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Varšuva sielojasi pa
dėtim Lietuvoj

Maskva mesianti kursčius 
„ revoliucijas svetur
Devyni darbininkai žuvo kasy

klų ekspliozijoj INanticoke

Varšuva sielojas dėl situa
cijos Lietuvoj

Kadangi valdžia nepripažįstanti 
naujų vyskupų, tai Lietuvoj 
galinti kilti padėtis tokia, 
kaip Meksikoj

Sovietai mesią savo pro
pagandą svetur

Komi n temo propagandos de
partamentas busiąs panai
kintas; nori tartis dei skolų

'Pacific and Alluntic Hlioto|
Sir Alau (’obham apleidžia orlaivį. Tuo orlaiviu Sir Alau nulėkė iš Londono 

j Australija ir sugrįžo atgal.

8 valstijos balsuos prohi- Anglija rodo dominijoms 
bicijos klausimu savo pajėgas

Balsavimas neturės didelės Dominijų premjerams suruoft- 
reikšmės, bet parodys, kaip ta dideli Britų kariniai lai- 
žmončs dabar žiuri į prohi- vyno manevrai 
biciją -----------

-----------  LONDONAS, XL L — Britų
Rinkimuose, kurie įvyks ry- imperijos konferencijos daly

toj, lapkričio 2 dieną, aštuo-|viams, dominijų premjerams ir 
niose valsti jose — Galiforni jos, I jų žmonoms, admiralti ja su- 
Colorados, Illinois, Missouri,'ruošė karinius laivyno manev- 
Montanos, Nevados, New Yor- rus, kuriuose dalyvavo pen-
ko ir \\’isconsino — piliečiai kiasdešimt įvairios rųšies karo
balsuos taipjau ir prohibicijos laivu, submarinų, ir aeroplanai!
klausimu. Į Tų demonstracijų tikslas bu-

Nors tuo balsavimu dar nic- vo parodyti dominijoms, kaip
ko nebus atsiekta, bet jis pa
rodys, kiek yra pažengęs judė
jimas už prohibicijos įstatymo 
pakeitimą. '
' Klausimu, kuriuo piliečiai
balsuos, formos įvairiose valsti
jose yra skirtingos, tečiau jo 
esmė beveik visur ta pati: ar

naudinga joms būti dalim 
ty imperijos, turinčios 
galingų jūrių jėgų joms 

! priešų ginti.

B ri
tėki lį 

nuo

Nikaraguos prezidentas 
Chamorro pasitraukė

Chicago Tribūne Press Ser
vice spalių 30 d. praneša iš 
Varšuvos:

Varšuva labai sujaudintu 
pranešimais iš Lietuvos. Bijo
ma, kad visoj Lietuvoj nekiltų 
panaši padėtis, kokia šiandie 
vies| witau,j a Meksikoj, kadangi 
Lietuvos valdžia atsisako pri-

LONDONAS, XI. 1. [Chica- 
go Tribūne koresp. John 
Steele . — — Iš versmių, tu
rinčių labai artimų ryšių su 
sovietų Rusija, tenka sužinoti, 
kad tuojau, kai pasibaigsianti 
dabar Maskvoj laikoma SSSR 
komunistų partijos konferenci
ja. bus sušauktas nepaprastas 
trečiojo [komunistų interna-

Lv. ?. .cionalo tarybos mitingas, o po
žiaus paskirtus vyskupus. j^() L>usi«j paskelbta radikaliųjų 

permainų sovietų valdžios po- 
Buvęs Bulgarijos kara- litikoj.

liūs nori grįžti atgal i Sovietų valdžia esanti nusita- 
_'• rus padaryti galą trečiojo inter- 

BERLINAS, XI. L _  Berli- nacionalo maišymais i viduji
nei- Tageblatto -įauta' iš Bei- nius kitų valstybių dalykus ir 
g rado telegrama skelbia, kad paliauti savo komunistinę pra
buvęs Bulgarijos karalius Fer- pagandą visame pnaaw<y. 
dmandas. kurs dabar gyvena Pirmas žingsnis busiąs komu- 
Vokietijoj. pradėjęs pert rakta- nistų internacionalo propagan- 
cijas su Bulgarijos ūkininkų dos departamento phnaikini-
juirtija dėl grįžimo i Bulgari- mas, antras—stipri kampanija 
ją už pripažinimo gavimą ir pa-

Ferdinandas atsižadėjo sosto darymą sutarčių su visomis to- 
karo pabaigoj. Dabar Bulgari- mis valstybėmis, kurios iki 
joj karaliauja jo sūnūs Bori- šiol dar nėra pripažinusios so- 
sus< vietų valdžios. Trečias daly-

Ikas tai Rusijos užsienio skolų

kasikių daly dirbdavo bendrai

Vokiečiai svarstys pasko
los Francijai planą

$500,000,000 paskolos turėtų 
franeuzams gauti reparacijų 
agentas, garantuodamas ją 
Vokietijos geležinkeliais

B F RUNAS, XI. — šian
die susirinks Vokiečių ministe- 
rių kabinetas apsvarstyti Fran
ci jos užsienio ministerio Brian- 
do, Vokietijos ambasadoriaus 
Paryžiui Iloescho ir amerikie
čio generalinio reparacijų agen
to Seymouro Parker Gilberto 

sutaisyto finansinio
plano. Einant sakytu planu ge
neralinis reparacijų agentas tu
rėtų gauti tarptautinės pasko- 

garantuojant ją Vokieti- 
'jos geležinkelių obligacijomis,
ir tą paskolą atiduotų Eranci- 
jai, idant tuo padėjus jai savo 
pinigų vertę stabilizuoti. Fran
ci ja tam savo reikalui nori gaut 
2 bilionu aukso markių (500 
milionų dolerių). Tarptautinė 
paskola iš 8 ar 9 nuoš. paluka- 

Įnų butų garantuota 6 bilionu 
aukso markių vertės Vokiečių 

! geležinkelių obligacijomis.

Pilsudskis “muštravoįa” 
Lenku seimo narius

žmonės patenkinti esamais pro
hibicijos įstatymais, ar prie
šingi jiems,

Illinois valstijoj pateiktas. 
balsuotojams klausimas sufor- i 
muiuotas taip:

“Prašyti kongresą v” <k
kuoti Volsteado aktą taip, 
kiekviena atskira valstija 
išsispręstų, koks gėrimas 
svaigus gėrimas.”

Jungtinių Valstijų įsimaišymu 
jo pareigas laikinai eis sena
torius Urizas

Prezidentas paskelbia 
“Kalakutų dienų’’ 

t

\VASH1NGTONAS. XI. L— 
Prezidentas Coolidge išleido for
malią proklamaciją, nustatyda
mas ketvirtadienį, lapkričio 25. 

kaipo “Dėkojimo dieną”, kuvią 
kiekvienas doras amerikietis 
stengias valgyt kalakutienos.

And ra Javos saloj

IIAAGA, Niderlandija, XI L 
— Gautu čia pranešimu Besoe- 
ki provincijoj, Javoj, siautus 
baisi audra, padariusi didelės 
žalos.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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- 
ntf\50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereikar 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

klausimas. Sako, kad sovietų 
valdžia planuojanti pakviesti vi
sus, kam Rusija skolinga, su
sirinkti j kongresą Viennoje, 
Kame visa skolų situacija butų 
išnagrinėta ir išsiaiškinta.

Manoma, kad Rakovskis, so
vietu pasiuntinys Francijai, 
tokiam tarptautinės konferen
cijos planui gavės jau Franci- 
jos pritarimą.

Girdėt taipjau, kad Italijos 
premjero Mussolinio įtakos dė
ka, sovietų Rusija užpropona- 
vus Čechoslovakijai daryti tar
pusavio saugumo paktą. Toks 
jau pasiūlymas busiąs padary
tas ir Lenkijai.

“Garo” Kirilo žygiai
Teko sužinoti, kad didkuni- 

gaikštis Kirilas, pretendentas į 
Rusijos sostą, kurs per keletą 
dienų lankėsi Viennoj, norėjęs 
sukelti didelės paskolos rusų 
monarchistų reikalui. Nesenai 
Kiiilas pareiškė, kad per atei
nančius dvejus metus monar
chija Rusijoj busianti atsteig- 
ta.

9 angliakasiai žuvo kasy
klą ekspliozijoj

šeši kitj darbininkai išliko 
sveiki tik dėl to. kad pavėla
vo ateiti į darbą
VVILKT'S BARBE, Pa., XI.1

1. Nanticoke miestely Sus- 
(Įiiehannn Collieries kompani
jos anglies kasyklose No. 7 pra
eitą šeštadienį įvyko baisi ek- 
spliozija. kurios devyni darbi
ninkai buvo užmušti. Tarp už
muštųjų keturi buvo vienos 
šeimynos nariai,

Toje
penkiolika darbininkų. Iš ryto 
devyni jų jau buvo nuėję dir
bti. Netrukus atvyko ir kili še
ši, bet tiems dar neįėjus 
įvyko sprogimas. Tuo budu pa
starieji išliko sveiki.

Visų užmuštųjų kūnai jau su 
rasti ir išgabenti į viršų. Ieš
kant žuvusiųjų, aštuoni gelbė
tojų partijos nariai buvo nuo
dingais gazais „ pritroškę, bet 
visi pavyko laiku išgabenti vir
šun ii- atgaivinti.

Francuzų komunistai 
protestuoja prieš 
Sacco ir Vanzetti 

žudymą

vidun los

2rys Vokiečių laivų lini
jos susijungi? daiktan

Reikalauja, kad prieš valdžios 
atstovą seimas stovėtų išsi
tempęs kai kareivis

VARŠUVA, XI. 1. — Mar-
! salas Pilsudskis, Lenkijos 
[premjeras, sustabdė išmokėįi- 
| mą algų seimo atstovams dėl 
! to, kad tie atsisakė klausyti 
jo įsakymo, būtent, kad val
džios atstovui kalbant, seimo

1 nariai turi stovėti, išsitempę 
kaip kareiviai, ir klausyti.

Seimo pirmininkas kreipėsi į į 
respublikos prezidentą Moscic-i 
kį, prašydamas, kad atidaromoj 
seimo sesijoj jis patsai daly
vautų. Prezidentą pagerbda
mi, seimo nariai, mat, sutiktų 
atsistoti. Tuo budu Pilsuds
kio įsakymas butų kaip ir iš
pildytas.

Prezidentas Moscickis žadėjo 
būt seime, tečiau daugelis abe
joja, ar šitoks kompromisas 
palenks Pilsudskį išmokėt pri
klausančias seimo nariams al
gas. Geriausiame atvėjy, jų 
nuomone, prezidento sutikimas 
atvykti posėdin butų vis tik 
laikinas seimo laimėjimas.

DIEVAS POLITIKOJ
Kęnoshos blaivininkės kviečia1 

Dievą padėt nuveikti 
pi uosius” kandidatus.

— Prezidentas Chamorro modifi-' ... .,. . pagaliau rezignavo ir preziden** kad . • ....,to pareigas eiti pavedė senato-
1 riui Sebastianui Urizai.

! Netrukus įvyks naujo kon
greso rinkimai, kuris tada pre- 

[zidentu išrinks Adolfą Diazą. 
'Jo išrinkimą Jungtinės Valstn 
[ jos pripažins, tuo tarpu kai 
i Meksika ir Guatemala veikiau
siai nepripažins.

• Prezidento Chamorros pasi
traukimo atsiekta Jungtinių 
i Valstijų įsimaišymu.

Krikščio-
KENOSHA, Wis., XI. 

Ponia W. Julianienė 
nių Moterų Blaivybės Sąjungos 
Kęnoshos skyriaus pirmininkė, 
kviečia Poną Dievą dalyvauti 
politinėj kampanijoj. Poni pir
mininkė būtent išleido atsišau
kimą, 
ninkus 
rinkti 
melstis, kad įvyksiančiais rvtoj.^g fmogžudybę. šių metu 
rinkimais ląimėtų visi “sausieji” 
kandidatai ir kad proponuoja- 
mas referendumas prohibicijos I 
klausimu butų sumuštas.

Teisiama kunigas už 
žmogžudybę

FORT \VORTH, Tex., XL 1. 
, . , . .... i— šiandie čia distrikto teis-kviesdama visus blaivi-1 . . ..v. .. . ± . ;me prasidės byla vieno baptis-

sian le po pie ų susi bažnyčios kunigo, Franko J. 
i baptistų baznyču; n'(NorrjsO) ; teism() ran.

Japonijos pašalpa Flori
dos uragano aukoms

liepos 17 dieną kunigas Norris 
'savo bažnyčioj nušovė turtin- 
jgą vietos biznierių ir burmist- 
iro draugą, D. E. Chippsą.

Prieš dvyliką metų kunigas 
Norris irgi buvo pakliuvęs į 
teismo rankas, kaltinamas dėl 
savo bažnyčios padegimo, bet

PARYŽIUS, XI L Franci-, BERLINAS, XI. 1. - Trys 
jos komunistų delegacija su f|į(|e|gs vokiečių laivų kompani- 
parlamento atstovu Andre Ber-Į jos „Gbrman-Australian, Kos- 
thon prieky įteikė Jungtinių, njDS jr Hamburg-American li- 
Valstijų ambasadai rezoliuciją, — susijungė daiktan. Ben- 
kuria protestuojama prieš mir- dras jų turtas dabar siekia 31,- 
ties bausmės įvykdymą dviems 0OQ,OOO dolerių, laivų tonažas 
Massachusetts radikalams, Ni- 879,000.
eolą Sacco ir Bartolomeo Van
zetti, pasmerktiems 
mai jų papildytos 
bes.

dėl taria-
žmogžudy- Iregistravo stiproką že

mės drebėjimą

Du užmušti traukiniui 
sudaužius autą

SPRINGFIELD, Ohio, XI 1. 
— Big Four pasažieriniam trau
kiniui užgavus ties Dayton Pike 
automobilį, du asmenys buvo 
užmušti, o trečias pavojingai j 
sužalotas.

Kritęs nuo vežimo užsimušė
GOSHEN, Ind., XI. 1. — Nu

kritęs nuo vežimo komų užsi
mušė vietos farmerys Sol. i 
VVilson, 71 metų amžiaus. I

Britų laivas paskendo; 
įgula išgelbėta

NEW YORK AŠ, XI 1. — Gyp- 
sum Transportation kompanijos 
garlaivis Felix, atplaukęs praei
tą šeštadienį; New Yorką, par
gabeno kelioliką jureninkų, iš
gelbėtų nuo Britų burinio laivo 
Melbourn. Laivas Melbourn pa
skendo Fundy įlankoj laike siau
tusias praeitą trečiadienį smar
kios audros.

UŽGYNI RAUDONUS AUTO
MOBILIUS, BET NE DEL 

POLITIKOS
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, XI. 1.—-Konstantinopolio 
prefektūra išleido įsakymą, ku
riuo užeinama automobiliams 
vartoti raudoną dažą. Tas da
žas paliekama vien miesto gai
srininkų automobiliams ir inži- 
nams.

VICTORIA, B. C., XI. L— 
Gonzales meteorologijos ob
servatorijos seismografas įre
gistravo “pusėtinai stipt ų” 
žemės drebėjimą, įvykusį kur 
nors apie 500 mylių tolumo 
nuo Victorijos.

Gyvenimas — kvailiu
kvailiausias daiktas

ROCHESTER, N. Y., XI. L 
—Jury aštuoniais balsais prieš 
tris pripažino tiesą žinomam 
Chicagos advokatui, Clarence 
S. Darrowui, jo debatuose su 
vietos kunigu D-ru Clintonu 
Wunderu. Debatų tema buvo: 
“Ar gyvenimas turi tikslo?” 
Darrowas, kurs gynė neigiamą 
pusę, pareiškė, kad gyvenimas 
esąs kvailių kvailiausias daik
tas, kokį tik galima įsivaizduo
ti.

Karališkai porai šliubą 
duos socialistas

WASHINGTONAS, XI 1.
Amerikos Raudonasis Kryžius 
gavo iš Japonijos 83,300 jenų 
($43,150) pašalpos dėl uragano

įbuvo išteisintas.

CENTERVILLE, la., XI. 1. 
{— Gaisras sunaikino čia Fi- 
sher Lumber kompanijos me-

nukentė.jusiems Floridos gyven- džio sandėlius padarydamas 
tojams. apie 100,000 dolerių nuostolių.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biu/ras šiai dienai pra
našauja:

STOKHOLMAS, Švedija, XI. 
1. — Lapkričio 4 dieną Stok
holme bus iškilmių: Švedijos 
karalaitės Astridos vestuvės su 
Belgų kronprincu Leopoldu. 
Aukštiems jaunavedžiams civi
linį šliubą duos Stokholmo bur
mistras Carl Lindhagen, socia
listai.

Daugiausiai apsiniaukę ir 
nenusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis maiuąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 45° F’.

j šiandie saulė teka 6:22, lei* 
«džiasi 4:46 valandą.

Houdini mirė
DETROIT, Mich., XI. 1. -J 

Vakar vietos ‘ ligoninėj tnirS | 
Harry Houdini, pagarsėjęs ma- 
gikas ir spiritistų priešas. Per 
daugiau kaip savaitę laiko jis 
sirgo vidurių uždegimu. |

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 į 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. 
RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

NAUJIENOS
1739 SofHalsted St Chicago, m.

. .j,. įju.įii 11 .............. J" ' --- 1------- "Tr—1——
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N amai ir Žem ė
»*

Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 
lucorp. 1025 m. l»al. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J KUCH1NSKA8, Pirmininkas — 2221 W. 22nd 8*., Canal 2552
J. YU AKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., I^afayette 4195
A. N. MARULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Kaip kartais atsitinka viršuj, nors pavieniui pupos yra L. R. E. Tarybos posėdis 
sunkesnės.

Rytoj balsavimas dėl 
taksų pataisos

Musų patarimas balsuot už

Ar visur pinigai neša 
pelną?

Tie, kurie gali balsuoti, turės 
progos pareikšti savo nusista
tymą dėl siūlomos pataisos prie 
Illinois valstijos konstitucijos. 
Pataisa liečia taksų mokėjimą.

Nors atsirado nemažai kriti
kų, siūlančių atmesti pataisą, 
vienok musų įsitikinimu ji yra 
naudinga. Ir štai dėl ko: kuo
met šios valstijos konstitucija 
tapo priimta 1870 metais, tai] 
pasirodė, kad taksai bus deda- j 
mi tik ant “regimos” nuosavy

Pirma negu pirkti žemės ga
balą ar namą, reikėtų gerai ap
sigalvoti. Ne visur yra vieno
dos sąlygos. Žemė, esanti toli 
nuo Cliicagos, žinoma, ne taip 
greit pakils vertėj ir atneš 
savininkui laukiamą nuošimtį.

Neprisilaikymas mažmožio j- 
statymuose gali nukreipti viską 
priešingai negu, kad mes norė
jom.

I Nesenai įvyko toks dalykas. 
Vienas lietuvis, našlys, su dve
jetą mažų vaikų, prieš karą bu
vo nuvažiavęs Lietuvon ir ap
sivedė jauną mergaitę. Sugrį
žęs Amerikon jie visą laiką ge
rai gyveno, nors augančių ber
niukų atsinešimas Imk savo pa
motės buvo šaltas ir įžeidžian
tis. Laikui bėgant jie susitaupė 
tiek pinigų, kad galėjo nusi
pirkti namą ir išleisti į mokslą 
vaikus. Bet vaikams nepatiko 
būti namie ir 
nežiūrint tėvo 
krūvoj.

Dirbtuvėj
tampa sužeistu. Jo žmona aty- 
džiai prižiūri jį, tvarko namo 
reikalus, iškolektuoja rendas ir 
1.1. Einant tėvo sveikatai blo
gyn, jis savo nuosavybę perra
šo ant žmonos vardo, padaryda
mas prie notaro akių, taip va
dinamą “ųuitelaim deed”. Apie 
tai praneša savo vaikams, kurie 
betgi neatkreipė j tai didelės 
domės. Dokumentas buvo idė- ♦

jie prasišalino, 
prašymo gyvent

dirbdamas tėvas

tuomet kitokios ir nebuvo. Pra
ėjus keliems dešimtims metų, j 
pasikeitė 
nuosav yl 
patentai, kopijavimo teisės, ge
ras firmos vardas ir 1.1. 8ie 
dalykai yra turtas, 
sulig dabartinės 
jų negali npdėti taksais.

pa j vai rojo 
taip vad.

gos plotai, brangsta kasmet po 
šimtą dolerių ir daugiau ant 

Likerio. Todėl, kurie, perka far- 
mas arti miesto ir jei patys per
daug nemoka, gali pusėtinai pel- 
pyti. Tas pats dalykas yra ir 
su lotais, kur įvesti visi pato- 

i gumai ir įrengimai: gatvės, ša- ii, i i . • •/’ i lygatviai vandentraukiai ir 1.1.

, bet vienok 
konstitucijos

Taipgi turtas nėra vienokis. 
Iki šiam laikui mokesnis deda- Į 
vo proporcingai. Pataisa žada 
paskirs t y t turtą į skyrius ir 
kiekvienas skyrius bus atskirai 
taksuojamas. Nejudinama nuo
savybė turės atskirą vietą mo
kesniuose.

Pataisa nepadidins taksų; 
prie gero su t vaikymo mokėjimo 
sistemos galima tikėtis greičiau 
priešingo. Kai kurie baidosi, 
jog ji uždėsianti mokesnių ant 
bažnyčių ir įvairiu labdaringų 
įstaigų. Tai nėra teisinga. Ly
giai nepamatuotas užmetimas ir 
jog minėta pataisa suteiks- Illi
nois legislaturai teisę sauvaliai 
skirstyti mokesnius.

Kadangi didžiuma Amerikos 
valstijų jau tokią ar panašią pa
taisą yra priėmę, tai Chicagai 
ir visai Illinois- belieka tik 
sekti anų pavyzdį.

lavintas ir lotų.
Bet daugiausia pelnė tur būt 

tie, kurie turėjo nusipirkę biz
nio kampus. Gaila tik, kad tar
pe lietuvių mažai atsirado tokių 
l urie išdrįstų užsimoti plačiau. 

I Dauguma musų pirkosi nuošaliai, 
kur buvo galima gauti už pi
gesne kaina.

Apsižiurėjimas reikalingas ir 
perkant namą. Yra žymus 
skirtumas tarp gero namo tin
kamoj apielinkėj ir lokio pat 
. amo prastoj apielinkėj. Vienur 
namų kainos stovi vietoj, ki
tur kyla. Biznio centruose, su
prantama už maža kainą namo 
negausi, bet už ta, parduodant 
ii galima uždirbti. Didelių pai
numų nėra tiems, kurie perka
si namą, kad juose gyventi vie
niems arba pasiėmus dar vieną 
ar kitą šeimyna. Sakysim, jei 
už namą mokėta $10,(MM) ir pa
tys šeimininkai jame gyvena, 
tai pridėjus taksus, nuošimčius, 
pataisymus ir kitas mažas iš- 
’aidas, šeimininkas butų išlaidų

levui mirus, geležine dėžė 
ikėjo išlaužti, nes nebuvo

ėmus dokumentą nunešė ją už- 
rekorduoti.

svarstant nuosavybės 
tymą, teismas pripaž 

nėra gera, nes 
tam asmeniui, 

tapo perleistas.
įteikta
namas

nebuvo 
k tiriam

/Atsimenat praeities 
progas ir dabartį

iiive
metais, jei nebočiau 
litas, bučiau" nupir-

pa-

Jaip mes kalbėjom apie anuos 
motus ir tą patį tebekartojam 
iki šiam laikui. Kaltinam save 
už praleistas progas ir gaili
mės, kad jomis nepasinaudojom. 
Liejam jausmus, bet tik nepasi- 
inokinam iš praeities.

Pranešimas
P. Tarybos posėdis

Lietuvių
Taryba turės svarbų susirinki
mą penktadieny, lapkričio 5

\Vestcrn Avė.
Visi nariai prašomi dalyvauti.

ma, bet užtat gražiai gyventų. 
Tiems gi .kurie teišgali atidėti 
$25. $30 i mėnesį buto reika
lams jokiu budu neapsimoka 
riekti dešimties trikdančių na
mą ir jame vieniems gyventi, 
lai jau butų neekonomija. Iš
nuomavus butus kitiems ir pri
dėjus kiek savo darbo prižiu- 
fčjimui namo, šeimininkas ga
lėtų ir uždyką gyventi.

Svarstydami nuosavybės val
dymą galime rasti įvairių įvai
riausių kombinacijų. Jos nėra 
įainics. Musų žmonės lengvai 

su jomis apsidirba, (i. Lticas.

gamtos reiškinius ir padaryti iš- 
stiklini indą, 

» * r
vadas. Paimkim 
taip vadinamą 
įpilkime i jį l\ą 
svarą, ryžių, žirnių ir pupų ar
ba ką noi s didesnio už pupas. 
Sumaišius t’ą viską, pajudi ti
kim indą, taip kad minėti da
lykai pradėtų krutėti. Rezulta
tas bus sekantis: apatiniam 
sluoksny apsistos ryžiai, ant-, 
ram—žirniai, o jau trečiam tai 
pupos. Didesnieji, reiškia, bus
viršuj ir kaip juos nevartytu
me, nejudintume jie pasiliks

(Pacific and Atlantic Photo]

Pirma išgertų angliakasiu iš Fabst užgriuvusios kasyklos, lionwood, Mich.
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* A*
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Ateinančiam penktadieny va-
Dabar eikime prie išvadų. Mu- kare, p. Matulio ofise įvyks 

^ų gyvenimas yra panašus į tą svarbus L. R. E. Tarybos susi- 
mdą, kuriam esam mes patai- rinkimas. Bus aptarta dauge- 
pinti ir nelyginant kaip tie gru- lis bėgamųjų klausimų ir iš- 
lai, esame purtomi ir blaško-1 spręsta keli dalykai liečiantys 
mi. Silpnesni už mus i......
orotavimu stovi žemiau, o tvir
tesni—i 
gamtos įstatymas,

savo organizaciją.
Taryba turi gerą dirvą veiki- 

auksčiau musų. Tai yra mui ir randa sau plataus pri- 
su kuriuo (tarimo. Tame susirinkime bus 

. Taigi

Tačiau jis viršidamas

aukštesniam 
Jis pradėjo su ma

li dabar turi namus,

Grįžkime dabar prie anų me
tų progų ir dabartinių ir pa
darykim palyginimus bei išva
ląs. Paimkime, kad ir savo 
kaimyną, '• kuris anais laikais 
kiug mažiau teturėjo pinigų už 
kitus.
savo drąsa, pralenkė mane ir 
kitus ir atsistojo 
sluoksny j 
ža sau j ak
kurie kainuoja šimtus tūkstan
čių. Daug sykių mes nukak 
kam: “Matai, Jono iš pupų ne
imtum varęs, betz dabar paimk 
•į...” Proga buvo ir yra kiek
vienam, ypatingai tiems, kurie 
buvome pinigišku atžvilgiu au
kštesniam sluoksny, negu tas iš 
nupi.i nevaromas. Jis pajungė 
savo centus į darbą, tuo tarpu 
kaip mes patys persistatydami 
mandruoliais dejom pinigus ant 
mažų nuošimčių arba laikėm 
paslėpę lovoje. Vis manėm, kad 
su jais pirksim ką nors, kada 
viskas atpigs. Bet .ta diena ne-
atėjo.

Paimkim, kad ir dabartinę 79 
gatvę ir Crosvford Avė, kuri 
nrieš 1888 metus buvo tolima 
Cbicagos apielinkė. Ten tuomet 
galima buvo nupirkti farma po 
$50. už akerį, kas skaitės dide
li' kaina. Porai metų praslin
kus vertė pasidvigubino ir už 
193 akelius sumokėta $19,300. 
Kaikurie juokės ir pranašavo 
pirkėjui nuostolių. Bet toji 
pat farma pereitoj savaitėj ta
po parduota už $820,000, arba 
f 1,210 už akerį. Mums belau
kiant atpigimo p. Ilerman 11-

namai trumpą laiką. —$800,700. 
šimtai progų yra praleista 

ir praleidžiama dėl stokos- drą- 
Jeigu mes negalėjom ką 

padaryt pavie- 
galimybės 

ypatų ir mi- 
sumetus po

norą tuksiančių į 38 metus gau
ti daugiaus kaip po $80,000 
gryno pelno kiekvienam.

—Gailestingas Lietuvis.

sos.
noj’s didesnio 
niui, tai juk buvo 
susidėt dešimčiai 
liūtam atsitikime

Musų žinios.
Dr. Yuška pardavė savo lotus

1)1. Yuška, gerai žinomas gy
dytojas 1901 So. Halsted Str. 
pardavė nesenai savo du kam
pinius lotus prie 63 gatvės ir 
Francisco Avė. už $26,600.

šeši metai atgal už tuos lo
tus jis mokėjo $4,(MM)......

(. hicaga sparčiai auga
Vietinio universiteto profeso

rius Dr. \V. II. Bailey pareiškė, 
jog Chicaga auganti greičiau 
negu bile kuris nors kitas mies
tas pasauly.

Apsiginklavęs žemlapiais ir 
statistikomis minėtas profeso
rius užtikrino, jog miesto au
gimas tęsis tokiu pat tempu 
dar t-ris-ketvirtadalius šimt
mečio.
Nauju namų vidurmiesty už 

—$100,000,000

Daugiau negu už šimtą milio- 
nų dolerių vertės namų baigia
ma statyti vidurmiesty.

Stevens viešbutis, tarp 7 ir 
8 gatvių kainuos $30,000,000. • 

| Pure oil namas prie Wacker 
ir Wabash, tik ką baigtas sta
tyti, kainuos $10,000,000.

Masonie Temple, kur randasi 
Oriental teatras prie State ir 
Randolph — $5,000,000.

Naujas Sherman hotelis — 
$3,000,000.'

Bankininkų namas —$6,000,- 
000.

Palmerio viešbutis — $18,- 
000,000.

j Tokių trobesių priskaitoma
apie trisdešimt.

Klausimai
1) Klaur. Pereitais metais 

žmona ir jos brolis nupirko 
drauge tris lotus. Dabar jie 
norėtų du lotų parduoti. At
gali jio tą daryt į,v mano suti
kimo ir parašo ant popierių. • 
Aš nebuvau pasirašęs ant “bill 
of sale”, kuomet jie pirko, 
tačiau norėčiau nedaleist par
davimą—F. M.

Ats. Jeigu Tamstos žmona ir 
jos brolis pirko lotus išvieno, 
abiejų vardu, sulaikyt parda
vimo negalite. Parduot nuosa
vybę jie turi teisės ir be Jūsų 
sitlikimo.

H) Klaus. Kur aš galėčiau 
gauti rėmų langams ir kiek jie 
kainuotų?-a I. Kav.

Ats. Mes tikrai Tamstoms 
nurodyt negalim. Pasiklauskit 
kontraktoriaus.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H
M
H

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, ILU

Jau atėjo Kultūra No.
9. Kaina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Pamaldos Tautiškoj Bažnyčioj Uždiišineje Dienoje
Yra papročiu atsiminti ir pasimelsti už miru

sius: tėvus, motinas, brolius, seseris, pažįstamus, 
draugus ir visus žmones. Todėl malonėkite atsilan
kyti į Lietuvių Tautišką Bažnyčią Lapkričio 1 ir 2 
dieną Įiasimelsti.

Mišios bus kaip 8 valandą ryte abi dienas. Ek- 
zekvijos ir Mišparai 7:30 vai. vakare. Ypatingai pri
valo atsilankyti tie, kurių giminės ar pažįstami bu
vo palaidoti iš Tautiškos Bažnyčios. Kviečia

Klebonas Kun. F. T. Tautas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 RoOsevelt Kd.
Arti Št. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL. ' '
■"w,i

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS 
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
. PARODO: '

J. 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..........80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po...................75 centus

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

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU —

Vardas ..............      -

Adresas...................................................................................

Miestas............................ <. State.................................

lipitdyk ir siųsk Naujienoms

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKĄI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškahio prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.
Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.
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niu, pridėk druską, ir pipirus, 
padaryk mažus ritv.’i ’kus, api
pilk ailuiis. Gali kopti sviesto 
arba padarius ritu'iul’us sudek 
verda: čion sriubon.

Kį IR KAIP VIRTI
MIGDOLŲ SRIUBA

1 2 svaro migdolu
6 kartus migdolai
1 mažas svogūnas
3 šaukštai sviesto 
l\iuskos, pipiru
I puodukas saldžios Smeto

nos
3 šaukštai kornę krakmolo 
l kj kvortos vištos bei ver

šienos sriubos
Nušutink migdolus, sumalk. 

Ištarpyk sviestą, sudėk krak
molą ir pridėk vieną puoduką 
sriubos, padaryk dažalą. Sudėk 
maltus migdolus prie likusios 
sriubos ir virk keletą minutę. 
Paskui viską kartu sumaišyk i. 
ant galo supilk Smetoną. Pa
duok stalan puodukuose, už
dėk viršui plaktos Smetonos ir 
paduok krekėsu.

ITALIONlšKI RYŽIAI

1 puodukas ryžiu
2 šaukštai vištų tauku
2 šaukšt. sukapotu svogūną
1 šaukštukus sukapotu pet- 

rušku
1 4 sv. vištų kepenų
3 puodukai vištos sriubų 

(karštos)
2 šaukštukai druskos
3 šaukštai tarkuoto Roman 

arba amerikoniško sūrio.
Sudėk dviguban puodan su

pjaustytus svogūnus, petruškas. 
sukaliotas kepenis. Tegul pasi
kepa. Sudėk ryžius tegul pa
kepa ir parusta, ir įk> truputį

pilk sriubą tegul verda 20-30 
minutę, pakol ryžiai Išvirs. 
Sudek sūrį, gerai išmaišyk ir 
paduodant statau gali užbars
tyti daugiau sūrio, jeigu patin
ka

KINIETIAKI RYŽIAI

i I puoduras ryžiu
H l puoduko šalto vandens
Mazgok ryžius šaltame vande-

ny pakol vanduo nebebus drun
gnas. • Nusunk, užpilk šaltu 
vandeniu tiek, kad ryžiai butų 

’l^idengti. Padėk ant karšios ug- 
inies, tegul greit užverda ir 
!paskui numažink ugnį ir virk 
'20-30 minutę pakol ryžiai bus 
minkšti. Dėk druskos, jeigu 
patinka.

TURKIŠKAS RYŽIUS

1 puoduko ryžių
1 puoduką sriubos
3 4 puoduką tomntų virtą 

j ir perkoštą
į 3 šaukštai sviesto

Sudėk tomates prie sriubos ir 
■duok užvirti. Sudėk ryžius ir 
įvirk pal’ol bus minkšti. Sudėk 
Isviestą ir su šakutę gerai išmai
šyk. Paditok vieną arba prie 
viltos mėi;os.

KIAUŠINIU RYTUI.1AI

2 kiaušinių trynius išvirk
1 kiaušinis, ne’urtz'.s
t 8 šaukštuko druskoc.
1 16 šaukštuko lipini
i .»* šaukšto tarnvto 'viesi.o 
Pert rink trynius per ritą, su

maišyk. su žaliu kiaušinio try-

MADOS.

MANOS RITULIAI

1 puoduką karšto pieno .
VI* puoduko mi nos kru.p'i 

(farina)
2 kiaušiniu
1 šaukštas s/i 'rto
Pipirų

šaukštuko dniskos.
Supilk pien i dviguban puo

dan, sudėk sviestą ii’ manos 
kruopų tegul verda pakol nesu- 
tirstės. Nuimk, tegul atšalu. 
Kaip atšals suplak baltymus 
skyrium nuo trynių ir sudėjus 
j košę išmaišyk. Pridėk l/į 
puoduko maltu migdolų (jeigu 
patinka). Padaryk nedidelius 
rytulius. Virk karštame van
denyj. Užpilk tarpytu sviestu 
ir paduok stalan arba sudėk 
sriubon kaip kam patinka.

PRIKIMŠTA ŽUVIS
I

žuvį galima prikimšti seka
mu mišiniui ir paskui ją virti 
bei kepti:

puoduko baltos duonos 
trupinių

*4 puoduko krekesų trupinių 
:2 šaukštuko druskos
1 -I puoduko taupyto sviesto
1 šaukštukas kapotų svogū

nų
I 1 šaukštukas kapotu petruš- 
kų

1 šaukštukas sukapotų sal
džiai marinuotų agurkėlių 

1 (pickles)
j šis mišinys yra sausas. Jeigu 
norima kitokį turėti galima 
pridėti vieną kiaušinį arba 
įmirksti duonos trupinius I I 
puoduko kaisto vandens.

OISTERIAI IR GRYBAI 
I

! 12 didelių grybų
12 didelių oisterių
3 šaukštai sviesto
Druskos
Pipirų
1 puodukas rusvo dažalo 

■ (brown sauee),
I Nuvalyk grybus, išimk ko
ltus, virk puode su 2 šaukštais 
sviesto.

Padėk po oistorį ant kiek
vieno grybo. Virk kepk 5 minu
tes padėdama 2 šaukštus svie
sto ant skau rados. Apibarstyk 
druska ir pipirais. Paduok su 

j rusvu dažalu, kurisy padaromas 
sekamu bud u:

2 šaukštai — sviesto bei tau
kų

2 šaukštai miltų
V2 šaukštuko druskos
1/8 šaukštuko pipirų
1 nuoduką vandens arba
1 puoduką vandens arba 

sriubos. Pakepink kapotą svo
gūną ant sviesto. Pridėk miltų, 
paskui pilk vandenį po truputį 
išmaišyk tegul verdA pakol 
nepaliks tirštas.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
38. 40 ir 42 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3’4 yanių ęO colių ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierų ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. lytiškus reikia adresuoti:

2856. Labai elegantiška sporto 
suknelė. Galima siūdinti iš lengvo 
šilko arba sunkesnės žieminės mate
rijos.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 86 
mieai reikia 3 yardų 40 colių mate
rijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adreeą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su- už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

VIRTAS (IDER

2 kvortos cider
1 puodukas rusvaus cukro
1 šmotukas cinamonų
6 gvazdikai
1 šaukštukas allsipice.
Sudėk prieskonius ir cukrų 

į ciderį, tegul ne verda, bet 
kaitinąs ant ugnies 15 minutę. 
Paduok karštą stikluose. Ga
lima įdėti kiekvienai! stiklan 
truputi tarkuoto nutmeg.

Šeimininkėms Patarimai
Nėščioms moterims dieta

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. »
f NAUJIENOSi Pattern Dept SĮį

1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 1 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ..........   ~
Mieros ........................... per krutinę

I ' |

(Vardas ir pavardė)

• (Adresas)

(Miestas ir valst.) (

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .......... ........
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

Į ’ (Adresas) / .

/ *"** (Miestas ir vaist.j

Labai atsargią, gerą ir sau
gią dietą (valgi) surinko Dr. 
Lapham, daugiausia iš Dr. Dc 
Lee knygos nėščioms moterims. 
Tos, kurioms reikalinga, galė
tų drąsiai sekti jo paduotąją 
dietą ir tuomi apsaugoti savo ir 
savo ateinančio kūdikio sveika
tą ir gyvybę.
Dieta pirmiems 3 mėnesiams
Prieš išlipant iš lovos. Kre

kenų arba toast s (džiovintos 
duonos), karštos nevirtos ka-

vos su cukrum ir smetona ar
ba stiklą pieno.

Pusryčiams. Orandžį, obuolį, 
virtų slyvų, 1 virtą kiaušinį ar
ba kcplą su 2 šmotukais laši
nukų. 2 šmotuku toast, arba 
kokios nors košės, pieno, cacau.

10 vai. ryto. Krekesų ir stiklą 
pieno.

Pietums. Lengvos, perkoštos 
sriubos. 2 krekesų, salotų ir to- 
inatų su cetrinos ir alyvos da
žniu (ne reikia nei pipirų nei 
acto vartoti). Kvietinės duonos 
2 riekeles, 2 šaukštuku ice 
ertam arba custard (padaryto 
iš pieno ir kiaušinių).

4 vai. po piet. 1 puoduką co- 
cao bei šokoliado, mažą šmotu
ką (3x3 coli j ę pinigo.

Vakarienei. 1 puoduką sriu
bos,-.virtos su mėsa. 2 krekesų 
su sriuba. 1 avienos kotletas, 
arba mažas šmotukas jautienos, 
2 šmotuku bulbines košės, 2 
reikutes sausos duonos, 1 šmo
tuką sviesto, salotų be pipirų 
ir acto. Truputį ice cream.

Prieš einant gult. 1 stiklą 
karšto pieno, 2 kvietinių miltu 
krekesų. ši dieta gera ypač 
toms moterims, kurios viduti
niškai gerai jaučiasi iš ryto.

.Antriems 3 mėnesiams

Pusryčiams. I orange, l/2 
grupe fruit arba virių slyvų. 
Oatmeal košė:., su cukium ar 
medum, 1 kiaušinis, 2 riekutės 
toast (sausos duonos) šmotu
ką nesūdyto sviesto, eocao, 
lengvos kavos arba pieno.

10 v: I. iš ryto. Stiklą pieno.
Pietu.ns. Tom: tų sr'ub.s, 2 

krekesų, 1 keptas ’šplaktas
kiaušinis su kokiais nors prie- 
zervais (virtom togom), salotų 
su citrinos sunka vietoj acto. 2 
šmotuku toast, šmotuką sv:es- 
to. Desertą.

Po piet — I valandą. Karšto 
cacao malted milk arba arba
tos ir vienas sūrio sandvičius.

Vakarienei. Daržovių sriubos, 
2 krekėsu. 1 avienos kotletas 
arba, kitos lengvos mėsos, pa
našioj proporcijoj, % puoduko 
bulvinės košės. Salotų (be ac
to) deserto, sūrio ir krekesų.
Aštuntam mėnesiui pradėjus.

Pusryčiams 1 orandžių arba 
virtų vaisių. Lėkštį košės su 

smetona ir medum, 1 minkštai 
.išvirtas kiaušinis, 2 šmotuku 
įkeptų lašiniukų, 2 šmotukai 
toast, 1 puoduką pieno, cocao 
arba netvirtos kavos.

10 vai. ryto — vaisių.
Pietums. Sriubos (be pipi

rų), paprastų krekėsų, 1 avie
nos bei veršienos kotletas, sa
lotų su kiaušinio tryniu (pada
ryk dažalą iš alyvos, citriną 
sunkos ir kiaušinio trynio), 2 
šmotuku duonos apteptu svies
tu, lengvos arbatos arba pieno.

4 po pietų. Karšto malted 
milk, pieno su sandvičių iš sū
rio.

Vakarienei. Sriubos, be pipi
rų ir nedaug druskos, paprastų 
krekėsų keptą bulvę arba kito
kių daržovių nedaug žuvies ar
ba mėsos (3 coliai X 2i/o) salo
tų (1xj acto), desertą, sūrio, 
krekesų, riešutų.

Nauja Mady Knyga

viena moteris ir panelė, kuri , nori 
gerai apsirengti ir eiti su Šios dieno* 
mada, turėtų Šių knygų Įsigyti. Jo* 
kaina tik 10c.

Užsakiniams. 4
Rašykit j ‘
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted St„ Chicago, III.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą -
Skaityk Naujienas.

z—........ . —
Greit Iseis

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams ............... $2
Pusei metą  ......................... $1
Kopija .....................................*. 20c

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

Adresas:

' 900 W. 52nd Street
Chicago, (H.

T< I. Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems pataikit.

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

Optemestrist
Tek Boulevard 6487
4649 S. Ashland A».

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingi] žinių, 
kaip Naujienos

----------------------------------------------- -

Tel. Lafavelte 0094

E. V. KROKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street
----- ---------- -----—'

Patyrusi gydytoja ii’ akušerė 
N a p ra pat h

Dr. N. Žukauskas
Ž249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 va), vakare
Tel. Boulevard 0313U___ —-------------------------

Jei- nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriu>rj

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 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
i Room 172G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. \Vashington & Clark
Namų Tel.: Įlydė Purk 3395

Mis. MĮCHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika- 

i vu>i I’ennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai -patar
nauja, visokio
se ligose prie:’ 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyka pa
tarimas, dar i: 
kitokiuose rei 
kainose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartj.

K.JURGELIONIS
A D VOKĄ T A S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room ]538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas JUpublic 9600

■ I 111—

JOHN KUGHINSKAS
LAVVYEIt

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 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

v ■ i... i -.....   . „ /

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530 
Tel. Central 6390

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

............................. ............ ........ . /

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage A vena e 
Tel. Hemlock 1385

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
lėkįrpk šj kuponų kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i stoti, 

arba savo išnešiotojui sykj j menesį ir bus apmainyta i tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir no daugiau per menesi, 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 paStą, apart kas
dieninių kuoponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

...................................................... Atkirp čia .................................................
Data: Lapkričio 1 d., 1926

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso

DR. G. SERNER
(ŠEKNAS)

Vai. nuo 10 ryte iki 
Nedėliomis nuo 10

Tel. Boulevard
3265 S Halsted St 

2-ros lubos

8 vak.
iki 1 

7679

»DR. HERZMAN ■«
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 va), vakare.

, Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4186 

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

.i.i i ..................  -n

Telefonai:

Ofiso Tel. 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 St, Chicago 
arti 31st Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

' Ofisas
4729 S'o. Ashland Avė, 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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yardi 0994

DR. MAURIGE 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.

j Res. telephone Hyde Park 4000

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfa* 6358

1 • i .

—._____________ __________ --------------------------- ------------------------------------------------1..........................  - .....—■■
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The Lithuanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily Naws Pute. 
Co. Ine.

Užsimokėjimo kaina:
Clticagoje — paštu:

Metams ...........    $8.00
Pusei metų ...............................  $4.0(
Trirna mtneeiama . ..........   2.5(
Dviem mineaiama ..................... 1.50
Vienam mlneaiuj . ...............   .75

Editor P. GRIGAITIS Chicagoje per naiiotojua:
Viena kopija —.........-................ 8c
Savaitei ......................................... 18c
Menesiui .......-..............   75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................. —... $7.00
Pusei metų ....................................  3.50
Trims mėnesiams ...................  1.7&
Dviem mėnesiams ..........   1.25

1739 South Hnluted Street 
Chicaro. III. 

Telephone Knooevelt 8500
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$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside ąf Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
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Entered as Seeond Claas Mntter 
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Vienam minėsiu! _____ ______  .75
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Metams .................    $8.00
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NKIMAI

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
Iii. — Telefooaai Rooaevalt 8500.

RYTO R1
• •••••

KOVA DEL KONTROLES KONGRESE

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

į Apie Įvairius Dalykus. į 
xxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj

._______  NAPJIBNŪS, CETeggO, IH.
Paskilbęs žurnalistas Brisbane kartą pasakė, kad de- * 

mokratų partija Amerikoje ti i “spare tire” stambiojo 
biznio vežimui. Paprastai stambusis biznis čia važiuoja 
repubhkoniškais “tairais”, bet kai “tairas” prakiura, tai j 
stambusis biznis užsideda demokratišką “tairą”, iki pra
kiuręs reguliaris, republikoniškas “tairas” būna sutaisy
tas. Po to demokratiškas “spare tire” vėl pakabinama vė
limą užpakalyje.

Išrodo, kad republikoniški “tairai” šiemet daugelyje 
vietų yra taip sugedę, jogei stambusis biznis turės mauti 
ant savo, ratų demokratiškus “tairus”. Bet galima iš ank
sto pasakyt, kad šie “tairai” ilgai netarnaus, nes jie jau 
buvo daug kartų taisyti ir lopyti.

Piliečiai, kuriems tikrai rupi krašto gerove, turėtų 
ne sėdėt politiniam stambiojo kapitalo vežime ir žiūrėt, 
kaip laikas nuo laiko yra keičiama jo “tairai”, bet darbuo
tis, kad susidarytų nauja partija, ginanti darbo žmonių 
reikalus. Tokios partijos pradžia yra Socialistų Partija. 
Nors ji tuo tarpu dar silpna, bet yra daug išmintingiau 
remti ją, negu eiti prieš savo reikalus, balsuojant už re- 
publikonus arba demokratus.

REPUBLIKONAMS GRASINA PRALAIMĖJIMAS
• ••••• • « e • • • •

“SPARE TIRE” STAMBIOJO KAPITALO VEŽIMUI

Ryto, lapkričio 2 dieną, visose Jungtinėse Valstijose 
įvyks rinkimai. Bus renkama 35 senatoriai, 435 kongres- 
manai ir įvairus valstijų viršininkai. Kartu* su tuo pilie
čiai daugelyje vietų balsuos tame tikrais nacionaliais (vi
są kraštą liečiančiais) arba vietiniais klausimais. Aštuo
niese valstijose bus, pavyzdžiui, balsuojamas prohibicijos 
klausimas. Be to, eis balsavimui pinigų skyrimai įvai
riems reikalams.

Del to, kad tiek daug ginčijamų klausimų statoma 
balsavimui, reikia laukti, jogei rinkimuose dalyvaus gana 
didelis skaičius piliečių, nors ir ne taip didelis, kaip kad 
prezidento rinkimų metais.

Amerikos politikoje šiandie eina aštri koVa dėl kon
troliavimo kongreso.

Krašto administracija, kaip žinome, tuo tarpu repub- 
likonų yra rankose. Jie valdo taip pat ir abejus kongre
so rumus, turėdami aiškią daugumą ir federaliame sena
te ir atstovų bute. Bet ryt-dienos rinkimai gali republiko
nų daugumą kongrese sunaikinti. Ypatingai kebli repub
likonams padėtis yra senato rinkimuose. Iš 35 vietų Jung
tinių Valstiją senate, kurias dabar reikės užpildyti, 28' 
vietos priklauso republikonams ir tik 7 vietos demokra
tams. Visi šitie 7 demokratų senatoriai buvo išrinkti pie
tinėse valstijose, iš kur kitokių partijų kandidatai visai 
nepraeina. Todėl nėra jokios abejonės, kad savo septy
nias vietas demokratai išlaikys. Bet iš 28 vietų, kurias 
turi senate republikonai, daugelis gali būt jų pralaimėta. 
Jeigu iš jų bent devynios vietos tektų demokratams, tai 
pastarieji jau turėtų senate daugumą.

Tuomet per likusius dvejus savo tarnybos metus 
Coolidge’o administracija jati nebegalėtų pravesti nė vie
no savo sumanymo kongrese be demokratų pritarimo.

Amerikos labdarybės ir 
kitokie fondai

Visa kas rodo, kad ta nelaimė republikonų valdžiai 
greičiausia atsitiks. Jau ir patys republikonai nelabai be
tiki, kad jiems pavyktų išlaikyti savo rankose kontrolę 
senate. Republikonų spauda reiškia net abejonę, ar jų 
partija laimės daugumą rinkimuose ir į antruosius kon
greso rumus, atstovų butą.

Taigi demokratų partija, kuriai prieš dvejetą metų 
kai kas jau buvo pradėjęs giedoti “amžiną atsilsį”, gali 
šiais rinkimais vėl išeiti pergalėtoja. Kodėl ji taip atsi
griebė: ar dėl to, kad Amerikos žmonės jau įtikėjo, kad 

demokratai galį geriaus vesti krašto reikalus, negu Cool
idge’o partija? Nieko panašaus. Piliečiai šiandie linksta 
demokratų pusėn tik dėl to, kad jie yra pasipiktinę neti
kusiu republikonų šeimyninkavimu. Matydami, kad Cool
idge’o administracija yra negabi ir kad daugelis vado
vaujančių politikierių republikonų partijoje yra susite
pę visokiais nešvariais darbais, žmonės ieško budo tai 
partijai “išperti kailį”, na, ir rengiasi jos vieton pasta
tyti jos konkurentą, demokratus.

Mums tur-but nebus reikalo čionai aiškinti, kad de
mokratai nėra nėkiek geresni už republikonus. Tarpe jų 
principų nėra jokio skirtumo. Net ir tame šiandie taip 
išgarsintame prohibicijo ■> klausime demokratų nusista
tymas yra taip pat neaiškus, kaip republikonų. Chięągoje 
ir New Yorke'demokratai, sakysime, giriasi savo “šlapu
mu”, bet pietinėse valstijose, kurios sudaro demokratų 
partijos nugarkaulį, jie yra fanatiški prohibicijos rėmė
jai.

Demokratai yra ne priešai republikonams, 'o tiktai 
konkurentai; ir Amerikos politikoje todėl viešpatauja ne 
“dviejų partijų,sistema”, kaip daugelis įsivaizduoja, beti 
dviejų politinių klikų sistema. Kad ir tai išrodo labai kei
sta, bet yra faktas, kad Amerika kolkas tikros opozicijos 
partijos neturi, čia yra tiktai “pozicijos” partija, vei
kianti dviem vardais. Todėl čia ataminos valdžioje daly
kų nėkiek nepataiso.

Pirmasis fondas.—Fondai turi 
$1,000,000,000. — Stambieji 
fondai.—F ondų tikslai—Pen
kios fondų rųšys.— Rockfel- 
lerio fondas ir jo tikslai.—Car
negie fondo darbuotė. —Ar 
fondai yra naudingi* visuome
nei?*

Prieš kiek laiko laikraščiuose 
1 uvo paskelbta, kad S. S. Kres- 
ge paaukavo $22,500,000 Kresge 
Fondui, Michigano korporaci
jai, kuri tapo sukurta “labda- 
ry bes, švietimo ir lilantropiš- 
kais tikslais”.

Prie progos bus dabar įdomu 
plačiau panagrinėti Amerikos 
fondų klausima. Kiek kapitalo 
tie fondai turi. Kas juos kon
troliuoja? Kokios Įtakos jie 
•daro visuomenes gyvenimui?

1800 m. Philadelphijoj buvo 
sukurta Magdalenos Draugija, 
kurios liksiąs* buvo suteikti ne
laimingoms moraliai paklydu
sioms moterims pastogę, jeigu 
los moterys pareikšdavo noro 
vesti dorą gyvenimą. Tai buvo 
pirma Amerikos labdarybės į- 
>.aiga arba fondas. Nuo tos 
menkutės pradžios išsivystė, 
jeigu galima taip pasakyti, ga- 
.inga pramonė, kurios kapitalas 
\ ra beveik tokio didžio, kaip 
Fordo kompanijos. šiandien 
į (iškaitoma 127 dideli fondai, 
kuriems7 priklauso per $700,- 
(110,000. Kaikurie fondai neskel- 
l ia apyskaitų iš gaunamų pini
gų. Be to, yra dar daug ma
gesnių fondų, kurie į paduotąjį 
skaičių neįeina. Todėl nebus 
mažiausio perdėjimo pasakyti, 
kad visi Amerikos fondai kon
troliuoja apie $1,000,(MM),000 
(vieną bilioną dolerių), kurie 
> ra. investuoti į įvairias verty
bes ii- nuošimčiai sunaudojamu 

labdarybės- ir filantropijos rei
kalams. X

Rockefellcrio fondas užima 
pirmą vietą. Jo kapitalas sie
kia $512,500,000. Antrą vieta 
n įklauso Carnegie fon
dui, kurio žinioj yra $225,000,- 
CDO. Paskui seka Miltdn S. 
llershey $60,000,000 fondas, 
kuris rūpinasi baltodžių našlai
čių švietimu. Naujasis Kres
ge fondas turi $24,500,000, Rus
sell Sage fondas kontroliuoja 
$15,000,000, Juilliard Muzikos 
fondas- turi $12,000,000, Wie- 
boldt fondas —$5,000,000, Ba
rono de llirsch fondas— 3,800,- 
0C0; Peobady švietimo fondas 
» -$3,000,000 ir daug kitų, ku
rie turi ix) $1,000,000.

Conimnovvealth fondas nepa
duoda savo kapitalo. -Bet yra 
tikrai žinoma, jog fondas turi 
l>rr $1,(KM),000. Neskelbiama 
taipgi James B. Duke, tabako 
karaliaus, fondo kapitalas, ku
ris bus sunaudotas universite
to sukūrimui. Iš to fakto galima 
jau spręsti, kad fondas turi ke
letą milionų dolerių.

Fondas skiriasi nuo tiesiogi
nės dovanos. Kuomet labdario ' * 
įsteigia fondą, jis tuc pačiu 

įkuria savo rūšies amžiną kor
poraciją, .kuri yra pavedama 
tvarkyli globėjų tarybai. Kar
tais fondo įkUrėje.s pals įeina į 
tarybą, bet tankiausia jis visai 
nesikiša j tvarkymo reikalus. 
Žinoma, fondo tikslas nustato 
pats įkūrėjas. Kartais fendo 
veikimas yra labai aprubežiuo- 
tas, sakysime, susiveda prie 
mokyklų gerinimo kurioj nors 
vienoj valstijoj. Bet yra ir to
kių fondų, kurių tvarkymas 
pavedama globėjų tarybos nuo
žiūrai. Pavyzdžiui, Rockefcle- 
rio fondas paved i $201,000,000 
“ugdymui žmonijos gerbūvio vi
same pasaulyj”. Tokiu patvar
kymu globėjų tarybos veikimas 
labai nmžai teaprubežiuojama.

Labai sunku yra fondai kla
sėmis padalinti. Pavyzdžiui, 
yra fondas, kuris rūpinasi B. 
Altman ir Ko. darbininkais, 
praradusiais regėjimą; kitas 
gelbsti radikauškoms organiza
cijoms; tv(‘č is rūpinasi pageri
nimu sanlckhi tarp Amerikos 
ir Skandinaviio.h šulių; penktas 
Ivrimui pramones ligų; šeštas 
mokytojų apdraudimui; septin
tas mokykloms; aštuntas ligo
ninių steigimu; ir t.t.

Vienok, pasak Stuart Chase, 
daugiausia yra sekamų rusių 
fondai:

1. Fondai, kurie apskritai 
užsiima labdarybės darbu. Jie 
tiesioginiai šelpia oiednuomenę 
arba steigia pavargėliams prie
glaudas.

2. Fondai, kurie šelpia specia- 
les grupes, kaip tai: jaunus 
muzikąntus, pradedančius artis
tus, mokytojus, našlaičius, neg
rui, prostitutes e te.

3. Fondai, kurie rūpinasi pa
gerinimu santykių tarp įvairių 
tautu, ugdymu taikos, politiš
komis reformomis ir palaiky
mu pirmeiviškų organizacijų.

I. luomini, kiu-io f i tia n.s< i < > j u j- 
vairius tyrinėjimus medicinoj, 

inžinierystėj, visuomenės moks
luose ir kitose šakose.

5. Fondai, kuriu tikslas v ra 
pakelti gerbūvi kurioj nors vie
noj vietoj—valstijoj :*>• mieste.

Pasirodo, kad svarbiausi ir 
stambiausi fondai priklauso ke
tvirtai rųšiaif Net ir tie fondai, 
kurie pirma rūpinosi šeini m u 
beturčių ar kitokių nelaimingų 
visuomenės narių, šiandien vis 
labiau pradeda kreipti dėmesio 
Į pagrindinį dalyką, būtent: 
l.okios priežastys gimdo visus 
tuos blogumus? F<4ulai užl'ik) 
ekspertus, kurie stengiasi su
rasti tinkamiausių būdų sunau
dojimui pinigų taip, kad jie 
kuodaugiausia visuomenei nau
dos atneštų.

Kaikurie fondai rūpinasi fi- 
nansaviipu vien tik moksliško 
tyrinėjimo. Tipiškiausia tos rų- 
šies įstaiga yra Rockefellcrio 
fondas.

Simon Flesnerio vadovauja
mas Rockfęllerio Institutas ban
do patirti “ligų prigimtį ir 
priežastis, surasti budus, kaip 
jas gydyti ir nuo jų apsisaugo
ti”. To instituto geriausiai pa- 
saulvįe įrengtose laboratorijose 
diena iš dienos dirba fizikai,

I Pacific and Atlantic Photo |
Charles M. Russell, žymus 

piešėjas, - numirė spalių 25 <1. 
Russell ypač pagarsėjo “cow- 
boy” paveikslais.

chemikai, fiziologai, patologai 
ir kitokie specialistai. Instituto 
patvarkymu, “visi išradimai, 
padaryti tos- įstaigos apmokamų 
mokslininkų, priklauso institu
tui, kuris be atlyginimo leidžia 
visuomenei, tais išradimais nau
dotis”.

Vieną gražią dieną jaunas ja
ponas atvyko į Johns Hopkins 
universitetą (Baltimore) studi
juoti mikrobus. Vėliau jis ta
po pakviestas į Rockefellcrio 
Institutą, 'l ai buvo Dr. Hidevo 
Noguichi, kuris surado gelto
nosios šiltinės antkritį, o vėliau 
surado serumą tai ligai gydyti. 
Jis taipgi ištobulino taip vadi
namą “luetin testą” sifiliui pa
žinti. Nemažai jis prisidėjo 
ir prie kitų ligų tinkamesnio pa
žinimo.

Rockefellcrio iondas iki 1923 
m. Amerikos universitetams ir 
kolegijoms išdalino $57,000,000. 
Žymiai jis prisidėjo prie ženi- 
dibystės pagerinimo pietinėse 
valstijose, ypatingai suvadinki 
būdų vesti kovą' su žalingais 
vabalais. Fondas išdalino ne
mažai pinigų mokslo įstaigoms, 
kurios randasi įvairiose pasau
lio dalyse. /

Carnegie fondas, kuris turi 
$135,(MM),000, rūpinasi “investi- 
gacija, moksliškais tyrinėjimais 
ir išradimais bei pritaikymu 
mokslo žmonijai pagerinti”.’

Carnegie fondas duoda pensi
jas seniems mokytojams, veda 
tyrinėjimus, kad surasti geriau
sius mokymo metodus ir 
pastaruoju laiku rengia spau
dai ekonomišką pasaulinio karo 
istoriją, kuri susidės iš 150 to
mų.

Plačiau nagrinėti kitų fondų 
darbuotė nėra reikalo. Beveik 
visi jie priklauso vienai iš pen
kių rusiu, kurios kiek aukš
čiau buvo paminėtos. Daug 
svarbiau bus sustoti prie tų 
fondų įvertinimo. Ar fondai yra 
naudingi visuomenei? Del to 
klausimo nuomonės labai ski
riasi. Kad fondai yra daug ge
rų dalykų padarę, to, žinoma, 
niekas nei nebando užginčyti. 
Klausimas susiveda prie dalyko 
esmės. Remti mokyklas —Sako 

kritikai—yra geras daiktas. Bei 
ar tie fondai, paremdami kurį 
nors universitetą, neturi ir tam 
tikrų išrokavimų? Ar jie neban
do tą universitetą padaryti sa
vo Įrankiu, pakreipti mokslo 
dėstymą jiems tinakmon va- 
gon? Jeigu taip, tai kapitalis
tų fondų tikslas yra tik pra
plėsti savo įtaką. Vienas vals
tijos universitetas prieš kiek 
laiko atsisakė priimti iš Rocke- 
fellerio fondo stambią pinigišką 
dovaną, pareikšdamas, jog jis 
nori būti nepriklausomas. Va
dinasi, tas universitetas pabūgo, 
kad kartais fondas neužsimany- 
lų diktuoti, kokioj pakraipoj 
turi būti išguldinėjama, sakysi
me, visuomenės mokslai.

Garsusis filosofas Bertrand 
Russell stačiog sako, jog apL 
plėšti žmones, o paskui 
suplėštais pinigais šelpti 
juos yra nedoras daiktas. 
Bet čia, žinoma, pa- 
liečja'ma visus musų dienų su
rėdymas. Kad raštus nepasi
darytų perdaug ilgas, tai apie 
Russello samprotavimus aš čia 
nekalbėsiu. Tam reikalui trum
poj ateityj aš pašvęsiu ištisą 
straipsnį.—K. Ak

Sveikatos Dalykai
Anemija

Dr. Andrew MacFarlane iš 
Albany davė sekančią prakal- 
bėlę apie anemiją per radio.

Dr. MacFarlane sako, kad 
anemija arba kraujo stoka pa
sirodo, kuomet kūnas neturi jė
gos daryti kraujo. Liga gali 
būti padalinta į dvi klasi — 
pradinė ir antrine.

“Anemijos apsireiškimai vi
suomet vienodi”, sako Dr. Mac
Farlane, “ir priguli nuo ligos 
smarkumo. Kvapo trumpumas 
užpuola žmogų, kuomet krau
jas neša mažiaus deguonies 
(oksigeno), negu normališkai, 
ir žmogus turi įkvėpti daugiaus 
oro, kad kūnas turėtų užtekti
nai deguonies. Tas aiškiai ma
tyt, kuomet anemija sergantis 
lipa trepais arba į kalną. Su 
kvapo trumpumu širdis prade
da greičiaus plakti, oda ir lupos 
tampa geltonos ir sergantis 
lengvai apalpsta.

“Anemija gali būti pradinės 
ar antrinės klasės. Kuomet ant
rinės, tai reiškia; kad žmogus 
serga kokia nors kita liga, kuri 
privedė prie anemijos arba kad 
žmogus netinkamai valgo, kad 
valgo perdaug saldainių ir sal
džių daiktų, vietoj vaisių ir ža
lių daržovių, kurie kunui reika
lingi, kad serga inkstų liga ar
ba geltlike. Anemija sergan
tis turi eiti pas gerą gydytoją 
ir pasilikti jo priežiūroje per 
kiek laiko, nes tik tada jis ga
lės sužinoti priežastį ir tinka
mai išgydyti..

“Bradinės anemijos yra dve
jos rųšys — viena lengvai iš
gydoma, kita neišgydoma. Iš
gydoma liga pasirodo pas jau
nas mergaites tarpe keturioli- 

ikos ir šešiolikos metų. Liga pa
prastai pasirodo, kuomet mer
gaitės netinkamus darbus (Ur
ba, per sunkiai dirba ir netin
kamai valgo. Jos per visą die
na sėdi netinkamai vėdinamuo
se kambariuose su mažai švie
sos. Tokių mergaičių kvapas 
iabai trumpas ir, jeigu tik tru
putį sunkinus padirba, jos apal
psta. Liga svarumui nekenkia,

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
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(artais sergantieji daugiaus 
lanka. Oda tampa žaliai gelto
na, todėl liga kartais pavadina
ma žalia liga. Veidai paprastai 
išsipūtę, slėsnos aptinę. Toki 
žmonės visuomet nubudę, grei
tai įerzinami. Apetitas keistas 
užsimano negirdėtų daiktų — 
laugylų agurkų, kreidos ir net 
žemės. Pietuose tokius vadina 
molio-valgy tojais. Išgydymas
I 'ngvas — “Blaud’s iron pilis” 
ir vidurių sureguliavimas,
j astarųju viduriai baisiai sukie
tėję.

“Vodinga anemija beveik vi
suomet pražūtinga, šita anemi
ja pasirodo viduriniame am
žiuje ii' dėl jos išgydymo nėr. 
Gydymas pagelbsti, bet neišgy
do. "

“Kita anemijos forma užpuo
la kūną, kuomet kirmėlaitės 
landasi žarnose. Tos kirmėlai
tes gyvena čiulpdamos kraują 
iš žarnų kraujagyslių; tas bai
siai apsilpnina žmogų ir jis 
nepajėgia dirbti. Kuomet žmo
gus tingi ir nedirba, nesykį 
jam pasakėme, kad turi kirmė
les. Ir kuomet tingėjimas ne
pergalimas, tai reikia persitik- 
i inti ar iš tikro yra tingėji
mas. Šitas padėjimas baisiai 
išsiplėtojęs pietuose ir tropi
kuose, bet ne taip daug šiauri
niuose kraštuose, kur žmonės 
yra drutesni.

. “Rockefeller Sveikatos Komi
tetas atliko labai puikų darbą 
s hid i j uodamas kirmėlaičių ligas 
musų pietinėse valstijose, West 
Indies ir South America. Kaipo 
pasekmės to tyrinėjimo, galima 
sakyti, kad milijonai žmonių 
i įgavo sveikatą ir tūkstančiai 
gyvasčių išgelbėta.

“VVest, Indies net du trečda
liu visų išegzaminuotų žmonių
II liga sirgo. Tyrinėjimas liuo- 
sanorių, kolegijų studentų ir 
mokyklų vaikų musų pietinėse 
\ alstijose parode, kad nuo 20 
iki 70 nuošimčio visų išegzami
nuotų buvo užkrėsti.

“Parazitas įsigija kūne per 
basas kojas ir dasiekia pilvą.

“Tik gydytojas gali gydyti 
šitą ligą.”

(FL1S)

A. MONTVID, M. D

k

1579 Milwaukee Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
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ititucijos pataisą atšaukti yra, 
muku, tai “šlapieji” nori pa-!

“Mažieji Balintai"
Rytojaus rinkimuose C.hica- 

gos ir apielinkių piliečiai turės 
ne tiktai balsuot už kandidatus 
i Įvairias Įstatymų leidimo ar
ba administracijos vietas, bet 
ir gaus nuspręsti ištisą eilę su
manymų, surašytų ant vadina
mųjų “mažųjų baliotf)” (little 
ballot).

Septyni tų sumanymų palie
čia C.hicagą ir Cook kauntę: 
įvairus paskyrimai pinigų ke
lių platinimui, parkų taisymams 
ir naujo kriminaliu kalėjimo 
statymui; be to, klausimas, ar 
ateinančią Vasarą turės būt 
vykinamas “dienos šviesos tau
pymas”, pasukant laikrodžius 
viena valanda priekin. Išrodo, 
kad visais šitais sumanymais 

taip“, 
žino-

geriaus yra balsuoti 
nors su pinigų skyrimais 
ma, yra ta bėda, kad didelės jų 
sumos dažnai patenka i graf- 
terių nagus.

Trys siūlymai ant “mažoji 
balioto“ liečia visą Illinois vai

ma bent “apeiti”. Jeigu kongre-| 
sas išleistų tokį Įstatymą, kuris' 
duotų teisę kiekvienai valstijai 
nustatyt, kas yra “svaiginamie
ji gėrimai”, lai Illinois valstija 
galėtų nutart, jogui tam tikro 
stiprumo alus ir vynas nėra 
‘svaiginami”, ir tuomet šioje 
valstijoje vėl dalinai sugrįžtų 
‘senieji gerieji laikai”.

Kitas “mažojo balioto" siū
lymas nori pataisyti Illinois val
stijos konstituciją,, pridedant

konstitucijos pataisa mokesnių 
klausiniu

ši sumanytoji pataisa prie 
konstitucijos teikia Illinois vai
šijus legislal tirai (General

'mimui mokesnių (taksų). Jos 
įrašinė 
okia :

yra, trumpai sakant,

Iviejų trečdalių balsų dangu
mi nustatyti, kurios n u osa vy
les turi būt atidedamos mo
kesniais. Palinosavimui nuo mo
kesnių taip pat turi būt nusta- 
omi tiktai Įstatymo keliu, dvie

uroje nutarifnu. Pataisos rėmū-

sekretorius Jugo-Slavų Socia
listų Sąjungos ir žymus darbuo
tojas tarp savo tautiečių, So
cialistu partijos kandidatas į 

(nuokongresmanus “ai largo” 
visos Illinois valstijos).

Balsuokite už socialistų 
didatus lapkričio 2 d.

balsų daugumos stei lo legisla- 
turoje, tai nuo neteisingų mo
kesnių žmonės gali gintis, steng
damiesi išrinkti tinkamus atsto-

gu gi žmonės nė šituo bildu ne-

Kraujo, odos, chroniška#

Bena# žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J, W. Beaudette
VIKAUl ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
x » Valandos:

Nuo 2 iki z»:30 ir nuo 7 Iki 1J, Neda
lioj huo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
Z226 Marshall Blvd,

TELEFONAS CRAVVFORD 1486
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Užmuštas yra Tony Cialet, 
3319 \V. 51 St. Sužeisti Sam 
Varvera, 2720 Union avė., ku
riam perskelta galvą, Mike 
Boicli, 3121 Lowe avė., kurio 
viduriai sužeisti ir Mike Pam- 
zini, kuris gal mirtinai apdegė, 
ant jo užkritus žibintui, kada 
jis gulėjo be sąmonės.

Rado nužudytų žmogų
Einantys j mokykla vaikai 

tuščiame lote prie 1923 Fede- 
ral St. rado lavoną nužudyto 
žmogaus, kuris vėliau tapo i-' 
dentifikuotas kaipo Kari Lesak, 
53 m., odų fabrikantas, 1256 
So. Millard Avė. Koroneris 
sako, kad jis mirė nuo širdies 
ligos. Bet yra ženklų, kurie ro
do, kad jį smaugta. Taipjau 
jo kiseniai išversti ir pinigai 
paimti. Iš to spėjama, kad 
plėšikai jį apiplėšė po mirties, 
ar kad jis mirė plėšikų smau
giamas.

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

“mažuose balotuose", kadangi 
balsuotojams užteks vargo ir 
su nepaprastai dideliais- kandi
datų balotais; o čia kiekvienas 
nori greitai atlikti balsavimą ‘ir 
neturi laiko skaityti visus pa
siūlymus mažuose balotuose.

Nori pašalinti Harvey 
niayorą

2,00(1 Harvey miestelio pilie
čių per tam tikrą komitetą, ku
riuos vadovauja advokatas Hal
ines, padavė miestelio klerkui 
Alton peticiją, kad butų paša
linti iš vietos mayoras- Matt 
Slobbs ir keturi miestelio tary
bos nariai. z

Peticijoj kaltinama, kad ma
yoras ir tie keturi miestelio ta
rybos nariai tiek iškėlė taksus, 
kad daugelis piliečių nebegali 
jų užsimokėti, kad jie pašalino 
varžytines dėl miestelio kon
traktų ir kad leido, nežiūrint 
gyventojų protestų, kontrakto- 
rianis duoti prastą medžiagą ir 
atlikti prastą darbą prie įvai
rių gerinimų miestely.

Harvey turi 19,000 gyvento
jų. Piliečių peticiją svarstys pa
vieto teisėjas Jarecki ir jeigu 
jis ras kaltinimus pamatuotais, 
tai jis gali paskelbti specialius 
balsavimus apie mayoro ir ta
rybos narių pašalinimą. Mayo
ras ir tarybos nariai, žinoma, 
užsigina kaltinimu.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvi* 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ifidirby- 
atfs.

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063 ’
..... ................. ...................

JUOZAS RADVILAS

LIETUVIS AKIU SPECIA
Palengvins akių Įtempimą, kuria 

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

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

Akinių Pritaikymo Mano, 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Or. Jan J. Smetana
OPTOJHETR1STA8

1801 South Ashland Avenae 
Kraipąs 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523 

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

Te). Boulevard 41.39

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių. .

, 3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 28 dieną, 6:30 valandą 
vakare, 1926 m., sulaukęs 33' 
metų amžiaus; gimęs Norvaišių 
kaime, Gruzdžių valsčiaus, Šiau
lių apskričio, paliko dideliame 
nulludlme Lietuvoj motiną Oną 
ir brolj Antaną ir gimines, 
Amerikoj 4 pusbrolius ir 4 pus
seseres. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605-07 South Bermitage. 
Avenue.

ta geresniam taksų sistemos su- 
varkymui valstijoje. Dabar 
llinois valstijoje veikia senas, 
iries 50 metų su viršum išleis
tas, konstitucijos skyrius, ku
ris. kaip tvirtina sumanymo ša
lininkai, neduoda galimybės 

konstitucijos t mokesnius tinkamai sutvarky- 
gėrimusjĮj per paskutinius kelis desėt- 

galient jUJS me(ų daugelis senų turtų, 
Kon-1 Kurie turėjo didelę vertę, pasi- 
--- - i darė mažos vertės, ir atsirado

ą, kad jisai leistu stei
Rytoj rinkimai

svaiginamas gėrimas, o kas ne. 
Astuoniolikta pataisa prie Jung
tiniu Valstijų 
draudžia svaiginamus 
gaminti, pardavinėt ir

Rytoj, lapkr. 2 d., bus rinki
mai. Renkami bus senatorius, 
niekurie kongresmanų, keli val
stijos viršininkai ir daug pavie
to valdininkų, jų tarpe pavieto 
šerifas, komisionieriai, trustees,

Gricius nuteistas 
pakorimui

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukse Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Baiso Tobulumę, Tvir
tą ir Dailų Padarymų, Ir 

N e p a 1 y g i n a m a Vertybę

kitu.
Socialistų kandidatai 

teisingam aptaksavimui I minusias valdvietes yra:
.ilžiniškos naujos nuosavybes, 

'kuriu teisingam aptaksavimui,
nesą numatyta Įstatyme prak
tiško budo.

l'ž pataisą daugiausia stoja 
mažesnių miestų ir sodžiaus gy-

senatorius John

(nuo

1 žy-

\Vhit-

kongresmanus “at large 
visos valstijos-) George

James Gricius ir Tbomas Mc- 
Wane, kurie prisipažino užmu
šę tris žmones Cicero mer
giną, jos vaikiną ir šoferį, api-' 
plėšimo tikslais, tapo teisėjo 
Miller nuteisti pakorimui. Abu į 
nuteisti^ pakorimui ‘'nežiūrint 
jų prisipažinimo prie kaltės. Die
na jų pakorimui paskirta gruo-

iždin inkus Ansel
mč labai šaltai. Po nuteisimo! 
ųiklausus ar jie tin i ką paša-1

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jąs esate tikiųs, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
l'acturer ’l’hus Honored” (Vienin
telis išdirbėjas laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai neki.štuoja nei 
kiek dauginus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakui

lai. lečiaus reikia pastebėti, 
kad ir tų kapitalistų nusistaty
mas ne vienodus. Chicago Real 
Estate Board, pavyzdžiui, pa- 
aisą remia, o C.ook kauntės 

Beal l-’.state Board ją smerkia; 
llionis bankierių 
n už pataisą, o 
kantu asociacija 
kitaisai pritaria

asociacija 
Illinois fa 
eina prieš ja. 
Illinois darbo 

■s ūkio asocia-

i m bąli Groiiklio savo
muu.se.
Matykite Kimba!) pas Peoplea

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

1177-83 Archer Avenue

ei-

(iinčas tarpt? tu Įvairiu gru
dų eina ne dėl to, ar reikia tai-

ną, ai- ne. Visi pripažįsta, kad 
'iandie veikiančioji sistema 
era pasenusi ir netikusi. Bet 
’iuni mano, kad priėmus kalba
mąją pataisą prie konstitucijos 
m kesnių sistema bus pataisy* 
a, o kili — kad ji pasidarys 
’ar blogesnė. Pastarųjų nuomo
ti- v ra remiama tuo, kad Illinois

ili besąžiniški pclilikirriai, kil
iems rupi tiktai gral tas, o ne 

■menių labas.

šmintingiau turėt tokią kon-

(urną, negu Kad kęsti ta neti
ngia tvarką, kokia gyvuoja 
iandie. Jei laukti, kol išnyks 
•rafteriai, tai gali ir “sudnoji 
liena” ateit belaukiant. Kadan- 
ri sumanytoji pataisa nustato, 
ogi i kiekvieno mokesnio Įve- 
limui reikia dviejų trečdalių

i mokyklų prižiūrėtojus Flo- 
rence Hali.

į-klerkus vyriausiojo teismo 
Toldcn Bozarlh.

Už tuos kandidatus bus bal
suojama visoj valstijoj. Bet 
kiekviename distrikte socialistai 
turi savo lokalius kandidatus, 
už kuriuos bus balsuojama tik 
tuose distriktuose.

sale rinkimų, o balotas, dėlei

bai didelis, bus dar balsuojama 
įvairus pasiūlymai atskirais ba
lotais, kurių balsuotojai gaus

balsuojama apie 
“dienos šviesos 
pa varymą laikro-

Tarp kitko 
panaikinimą 
taupymo’’ 
:Izių vasaros metu. Taipjau bus
d u lomas priedas prie valstijos 
konstitucijos, kuris duotų le- 
gislaturai didesnę galią skirti 
taksus. Kiti pasiūlymai daugiau-

iu įvairiems pagerinimams 
mieste ir paviete. x Tarp kitko 
bus siūloma paskirti nemažą 
urną pravesti daug naujų kė

lių paviete ir tuo sumažinti au
tomobilių susigrūdimą ant da
bartinių kelių. Beje, bus balsuo- 
lama ir delei alaus ir vyno. Tai

mui dabartinių prohibicijos Įs
tatymų.

Nemanoma, kad daug žmonių 
balsuotų už visus • pasiūlymus

pi covs
CONfc.1

kyti, Alc\\'anc pasakė, kad jis! 
kalias už žmogžudystes, Gri-1 
eitis gi pasakė, kad jis esąs ne-1

'Veisėjas savo nuosprendy pa-

jokiu sušvelninančių aplinky
bių, kurios leistu kitokį nuo- 
sprendi išnešti. Tai buvusi labai 
nuožmi ir bereikalinga žmog-

Suvažinėjo darbininką >
Keturiems darbininkams nak- 

į taisant gatvekarių bėgius I 
prie Halsted ir 71 gatvių, ant į 
’ų užbėgo greitai atlėkęs auto-! 
mobilius ir vieną jų užmušč'! 
uit vietos, o tris sunkiai sužei-1 
lė, Ištikus nelaimei automobi- 
istas staptelėjo, bet pamatęs,! 

kad gali būti užmuštų žmonių į 
r kad tai jam gali priseiti at- Į 
sakyti,, dar smarkiau paleido 
lutomobilių ir pabėgo.

Automobilistas negalėjo ne-! 
matyli darbininkų, kadangi jie! 
virino bėgius ir degė labai smar- j 
kios šviesos. Per tas 
ir negalėjo matyli 
lutomobilio, kuris 
labai gerai mate.

šviesas jie 
ateinančio 
betgi juos

NU

AMnvšOUO?

Hammond, Indiana buvo už
muštas automobilio, Chris Las- 
sen, Cedar Lake hotel savinin
ko. Buvo nevedęs.

Laidotuvės jwks Lapkričio 3 
dieną, 8:00 vai. ryto iš Eudeikio 
koplyčios j šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozo Radvilos gi-' 
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dėdė Gaudantas Radvilas, 
Pusbroliai, Petras ir Kazi- 
dinskas ir Franas Gricius 
Pusseseres, Anelė, Antose, 
l’rances ir Ona.

Phone Boulęvąrd 52C3
Privatiniai Ambulansai

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

1616 W. 461h St., Chicago, III. Į

F! IT
Išnaikina 

Muses, Uodus, 
Tarakonus, 

Blakes
I »TANOARD OU. GO.( NJ ZUSEY )

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
.3316 So. Halsted St, Chicago 

k . ,, .............. ,/
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. F. Eudeikis, Telefonas

žudystė trijų žmonių ir tai 
žmogžudystei nėra pateisinimo,

vo ne girti, ne narkotikai, negi 
gyvenimo aplinkybės nevertė 
juos papildyti tokią baisią 
Žmogžudystę. VLADISLOVAS VAIŠVILAS

Persiskyrė su šiuo nasauliu 
Spalio 31 dieną, 12:15 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukęs 47 me
tu amžiaus; gimęs Okolicoj 
Burniai, Telšių valsčiaus ir ap
skričio, paliko dideliame nuliū
dime moterį Veroniką, sūnų 
Edvardą, dukterį Julę, brolį 
Adolfą ir gimines.
šarvotas, randasi 2305 South 
Leavitt St.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Lapkričio 3 dieną, 9 valandą 
ryto iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vladislovo Vąišvi-

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Kūnas pa-

mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Ni'l'udę liekame,
.Moteris, Vaikai ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lachawicz, Telefo
nas Canal 2199.

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 

i sapnai ir, kad jie reiškią mums j 
! gerą. Mes visi vengiame nepri- i 
jsisapnuoti kunigo, o jei prisi- 
!sapnuojame, jaučiamės blogai; j 
; bet mums miela sapnuoti apie ! 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 

įMokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose! 
'tiktai geri sapnai; o išaiškini-! 
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra- 

jžų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su prl- 

’hmtirnu 75 centai.
NAUJIENOS 
1739 S®. Halsted S t 

ChicM». ID

“NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS

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

"NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Matai Kas Dedasi?

K)ANT, T I
'VO CVV

b—Obą

UjELVv VOU’T 
—’vvvt. vvvt’į >

Zr
1 VORGOT V

TO OV-V TVVt J '
k ’

'.l "Save" reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuoauoti; ap
saugoti; nedaleisti; paTnaudo- 
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti. \

Taupyk kuponus iškirpdamaa 
iŠ Naujienų ‘kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau-

/
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Chicagos Žinios
Nušovė plėšiki)

Nepažįstnnujs plėšikas tupy 
nušautas Standart Quilt & Matt- 
ress Co. dirbtuvėj, 1123 W. 
Chicago avė., j kurių jis buvo 
įsigavęs apiplėšimo tikslais. Nu
šovė ij kompanijos preziden
tas John Marcinko\vski, kuris 
miegojo raštinėj, saugodamas 
dirbtuvę, kuri buvo dvi savaitės 
atgal apiplėšta ir paimta iš 
jos *2.000.

Nušovė savo draugą

likti. Jam berodant stebuklus 
nė nepajutome, kaip atėjo II 
valanda nakties. Dar jis pade
klamavo savo palies parašytu 
pora eilių ir tuo vakaras užsi
baigė.

Atsilankiusieji vakaran buvo 
užganėdinti, nors ir augsią į- 
žangą užsimokėję. Tečiaus ma- 
gikui pelno vakaras nedavė: 
gerai bus, jei pasidengs visos 
rengimo išlaidos. Kodėl tiek ma
žai žmonių susirinko, Galbūt 
įžanga buvo augšta. nes čia 
žmonės nėra pratę mokėti dole
rius. Niekurie juokiasi ir sakot 
kad kam jam reikia pinigu, jei 
jis j u iš oro prisigaudę. Bet 
kuriuos iš oro pagauna, tie į 
orą ii pavirsta.

.“Birute” viešės Cicero,j 
, ---------
j Birutė pereitą sekmadieni 
viešėjusi Kenosha ir Racine, 
Wis. ir davusi ten du sėkmin
gus koncertus, ateinantį sek
madienį vyksta paviešėti į Ci
cero. Į ten ji misi veš savo 
garsiąją “Surprise Party”, kur 
visiems taip labai patiko.

; Bet Cicero “Surprise Party” 
bus kiek kitokia, negu kad bu
vo Chicagoje, nes dabar į ją įeis 
ir “Generalė Repeticija”. Kaš 
matė tą Generalę Repeticiją 
pereitame Birutės koncerte, tas 
tikrai pasigerėjo jąja, o kas ne
matė, — tas ir dabar dar gai
lis. 'Bet dabar visi turės pro
gos pamatyti ir “Surprise Par-

I.aike balnio restorane 1 101 
So. 51 Avė., Cicero, turtingas 
realestatininkas l.awrence 
Quirici, 50 m.. 1307 So. 50
Avė., nušovė viršuj restorano 
gyvenusį savo draugą Sa'^Io 
Celabroni, šoferį. Jiedu buvę 
draugai per daugelį metu, bet 
užpereitą naktį nežinia delko 
jie susibarė ir Oiiirici nušovė 
savo draugą ant vietos. Po nu
šovimo numetęs savo revolverį 
išbėgo iš restorano ir vis dai 
slapstosi. Quirici yra pasitu-

Yra spėjimų, kad prof. čeka- 
navičius dar sykį Cicero aplan
kys, jei. neatsiras svarbių kliū
čių. Lapkr. 6 d.. Liuosybės 
svet., bus Dr-tės Lietuviu '[Vir
tybė balius. Jei kas norėtų pa
matyti čekanavičių ir jo ste
buklus, atsilankykite į tą ba
lių. —Tas Pats.

Birulės Dramos skyrius

ty” ir “Generalę Repeticiją” 
lapkr. 7 d., Liuosybės svetai
nėj, Cicero. Tai bus gražus dai
nų ir muzikos vakaras.

Lauksiu.

i-intis žmogus. turintis apie 
SlOO.UOo vertės nuosavybių, iš- 
pradžių buvo manoma, kad jis 
nieko bendra su munšaineiiais 
neturėjo, bet prohibicijos agen
tai sako, kad jis yra apkaltin
tas už peržengimą prohibicijos 
įstatymų ir kad jis virdavęs 
munšainą dėl Capone šaikos.

liBluviy Rateliuose.

šoštiuiieny, 23 d. spalio, vedė
jas minėto skyriaus, art. S. 
Pilka, su savo artistais-mėgė- 
jais turėjo susirinkimą. Tapo 
įslinkta komisija dėl tvarkinio 
udministrativinių skyriaus rei
kalų iš šių asmenų: B. Vaite
kūnas, Kareiva, pp-ios Kemešie- 
nė ir Balsienė.

Nutarta kviesti visus Chi
cagos artistus-mėgėjus pasižy
mėjusius jau vaidinime prisidė
ti ir iš visų sudaryt, taip sa
kant, vieną kūną, neva jau 
profesionalių vaidilų. Turint 
didesnį personalą butų galimy
bės priruošt du ar tris veika
lus iš karto ir tuomi patarnau
ti draugijoms, kliubams ir "pa
rapijoms, suprantama, už tam 
tikrą atlyginimą. Birutės Dra
mos skyriaus tikslas yra ne pa- 
sipinigaut arba va y t m< 
gandą kokiai nors srovei, bet 
vien tik patarnaut tiems, ka

viską daro su rie jį kvies ir tuomi patobu-

Cicero
Magikas J. čekanavičius jau 

aplankė mus ir pereitą trečia
dienį, Liet. Liuosyljės svet. ro
dė savo stebuklus. Ištiesų, p. 
čekanavičius yra geras magi
kas ir jo stebuklų yra ko pa
žiūrėti. Žiūrai ir nesupranti 
kaip žmogus tai <*ali padaryti. 
Ne veltui senovėj žmones ma
nė, kad magikai
velnio pageJba ir kad jie “akis 
apmonija.” Dabar mes žinome, 
kad jokių velnių nėra, o yra 
tik žmogaus sugabumas ir išsi
lavinimas todėl ir čekanavi- 
čiaus vakare jokių velnių ne
buvo, nors mes ir negalėjome 
suprasti kaip jis vien savo su- 
gabumu ir išsilavinimu tokius 
nepaprastus stebuklus gali at-

linti Chicagos lietuvių teatrą.
Musų vedėjas art. S. Pilka 

begalo darbštus ir žinąs savo 
darbą žmogus, turi jau ant ran
kų daug gatavos geros medžia
gos, tiktai duokim mes jam 
galimybės savo dalbą parodyti 
viešai. — B. Vaitekūnas,

Birutės Dramos skyriaus 
pirmininkas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šima 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. Tčmykit numeri sav^ 
kvito ir sravėjo vardą.

. Smulkmenos

šaliapino opera, kurioj daly
vauja ir J. Babravičius, jau 
pradėjo savo gatroles. Statoma 
“Sevilės Kirpėjas”. J. Babravi
čius dainuoja vieną svarbiau
sių rolių.

Chivagoj opera bus vasario 
6 d. ir duos tik vienų perstaty
mą.

George Baklanofl, rusų bari
tonas, Chicagos operos narys, 
duos vienatinį koncertą Chica- 
goj ateinantį ketvirtadienį, lap
kričio I d., Orchestra Hali. Be 
jo koncerte dar dalyvaus Irena 
Pavlovska, Elli Neil ir I, Van- 
grov.

Arcadia Auditorium, Broad- 
way, ties \Vilson Avė., prasidė
jo visa eilt* koncertų, kurie bus 
duodami kas sekmadienis, 3 vai. 
po piet. Vakar koncertų eilę 
atidaro Bušų Simfonijos Cho
ras. Bus duoti dar penki kon
certai žymiausių artistų.

Auditorium teatre sekamą 
sekmadienį, dieną ir vakare, 
duos koncertą Sousa ir jo he
li as.

Atvyksta ukrainiečių choras
Paskilbęs ukrainiečių choras, 

vedamas A. Košecih tie “gyvieji 
vargonai”, vėl atvyksta i Chi
cago ir duos koncertą šeštadie
ny, lapkr. 13 d., 2 vai. po piet, 
Orchestra Hali. Tai bus pasku
tinis to choro koncertas Chica- 
goj, nes choras po dabartinio 
turo apleis Ameriką.

Pinigus gravo:
21439—Karolinai Dailidonienei 
21446—'Mortai Kiaupaitei 
21457—Kazimierai Gosickai 
23057—Pranei Paulauskienei 
55692—Vincui Bulevičiui

7308—Emilijai Gražienei
7313— Jadvygai Butkevičienei
7314— Zigmui Rutkauskui

12499—Grasildai Karbauskie-
nei

7338—Petronėlei Stupelienei
7344—Zofijai Kupčiuniutei 

12513—Onai Gudmonienei 
12511—Urvulei Juškienei
7374— Kaziui Martišiui 

12519—Jevai Gudžiunienei
7365—Aleksandrui Tamkunui
7385—Alfonsui Vilčinskui
7384—Emilijai Vitkevi<|.enei 

23070—Antoninai Stulpinienei 
23084—Jonui Gečui
23085—Katrinai Pilipaitienei 
23069—Domicėlei Plaučiukienei

7391—Kazimierui Abelkiui 
12526—Kazimierui Skirmontui

7405—Onai Navickaitei
23034—Jevai Baranauskienei 
23097—Onai EudreviČienei 
23103—Cicilijai Navickienei

95926—Feliksui Balkiui
7422—Pranui Bogučanskui x 

21473—Teklei Shinskienei
7427 -Antoninai Bukauskienei 

55670—Vladui Al imu i 
23059—Anastizijai Malinaus

kienei
55705—Jonui Bružui

7311—Julijonai Dantytei
7323—Bronei Dagyčiai

23064—Pranui Įdikauskui
95924—Barborai Šatkauskienei
7376—Petronėlei Odinienei

21461—Jevai Kulikauskiutei
7378—Marijonai Zdanavičienei
7386—Magdei Bendikienei
7382—Bronei Slivinskaitei

21462—Monikai Jakutienei
55713—Petrui Karpui
55719—Marytei Jatftly.tei
21433—Magdalenai VitkeviČie- 

nei
12523—Marijonai Steponaitei
12522—Stanislovai Palcinskie- 

nei
7408—Juozui Budauskui

23099—Petrui Jokantui
7416—Antanui Baranauskui
7442—Bronei Staniulis

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI P RA 
LEISTI $100.60?

Atsakymas: $100 00 ant nyk jr 
$6.00 į metus per visą 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tu ir kiekvienas centas atlieka 
fam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio. mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitu.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtu jums jei padė- 
tumėt juos | banką ar smilką?

Naujienų. Spulka. uždirba .po 
56 00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — painlslyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j| 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
17.su So. Halated 8t.

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuriu niokestys yra užvilkto-, 
malonėkite užsimokčti, nes busime 
nirversti pasielgti png; ’ konstituci
ją. —Sekretorius.

Pirmyn Mišraus Choro susirinki
mas įvyks pirmadieny, lapkričio 1, 
pas Norkaiti, 1850 W. North avc. 
Pradžia 7:30 v. vakare. Visi cho
ristai atsilankykit susirinkiman, nes 
yra daug svarbių reikalų apsvars
tyti. —Valdyba.

PRANEŠIMAI
ŽVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišalpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugijų priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $0, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys Rykfr 'Įstojęs j šią draugijų 
yn» liuosas išvažiuoti iŠ Chicagos i 
bile kurių dali Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpų kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti i šių 
draugijų, galite priduoti prašymų 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės j Aušros 
Knygynų, 3210 So. Ilalsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Ilalsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugijų 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šių 
draugijų tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti,, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Sides įvyks susirin
kimas Novembėr 1 d., 1926 m., 8 vai. 
vak., šv. Mykolo parapijos svetainėj, 
1644 Wabansia Avė. Gerbiamieji 
kliubo nariai malonėkite visi pribūti 
ant šio susirinkimo, dėlto, kad yra 
svarbus susirinkimas kaslink sekan
čių rinkimų, bus apkalbėta.

Sekr. A. Lungeviš.

Illinois Lietuvių Pasai poH Kliubo 
extra mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadionyj, Lapkričio-Nov. 1 d., 8 
vai. vakare, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariui šio kliu
bo privalote atsilankyti j susirinki
mą, nes bus rinkimas darbininkų de) 
diubo baliaus.

A. J. Lazauskas, sekr.

Roseland. — lapkričio 2 d., 8 vai. 
vakare, Aušros kambariuose 10900 S. 
Michigan Avė. įvyks Lietuvių Im- 
jrovement ir Benefit Kliubo mėnesi
nis susirinkimas. Bus svarstomi nau
ji ir paprasti reikalai. Todėl visi kliu
do nariai atsilankykite paskirtu lai
tu. — J. Tamašauskas, Sekr.

Anglų kalbos pamokos vyrams 
ir moterims

Raymond Chapel, 816 \V. 31 gt., 
nuo Ilalsted gat., puse bloko į va
karus. Pamokos būna du vakaru į 
savaite — antradieniais ir ketvir- 
adieniais nuo 7.30 iki 9 vak vak. 
‘amokos yra nemokamos. Mokina

ma: anglų kalbos, skaitymo ir ra
šymo. Vyrai ir moterys, kurie no
ri pramokti anglų kalbą kviečiami 
anksti tas painokas.

G. Tamošiūnas.

Lietuvių Piliečių Brolybės KIhi- 
>o Amerikoj vyrų choro, po vado
vyste K. Staponaičio, dainų pamo
kos atsibus kas panedėlį 8 vai. va
kare po nr. 32(>() Lime st., Bridge- 
port. Kas norėtų dainoriu tapti, 
malonėkite ateiti ir prisirašyti.

Kviečia Valdyba.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

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

Svarbus pranešimas Roselando. 
Pultmano, Kensingtono, So. Chicagos 

ir Englewood Lietuviams
Palengvinimui virš paminėtų kolo

nijų lietuviams gavime “Naujienų” 
kasdie, prie seniau buvusių stočių, 
atidarėme dar ant sekamų kampų:

ROSELAND:
Michigan Avė. ir 103 Street, 
Michigan Avė. ir 107 St.
Michigan Avė. ir 108 Street, N. W. 
Michigan Avė. ir 108 Street, S. W. 
Michigan Avė, ir 111 St. 
Michigan Avė. ir 113 St. 
Michigan Avė ir 115 St.

KENSINGTON.
115 St., kampas Front Street.

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grove Avė.

SO. CHICAGO:
Kaulakis, 8837 So. Houston Avė.

ENGLEWOOD
Vincennes Avė. Hr 79 St.

Visose čia paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto. '

Jeigu kur yra numatoma, kad rei
kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir s Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas isteigti “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 adresų.

Julius Mickevičius.
Cirkuliacijos vedėjas

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAIEŠKAU pusbrolio Jono Kali

nausko, paeina iš Kauno rėdybos, 
Tauragės valsčiaus ir miesto. Pir
miau girdėjau gyveno Philadelphia, 
Pa. Jis pats ar kas kitas praneškite, 
kurie žinote apie jį. Turiu labai svar
bų reikalų. MISS ELENA KARPA
VIČIŪTE, 821 W. 123rd St., Chicago,

APSIVEDIMA1
IEŠKAU apsivedimui merginos ar

ba našlės, gali būt ir su keletu vai
kų, jeigu turi kiek savo turto. Aš 
esu vaikinas 37 metų amžiaus, turiu 
savo farmų 250 akrų žemės. Man 
reikalinga moteris, nes vienam atsi
bodo gyventi. Su pirmu laišku meld
žiu savo fotografijų atsiųsti. Duo
siu atsakymą kiekvienai. Vyrai nera- 
šinėkit. W. Chesna, Bagley, Mich.

REIKIA DARBININKŲ
VYĖį

PARDAVIMUI
. I’A III>A\'l MI ’ t bučernė ir groser- 
nė. Daromas geras biznis. Pigiai par-

• duosiu už cash. Tel. Canal 6772.

ISRENUAVOJIMUI
OAKLEY HALI, ant viršaus Oak- 

ley teatro. Susirinkimams salė ir 
ofisas nuoinon. Bemins pigios. At- 
sišnnkit į Strand teatrą, 21H \V. 
Division st. Tel. Arinitage 4*124. 
Kasdien nuo 7 iki 10 vakaro. Snba- 
tomis nuo 2 iki 10 vakaro.

PARENDAVOJIMUI Storas su pa
gyvenimu arba be pagyvenimo, šiltu 
vandeniu apšildomas ir visi paranka
mai. Remia nelHangi. Vieta geru, lie
tuvių apgyventa. Kreipkitės prie sa
vininko ant antrų lubų iš užpakalio.

4934 W. 15th Street 
Cicero, III.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys Ciceroj, 

vienam vaikinui su valgiu, ir kad bu
tų maudynė. Atsišaukite laišku į 
NAUJIENAS, 1739 So. Halsted St., 
Box 886.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
NUOMON kambaris dviem mergi

nom; švari, g-raži vieta, su valgiu ar 
be. 1615 String St., 1 fl. užpakalyj.

RENDON . kambaris dėl vyro ar 
merginos, švarus kambaris, maudynė 
ir visi parankumai. 4426 So. Albany 
Avė., 2-ros lubos.

REIKIA

vyro, kuris turi pasisekimą 

biznyje arba kaipo salesme- 

no dėl prižiūrėjimo 3 arba 

4 lietuviškai kalbančių sales- 

menų, prie vienos geriau

sios tos rųšies firmos Chi

cagoje.

Pasimatykit su

MR. FRIEND

General Manager 

OLIVER SALINGER 

& co.

Room 660

First National Bank Bldg.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė, 
arba mainysiu į lotą arba mašiną.

2435 So. lx*avitt St.

GROJIKUS pianas, biskį var
totas, (Jei kraustymus turiu par
duoti. 6136 So. Halsted St.

RESTORANA parduosiu ar mai
nysiu ant naujo namo. Priežastis 
pardavimo •— liga. 919 Cullęrtou 
Street.

PARDAVIMUI cigarų, cigerctų ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Yra 
listas, kambariai gyvenimui. Išdirb
tas biznis ir turiu parduot greitai 
delei nesveikatos.

K reipkitės:
1120 S. \Ventwortb avė.

I i r - ~ "

DEL1KATES8EN, grosemė, sal
dainių ir cigarų su 4 kambariais iš 
užpakalio, rentla $40.00, Greit parduo
dant tik $400.00.

5301 So. Urfion Avė.

NAMAI-ŽEME

ĮVAIRUS SKELBIMAI Į
I

Tel. Yards 7282 ;
Res. Tel. Hemlock 5244 į

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevų, popierą, 

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

J. S. RAMANČION1S, Prez.
......  .. ■ —- ■  --------------- ------------J i

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 >nctų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFĮNG CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Diw(lale 0114.,

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

—--------- -- i i ■■■ ....;1 " —

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vNnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31% c, 85c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75. ..

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd S t., prie Normai Avė.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemiu, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restaurąn- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims. 1912 So. State St.

Phone Pullman 8296 \
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, COKE 

343 W. 107th PI.
Res. 10742 So. Wabash Avė. 

Phone Pullman 8092 
Chicago, III.

Patent Mercury Machine Co

Mašinos kurios apšildys jūsų namą 
ir suteiks jums elektros šviesą dy
kai. Gera proga. Reikia turėti biskį 
kapitalo. >

PROF. SIMON
612 N. State St.

-Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ'

REIKIA merginos arba vidutinio 
amžiaus moteries prie namų darbo 
Ir virimo. Skalbti nereikia. Prie 
mažos šeimynos. Duodam valgį ir 
privatišką kambarį. Alga $10 į sa
vaitę. Tel. Lincoln 1332 arba Di- 
versey 9099.

REIKALINGA moteris' virėja į 
restaurantą; darbas nuo 8 ryto iki 
12 dieną. 919 Cullerton st. v

31 S. Clark St.

GERA PRQGA

GERA PROGA. Reikia atstovų 
kiekvienoj apielinkėj. Nuolat darbas 
per visą metą. Senai įsteigta firma 
reikalauja ambitingų vyrų. Mes su
teiksim progą uždirbti pinigų dau
giau negu jie manė. Malonus dar
bas. Patyrimas nereikalingas, leng
vai uždirbsit nuo $50 iki $100 į mė
nesį. Turi gerai atrodyti ir turėti ge
rą liudymą. Tai jūsų proga — da
bar priguli nuo jūsų. Jei norite pri
sidėti prie didelio pinigų uždarbio, pa- 
simafykit su DIRECTOR OF S AT.ES,

Rnnm 348
29 So. La Saite St.

Ofisas atdaras nuo 9 ryto 
iki 9:30 vakaro

BEIKIA 5 vyrų dėl pardavi
nėjimo musų naujo Great West 
Side Development žemes. Yra 
visi įtaisymai. Jau s’tatomi na
mai. Tiktai 2 blokai nuo “L”. 
Netoli mokyklų ir bažnyčių.

SHEKLETON BROS. 
Room 416

160 N. La Šalie St.

Skyriaus Ofisas:
6131 W. 22 St.

REIKALINGAS patyręs savo dar
be bučerys. 1501 So. 49th 'Avė., Cice
ro, III.

DARBININKŲ
Reikia stiprių vyrų prie mir

kymo į plate department.
WESTERN ELECTRIC CO.
48 Cicero Avė. Sl 24th St.

AUTOMOBILIAI '
TIKRA NAUJIENA

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. HeMed St.

DEL labai svarbios priežas
ties pardavimui pigiai “Late 
1926 Standard Six Buick Coupe” 
Mašina visai mažai vartota, at
rodo ir eina kaip.nauja. Gali
ma matyti, 6052 So. State St.

PARDAVIMUI

i

PARDAVIMUI restaurantas ir room- 
ing house. 1114 W. Madison St.

GROJIKLIS pianas, $75, roleliai ir 
benčius. 6512 So. Halsted St.

TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 j sa
vaitę nusipirksite lota prie Cedar 
Lake, 39 mylios į pietus nuo vidur- 
miesčioA Jei reiks, pastatysim ir na
mą. Ix)tas $85. Džiaugsitės kitą va
sarą. sutaupydami po $1 j savaitę. 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
S. Halsted £t., Box 881.

MŪRTOECIAI-PASKOLŪS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

Mes pagelbėsim 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 St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

VYRAI išmokit barbervstės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At
sišauki! arba rašykit: 

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE,

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

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinj mokslą j devynis mėnesius; 
augŠtesnį mokslą j vienus metus. 
Amerikos Liętuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį, žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. Chicago, III.

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas?’ Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instimkcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FE DERA L AUTO-4ENGINEERING 

SCUOOL
“ 1507 W. Madison Street

17.su

