu buvo suruošus! 
prakalbas ir šokių vakarą spa
lio 3 d., Lietuvių Svetainėj# 
Prakalbą laikė buvęs Sandaros 
redaktorius Antanas Tulys. Tei
singai pastebėjo nariams apie 
komunistus. Jie SLA taip nau
dingi, kaip 
ša i. Patarė 
Ii jiems.

ant sveiko kūno su
bildėti ir neužsileis- 
Aiškino evoliucijos 
plačiai dėstė SLA 

reikalus. Ant užbaigos atsaki
nėjo į paklausimus. Kai kurie 
jų buvo gan žioplus. ,•

lame parengime dalyvavo 
svečias iš (’hieagos. atvykęs su 
reikalais busiančio Birutės Cho
ro koncerte Kavine, p K. 
Ačius. Jis po A. Tūlio prakal
bos darė pranešimą, jog tikrai 
musų racipiečių laukiamoji Bi
rutė atvyks j liaciną duoti kon
certą spalio 31 d., 7 v. vakare, 
Lietuvių Svetainėj, 1528 - 12th 
St. Sveika, garbinga “Birulė”,

Indiana Harbor, Ind
ir

Cudahy

tu graži mergelė, tavo dainos 
linksmai skamba.

Laukiame “Birutes“ ' Choro 
didžiulio koncerto, suorganizuo
ta armiją tikietų pardavėjų. 
Jei kuris dar nežino apie “Bi
rutę” (juk viską mes nė vienas 
nežinome), prikalbinus tok j at
silankyti į “Birutės” koncertą, 
bus dėkingas visą amžių. Kvie
čiami visi geros valios lietuviai 
garsinti, kviesti savo draugus

toks didelis koncertas retenybe 
musų mažylėj kolionijoj; todėl 
imkimės' visi už daMio, jei ne 
visus, tai didžiumą vietos lie-i 
tuvių turime sutraukti į kon
certą.

Spalio 1 d. X v. v. Liet. Svet. 
įvyko TMD. 121 kp. susirinki
mas. Prie pirmiaus padarytų 
tarimų dar nutarta ruošti links
mas šokių vakaras lapkričio 7 
d.. Lietuvių Svetinėj, vakare ir 
pelną skirti knygų leidimui. Ke
letas narių pavasary buvo ūž

dvasia tę- 
apie anuos 
laikus net 
Mylintiems 

patartina 
kaina vie-

veikalą “Knygnešys“. Prisiųstus 
raštus išdalinus, prisiminta apie 
laikus lietuviškų knygų užgy
nimą, su pakilusia 
sėsi pašnekesiai 
sunkius kankinimo 
pora valandų.
knygų skaitytojams 
“Knygnešį“ įsigyti;
nas doleris, adresas: Lietuva, P. 
Ruseckas, Duonelaičio g. 17, 
Kaunas.

Prof. J. Čekanauskas duos 
mums, Kacino lietuviams, magi
jos vakarų spalio 26 d., 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Svetainėj. Vi
si tą vakarų susirinkti kaip 
griešnas žmogus čion ant žemes 
rodys stebuklus. Žingeidi! bus 
pmatyti ir savo, akimis daugy- 
Ia's nematytų stebuklų.

—M. Kasparaitis.

Carnegie, Pa.
Gatavecko intrigos APLA. 

3-čioj kuopoj

kas katras kaltas,—Gataveckas kad iš tų peštynių tarp Gata- 
ar ČirvinsKas. Susirinkimas 
nubalsuoja vienbalsiai, išskiririt 
šiurmaitienę,,. kad Gataveckas 
kaltas. Gataveckas iš piktumo 
pet žemę pradėjo kasti su ko
jomis.
L Nekurie centro valdybos na
ciai bandė užstoti Gatavecką, 
Tale jiems tas nevyko; o kiti 
centro valdybos nariai kaltino 
abudu ir patarė 3 kp. nariams 
nerinkti ne vieno, nė antro į 
kuopos* valdybą, o jei ir da ne-| 
busią ramus, tai bausti abudu.

Bet 3-čios kp. nariai prašė 
centro vaidybos, kad tegul cen
tras atsiima tik Gatavecką ir 
deda kur nori. Jei esą Gatavec
ko nebus 3-čioj kp., tai kuopoj 
busią viskas gerai ir nebusią | 
vaidų, o ir centrui nereikėsią i^. 
važinėti “tvarkos“ daryti.

Dar nežinia ar ta centro val
dyba atsiims Gatavecką iš 3-čios 
kuopos, ar 
kyti, kad 
intrigomis 
kuopai iki

Ant pabaigos reikia pasakyti,

vecko su Cirvinsku paaiškėjo, 
kad bolševikų lyderiukas Gata
veckas net ir mušeikų pagelbos 
ieškojo, kad tik nugalėjus savo 
politinius priešus ir kad galė
jus valdyti 3-čią kp. —Kūmas.
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ne, bet reikia 
Gataveckas su

gyvo kaulo.

pana
šavo 
3-iai

Pereitą sekmadienį 
laiku laukuose Cline 
Calumet upe, netoli 
dirbtuves nusišovė lietuvis Pet
ras Baltušis, gyvenęs prie 3823 
Deodar St. Spėjama, kad jis 
nusižudė iš nusiminimo delei 
menkos sveikatos.

r Pasak giminių, jis išėjęs iš 
namų apie 11 vai. ryte ir neva 

1 išvažiavęs į Gary. 2:30 vai. po 
pietų Wm. Kotovvsky grybau
damas rado jo lavoną ir pašau
kė policiją. Baltušis persišovė 
sau1 galvą; šalę gulėjo ir revol
veris. — N.

Garsiukitės Naujienose
IM—1 A I-—--1*     1 . —I ~~ l.l ~TI       — — — —  ----------------------------------------- --- , 
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PEOPLES FURNITURE 00. KRAUTUVIŲ |
10 Metų Sukaktuvių n

išpardavimas
Už
Keletą pavyzdžių, talpiname žemiau, kurių vertybės 
ir tokio didelio pinigų sučėdijimo nerasite niekur 

kitur. — Matykite šiandieną pas Peoples!

Veltui Dailios Ir Naudingos Dovanos
Dalinamos visiems musų kostumeriams Veltui

Pagelbsti
Trynk tų pačių vietų kur 

skaudai
Trynk, trynk, trynk iki oda 

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

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biure

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

35č.—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.
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NAUDINGAS SKELBIMAS
RAKANDŲ, PIANŲ, KAURŲ, PEČIŲ 
IR VISŲ KITŲ NAMAMS REIKMENŲ

Žemiausias Kainas Visoje Pirkly bos Istorijoje

Hugsėjo 27 d. APLA. 3 ku 
pa buvo sušauktas specialis su
sirinkimas. Į ši susirinkimą 
buvo atšaukia visa APLA. Cen
tro valdyba neva ištirti 3 kuo
pos “betvarkę”. Tas visas tru- 
belis, taip sakant, buvo sukel
tas pasidarbavus* J. Gataveckui. 
Mat Gataveckas piktas kam 3 
kuopa nepriima jo moteries, tai 
Gataveckas 
“betvarkę“, 
tUcijos“ ir 
sušaukė tą 
ir atšaukė visą centro valdybą,I 
kad padarytu tvarką 3-čioj kuo
poj.

Atidarius tą ekstra susirinki
mą centro vice-pirmiuinkas pa
ima vesti tvarką ir prasideda 
tas neva tyrinėjimas tos mena
mos “betvf 
ino tuoj p 
“betvarkė“ 
tavecko, k 
riaus ir J. 
tro pirmininko, 
simanč savo moterį 
prie APLA. 3 kp., o kp. nariai, 
žinodami, kad Gataveckienė ne-> 
tinka prigulėt prie jokios pam
pinės draugijos, nubalsavo ne
priimti. J. čirvinskas gi taip
jau žinodamas, kad Gatavcckįe- 
ne netinka ir kad narių nubal
suota nepriimti, atsisakė pasi
rašyti ant įstojimo blankus, tad 
Gataveckas supyko ir ant Cir- 
vinsko, nors pirmiau juodu ( 
abudu buvo geriausi draugai.

Tad šiame susirinkime Gata
veckas išpasakojo visus Čirvins- 
ko griekus, o čirvinskas— Ga
tavecko. O tų grickų, ypač, pas 
Gatavecką esama nemažų; esą 
Gataveckas buk daręs kokius 
ten suomokslųs pasamdyti mu
šeikas sumušti savo politiuius» 
priešininkus, kaip Liepą ir ki
tus ir dar iš draugijos išmesti 
ir t.t. Pirmininkaujantis vice
pirmininkas net negalėjo pažin
ti, katras iš'jųdviejų yra kal
tesnis ir liepė susirinkusiems 
nariams balsuoti pakeliant raii-j
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Pilnas Lovos
{rengimas

$16.75

H

Kam reikia pirkt nuo trečio par
davėjo, kad gali pirkti tiesiog 
nuo išdirbėjo, kur gali sučėdyti 
beveik pusę kainos. Lietuviai iš
dirbėjai ir parduodam tiesiog 
žmonėms. Padirbam naujausios 
mados seklyčios setus. Darbą at
liekam atsakančiai ir suteikia
me geriausį patarnavimą. Kat
rie yra pirkę nuo musų, tą pa
tvirtins. Taipgi užlaikome viso
kios rųšies rakandų-furniture ir 
parduodam žemiausiom kainom.

H
H

surado 3-ioj kp. 
“nepildymą konsti- 

kilus galus. Todėl 
ekstra susirinkimą 

’rU.l.n I

Iš to tyrinėji- 
ė, kad visa ta 
ik tarp .1. Ga- 
centro sekreto- 
sko, kaipo Cen- 
Gittaveckas už- 

pri rašyti
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Virtuvės 
Apšildytojas 

(Kitchen Heater)
Pilnos mieros plieno 
konstrukcijos. Nikeliuo- 

xt"),ex $14.75

Pilnos mieros lova, riešučio medžių spal
vos; springsai iškelti keturiais coliais; 
minkštas ir geras matrasas. Tai yra vie
na iš paprastųjų vertybių musų krautuvė
se,'kurios parodo priežastį musų pasek
mingo augimo. Visi trys šmo- C 1 C 74% 
tai kolei jų bus už I f w

Didžiausias Pečių Išpardavimas Chicagoje
čia yra tokios žemos kainos, kad jus niekur negalite sulyginti. Ne
laukit kol užeis dideli šalčiai — pirkit sau pečių dabar! Jus sutau
pysit beveik pusę pinigų pirkdami bile pečių šiame išpardavime.
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šimtus visokių pečių jus rasite čionai nepaprastai 
pigiomis kainomis

ŠILDOMI PEČIAI

GLOBĖ FURNITURE CO.r

6637 So. Halsted St.
Phone 5Ventworth 6890

Krautuvė ir dirbtuvė atdara sekan
čiais vakarais: Utaminkė, Ketverge 
ir Subatoj nuo 8 ryto iki 10 vakaro. 
Kitomis dienomis nuo 8 ryto iki 7 
vakaro.

llllllllilllllilllllllllllllllllllillllllilllllii^

“Jei tik žmonės žinotų 
kaip greitai Severais Esko 
gydo niekiančias odos vie
tas, aš esu tikras, Kad ne
vartotų nieko kito”, rašo 
Mr. Mike Dzedzei, Pellston, 
Mieli. “Aš kentėjau mėnesių 
mėnesius nuo odos niežieji- 
mo, pieko negelbėjo jokie 
gydymai, kol aš užsisakiau 
Severa’s Esko. Po pirmo už
dėjimo, niežiejimas pradėjo 
nykti, ir į trumpą laiką ma
no oda pasveiko”. — Nusi
pirk už 50ę slovikeli Seve
ra’s Esko nuo savo vaisti
ninko. W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.
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ūksiančiai kitokiu bargenų, kuriuos negalime sutalpinti, 
atėję i musij Krautuves laike išpardavimo

Lengvus- Išmokėjimo Budus Pritaikinam 
Pagal Kiekvieno Išgalės

minkštomis

$9.75
$32 vertės Hot Blast pečius, kū
renamas bile kokiomis anglimis, 

'specialiai Šiame $22.00 
išpardavime /
$75 Crown, kietomis anglimis kū
renamas, spe- '549.50 
cialiai tik

už nužemintas kainas

$15 vertės Alcazar, 
anglimis ir me
džių kūrenamas

$24.50 Crovvn, minkštomis ang
limis kūrenamas $17.50 
pečius, dabar

Ir daug kitokių pečiu
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Prenumerata metam 
Kas neturi “Rimbo" tas 
Moterims ir merginoms 
irgi reikalingas. Reika-

. “RIMBAS”
3 Bateman PI., So. Boston, Maus.

Tai Juokų ir Sulytos mėnesinis 
didelis Žurnalas. Jamo telpa daugy
bė juokų, juokingų dainų, paveikslų 
ir Unksmių pasiskaitymų.. Skaityk 
“Rimbą” visada busi linksmas. Pri- 
siųsk 10c įdėjęs į kon vertą gausi 
viena numeri. "-------
tik $1.00. 
ne vyras. 
“Rimbas” 
lauk sekančiu antrašu:

rasite

Krautuves atdaros kųs vakarą iki 9 vai. išskiriant Seredos vakarą

4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St.
Kampas Richmond Gatvės Prieš 19th Place

M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas H 
H

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



o NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Spalio 21, ’2G

Sveikatos Dalykai
KRIOKULYS

Kriokulys gali bilr kada pa
sirodyti, bet tankiausia pasiro
do jaunystėje. 'I'ai yra lengvai 1 
užkrečiama liga ir aštresnė pas 
senuosius negu jaunuosius. Kuo 
jaunesnis kūdikis, tuo pavojin
gesnė liga. Motinoms vertėtu 
dėti pastangas sulaikyti ligą, 
Kol gali. Penkiasdešimtas nuo
šimtis mirčių nuo kriokulio yra j 
tarpe neturinčiu pirmu am
žiaus metu, ir devyniasdešimts 
penktas nuošimtis yra tarpe į 
vaiku neturinčiu penkių metu.

Ketai figa užpuola vaiką du 
syk. Bet tymai gali užpulti tuo 
pačiu laiku su kriokuliu.

Kriokulys povaliai prasideda. 
Sergantis jaučias nesveiku, šal-! 
tis pasirodo, ir tuoj prasideda 
baisus kosėjimas, kuris gali bu- j 
tppavojingas. Iš pradžios liga* 
panaši i šaltį, bet nerviškas | 
kosėjimas nenustoja, ale tam
pa vis smarkesnis, ligonio vei
das vis raudonesnis ir raudo
nesnis, dosnumas apsunkina 
kvėpavimą. Kuomet kosėjimas 
Inski sustoja, kaip tik Įkvepia-1 
nui šviežio oro gerklėj girdėti 1 
kriokimas, nuo kurio liga gau
na sąvo vardą. Po kosėjimo 
ligonis baisiai pavargęs. Vėmi
mas gali pasirodyti net ligos 
pradžioje, tas aiškiai parodo, 
kad vaikas kriokuliu serga.

Kosėjimas smarkesnis vaka
re. Verkimas, valgymus ir su
sijudinimas verčia kosėti. Liga j 
tęsiasi nuo šešių iki astuonių j 
savaičių, kartais ilgiau, kuomet 
vaiko adenoidai liguoti. Krioku
liu sergantieji turi būti atskir
ti nuo kitų vaikų nors per še
šias savaites.

Jeigu sergantis nėra tinka
mai prižiūrimas, liga gali pa
virst Į plaučių uždegimą. Bei- j 
kia ligoni laikyti dideliame i 
kambaryje, kurio temperatūra ; 
\ ra nuo Ii i iki 68 laipsnių Euh- 
renbeit. šviežias oras būtinai 
reikalingas. Vaikas turi gulėti 
lovoj, ypatingai kuomet karš
ti- u'.puola. Valgis turi susi
dėti iš pieno, pieninio maisto, 
vaistų sunkos, minkštai kepto 
arba virinto kiaušinio ir kitoj 
valgio, gydytojaus patarimo, j 
lankiai ir mažai reikia duoti 
valgyti, geriausia po kosėjimo. 
Reikia ligonį saugoti nuo per
šalimo, nors šviežias oras labai 
svarbus.

Pradžioje ligos, kuomet su
žinosi, kad vaikas kriokuliu ser- i 
ga, šauk gydytoją. Taip darant, 
vaikas daug greičiaus pasveiks. 
Kai nėra komplikacijų, krio
kuliu sergantieji gali pasilikti 
per dieną lauke arba kamba
ryje su atdarais langais, bet 
turi būti gerai ir šiltai aprėdy
ti. Tankiai mainyk drabužius. 
Geriausia vartoti popierinius 
servetus dėl kosėjimo. Po va r- ’ 
toj imu i jie reikia sudeginti. Ką 
tik sergantis vartoja, plauk su 
karštu vandeniu. Visus drabu
žius ir lovos daigius taip pat j 
reikia šutinti kas syk. Atsimink : 
kad didžiausias ir greičiausias i 
nešiotojas kriokulio yra tavo 
rankos tavo pirštai. [PLIS],
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LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuoMii neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMEKIC, LAPLANI), 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburffh), 2EELAND, ARABIC 
siuto greitų kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

Visi muaų 3-čios klesos keleivi»i 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. Stat. St. Chicago, m.

Naujienų Knygų Nupiginimas Baigsis Spalio 31
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAŽIAU $10.00. KNYGŲ DIDELIS NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI

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

'šiame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS”’ naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lietuviškų knygų, pertai šitą nupiginimą 
daro kaipo hadą į naują biznį ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yra numažinta. Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $2000 PILNA KAINA, tai 
••NAUJIENOMS” piisiųskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę suma knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite “NAUJIENOMS” tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knygos yra pažymėta numažinta kaina, šitas didžiausias knygų nupiginimas tęsis tiktai iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI, 1926 m., pertat verta pasirūpinti kiekvienam, kad tuoj įsigijus geriausių knygų iš šio 
“NAUJIENŲ” pasini i jimo.

PILNAS ŽODYNAS LIETUVHL 
ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. Lalis. (Dalis I ir II). 
čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul
dytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio yra kabėse pridėta tar
mė kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos sky
riaus žodis priklauso, šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintėliš pas lietu
vius — geresnio už jį nėra, šitas žody
nas reikalingas visiems — ateiviams lie
tuviams, taipgi ir čiagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvu kalbą, žodynas didelio formato 
6x9, puslapiu 1274, gražus^-tvirti audi
mo apdarai.
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU
VIŠKOS KALBOS. Sutaisė A. Lalis. 
(Dalis II). Čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusla
piu 835, drūtais audimo apdarais.
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $4.00 
' RANKVEDIS ANGLIŠKOS KAL
BOS. Sutaisė J. Laukis. Iš šios kny
gos lengva pačiam per save be pagelbos 
mokytojo išmokti anglišką kalbą. Pus
lapiu 310, drūtais apdarais.
Kaina $2.50. iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

LITHUANIAN SELF INSTRUCTION. 
Sutaiso J. Laukis. Šita knyga gera ne
mokantiems lietuviu kalbos, o ypačiai 
čiagimiams lietuviams, kurie visai silp
nai susikalba lietuviškai, o nori išmok
ti tinkamai susikalbėti.
Kaina 50c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Paraše prof. 
Chanįcpie de la Sauseye’o. Labai dide
lė knyga su daugybe paveikslų dievų, 
dievaičių relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Vienintelė knyga lietuvių kal
ba, kurioje galima rasti pilna tikėjimų 
istorija. Pusi. 1086, (h’iitais apdarais. 
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00

ISTORIJA ABELNA. Paraše Dr. A. 
Bacevičius. Yra tai pilna viso svieto 
istorija nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimimą 
iki galutinam išd raškymu i Aleksandro 
Makedoniškojo imperijos, 146 metų po 
Kristui, šioje knygoje yra istorijos 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, Ba- 
bilioiiijos, Persijos, Karthaganos, Phoi- 
nikijos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš
patijų kurių vardai čia nepažymėt’i. 
Knyga 498 pusi., drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ. 
Šioje knygoje yra pilna Amerikos isto
rija sykiu ir Amerikos konstitucija. 
Kiekvienas perskaitęs šitą knygą ryš
kiai susipažins su Amerikos istorija — 
jos' praeitim, jos kovoms ir visu tuo ką 
Amerikos žmonės turėjo pakęsti kolei 
iškovojo tas sąlygas gyvenimui, kurias 
šiandie turim. Pust 364, drūtais ap
darais.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

PAVEIKSLŲ KNYGA. — Famous 
Pictures, 350 moterų bei merginų pa
veikslai, gryni, gamtiški. Knyga dide
lio formato. Pusi. 350, tekstas angių 
kalba, apdaryta.
Kaina $4:00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

VILNIUS. Vilniaus istorijos apžval
ga. Parašė K. Binkis ir Turulis. Lai
kotarpis Vilniaus istorijos yra paimtas 
nuo 1623 metų iki 1923 metų. Repro
dukcijos surinktos/iš Bulhako, Fleuryo 
ir Smuglevičiaus litografijų ir senų pie
šinių. Daugybe varsuotų paveikslų ir 
du žemlapiai. šitas Vilniaus Albumas, 
tai brangus kultūrinis turtas dėl kiek
vieno lietuvio, pertat kam brangi Lie
tuvos praeitis ir jos ateitis, tai kiekvie
nas turi pažinti Vilniaus istoriją su jo 
esamais kultūriniais turtais. šitas 
Vilniaus Albumas padabins kiekvieno 
lietuvio namą, pertai mes patariam 
kiekvienam įsigyti Vilniaus Albumą. 
Didelio formatų, su daug paveikslų 
spalvuotų ir nespalvuotų, pusi. 188.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Rygiškio Jono. Pilna lietuvių kalbos 
gramatika. Pusi. 280.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

VARGO MOKYKLA. Sutaisė Jab
lonskis. Skiriama lietuvių kalbos 
mokslo reikalui, geriau pasakius tiems, 
kurie nori išmokti taisykliškai kalbėti 
lietuvių kalbą. Dvi dalis, pusi. 542. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

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

, LIETUVOS TĖVYNĖS DAINOS. 
Parašė kun. Vienožinskis. 33 dainos 
Vienožinskio ir 4 dainos vyskupo Mo
tiejaus Valančausko. Pusi. 48.
Kaina 30c., iki Spalio 31 d. tiktai 25c.

PATARIMAS VYRAMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knygoje nurodoma kaip apsisau
goti nuo lytiškų ligų ir jas gavus kaip 
galima išsigydyti. Pusi. 233, apdaryta. 
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

PATARIMAI MOTERIMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knyga su daug paveikslų ir nau
dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią knygą įsigyti. 
Puslapių 300, apdaryta.
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI 
SUTVĖRIMAI. Parašė šernas. Su daug 
paveikslų. šioje knygoje aprašoma 
apie Įvairius sutvėrimus seniausių ga
dynių, gyvenusių dar prieš atsiradimo 
žmogaus. Mokslininkai atkasinėdami 
žemes sluoksnius randa čielus kimus ir 
pagal jų sprendžia apie žemės senumo 
ir gyvybės atsiradimo ant jos. Pusi. 
370, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ŽINYNAS. Svarbi knyga visokių žinių 
iš mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos, 
medicinos ir įvairių patarimų bei pamo
kinimų knyga — kaip tai apie sveikatą, 
budus gydymosi, vaistus, nurodymus 
amatininkams, ūkininkams, darbinin
kams, šeimyninkams ir kitiems . Šita 
knyga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje bei kiekviename name. Pusi. 
392, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba 
burtų, monų ir visokių raganysčių kny
ga. # Taipgi pilnas delnažinystės moks
las su paveikslais. Yra tai didžiausia 
ir praktiškiausia monų ir visokių pas
lapčių knyga pasaulyje. Didelio for
mato 6x9, pusi. 414. apdaryta.
Kaina $4.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

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

ETHNOLOGIJA ' arba istorija apie 
žemės tautas. Sutaisė šernas. Su 
daug paveikslų. Šioje knygoje aprašo
ma apie visas žmonių tautas ir gentes, 
veislės arba rasės. Knygoje parodoma 
kiekvienos nors ir mažos viešpatystės 
žmonių kilmę, spalvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą. Knyga pilna paveiks
lų visokių žmonių veislių. Knyga žin
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 
667, drūtais apdarais.
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIK
ŠČIŲ PAVEIKSLAI: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose, 
ofisuose/ svetainėse. Perkant visus 4 
paveikslus sykiu atiduosime už $1.25, 
bet perkant atskirai, kaina kiekvieno 
50 centų.

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

GEOGRAFIJA arba žemės aprašy
mas. Sutaisė šernas. Su daug paveik
slų. Aiškiai ir suprantamai aprašoma 
musų žemė, jos pavidalas, didumas, 
aukštis, vulkanai, kur randasi anglis, * 
geležis, auksas, druska ir kitos žemės 
gerybės. Kiek kur yra ežerų, marių, 
upių, jų vardai, plotas gylis, kur kokie 
miestai, gyventojai ir tt. Labai žingei
di knyga.. Pusi. 469, drūtais apdarais. 
Kaina $4.0Q, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Su 
paveikslais. Parašė prof. Vipperis. 
Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki nupuolimo Rymo im
perijos. Pusi. 305, drūtais apdarais. 
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. Parašė Karpavičius. Daug už
imančių dalykų randasi šioje knygoje. 
Puslaniu 148. apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

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

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

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

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
ŠTAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspausdin
ta. Pusi. 1127, dydžio 6Vkx9Vfc.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meye- 
ris. Aprašyta kokiu budu tvėrės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų žemė, 
ir kaip atsirado gyvybė. Su daug pa
veikslų. Pusi. 140, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1700

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

LIETUVA PAVEIKSLUOSE — 60 
gražių gražiausių atviručių (Post 
Cards) ant kurių vaizduojama puikiau
sios bei istoriškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo draugais.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

MAGIŠKOS KĄZYROS su pilnu lie
tuvišku išguldymu. Geriausios kazyros 
tiems, kurie nori savo ateitį atburti ka- 
zirų metimo pagelba.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė 
H. Sienkievičius. Įdomi apysaka iš 
krikščionių persekiojimo laikų, geriau 
pasakius apie Nero laikus. Puslapių 
230, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Labai Įdomios pasakos su daug paveiks
lų. Puslapių 300.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS. 
žingeidi pasaka iš žmonių padavimų. 
Puslapių 174.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KANDIDAS. Parašė Valtairo. Gar
sus filozofo-istoriko Valtairo veikalas. 
Pusi. 175, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŪKININKO DANGUS^ Parašė Ig. 
Končius. Metereologijos populiarus 
vadovėlis, apie žiemą, sniegą, saulę, au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, 
elementus ir tt. Pusi. 112.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Parašė 
N. Ošiopovski. Apsakymas kaip gyve
na ir minta žmogaus kūnas, su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 60c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Pa
rašė N. Rubakinas. Įdomi knyga apie 
visokius stebuklus — su daug paveiks
lų. Puslapių 240.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPATAVI
MO LIETUVOJE. Parašė Dr. J. šliupas. 
Pusi. 552, apdaryta.
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

GAMTA IR JOS REIŠKINIAI. Pa
rašė Trojano Viskis, žingeidi moksline 
knyga su daug paveikslų 4-riose dalyse. 
Puslapių 303.
Kaina $2,09, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

ARITMETIKOS TEORIJA. Sutaisė 
A. Smetona. Pusi. 139.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

ORGANINĖ CHEMIJA. Parašė V.
* Rūkas. Pamatinės žinios šitoje srityje. 

Puslapių 384, apdaryta.
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
arba trumpas vadovėlis pačiam mokyti^ 
arba mokykloms. Sutaisė Damijonai
tis. Pusi. 166.
Kairia 80c., iki Spalio 31 d. tiktai 60c.

KELIONĖ APLINK PASAULI PER 
80 DIENŲ. Paraše Julės Verne. Įdo
mus pasakojimas apie kelionę aplink pa-

GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS. 
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa
tirti gamtos mokslus: augalus, vandenį, 
žemę, žmogų ir kitus gamtos įvairius 
sutvėrimus verta įsigyti šią svarbią 
knygą. Su daug paveikslų. Pusi. 584, 
yra 3-jose dalyse .
kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

LIETUVIŲ TAUTA SENOVĖJE ir 
šiandie. Parašė Dr. J. šliupas. Yra 
tai pilna Lietuvos istorija nuo 13-to iki 
16-to šimtmečio. Pusi. 563, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

ARITMETIKA. Sutaisė A. Busilo. 
Aritmetika yra 5-iose dalyse, pusi. 525, 
gana tinkamai sutaisyta dėl mokinimosi 
rokundų .
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. Su
taisė Ilgūnas. Tinkama knyga norin
tiems mokytis knygvedystės. Pusi. 181. 
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

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

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODY
NAS. Sutaisė Vegėlė-Strazdas. Tinka
mas nešiotis kišeniuje. Pusi. 252. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 75c.

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖ
LIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr. Ba
sanavičius. Šioje knygoje telpa keli 
šimtai gražių pasakų apie rojų, čysčių, 
peklą, giltinę, marą, cholerą, dusias, 
velnius, vaidinimus ir kitas įvairybes. 
Pusi. 470, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAI
RIOS. Surinko Dr. Basanavičius. Daug 
gražių pasakų gana juokingų ir labai 
žingeidžių. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

LITHUANIA — THE AWAKENING 
O F NAT1ON. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta tinkamai lietuvių kalbos. Šita 
knyga yra anglų kalba ir joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas čiagi- 
mis lietuvis pamylės savo tėvų šalį. 
Pertat, verta kiekvienam tėvui bei kiek
vienai motinai pasirūpinti, kad vaikai 
turėtų šitą knygą, nes tai yra brangus 
turtas dėl čiagimių lietuvių. Pusi. 248, 
didelio formato.
Kaina $5.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.50

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS.
Sudarė K. Būga. 1-mas sąsiuvinis iki 
anč. Pusi. 80, didelio formato.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

VAINIKAI. Naujos visokios dainos 
musų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu
staičio, Vinco Krėves, Kalėdų Kaukės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Steponaičio, Puti
no, Zigmo Gėlės, Fausto Kiršos, Balio 
Sruogos, Tyrų Duktės, Vaidylos Ainio 
•ir Binkio. Taipgi visų minėtų poetų au
tografijos ir paveikslai. Pusi. 230.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

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

A. VIENUOLIO RAŠTAI. 22 gra
žios — užimančios apysakos. Pusi. 348. 
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMO
NIŲ PADAVIMAI. Parašė Vincas 
Krėvė. Pusi. 152.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 80c.

DYKUMOSE IR GIRIOSE. Labai 
žingeidi apysaka garsaus lenkų rašėjo 
— Henryko Sinkevičiaus. Dviejose da
lyse. Pusi. 419.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVOS 
KRAŠTAIS. Parašė Sirvydas. Pusi. 
208, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BA- 
TALIJONO “VEDĖJA. Jos gyvenimas 
ir vargiu. Pusi. 296.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJE 
AZIJOJE nuo senovės iki pateko po val
džia Persų. Parašė Dr. J. šliupas, žin
geidi dalis Lietuvos istorijos. Pusi. 
283, drūtais apdarais.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI.
Parašė Banks. Knyga labai žingeidi, 
su paveikslais. Pusi. 200, apdaryta.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

šaulį. Su paveikslais. Pusi. 228.
Kailiu. $1.75, iki Spalio 31 <1. tiktai $1.00

PAVASARIO BALSAI. Mairionio.
Gražių dainų knyga. Pusi. 120.
'Kaina 75c., iki Spalio 31 <1. tiktai 5Oc.

šitas didžiausias “NAUJIENŲ” knygų nupiginimas/kuris tęsis iki SPALIO-OCTOBER 81 DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rėmėjams ir visiems “NAUJIENŲ” draugams davus 
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite Įsigyti kuodaugiausia Sitų knygų, kito panaSau nupiginimo vargiai kada susilauksite. Kurie 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJIENAS7’ asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus. Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjui pasinaudotų šia proga ilgi, nes 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime. Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

NAUJIENOS 1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Ketvirtadienis, Spalio 21 FTAUJTENTJS, CSIcag^B!.

ŽINIOS
Iš munšainerių savitar

pinio karo

Prieš porą dienų Frtinklin 
Parke tapo nušautas John Da
no. Jis Į ten tapo nuvežtas sa
vo draugų, nušautas automo
bily ir pamestas ant kelio, Už
vakar prie savo namu tapo pa
štu tas n- jo pusbrolis Palšy 
Dano. 7()2 S. Morgan St. Bet 
įis netylėjo, kaip kad daro kiti 
h:i t it gėriai. Jis tuo jaus pasisa
kė policijai, kad jį pašovė ir jo 
pu'brolį nušovė tūlas Albert 
Bruno ir kad tai padaryta delei 
munšainerių karo Melrose Par-

Kad niunšaineriai labai s iro-į 
pini rengiasi prie žmogžudystės, 
kad lik tykomoji auka neiš- 
spi ūktų iš jų rankų, rodo sura
dimas antros žmogžudžių guš- 
tos ties nušautojo butlegerio 
Weiss buveine 840 N. State St. 
Jis kartu su Murray tapo nu
šauti iš kulkasvaidžio per ant
ro augšto langą gretimame na
me. Dabar kita gusta rasta 
skeisai gatvę, trečiame augšte. 
Reiškia, \Veiss pasprukti nega
lėjo. Jei jis nebūtų likęs nu 
šautas iš kulkasvaidžio greti
mam name, jis butų žuvęs nuo 
kulkų paleistų iš skersai gatvę 
esančio namo. Kaip gretimas 
namas, taip skersai gatvę, bu-' 
vo išnuomotas priešingų saikų 
už kelių dienų po to, kaip' 
\Veiss-Drucci šaika iš kulkas- 
vaidžių apšaudė Cicero butlege- 
rius.

pinigaTI
H

Roselando
Lietuvon<

Roselandiečiains ir ken- 

singtoniečiains artim

iausia įstaiga pasiunti-

H mu. pinigų Lietuvon 
yra l’upikaičio aptieka.
233 Kast U5th St. Pi

nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken 

singtono siuskite pini- 
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai- 
čio aptickoje, 233 E. 
115th St., Kensington. 

h ----------- 1 | /

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramų

BILLY’S UNCLE

[Pacific and Atlantic Photo]
Thimothy Herlihy iš Province, R. L, kuris praleido penkias 

dešimtis du metu ant juros. Jis tikisi dar pavažinėti kokius 
25 metus.

Pakars policisto 
užmušėją

------—— »
Richard Evans, 20 m., 3520 
Donore st., kuris liko nuteis

tas pakorimui už nušovimą 
Brighton Parko policisto Fin- 
negan, kuris ji sugavo greitai 
važiuojant vogtu automobiliu ir 
vežėsi i policijos stotį, gal būt 
dar rytoj bus pakartas, l ai bus 
vienas iš nedaugelio atsitikimų, 
kad teisino * nuosprendis bus 
greitai išpildytas ir lai be jokių 
kliūčių. Bet tai yra todėl, kad 
jaunas Evans neturi draugų ir 
nei giminės nuo jo atsigryžo. 
lo advokatas Wall, kuris buvo 
teismo paskirtas, sako, kad jis 
’ar nematęs taip visų užmiršta 
kalinį. Kada reikėjo duoti ape- 
’iaciją augštesniąjam teismui, 
tai duoti pinigų atsisakė netik 
jo giminės ir (bangai, bet net ii 
jo paties motina. Nesant pini 
gų, žinoma, niekas nepadavė ii 
apeliacijos, taip kad teismo nuo 
'prendis bus išpildytas paskirtu 
laiku ir rytoj Evans bus pa
kartas.

Evans su savo draugu užmu
šė policisto kovo 25 d., po te 
pabėgo į. Tcxj.s valstiją, bet ta
po sugauti ir "sugrąžinti Chica- 
gon.

Už 6c vieni metai 
kalėjimo

Už plėšimą, kuris butų davęs 
jiems tik po* 3c., jei butų gro
biu pasidalinę, Edvvard Traėey, 
23 m. ir Ed\vard Hennan, 22 
m., liko nuteisti vieniems me
tams kalėjimai) ir dar turės už
simokėti po $1 pabaudos. Jie 
prisipažino apiplėšę gatvėje 
John I orrs, *_2K m., kurį ra-
do tik (><-., bet ir tie pinigai la

po iš jų atimti, kada juos poli
cija suėmė.

Šaltis byla atidėta
Vakar turėjo prasidėti nau

jas nagrinėjimas Joe Šaltis ir 
Koncil bylos, bet jų advoka
tams prašant tapo atidėtas iki 
pirmadienio, nors advokatas 
įraše ilgesnio laiko. Jis prista
tė užtikrinimą, kad pašautasis 
advokatas \V. W. O’Brien pa
sveiks už poros savaičių ir kad 
jis pats nori dalyvauti bylos 
nagrinėjime, nežiūrint kokios 
butų lo pasekmės jo sveikatai, 
lodei prašė ir atidėti bylą dviem 
savaitėm. Bet prokuroras su 
l,uo nesutiko ir bylą atidėta iki 
pirmadienio.

Šuo pagelbininkas 
plėšikui

Mrs. Esther Boyd, 5951 Win- 
hrop avė., išėjo nusipirkti laik- 
aštį. Sugryžus jai į savo namo 

koridorių ją pasitiko svetimas 
‘,uo, Scotch collie veislės, kuris 
kartą sulojo. Tuoj išlindo plė- 
akas ir atstatė į moterį revol- 
/eri. Tuo tarpu šuo išbėgo gat
vėn žvalgytis, kad policija ne- 
ižkhiptų. Vos spėjo pabaigti 
liesimą, šuo įspėjimui du sykiu 
>ulojo ir plėšikas su šuniu sku

biai pabėgo.

Išteisino vyrą nušovusią 
moterį

Dar viena moteris, kuri nu
audė savo vyrą liko teismo iš
teisinta. Teisėjo Brothers Įsa
kymu, jury išteisino Mrs. Irene 
bduessing, 21 m., kuri prisipa
žino nušovusi savo vyrą, bet ji 
teisii|psi, kad ji tai padarius sa- 
vęs apgynimui. Buvo p;, liudy
ta, kad atėjusi policija rado 

nušautąjį vyrą laikant rankoj 
didelį peilį.

Prohibicijos šnipai Pasimirė
Prohibicijos administratorius 

Ycllowley pradėjo samdytis tam 
tikrus šnipus, kurie vien teiktų 
žinių apie munšainerius ir but- 
legerius. Tokius šnipus-skundi- 
kus užlaikydavo niekurie kiti 
federalinės žvalgybos departa
mentai, bet pirmą kartą juos 
panaudota vykinant prohibici- 
JV- *

Tokie šnipai gauna algos po 
$5 į dieną ir neturi jokių ypa
tingų teisių. Jie net prohibici
jos departamento raštinėje, 
Transportation Bldg., negali ro
dytis, kad kas neįtariu juos šni
pais esant. Jie vien nužiūri kur 
yra munšaino ir apie tai prane
ša prohibicijos agentams, kurie

Nors prohibicijos departa
mentas ir slepia kas yra tie 
šnipai ir kaip juos parenkama, 
bet visgi sužinota, kad tokius 
šnipus daugiausia renkama tarp 
geležinkelio delektivų, geležin
kelių vardų darbininkų, gaso 
metetių skaitytojų (nes jie lan
kosi po namų skiepus ir mato 
kas ten yra), sandelių darbinin
kų ir važmos klerkų. Pastarie
ji ypač branginami, kadangi jie 
praneša departamentui apie vi
sus nužiurėtinus siuntinius ge
ležinkeliais.

Tokių šnipų pagelba, užvakar 
prohibicijos agentams pasisekė 
konfiskuoti du vagonus alkoho
lio B & O, y arde prie Robey 
jt., taipjau užklupti keletą 
munšaino dirbtuvėlių. Šnipams 
išmokėta $15, bet jų pateikto
mis žiniomis agentams pasise
kė suimti $15,(KM) vertės alko
holio.

(Javus nuo šnipų žinią, pada
ryta kratą naujame name prie 
2130 N. Mason St., kur rasta 
100 galionų munšaino dirbtuvę, 
130 statinių raugo ir 40 maišų- 
kornų cukraus.

Taipjau paddr\4a kratą prie 
9350 Dauphin Avė., kur rasta 
munšaino dirbtuvę ir 1,500 ga
lionų raugo.

Nušovė sankrovininką

kailių sankrovom 3717 Mout- 
rose Avė., kurioj užpakaly pats 

’> aviniukas 
May želi už 
'tams įėjus 
•ijos šunį.
To nė nebandydami 
sankrovą.

gyveno ir nušovė 
tai, kad jis pieši* 
bandė paleisti poli- 

Po td plėšikai pahe-

Nuteisė 25 m. kalėjiman
'Teisėjas Lindsay užvakar nu- 

eisė Felix Makowski, 44 m., 25 
Metams kalėjiman, su rekomen- 
lacija, kad paroliaus ir pardo- 
ių taryba niekad nesvarstytų 
jokių jo maldavimų pasigailė
jimo, už užpuolimą aiit 13 me
di mergaitės, ’prie ko Makows-mergaitės, ’prie ko Mako\vs- 

prisipažino.

Nubaudė
B. llines, 1636 S. Michi-Ii.

zan Avė., liko nubaustas $100 
ir nuteistas 60 dienų kalėjiman, 
o jo pati Bennic nubausta $100 
už praktikavimą medicinos be
leidimo.

tapo atidėta.

847Edvvard Krakow, 11 m., 
Winchester avė., pabandė 
tos pagelba 38 kalibro kulką 
įvaryti j 22 kalibro revolverį. 
Vakar vaikas pasimirė Jeffer- 
sou Park ligoninėj nuo žaizdų.

JADVYGA RAZMINIENfc
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 18 dieną, 6:30 valandų 
vakare, 192G nu, sulaukusi 40 
metų amžiaus; gimusi Kauno 
sėdybos, Raseinių apskr., Kel
mės parapijos, Kaduginio kai
mo. Išgyveno Amerikoj 20 me
tų. Paliko dideliame nuliudime 
savo vyrą Jokūbą, dukterį Sta
nislavą, 3 sūnūs: Vladislovą, 
Konstantiną • ir Viktorą. 2 bro
liu:** Juozapą ir Franciškų, se
serį Eleną ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4008 Sodth 
Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 22 dieną, 8:00 valandą iš 
ryto, iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo P. š. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jadvygos Razmi- 
nienės gimines, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
x Vyras, Duktė, Sunai 

Broliai ir Sesuo
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Chicago, III.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

iršios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinj ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos surahuntoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi; žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
uuntimu $1.50.

1739 So, Halsted St.
Chicago, Dl.

Kraujo, odos, chroniškas j

senas žaizdas, ligas rodai, 
slaptas ligas vyrą ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Vaiandcs:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki lu. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po p’Otu

REZIDENCIJA: 
‘ Z2Z6 MHohall Blvd

TELEFONAS CRAWFORD 1481)
TELEFONAS CANAi •4A4

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ 'VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hcnnitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

414? So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Anibulansai

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

1646 W. 46th St^ Chicago, III.

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru- 
pių ir Šeimynų

škumas.

3315 South „ 
Halsted St.

Tol. Yardf? 1546 
Res. Tek

Beverly 2300

nco.u.».*Ar.orr.-.

Išnaikina
Muses, Uodus,

Tarakonus,
Blakes

STANDARD OILCO.C NKWJE1U»K¥7

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

įtempimą, kuria 
Tvos skau

LI
Palengvins akių

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Akinių! Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egz'amjnnoja akis — pritaiko 
akiniu*! —- šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Oi. Jan J. Smclana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Av< nue
• Kampas 18-tos Gatvės 

Telefonas Clinui 0523
Ant trečio augšte virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomia.

ŠTAI BUDAS KAIP ISSI 
GYDYTI RUPTURA

Puikus savęs namie gydymas kurį 
gali vartoti bile kas prie Hile 

kokios rupt liros, didelės 
arba mažos

<

Nieko nekainuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje šalyje 

yra nustebę tiesiog iš stebuklingų 
pasekmių iš labai paprasto budo gy
dyme rupturų, kuris yra pasiunčia
mas dykai, pareikalavus. Tai yra ge
ra rupturų gydymo sistema, tai vie
na didžiausių palaimų dėl vyrų, mo
terų ir vaikų. Yra paskelbta kaipo 
pasekmiogiausias būdas išrastas, dir
žai ir kiti palaikymai yra nereika
lingi.

Nėra skirtumo kai” sunki butų 
ruptnra, kaip ilgai ją turėjot, ir 
kaip sunku ją buvo palaikyti, nėra 
skirtumo kiek rųšių diržų jus nešio- 
jot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo 
įsigijimo šio DYKAI GYDYMO. Jei 
jus manot, kad jus nedalis išsigydy
ti arba turit ru|>turą taip didelę kaip 
jūsų kupstis, Jh’ gera sistema sukon
troliuos ją ir užlaikys ją viduje, 
taip kad jus nusistebėsit. J'as dalis 
kūno taip greit atitaisys kur ruptu
ra išėjo, taip kad jus greit galėsit 
eiti dirbti kokį savo darbą, taip kaip 
nebūtumėt turėjęs rupturos.

Jus galit dykai pabandyti šias pui
kias sutvirtinančias gyduoles, tiktai 
atsiunčiant savo vardą ir adresą pas 
W. A. COLLINGS, Ine., 34-1). Col- 
lings Building, Watertown, N. Y. Ne- 
siųskit pinigų. Bandymas yra dykai. 
Rašykit dabar — šiandien. .Gali ju
mis išgelbėti nuo dėvėjimo diržo per 
visą amžių.

SERGANTI ŽMONES.
Jei jus turi 
kraujo ligą, 
nervus, 
nusies, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

ROSS per trisdešimtį metų

sunkių 
silpnus 

ligas inkstų, 
užkrečiamas 

šlapumo arba

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

Čia nieko fcėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

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

MOTERYS su “sociąlėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorfiŠkų tru- 
belių yra gydomos modernišku me- 
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą* 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Ak)' ' 
/MOU) TVWž£T 
'fctGUT APPk-VS 
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— A\kiT 
Vdąm RAGVVV?

z fclGUT X 
' AMb TW0 X

Dr. B. M. Ross
/ am'
To TTLL hAE TUKT >

l MAKES HINB

35 South Dearborn St.
Kampas Monroe SU Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

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

cvsrcPD

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Y tiška,
3228 W. 381h SUeri, < Incago, III.
._____________ - ------------- -------------- ------ 1 — 1 1
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Lietuvių Rateliuose Bridgeport Opera Pranešimai ISRENŪAVŪJIMUI REIKIA DARBININKŲ

West Side
Netikėtas sugiyžimas

ženočiai. / bukite atsargus, 
kada išleidžiate savo pačiutę il
gesniam laikui paviešėti, o pa-

kitomis moterėlėmis. Bukite 
atsargus, kad netikėtai neuž
kluptų jūsų pačių pačiutė, kaip

[ Lietuvių Moterų 
[Draugijos mėnesinis 
mas įvyko spalio 
White Sq. parko 
Susirinkime dalyvavo apie pusė 
draugijos narių.

Komisijos išdavė savo rapor
tus. Ligonių lankytojos prane
šė, kad kiekviena jų lanko ligo
nius paskirta diena. Auditori
jos svetainės komisija pranešė, 
kad lanko kiekvieną susi rinki
mą. Raportai priimti.

Apšvietus 
susirinki- 
<1., Mark 

svetainėje.

Yra opera susitvėrus Cbiea- 
goj. Bridgoporte diskusuoja- 
ma jos reikalingumu. Dalis žmo
nių nenori lietuviškos’ operos: 
girdi, per prasta. Italijoniškai 
nori... Mat kokių “lietuvių” esa
ma. —N.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 

LEISTI $100 00?

Amnkyina«: $100 00 ant ryk

PRA

LODGE Hali ir ofisai nuomom 
Rendos pigios, Atsišaukit j 
Strand Teatrų, 2111 W. Division 
St„ Tel? Armitage 4424. Kas
dien nuo 7 iki 10 vakaro. Suba- 
tomis ir nedaliomis nuo 2 iki 10 
vakaro.

NORIM PASIKALBĖTI

Kas girdėti Naujienų lai 
vakorčiŲ skyriuje?

likuaj gyvenimu.

išleido savo žmoną ilgam lai
kui svečiuosna, o pats sumanė 
pažaisti su p- vystamomis artis
tėmis. Bot atsitiko nelaimė,— 
pačiame įsismaginime, visai nt‘- 
tikėtai sugryžo jo pačiutė.' 
Baisu, kas taoa atsitiko. \:‘ 
nedrystu nė pasakyti, nes man 
plaukai stojasi, šiurpuliai iki 
kulnų e.na, bežuvis sustirsiu

gėliau nė nesakysiu

i M. Aid-

Nutarta surengti maskų va
karą gruodžio 12 d. Dovanas 
suaukos pačios naiės, kad ne
reikėtų pas biznierius vaigščio- 
ti ir prašinėt, kad biznieriai 

t. Dovanų, girdėjau, bus 
narių suaukota apie $400 vertės. 
Pirmas prizas paskirtas di
džiausiai grupei, o kiti prizai 
teks mažesnėms , 
pavieniams.

\akaio rengimo 
įėjo šios narės: J. 
Z. Puniškienė, 
žiuraitienė. 
kia sunešti

grupėms ir

komisijos 
Gulbinienė, 

Keturakirnė. 
dovanas rei-

pas komisijos narę
akimis ii viską ą Miščikaitienc. 3119 So. Mor- 

’gan St.
iaugi.įa> Susirinkimas buvo entuzias-

Į‘"ia Į tiškus ir narės išsiskirstė 
artistų kiliame upe. —Pirmininkė

kuriame
su savo

mums \
suvaidin-

Laivu Presidenl llapding at
važiavo į No\v Yorką spalio 15 d. 
ir pribuvo j Chjcago spalio 16 
dieną pavakare du pasažieriai: 
p-įa Marijona Neberi.ežiene ir
p-lė Ona .lasulailė. Kelionė nu
sidavė gerai ir pasažieriai pil
nai užganėdinti Naujienų laiva
korčių skyriaus patarnavimu.

IMK PAVYZDI 1$ - MULO 
“NAUJIENŲ” DRAUGOvakare, spalio 

dūžio svetainę, 
pamatysite sav 
sužinosite.

Ta diena I. 
rengia vakaią, 
M. Dundulienė 
grupe parodys
tą baisųjį atsitikimą, 
dama gražią ir labai juokingą Į 
komediją "Netikėtas Sugryži- 
mas.”

Vertėtų visiems lietuviams n 
lietuvaitėms tą vakarą paremti! 
savo atsilankymu. nes tos' 
draugijos nariai taipgi lankosi

Cicero
Du žmonės vištą piove

Iki-
šiol mes, Didžiosios 
lietuviai neignoravom 

Lietuvos lietuvių —• 
klaipėdiečių ir skaitlingai lau
kėm jų vakarus. Parodykime 
ir dabar, kad mes esame jų 
draugai. Atsilankiusieji gi bus 
užganėdinti. ( žganėdinimą už
tiki iiia jau tas, kad "Netikėtas

Du draugeliai užsimanė 
t ienos. Gavę vištą rengėsi pjau
ti. Vienas laikė vištą, o kitas 

galvą. Peiliu dūrė galvon, 
—pasileido kraujas. Draugai 

manydami, kad jau višta “ka-

juokinga komedija, o antra, ko
medija bus suvaidinta vado
vaujant musų gabiai ir nenuil-, 

darbuotojai ' 
jos Scenos 
kiekvienas

stančiai scenos ’ 
p-iai Dundulienei su 
Mylėtojų Grupe, o 
žino, kad p-ios AL
nės ruošiami vaidinimai visados 
publiką patenkina, nes p-ia 
Dundulienė yra viena iš gabiau
sių musu artisčių ir režisierių, 
Kini dirba scenai su atsidavi
mu jau virš 25 metų. Ji dirba 
ne už pinigą, bet pamylėjusi 
sceną, dirba, nežiūrint, kad 
pragyvenimą sau turi pelnyti 
dirbtuvėj kaip ir kiekvienas 
darbininkas. Tad paremkime 
p-ios Dundulienės vaidinimus, 
lankykime
mums, tad ir mesjmkime su j

JUOS,

mumis.
^irmas* Žaibas.

Vanagaitis išvažiuoja
Clevelandiečiai pamilo ne tik 

ristinos su Požėla ir Sarpalium, 
bet reikalai!j i iš ('.h 
nų-dainelių iš komp. 
gaičio skrynelės.

Vana-

I

Kiekvienas ibiui, praleistas dole
ris sudaro nematomą juosiu 
ų ir kiekvienas centas atlieka 

ftiin tikrų darbų. Praleisdami cen
tų paskui centų, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
Šj*utų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė 
tume t juos į banką ar smilką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbt’; jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
I7.SH So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
2 lubos

cen-
RUIMAS

frontas. 3-

garu šildomas 
vytam.

kainba-
3213 Emerald

NUOMON kambarys ypatai sn v 
gin ai' be, pi ie mažos šeimynos 
randasi geroj apielinkėj.

6637 So. Roekvvell St.
uždirbą po 

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji

au sekretorių 
o nuo jo su- 

daugi Ilsis jūsų

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsivedinmi merginos 

arba našlės, gali but ir su keletu 
vaikų, jeigu turi kiek savo turto. 
Aš-esu vaikinas 37 metų amžiaus, 
turiu savo farmų 250 akrų žemės. 
Man reikalinga moteris, nes vienam 
atsibodo gsventi. Su pirmu laišku 
meldžiu savo fotografiją atsiųsti. 
Duosiu atsakymą kiekvienai. Vyrai 
nerasinckit. \V. Cesna, Bagley, Mich.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Su dviem vyrais, kurie turi 
amžkius 25-35 metų ir kurie 
norėtų eiti j pardavinėjime 
vietą.

MR. SWART 
Morrison Hotel

REIKALINGAS janitoriaus pagcL 
bininkas. turi Imti nevedęs. Kam
barys ir valgis, NAUJIENOS, 173( 
So. Halsted st., Iiox 873.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karui 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma 
šinčrija, bet body yra visai naujo: 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma 
note pirkti ar mainyti į senų atva 
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevan 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

lėkti. žiuri, 
turėjo būti 

vištos, pasirodė, kad tai iš du- 
rėjo piršto, mat pataikyta savo 
pirštam o ne vištos galvon.

Pagavę vištą iš piktumo no
rėjo galvą nutraukti, bet butą 
stiprios, tai reikėjo 
ir piove kol pabaigė.

kuris

pinuti

Duona dykai

nauja
jau atsidarys 
žinomos gar- 
National Tea

draugas 
nuo 

iki vakaro vėlai, 
namus, susirinki- 

l visus, senus ir 
liktųsi "Naujienų” 
"Naujienų” drau

gais. Kaulas už savo nenualsų 
i darbą ir pasišventinimą labui 
i “Naujienų” gaus glėbį kuponų, 
įo vėliau pluoštą brangių dova
nu. Bile kuris iš Jūsų, kurie 
seksite Kaulo pėdoms, nešti 
"Naujienoms” naujus skaityto
jus gausite tokį skaičių kuponų 
kaip kad gauna 
draugas Kaulas:
Už metinį ska^ytoją .... 400 kuponų 

I Už pusmetini skaitytoją 200 kuponų 
— “ - ’ j. . j

Šitoksai apstus skaičius kupo-

Kaulas "Naujienų”
— jis dirba "Naujienoms 
ryto anksti 
Laksto per 
mus, kalbina 
jaunus, kad

Naujienų’'

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 5 pool ruimo \ 

stalai, penkios kėdės, 3 stiklinės 
šėpos ir kiti prie pool ruimo rei
kalingi daiktai, $350.00. Turime 
išvažiuoti; parduosime pigiai.

1617 So. Jefferson St.

DIDELIS Bargenas. Pardavi
mui bučernė ir grosernė su nau
ju dideliu muro namu, trys pa
gyvenimai po šešis kambarius, 
ir didelė krautuvė. Garudžius 
Jei keturių mašinų.

2859 W. 40th St.

DIDELIS BARGENAS ( K ERO

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

1413 So. 49th Ct.

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

4201 So. Maplevvood Avė.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių sąvišelpoa 
draugija Chicagos mieste. | šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 

)s: $6, $10 ir $16 savaitėje.
,'s sykį įstojęs į šią draugiją 
liub>as išvažiuoti iš Cbicagos į 

bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip iri 
gyvendamas U.hicngojc. Nariai šios' 
draugijos gali patapti kaip vyrai,! 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į .šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 

Į draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
!.Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 

j Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
i čia galėsite išpildyti aplikacija įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją . .
S. P. Palengvinimas įstojimui j šią ■ Didžiausia ir geriausia 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio j gimo įstaiga Chicagoj. 
12 d. š. m. P----  ‘ ! ----
lietuviams 
gruodžio 
draugijc- narinis.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevų, 0opierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted SI.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

VABTOTŲ karų išpardavi
mas. 190 Kordų, vėliausio mo
delio. Tai yra didelis bargenas.

George E. Sherman & Co.
1725 \V. Division St.

PARDUODU savo bučernę pigiai. 
Biznis yra* geras ir visas cash. Pui
kioj vietoj, ant kampo. Apgyventa 
kmerikonais. ir dalinai lietuviais, 

'■’riežastis pardavimo einu i kitą biz- 
tj. Atsišaukite ir pamatykit • patys.

5701 So. Carponter St.
Tel. Wentworth 4543

Už- PARDAVIMUI
PĄRDAVIMU1 gerai įsteigta res- 

auracija. Daro gerą biznį. Lietuviu 
ipgyventoj apielinkėj. 1739 So. Uni
ted St. Box 875.

PARDUOSIU savo grojiklį pianų 
yra gerame stovyje, už $75 
arba ant kredito. V. Boereh, 
Milsvaiikee Avė.

cash
3968

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4., Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senumo, 

stogų den- 
Tik patyrę 

’ . J. J.
'iki DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
šios Ogden Avė. Phone Lawdale G1’14.

Už $125 nupirksite mano beveik 
naujų grojiklį pianų. Priimsiu nota 
mažais išmokėjimais. .L L. Ramos 
2332 Madison St., 1 fl. front.

PARDAVIMAI bučernė ir groser- 
’iė su namu ar be namo. 5 metų ly
nas. 5 pagyvenimui kambariai, garu 
tildoma. Biznis išdirbtas per 15 me
ti. Pardavimo priežastis savininko 

liga. McKinley Park apielinkėj.
Te). Lafayette 5862

i tiktai .... ______ ___________ . _ _
Perint verta Cbicagos unijos darbimnkai jsamdomi.
pasirūpinti, kad
dienai Vktumčt

PARDAVIMUI delikatesen, gro- 
šerne, ice cream ir saldainių, su 4 
gyvenimui kambariais, geras lysas 
renda $40. Pigiai už cash. 5301 S. 
Union avė.

Naujienų 
Visi, kuriu 
malonėkite 
pirversli pasielgti pa 
jų. —Sekretorius.

spulkos narių atydon.— 
mokesty.-; yra užvilktos, 
užsimokėti, nes busime 

konstituci-

Birutės Choro dainų 
aliu 21 <1., X vai. Mark 

Birutė.

i 1 -*■ 1 ............... *
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosemių, ’ Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen. Restauran- 
tų, Kcndžių, Be- 
kernių. Musų 

pecialumas, Geras patar 
nayimas, žemos kainos. 

Sostheims. 1912 So. State St.

PARDAVIMUI bučernė. vaisių ir 
daržovių krautuvė. Krautuvė ran 
dasi prie svarbios biznio gatvės. 
Geras lysas ir geroje vietoje dėl lie
tuvio. Atsišaukit po 6 vakare.

554(1 ADA ST.
Tel. Englewoo<l 8489.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMU per savininkų, 

les būtinai reikia pinigų. Par
duosiu namų su krautuve ir 
fialų, 3(M)8 W. 59 St. Pamaty
kit jį šiandien.
Tel. Prospect 8588 arba 9875

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namelis ant plytų pamato, l'ur- 
nasu apšildomas. 6915 S. Robey st.

savaitę 
krautuvė, 

kompanijos
Co., dailiame naujame p. Anta
no Miliausko name. Kaip pap
rastai, kompanijos priimta duo- 

į Ii žmonėms duona dvkai.
Pasikalbėjime SU vyriausiu Už 3 mėn. skaitytoją .... lOO kuponų 

vedėju National Tea Co. ..p. C. šitoksai apstus skaičius kupo
lu Dempster, jis pasisakė, kad nu davimas tęsis tiktai iki Spa-; 
krautuvė bus atdara ateinantį lio 31 dienai, pertat verta pasi- 
šeštadienį, duos duoną dykai 
ir kad manažeriumi krautuvės 
skyrsiąs 
Dempster 
vių ir jis 
tuviais.

turi jau keletą lietu-

skubinti, kad tinkinai išnaudo
jus šį laiškų, kad gavus kuodau- 
giausia skaitytojų-prenumerato- 
rių “Naujienoms”. Kaulas dirba

ana žingeidauja lie-1 išsijuosęs, miega mažai, o valgo 
! dar mažiau, žodžiu sakant, visą I
I savo liuoslaikį pašvenčia “Nau
jienoms” skaitytojų rinkimui,

Į Ciceros biznieriai susilauks j 
'rimtos konkurencijos, nes Na- 
[tional Tea ('o. ] 
i tavoms ta pačia kaina, už 
rią biznieriai gali pirkti, 
tional Tea Co. Chicagoje 
virš 899 krautuvių.

—Reporteris.

parduoda savo jr jjs įajp spėriai dirbs iki Spa-
ku-

turi

Lietuvių svet., "Talentų Vaka-1 
ras", kuriame dalyvaus du dzi- Į 
mdziai J. Olšauskas su “skam-! 
kančiomis stygomis” ir A. Va
nagaitis su "katinuku...”

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS.—• Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

lio 31 dienai, kad gavus tiek ku
ponų, idant už tuos kuponus įsi
gijus auksinį Man’s VVatch, ver-

■ tės $35.00. Kaulas visus savo 
surinktus skaitytojus kai kada 
atneša ypatiškai, o kai kada

; prisiunčia laišku — nešdamas 
'arba siųsdamas prenumeratas ir 
I pinigus Kaulas nepadaro apsiri- 
I kimo niekuomet, 
' žino,

nes jis gerai 
kad ‘‘Naujienų” adresas

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

“NAUJIENOS^
1739 So. Halsted St.

Chicago. I1L

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

Pinigai
iš

Bridgeport o
A

12507 B. Benuiyenei
Katiliui

pav^ LIETUVĄ
Pinigus gavo:

55707- T.
950—P

7368— P
Kundrolienei
Nedvanti
Daktaraitienei

12516 -B. Vežiutei
12517—J. Vėžiui
7379 A. Tarasevičiui
7381—P. Alekslunui
7387—Zofijai Andriuškienei 

55626—F f Petokiene!

per 
NAUJIENAS

32 |O So. Halsted St-, 
Tel. Boulevard 9663.

Pranešimas Brighton Parko' 
Lietuviams

Brighton Parko 
aprūpinu šitos 

‘‘Naujienoms”
>, perjtat, kurie 

malonėkite 
pažymėtu .... ... .

4438 South | Atdara dienomis, vakarais, Sckma- 
Įdienyj po pietų.

URANE SELEMONAVICIUS 
504 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkės 
kasdie anksti 
norite gauti ‘ 
mečiais per 
duoti man
adresu: Pranas 
Eairfield Avė.,

visįęms 1 
kad aš 
lietuvius

išryto
Naujienas” kasdie ryt-
i išnešiotojų,

žinia žemiau
Jurėnas,
Tel. Prospect 1887.

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullmano ir Kensingtono 

Lietuviams

Palengvinimui virš paminėtų kolo
nijų lietuviams gavime “Naujienų’’ 
kasdie, prie seniau buvusių stočių, 
atidarėme dar ant sekamų kampų:

ROSELAND:
Avė. ir 103 Street,
Ąve. ir 107 St.
Avė. ir 108 Street, N. W. 

ir 108 Street, S. W.

Michigan
Michigan
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 

, Michigan

Ave

ir 113 St
Avė ir 115 St.

KENSINGTON.
115 St., kampas Eront Street.

111 Ave.ir Cottngc Grove .
SO. CHICAGO:

Kaulakis, 8837 So. Houston
ENGLEAVOOD

Vincennes Avė. ir 79 SI.
Visose čia paminėtose vietose 

“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.
NAUJOS ^STOTYS CHICAGOJE: 
Western Avę ir* 71 Si. • 
Halsted Si. ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kad tei

kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Cbicagos arba • 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo-j 
nėkite, apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešiną ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui stotis bus įsteig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius,
" .................. Tt" 1 1 !*" ■ . " 11 '

Avė.

ISRENDAVOJIMUI
NUOMON 5 kambarių fintas, Mar- 

ųuette Manor,. renda nebrangi. Tin- 
•kamas daktarui, dantistui, beauty 
parlor arba kitkam. Galima krausty
tis tuojau.

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd.

Prospect 8678

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31’/ac, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrarhs, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

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

GERA pčoga įsigyti gerą biznį; 
čeverykų taisymo šapą parduosiu 
arba mainysiu ant loto ar mažo 
namo nepaisant apielinkės.
• E. G; LUCAS & CO.

1108 Archer ąve.' 
Lafayette 5107

PARDAVIMUI grosernč ir 4 kam
bariu rakandai. Biznis labai geras, 
geroj vietoj; pardavimo priežastis 
— apleidžiu šalį.

Kreipkitės;
7322 S. Robey St.
Tel. Prospect 5417

PARDAVIMUI 2 namai, vienas 4 
pagyvenimų Chicagoje, kitas 2 pagy
venimų su krautuve Hart, Mich.. ar
ba mainysiu j vityią didesnį namą 
Chicagoje. Namai be skolos.

J. ŽALIS
717 W. 21st St. 

Chicago, 111.

MORTGECfAi-PASKOLOS

BARGENAS

Tel. Lafayette 8705—8706

RUB1N BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Padarome paskolas ir apsaugojam 
nuo ugnies. Parduodame ir maino
me namus greitu laiku.

1747 W. 47th Street 
2-ros lubos 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKO
MOTĖRŲ

PASIŪLOMA DIDELE 
PROSĄ

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

MR. SWART
Morrison Hotel

REIKIA patyrusių moterų de) sor- 
tavimo popierų į junk shop. P. Gold
man, .1405 W; 21 st St.

PARDAVIMUI groseris ir visokių 
smulkmenų krautuvė, pigiai. Ran
dami keturi kambariai gyvenimui. 
Pardavimo priežastis svarbi.

Kreipkitės:
3259 S. Union avė.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

EXTRA. EXTRA!

Paskola suteikiama 
} vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė ir grosernč ant Archer Aye. 
ant pareinamos gatvės. Kaina $600 
cash, greitai. Kreipkitės.

1602 S. Cųlifornia avė.
Tel. Lafayette 4287.

PUIKUS biskį vartotas grojiklis 
pianas, benčius ir rolės, $120. 6136 
Su. Halsted st.,namas.

IŠ PRIEŽASTIES persikraustymo 
parduosiu savo gražų $850 vertes 
grojiklį pianų už $140, įskaitant 170 
rolelių, benČių ir cabinet, cash arba 
išmokėjimais dėl gerų žmonių

SHIMKUS, 
6512 S. Halsted st.

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

PARDAVIMUI kcndžių Storas, ar-* 
ti prie leatro. 3528 S. Hnlsted st.

• GROSERNĘ ir bučernę parduosiu 
pigiai arba mainysiu. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 1036 W. 31 st St., 
Tel. Boulevard 2497:

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

Mes pagelbesim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory & 
Commercial School

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
3301 So. Halsted SI.

(Kampas 33 gatvčs, 2 lubos)

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinant dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street.

PARDAVIMUI bučernė pigiai. Biz
nis geras; tas pats savininkas per 
šešis metus. Atbišaukit

Henilock 1103.

PARDAVIMUI barbernė 2 sėdy
nių pigiai. Renda $25 į mėnesį.

856 W. 33rd Street

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė labai pigini, biznis geras; mai 
nysiu į automobilį. 5752 S. Ratine 
avė. —.

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
nė. Priežastis — mirtis. 828 \V 
31 St.


