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Bėganti kariuomenė) Britų vadai propa 
padegė Hankovą

Palaidi kareiviai ir šiaip chuli
ganai plėšia ir terorizuoja 
miesto gyventojuš

nuoja valstybių 
nusiginklavimą

HANKOVAS, Kinai, lapkr. 
13. — Generolo Tang Senči ka
riuomenė, pasitraukdama iš 
Hankovo, padegė kiniečių mie
stą. Tūkstančiai kareivių ir 
šiaip asmenų laistosi po mies
tą ir plėšia namus ir krautu
ves. Mieste viešpatauja panika.
Hankovo diktatorius pabėgo 

nealyginęs kareiviams
ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 

13. - Jangtse klonis vėl liep
snoja pilietinio karo gaisru, su] 
svarbiu prekybos miestu Ha n-l 
kovu to gaisro centre.

Nankino nacionalistų val
džios armijoms besiartinant ir 
priešą visur mušant, generolas 
Tang Senei, militarinię Hanko-| 
vo diktatorius vakar pabėgo, I 
palikęs savo kareivius beveiki 
visai be vado, ir algų nesumo-| 
kėtus. Palaidi kareiviai tad da-1 
bar plėšia miestų ir terorizuo-l 
ja gyventojus. Gen. Tang, gir-| 
dėt, sėdęs Japonų garlaiviu, iš-1 
cinantin i Japonijų.

Pranešimai iš Hankovo sakoj 
kad Japonų laivyno kareiviai Į 
išstdę krantan ir kad svetim-Į 
šalių koncesijos tapę užbarika-1 
duotos.

Tuo tarpu Nankino naciona-Į 
listų kariuomenė esanti jau I 
per penkiolika mylių nuo Han-| 
kovo.

Fai vienintelis būdas naujo pa
saulinio gaisro išvengti, nes 
Europa vėl sėdinti ant krū
vos granatų

Prancūzai uždarė tris 
alzatų laikraščius

PARYŽIUS, lapkr. 13. — Ko
vodama su Vokiečių autonomi
ninkų darbuote Abatijos Fran
ci jos vyriausybė uždarė ten 
tris vokiečių laikraščius, Volk- 
stiinme, Zukunft ir Die Wah- 
rheit, dėl jų aitraus nusistaty
mo prieš Francija. Die VVah- 
rheit buvo taip įsismarkavęs, 
kad vedamajame straipsny ra- v se:

“Alzatija tapo padaryta bau 
džiamaje 
Francija 
rupciją. 
Francija 
rot

kolonija, kurion 
gabena ir verčia ko- 
Bet mums, alzatams, 
gali eiti velniop, taip

ir Vokiečiai.“
Laikraščio redaktorius, ba

ronas Claus, buvo už tai nu
baustas 13 mėnesių kalėjimo.

Raiši nelaimė anglies 
kasyklose Japanijoj

anglies kasyklose, 
vakar Įvyko dujų

TOKIO, Japonija, lapkr. 13.
Bibai 

I lokaidoj, 
sprogimas, kurio keturi anglia
kasiai buvo užmušti, trisdešimt 
penki sužeisti, o dvidešimt sep
tyni urvuose užberti, 
kad užbertieji nebūtų 
vę.

Bijoma, 
visi žu-

16,270 žmonių be pasto
gės dėl tvanų

VVASIIINGTONAS, lapkri
čio 13. — Raudonojo Kryžiaus 
surinktomis žiniomis, dėl pas
tarųjų tvanų Naujojoj Angli
joj liko be pastogės 16,270 
žmonių. 279 trobesiai buvo 
naikinti, o 1,346 trobesiai 
dinti.

su- 
ga-

VALDININKAS PAVOG® $17,- 
000; PASIKORft

'LONDONAS, lapkr. 13. — 
I Švenčiant didžiojo karo devy- 
I nerių metų paliaubų sukaktu- 
I ves Brituose kilo stiprus judė- 
I jimas už valstybių nusiginkla- 
I vimą kaipo vienintėlj būdą 
I naujam pasauliniam karui iš- 
I vengti. Tame nusiginklavimo 
I judėjime dalyvauja ir politikai, 
I ir laikraščių leidėjai, ir rašyto- 
| jai ir dagi karininkai.

Laikraštininkų prieky, kurie 
I reikalauja, kad Britų valdžiai 
tuojau pradėtų dirbti pasauli-1 
nio nusiginklavimo 
stojo lordas Rothermere, ku-l 
rio laikraščiai kas diena pasie-l 
kia milionus akai t v tujų, ir lor-| Tfnf»|ziQ 
das Riddell, kurio vienas savai-1 *<lUdBi !UU U

[tinis laikraštis turi daugiau 
kaip 3 milionus skaitytojų. K

Vienas aukštas karininkas, I Smerkia 
feldmaršalas Sir William Ro-| žinią: 
bertson, buvęs imperijos armi-| caro. 
jos štabo viršininkas, laikraš
ty Daily News rašo:

“Aš turiu vilties, kad vals
tybės vyrai padvigubins savo 
pastangas ginklų jėgoms su-1 tėn Stalino 
mažinti, 
nė jokio tinkamo pateisinimo.

Ugningame srtaipsny lordas I sl uUsdint*s« j
Riddell jsĮ>ėja, kad “mes sėdi-1 kavo pranešime Trockis aš- 
me ant krūvos granatų ir ne- Rrmusiu Hudu puola dabartinį 
siimame jokių apsaugos prie-| 'e^’miJ it sako, kad
monių, kad neįvyktų sprogi- plalino viešpatavimas esąs daug 
nlas »* pršesnis dagi už

I žinių.
“Praslinkus devyneriems rrOckis duoda 

metams jio karo,“ sako lordas! prastit kad jis 
Rothermere laikrašty Eveninglpartijų, jei 
Ne\vs, “Europa vėl grimsta I kinsiąs savo grūmojimus ir iš* 

laukinio padėtin l.V-Įmesiąs jį, Trockį, ir jo šalinin- 
kaip kad 1914 me-1 ;us komunistų partijos. *

Trockis sako, kad darbinin- 
Grty, buvęs Britų kų gyvenimas pirmutinėje 

niinistens, savo kai- ‘darbininkų respublikoje“ esąs 
pasakė, kad biug blogesnis, ne kad buvo 
‘ , Anglijoslearo laikais, ir Stalino reži- 

Japonijo.< laivynų nusigink-1mas engiąs darbininkus labiau, 
■ 1 ne kad kapitalizmas. l'rockis 

oaredo, kad sovietų valdžia ty- 
‘ia falšuojanti oficialines sta
tistikos žinias ir tuo budu 

tik| Rengiantis dumti akis darbi- 
unkams Rusijoj ir užsieny.

Priešingai valdžios' pareiški-
Du Meksikos maištinin-1 'n!ls' b,,l‘. rus« a|-

Iru vadni <oi«:mdvti g,,s š,anrt,e >y«>»s su
kų VdUcli susdlluy 11 I algomis, kurias jie gaudavo 

I orieš karą, ar dagi didenės, 
J (Trockis sako, kad, pavyzdžiui, 

žemės ūkio darbininkai šian
die pjauną vos 63 nuoš. prieška
rinių algų, tuo tarpu gyveni
mas esąs daug brangesnis ir 
savo algų pinigais darbininkai 
kur kas mažiau galį pirktis 
gyvenimo reikmenų, ne kad 
prieš karų.

Trockis taipjau nurodo, kad 
kadangi iki šiol Rusų fabri
kuose neįvesta jokių apsaugos 
oriemonių, kas metai nuo ne
laimingų atsitikimų nukenčia 
vienas darbininkas iš kiekvie
nos dešimties.

. i i Kaip kad jau 
NEW YOHKAS. lapkr. ornncSta iš Maakvoa, 

ranku garlaivy Be a. kurs S' L j(> dra . veikiausia 
ryt, buvo bašplaukuja t Bay- r,, įš komwigt 
town, lexas, jvyko smarki ek- 
splioziia. Garlaivy buvo 35 į- 
gulos žmonės, ir dviejų jų pa- 
arendama Garlaivis, stipriai I ^Memonatradj,' 
sužalotas, buvo priverstas grjž-|________
ti atgal į uostą.
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Is potviniu Massachusetts valstijoj. — Vaizdelis potvinio užlietame Becket, Mass., miestely, 
reikalu,!kur daug namų nunešė vanduo, užpludęs iš pratrukusio kalnų rezervuaro.

naują partiją
dabartinį sovietų 
esąs blogesnis

BERL1NAS, lapkr.
“Nelegali uis 
mas, kuriame jis iškelia

nei

Trockio praneši
ni kš- 

diktaturą, buvo 
kurioms laikyti nėra | slapfa iššmugeliuotas į užsienį 

r dabar brošiūros pavidale iš-

caro laikų re-

taipjau su
organizuosiąs 
Stalinas įvy-

Trockis jau išmestas 
iš kompartijos

Kartu su juo išguiti Zinovje- 
vas, Kamenevas, Radekas, 
Smilga ir Preobraženskis

MASKVA, lapkr. 13. — Cen- 
tralinis komunistų komitetas 
išmetė iš komunistų partijos 
Trockį, Zinoujevą, Kamenevų, 
Radckų, Smilgų ir Preobražen-

pradžių centralinis komi- 
norėjo jų išmetimo klau- 
pristatyti komunistų kon- 

opozicijos

ginkluoto 
giai taip, 
tais.“

Lordas 
užsienio
boj Plymouthe 
Jungt i n i ų Vaist ybių, 
ir < 
’avimo konferencija Genevojc 
nepavykus dėl rivolybes, pa
reinančios iš pariteto doktri
nos. Netrukus visos jos imsiu 
didinti savo laivynus ne t..-
del reikalo, kiek dėl prestižo.

NUGALĖS, Ariz., lapkr. 13.
Vielos laikraščio Herald 

gauta telegrama, iš Meksikos 
praneša, kad Flaxiacoj, Oaxa- 
cos provincijoj, federalinės ka
riuomenės skyrius suėmęs du 
maištininkų vadu, gen. San- 
chezų ir jo padėjėjų Machucą, 
kuriuodu tuojau buvę sušau
dyti. įvykusiame prieš tai susi
kirtime penki maištininkai ir 
trys kareiviai buvę užmušti.

SPROGIMAS GARLAIVY;
DVIEJŲ ĮGULOS ŽMONIŲ 

TRŪKSTA

buvo andai 
Trockis 

bus 
’šmesti iš komunistų partijos 
už tai, kad švenčiant dešimt- 
metines bolševikų revoliucijos 

"Isukaktuves jie bandė surengti

“Čekos” vadai einą 
išvien su Trockiu 

prieš Staliną

Lietuvių persekioji 
mas Vilniuje

Britų diplomatas praneša sen
sacingų žinių apie intrygas 
Rusų komunistų vadų tarpe

Nuteisti devyni lietuvių 
mokytojai

Fašistų Italija palai 
dojanti demokraty 

bes idėjas
Tobuli ausiu revoliucijų padaręs 

Italų fašizmas, vietoj kieky
bės įvesdamas kokybės ideji 
valdžoj

e.aj 
s‘mų 
gresui, tečiau dėl 
bandymu darvti kontrdemons- 
tracijas, švenčiant bolševikų 
••evoliucijos sukaktuves, taip
jau dėl neteisėtų mitingų ir dėl 
užėmimo jėga salių savo mi
tingams, buvo nutarta ilgesnių 
ceremonijų su jais nedaryti.
76 komunistai išmesti iš kom

partijos
MASKVA, lapkr. 13. -^Mas

kvos kontrolės komisijos pre
zidiumas išmetė iš komunistų 
partijos septyniasdešimt šešis 
narius. Išmestieji buvo kalti
nami dėl organizavimo visos 
nlės slaptų mitingų, kuriuose 
kalbėję Trockis, Kamenevas ir 
Rakovskis, buvęs sovietų am
basadorius Franci jai.

130 000 darbininku iš
metama iš darbo 

Vokietijoj
BERI.INAS, lapkr. 13. - Vo

kietijos tabako 
itsisakę griežtai 
bi n inkams algas 
skelbė lokautų,
amu iš darbo 130,000 cigarų 

dirbėjų.

fabrikininkai, 
padidinti dar- 
15 nuos., pa- 
kuriuo išme-

Amerikos auksas Lenkams
NEW YORKAS, lapkr. 13. - 

šiomis dienomis bus pasiųsta 
š čia j Lenkiją $15,000,000 

auksu.

ROMA, Italija, lapkr. 13.— 
Fašistų spauda džiūgauja dėl 
aukštosios fašistų tarybos nu
tarimo panaikinti visuotinius 
rinkimus, susiaurinti žmonių 
balso teisę ir panaikinti visas 
politines ne-fašistų partijas. 
Tuo nutarimu esu palaidojami 
“nudėvėti romantiški suprati
mai, toki, kaip kad visi žmo
nės neva esu gimę laisvi ir ly
gus, kad valdžia pareinanti iš 
žmonių ir kad kiekvienas žmo
gus turįs teisės dalyvauti val
džioje.“ Tai buvę tik senai i- 
si vaizda viniai, sentimentališ-

kos. nesvc5kos idėjos, kilusios 
iš Francuzų revoliucijos ir A- 
merikos revoliucijos inspiruo
tos. Jos dabar esą nebegyvos. 
Jas pakeičia tvirtos, revoliucin
gos naujosios Italų valstybės 
idėjos. Italija padarius tobu
linusia naujovės laiku revoliu
cija, kuri triumfuojanti ant 
visu teorijų ir visokios rųšies 
valdž’os formų. Italijos fašis
tu revoliucija nugriovus kie
kybės idėją valdžioj ir Įve
dus kokybės ir vertybės idėjų.

Chicagos Tribūne korespon
dentas Ix>ndone, John Steele, 
praneša savo laikraščiui, kad 
vienas Britų diplomatas, kurs 
?<r keletą metų gyvenęs Mas
kvoj ir turėjęs artimų santy
kių su sovietų vyriausybe’, pra
nešęs savo valdžiai sensacingų 
ialykų apie įvykius Maskvoje. 
Savo pranešime tas diploma
tas pasakojęs, kad Leonas 
Trockis esąs susitaręs su “če- 
kos“ [politinės policijos] va
dais, kurie esą tikrieji Rusijos 
valdovai, pasigrobti valdžią į 
mvo rankas, o Stalinų, dabur- 
tini sovietijos diktatorių, iš
guiti. x

Sutartis buvus padaryta 
orieš porą savaičių viename 
slaptame mitinge, kuriame sų- 
iriokslininkai pripažinę, jogei 
Stalinas nesąs tinkamas asmuo 
raidyti. Kad pasaulis neregė 
tų, kaip bolševikas galabiją} 
bolševikų, buvę nutarta duot' 
Stalinui virvę pačiam pasikar
ai, būtent, sukurti partijos na 
rių tarpe pasipiktinimų jo silp 
ivl ? taip, kad, kai ateisiąs lai
kas, Trockis galėtų stoti val
džios prieky be didelio iš km 
nors pasipriešinimo.

Stalinas — sakąs tas didplo- 
na'as savo 
kurs metas 
kad ”čeka“ 
orieš Trockį 
bet “čeką“
jiems nedaranti. Trockio sali 
ninkai, susekti beorganizuoią 
sąmokslus prieš dabartinę val
džią, esą tik suimami ir trum
pų laiką palaikomi uždaryti 
kur nors, kame jiems netruks 
tą patogumų ir kame valdžia 
negalinti nieko bloga jiems pa

daryti.
Dabar Stalinas bandąs 

Vos“ viršilų atsikratyti, 
’pvnp raudonoji armija 
Hnti į viską apatiškai, ir 
’ka nesuinteresuojanti,

klausanti įsakymų to, kas yra 
valdžioj, o kas yra valdžioj 
jai esą vis tiek.

pranešime — jau 
kaip reikalaująs, 

imtųsi priemonių 
ir jo šalininkus, 
tvlinti ir nieko *

“če- 
Tuo 
žiu- 

poli-

Aeronhnais kariaus 
munšaininkais

Sil

Trv« asmenvs žuvo 
farmos gaisre

13.
far-

PATAVIA, Ohio, lankr. 
— Netoli nuo čia sudegė 
merio Jesse Darlingtono narna-’ 
ir jų gaisre žuvo patsai far- 
mervs, jo motina ir 11 mėnesiu 
kūdikis. Farmerio žmona taip
jau skaudžiai apdegė ir turbūt 
nebepasveiks.

VVASHINiGTONAS, lapkr.
— Prohibicijos vyriausybė 
nuoja pavartoti aeroplanus 
munšaininkams (slaptiems de-j 
gtinės dirbėjams) gaudyti.

pla-

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

[Viln.
— šio mėn. 15 d. Apy- 
teismas nagrinėjo ape- 
skundų 9 lietuvių mo- 

nubaustų laikos tei- 
praei- 
leidi-

VILNIUS, spal. 
Aidas], 
gardus 
liacijos 
k y tojų,
sėjo už mokytojavimą 
tais metais be valdžios 
mo. ,

Taikos teisėjo nutarimai vi
siems mokytojams patvirtinti. 
Gynė juos advokatas vilniškis 
Krestianov’as. Nubausti šie mo
kytojai :

Stakauskaitė Zosė, Ankėnai- 
tė Veronė, Morkunaitė Jadvy
ga, Novickaitė Marė, Paštec- 
kas Jonas ir šiaudžionytė fi
na po 345 auksinų 
savaites kalėjimo.
Jonas 115 auks., 
Viktoras 115 auks., 
Karolina 72 
d. kalėjimo.

Nubaustieji mokytojai labai 
susirūpinę, nes !>eveik visi jie 
kilę iš neturtingų šeimų, bijo, 
kad jų tėveliams ar broliams 
neišvestų paskutinės karvutės 
^baudoms užmokėti. Mat, čio
nai nežiūrima teisių, ar kas 
^p.Ii ar ne. kaip kad pernai bu
vo su pabaudomis už lenkų mo 
kyklų užlaikymų. Policija, gra
sindama parduoti paskutinį 
pagalvį, )išiįeikalavo pabaudos 
igi paskutinio skatiko.

arba po 6 
Krūminis 

Stakauskas 
Stasiūnaitė

ūks. arba po 15

4Į,

metų tvirtovės

VILNIUS, spal. 22. [Vii. A.], 
— Šio mėnesio 20 dienų Vil
niaus Apeliacijos teismas na
grinėjo Vydiškių klebono kun. 
Robino bylų, kurių Vyriausia^ 
sis Tribunolas buvo sugraži
nęs iš naujer persvarstyti. Ku
nigas nuteista pusantrų metų 
kalėti tvirtovėje.

Lenkai sukonfiskavo 
lietuvių turtų

VILNIUS, spal. 22.
— Spalių mėnesio 8 
policija sukonfiskavo 
Draugijos Pasam i nes 
knygynėlį, išveždama 
gy.

Draugijos skyrius veikė vie- 
j šai, nes buvo Įregistruotas a- 
itatinkamose valdžios įstaigose.

[V. A.], 
d. lenkų

“Ryto” 
skyriaus 

230 knv- ®r

Milžiniška Austrų dar
bininkų demonstracija

VIENNA, Austrija, lapkr.
DeŠimtmetinėmis Aiist- 

sukaktuvėmis

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogaus!* siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitą 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visiiką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos junps tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUDROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
. TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 

TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

13.
rų respublikos
vakar Viennoje įvyko milžiniš
ka demonstracija, kurioj daly
vavo apie 250 tūkstančių žmo
nių. Demonstracija buvo su
rengta darbininkų, 
tams vadovaujant.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Debesiuota; gali būt lie
taus; nedidelė temperatūros at
maina; stiprokas mainųsis vė
jas.

Vakar tempęraturos buvo 
vidutiniškai 45° F.

šiandie saulė teka 6:38, lei
džiasi 4:31. Mėhuo 
vakaro.

socialis-

Italų včliava turės ir 
fašizmo emblemąsūnų 

lapkr.
Nušovė, medžiodamas,
WATERLOO, lowa,

13. Vietos gyventojas Gar- 
rison

ieš-1 metų
pa-1 buvo

I laikė

Nikaragva nori $20,000,000

NEW YORK/\S, lapkr. 13.
Nikaraguos respublika

HOWARD, Kan., lapkr. 13.
Šaukiamas tieson dėl pasi

savinimo 17,000 Eik kauntės 
pinigų, pasikorė llalpb Dewey, ko Ne\v Yorke $20,000,000 
distrikto teismo sekretorius.

t

skolos.

nušovė savo sūnų, 
vaikiną, su kuriuo 
išėjęs medžioti. Tėvas 
sūnų rakunu.

18 
j U 
pa- teka 9:14

ROMA, Italija, lapkr. 13.— 
Fašistų valdžios nutarimu Ita
lų valstybės vėliavon įdedama 
fašizmo žymė, kartu su kara- 

' Jlišku herbu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicapo, III

k
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SALDŽIOS BULVĖS

Veda Dora Vilkienė

tar-

CITRINOS PUDINGAS

duonosbaltos

Bowman Pienas
KIAULAITĖS BLANKĖTĖ

sriu-

Bus

ir

mišinį padaryk sc

puoduko vandens

molasses taffy

1

sko-

' virk
baking paude-

ŠE1M1N1NKĖMS PATARIMAI

3 šaukštus citrinų
14 puoduko sviesto

puoduku molases 
puodukas citkraus 
šaukštuku sviesto 
šauktukas acto

milko 
vandens

indų. Apdeng 
garo 1 *4 va-

sodos 
s i namon ų

VIRTAS SALOTŲ 
DRESINGAS

BULVIŲ IR PIPIRŲ 
PYRAGAIČIAI

A pi berk kapotais 
ir agurkais.

6 ypatom.

SUTIRŠTINTOS TOMATŲ 
SALOTOS

2 šaukštai želatinų
’ 2 puoduko šalto vandens

KEPTAS VIRGIN1A 
PIS.

mados suk ne*

(Vardas ir pavardi)
(Vurdaa ir pavardė)

^Adresas)
(Adresas)

(Miestas ir va’st.)
(Ajm.tan tr vaisi.)

Geresnis Darbas Negu Pirmiau 
Kitchen Klenzer tikrai namų reikalingas 
daiktas, nes su juo nuvaloma ir atšviežini- 
numa viskas puikiausiai, ir darbas atlieka* 
mas ekonomiškai.

Atsiminkit, kad geras produktas yra p> 
gesnis už prasta

3150 — Paskiausios 
lė, tinka bile kokios amžiaus mote
rei. Joje kiekviena išrodys plonesnė, 
negu ji i.štiesų yra, kuomi priduos 
gražesnę figūrą. Sukirptos mieros 16 
ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

,*ių. ti man pavyzdį No ......... 1.......-
Mieror ................. per krutiną

Norint gaut) vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti aavo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
»xkymu. Laiškus teikia adresuoti:

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

——____ —

MUSŲ MOTERIMS 
h

lų, piikimšk kiek patinka gva
zdikų lašiniuotoji kumpio 
pusėn, aptepk tirštai su mola- 
t.cs, kuriose įdėk šaukštukų 
muštardos. Apiberk su baltos 
duonos trupiniais ir kepk pe
čiuje.

12 didelių oisterių
12 riekelių lašiniukų 
6 riekės baltos duonos 
1 puodukas milko 
1 puod. buljono (vištos 

bos).
•4 šaukštuko druskos 
1 šaukštas sviesto 
I12 šaukštuko miltų 
1 šaukštukas druskos 
Pipirų

. Apiberk oisterius druska 
pipirais, apsunk apie kieV
nų ix) riekutę lašiniukų, už
segdama su tooth pick. Ke
pk ant skatirados padėjus tru
putį sviesto, pakol lašiniukai 
parus. Paduok ant šmotukų pa 
kepintos (toast) duonos. Už
pilk baltu dažalu iš saldžios 
Smetonos, arba pieno, sviesto 
ir miltų. Apiberk- viršui su ca
yenne. Paduok karštus. Svei
kas lengvas ir maistingas val
gis.

AR JUS BANDĖT

3150 SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!

Jūsų groserninkąs par
duoda ją 

‘ ■ i

SwallowCHICAGO, ILLINOIS.Coffee Mills*

KUM- (išvirk, ir perkoŠk).
12 šaukšto sunkos nuo 

kuoto svogūno.
12. šaukšto druskos
1 gvazdiką
1 šaukštas labai smulkiai su

kapotų selerų
1 šaukštas taip pat smulkiai 

sukapotų petruškų
2 šaukštai citrinų sunkos.
{mirkyk želatiną šalta n van

denin. (14 puoduko) sumaišyk 
kitus pridėčkus su tomatų 
sunkos ir supilk puodan, tegul 
užverda, perkošk, pripilk žela
tinų. Maišyk j>akol neištirps. 
Supilk j mažas arba didelę for
mą. kurią pirmiaus suvilgyk 
vandeniu. Padėk šalton vieton, 
išdek ant turtelio padabinto sa
lotų lapais, 
kiaušiniais 
gana

1 -akštas mustardos 
1 šaukštas druskos 
'I'rupu t į Cayenne
1 šaukštas cukraus 
11/.» šaukšto miltų 
•4 puoduko milko 
iz
2 šaukštai tarpyto sviesto 
’z4 puoduko acto
2 kiaušinių tryniai gerai su-

Sumaišyk sausus pridėėkus 
sudėjus dviguban puodan, pas
kui sudėk prie jų kiaušinio try
nius, sviestų, pienų ir nuolat 
maišyk. Virk 10 minutų. Nu
imk nuo ugnies, atšaldyk ir

2030 — Jauninanti suknelė — tin
ka kiekvieno amžiaus motcrei. Gali
ma siūdinti iš bile kokios materijos, 
ir padailinti apikaklę ir rankoves. Su
kirptos mieros 16 ir Ik metų, taipgi 
36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per kru
tinę.

rsorint gauti vieną ar daugiau viri> 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ii 
dičkiai paradyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
I centų. Galima prisiųsti pinigus 

jrba krasos ženkleliais kartu su už 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 3. Halsted St., Chicago, 111. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ......  —
Mieros .......................... i>er krutinę

Išvirk ir nulupk vidutinio 
didumo saldžias bulves. Apipilk 
su tarpytu sviestu, padėk kiek
vienų bulvę skyrium zant skau- 
rados ir apipilk su siropu arba 
molasses. įdėk į nekarštų pe
čių ir apsuk, kad neprisviltų.

Pridėk prie molasses citrinų 
sunkos, bus skaninus.

2 puoduku 
trupinių

*/2 puoduko
</2 puoduko
3 šaukštai cukraus
2 kiaušiniu
Nutarkuok luobų nuo vienos1 
citrinos 
1/8 šaukštuko druskos 
Citrinos mišinio.
Užpilk citrinos mišinį ant 

baltos; sausos duonos trupinių 
tegul pastovi 10 minutų. Sudėk 
prie mišinio lengvai išplaktus 
kiaušinius, cukrų, druską, luo
bą nuo citrinos ir atskiestų 
pienų. Supilk j išsvieatuotą mo
lini arba stiklinį 
ir te..*ul stovi ant 
landos.

Citrinos 
kernai:

Pašildyk 
sunkos ir
iki beveik užvirs. Užpilk šį mi
šinį ant vieno puoduko cuk
raus ir 3 lengvai išplaktus kiau
šinius. Virk dviguliame puode 
ant gero iki mišinis sutirštės. 
šį mišinį vartok pudinge.

1 puodukas molasses
% pouduko taukų arba svies
to
1 puoduko virtų karštų tar

kuotų bulvių
i/o šaukštuko druskos
2 puoduku miltų
2 šaukštuku

rio
šaukštuko
šaukštuko
puoduko maltų gvazdikų 
puoduko nutmeg.

1 puoduko sukapotų razinkų 
arba daktylių ((dates).

Pašildyk molases, pridėk prie 
jų sviestų, bulves ir paskui vi
sus sausus pridėčku, kuriuos 
oirmiaus keletu sykių persijok 
per sietų, ant galo sudėk ra- 
zinkas. Gerai išmaišyk ir dėk 
su 'šaukštu ant alyvotos popic- 
ros, patiestos ant blėtos.

hfcaffo, m.

{Pacific and Atlantic Photo)

Rumanijos princas Karolis, 
kuris bandė atgauti sostų, nu
verčiant savo sūnų Mikolą; Bet 
karolistų maištas nepavyko ir 
greitai liko numalšintas. Karo
lis jau du sykiu buvo atsižadė
jęs sosto ir gyveno su savo 
meiluže Paryžiuje. Bet meilužė 
jį pametė, tad ir buvo sujnanęs 
gryšti namo ir atgauti sostų.

nio.
Sudėk viską puodan, 

ant mažos ugnies taip ilgai pa
kol ne sukietės, kaip šaukštu 
paėmus {lasiusi mišinio šaltyn 
vandenin. ‘

Supilk anb išsvils luoto torie- 
lio ir palaukus, j supiaustyk į 
ketvirtainius šmotukus.

Kad apsisaugoti nuo (pa- 
gurklės) *goitrc,~ reikia daug 
valgyti visokių rųšių žuvis, oi
sterius, nes jos turi savyj daug i 
jodynos; jodyna dalynai apsau
goja nuo tos baisios ir gana

Geri Maisto Produktai
SUTEIKIA MUMS

Jiega i 

Gražuma

Maisto produktai, kurie yra skelbiami 
Naujienose - yra geri. Kada jus perkate 
maisto produktus krautuvėse, visuomet 
reikalaukit tų, kuriuos matote Naujienų 
puslapiuose

pavojingos ligos.
Dabar laikas prižiūrėti savo 

rankas. Neišeikite ant gatvės 
su šlapiomis rankomis, jeigu 
ne norite, kad jos blitų raudo
nos ir oda sutrukusi. Nusipir
kite už ICc glycorinos, jspaus- 
kite pusę orandžio runkos ir 
po kiekvienu uusiplovimu, pa
imkite keletą lašų to mišinio. 
Rankos bus baltos ir minkš* 
tos. Jeigu gi jos bus Jabai su
trukusios, valiokite Camphore 
Ice, aitrinkite aut rankų.

Per daugelį metų musų šei 
mininkės naudojo XU>wman Pie- s 
na ir grietienę ir yra padariu
sios aiškią išvadą, kad šis pie
nas yra Vienas iš geriausių ir 
tyriausių.

Pienas yra nepamainoma da
lis musų kasdieninio maisto. 
Nė vienas kūdikis negalėtų aug
ti negaudamas pieno. Tą žino 
visi. Lietuvoje, kur dauguma 
musų augome, pienas buvo svar-: 
blausias musų maistas. Saldus ’ 
pienas gėrimui ir sriubai, rū
gusią pienas su virtomis bulvė- ■ 
mis — vieton sriubos, grietienė,1 
suris ir sviestas, sudaro virš 
70'/ musų maisto. Ir mes už
augome tvirti, sveiki ir ener-1 
gingi.

Šioj šalyje vartojimas mėsos 
sumažino vartojimą pieno. Vie-’ 
toje poros gorčių į dieną dėl šei
mos iš penkių, mums pakanka 
poros kvortų ir puspaintės grie- 
tienės, bet juo daugiau vartosi
me pieno, tuo bus geriau ir pi
giau kainuos.

Bowman Dairy Company no
rėdama supažindinti lietuvius 
su pienu kaipo maistu iš moks
linio atžvilgio, ir nurodyt kaip 
vartoti pieną geresniai savo 
naudai, teikėsi duoti eilę puikių 
skelbimų Naujienoms, kurie 
tilps kas antrą pirmadienį, ant 
šio puslapio. ‘

Skatiname visus susipažinti 1 
su šia kompanija.

k

Jaunystės Gyvumas 
Per Visą Laiką

Z IŠKUS regėjimas, greitas 
mąstymas; apvalus veidai ii? 
tiesi figūra — tai yra ženklas 
geros sveikatos!
Apsaugokit fizini tinkamumą 
su Bowman’s Pienu, šviežiu, 
pilnusmetonos pienu ir geriau
siu. Bowman’s Pienas yra tur
tingas visais vitaminais rei
kalingais sveikatai; turtingais 
elementais budavojime kaulų ir 
kūno. Jis pagamina daug ener
gijos prašalinimui nuovargio.
Vartokit Bowman’s Pieną prie 
virimo ir kepimo taipgi. Yra 
saugus būdas ir tikras būdas 
gauti pilną vertę iš gamtinio 
ir sveiko maisto. Tiktai pate- 
lefonuokit i arčiausią dastaty- 
mo stotį arba užsisakykit bile 

„ nuo kokio musų pieno išvaži
nėtojo.

MillŲ/
FOR 51 YEARS THE STANDARD OF OUALITY

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit (>as mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po -pietų.

Jus niekuomet nepadarysit klaidos pagel 
bedami geram užimti geresnę vietą drau

gijoje, kaip ir geram produktui . geresnę 
vietą jūsų virtuvėje
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Miegas ir kokia 
nauda mums iš jo

Bašo Dr. Margelis

Tęsinys)

uote ir jus patys, kad dienos 
metą šviesa, triukšmas, bilde- 

pagabau ir neįpratimas 
šiaip ar taip, 

padaro tokią nepalankią giliam 
ir ramiam miegui aplinkumą, 
jog žmogus, iš tiesų negauna 
gerai pasilsėti. Vis dėlto, die-’ 
rą už tai kaltinti, musų supra
timu, visai neišpuola. Juk gali
ma 
gui 
mą, 
uos 
Kartais net visai nereikia švie
są užgniaužti ir nuo triukšmo 
užsidaryti, — užtenka tik į- 
prasti prie šviesos ir triukšmo 

miegas būna taip 
kaip ir geriausius.

Rodosi, kad Fielding’ui ang
lų novelistui ir dramaturgui, 
nei iš šio nei iš to atėjo gal
von mintis, jog miegas prieš 

Nekurie iš šitų dar- \idurnaktį yra net du sykiu | 
buotojų, bet labiausiai McAVil- geresnis už tą. kurs seka po 
liam, labai ;
jeigu miegant kraujo spaudi-j 
mas nenupuola, bet atpenč dar’kalė: 
pakyla, tai dažniausiai dėl bai- prieš 
šių sapnų, slogučio arba ir šir- 'dviejų 
dies užsiblokavimo (heart < iui”. 
block).
kraujo spaudimas nupuola, tai j Šiaip ar taip, gali būti ir di
ldančia "patyrė, kad nuo 110 dėlių daiktu ,brt moksle jis yra 
mm. ligi UI mm., taipgi net ItiAisai neprasmus ir tuščias, 
milimetrų.

Kai dėl permainų galvos 
smagenose, tai, kaip patys jau 
žinote, pirmiau kalbėjome. Pa
sirodė, jog dalykas pakol kas 
šaip ar taip, yra visai diskusi
nis. Vieni mokslininkai sako, 
kad smagenose kraujo takai 
susitraukia, susiaurėja, taigi 
kraujo tenaik mažiau randasi, 
o kiti sako, kaip tik priešingai. 
Todėl šituo reikalu čia daugiau 
nieko nesakysime.

Baigiant rašyti reikalu tų 
permainų, kurios atsitinka mu
sų kūne mums mieganti štai 
dar kas norisi pasakyti: Bodos,

Kai dėl kraujo spaudimo ar
terijose sumažėjimo, tai nors 
ne visi dar fiziologai vienokios sis, 
pažiūros laikosi, vis dėlto dide- dieną miegoti, 
lė dauguma jų stoja už tai, kad i 
mums miegant, kraujo 
mas žymiai sumerkėja. 
I^eonard Uill vis dar 
nuomonės, kad kraujo 
mas labai maža kiek sumažėja 
arba ir visai ne, vis tiek kiti 
šitoje srityj darbuotojai, kaip 
antai: Brush, 
Brooks, Carroll, 
BJankenhom, 
Campbell, Landis, 
kitų yra praktikos 
jog kraujo spaudimas miegant 
žymiai sumąžta. Anot Blanken- miegoti, ir 
boru ir Campbell, tai kraujo jau geras, 
spaudimas žemiausiai nupuola' 
ketvirtoje miego valandoje, 
biskį pakyla prieš pabudimą, o 
pabudus, ima ir visai staigiai ( 
pakyla.

Ir nors 
laikosi

Fairweather, 
McVVilliams, 
Krumbhpar, 
ir daugelis 
keliu įrodę.

tas labai nepalankias mie-1 
aplinkybes—švieša, trinks- 
bildesį ir neįpratimą die
ni; tu miegoti — pašalinti. [ Pacific and Atlantic Pholol

John C. Lodge, “sausasis”, 
kuris sumušė slapiųjų kandida
tą ir tapo išrinktas Detroito 
mayoru. Izidge asmeniniai ne
vedė jokios kampanijos, nepa
sakė jokios prakalbos ir dagi 
savo platformos nepaskelbė. Už 
jį vedė smarkią kampaniją 
draugai, ypač sausieji ir ku- 
khixai. \

8

KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.

ir antrame tas pats. Išeina gra
žioji Mągeliona. Gražuma, 
kaip gražumas, ką padarysi, kad 
jo nėra, bile butų gera akto
rė. Bet pas ją ir to nėra. Ne
sakau, kad musų draugai dar-

savo draugų. me vakare nebuvo ne 100
Nors jie ir sako, kad mi- žmonių, neskaitant vaikų, 

nios esančios su jais, bet šia- —Dailės Mylėtojau.

gražiai įrodė, kad ? idurnakčiui. O todėl jis ir ši- 
-* ’ ’’ ,tą posakį, jei neklystame, nu-

“Viena valanda miego 
vidurnaktį yra verta 

valandų po vidumak- 
užsiblokavimo (heart ėiui”. Žinoma, novelistui ir 

O kai dėlto, ar daug dramaturgui tokis pasakymas,

sveikatai ir dailumui be galo 
reikiamas stovis.
5. Kokia nauda

Kalbant apie 
mums miegas 
pasakyti reikia,

c|Įmonės, betgi pasigavę šitą be- j

mums iš miego
naudą, kokią 

neša, iš tiesų, 
kad ji yra la

bai didelė. Ir kad patsai mie
gas yra labai dideliu mums 
daiktu, tai jau aišku, rodos, ir 
iš to, kad vieną 

' gyvenimo mes 
P1 le?! | miegame. Taigi, 

*‘l'xl miegas turi būti 
1 O" musų gyvenime 

stovis.
Marie de Manaseine itin 

daug mėginimų (eksperimen
tų) darė su šuniukais. Pasiro
dė, kad keturias ar penkias 
dienas neleidus šuniukams nė 
kiek miegoti, jų organizme pa-

trečdalį savo 
miegote pra
ši aip ar taip, 
labai svarbus 

fiziologinis

prasmį posakį, išsidirbo pažiū
rą, kad iš tikrųjų miegas 
vidurnaktį yra našesnis, 
daugiau gero sveikatai 
t ąs. Bet taip nėra.

Crabbe, anglų poetas, 
šydamas eiles apie 
< ias Gražuoles”, iškėlė 
ruomonę, kuri dabar, 
jau gana popupliari. 0 tai yra, 
miegas prieš vidurnaktį yra 
toks gilutėlis, toks gerutėlis), sirodė tokių nepataisomų su- 
l.ad tiesiog padeda mums su- irimų, kad paskui nors ir prie 
gražėti, sakykime, dailesniais (geriausios priežiūros, vis deltc 
j asidaryti. Kad taip iš tikrųjų ' šuniukai neatsigavo—nudvėse. 
-utų, ko gi daugiau ir terei-jJų temperatūra nupuolė; rau-

bera- 
Miegan- 
aikštėn 
rodosi,

itin plačiai paplitusi žmonėse 1 etų. Visi juk stengtumės tik 
pažiūra, kad miegant skrandis prieš vidurnaktį pakaktinai iš-
turi būti tuščias,—kitaip, girdi, 
nesveika. Praktiniai potyriai 
betgi rodo, kad ne visai taip
gyvenime yra. Kūdikiai ir 
maži vaikai paprastai pirmiau
siai pavalgo, o tik paskui lei
džiasi miegoti. Vis dėlto jie 
ir gerą, ramų miegą gauna, ir 
šiaipjau tokis stovis (“pilnas 
skrandis miegant”) jų sveika
tai anaiptol nekenkia. Paga
liau, Lietuvoje, Rusijoje ir ki
tuose ūkininkų kraštuose žmo
nės paprastai daug prisivalgo, 
o jau tik paskui gult eina; bet 
niekas dar negirdėjo, kad visa 
■tai jų miesrui ii- aplamai svei
katai negera butų.

4. Miego gilumas, arb stipru
mas (intensyvumas)

Miego gilumas. kitais žo
džiais tariant, lam tikras są
monės prlgesimas ir jausmų 
jautrumo sumažėjimas ne visą 
laiką mums miegant būva ly
gus. Paprastai už kokios va
landos po užmigimui miega;, 
veikiausiai yra giliausias, arba 
stipriausias. Už dviejų ar tri
jų valandų miegas pradedą 
menkėti, vienval paviršutines- 
niu darytis. O prieš pat pa
budimą neuronų jautrumas 
dažniausiai buvo tiek atsigavęs 
ir gyvas, kad visai menkas; 
pažadinimss, taigi kad ir silp
nų impulsų į galvos smagenas 
girdėjimo, regėjimo arba paly
tėjimo keliais pasiuntimas, 
kaip be matai ima ir miegantį 
pabudina.

Vis tebėra žmonėse gana pla
čiai paplitusi nuomonė, jog 
nakties miegas yra daug ge
resnis, taigi sveikatai naudin
gesnis už dienos miegą. Šitos 
pažiūros, šiaip ar taip, žmonės 
iš piršto, matyt, neišlaužė. Jie 
veikiausiai susigavo ją kasdie
ninio gyvenimo potyriais eida
mi. O tai reiškia, ką gerai ži-

donųjų ir baltųjų kraujo rutu- 
lukų skaičius sumažėjo; krau-

simiegoti, na, ir gražiais bei 
f’ailiais būti. Gaila tačiaus, 
1 ad taip nėra. O, žinoma,

ias sutiištė’o; akių lėliukės 
pasidarė nelygios, į pažadini
mus veikiai neatsaką; šuniukai

-------- _ ’ bininkai turėtų lošti liek jau 
Ne be reikalo žmonės sako: j gerai, kaip buržujai, bet visgi 

genys margas, svietas dar rnar- nors kirk turėtų būti panašumo 
gesnis. štai jums vienas iš tų į lošimą, 
margumynų., •------------------------ nėra.

Pasirodžius garsinimams, kad Į Publikoj matėsi daug mėnu- 
draugų.' 

į aktorips,

Bei ir to pas juos

* ...... ........IMI...,, . ................. ................... --------------------------------—

spalio 30 d. statoma veikalas Į Ko šviesos apšviesiu
I 'Graži Mageliona”, nusitariau Gal tai paveikė ir 
eiti ir pamatyti tą veikalą; nes išrodė, kad jie nenusivokia 
ypač norėjosi i>amatyti kaip ką kalba ir ką veikia ir viefo- 
vaidina draugai darbininkai. .Jie Į mis net vieton lietuviškai kal- 
veik kas sekindienį turi savo.' bėti ėmė kalbėti angliškai. O 
kokį-nors šurum-burum, bet! juk Magelionos tėvai yra ge-1 
kad čia buvo istorinis veikalas,- 
tai rodės kiek įdomesniu daly
ku.

Atėjau į svetainę apie 2 vai.; 
apsidairiau, svetainė tuščia,

i tik keli darbininkai sėdi. Gal 
dar per anksti, — pamaniau ir 
atsisėdau laukti daugiu publi
kos. Bet atėjo ir *2:30 v., o 
publika nelaimi dauginasi. Dar 
gerokai palaukus, nors svetainė 
ir neprisipildė, visgi pkeliama 
uždangą ir pasirodo sūdys Pet
ras, žandą susiėmęs, tarsi dan
tis skaudėtų. O gal jam ir iš- 

‘Jk.ru jų dantis skaudėjo, nes jis 
dsą laiką tokiu išrodė. Išeina

Jėvai—ir nė kalbos, nė judė
jimo. Stovi lig sustingę, o suf
leris šaukia visa gerkle, bet ar
tistai—nė zept. Motina nosį 
trina, gal šaltį turėjo; tėvas gi 
)ilvą, susiėmęs, tarsi parsival- 
ręs. Matau, kad iš to veiksmo 
nieko nebus. Laukiu antro, bet

NaujiElectric Radios1928
Brunswick — Radiola, Freshman, 

Atwater Kent Harvard
Del katrų jums šviesos saketas aprūpins \ >4 sj?ėką 

Nereikia nei baterių, nei vandens, nei i ..
nei haderio, tiktai prijunk prie elek res

i negus pats savyje yra gražus 
i - nemenko dailumo, kaip to
liau matysime, mums duodan
tis, bet tai anaiptol nereiškia 
kad jis būtinai turi būti prieš- 
vidurnaktiniu miegu. Miegas, 
nepaisant, kada mes jo gau
name: ar dieną ar naktį, ar 
i riešvidurnaktį ar po vidur
nakčiui,—savyje vis tiek yra 
labai geras, ir musų gyvybei,

nei maisto, nei vandenio nė- 
mė. Marie de Manaceine sa
ko, kad keturias dienus visai 
nemigęs šuniukas atrodo daug 
baisiau, nei kad penkiolika die
nų butų neėdęs ir negėręs. 
Daugiausiai, girdi, nukenčia 
smagenos, o jau paskui ir vi- 

Įsas organizmas. 
I —........ .. ...

(Bus daugiau)

TAUPYKIT PINIGUS IR SVEIKATĄ
Daleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimų.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

r

Ne Atidėliokite Ilgiau
{siveskit namų apčildymo reikme
nis į savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis laitas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykil | musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose au mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 
Telefonas į visus departmentus — Calumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė 
Tel. Saginaw 4847

Sustabdyk Pavojingą 
Kosulį

Nele'ak kosuliui išsivystyti j pavojingų 
ligą. Severą’# Cough Balsam greit pagel' 

Prašalina gerklę 
kutenanti kosulį, ku_ 

//jRfeTyCk r'.a kenkia nervam** 
ir abelnam stiprumui. 
Pastovios gyduolės 
per metus. Ma- 
lonioa varto!, sau- 

Į’# gos vaikams ir au-
f 7r\, Jr augusiems. A pliekose

^fie *r 60c buteliai.
■ \ W. F. SKVERĄ CO.

JFę P Cedsr Kapids, Iowa.
■ VA Nuo krutinės ir Rai
kyt vi rA/ vo* **°KU vartok Se- 

IV \\ . V/a vera’s Cold Tablete.

riausi draugų darbininkų akto-' 
riai Kenoshoj. Ir jeigu jie'tik 
liek tegali lošti, lai kaip jiems' 
ne sarmata scenoj rodytis ir( 
žmones iš kantrybes vesti, ir 
kaip jiems visą tai neatsibos
ta? Sąkytun^ kad nori prisi
vilioti publiką, bet kad publi
ka pas juos nesilanko, štai kad 
ir šiame vakare buvo tik 4 pa
šaliečiai, o šiaip tai vis savi 
žmonės, kuriems irgi turbut 
jau pradeda atsibosti žiūrėti 
nevykusio vaidinimo, kad ir

Skilvio Trubeliai, Gal- 
Skaudėjimas ir 
Svaigulys

VOS

jūsų skilvi* nesveika*. Jus tuomet vi
ję’ nkLvya negali virškinti main- 

“pep”, aulie- 
jaučiatės nu-

Jei
Ana Hcrjrate.

' to, j«|H praramlat Htlprumi} ir 
nėiat, panidarot nervuotns ir 
vargęs iA ryto taip ir eidamas gulti vakare.

Per 2ft metų Tanlac yra atgrąilnęa svei
kata ir stiprumą daugeliui tūkstančių dėl 
sergančių taip kaip ir jus.

Atai yra laiikas nuo Mr. Edward B. Hali, 
579 Kiefer Avė., Columbue, Ohio. ”AA tu
rėjau tok| dideli skilvio trube |, kad aA ne
galėdavau valgyti 1 Bet | mažiau ka'p mė
nesi laiko po pradėjimo vartoti Tanlac, ma
no apetitas pasitaisė ir mano skilvys veikia 
gertimsiik'. Dabar ak niekuomet nebeturiu 
svaigulio arba skilvio nevirškinimų.”

Kodėl nedaleisti Tanlac padaryti tą pat|, 
ką jis yra, padaręs dėl tūkstančių kenč'an
čių? Yra tiesiog malonu žiūrėti kaip jos 
greitai paėalina vidurių užkietėj'mą ga- 
suH. skausmus skilvio ir žarnų. Kaip sustip
riną apetitą, vikrumą ir gerą miegą.

Tanlac yra grynos daržovės — padarytos 
IA Aaknų, žievių ir ž'edų gamtinių gyduo
lių dėl sergančių. Kainuoja mažiau negu 2 
centai' sykiui. Nusipirkit buteli nuo savo 
"aistininko Šiandie. Pinigai jums bus grą_ 

j ii narni, jei nepagelbės.

Tanlac
J52 M1LUON BOTILES VSED

Pasitaiko beveik kasdiena

Šita graži Radiola 
Freshman Phonografas 
ir Radio krūvoje auto
matiškas ir su elektra 
patsai užsisuka, kai
na . ..................... $350
Toksai pat tik vie
na Radiola už...... $250

Šitas šešių tūbų Fresh
man arba Atwater 
Kent Radio prijungia
mas prie elektros su 
visu pritaisymu tiktai 
U2...................... $119.00

"'’n........... .........

’ H

Atwater Kent 6 tūbų 
vienu Kontrol už $49.00

Freshman 6 tūbų arba 
Atwater Kent už $49.00 
Radiola 6 tūbų vienu 
Kontrolų už...... $69.00

Jos. F. Budrik,ht
3417-21 So. Halsted St, Chicago

Atdara vakarais Tel. Boulevard 4705

BRIGGS

PUIKUS rūkymas ed 
KAS TOKIO ?

Old GoK
C1GARETTES

OLD OOLD* IR nėra 
NE KOSULIO VEŽIME!

KOKt TIK
E TUOS, KURIUOS 

TU RŪKYDAVAI 
PIRMIAU S

prOtfuilM P. UrUUN 0», !•«.

old Gold
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi.
w **• PrOtfuAUa p. LwUlai

PIRMŲJŲ TRIJŲ PATRAUKIMŲ 
radeoa Šokti ant gatvės-*

IR Iš I 
JIS PRADEDA

ir tu jam Suteiki dideles 
ŽINIAS PIRM NEGU PERSISKIRIAT

V PASIMATYSIME 
į/ VĖLIAU EDUI AŠ 
" BĖGSIU JU GAUTI 

VISĄ KARTONĄ

IR PIRMIAUS KAD PASl- TURI 
TAIKYDAVO BŪTI KARTU/eiGARĖTĄ 
NORS MlNUTĄ jis 1 — ----
MET NIURNĖDAVO 
CIGARETŲ SKONĮ

IR TU PAKIŠI JAM OLD ^OLO, 
ŽINGEIDAUDAMAS JISVTAU
ATSAKYS

TU PATIKAI DRAUGĄ, ANT GATVĖS 
KURIO TU NEMATEI PER VIRŠ 
METUS f-------- ----------- ~------- -

I hello ED ?• KUR [nehanki^lD tu K’v'8*

HANKI _J \  . 27  i

"juk taip PASITAIKO BEVEIK 

kasdieną"7

%25e2%2580%2598Jk.ru
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NAUJIENOS-
The Lithw*nl*a Daily N«e

Publiahad Daily fttcept Sanday
V tha Lithranbm Daily Nawg F*h.

Editor P. GRIGAITIS
1739 8owth Halated Strrat 

Chicago, I1L
Telephone Rooaevelt 8500

Subacription Katra i 
(8.M per year in Canada 
(7.00 per year ontaide oi Chicago. 
(8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered a* Socond Cla*a Matter 

March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 8rd 1879. ________

Naujienom eina kaadien, ilakiriaat 
aekmadienius. Leidžia Naujieną Ben- 
drovi, 1789 So. Halatad St.. Cbkago, 
IU — Telefoną*: Rooeevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai

Chicago ja — paltu t
Metanu* ---------------------------
Pūrai metą —____-----------
Trim* mlneaiam*
Dviem mėnesiam*____—
Vienam mėneaiui

Chicagoje per netiotojuei
Viena kopija
Savaitei ________ ....
Mėnesiui_________________

(8.00
400
150
1.50
M

8c 
18c 
75c

ora, m Chicagoje, 
tai
__________ _ (7.00
___________  8.10

1.75 
1.25 
.75

Matam* --------- ---------
FumI metą--------------
Trim* mėnesiam*
Dviem minesiam*
Vienam mėnesiui------

Lietuvon ir kitur utaieaiuoMi
(Atpiginta) /

Metam*_ (8.10
taetą----------- -----------4.00

Trim* mAnastam* ----- 1.50
Pinigu* reikia siąsti palto Monay

orderiu kartu ra uiaakymu.

DERASI
Voldemaro “Lietuvis” jau ir visuomenei praneša, 

kad tarpe tautininkų ir krikščionių bloko eina derybos. 
Smetonininkų organas rašo:

“Teko girdėti, kad ir dabar einą pasitarimai 
liet, tautininkų sąjungos ir vyriausybes su krikščio
nimis demokratais ir ūkininkų sąjunga dėl jų grį-

yra taip aiškios, kad jas lengvai galima skaityti ir ne
dalyvaujant Maskvos muzikantų koncerte.

Išmesdami ir pasmerkdami Trockį, Zinovjevą, Ka- 
menevą ir k., dabartiniai Rusijos valdovai tikrumoje 
pasmerkė bolševizmą. Nes kas gi yra tie asmens? Tai 
yra žymiausieji ir seniausieji Rusijos bolševizmo vadai, 
artimiausieji nabašninko Lenino bendradarbiai, tikrie
ji sovietinės Rusijos kūrėjai.

Prieš dešimtį metų, ir net vėliau, Stalinas, Bucha- 
rinas, Rykovas ir kiti, kurių rankose šiandie randasi 
valdžia, buvo tokie pat, kaip Trockis, Zinovjevas ir Ka- 
menevas — tik menkesni už pastaruosius. Todėl, atmes
dami Trockį ir jo vienminčius, šių dienų Rusijos valdo
vai faktinai atmeta tą, kas jie buvo patys pirmaisiais 
bolševikiškos revoliucijos -metais. Tame yra šio komu
nistų partijos žinksnio svarba ir reikšmė. Rusijos bol
ševizmas, pagaliau, prieš viso pasaslio akis, viešai, nu
traukė ryšius su savo revoliucine praeitim. Jisai pareiš- 
.kė norįs būti visai kitoks, negu buvo savo “heroiškose” 
dienose!

Koks gi jisai bus dabar? Aišku, koks: toks, kokiu 
jį nori matyti kapitalistinis pasaulis. Nuo to, kiek pasi
tikėjimo stalinišku bolševizmu turės užsienių kapitalis
tai, priklausys paskolų gavimas. O nuo to, ar Stalino 
valdžia gaus paskolų užsieniuose, priklausys jos gyva
vimas. 4

(AtlHntti' tinil Pacific Phfrtbl

Amerikos Devynios 
Sostines

York miestas, Pennsylvani- 
joj, šį rudenį apvaikščios savo 
150-tus metus savo devynių 
menesių išbuvimo Jungt. Vals
tijų sostine.

Kuomet Generolas Howe į vė
lė savo Britų ir E<ssų pulkus 
i Philadelphią 150 metų atgal, 
VVashingtonas praleido žiemą 
Valley Forge ir kongresas lai
kė sesijas York’c.

York ta garbe dalinasi su de
vyniais kitais miestais —Ne\v 
York’u, Philadelphia ir I^an- 
eester’iu, Pennsylvanijos vals
tijoj; Trenton’u ir Princeton’u, 
New Jcrsey valstijoj; Baltimo- 
ne ir Annapolis, Maryland vals
tijoj; ir Washington’u, D. C.

I^ancaster buvo Suv. Valstija 
sostine tik vieną dieną—rugsė
jo 27, 1777. Po vieno susirin
kimo Lancasteryje, kongres- 
monai nutarė, kad bus saugiau 
jiems nuo Hawe kareivių, rink
tis skersai Susquehanna upę. 
Ir tokiu budu persikėlė j Yor- 
ką. Kuomet Washingtonas 
plauke per Delaware upę*, le- 
gislatura persikėlė į Baltimo- 
ne, kur išbuvo du mėnesius. 
Kuomet anglai apleido Phila- 
delphią 1778 metuose, kongre
sas vėl užėmė Philadelphią ir 
pasiliko per penkius metus, 
pakol supykę kongresmanai 
nepareikalavo nepriklausomo 
’cderalinio distrikto.. Kad 
.cts karas jau buvo užsihai- 
gęsę, legislatura neturėjo už
tektinai pinigų užmokėti karei
vių algoms ir juos paliuosuoti. 
Lancaster barakų aštuoniasde
šimt kareivių sukilo ir nuke
liavo į Philadelphią, kur juos 
pasitiko vietiniai kareiviai. Jie 
užpuolė Nepriklausomybes Sve
tainę, kur Kongresas scimavo. 
Kongresas prašė apsaugos nuo 
Pennsylvanijos valdžios, liet 
valdžia nesikišo. Kongresas į- 
pykęs persikėle į Princcetoną, 
New Jersey valstijoj ir nuta
rė, kad kuomet įsteigs tautiš
ką sostinę, ji bus nepriklauso
ma.

Nassau Hali, kur Kongre
sas susirinko, o ir Princeton’o 
miestas buvo Įiermažas kon
gresui laikyti sesijas ir kon- 
gresmonams apsigyventi, todėl 
sekančiais metais persikėlė i 
Annapolis. Gražiame Maryland 
valstijos name, Washingtonas 
atsisakė nuo armijos, visi val
dininkai jį priėmė su kepurė
mis ant galvų. ,

Sekantis Kongresas susirinko 
Trentone dvejais mėnesiais 
prieš vykstant Ne\v York’an. 
Washingtonas buvo įšventintas 
pirmuoju Jungt. Valstijų pre
zidentų Wall gatvėj, kur šian
dien stovi iždinė.

1789 metais kongresas nuta
rė, galų gale, įsteigti sostinę 
Germantown’e, Philadelphijoj. 
Šis bilius neprimtas tik todėl, 
kad James Madison, vėliaus iš
rinktas prezidentu, pasiūlė 
mažą pataisą, ir dėl tos pa
taisos, biliaus priėmimas liko 
atidėtas sekančiai sesijai.

Bet pietinėj valstijos nusi
statė balsuoti už llamilton’o 
paskolos bilių tik sąlyga, kad 
sostynė Ims įsteigta ant Poto- 
mac upės, ir todėl Kongresas 
įsakė Prezidentui AVashingto- 
nui parinkit vietą tarpe ryti
nės dalies ir (’.onococheague 
Creek. Nors Washingtonas ke
liavo per įvairias vietas toje 
apielinkėje, galų gale jis pasky
rė District of Columbia.

Ir šiandien Washingtonas, 1). 
C., yra Suv. Valstijų sostinė.

(FL1S).

Mrs. Ardis Pederson, (kairėj) gyvnašlė, 27 m., kuri patrau
kė teisman senį Gunleik Bergland, 81 m., turtingą Michigano 
lumbermaną. Ji reikalauja iš jo $450,000 už neišpildimą prižado 
ją vesti. Jis gi sako, kad senis budąmas įr vos paeidamas, negali 
nė mąstyti apie jaunos moters vedimą.

f * M ' ’ *'
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i Apie Įvairius Dalyk

T

Kauno laikraštis reiškia pageidavimą, kad “pradėti 
pasitarimai duotų teigiamų vaisių”. Nes, jo nuomone, 
tarp tautininkų ir klerikalų asą daug bendrumo. Ve ka
me tas bendrumas:

“Šioms visoms grupėms, šiaip ar taip sakysi
me, tikrai rupi lietuvių tautos (? “N.” Red.) reika
lai. Jų neskiria ir tikybos reikalai, pasaulėžiuroš 
pamatai. Jeigu yra kokių skirtumų programuose, 
tai jie liečia daugiausia antraeilius, ne pamatinius 
dalykus. Daugiausia kas skiria, tai yra taktika.”
Bet su kairiosiomis partijomis, tai, pasak “Lietu

vio”, joks bendras darbas nesąs galimas.
“Kairiosios partijos”, aiškina fašistų laikraštis, 

“ypač vai. liaudininkai, taip pat giriasi ir stengia
si pasirodyti, esą ir jiems rupį tautos reikalai. Jie 
bandė net pasivadinti pirmos rųšies tautininkais.:mety nuo Marcelin 
Tačiau jų darbai svarbiais tautai ir valstybei mo-' 
mentais aiškiai parodė, kad jięms kur kas daugiau

• ‘n ’* • ■ ,. i . ; '*
Marcelin Berthelot
šimto metų sukaktuvės ■ — 

Chaplaino medalis. —. Moks
lininkas ir politikas. — Moks
lo metai. — Pasižymėjimas. 
— Sintetinė chemija 
Berthelot. — 

t 

samprotavimai 
mokslo darbai.
m i ja. — Bertheloto 
nos mirtis.

prieš 
Mokslininkų 

Bertheloto 
Termoche- 
ir jo žmo-

Spalių 25 d. sukako šimtas 
__ T __  2.2___ "j Bertheloto 

I gimimo dienos. Ryšyj su tuo 
! įvykiu Paryžiuj buvo surengtos 

- | iškilmės, kuriose dalyvavo įvai-
rupi ir yra svarbus kitokį reikalai ir dalykai, lau- riy kraštų mokslininkai, 
tiškumo ir valstybiškumo jie neparodė net tada,’ 1901 m. Berthelotui buvo 
kada turėjo daugiausia galimybės, būtent pernai įteiktas Chaplaino modelis. Vie- 
metais, kada seimo dauguma ir vyriausybė buvo n°J to medalio pusėj buvo para- 

, , ,, ižas: Cheminis smtezis — (Mok-
jų ian ose. 'slas yra žmonijos vadas.” Kitoj
Jeigu “tautiškumu” vadinti tautos atstovybės, Sei- medalio pusėj buvo šie žodžiai:

Del tėvynės ir teisybės”.
Tie keli žodžiai gal tinka- 

, Bet ne svarbu tos “Lietu-’miausia ir apibudina Bertheloto
zaunos apie demokratines partijas; nieko padores-kuri buvo laibai įvairi.

r j Būdamas geniahšku mokshnin-
’ ku, Berthelot nepasitenkino 

vien tik laboratorija. Jis visą 
savo gyvenimą domėjosi politi-

• kos ir socialiais klausimais. Jis 
buvo tos nuomonės, kad kiek-

mo niekinimą, o “valstybiškumu” — žmonių šaudymą, 
tai, žinima, kad kairiosios partijos negali nė iš tolo ly
gintis su Voldemaro šaika 
vio” :
nio iš jo juk niekas ir nesitiki. Svarbu yra tas faktas, 
kad smetonininkai jau ir patys viešai prisipažįsta, kad 
jie veda derybas su klerikalais.

Nepersenai buvo pasirodę spaudoje žinių, kad tau
tininkų derybos su klerikalais ėjo, bet nedavė jokių re-'vieno susipratusio paliečio yra 
zultatų. Išrodo, kad dabar jos tapo atnaujintos. Iš to būtina pareiga dalyvauti vi- 
galima numanyti, kad Lietuvos valdovai jaučiasi nebe-' romėnės gyvenime.
pajėgią toliaus vieni traukti “valstybiškumo” vežimą, ir j j- • • - - - •Berthelot gimė Paryžiuj spa- 
stengiasi būtinai susirasti padėjėjų. Bus įdomu pažiu- lių 25 d. 1827 m. Jaunystėj jis 

sritį, bet 
Toj mok

slo šakoj jis tiek pasižymė
jo, kad jau 1851 m. tapo pasku
busio Balardo asistentu. 1859 I z
m. jis buvo pakviestas užimti 
organines chemijos profesoriaus 

Telegrama, iš Maskvos sako, kad lapkričio mėn. 12 vietą. Penkeriems metams pra-* 
dieną centralinis komitetas Rusijos komunistų partijos ’is uzėmė profesoriaus vie- 
pasalino is partijos Leoną Trockį, Grigorijų Zinovjevą, France mokglo įstaigoj 
Leoną Kamenevą, Karolį Radeką, Smilgą ir Preobra-’ Kai griuvo francuzų monar- 
ženskį. Kitoje žinioje buvo pranešta, kad iš bolševikų chija, Berthelot pradėjo svarbią 
partijos tapo išbraukta apie astuonios dešimtys narių, rolę vaidinti visuomenės vie- 
priklaususiu opozicijai. Jie rasti nusikaltusiais tuo, kad same gyvenime. 1870 m jis bu- 
per dešimties metų sovietų valdžios sukaktuvių šventę (et() pi,.nlihiaku To komiu.t() 
jie laikę slaptus susirinkimus ir paskui surengę kontr-'tikslas buvo su).asti tinkamus 
demonstraciją prieš partijos vadus. i budus Paryžiui apginti. 1881

Taigi, stambiausieji ir seniausieji bolševizmo vadai m. senatas išrinko jį narįu iki 
. Nuo 1886 iki 

1887 m. jis buvo švietimo mini- 
!steriu ir nuo 1895 iki 1906 m.
— užsienio reikalų ministeriu. 

kad taip turės įvykti. Šioje vietoje buvo taip pat nuro-‘ Turėdamas penkias dešimtis 
dyta, kad vadinamosios opozicijos išmetimas iš partijos metų, Berthelot pasidarė vienas

!A ! ’l žmonių kaip 
francuzų visuomenės gyvenime, 
taip lygiai ir mokslo srity j.

Nuo garsiojo Lavoisicr laikų 
chemijos mokslus darė vis nau
jus ir naujus užkariavimus. I*u- 
vo surandami nauji elementai iv 
įvairių jungtinių sudėtys. Bet 
organiški junginiai chemikams 
vis dar sudarė misteriją. Tiesa, 
jie žinojo, kad organinėj me
džiagoj grynanglis visuomet do- 

ir tos “natos” .minuojančią rolę lošia. Vienok

rėti, kaip ilgai klerikalai purtysis. Jų dūšios, be abejo- pasirinko medicinos 
nes, labai geidžia koalicijos su fašistiniais pusbroliais,‘vič,iai‘ chemiją, 
bet baugu, ką pasakys Lietuvos liaudis!

IŠMETĖ!

jau yra išmesti iš partijos, kitaip sakant, apšaukti “ko- galvos, 
munizmo priešais” ir pastatyti už teisetumo ribų!

“Naujienose” jau senai buvo išreikšta nuomone,

yra tik vienas etapas tame “strategijos” plane, kurį vy- ^an^‘lus^ 
kiną Stalinas, eidamas prie valstybinio perversmo. Mes 
sakėme, kad skaudžiausią smūgį savo oponentams Ru-Į 
sijos diktatorius, rengiasi kirsti tuojaus po jubilejaus 
apvaikščiujimo (kas ir įvyko!), ir kad tas ūpas, kurį 
miniose sukėlė sukaktuvių iškilmės, bus išnaudotas tam, 
kad urnai sušaukus palankų Stalinui partijos suvažia
vimą. Šiomis dienomis, iš tiesų, buvo paskelbta, kad bol
ševikų suvažiavimas yra šaukiamas gruodžio mėn. 2 
dienai.

žodžiu, viskas eina, ‘kaip iš natų”,

pradėjo 
Pakan- 
mi rūsį 

sintezės 
įvairių

junginių, įskaitant 
rųšies cukrų. 0 

mokslininkai rimtai 
albumenoidų

iš cheminių elementų sudaryti 
organinį junginį jie nemokėjo.

Daugelis mokslininkų buvo 
net tos nuomonės, kad chemijos 
laboratorijoj niekuomet nepasi
seks sintezės keliu padarytį or
ganinius junginius. Esą nega
lima nė svajoti, kad mokslas 
galėtų imituoti gyvūnus ir aug
menis.

Tuos mokslininkų klaidingus 
samprotavimus Berthelot, lyg 
kokis pasakiškas burtininkas, 
išsklaidė ir įtikino pasaulį, kad 
daug ko iš chemijos galima ti
kėtis. Jis padarė tai, apie ką 
kiti nei svajoti nedrįso. Sinte
zės keliu iš glicerino ir kai ku
rių rūgščių jis pagamino aliejų 
ir riebalus. O kiek vėliau jis 
nustebino pasaulį, padarydamas 
laboratorijoj sintetinį benziną, 
etiliną ir alkoholį. Visus jo pa
gamintus junginius 'butų sunku 
ir išskaičiuoti.

i Tačiau didžiausias Bertheloto 
nuopelnas yra tas, kad jis padė
jo tvirtus pamatus sintetinei 
chemijai. Vėliau jo darbais pa
sinaudojo kiti mokslininkai ir 
chemijos labaratorijoj 
tikrus stebuklus daryti, 
ka paminėti nesenai 
Emil Fischerį, kuris 
keliu pagamino šimtus 
organinių 
keleriopos 
šiandien
galvoja net apie 
pagami n i mą laboratori j o j.

Berthelot retkarčiais mėgda
vo ir pasvajoti Jis svajodavo 
apie tuos laikus; kada cnemikai 
galės laboratorijoj maistą pa
gaminti. Tąsyk, sakė jis, žmo
nėms nereikės sunkiai dirbti dėl 
duonos kąsnio; nereikės drebėti 
dėl potvynių, sausrų ir nederlių, 
Toks dalykas, kaip badas, žmo
nėms tąsyk nebus žinomas.

Bet tai vis tolimos ateities 
svajonės. O svajonės, kaip gra
žios jos nebūtų, tankiai svajo
nėmis ir pasilieka. Tad geriau 
grįžkime prie realių dalykų.

Laike forminės rūgšties ga
minimo Berthelot pastebėją, 
kad labai lėtai cheminė reakcija 
vyksta. Jis pasiryžo to reiški
nio priežastį patirti. Tuo tiks
lu jis pradėjo daryti eksperi
mentus. Eksperimentai aiškiai 
parodė tą faktą, kad vykstant 
susiskaldymo reakcijai jungi
niai paliuosuoja šilimos energi
ją, ir priešingai,—kuomet vyk
sta cheminių elementų susijun
gimo reakcija, tai šilimos ener
gija yra absorbuojama (suge
riama). Tuo budu buvo padėta 
termochemijai pagrindai.

'liesa, termochemijos moks
las egzistavo ir prieš Berthelo- 
tą. Tačiau* jis buvo menkai iš
vystytas. Berthelot buvo pir
mas chemikas, nurodęs^budus, 
kaip' patirti šilimos kiekį, kuris 
yra išleidžiamas arba absorbuo
jamos laike cheminės reakcijos. 
Ačiū jo darbams, šiandien yru

žinoma kiek kuris maistas gali 
energijos suteikti. Mat, žmo
gaus kūnas yra savo rųšies pe
čius, tiksliau bus pasakius, — 
inžinas. Kad žmogus galėtų ju
dėti ir veikti, reikalinga, jo “in
žinas” kurti. Maistas kaip tik 
ir sudaro žmogui reikalingą ku
rą.

Mokslinėj literatūroj mes 
nuolat užtinkame, kad žmogui 
reikalinga tiek ir tiek kalorijų 
maisto. Prasmė to posakio yra 
ta, kad žmogui reikalinga su
valgyti tam tikrą.kiekį maisto, 
kuris duotų reikalingą kalorijų 
skaičių. (Jeigu mes paimsimo 

11 gramą vandens, kurio tempe
ratūra bus 0°, ir pakelsime jojo 
temperatūrą iki 1°C, tai tasai 
šilimos kiekis, kuris teks mums 
tam reikalui suvartoti, vadinasi 
kalorija). Berthelot išrado prie
taisą (kalorimetrinę retortą), 
kurio pagalba galima maisto ši

limos energiją matuoti. Tas iš
radimas žymiame laipsny.j pr

isidėjo prie maisto chemijos iš
sivystymo.

Berthcdot daug prisidėjo ir 
prie kitų chemijos sričių išvys
tymo. Jis pasižymėjo ta nepa
prasta visapusiškumo dovana, 
kuri yra didelė retenybė net ir 

j tarp genijų. Jis buvo vie
nas žymiausių 19 šimt
mečio žmonių ir ne veltui tad 
taip karštai visas civilizuotas 
pasaulis atsiliepė iškilmingai 
švęsti jo šimtmetines sukaktu
ves.

Marcelin Berthelot mirė kovo 
18 d. 1967 m. Palaidotas jis ta
po Paryžiaus Panteone, kur il
sisi žymiausi Francijos genijai
— Voltaire, Rousseau, Viktor, 
liūgo, Zola ir kiti.

Greta Bertheloto karsto ran
dasi ir jo žmonos kūnas. Ber
thelot ir jo žmona mirė beveik 
kartu, — tą pačią dieną. Tai 
nepaprastas supuolimas. Tie 
žmonės nenorėjo skirtis. Todėl 
ir buvo nutarta abu palaidoti 
kartu, — padėti jų kimus Pan- 

I teone. Taip buvo nutarta dar 
|ir todėl, kad visiems buvo žino
ma, jog poni Berthelot darė di
delį įtaką savo vyrui ir buvo jo 
ideališka gyvenimo draugė.

— K. A....

I Bakterijos, kurios atlai
ko virinimą

Nors virinimas nužudo didžiu- 
1 mą ligas gimdančių bakterijų, 
bet visgi yra tokių bakterijų, 
kurios atlaiko didelį karštį ir net 
virinamos ne taip greitai žūsta. 
Taip, tetanus, kuri pagimdo ci
trų j j mėšlungį (žandų surakini- 
mą} išgyvena 90 minučių (pus
antros valandos) verdančiame 
vandenyje. Botulinus, kuri suga
dina mėsą, atlaiko pusšeštos va
landos virinįino. , >

1 Daugelis ligų bakterijų atlai- 
ko didelį šaltį ir gali kelis me
tus gyventi šatame ore.

— K. B.

Garsiiikites Naujienose

r
Skaitytojų Balsai

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

Ką jie toliau išras?
Jau turbut pasauly nėra kitų 

tokių gaivalų, kurie taip steng
tųsi socialistus šmeižti, kaip tie 
musų lietuviški komunistai. Jie 
kovai su socialistais semia sau 
argumentus ir iš bobų pletkų 
arba ir nevykusio plakato — 
viskas jiems tarnauja faktu ap
šmeižt socialistus. Dabar jie vėl 
naują išradimą padar, būtent, 
kad Detroito socialistai Kunigus 
perį. Tik jus pažiūrėkite “Lai
svės” No. 250. Ten rasite ko
respondenciją, iš Detroit, Mich., 
po kuria pasirašo tūlas Kandi
datas į Kunigus. Tas kandida
tas rašydamas kažin apie kokią 
ten šventos familijos parapiją 
sako, kad tos parapijos kunigas 
esąs C. S. TJrbaitis, buvęs pir
miau socialistas. Dar tas ko
munistų korespondentas sako, 
kad Detroito socialistai jau pen
kis kunigus išperėję ir klausia 
kiek dar jų išperės. Ištikro to 
Laisvės korespondento protas 
atitinka dvejetui tūkstančių 
metų atgal, kur yra biblijoj pa
sakyta, kad vyrai gimdė. Bet 
šiandie jau ir mažiausias kūdi
kis supranta, kad vyrai gimdyti 
negali, taip kaip socialistai ne
gali kunigų perėti.

Tas Kandidatas į Kunigus, su 
2000 metų atsilikusiu protu sa
vo korespondencijoj bando 
šmeižti socialistus, primesda
mas jiems tokius niekus, su ku
riais socialistai jokio bendro ne- 
tur. Ir mažai protaująs žmo
gus gali suprasti, kad socialistas 
į kunigus neis, o jeigu jis ir pri
gulėjo prie L. S. S. ir šiandie ta
po kunigu, tai jis nebuvo socia
listas, jeigu jis atėjo ir prisira
šė prie L. S. S. kokiais nors sa
votiškais iš.ūkavimais. Už tą 
susipratusių socialistų kaltinti 
regalima, nes prigulėti prie L. 
S S. pirmiau buvo visiems gali
ma, todėl mes ir turėjom viso
kių žmonių. Jeigu mes butume 
turėję visus pilnai susipratusius 
narius L. S. Sąjungoj, tai šian
die nebūtų netik kunigų, bet ir 
komunistų. Šitie elementai tik 
ir atsiskyrė nuo L. S. S. dėlto, 
kad nebuvo pilnai susipratę. 
Taigi be reikalo tas “Laisvės” 
korespondentas primeta sociali
stams tokius kunigužius, kaip 
Urbaitis. Juk jis ir panašus jam 
kunigai geriau pritinka patiems 
komunistams.

— Gulbiniškis.

Per 1927 m. pirmąjį pusmetį 
iš Lietuvos į Braziliją išvyko 
15,000 žmonių. J kitas šalis 
j Kubą, Argentiną, Uragvajų, 
Meksiką ir k. išvažiavo 3,750 
žmonių. Pernai per tą patį lai
ką daug mažiau žmonių emigra 
vo.



Pirmadienis, Igtpk. 14, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

bet sarmatinosi, kai taip mažai likai už skaitlingą atsilankymą 
publikos susirinko. ,

— Roselandietis.

Bridgeportas
Padėkavonė

Marąuette Park

ir parėmimą Draugystės Sima- 
no Daukanto. Dar kartą taria
me ačiū širdingai visiems Drau
gijos vardu.

T. S. Janulis, Pirm.
P. Kilis, Rast.
J. Gaubus, (Rašt.

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ

Pereitą trečiadienį įvyko 
šios kolonijos Lietuvių Politi
kos Kliubo susirinkimas. Dis
kusijose paliesta keletas svar
bių klausimų.

Kalbėta apie apielinkės ir vi
sos (’liicagos politikos reika
lus. Nutarta rengtis dalyva
vimui aktingiau politiniame 
miesto gyvenime.

Buvo pakeltas Kliubo narių 
klausimas. Pasirodė, kad nors 
kliubas dar neturi tiek narių, 
kiek jis |>a geidautų, vienok 
skaičius narių tiek paaugo, 
kad Kliubas turės surasti erd
vesnę vietą susirinkimams lai
kyti. Kliuban vis naujų 
įstoja. — Reporteris.

narių

Roseland
vakarePereito penktadienio 

komunistinė ALDLD. 79-ta kp. 
surengė prakalbas Strumilo 
svetainėje. Man užėjus pas Po 
žėlą j saliuną, vienas mano pa
žįstamas sako: “Kodėl neini 
prakalbų paklausyti?

“Kokių prakalbų?”, klausiu 
jo.

“Kai nueisi, tai sužinosi,” at-

Pažiurėjau į laikrodį, jau po 
astuonių, tai skubinuos alėn, 
kad nepavėlavus. Svetainėn jė- 
jęsę radau 
prasidėjusias. Mat,

Draugija 
savo gy- 
spalių 30

Simano Daukanto 
apvaikščiojo 30 metų 
vavimo sekmadienyje, 
dieną. Chicagos Lietuvių Audi
torijoje. Buvo koncertas ir vai
dinimas veikalo “Adomas ir Jie- 
va”. Taip koncertas, kaip vai
dinimas labai gerai pavyko.

P-lė J. Greičaitė buvo du kar
tu iššaukta, p-lė Sylvia Sabo- 
niutė pianą skambino ir buvo 
du kartu iššaukta, p-nia Kra
sauskienė savo dainavimu su
judino Simano Daukanto Drau
gijos narius, nes kai uždaina
vo, visa Auditorija skambėjo. 
Jos malonus balsas sužavėjo pu
bliką. Ji buvo net tris kartus 
iššaukta dainuoti. Paskui išėjo 
dainuoti p. Sabonis. Tai jau ne
reikia apie Sabonį nei daug ką 
rašyti, ba visi jį žino. Ir ^Sa
bonis juo tolin, tuo puikiau dai
navo. Jis buvo net penkis kar
tus iššauktas, o publika vis plo
jo norėdama dar jo dainos klau
sytis.

“Adomų ir J ievą’’ lošė pp-K. 
Sabonis ir Sabonienė ir puikiai 
vaidino. Publikai jų vaidinimas 
labai patiko, visi buvo paten
kinti. !

Lošimui pasibaigus buvo šo
kiai, ir visą vakarą visi džiau
gėsi iš to puikaus koncerto ir 
lošimo.

Simano Daukanto Draugija 
laikė mėnesinį susirinkimą sek
madienyje, lapkričio 6 dieną,

prakalbas dar ne- Lietuvių Auditorijoje ir nutarė 
prakalbų padėkavoti šioms ypatoms: Iz. 

rengėjai vis-dar laukė publikos Petrauskui, vedėjus Bridgeport 
susirenkant, o publikos svetai- Clothing Co., 3246 So. Halsted 
nėję viso labo ik) žmonių su >>a i Street už auką — siutą $35; 
tini kalbėtoju. Ir daugiau jos Aleksui 
nesirenka.

Jau vėlokas alikas. Pasilipa Halsted Street, už sidabrinį se- 
vienas ant stcičiaus, nuima į tą; J. Juozaičiui, vedėjui Cent- 
stalą, pastato prie steičiaus, Į ral District Furniture Co., 
užleidžia uždangą. Klausiu vie-| 3621-25 So. Halsted Street, už 
no netoli manęs stovinčio žmo- pastatomą ant grindžių liąmpą; 
gaus, kam uždangą nuleido, p. Knabarnaktis, 3348 S. Mor- 
Gaunu atsakymą, kad svetainę gan Street, kuris aukavo kum- 

svetainę pį; Budrikui, 3254 So. Morgan 
<treet, kuris aukavo dėžę ciga
rų.

1 ariame širdingą ačiū gera
širdžiams biznieriams už taip 
gražias dovanas, taip pat ir vi
siems kitiems biznieriams, ku
rie davė apgarsinimus į progra
mą ir parėmė Draugystę. Ačių 
pp. Saboniams už puikų koncer
tą ir vaidinimą, ačiū ir pub-

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

GYVENIMAS
Mėnesiniu žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Įdomus lapkričio mėn.
GYVENIMAS 

jau atspausdintas. 
Nusipirkit ir perskai
tykit visą.
Prenumerata metama $2
Pusėi metą $1
Kopija ................................................... 20c

1 - " .................. ■ W ■■■ r -*■■ ■■ ... .. . ——a1

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

Junevičiui, auksoriui, 
kuris turi krautuvę 3317 So.

Musų patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 
kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui .reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
Vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. *88..............t......
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109.................
Cit, Paklausykite, pusi. 190..............................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 .................... .....
šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31...............
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos- Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.............
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156 ... 
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ......
Tėvynes Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 .......
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82......
Petro Aimino raštai—eilės, dainos, pusi, 60 
Homero—Odisėja, pusi. 291 .........................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112......
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 ......................  1.50

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.........................
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 803 ................................................................  2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta ............  3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ............................................................................ 1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta................................3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais,

pusi. 79........  60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 .....................................  3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 ...................   4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 ...........................   2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) .../J....................................................................2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į

draugus .................................................................... 1.75

. .25

. .65
.15
.40

. .35

. .30 
1.25

.50

sumažina. Reiškia, 
taiko prie publikos.

P. Petronis, kaip vakaro pir
mininkas, paaiškina, kad šios 
prakalbos yra surengtos tikslu 
paminėti 10 metų sukaktuves 
Rusijos revoliucijos. .Jis persta
tų kalbėti Andriulį.

Andriulis kalba, kaip Meksi
kos buržuazija kovojanti su 
kunigija. Užsimena apie Lietu
vą ir pradeda kai lieti apie Lie
tuvos partijas arba sroves. A- 
pie klerikalus, sako, nėra rei
kalo kalbėti, apie juos žinantys 
visi gerai.

Pradeda kalinėti apie sanda- 
riečius, jų programą, kaip san- 
dariečiai žiūrintys i streikus ir 
kaip Sandara gyvuojanti be jo
kio programo. Socialistai, pa
sak Andriulio, irgi esantys be 
programo, ale visgi jie 
tys šiokį-tokj programą, 
prantama, kad Andriulis 
koja, jogei komunistai
tys gerą programą. O apšvies- 

gir- 
gy-

S. L, FABIAN & Co.
809 W. 35th St.

(Halsted & 35 St.)
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

turin-

pasa- 
turin-

t iečiai baltrušaitiniai, tai, 
di, tik ignorantai, kurie 
vuojantys tikslu pakenkti 
munistams (darbiečiams).

Nepamirsta ir Kupreišio. Pa
sak jo, Kupreišis nieko gero 
Rusijoje nepatyręs, vien tik 
blogą. O kad, girdi, vaikų yra 
Rusijoje nuskurusių, lai esą ir 
Amerikoje yra tokių iki valios. 
Švitra irgi esąs karštagalvis. 
Jį Andriulis prilygino prie ko 
kio ten kataliko.
Tai tokia buvo Andriulio pra

kalba. Reiškia prakalbos buvo 
rengtos vienam tikslui, būtent 
19 metų komunistinės Rusijos 
respublikos paminėjimui, o kal- 
bėtojas kalbėjo apie ką kitą. 
Matyti, ir jam vargšui nebuvo 
patogu kalbėti apie Rusijoj ro
jų.

Tokiame ' svarbiame ą p vaikš
čiojime, kaip dešimt metų So
vietinės Rusijos gyvavimo pa
minėjimui. susirenka tik 30 
žmonių! Andriulis sarmatijosi 
lipti ant pagrindų, kalba atsi
stojęs tarpe klausytojų. Rengė
jai gal manė pasirinkti aukų,

PINIGAI GATAVI 
PASKOLOMS

Jeigu jums reikia pinigų 
atmokėjimui morgičių, *ar 
pirkimui namo; arba jus 
turite namų ir norėtumėt 
užtraukti paskęlą, kad įsi
gijus cash būtiniems reika
lams — Naujienų Spulka 
siūlo pirmo morgičio pa
skolas ant lengvų išmokėji
mų. \

Kas Nori Taupyti
Naujienų .Spulka yra sau

gi, patogi ir mokanti augš- 
tus nuošimčius 'ant taupi- 
nių.

Visais reikalais kreipki
tės j

Naujienų Spulką
T. Rypkevičius, sekr.
1739 So. Halsted St., 

Chicago.

f

MOKYKLOS NURSĖ, 
SAKO. KAI) VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nursė pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia niank- 
Atinhnas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenk/a sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk šaukštą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.“

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteij namie.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertiniai iš Svetinių Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ....................  1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252........................1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227.............................. 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160.........................75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......7$
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ..........................45 
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................85
Bludas—Dobilo^ pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116...........................  60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino*—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo

eilių, puslapių 217.......................................................1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60..................................... 20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136..... 60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 ......................... ............................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.....
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63....................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .........
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta.............................. 1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais ................................................................20
Žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais pusi. 31......... 20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi.’ 20..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59............................................................... 80
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28 ...\..... ........80
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 ................................................
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42 
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55..........
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32........................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.........
Padangėse—Sakalo ir Dosaįčio, pusi. 125.............
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .............................
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32...............'.....................
Biliūno Raštai, pusi. 143 ..... ...................................
Žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55..............
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 .................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.............
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 .................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .........................

a a aV aaąaą A A ĄĄ A AA AAAAA A A A A A AA A AAAAAA^/

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno,tpusi. 61 ..............40
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ......................... ........60
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88 .............. 30
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 .................. 25
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169.....................75
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais ......40
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48............................ 35 .
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46...............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52............................... ...
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133*........................... ......
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .... 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 ......................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70.............................................
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr. 

Moulen Rz., puslapių 105..................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) ................ f.....................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65.......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101......................  :
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27..........................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67.......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus. 

Su paveikslais........................................... .%........
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 81.................................................................
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi, 287 -.............
Kovo 20 Diena—šermj. Su paveikslais, pusi. 139...........
Liukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 ..............................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 .......................................................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 ......................................................................
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111 ................ 

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86..............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108...........
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta..........................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150........ ........................  1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

68.......A.................................................................
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32 .............................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ................. .
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ............................................
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ... 

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

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

.50

.40

.35

.75
. .40
1.00
.25

. .70

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika-rRygiškių Jono, pusi. 280 1.50
Lietuvių Kalbos Gramatika—-Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I, 

puslapių 18) ..."..................................................  .90
Vaikų Darbymečiui- Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 819 .... ................................................. 1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 .       1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—-Smetonos, pusi. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms. 
Tilžėje, 1923, pusi. 64............................................ 30



6 NAUJIENOS, unicago, m
—■ i i»■»ii• ■■  —»■ 1 »*>■—** i   ——— i m—

 Pirmadienis, Lapk. 14, 1927

A t A
JUOZAPAS PUDZIEVVELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 10 d., 9 vai. vakare, 
1927 m., sulaukęs 49 metų am
žiaus. Gimęs kaimo I’pina, 
Tauragės apskr.. Skaudvilės 
vals. Paliko dideliame nuliūdi
me brolio vaikai Jurgis Pud- 
žiuvelis ir Alena Geštautienė, 
teta Gečienė, pusbrolitii Anta
nas Kasputisi ir Juozas Kaspu
tis. Kūnas pašarvotas randasi 
2408 W. 16th St.

l.aidotuvfN įvyks utarninke, 
lapkričio 15 d., 8:30 vai. ryte 
iš namų j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Pudzie- 
vvelio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidituvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus and Co. Telefo
nas Cąna’ 8161.

dideliame

4

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 12 <1., 7:30 vai. ryte, 
1927 m. 
žiaus. 
Punsko vals., 
Paliko 
Magdeleną, 2 sunu: 
ra 19 m., Algirdą
dukterį: Emiliją 12 
ną 10 m., 2 broliai 
minės. Kūnas pašarvotas ran
dasi 113 N. 34 th avė., Mel- 
rose Park, III.

Laidotuvės įvyks L'tarninke, 
lapkričio 15 d., 1 vai. po pietų 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Aleksandro Kali
nausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.-

Nuliūdę liekame
Moteris. Vaikai ir 

kiti giminės

sulaukęs 44 metų am- 
Gimęs kaimo Agurkų. 

Alytaus apskr. 
nuliudime 
Aleksand-
16 m., 2 

m., Aldo- 
ir kiti gi-

A t A
PETRAS BIKINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 12 d., 7 vai. vakare, 
1927 m., sulaukęs 42 metų am
žiaus. Gimęs Budronių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį IJną, dvi dukteris Pran
cišką 16 m. ir Johaną 4 metų, 
pusbrolį Povilą Bikiną, pusse
serę Teklę Bikinaitę ir kitus 
gimines, o Lietuvoj 3 seseris. 
Kūnas pašarvotas randasi 2212 
S. Leavitt St.

laidotuvės įvyks ketverge, 
lapkr. 17 d., 8:30 vai. ryte iš 
namų į Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamalros už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Bikino gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, vaikai ir 

kiti giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. D. Lachaviczius Tel. 
Roosevelt 2515—6

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

. Cicero
Kaip dūšią gaudė.

(Pa baiga)

,Ligonė patraukė vieną kar
tą. antrą, trečią nieko sau. 
Ketvirtų kurią taip patraukė, 
kad net lova sujudėjo. Pravėrė 
akis, žiu., kad keturi prie jos 
’ovos stovi. Kaip ryktelės: 
“Lupužės, ką ar jus mano du
bios laukiat? Bilsiuskit, jos nv- 
□agausit!” Ir toliau ėmė tęsti 
čiulpinę, o Katrė iš po sterblės 
ištraukė dar vieną ‘ir pradėjo 
ragauti ir vaišinti aplinkui sto
vinčius.

Ligonė gėrė, gėrė, užsimer
kė. Prišoko Pranutė, norėjo 
atbukti, bet kur tau: bunka 
au tuščia, ir jai pasirodė, kad 
jau (matutės dusia tuoj ir ap
eis nuvargintą kūną. Ji sukly- 
ko, sužiuro visi, ligonė pabalo, 
nei žodžio, nei kvapo, šėtonas 
iššoko per duris, ir kaip be
matant pas kunigą.

Atsirado kunigas, rengiasi 
oaskutiniam patepimui, bet 
mato ką tai nepaprasto. Jam 
-odosi, kad jo niekas ir nelau
kė. Tuojaus pasiuntė jis šėto
ną aptie.kon vatos, šėtonas iš
lepo ir, kaip bematai, sugrįžo. 
r> Pranutė vis kužda sesutėms: 
‘Look, look, vačik kaip dūšia 

’Š kūno skris. Jau, jau lenda.” 
Kita ią subarė. Pranutė nutilo.

Prisėjo surasti žirkles, var
jais negalėmis surado, sukar
pė vatą į penktus šmotus, pa- 
mpirko vatą į aliejų, prideda 
prie padų, vata plumpt ir nu- 
juola. Ir vėl pamirko, vata ir 
vėl lept ant grindų. Jau neri
mauja ir kunigas, ir draugės. 
Visi susidomėjo, štai viena pra 
Įėjo melstis, nužiūrėdama, kad 
čia vra kur nors ir koks nors 
šėtono darbas. Kita vėl spė
lioja, kad todėl vata krinta,, jo- 
jei peranksti, jogei ligone dar 
taip greit nemirsianti.

Tik staiga Pranutė, stovėju
si tyliai, sušuko: “Nagi mes 
•ai padų nenuplovėm, o ta leizi 
(matute visų savo amžių pirty- 
ie nebuvo.” Viskas sujudo, su
bruzdo. Vieni su vandeniu, ki- 

i pradėjo ieškoti muilo. Bet 
muilo nerasta ant greitųjų. Iš- 
bči.’ia kitur jo ieškoti. Kunigas 
apleido triobą, o šėtonas išbė
go daktaro. Dar viena ėmė vau 
denį kaisti, trečia patalinės ieš 
koti, ir rengėsi vėl, kai sueis, 
bendrai dūšios laukti.

Bet Cnatutė jau ne ta. Cna- 
utė jau suprato, kai prasi

blaivino, kad jau čia ne špo
sas, ir pradėjo šaukti: “I ospi- 
alę, į ospitalę”. Taip kitą die

ną ir padarė.
* * *

P-nu i Petrui Jukniui jau 
vra surinkta du tūkstančiu, 
••eikia dar kitų dviejų. Mat no
rima jau surpraiz purę padary
ti, bet jis sako, kad už mažiau 
kaip $4,000 neapsimoka parti- 
ninkus leisti karpetus trypti. 
Jis paliepęs kolektorkonis to
kią sumą surinkti, o jei ne, tai 
grąžinti pinigus žmonėms. Ką 

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Tolerate This on Your Trombone.

ius i tai pasakysite.
* «• *

Kipšui pasirodžius Giedrojo, 
visi tartum bitės avilyje su
bruzdo. Kipšas pasisvečiavo ge 
rokai ir, kaip viščiukas, nu
kiūtino namo. Ciciriečia! gailė
josi Kipšą išleisdami, o Kip
šas verkė, kai jam reikėjo skir
tis. Pažadėjo, reikalui esant, ir 
vėl grįžti paviešėti.

• ♦ *
Aną dieną į vieną dieną net 

penki vaikai buvo areštuoti už 
vagiliavimus ir kitokias pikta- 
dtirybes. A.r ne garbė tokiems 
tėvams, kurių vaikus garbės 
larųai sergsti ir mėlynai nu
dažytu vežimu važinėja? Tai 
yra savo rūšies tautos keti
nąs: mano tėvai lietuviai!

* * *
Žmonės patys namie verda, 

geria ir nuo tos pačios serga. 
* * *

Kitas rodosi, ir protingas, 
ipslšvietęs, bet nepaliauja ją 
agavęs, nors jau flirtuoja sv 
jraborium. 

* * *
.Jei kas draudžia jam, tai jis 

nano, kad jam pavydi.
# * *

O kad nepavydėtu, tai reikia 
įasičpti po pagalve. O kad ne- 
cvėpėtu, tai yra tam dalykui 
len-sen. 

♦ * *
Taip musu žmonėse yra. Dar 

am reikalui kili sumanė paro-. 
lyti saiką, kad pats žmogus 
nežino jo. Stiklelis su bruo 
Uis į rundą: pirmas nuo apa 
•ios bruožas pažymėtas yra 
‘Ladies”, antras — “Gentle- 
men”, trečias... na, kaip čia 
‘iii leligenti.sk iau” pasakius:

Iniant Care
Motinos, jums niekuomet nebus 

>eranksti pradėti išdirbti savo kudi- 
:ių gerus ir naudingus papročius. Jei 
eudikis ir turėtų gerų sveikatų ir bu- 
ų linksmas ir užganėdintas. Kas 

jam pagelbsti tai atsiekti? Papras
tas, grynai doržovių produktas, taip 
ienas kaip ir jus: gryną Castoria.

Kodėl lašų Castorijos nuramins 
asus nemalonumus iš syk. Praša- 
ins taip vadinamų colic ir vidurių už- 
ėtėjimą, ir ištikiu jų prašalins diar- 

ihea.
Ištikus svarbiai ligai, šaukit gydy- 

oją. Bet daugelis gydytojų pataria 
’artoti vien tik Castoriją dėl tų kūdi
kių nemalonumų kuriems daugiau
leko ir nereikia. Jums nėra jokios
baimės duoti gryną Castoriją. Ji yra 
saugi ir visai nekenksminga, nes joje 
nėra paregoric, nėra opiates, nėra 
jokių svaigalų. Tas yra tikrai jei 
vartosit tikrų Fletcher’s Castoria: 
ir tų ryšį gydytojai pataria nusi
pirkti.

Fletcher’s Castoria yra tinkama bi-

nėra bruožo, yra tik paveikslas 
i.lgaveides atspaustas.

# # #

Rodosi šie rubežiai turėtų 
žmogui jau saiką nurodyti. 
Bet ką darysi, kad kitas pila 
tiek, jogei visą ilgAveidę pas
kandina.

/ * * *

Kas be saiko geria, tam ne
gelbsti nei fanuos, nei sanato
rijos, nei daktarai, nei kiti jo
ki tinksai.

* * *

Rankos dreba tartum, kaip 
tu patarle sako, vištų vogusio, 
fizionomija persikeičia ir leid
žia suprasti, kad žmogus iš že
mės dulkių kilęsę, akys įdubu
sios, palšos. O tokių kandidatų 
j erdves, į aną pasaulį yra 
daug prastų, blediių ir “tili- 
?entų” tarpe.

♦ ♦ ♦

Aną dieną girdžiu dvi leidės 
tarp savęs kalba:

■Na, Petriene, ką... ir vėl 
tu mufuojiesi į kitą auzą?

—Na, tai šiur.
—Vaje, juk tik nesenai, kaip 

čia gyveni.
- Na, tai Šiur, nėra dar mė

nesio.
—Na, ir kokia pričina? Sta

bą šalta ar gaspadoriai nege
ri?

Ne, matai, kad matai, nu- 
t] kaip čia pasakius... kad man 
naciai sarmata ir sakyti...

Na, na, pasakyk, pasakyk, 
juk mes ne leidės.

—iMatai, kad žinai... anądien 
ateina mano vaikai ir sako, kad 
mama, musų ciecė eina risty- 
nių su kitu dėde. Nueinu aš pa 
kiūrėti, matau ir, tu žinai, kad, 
rodosi, mane kas butų karštu

I
!e kūdikiui. Visi kūdikiai mėgsta ją 
vaitoti. Turi gardų skonį ir labai 
gerai pagelbsti. Tiktai žiūrėkit Flet
cher’s parašo ant pakelio ir jus žino- 
sit, jfad jus gaunat tikrą ir gryną Ca
storia.

SPECIALĖ PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flateher’s Casto- 
rijos yra įvyniota knygutė “Care and 
Feeding of Babies”, verta tiek aukso 
kiek ji pati sveria dėl kiekvienos mo
tinos arba busiančios motinos.

Children Cry for 

CastoriA

vandeniu apipylęs. Aš kuogrei- 
čiausia s t ubo n ir vaikus užsi
dariau ir laukiu kol vyras pa
reis iš darbo. Jis parėjo, o aš 
jam papasakojau. Jis ir sako: 
“šiur, tu širduk, rait. Kuo 
greičiausia mufuokimės.” O ži
nai, abu girti taip, kad vos lie
žuvį apverčia.

Tai gerai ir padarei, kad 
mufuojiesi. Bet žinai, kad da
bar daug tokių keistenybių 
yra.

—Vaje, vaje, j ką tas svie
tas virsią. Jeigu taip ilgiau 
L>tis, tai ir vėl turėsime Sodo
mą ir Gomorų.

—Na tai šiur, na tai šiur.
Dejavo moterys, dejavo. Aš 

nukiutinau savais reikalais to
liau, bet galvoje stovėjo klaiH 
simas kas bus? —Ratilas.

(ils labai gerai prieinama kaina. 
Irldgeporto Fumiture Co., 3224 S. 

Halsted st., ir Badžius and Pavi- 
ionis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumą.

Marcus& Curtis Roofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockwc)l 0762 
Namų Bock. 8479.

- SIUSKIT PER NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

•» •

/

Kalėdos jau artinasi. Kada jus busit 
prisirengę pasiųsti pinigų savo gimi- 

. nėms Lietuvon — siųskite per Naujie
nas. Čia rasite gerą patarnavimą ir /
saugumą.

) Į

9 s ■ . y • ' - —1 •

DABAR JAU LAIKAS
KALĖDŲ SIUNTINIAMS

• > „

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

č 1 I ! ----------=

CITRONAS TAI TIK CITRINA, 
KIURI TURĖJO PROGA

Gyvenimas butų daug ma
lonesnis mums visiems, jei tik 
mes pasinaudotume savo progo
mis taip kaip citrina pasinau
dojo. žinoma, mes kartais iš
einame iš kantrybės ir užsirūs
tiname kuomet turėtumėt malo
numo parodyti. Tas žmogui yra 
įgimta. Bet nėra įgimta vaikš
čioti susiraukusiam visą savo 
gyvenime, kuomet gerai pritai
kinti akiniai; palengvina silp
noms akims žiūrėti ii" vietoje 
susirinkimo veidas nušvinta 
šypsą. Lietuvis I)R. SERNEB, 
3265 So. Halsted St. Turi aki
nių dirbtuvę. Jis padirba ir 
pritaiko visokius akinius.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paelina 8t„ Chicago. III.
V-.---- ------------ —

įei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tyix»writ*rj

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
rnulsion yra naujas medikaliskas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą. •

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritėtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
RitoUiy fęerklcrs nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentu apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uzdėgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion ^yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio^ ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.”» Pi
nigus suąrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
ji taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptickorių. Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

--— ■ ’>■»< WM|

leligenti.sk


Pirmadienis, Lup1 i

Tarp Chicagos 
Lietuvių

So. Englewood
šios kolionijos, rodosi, kad 

niekas ir nežino, nes niekas jos 
negarsina. Neturime nei klebo- kitę* laiku, 
no, kuris išgarsintų, anei re
porterio, kuris parašytų, nors 
būna visokių atsitikimų.

|L...
Gyvena šioje apielinkėje vi- vak 

šokių žmonių, bet yra ir blai- 1 ” 
įvininkų. Į šią draugiją priima 

šeštadienyje Mildos svetainė visus be skirtumo tikėjimo, pri- = 
jo buvo Susivienijimo 36-tos ima ir moteris — tai skiepų i 
kuopos vakarienė. Vakarienės pramonė. Vos spėja išvirti, tuo-j 
rengėjai pranešė, kad jie tikė-’jaus skubina išgerti, kad butų 
josi turėti svečių apie kokias 
60 asmenų. Tuo tarpu tikre
nybėje svečių buvo tur būt du 
kart daugiau, negu tikėtasi. 
Ir nestebėtina, ši Susivieniji
mo kuopa gal būt pergyveno 
pastaraisiais metais ne ma
žiaus sujudimo, kaip Lindberg- 
lias lėkdamas j>er Atlantą. Ir 
kaip tJndberghas patrauko 
žmonių domę ir simpatijas sa
vęs linkui, taip, galima pasa
kyti, kalbama Susivienijimo 36 
kuopa patraukė savęsp chica- 
giečių užuojautą.

Susirinko apsčiai svieto. O 
kur yra apsčiai svieto, ten ir 
jauku, ir malonu būti, ypač 
kad dauguma dalyvių buvo ge
rai pažįstami vieni kitiems. 
Dabar dar įsivaizduokite sma
gią muziką, ir lengvai su
prasite, kad net toks stoikas, 
kaip Vaidyla, ir tas negalėjo 
susilaikyti, 
Mikužiutę kuone apsvaigo be
šokdamas, 
kentėjo Va id y los 
nau, bet esu t ii

Bridgeportas
vakarienė

u

blaivybė.

ir jiasigavęs p-lę

Kaip skaudžiai nu
būtai. neži- 
>, kad sve-

laiku naujos grindys .dėti, Jei 
daugiau atsirastų tokių šokė
jų kaip p. Vaidyla.

Poliau sekė rimtesni daly
kai: buvo vakarienė, dešros ir 
kopūstai, pyragaičiai ir kava 
ir kava ir kitokie skanus daly
kai, kuriuos gali tinkamai į- 
vertinti tik senberniai (kaip 
jūsų Reporteris), kuriems vi
suomet tenka 15 centų vaka
riene džiaugtis. Kiek laiko prie 
stalo buvome nutilę: kaip sa
kiau, rimtą darbą, dūjiiume i~- 
Valgėme.

Bt t šiai pavalgėme*. Atsisto
ja musų Vaidyla ir iškilmingai 
praneša: dainuos p-nia Kra- 
sauckienė. Ir dainavo, gerai 
dainavo. Supraskite: geru bal
su dainuoja gražiai, jauna, gy
va, linksma moteris. Daina pa
sidaro dar gražesne. Ir vieną 
suitainavo, ir kitą ir trečią, ir 
mes vis plojome, kad ji dau
giau dainuotų. Bet p-nia Kra- 
sauckienė pagalios labai aiškiai 
davė suprasti, kad jeigu mes 
norime išgirsti daugiau ir ne 
jos vienos adinų, tai turime 
sekmadienyje atsilankyti į “Bi 
rutės” koncertą. Mes, nenorė
dami pasirodyti, kad politiką 
suprantame, liovėmės ploję.

Po tokios programo įžangos 
žinoma, išklausėme kitos pro
gramo dalies, būtent prakal
bų. Kalbėjo kuopos pirminin
kas, p. Adomas Misevičiuss, 
daktarai Zymontas, Montvidas

Misevičius 
kad dabar,

ir Mhikelis. P-nas 
pabrėžė tą laktą, 
kai kuopa atsiskyrė nuo triuk
šmingųjų elementų, kuopoje 
yra daviniai konstruktyviam 
darbui. Daktaras Zymontas nu 
rodė svarbą Susivienijimo a- 
merikiečių lietuvių gyvenimui. 
Daktaras Montvidas, pažymė
jęs, jogui dabar eina Susi vieni
jimo viršininkų nominacijos ir 
ne taip jau toli balsavimai, pa
stebėjo, kad, nekalbant apie ki
tus viršininkus, du 
dalijami pasilikti 
— tai prezidentas 
ir sekretorius P. 
Daktaras Xaikelis
na ypatingą pavojų Susivieni
jimui... ne, ne iMilševikų, bet 
naminėlės. Išrodo, kad dakta
ras nepasigailėl’i uždėti’ (nau
dojantv gadynės terminologiją) 
aštria disciplinų ant šio ska
naus gėrimėlio mylėtojų. Jis, 
be to, nurodė, kad reikėtų pri
žiūrėti arčiau kai kuriuos dak
tarus kvotėjus, idant jie atid- 
džiau ekzaminuotų aplikantus,i 
norinčius įstoti Susivienijiman.

l*o vakai'M-nes dar muzika ir 
dar šokiai, o po to namo.

— Reporteris.

butų pagei- 
viršininkais, 
St. Gegužis 

.hirgeliutė. 
pabrėžė vie-

' Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės mėnesinis susirinkimas 
įvyks Pirmadieny, Lapkričio I I <!., 
1927 m., 8 vai. vakare, Auditorium 
svetainėje, po numeriu’ 3133 South 
Halsted St. Gerbiamieji Direktoriai 
ir Draugystės atstovai, visi pribu-

— Nut. Rašt.

Roselando Amerikos Lietuvių Pi
liečių Politikos Kliubas laikys mė- 

| nešini susirinkimą PanedČly, Lap- 
; kričio-Nov. 14 d., 1927, 7:30 vai.

;., Strumilos svetainėj. Visi na
riai malonėkite susirinkti, nes bus 
svarbių reikalų svarstymas. i

— W. Krištopaitis, Basi I

Lietuviai Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juoz.uh J. Grišius) 
ADVOKATAS

4634 So. Ashland Avė. (2 lubos)
Teief. Boulevard 2800

Namų Telefonus Repubiic 9723

Lietuviai Daktarai įvairus Gydytojai

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Grabo r i ai

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

S. 0. LACHAVICZ

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojus ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Repubiic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone ^rmitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Afilwaukce Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

CLASSIFiED mLiS.J

Vieną vakarą išėjau iš na
mų. Sutikau pažįstamą. Prašo 
paaukauti naudai F. Mulevi
čiaus. Jisai guli ligoninėje jau 
dvylika savaičių. Automobilius 
jį užgavo. Vėliau sutinku dar 
dvi moteris: jos prašo paaukau-l 
ti dėl surpraiz parės. Nuo to 
atsisakiau. Dar prieina 
ir tas prašo paaukauti 
nam jaunikaičiui: mirė
ra iš ko palaidoti.

Ar visur tokia mada 
tuoti ?

Vienas, 
— se- 
ir nė-

kolek-
J. F. K.

Draugijų Valdybos 1927 m.

JAUNŲ LIETUVIO AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Lovve Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra’t. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union AVo., 
f i n. rašt. J. Grinius, 723 W.34 St.) 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Ix>we Avė., kas. Jonas Žilvitis# 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Šteponaš 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. Lėtukas, apiekunai kasos: 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

ZIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplevvood Avė., 

----------------- -——------- - ---------

ižd. J. Racęvičia, 3826 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
III., direktorius Auditorium Bend-

’ drovėj’T.'Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne- 

j kas pirmą sekmadienj, 12 vai. die- 
ui, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

1 esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vvuiiaiiiv). nCFVUolU* 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 4Gth St. Chicago, III.

GYDO
į*

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE

Miscellaneous
Į v air y a___

Bndgeport Pairi
& Hardvvare (.o.

Malevojam ir popieruojam. Utiaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t t 
t .3149 So. Hakted St 

Phone Yanu 7282
J. 8. RAMANC1ONIS. Prei.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-1-6 Ogden Avė., 

Phone Lavmdale 0114

VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

A. L. DAVIDONIS, M. D. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos 
nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Lietuvis Graborius ir 
Baizamuotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III.

Patarnauja laidotuve- svaigime, akių aptemimo 
sc kuopigiausiai. Rei- mo, _ 1, ——„ ______
kale meldžiu atsišau- kreivas akis, nuima kataraktą, atitai- 
kti, o mano darbu bu- K() trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
site užganėdinti. | rengia teisingai akinius. Visuose at- 
Roosevelt 2515-2516 ^įtikimuose egzaminavimas daromas i 

su elektra, paiodančia mažiausias! 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vail 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

RUBIN BROS.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui įįf 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
.(lel, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stes. .

OFISĄ S: 
668 VV. 18th Street

'l’el. Canal 6171
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

Lietuviai Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta

*•'* 3323 South Halsted St.’ ’ 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

piet

įie atyda atkreipiama „ "r «
kuę. Valandos nuo 10 13303 South Morgan Street

Tel. Boulevard 2160
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Nuo
8:30

DR. MARGIRIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80
v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rez. Tel. Drexel 9191

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

NAMŲ STATYTOJAI
415o Archer Avė.

Tel Lafayetta 8705—87>0
Chicago

iki

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Dhljr., kinnp. 18th St., 3 aukštas 

Kambariui 14, 15j 16, 17 ir 18 
Pantebekit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Felephone Repubiic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Den tįstas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockvvell St. < 

CHICAGO, ILL: .

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

. 1724 S. Loomis Street
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

• Telefonas' Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353 

—   * ■ >.—u—:—:—i-----L, ■—.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganidinimą. {vedam elektros drū
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčeriue ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

■' Phone Victory 7452

Off. Yards 3557, Rėš. Hemlock 13Sb 
DR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėlioj pagal sutarti 

3401 South Halsted Street, 
Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.1
1579 Milwaukee Avenue, Koom 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Ofiso Canal .4922 
Phone Rez. VjcUnV 7516 
DR. E/SIEGEL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kraujo ir šlapumo analyza 
Valandos: 1-4 ir 6-8 vak. 

1800 So. Halsted St. 
Chicago ' *

• ’ ~ Gf'

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit Šiandie. Palaikyk 
šj skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

ĮVESKIT elektrą f savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me- 

! tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av.» 
Spaulding 1772.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Repubiic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockvvell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalką P. Tiškevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komy tetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienj 1 vai po pietų.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randui p h 6727 

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

Namų Telefonas Repubiic 9600

Jei abejoji apie ?;avo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4619 South Ashland Avenue 

ir 805 Eaat 47 th Street 
Phone ^en\vood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Telephone Hemlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 
.LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Westem Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL 

Mcj išmokinsime jus Designing, | 
kirpimo ir siuvimo i tnimpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
kuruiSt

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

PLUMBINGAS ir namų ap
šildymas. Nereik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

RIDGE PLUMBING CO.
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Wood St.

F

Lietuvės Akušerės

! A. K. Rutkauskas, M. D
4442 Sąuth Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
VVallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Auburn 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3339 So. VVallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
P AŠ. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton P|., pirm. pag. V. Čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 l>e Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas,! 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

JOHN KUCHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A.OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001,11
Tel. Rando!ph 1034. — Vai. nuo 9—G 

Vakarais 
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio 

Pėtnyčios.
ir

DRAUGYSTĖ DAKTARO VINCO 
KUDIRKOS, Valdybos adresai: J. 
M. Gedgaudas, pirm., 723 W. 17th 
St., A. Kaulakis, nutarimų rašt., 
3842 So. Union Avė., tel. Yards 
5773, F. Skeltis, finansų rašt., 1445 
So. 50th Avė., A. II. Ermanas, iž
dininkas.
Susirinkimus draugija laiko kiek

vieno mėnesio antrų šeštadienj, M. 
Meldažio svetainėj, 2242 W 23rd Placc

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Rooin 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVanhington Street

Cor. VVashington and Clark.s Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Yards 1119 
Baigusi ak u š c- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pcnsy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Są^inin- 
giri patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyką patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect' 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nekėlioj 10-12 d

AR JUS NORITE 
didesni užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokai to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 i) 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL | 
1507 W. Madison Street

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

i gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottage Grove

Tel. Drexel 3407

KAM turit šalti šią žiemą, men 
įvesime namų apšildymą be jokio 
{mokėjimo ir j 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu ;u>šildyma(L Apskaitliavi. 
nias dvkai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. Trlangle 8234.

190 1012

PRANEŠIMAI
Indiana Harbor. Ind. —
3 k|>. mėnesinis

A

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisus 
North State St., Room 

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

Bridgepoito Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

l’o pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0111
Bylos visuore teismuose. — Ab- 

. — Ingaliojimai. — Paskola 
*' \ • f'

susirinkimas sraktui _  —
[vyks Pirnmdicnyj Lapkričio H d., pinigų'1 ir 2‘nldrgičiams. 
7:00 vai. vakaru, Ketnurlne House
Svet., 3801 Deodor St. Visi nariai 
ir narės malonėkite būti ant su 
sirinkimo paskirtu laiku. Taię pra 
šom tu narių, I.... ........... 11 1
aplikacijas įstoti i S. I 
pų ir tie kurie ---- "
neišpildė, bukit 
kimo.

kurie esate išpildo1 
! v I.. A. 313 kuo-i 
norite Įstoti, dar 
laiku ant susirln-I

313 Kuopos Valdyba

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAM 

10756 South Mkhigan Avenue 
Tel. Pullnian 5-950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullnian 6877

■

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUSE R K A
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
Stale Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartj.

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

3461 South Halsted Street
Ofiso valandoj nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South W aliute Street

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 6659

LIETUVIAI, kam jums šalti šią 
Kuomet tik biskį įmokėjus1 žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus

KONL RAK TORIŲ. Priimsime gerą |nes atvejj|1)C j jums namu apšilk 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- - - - - .?«.«_
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. j valandą, atsi-’vi 
kinkykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Ros. Telephone Plaza 3200

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni' mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai 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 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI.

iums namų apšilk 
.ėsite mažais mė

nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
I vimas ir planai dykai. Mes taip, 
'gi turime didelį pasirinkimą plum- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

KRAUTUVUI F7KČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 

' Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemoa 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 St. F*»te Street

Financial
Finansai-Paskolos

Mes perkame

Lietuvos Bonus

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 

I akušeris.
Į Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

. Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Vata n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną; Canal 3110 

Naktj So. Shore 2238, Bouievurd 6488

DR. CHARLES SEGAL
l’raktikuoj.\ 20 metai .........

Ofisas , 
1729 South Aahland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
vai. po pietų ir nuo 7 iki «:30 vai. 
vakaro, Nodel. nųo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

4

Miscellaneous
įvairus

J. S. LOWITZ
318 So. Dearborn S t.

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

\ Sutaupyki! pinigų pirkdami pas 
mus olselio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIŲ KAINŲ.

Nors musų yra didele kompanija, 
bet mes .suteikiame asmeniui patar 
navimą. •

Southend Plumbing & Heating 
Supplv Co.

2108 So. Stale St. 
Tel. Cahimet 1211(1

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža j visas dalis Middle West, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Sedgwick St., Diversey 2027.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalykit savo rateli basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj ir upielinkčsr.
National Galeli Biriu ( Ir.iiiing Co. 
1620 W. Lake SI. Seulu} 7762

?-Rl MORG1CIAI3-TI MORGTCIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontrantus 

INTERNATIONAL 
JNVESTMENT, ’ 
CORPORATION 

Kapitalas $500.000.06 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lsfayettp 6738-6716

(Coulinued o.i page o)
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nauji

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

asmeniškai ar laiškais

^urnished Rooms

For Kent

Rate

na

BARGENŲ 
IRMIAUSIA

Re a i Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Personai 
Asmenų leiko

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Eslate Fot Sale 
N amai-Žemi Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai žemi Pardavimui

Financial
Finanaai*Paakoloa

daugiau 
tuos puikius

Musical Instruments 
Muzikos instrumentai

padarysim greit, 
'ei. Ca’uinet 4663

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

\nnouncrmcnt
Pranešimai

Štai Jums 
vinėjimams. 
kas nuo 25 

1,000 yardų 10 iki 
vilnonės < * ' 
. kelnaitėms 

darus

BelTman,
Krautuvė atdara iki

PARDAVIMUI 2 lotai Haminon- 
de, tiktai biiskį Įmokėti, kitus P< 
$15 i mėnesi. Savininkas Newcastlc 
1912.

namą, 4236— 
4' krautuvės ir 

H1 kaina. Fialai

i šmotų walnut mieg- 
setas, du 9x12 Wilton 

miegruimio karpetu- 
pastatomos liampos,

2 FLATŲ mūrinis namas, 5 ir 5 
kambariai, beveik užbaigti. Miegoji- 

“ . .?• 
ka’na

MR. JAMES VERR
Room 328

29 So. I^SalIe St.

Įpėdiniai
OLIVER L. WATS0N & SON 

6624 Irving Park Blvd.
Skyrius 5525 Belmont Avenue

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
karštas vanduo, sun parlor, pečium 
šildomas, kaina $11,000, cash $1000. 
Tai yra geras pirkinys, pasimatyk.t 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 
N. Hamlin Avė., Kedzie 7891.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAM£ 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De LuXt 

mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
1. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, <3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Edgebrook 
i Taylor 

tai j Niles Center. 2

GERI AUSIS bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi- 
šaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

GALIT SUVARTOTI 
$250

KALĖDOMS IPINIGŲ
firma turi keletą vie- PARDAVTMŲI didelė ne

svaiginamų išdjrbinėjimo jstai- 
mašinomis ir

ir resteuran- 
i; biznio 

■omn *500 j metus, rendos $40. 
i Avė., Lyons, III., Te!.

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
notnH Weste’’n Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
grind mis aukštas skiepas, $1500 Įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos.'I. N°vak, 
4010 W. 26th St.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
GARAŽUS . *

šalvtakius, grindis 
malevojame 
ine, tik $5 
metus 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co 

General Contractors

Aš turiu 3-3 aukštų mūrinius na
mus, kurie randasi 901-3 W. 19th St. 
ir 900 W. 19th PI. Parduosiu pigiai 
tik biskį Įmokėjus. Pasimatykit su 
savininku. 3635 Douglas Blvd., Craw- 
ford 0938. M R. STOREN.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1617 W. 47th St.

STORAS ir 4 kambariai ren
don Brighton Parke, arba par
duosiu ar mainysiu j privatiš- 
ką namų, Storas randasi 4458 
So. Fairfield Avė. Atsišaukite 

1721 W. 19th St.

$400 ... VERTA $2000
4 kambarių rakandai, 3 šmo

tų mohair parloro setas, 7 
šmotų walnut valgomo kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių 
setas, 
ruimio 
kaurai

KNYGVEDYSTĖS ir apakaitliavi- 
m<> mokinama privatiškai universite
tų baigusios instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Vau Buren 2130

4-4 kam- 
bunga- 

puikiau- 
vietoj, ant 

tik $9,800, 
vicniioli- 

■ progos, 
•o. Fair-

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai? 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišauk it pas:

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 metams . $30 

$1000 metams $60 
Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION: 

11 So. I41 Šalie Street 
Central 2665

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rūšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų manogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $.350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 vak. 444 Madison St. Tuft Stor- 
age, klauskit MR. IRVING.

KAS NORI GREITAI . 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

— Namus — 
ATSILIEPKITE 
PAS MUS
MUSU KOSTUMERIAI 

laukia. Ateikit, rašykit arba tele
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
. R07 W. 18th St.

Canal 4960

Real Estate For Sale 
Namai-žęmė Pardavimui

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklj Pianą 

cash. 
Avė.,

BRIGHTON 
ti kambariai 
yra garadžius

VERTI $1500. UŽ $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo 

tų mohair setas, 7 šmotų vvalnut mie 
gamo kambario setas, 5 šmotų pus 
ryčių setas, 4 šmotų walnut miegrui
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai,, i 
pastatomos liampos, miegruimio pa 
tiesalas ir paveikslai.

MARMON WAREHOUSE 
6140-42 Cottage Grove Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlioj

porčius, cementinius 
pamatus, stogus 

taisome, dekoruoja- 
jmokėti. kitus pęr tris 

Pašaukit dėl apskaitliavimo.

PARDAVIMU! restaurantus arba 
mainysiu į 4 6 kambarių flatinj na
mų. Biznj 
GIRLICH,

HAULING biznis — kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3 Vi tono sunkumo perveži
mas.

UNITED FORWARDING CO. 
400 N. Green Street 
Klauskite Mr. Brach

mul porčiai. įmūrytos maudynės, ug 
niavietės. brukuotos gatvės, 
$15Q00. 7601 So. Winchester Avė.

INVESTORIAI
Mes turime keletą labai gerų in- 

vostmentų, bizniavų ir apt. namų 
South Side, 2 flalinių ir krautuvių. 
Susižinokit su mumis jei jus jieškote 
ko nors geresnio,

H. J. COLEMAN 
5857 S. State SI.

Tel, Wentworth 5702

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 
nrit Grand Avė., netoli, pabrangs ke
letą tūkstančių dolerių kaip tik 40 
pėdų ceinentavimo kontraktas bus už
baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 

už 2 Vi nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komi.šino.

S. OSGOOD, 
2231 \V. Division si. 

Tel. Armitage 1199.

PARDUOSIU savo $850 grojiklj 
suolelį, rolelius, cabinet už $115, iš
mokėjimais.

61.36 So. Halsted St.

DELIKATESFN senai įsteigta 
gyvenimui kambariai, parduosiu pi
giai iš priežasties ligos.

5648 So. Racine Avė.

SALES DEPT.BAUER MOTOR CAB CO
536 E. 83rd Place

ga, su vtsomi 
staku, Priežast| pardavimo pa
tirsite ant vielos. Sykiu par
duodame ir 2 trokai. 806 W 
36 St., Tel. Boulevard 2092

RAKANDAI nauji ir vartoti 
Duofo’d setai $95, walnut mieg- 
muimio setas, $79, kaurai, vai 
gomo kambario setai, pianai 
vietrolos. išmokėiimais.

GABFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

GRAŽUS mūrinis bungalovv, karš
tu vandeniu šildomas, gražios grin
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. 
Tiktai $750 įmokėti, kitos kaip ren
ių. Netoli 7ist St. ir \Veslem Avė. 
EVERGREEN REALTY CO., 9201 
4. Wentem Avė.. Beverley 7330.

.VAISIŲ ir grosernės krautuvė, 
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu- 
černių, 3 kambariai iš užpakalio, ne
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
W. 63rd St., Hemlock 5620. .

4 FLATŲ MEDINIS, $11,300 
Prie Spaulding Avė., netoli North 
Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių. Sis namas 
suteiks jums geras įplaukas, rendos 
$130 į mėnesį. Galim priimti lotą j 
mainus. Atsišaukit. 3717 Armitage 
Avė., ar telefonuokit Spaulding 4280.

CHARITES JARCHOW

NAUJAS 6 FLATŲ. $35,000
KAMPAS prie ėlės, 3 karų mūri

nis garažas, fialai po 4 kambarius 
lovos šienuose, ugnavietės, lietaus la
šai, rendų $5,100, statytojas turi par
duoti $6000 cash, kitus po $100 į mė
nesį. Atsišaukit 177.3 Wilson Avė. 
Ravensvvood 0437.

GROHKLIS pianas, gražus ket
ui, pirmos k’e.sos stovvje, Art Co- 

Imliai Išmarginimo, už $85, pusė 
įmokėti, kitus į 90 dienų, roleliai 
moliukas ir kurpetukas dykai pir- 
ėjui. George Kimberley, 6512 So 

Ua'sted St. ist floor.

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- 

low, plieno konstrukcijos, fumas šil
domas, aržuolo trimas, ugnavietė, 
knygynas, bufetas, vėliausia plum- 
bingas, gatvė cementuota, netoli par
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai 
$7950, cash $2000, tik viena liko už tų 
kainą. HANSON & OSTROM, 3550 N. 
Cicero Aye.

IŠPARDAVIMAS
Į JOYCE STORAGE 

Frieze parlor setas .........
Mohair parlor setas .........
Walnut miegruimio setas 
Walnut valg. kamb. setas 
šešių tūbų vieno dial 

gražiais riešuto medžio 
$69.50.

500 importuotų apskritų kaurų 
$5.25.

DAUGELIS KIT 
MATYKIT MUS 

WAREHOUSE FŲRNITURE
G1S0—53 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka 
rais arba nedėlioję

NORAVOOD PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto 
Ii Devon. Vieta netoli šv. Teklės- 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 
Nonvood Parko stoties.
Westem geležinkelių, 19 minuči

PARDUOSIU $250 vertės vargonus 
ir $150 fonografų po $60 cash ar iš
mokėjimais. 61.36 So. Halsted St., 
l-os lubos. Manor, 4(M 

Wis., 2 ki
lotai North- 
Roman Avė 
turit.

MURINS REZIDENCIJA
6425 Morgan St... 9 kambarių re

zidencija, 5 kambariai pirmame auk
šte, 4 miegruimįai ir vana antrame 
aukšte. Aržuolo trimas, karštu van
deniu šildomas plieno konstrukcijos, 
2 aukštų mūrinis garažas, tinkamas 
dėl 3 automobilių arba trokų, įvažia
vimas iš gatvės ir ėlės. šis namas 
pirmos klesos padėjime, lotas 50x125. 
Geras namas žmonėms su bizniu kur 
yra vartojami trokai ir gera vieta 
dėl rooming house. Išmokėjimais pa
gal sutartį.

Telefonuokit Normai 1646

ŽIŪRĖK! $4000
5 kambarių mūrinis namas 

nas šildomas, 
miestą. šaukit 
Calumct 4663.

IWTENTAI
FltANK J. SCHRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 
Vala.idos nuo 10 ryto iki 5 po pietų. 

Vakarais pagal sutartį.

$79.50
$62.00
$45.00
$45.00 

radios su 
consoles

> bunga- 
Edgebrouk 

l-’orest Pre-

PASTABA. Turime parduoti tuo
jau. Mes turime savo sandelyje 4 gro- 
įiklius pianus, 5 upright pianus ir 8 
radi o setus, parduosime jūsų pasiu- 
Ivmu. Atsišauki! šiandie arba ryto! 
iki 9 vai. vakaro arba nedėlioj iki G 
vakaro. AMERICAN STORAGE 
HOUSE, 2216 W. Madison St.

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatoin bile 

kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas 
mus. Taipgi turime naujus pirmos 
rųšies rakandus

(’ohimbus Park Kurni ture Co.
5655—57 \V. Madison st. Col. 0319

Tile stogas, 
Frigidaire 

franeuziškas 
gražiai padabintos, vieno karo 
presuotų plytų garažas, lotas 
5(fx32, kaina $13.500, tik biskj 
įmokėti, kitus kaip rendą. Kaip 
ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo 
VVilmette Lake Avė. iki Wag- 
ner Road. Wagner keliu j šiau
rę iki namų arba VVaukegan 
Road iki Lake Avė., Lake Avė. 
j rytus iki Wagner Road, pas
kui Wagher Road j šiaurę iki 
namų. H. F. kITTER and CO., 
VVagner Road, Glenview, III., 
Telefonas Glenvievv 224, arba 
adresuoki! NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

PUIKUS PIRKINYS < 
KAINA NUPIGINTA IKI $7000 

Savininkui reikią pinigų, kad 
išgelbėjus savo Minnesotos fauną 
nuo patekimą į kreditorių rankas. 
Parduosiu 2 aukštų 
40 Ogden avė., 
3 flatai, labai 
karštų vandeniu šildomi, yra gasas, 
elektra ir t. t., prie gatvekųrių ir 
3 blokai iki elevątor.lo, mėnesinių 
rendų $305. Tas namas pirktas bir
želio mėnesyj, 1926 už $42,000, kas 
nors gali nupirkti jo paties pasiū
lyta kaina. Apžiurčkit tuojau. Tas 
namas jums uždirbs pinigų tuojau. 
Savininkas ant vietos, arba teiefo- 
nuokit savininkui Au.stin 2145.

$560 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

qalow, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatriek Avė. bloko į pietus 
mo Archer avė. karų linijos. Ar
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti vilkai, lotas 30X126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. JOSEP11 STlLNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 
1272.

k GYVENKIT SAVO NAME 
PADfiKAVONfiS DIENOJ 

PARDAVIMUI naujas apartmen 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelė? 
krautuvas >u skiepu, 6—4 kambn 
rhj anartmentat. 4 karų garaž»« 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik 
Ii, kaina $53.000. priimsiu lotus kai 
no imokėjiinų. Mes pastatysim bun- 
galow. 2 fintų namą ant jūsų lote 
arba musu loto lik biskį imoKėins 
3801 N. Crawford Avė. Irving 26.34 
Atsineškit šį skelbimą, nuleisim f 
nuošimčius.

(Continuęd from page 7)

A. OluSZEWSKI 
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

RENDON garadžius ir parodai 
vieta. 1713-19 W. 35th> St., Telefo
nas Republic 4968.

LIETUVIŲ ATYDON
Mes turime keletą gerai apsimo

kančių 2 flatinių namų, kuriuos 
parduosime nebrangiai. Tik įmo
kėti $1500, o kitus kaip rendą ir 
galit turėti savo modernišką 2 fia
lų namų, mūrinį, netoli 71 St. ir 
Western. Atvažiuokit ir pamalykit 
tuos gražius namus. Tik keletą do
lerių investavus, vėliau uždirbsite 
daugiau.

Southwestern ReaUy Co., 
7149 S. VVeslern avė. 
Hemlock 3900—01—02

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos. furnace Šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatinj namą, tik biskj įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bunga!ow ir dviejų karų garh- 
ža«, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Rungalovv randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo- 
lemiškų po 5 kambarius bungalow, 
(eroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Berwvn, III., 7 
ninutos ėjimo iki Oak Park “L” 
Joties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
ieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 

kaina, $8500. Mes pastatysim ar.t 
ūsų loto už $1000, kitus kaip rendą.

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

PARDUOSIU savo 2 Ratų, 6-6 
kambarių namą, k. v. š. 2 boile
riai, aržuolo trimas, dekoruotas, 
moderniškas, netoli mokyklų ir baž
nyčių ir transportacijos, prieš nau
ją parką, Ciceroj, 2 karų medinis 
garažas, pigiai. Agentu nereikia, šau
kit Cicero 2133-R arba matykit sa
vininką 1811 —<51st Avė., Cicero.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
'0520 So. State St.

PA R DAVIMUI grosernė ir kend 
ž’ų štoras su 5 pagyvenimo kam 
bariais, pigiai. Priežastis — apleid 
žiu miestą. 834 W. 33rd St.

TAM CAB PROGA
$50 j savaitę ir daugiau

Mes pasiūlome Artlerikoj gimu- 
siems lietuviams kurie yra gerai su
sipažinę su miestu, progą tapti nariu 
pasekmingos co-operative taxi kom
panijos. Proga likti bosu. Reikia t k 
biskį įmokėti už musų taxi cab. Ru
deninis sezonas dabar jau yra ir jus 
galite uždirbti nuo $50 į savaitę ir 
daugiau. At.silankykit ir leiskit ji/ms 
išaiškinti pinigų uždirbimo propo
ziciją

EKSTRA 
šita sena 
tų dėl gerai apsirengusių ambi- 
tingų lietuvių vyrų, kurie ga
lėtų dirbti savo liuosame laike. 
Patyrimas visai nereikalingas. 
Mes išmokinsime jumis. Apli- 
kantai turi būti virš 25 metų 
amžiaus ir gyvenanti Chicagoj 
virš 2 metų. Jei jus turit ma
lonią išvaizdą ir galit pertikri
nančiai kalbėtis su savo žmo
nėmis prigimtoje kalboje, tai 
pasimatykit su manim šiandie. 
Ofisas atdaras iki 8 vai. vaka-

RENDAI 4 kambarių fialas, Avie 
si, pečium šildomas, elektra ir mau
dynė, naujas namas.

5530 So. Albnny Avė.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo
lo trimas, labai geroj apielinkėj, 
kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. šaukit savininką. 5910 
Irving Park Blvd. Kildare 8091.

PARDAVIMUI 6 kambarių me 
d:nis namas, lurn-s šildomas, 1 ka 
ro garažas, 'pprtimmlų zonoj, kai 
na .*10500, litini $1000 cash. A. T 
PEISTOR. 130 S. Oak Park Avė.
Rhone Village 7500.

PARDAVIMUI gražios cottagcs 
nurinės po 5 kambarius, tile va
los, elektrinės ledaunės, garu š'l- 
lomos, . pigi kaina. išmokėjimais 
ipžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900.

BEKERNft, retai! ir olselio, tik
rai puikus pirkinys, geroj vietoj. 
Pasimatykit su manim. Vertelgų 
nereikia, šaukit Hemlock 6028.

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
. St. Charles 448. 318 \V. Main 

St. Charles,, III.

JEI JUS TURIT $200
JUs galite kraustytis į vieną mu

sų puikių nubgalosv, kurie randasi 
netoli Marųuettc Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jums apsitfvventi lietuvių 
listrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą. .

Phone Hemlock 8300

savo Schumann Grojiklj 
suoleliu ir roleliais už $65 

MR. JARTZ, 2918 M:lwaukee 
l-os lubos.

PARDAVIMU! 1’/j aukšto medinė 
cottage, karštu vandeniu šildoma, 
viškai, garažas, įplaukų $80 į mė
nesį, kaina $7500, įmokėti $500 ar
ba parduosiu už $7200 cash. 59.32 
So. Donore St., Tel. Prospect 9710.

PABANDYKIT musų Creamearth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai ir kvietkoms. 
OTTO W1TTBOLD NURSERY, 6758 
Ix>1itn Avė., PulLsa.le 5220 2172.

MAN ’-cikia vyru ir moterų. Aš 
moku algą ir komi.šina. Darbas be 
sustojimo, bet ne Real Estate. Pa- 
simatvkit iš ryto nuo 8 iki 9 arba 
po pietų nuo 5 iki 9 vakare.

5221 So, Halsted St.

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
iųs turite užtektinai apšvietus 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj. 

Reikia mokėti lietuviškai ir 
: u rėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
nes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
uneškit su savim šį skelbimą. 
Rosaland Motor Car Co., 
10857 Michigan Avė.

PARDAVIMUI spimiškas 
low, kampus, 59x1 ‘ 
Manor, netoli Devon 
<ervc, išmokėjimais.

S. F. KOERNER
4193 Belmont Avė., Pensacola 9.319

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
bambariu, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 
eijos, tik biskį įmokėti. IIOMF. 
RUTLDERS OF AMERIKA, 134 N. 
La Salio St. Central 6925.

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungnlow randasi netoli 

69 St. ir Artesian avė., tinkama 
r>ka'nuotas. Daugieu bargenų už

!>ungaloxvs. ne» po $6000.
Frank T. Hinkamp, 

7918 S. Western avė.
Republic 4900

KLAUSYKIT Naujienų skaitytojai. 
Jei jus norit gero pirkinio real es
tate, pamatykit šį modernišką 4 fla- 
tų namą, įmokėti $8000 ir po $150 j 
menes j. Mėnesiniu įplaukų $315. Nau
jas namas 2 blokai nuo transporta
cijos. Pamatykil šiandie, kaina $33,- 
OOO. Savininkas 67G6-76 Onarga Avė. 
cor. Oxford St., Belmont 0732.

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir 
Roek Island Stoties, Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už 5% sykių 
'•endų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
•liffe 2520.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

NAMAS NORTHVVEST 
PARDAVIMUI

Tik žiūrėkit koks dalykas, $500 
casn. Nupirksit 5 didelių kambarių 
namą, radio plug, ugnavietė, bufe- 
tas» knygynas, tile ir lašų vana, 
imuryta vana, pedestal skalbimui 
lovys, plieno konstrukcija, 148 pė
dų ilgumo lotas ir viskas kas rei
kalinga modeiniškam namui, stik
liniai ir su sieteliais porčiai, ce
mentuota ėlė, $25 į mėnesį su nuo
šimčiais. Atvažiuokit ir pažiūrėkit. 
2800 N. Mango Avė., biskį j šiau
rę nuo Diversey.
WATSON BOND AND MORTGAGE

GREITAM pardavimui 
barių naujus muro mumis 
lovv slogu, su beizmentu, 
dai įrengtas, g<r.)j 
Brighton Park, kaina 
iin<>ket ¥3,000. Yru verta 
ka tukstančiy. Nepraleiskit! 
IUOZAS VILIMAS, 1405 S 
field Avė., Tel. Lafa.sette 5948

•ŠIOS savaitės bargenai Cut 
Piano Krautuvėse:

Upright pianai — $35 ir daugiau 
Grojikllai pianai — $75 ir daugiau 
Grand pianai — $150 ir daugiau 
Radio setai — $20 ir daugiau 
Fonoprąfnl — $10 ir 
Jus turit nnmatyti

ha genus, kad jvert’nus jų vertę. 
Tarų e jų randasi Stvck, 
Baldwin, Bush Ir Lane 
Conover ir t. t
9 vakaro. Lengvais išmokėjimais. 

CUT RATE PIANO STORES 
1120 So. Halsted Street

REIKIA vyrų arba moterų — vi- 
a<l.i arba dali r. u m laikui. Mes pasta- 

’vsime jumis į biznj be jokių išlai- 
ų dėl jūsų. Tapkite neprigulmingu. 

Pasiūloma didžiausia išpardavimo 
'ropozicija. Kiekvienas kostumeris 
l‘ks draugu per visą gyvenimą. Ne 
stakas arba real estate. 3'ai proga 
visam gyvenimui.

Ruimas 1024 — Canal 6480 
1425 So. Racine Avė.

'IT RIU piHiąų investavimui 
chnttel morgičius, mė°esines mo
kamus notas, mašinas, fikčerius,
liekecnes, restaurantus, bučernes
ar kltu.s biznius. F. BOLAND 7th 
fl., 216 W. Randolph st. Franklin 
3416.

PRANEŠU savo draugams ir rė
mėjams, jeg mano telefonr.s tapo 
permainytas Purintieji su manim 
reikalą, meldžiame telefonuoti taip

Roc.sevelt 2515 arba 2516
S. D. LAC11AV1CZ (Graborius)

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

I. F. DANKOWSKL Prez.
C. J. DANKOVVSKI. Sekr. tžd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

I ASKOLOS namų savininkams — 
$!H1 iki $500. be moigičių arba pa- 
pirašytojų. Matyk:t mu.-» <le) jrreito 
p:.t >rnavimo.

( ENTRAL FINANCE CO.
rio/ton Bldg., 108 N. We1is St

mūrinis 
savininkas apleidži:

GIRLICH

Parke 2 furnišiuo 
rendon bile kam

indai.
NEI^SON STCtPjAGE

6912 Cottage Grove Avė

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

ųs galite turėti nuosavą namą. Tik 
eikia biskį įmokėti, o kitus kaip 
•enda jus galit įsigyti nuosavą na
rną, 5 iki Okambarių mūriniai bun- 
falovv ir rezidencijos, modemiški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va- 
ia, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
cambariai dekoruoti, lotai 50y 160, 
i blokai į vakarus nuo Harlcm avė. 
orie Riverside Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

Arba rašvkit Box 991 “Naujienos”, 
1739 S. Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė ir 2 fletų 
"amas. Parduosiu pietai, geroj apie
linkėj. Matykit savininką tuojau dėl 
siu gerų bargenų.

G003 So. Wood St,

PARDAVIMUI naujas 19 apt 
imis, parinktoj apielinkėj.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
rna, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną» geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia

H. EPŠTEIN^ 
I5f> No. Clark St.

Room 820 Central 6260

REIKIA VYKŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

iųs galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išmokiname savo uarbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

M R. COSTELl.l
Room 1514,434 N. La Šalie St.

2 šmotų parjojo, setas, $25 
2 šmotą prikimštas ąetas, $26 
Lovos, $2 :
Dresseriai, $5 ir daugiau 
Indams cabinet, $5 ir daugiau 
Victrolas, $5 ir daugiau 
Kaurai, $2 ir daugiau , 
Pastatomos liampos $3 ir 

daugiau
4 kambarių rakandai, $189 
Gasiniai pečiai, $6 ir daugiau 
Angliniai pečiai

Congoleum patiesalai, $4 ir 
daugiau.

SCHWARTS BROS. 
STORAGE 

640 E. 61 st St.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

PARDAVIMUI
kambarių rezidencijų namai, 
presuoų plytų, plieno konstruk
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, viena 
skiepe, kita frontiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 

ledaunė, 
pleisteriavimas,

ICE (’ream purloi
s, partnerių nesutikimas

Bufetai, 3009 O^den 
Lyons 7124.

Miscellaneous for Sale
_______ Įvairus Pa įdavimai_______

LIETUVIŲ atydon. Nauji kailiniai 
padaryti ir ant ordąrio. nebrangiai. 
Mos taipgi perdirbam kailinius kaip 
'•»« norit. Kautai valomi, prosinami, 
u pamušalu, $20. Blumfield- Fur 

Shop. Room 204, Stale and Lake Bldg 
Pearborn 125,3.

MOTERYS!
ąiios nėriniams ir siu- 
Vilnonės: 4 incijų mot 
iki 40 centų; marško

nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ii 
lumberužiakiams. Nepraleiskit pro. 
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, c 
sekmadieniais po pietų.

F. SELI MONAIčIA
504 \V. 33r<l St., prie Normai Avė 

Chicago, III.

PARDAVIMUI
i’iai, mėnesinių įpląukų $2000. Už
nikome batterys, gaiso ir alyvo 
reikmenis. Užtektinai vietos dėl 
taisynio. Iva'žiąviiuas tiesiai iš gat
vės. Savininkas 4614 So. Wontern 
Avė., Tel. !'Lafayette 7422.

3 blokai nuo 
prie North 

v-JKUani-HKSKr va’

Žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 bloką 
nuo MiRvaukee Avė. karų linijos 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą diena nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

I. J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. Western Avė. 
Ravenswood 8069—0196

Rūbai ir kailiniai
Pirkit \Veiser budu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sut&upykit tarpininkė 
pelną. Sampeliniai kailiniai kautai 
iž išlaidas. Northern seal kautai 
365. sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankyki!. 

WEISER FUR CO.
19 S. Wells sj., rm. 403

6 ncatsišaukusių kailiniai, parduo
sime už išlaidas nuo $25 iki $100. 
Kautai iš seal, Jap weasel, caracul, 
muskrat. Atdara 9-9. PETERS FUR 
SHOP, 5115 Michigan, Drexel 1756.

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
walnut valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų walnut miegruimio /setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
3395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dvkai dastatymas. COLLINS 
STORAČE, 5114-16 W. Madison St. .SINGER siuvamos mašinos, dc 

monstratoriai ir pertaisytos, p< 
$10 ir daugiau, cash arba išmokė 
įimais.

4251 CoRąge Grove avė.

VYRŲ atidai. Jei jus norit uždirb
ai $50 į savaite ir daugiau, tai pasi- 
’iurėkit musų skelbimą skyriuje Busi
ness Chances. BAUER MOTOR CAB 
CO., 536 E. 33rd Place.

REIKALINGAS kepėjas, l.ietuviš- 
kos ir Latviškos duonos. Pastovus 
.larbas, gera užmokestis norinčiam 
lirbti. 3006 W. 41st St.

Fumiture & Fixtures
_________ RakandaLĮt nišai_____

DIJll'Tl'Vf-'S sampelifii, 50% pi
giau.

*179 parloro kambario ..etas, rno- 
mir, $95.

$75 wa'mit valgomo kambario 
eitis, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
■‘22.50.

Boyseii Samule Furn. Co.
6335 So. Ashland avc.

Buvus California Sample Furn. Co.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Iteizai________

GRAŽUS mohair parloro setas, 
150. Puikus vvalnut miegruimio se
tas, $45. 7 Šmotų walnut valgomo 
kambario setas, $40, 2 VVilton kau
rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile 
kada. Available Storage Co., 7732 
Stony Island avė.

Help Wantcd—Fcmale 
________ Darbininkių Reikia 

PAJIEfcKAU darbo prie 
mų pas nedidelę šeimyną. 1 
Lafavetie 2812.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Box No. 1004

NAUJAS 19 aparlmontų namas, 
pasirinkimas North Side apielinkėj, 
namas dviejų kampų. 4 krautuvės, 
17 apartmenlų, 3 ofisai, spaniškas 
l>ungu!bw, U 
akrų l'arma j


