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Lenkai nemaną pulti 
Lietuvą

Žinias apie ruošimąsi karo žygiams Var- 
šuva vadina gryniausiais prasimanymais
Norį nuoširdžios taikos 

su Lietuva
VARAAVA, lapkr. 15. [I.TAJ.

Del New Yorko Times pa
skelbtos žinios iš Maskvos, ku
rioj sakoma, kad Lenkija ren
giantis pulti Lietuvą, Lenkų 
Telegrafo agentūra yra Lenkų 
vyriausybės įgaliota pranešti, 
jogei Lenkų pasiuntinybė Ry
goje lapkričio 11 dieną paaiš
kino Rygos spaudai, kad pa
siuntinys Lukasiewicz lietuvių 
emigrantų kongrese nedalyva
vo ir nė vienam to kongreso 
dalyvių jokių žadėjimų neda
vė. ’ ■

Visos kitos New Yorko Ti
mes paduodamos žinios apie 
Lenkų kariuomenės koncentra
vimą palei Lietuvos sieną 
[demarkacijos ilniją], gabeni
mą amunicijos į Dancigą ir 
šaukimą rezervininkų yra 
gryniausi koresptmdenUk prasiu 
manymai. Lenkija netun ne 
jokių agresingų sumanymų 
prieš Lietuvą ir veda su ja 
nuoširdžią taikos politiką.

Hearsto laikraščių 
“bomba” - piš...

.Jų paskelbti slapti Meksikos 
valdžios dokumentai esą gry
niausias fabrikatas

\VASHINGTONAS, lapkr. 
15. — Oficialinese VVashing- 
tono sferose sakoma, kad 
Hearsto laikraščių paskelbti 
dokumentai, tariamai kopijos 
Meksikos valdžios slaptų do- 
kumenų, parodančių, kad pre
zidentas Gailės pinigais rėmęs 
liberalų revoliuciją Nikaraguoj, 
nieku budu nepakliudysią 
santykių tarp Jungtinių Val
stybių ir Meksikos, vis tiek, 
ar tie dokumentai butų auten
tiški, ar fabrikuoti.

Meksikos ambasada Wash- 
ingtone, telefonu susisiekus su 
Meksikos Miestu, išleido pra
nešimą, kuriame pareiškia, 
kad paskelbti dokumentai esą 
niekas daugiau, kaip gryniau
si fabrikatai.

Henry Ford skundžia
mas dėl $6,000,000

PONTIAC, Mich., lapkr. 15.
Circuit teisme čia tapo įneš

ta byla prieš automobilių fab- 
rikininką Henry Fordą dėl 
$6,000,000. Skundžia jį Henry 
M. Leland ir jo sūnūs Wilfred 
C. Leland, atstovaują arti 2,- 
000 senosios Lincoln Motor 
kompanijos dalininkų. Tą kom
paniją, kuri buvo atsidūrus re- 
ceiver’io rankose, Fordas 
1922 metais nupirko iš Lelan- 
dų už $8,000,000.

Vahabitų užpuolimas 
Irako sienoj

BAGDADAS, Irakas, lapkr. 
15. — Praneša, kad vahabitų 
būrys iš centralinės Arabijos 
puolęs Irako sienos sargybos 
postą Nastrijeno apyrubėj. 
Penki sienos sargybiniai ir 
dvylika darbininkų buvę puoli
kų užmušti.

Lietuvos valdovai 
susikivirčijo

Karo ministeris Daukantas at
sisako dalyvauti kabineto 
posėdžiuose kartu su vidaus 
ministeriu Musteikio

Iš Kauno mums rašo:
Pastaromis dienomis Kauno 

visuomenėje plačiai kalbama, 
kad smarkiai tarpu savęs su
sikivirčiję krašto apsaugos 
ministeris pulk. Daukantas ir 
vidaus reikalų ministeris pulk, 
įeit. Musteikis.

Susikivirčijimo priežastys y- 
ra grynai asmeninės. Įniršę mi- 
nisteriai priėjo lig to, kad Dau
kantas pareiškė, jog jis neda
lyvaus tuose ministeriu kabi
neto posėdžiuose, kuriuose da
lyvaus Musteikis.
^Jįuo labai susirūpinęs mi- 
msteris pirmininkas A. Volde
maras. Jis nuvykęs pas pre
zidentą Smetoną tartis dėl 
musteikio rezignacijos. Bet 
ponia prezidentienė labai už
tarusi Mušteikj. Tas užtarimas 
aiškinamas tuo, kad Musteikis 
vra vienas geriausią šunyčių, 
kuris loja pagal ponios prezi
dentienės ir kai kurių kitų fa
šistų vadų užmanymus. Mustei
kis esąs nesavarankiškiausias 
ministeris, o uoliai ir aklai tar
naująs tiems, iŠ kurių minis- 
terio titulą yra gavęs.

šios visos žinios ar rimti 
gandai nepapuola j laikraščius, 
nes cenzūra viską išbraukia. 
Tačiau Kauno visuomenėj jie 
labai populiarus, taip kad ir 
cenzūra čia nieko nebepadaro.

Rumunijos sąmoks
lininkas išteisintas

Monoilescu, ex-kronprinco Ka
rolio šalininkas, karo teismo 
be bausmės paleistas

BUCHARESTAS, Rumanija, 
lapkr. 15. — M i ha ii Manoiles- 
cu, buvęs viceministeris, ku
ris buvo kaltinamas dėl sąmo
kslo grąžinti Bumanijos sos- 
tan buvusį kronprincą Karolį, 
dabar gyvenantį Paryžiuje, 
buvo karo teismo išteisintas 
trymis balsais prieš du.

Monoilescu teismas traukėsi 
penkias dienas, ir kai karo tei
smo nuosprendis buvo paskelb
tas, susirinkusios apie teismo 
rumus didelės žmonių minios 
kėlė trukšmingas ovacijas.

Užgynė .meksikiečiams 
ginklus nešioti

MEKSIKOS MIESTAS,' lap
kričio 15. Ryšy su pasikėsi
nimu užmušti gcn. Obregoną, . 
prezidentas Calles išleido įsa
kymą, kad visi federalinės ir 
vietų vyriausybių duoti leidi
mai šiaip žmonėms šaujamus 
ginklus nešioti butų anuliuoti.

“N usiginkla vimas”
TOKIO, Japonija, lapkr. 15. 

— Kabineto priimtame laivy
no biudžete 1928 metams nu
matyta suma pastatyti dviem 
kreiseriam, po 10,000 tonų 
kiekvieną. ’

Chicago, III. Trečiadienis, Lapkritis-November 16 d., 1927

< M

racijos priklausančių darbo or- 
įgan.zacijŲ vadai laikomo) čia 
konferencijoj nutarė remti 
streikuojimčius vakarų Penn- 
sylvanijos kasyklų darbinin
kus, kurie su savo šeimynomis 
atšidurė didžiausiame varge.

Vakarinėj 
! streikuoja apie 
kasių, Šeimynų 
tojų. Streikas 
jau nuo praeito pavasario.

Konferencija priėmė rezoliu- 
tPacific ana Atlantic pilotui ciia, kad Amerikos Darbo Fe-

Iš potvinio Vermont valstijoj. — Connecticut upės užlietas Brattleboro, Vt., miestelis, tu- ; deracijos vykdomasis komite- 
rintis 8,000 gyventojų. x tas kreiptųsi į prezidentą Cool-

Lenkai padarę su 
tartį su Vokietija

Privertę tai padaryti Amerikos 
kreditoriai, kuriems rupjs ra
mumas Lenkijoj

MASKVA, lapkr. 15. — Pa
sak pranešimo iš Varšavos, 
Lenkija buvus priversta daryti 
su Vokietija prekybos sutartį 
?inant slapta klauzule, įdėta į 
Y'?tarąją paskolos sutartį tarp 
Lenkijos ir Jungtinių Valsty
bių. Mat, sako, ■ amerikiečiai, 
kurie yra investavę savo pini
gus Lenkijoj ir Vokietijoj, ne
galį nesirūpinti savo duotomis 
naski lomis, o todėl pareikala
vę, kad dabartiniai ginčai, į 
kuriuos Lenkija įsivėlus, butų

Graikai uždarė savo 
krutamųjų paveikslų 

teatrus

— Del tįo, kad valdžia reika- 
auja iš teatrų 65 nuoš. taksų 
š jų pajamų už bilietus, visi 
mitamųjų paveikslų teatrai 

L.apo jų savininkų uždaryti. 
Teatrų savininkai ‘protestuoja 
tad mokėdami tokius nepa
rastai aukštus taksus valdžiai 
jie nebegalį išsiversti.

Obrctrono boinbininkų 
vienas jau mirė

MEKSIKOS MIES'l'AS, lap
kričio 15. — Dviejų asmenų, 
kurie buvo suimti po nepavy
kusio pasikėsinimo užmušti 
buvusį prezidentą generolą Ai
varo Obregoną, vienas, bū
tent Antonio Tirado, jau mirė, 
lis buvo policijos šūvių pavo
jingai sužeistas, kai bandė iš 
ios rankų ištrukti. Antras su
imtųjų, taip pat sužeistas, išli
ko gyvas, bet griežtai atsisako 
šduoti du kitus savo sėbrus, 

kuriems pavyko pabėgti.
Tnečias suimtų, Francisco O- 

’ivero, kurs taipjau buvo su
žeistas, įrodė, kad jis nieko 
bendra neturėjo su atentatu.’ 
Jis buvo visai pašalinis žmo
gus, kuriam lyg tyčia pasitaikė 
eiti ta vieta, kur bėgusių geri. 
Obregono užpuolikų automobi- 
is susikūlė ir kur jis buvo po
rcijos šūvių kliudytas.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, lapkr. 15. t— Paskirtas 
naujas, ir pirma# nuo karo me
tų, Turkijos ambasadorius 
Jungtinėms Valstybėms, Muk- 
;ar Bei, šiandie išvyko iš Kon
stantinopolio į Washingtoną.

Sako, kad Trockis 
esąs nužudytas

Leonas Troc- 
i karo minis- 

opozicijos

LONIKINAS, lapkr. 15. — 
Daily Mail berliniškis kores
pondentas praneša, kad ten ei
ną gildai, buk Maskvoje ta
pęs nužudytas 
kis, buvęs sovietų 
teris ir dabartinis 
vadas.

Pranešimai iš 
Leningrado sąko tą patį. Tų 
žinių teisingumas kol kas bet
gi iš jokių oficialinių versmių 
nėra patvirtintas.

Maskvos ir

Amerika - karo ir 
taikos arbitras

lapkr.WA>jHINGTONAS,
15. — Kalbėdamas baukiete, 
kurį jam iškėlė užsienio spau
di s korespondentai, Franci jos 
ambasadorius . Amerikai, Paul 
(Liaudei, pasakė, kacĮ: Jungtinės 
Valstybės šiandie esančios pa
saulio taikos ir karo sprendė
jas. Amerika pati esanti visa 
tautų "uiiga. Ji viena pati ga
linti padaryti taikos reikalui 
daugiau* negu,, bet kuri tautų 
sąjunga, vien savo durių ati- 
iarvmu ar uždarymu.

Iš kompartijos išmesti 
tik Trockis ir

Zinovjevas
MASKVA, la^r. 15. —Pa

skelbtas oficialinis centralinio 
komiteto tarimas rialo, kad iš 
komunistų partijos tapo iš
mest’ tik Trockis ir Zinovje
vas. Kiti jų draugai, opozicijos 
vadai, neteko tik savo įvairių 
oficialinių vietų.

MANILA, Filipinai, lapkr.
15. Dinalupihano apygar
doj filipiniečiai, protestuodami 
prieš naujo geležinkeli? staty
mą, ėmė deginti cukraus 
plantacijas. Į neramumų vie-

ORR

šalčiau; 
žiemių

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ar sniego;
stinrus, daugiausiai 
vakarų vėjas.

Vąkar temperatūros 
tarp 60’ ir 43° Ę.

šiand'e saulė teka 6?40, lei
džiasi 4:29. 'Menuo teka 11:17 
vakaro.

buVo

itas kreiptųsi į prezidentą Cool- 
idge’ą ir pristatytų jam da
bartinę dalykų padėtį anglies 
kasyklų srityse.

Darbininkų vadai sako, kad 
kasyklų kompanijos, kitų di
džiojo biznio kompanijų ir 
joms tarnaujančių politikierių 

, padedamos siekia badu sulau
žyti nagliakąsių atsparumą

! sunaikinti jų uniją, 
P1TTSBURGH, Pa., lapkr.

15. — Iki šiol vis dar nėra tik- -----------------

.5- Kova -s., banditiami
table Gas kompanijos gazolino Meksikoje 
rezervuaro sprogimui, kuris 
sukrėtė visą Pittsburgho mies- ])vjej0 
tą ir ketvirtainės mylios plote 
viską sunaikino. Tikrai žino
mu užmuštų žmonių yra dvi
dešimt trys. Penkių dešimčių 
žmonių vis dar pasigendama, 
kurie, tur būt, yra griuvėsiuo
se palaidoti. Astuoniose Pitts
burgho ligoninėse paguldyta
daugiau kaip 500 sužeistų. Vi- banditų vadas Clemcnte Bar- 
same ketvirtainės mylios plote ra)eSt 
iš fabrikų trobesių ir gyvena-1 
mu namiT liko vien I 
griuvėsių, 
dėlių prekybos namų

2(10 namų nukentėjo. Padaryti skyrium buvo užmušti dvide- 
materialiniai nuostoliai siekia' du maištininkai ir jų

Pittsburgo nelaimėj 
žuvo 73 žmonės

Daugiau kaip 500 žmonių ligo
ninėm^; materialiniai nuosto
liai siekia milionus dolerių

| Telegrama iš Tolucos sako, 
krūvos ( kad netoli nuo Ixtlahuacos, 

Apie trisdešimt di- Meksikos provincijoj, kautyne- 
ir apie sc su federalinės kariuomenės

milionu^ dolerių. vadas J'rederico Fabila.

Rockcfelle'r dovanojo 
Palestinos muziejui 

$2,000,000
JERUiZOLIMAS, Palestina, 

lapkr. 15. -Palestinos valdžia 
nriėmė amerikiečio milioninin- 
ko, John D. Rocekefellerio J r., 
dovaną 
lestinos archeologijos muziku: 
Jeruzolime įsteigti. Einant 
vanos sąlygomis, muziejus 
rėš būt įsteigtas per trejus 
tus.

$2,000,000 — Pa

tu-
me-

Pranašauja Italų fašiz
mo griuvimą

NEW YORKAS, lapkr. 15.
Dr. Vincenzo Nitti, buvu

sio Italijos premjero sunūs, 
atvykęs iš Italijos sako, kad 
Mussolinio valdžia per penke
rius metus pati subyrėsianti, 
dagi be . fašizmo priešininkų 
puolimo. Fašistų valdžia esanti 
pastatyta ant nesveikų finansi
nių pamatų, kuriuos Mussolini 
iki šiol sugebėjęs paslėpti nuo 
pasaulio. Liros vertė esanti 
fiktyvi. Gautą iš Amerikos 
$300,000,000 paskolą doleriais 
Mussolinio valdžia suvartojus 
spekuliacijoms. Tik viena de
šimtoji dalis italų remią despo
tizmą, kurs laiko kraštą paver
gęs; devynios dešimtos dalys 
esą fašizmo priešai, bet tero
rizmas verčiąs juos tylėti. Del 
persekiojimų, 500,000 italų iš
bėgioję j užsienius.

No. 270^^^437

Rems streikuojan- Iš Vilniaus Krašto
Lietuvių trėmimas.

VILNIUS, spal. 21. (Elta). 
—' “Vilniaus Aidas“, kalbėda
mas apie paskutinius lietuvių 

Į ištrėmimus, pažymi, kad tie iš-
<> , , : trėmimai primena 1922 m. iš-

I I) 1 SBl I a., lapkr. trėmimus. Tada, prie 8 penke-

Amerikos Darbo Fede- rius metus, buvo iš Vilniaus 
ištremta 33 lietuvių ir gudų 
veikėjai. Kaip tada, taip ir 
dabra ištremti žmonės, kurie 
buvo lenkams nepageidauja
mi, bet kuriems, einant bau
džiamuoju kodeksu, vadinasi 
jie nebuvo nusidėję įstaty
mams, o tik veikė prieš tą ve
ją, kuris vyravo tada ir dabar 
vyrauja lenkų administraci
joj, jos labiau ar mažiau auk- 
štesniuos sluoksniuos.

Pennsylvanijoį 
85,000 anglia- 

lėvų ir maitin- 
gi traukiasi

ir

vietose susikirtimuose 
su kareiviais nukauta 31 
banditas

MEKSIKOS MIESTAS, lap- 
krčio 15.— Iš Puebla praneša, 
kad ten tapę federalinės ka
riuomenės suimti ir sušaudyti 
aštuoni banditai, jų tarpe ir

PATS! NELAIMĖ JŪRĖSE

118 žmonių žuvo laivui 
skendus

pa-

BOMBA Y, Indija,
— Praneša, kad 
skendęs garlaivis

pa-
lapkr. 

jūrėse
Tukaram, 

plaukęs iš Bombay į kitus In
dijos pajūrio uostus ir gabenęs 
82 pasažieriu ir 54 įgulos 
žmones. Visi tie žmonės prigė
rę. Nelaimė atsitikus per stai
ga užėjusią smarkią audrą.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
Ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitų 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visilką garantiją už siunčia
mas pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEK A, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RĄKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

pro-Lietuvių byla perduodama 
kuraturai. t 

Vilniaus Ai- 
ligi

VILNIUS, 
do“ pranešimu, kalinamų 
šiol lietuvių kunigų ir pasau
liečių byla artimiausiu laiku 
busianti perduota prokuratū
rai.

Tomis pat žiniomis, buv. 
seminarijos direktorius kun. 
Čibiras paleistas iŠ arešto, pa
rašė du skundus: vieną lenkų 
teisingumo ministeriui, antrą 
apaštališkam nuncicjui Varša- 
vo’. Vienam ir antram pro 
fo^tucia dėl arešto, kaip kerš
to priemonės. Baste nuncijui 

. išdėstoma, kaip žeminami be 
’ ’^Vh s kaltės katalikų kunigai

Vokiečiai domisi Lietu 
vos durpėmis

KAUNAS. — Iš Vokietijos 
nesenai buvo atvykęs į Lietu
vą vienos stambios vokiečių 
durpių apdirbimo firmos atsto
vas tartis su žemės ūkio mini
sterija dėl įsteigimo presuoto 
(briketų) durpių gaminimo fa
briko. Minėtas atstovas aplan
ke Kietu vos didesnius durpy- 
nus vietose susipažinti ru dur
pių rusimi ir jų išdirbimo ga
limumais. Tinkamiausia vieta 
tokiam fabrikui steigti buvo 
pripažinta “Ežerėlio” durpy
nas, Zapyškio valse., apie 16 
kilometrų nuo Kauno. Atsto
vas, apžiūrėjęs durpynus, iš
važiavo atgal padaryti prane
šimą savo firmai.

Pavogė brangų paveikslą
LONDONAS, lapkr. 15. — 

Iš dailininko Perčival Tudor 
ILart namų tapo pavogtas la
bai brangus Baldovinetti tapy
bos paveikslas “Madona su 
kūdikiu.“
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Miegas ir kokia 
nauda mums iš jo

Rašo Dr. Margeris Tai, girdi, pasidaro to-

r

Tęsinys)

vai.; 
vai.; 
John 

Bis-

kūne jėgų nestinga; pagaliau, 
jeigu vaizduotė, atmintis, valia, 
viltis ir noras gyventi, žodžiu 
sakant, sąmonės apsireiškimai 
yųa gyvi, ryškus ir tikslus; 
jeigu galvojimas ir sprendi
mas, taigi protas yra pajėgus, 
tvarkingas ir nuosaikus, —tai 
labai aišku, kad tik tiek— 8 
vai. iš 24 vai.—miego ir terei
kia. Bet, antra vertus, jei prie 
8 vai. miego kūnas, labiausiai 
veidas yra išblyškęs, suvytęs, 
ryškios išreiškos nustojęs; jei 
nuovargis ir silpnumas dažnai 
tenka jausti; jei fiziniam dar
bui jėgų stinga; pagaliau, jei 
sąmonės apsireiškimai yra tar
si atbukę, susidrumstę ir ne
tikslus; jei proto darbas nei
na noriai, sklandžiai ir išna
šiai,—tai juk kaip dieną aiš
ku, kad visas organizmas nėra 
pasilsėjęs, atsigavęs, atsinauji
nęs; ir todeP-reikia daugiau 
miego, sakysime, 9 arba ir 10 
valandų iš 24 vai. šitokiu bu- 
du mes galime kiekvienas dėl 
savęs visai atatinkamą ir tiks
lią miego normą nusistatyti.

Ne visuose žmonėse senumas 
lygių permainų padaro. Vieni 
senėja ir paprastai mažiau mie
go reikalauja, kitu kaip tik

6. Kaip daug miego mums 
reikia

Dirstelėkime dabar į didelio 
darbo ir ištvermės žmones — 
tuos žmones, kurie nepaprastu 
buklumu ir mąslumu pasižy
mėjo. Kitaip tariant, pažiūrė
kime į didelius protus, —kaip 
daug jie miegojo? Kantas, sa
ko, miegodavęs tik 7 valandas 
iš 24 vai. Ir tai dar atrodydavę 
jam, jog labai daug, nes ne 
sykį yra atsiklausęs: “Kam 
dar čia bandyt gyvenimą pa
ilgint, jeigu reikia tiek daug 
jo pramiegot?” O lovą, girdi, 
jis skaitydavęs “ligų lizdu“. 
Jeremy Tailor miegodavęs tik
tai 3 vai. iš 24 vai.; Baxter— 
4 vai.; John Hunter—5 
Wcsley—6 vai.; Zola —7 
Sir William Jonės, Sir 
Sinclair, Dr. Elliotson,
marck ir Gladstone — 8 vai. 
Napoleonas ir M. Thiers, sako 
miegodavę visai mažai. Goethe, 
Humboldt, Mirabeau, Vergi!, 
Horace, Krankliu, Prięstley, 
Perkhurst, Buffon ir kiti žy
mus žmonės neperdaugiausiai, 
girdi, miegodavę. Thomas Edi
son daug dirba, bet maža kiek 
miega.

Visa tai labai gražu ir ge- _ 
ra. tik bėda, kad ve tų didelių ' priešingai, daugiau. Paskilbęfe 
protu šitame pasaulyj, palygi-1 Prancūzų matematikas, Moivre, 
nūs su visuotinu žmonių skat- keliais paskutiniaisiais savo 
čium, yra visai nedaug. Sulig savo gyvenimo metais, sako, 
jų nustatyti miego normą miegodavęs net 20 valandų kas. 
(standardą), rodosi, butų ir ne- dieną. Veikiausiai taip buvo 
tikslu ir neišmintinga. Reikia,‘todėl, kad ve senstant, kuriems- 
šiaip ar taip, su dauguma į nekurieirts tenka gan žymios 
skaitytis. O dauguma—juk tai dalies savo kūno ir sąmonės 
mes, tikrai sakant, tik viduti-'jėgų nustoti. O jau tada, kad-j 
nio proto įr išminties žmonės. ’r maža ką veikiant, ir kūnas; 
Ir laikanties gyvų kasdieninio Ir protas greitai nuvargsta bei 
gyvenimo papročių, mums, va- pailsta, po tam gi daugiau lai- 
dinas, neperdidžiausio proto ir^o, ne’ pirmiau, atsilsiui arba 
neperstipriausios išminties’ atsinaujinimui reikalauja. Ir 
žmonėms, apskritai imant, rei-; nenuostabu todėl, kad ve ne- 
kia miegoti mažiausiai 8 va-.kurių senių palinkimai ir rei-Į 
landas iš 24 vai. [kalavimai, tartum, visai supuo-|

Bet kad ir šitoks miego nor- Įa W maž^ vaikų palinkimais 
mos nustatymas, vis dėlto, nė- ir reikalavimais.
ra visai tikslus ir visiems at-Į Yra betgi žmonių, kurie ir 
sakantis; juo labiau, kad ne perdaug miega. !
visi mes lygias įgimtas savy- daugiausiai pasitaiko vaikuose 
bes turėdami j šį svietą ateina- ir seniuose, vis dėlto jų nestin- 
me, ne visi lygiais papročiais *ga ir paaugusiuose, 
persiimame, ne visi lygų darbą 
dirbame, pagaliau, ne visi ir 
lygioje aplinkumoje liuosose 
nuo darbo valandose gyvename. 
O esant mumyse ir musų gy
venime tiek daug variacijų, 
suprantamas daiktas, kad ir 
miego norma turi įvairuoti. Ir 
kad ji įvaiuoja, tai jau aišku 

dažnai 
kalban- 
miegi.” 
“Tarns-

Arba 
“Tams-

ir Noorden yra pritaręs. Nete
ko betgi jaunesnius fiziologus 
šitai nuomonei pritariant ma
tyti.

Gali, sako, peilgai miegant 
arterijų ir venų sienos susilp
nėti ir reikiamosios jėgos ne
tekti.
dėl, kad, perilgai miegant, ar
terijos ir venos neturi kąda 
l>akaktinai išsidirbti ir sustip
rėti, tai paskui, užaugusiuose, 
negaudamos užtektinai darbo, 
lyg tai atlyžta, ištežta gi po 
tam visai netikusiomis pasida
ro. (Marfie de Manciene.) La
bai galimas daiktas, jog čia ir 
tiesos šiek tiek yra. Juk kaip 
kiti raumens, negaudami pa
kaktinai darbo arba išsimankš- 
tinimo, silpnais ir maža kam 
derančiais virsta, gali taip bū
ti ir su širdies, arterijų ir ve
nų aumenimis. Vis dėlto rei
kia galvoj turėti, kad žymių 
kraujo takuose permainų var-( 
gu vien dėl miego pasidaryti 
galėtų, jeigu kitokios priežas
tys tenais nepasipainiotų. Čia 
veikiausiai visai kitos priežas
tys viršų ima. Pagaliau, juk 
reikia ir to neužmiršti, kad 
miegant, ir tai dar ne visada, 
neperdaugiausiai tenka kraujo 
išvarinėjimo prietisoms (šir
džiai, arterijoms ir vienoms) 
atsilsėti. Tiesa, s ką jau pir
miau išmokome, kad ramiai 
miegant, krauja spaudimas su- 
mąžta, širdies veikimas 
tėja ir aplamai sulėtėja, 
jo takai atsileidžia, vis 
visai nereiškia, jog šitos
taisds dabar nebegautų nė tiek 
darbo, kiek būtinai reikia ge
rame stovyj jų palaikymui.

(Bus daugiau)

Camel
Siekia nauju savo populiarumo

augštybiu

Valdžios skaitlinės parodo, kad dabar
s 1

daugiau Camelų yra rūkoma negu
pirmiau* Vieną po kito Camels pra

lenkė visus kitus

f'

■

kadir iš to, jog labai 
tenka nugirsti žmones 
čius: “Tamsta 
“Tamsta

“Tamsta 
tai maža

sure- 
k rau
dei to 
prie-

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Svoris pasidaugina 
ba jūsų pinigai 

grąžinami

ar-

iiOM 
vi.

© 1087. K. J. Reynolds Tobacco 
Companj, Wlnalon-H«lcm, N. O.

Jei visi cigaretai butų taip geri kaip 
Camel, jus nieko negirdėtumėt apie spe- 
dalį prirengimą, kad padarius cigaretus 
gerais dėl gerklės. Niekas negali uiimti 

vietos rinktinio tabako.

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

SIUSKIT PER NAUJIENAS

PINIGUS LIETUVON

ir
saugumąj

DABAR JAU LAIKAS

KALĖDŲ SIUNTINIAMS

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

Gyduolės atsiranda ir v ė! dingsta, bet 
veri* ir atsukančios gyduolės, Tanlac, 
«uom«t yra metai iš metų, sulekiant pagcl- 
bą nuo gasų, skaudėjimo vidurių, žarnų, ke
penų, sva’guiio, užkietėjimo dėl daugelio 
tūkstančių sergančių. Virė 100,000 užganė
dintų žmonių, kuriems atėmė skausmus, ra
šo mum* ir pasako, kaip jie kentėjo per 
ite»ų metus, dabar Tanlac suteikė jiems nau
jų laime gyvenime. Taip kaip:

Mes. Mabel Wagoner, 101 Norton Court, 
: "A4 buvau silpna, ner

vinta ir kentėjau nuo nevirškinimo ir evai- 
! guHo. Net ir lovas taisydama nuvarkdavau. 

Tanlac suteikė man naujos energijos iki pat 
mano pirštų galų. Aš pasunkėjau 17 svarų 
r dabar po apsišlavimo ir apsivalymo stu- 

1>oj aš esu smarki ir veikli.**

Nesakykit, "niekas man negali pagelbėti." 
Kodėl Tanlac negali jums pagelbėt i, nes jis 
pagelbėjo dėl tūkstančių kitų? Tiee'og ma
lonu žiūrėti, kaip jos pagelbsti ir labai 
svarbiose nevirškinimo trubeliose.

Tanlac yra padarytos ,'š šaknų, žievių ir 
Žiedų — gamtinių gyduolių de! sergančių. 
Nusipirkib buteli nuo savo vaistininko šian
die. dusų pin'gai bus grąžinami, jeigu ne
pagelbės.

’ "l Mra. Mabel Wag Žinomu, tokiu Į M<ron, Ohio, tako: • uiola i»» i

užaugu- 
amžiaus 
perdaug 

protui ne-
Mat, ir kūnas ir protas 

rėkia išsiplėtoti, 
ištobulėti. Paga- 

dar ir kitokių 
dėl kurių, rodos,

PINIGAI GATAVI 
PASKOLOMS

Jeigu jums reikia pinigų 
atmokėjimui morgičių, ar 
pirkimui namo; arba jus 
turite namą ir norėtumėt 
užtraukti paskolą, 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-

šiuose ir vidurinio 
žmonėse. O betgi 
ir kunui nesveika ir 
gera.
negauna kiek 
sustiprėti ir 
liau, pasidaro 
negerumų,
verta vienas kitas žodis atski
rumoje tarti.

Spėjama, jog perilgai mie
gant gali šlapime lxiltymo at
sirasti, o dėl to kartais ir in
kstai sugesti (Marie de Mana- 
ceine). šitai pažiurai kadais

Tanlac
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galvoj, rodosi, 
kiekvienam iš 
atatinkamiau- 
miego normą.' 
nesunku. Už-'

daug 
ilgai miegi.” 
miego reikia”, 
mažai miegi.” 
kiek miego tereikia.

Turint visa tai 
geriausiai išeina 
musų nusiskirti 
šią dėl savęs 
O tai padaryti
tenka daboti savo kūną ir pęo- 
tą, ir pastebėti, patirti, kaip 
jiems (kunui ir protui) einasi,1 
sakykime, prie 8 vai. miego. 
Jeigu prie tiek miego kūnas, 
labiausiai veidas, atrodo gerai; 
jeigu jokio nepaprasto nuo-j 
vargio netenka jausti; jeigu

Gerkite Vandenį
Kad Išplovus

Inksty Nuodus
Nugarą Skauda ar Pūslė 

Vargina Tuo jaus Pradėk 
Imti Druskos

—

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 3669

įdomus lapkričio mėn.GYVENIMAS
jau atspausdintas.
Nusipirkit ir pcrskai-
tykit visą.

Prenumeruta metamu 
'u-ei metų 
h<»pija .........................

; i n —.

i
Inkstams ir nugarai skaudant neišsigąs

kit ir nepradėkite kimšti j vidurius gyduo> 
lių, kurios Vk suertina visų žlaplnimo s^- 
btemų. Išvalykite inkstus kaip Išvalote vi
durius, išplaudami juos su minkštomis, ne
kenksmingomis druskomis. Inkstų užduotis 
yra .Iškošti kraujų. Per 24 valandas jie per
košia 500 grūdelių rūgščių ir medžiagos, to
dėl supraskime kokj darbų jie atlieka.

S •

Gerkite daug gero vandens negalite 
persigerti; šauia to, gaukite iš aptiekus ap e 
keturias uncijas Jad Balta druskų. Imkite 
po arbatini šaukšteli kas rytų pirm pusry
čių nėr keletu dienų ir inkstai veiks kuo
mi klausia. To: garsios druskos padarytos ii 
vynuogių rūgšties, citrinų sulties ir llthia. 
Jns ilgus laikus vartojamos išplovimui inks
tų, taipgi nugalėjimui rūgščių, kurios er»i- 
na pūslės sistemų.

Jad Salta druskos nebrangios: negali pa
kenkti : padaro ma'onų, putojanti lithia.

andena gėrime, kur| kiekviena* turėtų lai
kas nuo laiko gerti, kad inkstai puikiai 
veiktų. Pabandykite; taipgi gerkite daug 
.andens, ir be abejonės stebėsitės kas pasi
darė su Inkstų vargais ir nugaros skaudė
jimu.

DEL JŪSŲ LABO
. Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės ; seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

809 \V. 35th St.
(Halsted & 35 St)
Boulevard 0611—0774

NATARIUftAS
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.

«

Kalėdos jau artinasi. Kada jus busit 
prisirengę pasiųsti pinigų savo gimi
nėms Lietuvon — siųskite per Naujie
nas. Čia rasite gerų patarnavimą

Visais reikalais kreipki
tės j

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

Chicago.

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 

eiti i tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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[KORESPONDENCIJOS
Reading, Pa.

Lapkr. 8 (1. pas mus buvo 
rinkimai miesto valdybos. Mie
sto valdyba tapo išrinkta iš 'vie- 
r.Ų socialistų — nė vienas re
pui'!: komis ir nė vienas denio- 
1. ratas nepateko į miesto val
dybą. Nors republikonai su de
mokratais dėjo didelius pini- 
yu'., bet nė vienas jų nelaimė
jo. — Readingietis

.. . JĮ. . .. .

Indiana Harbor, Ind.
Mums, Indiana Harborie- 

č’ams, tenka nusiskųsti, kad ne
tekome 'seno šio miesto gyven
tojo ir veikėjo B. B. Yasulio. 
Velionis, kaip ir daugelis mu
sų, atvažiavo j šią šalį laimes 
ieškoti dar jaunas būdamas. 
Amerikoj j i a išgyveno apie 39 
metą. Kur pirma gyveno, aš ne
žinau; į musų, miestą persikėlė 
iš South Chicago apie 18 me
tų atgal. Tuo laiku Ind. llar- 
bor buvo visai nauja kolonija 
ir čia ėmė keltis lietuviai iš 
So. Chicago ir pirktis nuosa
vybes. Kartu su kitais lietu
viais atsikraustė i čia ir ve
lionis.

KaTp veik kiekvienam musų, 
taip ir velioniui, teko atvažia
vus į Ameriką gerokai pavarg
ti ir sunkiai padirbėti. Bet 
kad buvo prasilavinęs dar iš 
Lietuvos, tai po kiek laiko pra
simušė į virių ir į čia atvažia
vęs jau tik bizniais vertėsi. Iš- 
pradžiu .turėjo barzdaskutyklą 
ir prie jos buvo įsisteigęs agen
tūrą pinigų siuntimo ir laiva
korčių pardavinėjimo. Biznis 
ėjo gerai ir su laiku įsisteigė 
banką. Bet "su banku nepavy
ko. Bankas bankrutavo ir žu
vo keli tūkstančiai lietuvių pi
nigų. Paskiau vertėsi nekilno
jamų nuosavybių pardavinėji
mu.

Per visą savo laiką velionis 
daug darbavosi dėl vietos lie
tuvių. Pirmiausia sutvėrė pa
rapiją ir buvo jos tvarkytojas. 
Bažnyčią statant buvo parapi
jos sekretorius ir didelis pa
rapijos rėmėjas. Velionis taip
jau dalyvavo politikoj ir ne
mažai politinių prakalbų yra 
pasakęs. Vėliau susitikęs su 
pažangesniais lietuviais, jis lir 
ko karštu laisvamaniu ir visur 
kur tik laikydavo prakalbą, nie
kad* neaplenkdavo ir kunigų. • i

Kadangi velionis vedė platų" 
ir netaupų gyvenimą, tai ir jo
kio turto nepaliko, taip kad net 
laidotuvėmis teko rūpintis sve
timiesiems. Velionio kūnas bu
vo pašarvotas pas vieną liedie- 
vį, “Vilnies” rėmėją. Tas žmo
gelis nąanė, kad jis priima lais
vamanį ir kad velionis bus ir 
laidojamas kaip laisvamanis. 
Tečiaus išėjo visai kitaip. Gi
minėms užsispirus jį teko lai
doti su bažnytinėmis ceremoni
jomis. J to bedievio namus at
ėjo kunigas “pašventinti” kū
ną, anot žmonių, nuvyti vel
nius netik nuo velionio, bet ir 
iš to bedievio nešventintų na
mų. Dabar tasis žmogelis, o ir 
visi velionio draugai, yra la
bai nepatenkinti tuo įvykiu.

Kadangi velionis daug dar
bavosi L. P. D. Kliube ir SI^A. 
185 kp.» tai abi draugijos su
dėjo ant jo kapo labai puikius 
gėlių vainikus.

Gaila, kad netekome darbuo
tojo. Jo pasiges kaip jo drau
gai, taip ir jo priešai. Ilsėkis, 
Baltramiejau, šaltoj šios šalies 
“švento” Kazimiero kapinių že
melėj ! Ilsėkis ramiai, nes gy
vas būdamas didelės ramybės 
neturėjai.

— Buvęs Draugas.

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

Winnipeg, Man., 
Kanadoj

Mirtis ir laidotuvės Olgos 
Kvederaitės. i «

Spalio 31 d., 11:15 v. ryte, 
\Vinnipegv mtfesto King Ed- 
ward ligoninėj pasimirė p-lė 
Dlga Kvederaitė, 2<» m. am- 
:iaus, neturinti Kanadoje jokių 
giminių ir pažystamų. Ji pe
reitais metais, birželio m., at
vyko j Kanadą iš Liepojaus, 
Latvijoj. Ligoninėj ji išgulė
jo nuo gegužės 25 d., Š. m., 
irgdama džiova.

Ligoninėj jai esant tankiausi 
jos lankytojai buvo P. Blusis 
r Sverienė-Paknienė. Suži
noję iš gydytojų, kad Kvede
raitės gyvenimas gali tęstis tik 
elias dienas, o gal tik ir ke- 
as valandas, jie skubiai pra

usė VVinnipego Lietuvių par- 
’ninkų Pašelpinės dr-jos val- 
ybai, kuri spalio 30 d. sušau- 
ė skubotą draugijos susirin

kimą pas P. Yauniškį, 351 
Magnus Avė. Susirinkimas 
mtarė, kad Olgai Kvederaitei 
pasimirus jos kūną nepalikti 
goninėj, kad ji butų palaido- 
a nežinomoj vietoj miesto ka

pinėse, bet paimti kūną iš il- 
.onines ir palaidoti tokioj vie- 
oj, kad jos kapas butų žino

mas visiems VVinnipego lietu
viams. Tam tikslui tapo iš
lakta komisija, kuri taipjau 
udejo būti ir komitetu surin- 
iniui aukų jos palaidojimui.
Olgai Kvederaitei pasimirus, 

’os kūnas tapo palaidotas lap
kričio 7 d., 11 v. ryte, su baž
nytinėmis apeigomis Winni- 
ego Saint Mary parapijos ka
ulėse. Laidotuvėse dalyvavo 
pie du šimtu žmonių; buvo ir 
i ta ta učių.
Aukų rinkime pasidarbavo 

P. Kriaučiūnas, K. Vytas, J. 
Pultinavičius, A. Urbonas, A. 
.ervinskas, p-ia T. Paknieiiė 
r p-lė Sr Monkytė. Aukų su- 
inkta $133.85.

Aukojo:
Prisiuntė iš Amerikos sesuo' 

\. Apšegiene $20.(M).
P. BĮusius $5.
A. Čirvinskas $3.
Po $2: P. Yauniškis, Bichard 

Tvys/ K. Miškunas, J. Urbo
navičius, Bresch, Mrs. Srogen, 
\ Graudens;

• Po $1.50: J. Povilaitis;
Po $1: A. Antanavičius, F. 

•ienkevičius, B. Matulevičaitė, 
\V. Antanavičius, J. Laishes, 
M. Skoscylas, Mrs. Bumler, A. 
Trečiokas, A. Urbonas, P. Stan- 
skis, S. Vaitiekūnas, J. Baudo
ms, Tomovska, Buminska, L 
Binkienė, Y. Siaučiuhas, J. 
Šinkūnas, A. Samulaitis, ,W. 
knderskis, J. Garroll, 1). Sle- 
as, V. Gergau, K. Remeikis, 
<. Vytas, P. Kriaučiūnas, P. 
Turokas, P. Businskas, M. Saj>- 
onas, A. FurelaiČius, B. Yurai- 
is, M. Smit, B.. Gurksnienė, Y. 

Savickas, S. Monkytė, N. Mon
kytė, J. Naujokas, J. Paknis, W. 
Marsboll, K. Stankevičius, P. 
Markūnas, K. Mekuška, K. 
Grigolis, M. Thomson, J. Pur- 
iis, V. Yvanauskas, J. Beck- 
non, Mrs. Johnson, B. Edu- 
vor, J. Karvelis, P. Karvelis, F. 
Thomson, L Yauniškis, ir Mrs.
Paknitf.,

J. Sukis 85c.
A. Baisch 75r.
Mrs. Jankoff 55c.

• Po 50c; S. Blazaitis, J. Wai- 
ciakovska, S. Gumbaragis, A. 
Mikelionis, F. Zalidonis, K. 
Trinka, S. Jamiešionis, J. Ra
čius, L. Garlenis, J. Cehruk, J. 
Erlickis, G. Krazukauskienė, 
A. Matecbus, V. Vanavičiutė, 
T. švagždaitė, C. Bais, A. 
BukŠnytė, T. Daukša, G. Pi- 
ragis, A. Uža, W. Kupce, G. 
Matuliauska, J. Matulevičius, 
Joe Thomson, A. Undraitis, B. 
Asiuka, V. Brookis, K. Šimo
nis, M. Yanuša, A. Rysoras, S. 
Blusius, J. Patterson, M. Dy
ka, N. Čiurlis, J. Grigolis, Fu-

NAUJIENOS, Chlcago, III.

(Atlantic and Pacific Photo)

' Aukštas Colorados kalnas, 12,000 pėdų aukščic, 30 m. nuo 
Boulder miestelio, kurį siūloma, pagerbimui aviatoriaus Lind- 
bergho, pavadinti Lindbergho kalnu.

Ieškoma

kažkokio 
Chicagoje

m.ft.

Lietuvos 
pono L.
50 litų. I 
Gaižaičio 1 

reikalui
Krei-

Pasiuntinybę 
klausdamas, gal

čion, M. Posonuiza, A. Valic- 
tyranski, Godzenko, Hally, 
Hreczkosy, Fricnd,. Motiejūnas, 
Ukrainske Baker, B. Wulsanko, 
H. J. Smith, M. Karulis Mrs. 
Gilarska, H. Seront, J. \Vatson, 
Leski, Fzdelska, \Villiam, Hal- 
’ama, E. Jozosvnik, J. Drauson, 
T. Putros, K. Vaivada ir O. 
Dyly.

T. Teams 10c.
P. Mockaitis 35c.
Po 25c: B. Bozalius, P. Mi- 

linskas, J. Tmanovvski, S. Triu- 
da, F. Količius, .1. Arint, J. 
Cyz, J. Keblas, Spifer, Mrs. 
Berke ir O. Vagner.

A. Altiu 20c.
Palaidojimas sti visais iškil

mingais patarnavimais, bažny
tinėmis apeigomis ir padėjimu 
ant kapo paminklo kainavo 
$118. Likusioji suma, $15.85, 
bus pasiųsta jos motinai Lie
poj u j e.

Aukotojams palaidojimui mi
rusios pilės Oilgos K ved e rai
tės, padėjusioms pasidarbuoti 
rinkime aukų ir visiems daly
vavusiems laidotuvęse, taria
me širdingiausį ačiū. Gi Olgai 

amžiną atilsį.
Komitetas:

P. Kriaučiūnas, 
K. Vytas,

P. Yauniškis.

Kaip Prašalinti Kosulį
Greitai pageilmi nuo pavojingo koaulio vnr- 
Stokit Severa’s Cough 

BiiUam. Malonus var
toti, grynas, saugus 
vaikams ir suaugu
siems. Pražalina įri
tuojanti kosuij ir iž- 
va.o gerklę. Ger ausi 
nuo kosulio gyduolė 
per 48 metus. Gaukit 
aptickoj 25c. arba 50c. 
buteliuką. ( 
W. F. SEVERĄ CO. 
Crdar Rnpidi, Iowa 
Nuo krutinės ir gal
vos slogų vartokite
Severa’a Co!d Tabiet.i

SEVERAS
cnŲGH BALSAM

TEN IR IS

LIETUVOS
PER HAMBURGU 

f»nt musu trijų Sriubų taiv^ 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE. RELIANCE 
*r populiariški vieno kabin 

laivai/
Cleveland, Westphalia, 

Th u ringis
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

Silpni Nervai? new yor- 
/II iK0 IKI KAU* L VU NO IR ATGAL

Mrs. H. L. Harri., Faher, Vn., Rako, 
"Kuomet hJ pradėjau vartoti Nuga-Tone 
iž buvau v'aa.1 nervuota. A4 taipgi buvau 
nuailpuid, visada jaučiausi nuvargusi, ne
turėjau energijos, turėjau praatą kraują, 
matai svėriau ir vos tik galėdavau atgauti 
kvapą. AS vartoja Nuga-Tone tik per 20 
dienų 'r galai teisingai pasakyti, kad jau
čiuosi geriau, negu 'pirmiau per mėnesių 
mėnesius."

Per 85 metus Nuga_Tone atlieka pilkiau
sių užduoti nuraminant ir sust’pr nant silp
nus, nervuotus žmones, Hustiprinant kraują, 
suteikiant dauginu jėgos ir energijos vi_ 
items kūno organams ir raumenims. Nuga- 
Tone ta'pųi paderina apetitą ir pagelbsti 
virAkinimui, praAulina svaiguli. Kalvos skau
dėjimą, Kasus iA ski'vio arba žarnų ir už
kietėjimą. Prašalina inkstų In pūslės ne
veikimą j keletu dienų, padaugina svori 
menkieme ir silpniems žmonėms. Vartok it 
jas keletą dienų ir pastebėki d'del| pasi
taisymą. Nuga-Tone pardavinėjamos vaisti
nėse, jos turi pagelbėti arba pinigai grąži
nami. Žiūrėkit garantijos ant kiekvieno pa
kelio.

Plūs T. S. Revenue taksai

Savaitiniai iiplaukimai 
Del r«rmito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

»ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
niiainirk tyvewriteri

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS
Pas J. A. Kass (Kazakauskas)

2045 W. 35th St., Chicago, III.
Parduodam deimantus ir kitokius7 auksi

nius daiktus, su dideliu nuošimčiu pigiau 
negu kitur. Taisom laikrodžius visokių iš- 
dirbimų; darbas garantuotas arba pinigus 
gruzinam atgal.

švarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražias Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba E y e 
Beauty” Dykai

Ieškau L. Gaižaičio. 
kovo 7 d. gavau |xt 
paštą iš 
Gaižaičio,
Man nepranešta nei 
adresas, nei kokiam 
iis tuos pinigus siuntė, 
piausi j musų 
Vašingtone, 
Pasiuntinybė jį žino, bet net 
atsakymo negavau. 
Lai prašyčiau poną 
atsiliepti, atsiųsti 
adresą ir nurodyti, 
minėtais pinigais turiu daryti.

Prie progos pranešu gerbia
miems “Knygnešio” skaityto
jams, kad antras “Knygnešio”, 
tomas jau spausdinamas, bus 
320 pusi., turės nemažiau 70 at
vaizdų ir daug įdomių pasako
jimų iš spaudos draudimo ga
dynės. Galima j j užsisakyti, 
atsiunčiant 1 dol. už neįrištą 
~irba 2 dol. už įrištą į gražius 
paauksuotus viršelius.

“Knygnešio” Redaktorius,
P. Ruseckas,
Duonelaičip 17, Kaunas, j,, buvo reikalingas. Ji atlieka vis- 

i ką, ką castor oil gali padaryti ir be 
------ ——-- - ------- --------- ■ jokio sujudinimo sistemos. Be ne- 

garduus skonio. Castoria yra gardi! 
'--------- '..................................................Jūsų liežuvis gali pasakyti jumsžymus Krutamu Paveik- “ Kodėl kūdikiai reikalauja jos”. Ji 

« ... . : .vra grynai iš daržovių, jus galiteSly Aktorius Greitai ją duoti kūdikiams kiek tik norit
Posvnitn NJn/i . sykiu ir nepastebėsite dieglio, už- 
rusvtmu iiuu kietėjimo, diarrhea. Arba jeigu reK

Reumatizmo "kia pagelbėti dėl ramaus ir gero 
miego.

Theodore Roberts, mėgiamas f liktai dar viekas žodis persergė- 
krutamų paveikslų žvaigždė, sir- jimui: aukščiau paminėti dalykai 
go ir turėjo reumatizmą, sako, yra teisingi, jei vartosi! tikrą Cas- 
kad Dr. Tripp’s IJųuor Rheuma- tolia. Fietcher’s yra originalė. 
tiea suteikė greitą pagelbą nuo Kiti prirengimai gali bpti ar nebu-

Todėl la-'

man savo 
ką aš su

Infant Care
Nedaro jokio skirtumo tokiame 

jauname amžiuje, jei duosite savo 
kūdikiui kų nors, jis vis vien neži
nos, jei tas nieko nekenks ir bus 
atsakantis, specialiai kuomet kele
lis lašų grynos Castorijos pataisys 
kūdikio skilvi ir prašalins visokius 
nemalonumus iš sistemos. Išgąstį ir 
karštį taipgi; viskas prašalinama j 
labai trumpą laiką. .

Tai vra gerumas Castorijos; jos 
1 malonus švelnumas kaip tik rodos,

ti taip gryni ir liuosi nuo abejoti
nų gyduolių. Gydytojai pataria tė
vams vartoti Fietcher’s Castoria, ir 
nei vienas kūdikis Šio rašytojo ne
bandys kitokios rųšies. AS sutaupy
tu dešimtuką kitu kokiu nors bu
ri i.

SPECIALE PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatcher’s Cas
torijos yra įvyniota knygutė “Care 
and Feeding of Babies”, verta tiek 
aukso, kiek ji pati sveria dėl kiek
vienos motinos arba bisanČuios mo
tinos.

f--------------------------------------------
žymus Krutamu Paveik

slų Aktorius Greitai 
Pasveiko Nuo 

Reumatizmo /
Theodore Roberts, mėgiamas 

krutamu paveikslų žvaigždė, sir
go ir turėjo reumatizmą, sako, 
kad Dr. Tripp’s IJųuor Rheuma- 
tica suteikė greitą pagelbą nuo 
skausmų ir jis galėjo pasitrauk
ti iš krėslo su ratukais ir eiti 
vėl prie lošimo “Aš pasakysiu 
pasauliui”, jis sako.

Tūkstančiai kenčiančių nuo reu- 
matiškų skausmą, gout, arthri- 
tis, neuritis ar lumbago turėjo 
panašius patyrimus su šiomis gy
duolėmis, kurios turi beveik ma
gišką jėgą, dėl pergalėjimo šių 
skausmų ir svarbiose ligose. Pas 
vaistininkus $8.

k_____________________________ J

Garsinkitės Naujienose

Children Cry for

CastoriA
J ■ • •

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
mumsPaleidžiant išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

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

Naujienų “Classified Ads”
Reiškia Barg'enų Centrą

Kiekvienas Naujienų skaitytojas ir skaityto
ja ras čia dėl savęs dalyki), kurių ieško, už labai 
žemas kainas. Tai yra didžiausias bargenų cen
tras, kuriuomi pasinaudodami galite sutaupyti 
sau daug pinigų. Štai kas tenai skelbiama:

Plumbingo reikmenis Įvairus rūbai - 
Šildymo reikmenis 
Stogų taisymas 
Elektros reikmenis
Automobilių taisymas Apartamentiniai namai 
Namų budavojimas
Anglis
Ledas
Skalbyklos
Pianai
Vargonai
Furs-kailiai

Aukso daiktai 
Pardavimui bizniai 
Bungalows

Bizniavi namai 
Lotai
Farmos
Trąšos daržams

Radiolai
Automobiliai

Ir daugelis kitų dalykų galima rasti Naujienų 
“Classified” skelbimuose.

Skaitykit Naujienų “Classified Ads”, tėmykit 
ten skelbiamus bargenus ir patirkite jų vertę — 
tas atneš jums naudą.

t
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Publiehad Daily Bzeept Sanday 
by tha Uthaaniaa Haily Nava Bab.
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Nditor P. OKIOAITIS_______
1739 South Halated Street 

Chicago, Ilk
Telephone Rooaevelt 35M

Subacription Rataal
38.90 per year in Canada 
17.00 per year outaide of Chicago. 
38.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered a> Sacond Claaa Mattar 

March 7th, 1914, at tbe Port Office 
of Chicago, III., under tbe net of 
March 8rd 1879.___________________

Naujienos eina kaadien, iiakiriaat 
sekmadieniui. Leidtia Naujiena Ben
drovė, 1789 So. Halatad St, Chicago, 
III. — Telefonas; Booaovelt 85M

Užsimokėjimo kainai

Chicago jo — paltu:
Motam*----------------------------_ 38.00
Pusei meta .............. - 419
Trims mėnesiams XM
Dviem mėnesiams ........   1.51
Vienam mSneaiel  .75

ChicagoJe per neėiotojuai
_ Viena kopija 8c

Savaitei _____ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicago jo, 
paltai

Metams 37.90
Pusei metų ......    8.10
Trims mėnesiams_____ —__ 1.7t
Dviem mėnesiams ----- 1.26
Vienam mėnesiui..............75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
^Atpiginta)

Metams__________________ _ 38.90
Pusei metų - - 4 JO
Trims mėnesiams . - XM
Pinigus reikia siasti palto Monej 

orderiu kartu su uisakymu.

R!111 1

Apžvalga
KAS TIE “JUDOS”?

TIGRAS IR DESPOTAS

Padavimuose apie didįjį Kinų religijos mokytojų 
Konfucijų yra šitokia graži pasakaitė:

Kartą Konfucijus pamatė moterį, karčiai verkian
čią prie kapo. Ji tarė: “Mano uošvį šioje vietoje su
draskė tigras. Mano vyrą kitas tigras sudraskė, o da
bar ir mano sūnūs mirė tokiu pat budu.” Konfucijus 
paklausė: “Tai kodėl gi tu neapleidi šios vietos?“ Ji at
sakė: “Šios vietos valdžia nėra despotiška.“ Konfuci
jus tuomet kreipėsi į savo mokinius šiais žodžiais: “įsi
dėmėkite, kad despotiška valdžia yra baisesnė, negu 
tigras* *. uijniįlftia

Mums šitas Konfucijaus palyginimas patinka šim
tą kartų labiau, negu tas Biblijos pasakymas, kad kiek
viena valdžia esanti “nuo Dievo“.

Jau daug kartų Chicago* 
Marijonų dienraštis visaip der
gė Lietuvos demokratines par
tijas, o ypatingai socialistus. 
Dabar jisai įsikabino juos net 
kolioti “Judomis”, savo tautos 
išdavikais. Taip, aną dien ji
sai rašė:

“Lenkai dabar džiaugiasi 
it geležėlę radę. Mat jie 
mano musų socialistuose Jo
gailą atradę. Voldemaras 
‘karžygiškai” po Lietuvą švai
stosi, spaudą nežmoniškai 
cenzūruo ja, kas prieš j j — 
baudžia, į kalėjimą kiša (ar
ba sušaudo! “N.” Red.), so
cialistai dėl to išbėgiojo iš 
Lietuvos ir
keršyti savo priešininkui p. 
Voldemarui.
darni p. Voldemarui, 
pas lenkus, juos tiesioginiai 
ar netiesioginiai į talką sau 
kviečia. Lenkai džiaugs
mingai sutinka talkininkau
ti. Bet musų socialistai la
bai negarbingą Judos rolę-vai- 
dina. Jienorėdami keršyti 
vienam (? “N.” Red.), ar ke
liems (? “N.” Red.) asme
nims, visą valstybę gali pra
žudyti. It tas beprotis, no
rėdamas musę ant savo mo
tinos galvos 
basliu į galvą 
mušė.”
Matyt, kad ir

raščio redaktoriui kas nors “da
vė basliu į galvą”, jeigu jisai 
gali šitaip beprotiškai kliedėb.

Lietuvos socialistai dar iki 
šioj jokio judošiško darbo nė
ra atlikę; ir nėra jokio pagrin
do manyti, kad jie bent reng
tųsi suvaidinti Judos rolę. Bet 
už tai kiti gaivalai jau yra ne 
kartą pasielgę, kaip tikrinusieji 
savo tautos

daro pastangų

DUONA IR LAISVĖ 
e

George Bernard Shaw, garsus Anglijos rašytojas, 
dar vis tebesiginčija spaudoje su fašizmo priešais. Li
beralų organe, “The Manchester Guardian“, nesenai 
tilpo jo ilgas atsakymas Florencijos profesoriui Salve- 
mini, kuris kiek pirmiau buvo išpėręs jam kailį už Mu- 
ssolinio garbinimą.

Shaw nenori prisipažinti prie klaidos ir stengiasi 
įrodyti, kad fašistų viršyla paėifięs viršų ant savo prie
šų dėlto, kad jisai geriau už juos supratęs “kasdieni
nius materialius žmonių reikalus.” Mussolini žinojęs, 
kad valdžia turinti dirbti savo darbą, o piliečiai — sa
vo, nepaisant kas bus su laisve, demokratybe, kapita
lizmu ir kitais panašiais dalykais. Gamta, girdi, juokų 
nemėgstanti ir kitokio pasirinkimo žmonėms nepalie
kanti, kaip tik: dirbk arba mirk badu.

Bct bekeršy- 
eina

užmušti,, davė 
ir motiną už

klerikalų laik-

išdavikai.

ir kad tas kelias yra neiš
vengiamas.”
Matote, kaip lengvai įrodyta 

socializmo “išblyškimas” 1
So. Bostono klerikalų orga

nui nė motais, kad Sidney 
Webb savo idėjas apie “laips
nišką socializmo įgyvendinimą” 
pradėjo skelbti ne dabar, bet 
jau apie keturiasdešimts metų 
atgal I

Kuris socialinių judėjimų 
studijuotojas nežino, kad Fa
bijonų Draugija (Fąbian So
dely) Anglijoje susikorė daug 
ankščiau*, negu Darbo Parti
ja, ir kad vienas jos įsteigėjų 
buvo Webb? Bet (viena pama
tinių tos socialistinės Draugi
jos idėjų buvo ir pasilieka iki 
šiol ta, kad socializmo tvarka 
tegalinti būt įvykinta tiktai iš- 
palengvo ... panašiu vilkinimo
ir laukiiro keliu, kaip ta takti
ka, kurią vartojo garsusis ro
mėnų generolas Fabijus Cunc- 
tatorius (“Vilkintojas”) kovo
je su genialiu Kartagenos kar
vedžiu Hannibalu.

visuomenės

kalba 
apie

apie 
dau-

Bet šv. Juozapo organas ne 
tik nežino, kad “fabijoniški” 
socialistai Anglijoje veikia jau 
keletas dešimčių metų. Jisai 
da ir painioja du labai skirtin
gu dalyku socializmo įvykini- 
mo klausime: politinį perver
smą ir ekonominę 
reorganizaciją.

Kada socialistai 
“revoliuciją”, t. y.
giaus ar mažiaus staigų perėji
mą iš kapitalistinės gadynės į 
socialistinę, tai jie visuomet 
turi galvoje valdžios paėmimo 
klausimą, bet ne ekonominę at-, 
mainą. Valdžios paėmimas į' 
darbininkų partijos rankas, so
cialistų supratimu, dar anaip
tol nesutveria socializmo tvar
kos, o tik padaro galima tą 
tvarką laipsniškai vykinti.

I Atlantic and Pacific Photo')

Rumunijos regentai — aukščiausias teisėjas Geoyges Buz- 
dugan ir patriarchas Miron Cristea važiuoja atidaryti parla
mentą.

Skaitytojų Balsai
]Ui i kreiktas iiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

DEMOKRATIJA IR 
FAŠIZMAS

Drg. K. Bielinio paskaita stu
dentų socialdemokratų 

susirinkime.

(Musų korespondento).
>

O kas yra laisvė? klausia fašizmo advokatas. Ir 
atsako: laisvė tai toks daiktas, kuriuo gali naudotis 
tiktai tie žmonės, už kuriuos dirba kiti. Taigi tiktai 
buržuazijai reikalinga laisvė (kaip iš Lenino kantiš
kos!), o visiems kitiems žmonėms tenką rūpintis tuo, 
kad butų duonos. Štai delko Mussolini, pats kilęs iš 
darbo žmonių, esą, paspyrė laisvę j šalį, kaip “pūvantį 
lavoną“, ir savo pastangomis įvesti krašte tvarką ir 
priversti žmones dirbti palenkė savo pusėn tas jėgas — 
finansines, karines dr t. t. — kurių pagalba jam užtik
rino pergalę.

Sulig1 Shaw, vadinasi, Italijos diktatorius panaiki
no- žmonių laisvę, kad aprūpinus juos duona.

✓

Prof. G. Salvemini, kurio atsakymas į šį G. B. S. 
straipsnį yra įdėtas tam pačiam “The Manchester 
Guardian” numeryje, labai lengvai sumuša šituos jo iš
vadžiojimus. Paimdamas skaitlines apie Italijos pra
monės stovį, transportą, eksportą ir t. t., už penketą 
metų iki fašistinio perversmo, Salvemini parodo, kad 
1922 m. Italija ne tik nestovėjo prieš bado pavojų, bet, 
priešingai, buvo jau žymiai atsigavus nuo karo pagim
dytosios suirutės ir buvo pasiekus prieškarinio stovio. 
Ekonominiu atžvilgiu Italija, fašistinio perversmo me
tu, sparčiai kilo ir jokio klausimo apie tai, kaip išsigel
bėti žmonėms nuo bado, tenai nebuvo ir negalėjo būti.

Antra vertus, fašistinė diktatūra anaiptol ne padi
dino materialę krašto gerovę. Atvirkščiai, prie fašizmo 
Italija kurį laiką turėjo tiktai paviršutinę “prosperity“ 
(paremtą, daugiausia/ milžiniškomis užsienių paskolo
mis), o dabar jau beveik dveji metai, kaip tas kraštas 
gyvena skaudų ekonominį krizj. Ir kaip Mussolini ban
do su šito krizio pasekmėmis kovoti? Ve kaip: 1926 m. 
liepos mėn. 1 d. jisai įgaliavo fabrikantus pailginti dar
bo dieną iki devynių valandų, paliekant tas pačias al
gas. 1927 m. gegužės mėnesyje jisai leido fabrikan
tams numušti darbninkų algas 10%. Šį mėnesį darbi
ninkų algos tapo nukapotos dar dešimčia nuošimčių.

Mažiau kaip per pusantrų metų, tuo budu, atlygi
nimas už darbą sumažėjo 20 nuošimčių, kuomet darbo 
laikas pasidarė ilgesnis <12% ! Taigi, kaip prof. Salve
mini sako, “Italijos žmonėms niekuomet nereikėjo rink
tis tarp duonos ir laisvės“, ir fašizmas nedavė jiems nei 
viena, nei antra, bet —

“Fašistai pirma atėmė jiems jų laisvęs, o pas
kui apkapojo duonos porcijas.“

Lietuvos 
konkordato 
jektą, kuriuo 
ant visados 
Lietuvos, 
tė?

Lietuvos

kunigija parašė 
su Vatikanu pra

einant Vilnius 
yra išskiriamas iš

Ar tai ne judošys-

tautininkai —Sme
tonos ir Voldemaro šaika — 
pasirašė konkordatą ir , šitą 
savo/ judošišką darbą jie dar 
iki šiol slepia nuo visuomenės, 
neskelbdami konkordato teksto. 

Lietuvos tautininkai sukurs
tė armijos karininkus su gin
klais rankose užpulti nakties 
metu Respublikos Prezidentą, 
ministerius ir Seimą. Ar tai ne 
judošystė? t

Ir Lietuvos klerikalai prie 
šitos j udošyste.s^prisidėjo, pri- 

tardami ginkluotam “pučui” ir 
pasisiūlydami Smetonai ir Vol- 
deinarui j talką, 
keturis mėnesius
demokratų blokas kartu 
smetoni įlinkais trempė po ko
jomis Lietuvos konstituciją 
žudė nekaltus žmones!

Taigi, borint surasti Judų, 
sai nereikia jų prasimanyti, 
jau yra 
gyvenime, 
cialistų. 
žymėj usių
šiškų darbų, 
smetoninių tautininkų ir 
kalų.

Paskui per 
krikščionių 

SU

ir

vi- 
Jų 

pakankamai realiam 
tik ne tarp so- 

Tikrų Judų, 
ištisa litanija 

yra pilna

pasi-

tarpe 
kleri-

ištižęs plepelas.

So. Bostono “Darbininkas” 
vėl parašė la'bpi “vožną” kri
tiką socializmo. Socializmas, 
lirdi, toliau vis labiau darusis 
“išblyškęs”, ir kaipo įrodymą 
šitam savo tvirtinimui Juozą* 
u<> sąjungos laikraštis paduoda 
tokį faktą:

“Pasaulio socialistai pra
deda kaskart geriau supras
ti, kad negalima urnai pa- 

kapi ta lizinų socializ-
Toks pav.’ žymus Ang-mu. loks pav. žymus Ang

lijos socialistas—koperato- 
rius, Sidney \Vol)b, kalba u- 
pie the inevitability of grad- 
ualness įsigyvendinaul soci
alizmą, t. y. kad socializmas

vendinti socializmą, štai tos 
svarbiosios keturios srovės/

Kad Lietuvoje laikinai demo
kratija yra demoralizuota, t^i 
nėra prasmės visiškai nusivilti, 
nes besiplėtojančios ukio^sąly- 

’gos negalės vystytis prie lietu
viško fašizmo ir jos noroms ne
norams grąžinš < demokratiją. 
Jaunimui ir kitiems darbininkų 
vadams lieka pareiga minių ju
dėjimą organizuoti ir įsąmo
ninti

Nesenai M. Kasparaitis (ro
dos, TMD. vice-prez.) rašė apie 
Tėvynės Mylėtojų Draugiją. Tai 
buvo paprastas, agitacinis už tą 
draugiją straipsnėlis. Bet jau, 
matyt, pas mus tokia mada, 
kad neužkabinus kitų organiza
cijų, negalima nė apie savo or
ganizaciją agituoti: kito tavoro 
nepeikęs, savo neišgirsi. Tos 
mados laikosi ir M.Kasparaitis. 
Jis agituodamas už TMD., ne
iškenčia neužkabinęs kitų orga
nizacijų, kurios nieko bendro 
su TMD. neturi, — LDLD. ir 
ALDLD.

Kalbėdamas apie LDLD., M. 
Kasparaitis meta kaltinimą, 
kad LDLD. buk fapusi sutver
ta lig ant keršto TMD., kad 
pastarąją sugriauti. Jei tai 
sakytų eilinis narys, tai butų at
leistina, nes kartais gali neži
noti abiejų draugijų Istorijos. 
Bet tai kalba centro valdybos 
narys, kuris privalėtų žinoti ne
tik savo, bet ir kibų tolygių \ 
draugijų veikimą ir jų istoriją.

LDLD. liko sutverta todėl, 
kad panašią draugiją sutverti 
buvo gyvas reikalas: reikalin
ga buvo parūpinti daugiau kny
gų politiniai-ekonominiais klau
simais, kad LS$>. nariai h- jų 
pritarėjai galėtų su tais klausi
mais nuodugniau susipažinti. 
LDLD. todėl nebuvo Aepartinė 
draugija ir niekad save tokia į 
nesiskelbė, bet buvo vien auto
nominė dalis smarkiai augan
čios LSS., ir tarnavo kaipo so
cialistų* švietimo draugija, lei
džiant tam tikros krypties kny
gas ir varant abelną švietimo 
darbą. ' *

TMD. gi per visą laiką skai
tėsi nepartinė draugija, leido 
daugiausia tik literatūros vei
kalus, daug rėčiau istorinius ir 
tik paskesnių laiku (jau LDLD. 
gyvuojant) buvo pradėjusi lei
sti ir mokslines knygas. Be to 
dar prieš LDLD. susitvėrimą, 
ji pradėjo šlietis prie L. T. San
daros, todėl paliovė būti ne
partine draugija, o dabar yra 
nedalinama dalimi L. T. San
daros ir po visiška jos kontro
le. Taigi TMD. nebėra visuo
meninė organizacija, bet tik 
tautininkų partijos skyriaus. 
Jeigu tautininkai (partija) ga
lėjo pasisavinti TMD. savo kon
trolei), tai visai negalima saky
ti, kad, LDLD. tapo sutverta 
tikslu pakenkti TMD., nes kaip 

viena, taip kita buvo ir tebė
ra partinės organizacijos, todėl 
viena kitai ir negali kenkti, 
Jeigu TMD. jaučia, kad LDLD. 
jai pakenkė, tai tas tik parodo 
sandariečių ir jų organizacijų 
silpnumą. —LDLD. Narys.

Demokratija Lietuvoj žlugo 
todėl, kad ji buvo tik konstitu
cijoj. O gyvenimo praktika ro
do, kad konstitucija yra tiktai 
vekselis, už kurį turi atsakyti 
žirantai. Jei žirantai vekselio 
neišperka, jo vertė žlunga. Taip 

. lygiai jeigu konstitucija yra 
negarantuoja stipria materiali
ne jėga, — ji yra tik popierio 
lapas, jokios realės verčios ne- 

, turintis.
( Vokietijos ginkluoti monar- 
chistai todėl negdli sugrąžinti 
monarchijos, kad jie bijo kons
titucijos apsaugos organizaci- 

Šiais mokslo metais “žaiz- jos, turinčios keletą milijonų 
1 dro” Draugija yra užsimojusi ginkluotų narių. Tik materiali- 

darė1 t’i ^uo Pigiausiai universi- 'nė jėga Vokietijoj apsaugo kon-
rodės? tete h’ už universiteto ribų: or-’stituciją ir demokratiją.

rankose ^an‘zuo^s *r organizuoti, reng-j Demokratinės Lietuvos kon- 
lan ose į. vįe*as paskaįtas, disputus, stitucijos idėjos todėl negalėjo 

organizuoti darbininkus. Be to, būti išlaikytos, kad nebuvo re- 
da.žn»i i-uoSti įvaii-ius vakarus, ' ules jeįjos, kuri demokratiją lai- 
kurie smarkiai ugdo draugišką'duotų. Jei tokios jėgos nėra, tai 

dvasią ir kelia optimistišką organizuotai gaujai yra visai 
nuotaiką.

23 d. spalių įvyko antras iš 
eilės šiais metais “žaizdro” su- 

'sirinkimas. Susirinkime pasa
kė ilgą kalbą draugas K. Bieli
nis, buvęs socialdemokratų par
tijos visų Seimų atstovas.

j Paskaitoje drg. Bielinis iškė
lė daugybę naujų ir įdomių bei 
aktualių klausimų, čia galima 

(tik paskaitos trumpą turinį at
pasakoti.

I Lietuvos laikraščiuose, pradė
jo Bielinis savo paskaitą “apie 
demokratiją ir jaunimo uždavi
nius”, užtinkamos 4 sroves gi
nančios ar bent rašančios apie'rantijų. Kitaip demokratija 
demokratiją. 1) Tautininkai ir galės laikytis, 
visi fašistai, kuriems demokra
tija yra viso blogo šaltinis ir 
kaipo tokia yra šalintina iš gy
venimo, 2) klerikalai, kuriems 
demokratija yra priimtina dėl 
to, kad be jos jie absoliučiai ne
galėtų IJetuvoje egzistuoti, ka
dangi nustotų balsų davatkos ir 
visas kitas tamsiausias, fanatiš- 
kasias krašto elementas, 3) val
stiečiai liaudininkai, kurie de
mokratiją gina dėl demokrati
jos, joje neišžiurėdami kokios

primityvių
komunis-

dienų bol- “žaizdras”.
“Utopiš- metai, ir narių

labai 
apie 

Kauno universiteto studentų 
organizaciją.

Socialdemokratinio nusistatymo 
studentų sąjunga vadinasi 

Ji gyvuoja jau du1 
skaičius kaš-

Pirm negu rašant apie 
K. Bielinio paskaitą, bus 

šitame punkte visų šios ga- pravartu suteikti žinių 
dynės socialistų nuomonės su
tinka, ir kartu jos griežtai socialdemokratų 
skiriasi taip nuo 
(prieš-marksisįinių) 
tų, kaip ir nuo šių 
ševikų, nusistatymo,
kieji” komunistai ir sociali*-' met auga, 
tai (kurių įsitikinimai rėmėsi j šiemet “Žaidro” organizacija 
svajonėmis, o ne mokslu) manė, turi apie 50 aktyvių narių, o 
kad socializmo tvarkos įvedi- apie tiek pat rėmėjų ir prijau- 
inui pakanka tiktai gero “pla- čiančių. Draugija laiko bendra-’ 
no” ir norinčios tą “planą” į- bučius studentams ir studen-I 
vesti valdžios; o viskas kita tems ir tuo budu geriau organi- 
nesvarbu. Lygiai taip galvo- zuoja ir suartina socialdemo- 
jo ir Rusijos bolševikai, kuo- kratinę studentiją, 
met jie prieš dešimtį metų i 
padarė ginkluotą i>erversmę ‘ 
ir pasigrobė valdžią 
rankas. Jie dėl to ir 
perversmą, kad jiems 
jogei, turėdami savo 
valdžią, jie galės, nepaisant ko
kioje padėtyje randasi ekono
minių krašto gyvenimas, įsteik- 

ti “socializmo tvarku". šiaii- 
die jau ir dauguma Rusijos bol- '

rimento” nieko neišėjo ir nega
li išeiti.

Bet ar viso pasaulio socialis
tai nesakė, bolševikams, kad 
taip ir bus? Ar jie neįspėda- 
vo Rusijos diktatorių, kad jų 
pastangos jėga sulaužyti eko
nominio plėtojimosi įstatymus 
gali tiktai atnešti nelaimę Ru
sijai?

“Darbininko” redaktorius — 
taip pat, kaip ir kiekvienas 
laikraščius skaitantis žmogus 
— žino, kad taip. Bet jeigu 
socialistai per metų nąetus žo
džiais ir darbais įrodinėjo, kad 
jie yra priešingi tokiam įsi
vaizdavimui, kad kapitalizmą 
galima urnai, sulig noru, pa
keisti socializmu, tai kaip šian
die tas klerikalų organas ga
li pasakoti, jogei socialistai 
tiktai dabar “pradeda” tatai su
prasti? Aišku, kad jisai tau
zija pats nežinodamas ką.

Socializmas nei “išblyško”, 
nei kas kita su juo atsitiko, bet 
yra pusėtini ištižėliai tie soci
alizmo “kritikai,” kurie dar

lengva demokratiją panaikinti.
Kai savo laiku socialdemo

kratai buvo besuorganizuoją ar
ti 20000 darbininkų, kurie ir 
butų buvus reale konstitucijos 
ir demokratijos* apsauga, tai vi
sa buržuazija išsigando ir susi
jungė. Bet besidalindama gro
bį, pati susipešė.

Nėra abejonės, kad vyriau
sias jaunimo uždavinys yra — 
organizuoti visais budais darbi
ninkus, naujakurius ir mažaže
mius, kurie iŠ savo esmės 
demokratijos šalininkai, ir 
budu sudaryti demokratijai

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas

tegali prigyti tik laipsniškai'.

yra 
tuo
ga- 
ne-

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paalina Stw Chicago. III.

Lietuvis Kontraktorius

Fašizmas, pasireiškęs šių die
nų Europoj ir Lietuvoj, aišku, 
neišsilaikys ilgai, nes jis ne
turi ekonominio pagrindo, o dar 
labiau neturi savo ideologijos. 
Fašizmas todėl nieku budu nėra 
kažin kokia nauja kapitalizmo 
išdava ar jo tolimesnis laipsnis, 
bet yra ne kas kitas, kaip pas
kutinės kapitalizmo konvulsijos 
užtęsti savo dienas, ilgiau išsi
laikyti. Buržuazija prieš mirti
ną pavojų stengiasi suglausti

iki sku jiciNisisieįige jo^pazin- gil^saga istorinės prasmės, ir 4-'savo eiles, bet tarpusavy yra 
ti, liois labai mėgsta apie jį socialdemokratai, kurie gina de-'pilna įvairiausių priešingumų, 
plepėli visokius niekus. mbkratiją, todėl, k;ttl ji yra vie- ir todėl ankščiau ar vėliau grius 
, _ _ . _ priemonė, vienintėlis ke-’arba bus nugriauta darbininkų.

Siuskit pinigus per lias geriausias ir pagal istorinio Paskaita klausantiems pada- 
NAUJIENAS materializmo /mokslą ; •" 
--- :---- ---- —--------- l. pasiekti socialistinę tvarkų, juy- nauju minčių.

/noksią 'būtinas rė didelį įspūdį ir sukėlė dai
Radix,

Suvertam iviesas ij 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus b 
nuunom naujas liain 
pa.s j Minas; duodame 
ant lengvo ilmoklji- 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2216 W. 22nd Street
P^one t anui 2591
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos Opera
Trečiadienį (lapkočio 16 

dieną) bus pakartota “Lo- 
reley” dalyvaujant Clau- 
dia Muzio. Eide Norena, Anto* 
nlo Cortis, Luigi Montesanto 
ir Chase Baromeo. šioj operoj 
baletas gan svarbią rolę lošia.

Ketvirtadienio programa su
sidės iš trijų dalių. Bus pasta
tyta “Gianni Schicchi,” “I Pa- 
gliarci”, o baletas išpildys pa
garsėjusias Liszt’ir “Hunga- 
rian Bhapsodies”. Operų išpil
dyme dalyvaus šie artistai: 
Eide Norena, Maria Claessens, 
Charles liackett, Giasomo Ri
mini, Virgilio l^azzari ir Vitto- 
rio Trevisan. Moranzoni diri
guos. Be to, bus duota “Pa- 
gliacci,” dalyvaujant Amerikos 
dainininkei, Olga Korgan, ir 
amerikiečiui baritonui Robert

Chicagos Sveikata
Dr. Herman N. Bundesen
Sveikatos komisionierius

Vėtra galėjo atnešti pakan
kamai šilumos bėdų, bet ji ne
palietė žymiai musų sveikatos. 
O šaltas oras nekenkia žmo
nėms, jei jie naudoja sveiką 
protą ir tinkamus apatinius rū
bus apsisaugojimui nuo šal
čio.

Kai musų šaltasis oras kan
džioja mus — tai reiškia, kad 
oras yra skaistus ir gan sau
sas — dafiguma žmonių jau
čiasi puikiai ir nedejuoja, kad 
reikia užsivilkti šiltesnius rū
bus einant į lauką. Tiktai kai 
žmonės nesidaboja persišaldy
mo lauke atba gyvena perdaug 
apšildytuose kambariuose, tik 
tuomet šalto oro srovės reiš

kia pavojų sveikatai.
Pereitą savaitę mes pilnai 

palaikėme prideramoje aukštu
moje sveikatos markete savo 
šėrus. Vienuolikoje svarbiausių 
ligų musų sveikatos šfirai bu
vo aktualiai aukšįiau 9 nuo
šimčiais, negu tikėtasi. Įr, plau- 
uždegimas su influenza stovė
jo daug žemiau, negu yra nor
malu tai savaitei. Svarbiausio
ji musų užduotis dabar yra su- 
pažinti publiką su keletu svar
bių jų sveikatai dalykų:

Pradėkite vaišinti Šeimyną 
žuvies taukais (cod liver oil), 
apsirėdykite šiltais rūbais ei
dami iš namų ir laikykite savo 
namus pakenčiamai šaltus, ne 
perdaug apšildytus. Nepaisy
mas tinkamo namų ventiliavi- 
mo (vėdinimo) yra viena did
žiausių Amerikos ydų.

$50 Didelis Maskaradų Balius $50 
Rengiamas Lietuvių Tautiškos Parapijos 

Nedelioj, Lapk. (Nov.) 20 d., 1927
SAVOJ SVETAINĖJ (3501 So. Union Avė.)

Pradžia 7 vai. vakaro

SEMKITE ŽINOJIMĄ IS KNYGŲ
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir Šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums ii 
čia esamu apie 200 {vairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
verte tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertčs knygųmokėsite tiktai $8.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

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

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.............................40
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 Dangtis—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais,

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

lais, 8 dalys, puslapių 548 ..................................... 3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1081 .....................................  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)   ...................................2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

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

Ringling, kuris jau spėjo pasi
žymėti kaip Amerikoj, taip ir 
užsieny. Dainuos taipgi Char
les Marshall, Jose Mojica ir 
Dėsi re Defrere. Diriguos Hen-

Keisčiausia pasirengusiems pavienieins ir grupėms praizais bus išda- 
hta pinigais ir daiktais viso vertės 50 dolerių, (iries puiki orchestra.

Kviečia KOMITETAS

UI

Penktadienį Auditorija bus 
tamsi, nes operos 
tą dieną išvažiuoja

kompanija I 
į Mihvau-

eis “Otel-
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dalyvaujant į 
Alke t 
Cortis,

šeštadienį po pietų 
]<>”, dalyvaujant Leone Knise, 
Maria Claesens, Charles Mar-; 
rhall. Jose Mojica, LudoviccJ 
Oliviero, Cesare Formichi, E u-i 
genio Sandrini, Chase Baromeo' 
ir Antonio Nicclich. Diriguos 
Moranzoni.

Vakare bus statoma “Lueia 
Di Lunmcrmoor' 
Toti Dal Montc, 
mancy, Antonįo
Mojica. I^odovico Oliviero, Lip-j 
gi Mbntesanto ir Virgilio Laz-' 
zari. Baletas išpildys šokius;i 
Giorgio Polacco bus dirigentu. t

Numatoma, kad sekmadieni 
po pietų bus pastatyta “La 
Traviata.”

Beje, turintys radio imtuvus! 
neužmirškite, kad ketvirtadie- | 
nį (lapkričio 17 d.) per radio 
bus perduodama ištisas pirmas; 
aktas Operos “I Pagliacci.” N. |

Proto Higiena
“Problema proto sumišimo i 

paliečia kiekyjeną šios valsti
jos namą tuo ar kitu bud u.
Vienok nežiūrint to, ką mes ži
nome apie proto ligas, papra
stas asmuo jaučia, kad bepro
tystė yra ženklas gėdos, ženk
las, kurio negalima pateisinti. 
Štai dėl tokio nusistatymo ir 
jausmo sunku pašalinti kliūtys, 
kurios stovi ant kelio tiems, 
kurie nori mokyti proto higie
nos”, sako J)r. Alex S. llersh- 
field, valstijos specialistas pro
to ligoms gydyti.

“Vidutiniam asmeniui bepro
tystė yra kas tai misteriško, 
iššaukiančio pasibaisėjimo, ir 
valstijos ligoninė, skaitoma vie
ta, idant nusikračius atsako
mybės, surištos su priežiūra 
sergančių proto ligomis. Pa
prastas žmogus tiki visomis ne
pamatuotomis pasakomis apie 
proto ligas, žinia, mes 'negali
me tikėtis, idant paprastas (ne 
daktaras) pilietis turėtų daug 
mokslinio supratimo apie be-' 
protystę”, aiškina Dr. Hersh- 
field, “bet jis privalo žinoti,1 
kad:

Kad beprotystė nėra pažemi
nimas (gėda),

Kad yra daug formų bepro
tystės,

Kad proto liga dažnai vysto- i 
si labai lėtai,

Kad nuo proto pamišimo daž
nai galima apsaugoti žmogų, I

Kad proto pamišimas nėra 
pasekmė emocinio (jausmo) 
smūgio, praradimo , brangių 
žmonių, nepasisekimo meilėje 
arba pasekmė kitokių nelai
mių,

Kad ligopinė pamišėliams nė
ra pasibaisėjimo vieta,

Kad dauguma proto ligų nė
ra paveldėjimą.

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS
h

Rengia Dr-stė Palaimintos Lietuvos

Nedelioj, Lapkričio-Nov. 20 d., 1927 m.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St.
Svetainės durys atsidarys kaip (> vai. vakaro; muzika po vado*» 

'vyste p. J. Keturakio, pradės griešti 7 vai. vakare.
Kviečiame visuomenę kuoskaitlinghiusiai atsilankyti, j šį di

deli 'r iškilmingų balių, nes DB-STfi PALAIMINTOS LIETUVOS 
visados stengės visuomenę kuogeriausiai užganėdinti. Taipgi ir 
šiame baliuje stengsimės visuomenę užganėdinti ir smagiai vi
sus palinksminti, širdingai visus kviečiame

* KOMITETAS.
mniinnninnmiiniiuimimnmiiiinnfi

H

M

MASKARADINIS BALIUS

i.

ir

RENGIA

Lietuvos Dukterų Draugija

Šeštadieny, Lapkr.-Nov. 19
Lietuvių Auditorium Salėj

3131 So. Halsted St.
Brangus ir idoniųa prizai: Grupėms pirmas i 
antras, pinigais ir gražiu dovanų pavienieins.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 75 centai ypatai 
Gera muzika, širdingai kviečia visus 

RENGIMO KOMITETAS.

Lietuvių Gaili Curci

MARIJONA CIŽAUSKIENE
Įžymiausia Am. lietuvių koloratūra sop
rano, kuri su savo vyru p. J. čižausku, įžy
miu baritonu, šiandie

Lapkričio 16 diena
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
duoda didelį koncertą. Gerb. artistai pir
mą syk atvykę į Chicagą pilnai prisiruošę 
patenkinti visus dainos mylėtojus. Pradžia 
8 vai. vakare.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 88......................... 25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109.....................................50
Cit, Paklausykite, pusi. 190.....................................  75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 82 ............................................ 20
šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .................................50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190........................................ 75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 81..................  75
Ks. Vanagėlio raštai-—dainos, eilės, pusk 188..................90
Lietuva pavasarj, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31.............................15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 ..J...................  .40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.............................35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 ............................................. 1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112..............................50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu

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

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

naudingų knygų šiame sąraše.
Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 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................. 30
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52......  40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ......................20
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 138 .....................................60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35......25
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64.........................................40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70................................................ 50
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 83. .35 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105............................................ 80
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .......................................................... 75
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65..........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101...........  1.00
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 .........................   .25
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 ......... 70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais................................................................75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31....................................................................10
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 .................. 90
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139............. 75
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi........50
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................... 45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 ......    90
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 ............................................... ...............60
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111......... 75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108............. 60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta.............................90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta.... ........ 1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pUsl. 88. .20 

. Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150........................................  1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63.................................:....................................................40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.................................80
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 .................  50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......... 80
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ....  <..............85
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bąuer, pusi. 141......40

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjy 
Originalai, bei Vertiniai iš Svetimų 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 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 182.............................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
Marike—Vargšo, pusi. 60....................................................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136..... 60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. ,

161 .................................................................................75'
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ................. 50
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56........................60
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.........................60
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63 ........................................80
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40.......................................... 10
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77.......... ................. 40
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .............................80
Žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.............................15
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta................................1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 48,

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...............................................................30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28......... -...... 80
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

puslapių 68 ...........................................................r...... 40
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42..........20
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55..................... 80
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64 ....:.......................80 
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 82 .....................................20
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.....................30
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 .........................75
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 ...................................  .90
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32 ................................................20
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................... 90
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55......................... 40
Jurų Švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ............................. 20
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.........................20
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ............................................ 20
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 .......... 15
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .....................................20

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

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių 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 18J ................................................................. 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

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. L. A. 134-tos Kuo 
pos Vakariene

Ką Matė Ir Nugirdo 
Reporteris

Šerno Fondas
L. šerno Fondas aplaikė aukų

Svečiai “Naujienose”
N;1ujieitis” atlankė 

šiandien

Susivienijimo Lietuvių • Ame
rikoje 134 moterų kuopa pra
dėjo šio sezono darbuotę. Sek- 

’madienyje, lapkričio 13 dieną, 
kalbarpos kuopos moterys bu
vo surengusios draugišką įvai
rių žaismių vakarėlį. Apart na-: 
rių buvo ir šiaip svečių, kurie 

j valandų links-, 
svetaine- maj žaisdami bunoo bei kaži- 
SI. Kon-

Vakar
p. čižauskas, kuris 
kartu su žmona duos koncertą praleido keletą 
Lietuvių Auditorijos 
j e. 3133 So. Halsted 
certas prasidės 8 vai. vakare.

Seniau p-nai čižauskai gyve
no rvtinėse valstijose ir skaitė
si tur būt gerinusi dainininkai 
lietuvių tarpe. Jų, kaip daini
ninkų, vardai matėsi ir anglų 
spaudoje, kaip pav. “Baltimore 
Sun.“

Iš chicagiečių mažai kas yra 
girdėjęs p-nus čižauskus dai
nuojant. Taigi šiandie yra pro
ga pasiklausyti. — Reporteris.

rąs.

Laiškas Reporteriui
“Vilnies” koncertas buvo 

bai puikus, bet koncerto vado
vai lobai negražiai apsėjo: vie
nai panelei buvo dovana gėlių. 
Ale nežinojo kada paduoti. Iš
davė rėles, kai

' 3’bąigė.

la-

koncertas pa-
Ten buvusi.

N. Y. J. O.
J. M. Danie-

Pa. Anelė A-

Adv. Nu

Gabesnieji lošė1 ai gavo do
vanų žaismėms užsibaigus. P- 
nia Kenutienė pavaišino sve
čius įvairiais skaniais valgiais, 
p-nia Katkevičienė paaišluno 
svečiams tikslą šio vakarėlio. 
Mat vakarėlis buvo surengtas 
naudai Lietuvos našlaičių. Sve-J 
čiai noriai sumetė apie 16 do-

žinojo, 'ką da
gelių tol, kolrė: jie nedavė 

nepatyrė, ar verta duoti, maty
ti, laikydamiesi to pasak io. ku
ris pareiškia: “In God wie trust, 
a’l et bers cash". Reporteris.

Labs 
$5.0(1,

Lietuviu “Trobeliai”

jam pa-

kad mes 
tą musų 

kuris švietė

Trečiadienis, Lapk. 16, 1927

Mirė lapkričio 15 dieną, 
valandą dieną, 1927 m 
kęs 39 metų amžiaus 
Lietuvoj. Raseinių paviete. Gir
kalnių parapijoj, palikdamas 
dideliame nubudime savo my
limuosius ii\ mylinčius mote
rį Oną, tris dukteres: Klerijo- 

. ną. Kutą ir Bronisę, tėvą, mo
tiną, seserį ir švogerj Juoza
pas ir Ona .Urbanai. Kūnas da
bar randasi prirengtas į pas
kutinę kelionę, namuose 1508 
E. 54th Place.

Laidotuvės ivy ks Ketverge, 
Lapkričio 17 dieną, 2 valandą 
po pietų iš namų bus nulydė- 

\tas j Tautiškas kapines.
Visi A. A. Jono Rakausko 

giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nu- ' 
liūdime io mylimųjų esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Tėvai,

>2 
su įau
gi męs

tikslui.
Sekantis parengimas šiosf mo

terų kuopos bus linksmi šo
kiai, ir rengiami jie lapkričio 
23 d., Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Kas mė
ginto linksmai laiką praleisti, 
atsilankykite, nesigailėsite.

P. M.

Iš Erocklyn,
Širvydas $5.lM), 
liūs $2.00.

Iš Pittsburgh, 
kelailis $2.00.

Iš Baltimore, Md., 
las Bastenis $2.00.

Iš- Newark, N. J.,
Ja, $5.00. (1

Iš St. Charles, III. per M. 
Scblickas $15.50.

Iš Chicago, III. A
M0.00., S. M. Sklidus
K. Krasauskis #3.00, Lietuvių 
Sayitarpinės Pašalpos D-ja $15, 
Lietuvių Moterų Apšv 
Draugystė $10.

Skobdamas šias aukas 
statyti paminklą “dėdei” 
iiii. noriu priminti, kad 
linksma darbuotis, kai

Brighton Park
ru-Praėjo vasara, baigiasi 

duo. artinasi žiema. Vasaros 
laiku, -kai dienos karštos ir 
naktys trumpos, tai meilės Die
vaitis, regis suvargęs ii- tingus. 
.Jaunuomenė išvažinėja atosto
goms į įvairius resortus. Su
kaitę prie darbo, bėga į šaltą 
vandeni c

Pelei- Kon, 41 metų amžiaus 
1235 So. Sangamon str., grū
mojo p-niai Dorai Beržinskie- 
nei jos namuose, kurie randa
si adresu 619 \Vest 18 str. 
Louis Dluskis, Beržinskienės 
sūnūs, užsistojo už savo moti
ną. Tai Kon atkreipė savo pik
ti prieš vaikiną, kuris yra 17 
metu amžiaus. Bezultate Kono 
peilis įsmigo Dluskio šonan. 
Sužeistojo vaikino gyvastis yra 
pavojuje. Konas gal ir butų 
nužudęs Phiskį, bet jaunesni- 
sis Beržinskienes sunūs, Pili- 
pas, jiokeriii permušė Koną 
tuo budu padarė galą Kono 
siutimui.

pat 
šer-
yra 
taip

jautriai musų visuomenė — 
taip pavieniai asmenys, kaip 
draugijos — atjaučia šį <lar- 
ą ir remia gausiai aukomis 

:r gerbia “dėdę” šerną, kuris 
visą savo gyvenimą dirbo sa
vo tautos žmonėms šviesdamas 
juos per laikraščius ir knygo-

, "........ * ----- ................. 1 - . --------------------- —--- r—---— ----------

mis ir yra užsitarnavęs musų | ' £,318^1 PaŠte 
pagarbos.

Tik gaila, kad musų tarpe 
dar ne visi “dėdės” šerno nuo
pelnus įvertina ir nenori pri
sidėti prie pastatymo 
minklo. Gobiami 
lietuviai, supraskime, 
turėjome savo tarpe 
tautos didvyrį,
mus per daugelį metų.

Dabar jau darbas pradėtas ir 
turime jį baigti būtinai gegu
žės 30 dieną, 1928 metų, nu
rauti žoles ir pnpuošti “dėdės” 
kapą gražiu paminklu. 'I'aigi 
širdingai meldžiu visus, taip pa 
vienius, kaip draugijas, nesi- 
velinti su siuntimu aukų, nes 
laiko nedaug beliko, o Komite
tas būtinai raus 30 dieną ge
gužės žoles ir statys ant šerno 
kapo paminklą.

Jei bus mažiau aukų, tai ir 
paminklas bus menkas, todėl ir 
vėl mums, chicagit čiams, bus 
gėda. Dabar laikas visiems 
aukauti.

L. Šerno Fondo Komiteto 
turtų raštininkas, K. G riši u s.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausyj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
fik keturioliką d enų nuo 
skelbimo.

29 Laurinenas M o K
31' Lukaszewich VViIliams
32 Majauskini Aleksendrai 

Matulienė Kazimiera 
Ogokata Elizbzieta 
Urschauski M 
Vorttkai Zigmontu 
Vileikis Ignacas

37

Ir čia teko lietuviui

ir

pū

54

Alos taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. 
Bridgeporto Furniture Co., 3224 S. 
Ilalsted st., ir Badžius and Pavi- 
loni.s graborius gali paliudyti mu- 
sų žodžių teisingumų.

Marcusft (’urtis Boofing Co, 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockwell 0762
Namų Bock. S479

1 K

ik’

Garsinkites Naujienose

NaujiElectric Radios 1928 
Brunswick — Radiola, Freshman, 

Atwater Kent Harvard

1 Augaitia Ana
2 Barčui K
5 Buskus Stafania
16 (rudaitieni B
22 Janasoni Jonap 
2S Kučinskui Petrini

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, S5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chornifikų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 

• sveikata jums sugryš. Eikit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo
— kas jums yra, . ' ,

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S P. Mažeika, Teiefo-

PETRAS BIKINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 12 d., 7 vai. 'Vakare, 
1927 m., sulaukęs 42 metų am
žiaus. Gimęs Budronių kaime. 
Raguvos valsč., Panevėžio aps. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Liną, dvi dukteris Fran- 
ciiką 16 m. ir Jennie 4 metų, 
pusbrolį Povilą Bikiną, pusse
serę Teklę Bikinaitę ir kitus 
gimines, o Lietuvoj <3 seseris. 
Kūnas pašarvotas randasi 2212 
S. Leavitt St.

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

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

Nubudę liekame 
Moteris, vaikai ir 

kiti giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

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

ir šaldo netik kūną, bet 
'I'aigi vasaros laiku ir 

' vestuvių buvo mažiau. O pi- 
i dens ir žiemos laiku Meilės Die
vaitis dirba net išsijuosęs.

Padėkavones dienoje, lapkri
čio 21, rengiasi susituokti p. 

1 Vincas Kareiva su p-le Elena 
Brązauskaite. Jaunieji yra ži
nomi kaino visuomenės darbuo
tojai. Abu yra Teatrališko 
Kliubo Lietuva nariai. P-lė 
Brazauskaitė yra duktė plačiai 
žinomo biznieriaus Jurgio Bra
zausko iš Manpiette Manor, gi 
n. Kareiva turi daugmenų 
(wholesale) — kiaušinių, svie
sto ir sūrių — krautuvę.

Antra pora taip pat abu yra 
nariu Teatrališko Kliubo Lietu
va — tai p. Juozas Vilimas ir 
Joanna Kataržaitč, kuriu ves
tuves, regis, bus šeštadienyje, 
lapkričio^ 26 d. ši antroji pora 
vra abu ‘ nariai ir direktoriai 
Gedimino Skolijimo ir Buda- 
vojimo Bendrovės.

P-le Kataržaitč yra daug pa
sidarbavusi prirašinėjimui nau
jų narių prie minėtos bendro
vės ir 1926 metais laimėjo pir
mą dovaną konteste. P-nas Vi- 
imas taipgi visuomenės veikė
jas ir sykiu biznierius. Jis per 
keletą metų buvo automobilių 
biznyje, ir dabar turi užsidė
jęs real estate ofisą ir užsiima 
namų budavojimu; turi ir a- 
liejaus ir gasolino stotį.

Abiejų minėtų porų, vestu
vės, sakoma, įvyksiančios Jus- 
tice, III., ir busiančios vienos 
šauniausių. Gal ir man teks jo
se dalyvauti. — Juozas.

Calumet Park policijos vir
šininkas Andrius Bentkotvski 
tapo nubaustas $1,000 ir še
šiems mėnesiams kalėjiman už 
nusižengimą prohibicijos įsta
tymams. 'teismas pripažino 
BentkoKvskį ir septynius kitus 
kaltais kolektavimu grafto iš 
vyre jų munšaino Calumet Par
ke.

Karo’is Giedra tapo nubaus
tas užsimokėti $500 baudos ir 
šešiems mėnesiams kalėjimo. 
Gi John Yakas, irgi, matoma, 
lietuvis, buvęs seniau policinin
ku, nubaustas^ $1,000 ir 
nis mėnesiais kalėjimo.

Iri-

pri
kuria 

svarus, parė-

Pasigailėjo

Jonas Alekna, mašinų 
žiūrėtojas dirbtuvėse, 
•veria apie 225
*o pereitą šeštadienį namo su 
'.kandančia galva. Gyvena jis 
U 5 Kast 119 place. Jo pati, 
laikiusi ant rankų trijų mė
nesių sūnų Viktorą, mėgino 
paguosti savo vyrą ir pasigai
lėti. Tas tečiau pareiškė, kad 
paguodos ir gailesčio jis ne
reikalaująs, ir nutvėręs gumi
nę dūdą ėmė vaišinti žmoną. 
Kai dūda sutruko, jis nusitvė
rė pagaikštį ir užsimojo pačiai. 
Ale pataikė vieton pačios trijų 
menesių sūnui, kurio smegenis 
sutrenkė.

Jonui teko atsistoti prieš tei
sėją Phillip Finnegan. Jonas 
ą sykį jau prašė pasigailėjimo 
ir užuojautos. Teisėjas išsyk 
’juvo paskyręs jam 200 dienų 
kalėjimo, vienok, Jono žmonai 
įrašant, susimylėjo ir bausmęę 
sumažino paskirdamas 30 die
nų sunkiųjų darbų.

Del katrų jums šviesos saketas aprūpins visų spėkų, 
Nereikia nei baterių, nei vandens, nei rūgščių 

nei baderio, tiktai prijunk prie elektros

K/i

Wfi

graži RadiolaŠita
Freshman Phonografas 
ir Radicr krūvoje auto
matiškas ir su elektra 
patsai užsisuka, 
na.......... .......... ....
Toksai pat tik vie
na Radiola už

kai-
$350

Šitas šešių tūbų Fresh
man arba Atwater 
Kent Radio prijungia
mas prie elektros su 
visu pritaisymu tiktai 
už...................... $119.00$250

□E 4.

Atwater Kent 6 tūbų 
vienu Kontrol už $49.00

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

Jas. F. Sudrik, *
3417-21 So. Halsted St., Chicago

Atdara vakarais Tel. Boulevard 4705

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACUOS BANKO

Naujienų Pinio Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperaeijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
4* kantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir pašte) siuntiniai. Tėmjkit nuirterj save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
, 9654—Zofijai šeškauskienei 
23673—Agotai Budienei 

| 9480—Evąi Bamančiauskienei 
23064—Tofilei Ramanauskienei 

9706—Ant. Danauskienėi 
9711—Antaninai Janaitytei 

12<j—Zofijai Lekaitei 
56230—Kazimierai šilimui 
13111—Marijonai Varževičiutei 
9766—Petrui Jono Stelmokui 

23071—Julijonai Bučienei 
9750—Juozapui Umantui 
9742—Jurgiui Gavenei 
9780—Vladislovui Skutamai 
9770—Elenai Valčiukaitei 
9773—Uršulei Miliauskienei 

23717—Saliomijai Lapinskaitei 
23720—Antaninai Stulpinienei 
56243—Petronėlei Vaitkaitei 
56247—Benediktui švilpai 
56248—Mataušui Baltrūnui 
13117—Petronėlei Vizgirdaitei 
9803—Augdstinui Jurgučiui 

24477—Adomui Grigaravičiui 
23726—Petrei Berneckienei 
23728—Vincui šilkauskui 
23734—Liudvikai Bobinienei 
23735—(Marijonai Verikienei 
56256—Jurgiui Kazikaičiui 
95966—Pranui Šimkui 
95968—Jonui Kazimui 
23053—Barborai Šatienei
9471—Jadvygai Butkevičienei 
9484—Vladui Putvinskui

Papeikiui 
RubeziaviČIe-

Janilioniui 
Vinkauskui

| 9646—(Tonui; Naudžiunui 
56193—Onai Pališaitienei

9482—Antaninai Petreikienei 
56232—Tofiliai Velžienei 

i56239—.Juozui Servitausku! 
i 24799—Uršulei Kareivienei

9758 Ignui Tamkunui
9778—Karoliui Jurėnui 

23723—I^jonorai Jurkienei 
56245—Juozui 
56249—Uršulei 

nei
9787—Petrui 
9783—Vincui
"9797—Aleksandrai Stalmo- * 

kienei
9810—Kazimierui Vaitekunu! 
9828 Stasei Sadauskaitei 
9641—Anelei šiaudikienei 
9726—Juozapui Budai 

29698—Juzefai Tautkevičienei 
23708—Onai Palapaitei 

| 9755—Antaninai Bartkienei 
13114—Adelei Pultinevičienei 

I 9776—Veronikai šepkienei 
23721—Domicėlei Plačiukienei 
56242—Pranui Mikalavičiui 

I 9796—Cicilijai Paulauskienęi 
I 9794—Kazimierui Žvironui 
I 9804—Kazimierui Daukui 
23732—Barborai Grigaliūnienei 
23740—Jurgiui Stanaičiui 
56255—Onai Jankauskaitei 
95967—Stefanijai Ralius

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

Squawk This in the SchoolroomTHEMDAYS ARE GONE FOREVER



Trečiadienis, Li.pk

n

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Pradedant Paskaitų 
Sezoną

Lietuvių Socialistų Sujungus 
4-ta kuopa yra nutarusi rengti 
šiemet, kaip ir pereitais' me
tais, eilę paskaitų — išsyk kar 
tą į mėnesį, penktadienyje, o 
jei kuopai pavyks gauti tinka
mų x prelegentų, tai ir dažniau. 
Kuopai pasižadėjo laikyti pas
kaitas jau 'keletas prelegentų, 
kurie žino dalykus, apie ku
riuos jie kalbės.

Birutės Choro dainų pamokos, Įvyks 
Ketvirtadienyj. Lapkričio-uNov. 17 d., 
8 vai. vak., Mark White parko sivet.

... . Mokinama yra Čigonai ir antras ak-
Vieną vakarų einu gatve ir tas Oneros Aidos. Statoma bus 

sutinku pusėtinai storą mote- p,\uo.d$o 4 dainininkai bu-
riskę. Bėga ji visu smarkumu, i ------------------- Į
Užklausiau: kur tamsta, taip Humboldt Park Lietuvių Politiko*

. ... ... . . . _ .... .x Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi-,skubiniesi? Atsakė: “Ogi rcn- bus Ketvirtadieni. Lapkričio 17 (į., 
giame surpraiz parę suimtoje, D®,27 «»., Humboldt Maccabeę sve- 
, . . ... . itainėie, 1621 N. California Avenue,
laipknčio 19 d., p-mai Lapu- Chicago, III., 2-ros lubos, 7:30 val.4 
tienei.” Klausiu: o kas ta La-1vakare.. Visi nariai dalyvaukite 
putiene yra? Paaiškino, kad 
buvusi p-nia • Mtululunienė.
Taigi laukiame dabar parės.

—Ciceros <

Cicero

I

Įvairus GydytojaiLietuviai Daktarai

VUKUIC. y iru muilu umy vuunivd, IICS 
bus valdybos nominavimas dėl 1928 
m. — A. VValskis, Sejcr.

Lietuvos Dukterų Draugija ren- 
a šlaunų Maskaradinį Bali1 . ’ giu šiaunų Maskaradinį Balių, šeš-

Gyventojas. jtadieny, Lapkričio 19 d., Lietuviu 
 Auditorium. Bus brangus praizai

Bridgeportas
Ge-

Aumionum. bus Draugus piuizai • 
grupėms. Pirmas ir antras praizas - 
linigais, ir gražių dovanų pavie-1 
liams. Pradžia 7 vai. vak Visus 

širdingai kviečia 
Rengimo Komitetas*

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

Lietuviai Advokatai
J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

JOSEPH J. GRISK-.
(Juozas J. Grišius) 

4 ADVOKATAS 
4031 So. Aahland Avė. (2 lubou) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Akių Gydytojai

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi1
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

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

8464 South Haluted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6’iki 8 vai. vakare.
Kės. 3201 South Wallace Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metąi .........

Ofisas 
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

4

CLASSIFiED ttliS
Miscellaneous

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

M.

Bridgeport Paini 1uk 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. (Jfclaikorn 
malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Hafated St
Phone Yarc/. 7282

J. B. RAMANČIONIS, Pro*.

Byloje, kurioje kunigas 
niotis traukia teisman “Drau
go“ Bendrovę už šmeižtus ir ko- 
liones, pasirodžiusias kai ku
riuose melaginguose ir žeminan-

Pirmoji paskaita įvyks atei- čiuose jo garbę straipsniuose 
nantį penktadienį, vakare, pereitą žiemą, išrodo, kad kąl- 
Prelegkiitas bus K. Baronas, tinamoji korporacija, kuri yra 
“Naujienų“ Redakcijos štabo atsakominga dėl išspausdinimo 
narys. 1 šiy straipsnių, griebiasi visų

Jo paskaitos tema bus:' Vol- '“kun'M. kokiais brangiai 
taire ir jo Itadvnė. įmokami advokatai gah naur

dotis, idant atidėti bylos per- 
Voltaire — garsusis francu- kratinėjimą sulig jos esmės.

Geniočio advokatai išpildė jo 
šiuo reikalu, kovo 

1927, bet

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuoto jas

2314 W 23rd PI.
Chilago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Boosevelt 2515 - 2516

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

zų filosofas ir laisvamanis, 
gimęs 1691 m. ir miręs 1778'pareiškimą 
m., tur būt labiausia nekenčia- mėnesyje, 1927, bet “Draugo“ 
mas katalikų dvasiški)os žmo- leidėjų bendrovė neišpildė at- 
gus ir įm> šiai dienai. —Report. sakymo; vietoje to ji pareiškė 

----------- —i— (teknikinių prieštaravimų (de-
Dar Apie “Birutės”i!nu,Te.r)’ ‘“5! .tokios įta‘ , kos, kad bvlą atideda ir ver- 

naująKoncertą
Vieno numerio, duoto “Biru-į 

tės” koncerte praeitą sekma
dienį, nepaliečiau vakarykštė
je korespondencijoje, —■ p. 
Šimkaus kalbos apie muziką ir 
dainas. O tai padariau todėl, 
kad norėjosi apie tą numerį 
pakalbėti atskirai.

Genio- 
išpildė 

bylos 
m., il
su tiko

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir ‘kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran^ 
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. >

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

A. L DAVIOONIS, 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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, hgasį rectal

DR. J. W.BEAUDETTE

STOGDENGYSTE
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 įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samoonu.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-18 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

DR. G. SERNER
LIETUVIS

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

VIRŠUI ASHLAND ^TAJE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: ' 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:20 iki 4:80 v. po pietų 

REZIDENCIJA:
2226 Marshall BĮ v d.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4156 Archer Avc.
Tel Lafayette 8705—8790

Chicago

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

čia kaltintoją išpildyti 
pareiškimą jo bylos.

Kaltintojas, kunigas 
tis, per savo advokatus 
naują pareiškimą sayo 
liepos mėnesyje, 1927 
kaltinamųjų advokatai
ant žodžio varde kaltinamosios 
korporaętjos duoti į dešimtį 
dienų atsakymą, *bet jie neiš
pildė duoto prižado ir leido vi- 

’ sai vasarai praeiti iki teismai 
atnaujino savo reguliarius po
sėdžius apie vidurį rugsėjo. 
Tuo laiku skundėjo, kun. Ge- 
niočio, advokatai turėjo kreip
tis į teismą ir gauti paliepimą, 
įsakantį kaltinamai korporaci
jai duoti ^vq ąlsaĮiyiųą, ir tuo 
laiku kaltinamosios korporaci
jos advokatai prašė ir gavo de
šimties dienų laiką tai padary
ti; vienok vėl jie neišpildė tei
smo įsakymų, o vietoje to pa
reikalavo, idant kaltinamojo

Šimkaus kalbos. Tiems, kurie ją 
girdėjo, geriau neatpasakosi, o 
kitiems... tegul ateina pasiklau
syti.

Asmeniškai man šis nume
ris buvo įdomiausias iš viso 
programų. Dalykas toks, kad 
mes esame girdėję nesuskaito
mą daugy 1^ kalbų politiniais, 
ekonominiais, darbininkų judė
jimo. sveikatos ir kitais klau-' 
simais; tur būt artimoj ateity-1 
je' išgirsime nemažai kalbų ir 
paskaitų .livorsų irsurpraiz pa- advokatal; duotų'jiem7'dar~dau” 
nų klausimais ir problemo
mis. Tuo tarpu apie muziką 
ir dainas, ypač apitį mūsiškę, 
lietuvių muziką ir lietuvių dai
nas, tur būt p. Šimkaus kalba 
buvo pirmoji. Ik* n t kai ku
riems iš buvusių koncerte ji 
buvo pirmoji.

O ši meno sritis paskaitoms i še paskirti laiką nagrinėti kal- 
_ j pareiškimą artimoje 

nurodė, kad ateityje ir todėl teismas paski- 
, spalių 29, 1927,

giau laiko, būtent iki spalių 6 
dienos, 1927 m. T’ą dieną, ažuot 
atsakius j kaltinamojo pareiš
kimą apie bylą, jie padavė ki
tą teknikinį pareiškimą (dė
mu rrer) prieš bylos perkrati- 
nėj imą. Skundėjo advokatai ta
da vėl pasirodė teisme ir pra-

ir prakalboms yni labai plati. į tinaniųjų 
štai p. Šimkus i
Lietuva yra viena turtingiau-’rė šeštadienį, spalių 29, 1927, 
šių šalių liaudies dainomis, kad bet įr Vėl kaltinamųjų advoka- 

dainas, j tai pasirodė neprisirengę ir 
išdainavusi prašė atidėti. Tokiu budu by- 

Lietuvių dainų |a ir vėl buvo atidėta daugiau

užrašinė jaut liaudies 
viena tik moteris 
į 500 dainų' 
meliodijos, liaudies dainų tobu-'ar mažiau neaprubežiuotam lai- 
linimas, “tąsymas”, savysto- kui, o tuo tarpu kunigas Ge- 
vas dainų vystimasi ir daug Į niotis negauna savo teisės grei- 
muzikos ir dainos klausimų ‘ 
yra plati ir Įdomi dirva paskai
toms.

Ar negalima tad daugiau to
kių koncecrtų, kaip 
“Birutės“ koncertas, 
ti? Ar negalėtij

buvusis 
sureng-

Birutė“ su
rengti p. Šimkui eilę paskaitų? 
Chicagoje atsiras pakankamai 
klausytojų. Tokios paskaitos 
arba prakalbos turėtų pasiseki
mo moralio ir medžiaginio.

Žinoma, kaip kiekvienam pa
sirodymui, taip ir joms reikė
tų gal prisirengimo, bet nedi
delio. Juk mes, Chicagos lie
tuviai, daugumoje, muzikos 
ir dainos klausimuose didelės 
išminties neturime. *

O kad kartais paįvairinius 
tokią paskaitą, galima butų 
pačias |binitiete.s (užkviesti 
padainuoti. Neatsisako juk jos 
kai kada padainuoti tame ar 
kitame parengime. Turi juk 
“Birutė” tokias dainininkes, 
kaip i>nia Biežienė, taip pui
kiai sudaiiiavu4:ą Petrausko 
“Birutės ariją”, “Leiskit į tė
vynę” ir “Našlaitės dainą”. 
Turi “Birute” p-nią Krasauc- 
kienę, p-nią Gapšienę ir kitas 
dainininkes. — Reporteris.

to teisino ir atlyginimo už nuo
stolius, padarytus jam mela
gingais ir žeminančiais jo as
menį straipsniais, kuriuos iš
spausdino Draugo leidėjų ben
drovė.

Kun. S. A. Geniotis,
3125 So. Parnell Avė.

Trokas ir gatvekaris susikūlė
Vakar vakare didžiulis alie

jui išvežioti trokas trenkė Į 
Ardui r-Cicero gatvekarj ties 
3.3-čia gatve. Pasekmėje 13 y- 
patų sunkiau ar lengviau su
žeista. Sužeistųjų tarpe yra ir 
lietuvaitė mergina, Marija Wa- 
saikus, kuri gyvena 5116 
Moza/'l str. Sužeistas buvo 
t rok o šoferis.

PRANEŠIMAI

So. 
ir

NEDfiLDIENlŲ PASKAITOS - 
. Rengia 
“GYVENIMAS”

Antra iš eilės paskaita įvyks ne
dėlioj, lapkričio 20, 1927, Lietuva 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 10:15 vai. ryte, šios pas
kaitos tema — “Meilės Tragedija 
Lietuvių šeimynoj’’

Maloniai kviečiame paskaitų my
lėtojus atsilankyti; čia išgirsite žin
geidžių dalykų. Kviečia visus 

“GYVENIMAS“.

J. F. RAD2IUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

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

Tel. Boulevard 7679

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 So. Halsted St., Chicago
i < ■ ( arti 31st Street , , » 

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

ELECTRIC KONTR AKTORIUS
Seniausias it lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. I ved am elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius Ir t. t.
W. P. Stepnan Electric Co., (not (ne.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

LIETUVIAI: Ar jums reikia atlik
ti darbą .prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling,' pigios kainos, darbas garan
tuotas. AtšiSa’ukit šiandie. Palaikyk 
šį skalbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.
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Lietuviai „ Advokatai

K. GŪDIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
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.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone itandolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN KUCHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

ATti 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

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6 

Vilka viii s
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.
ir

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clarks Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3395 .

Telephone ' Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Den tįstas

255IT Wcst 63rd Street
Cor. Rockwell St.

CHICAGO, ILL.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLLMENTHAL 

OPTOMEtRIST

--------------- 1 j ■■.T™;:’—’
DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS lt 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

ĮVESKIT elektrą | savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

Phono Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phono Keftwood 1752
Praktikuoja 20 metų

25 METĮJ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Off. Yards 3557, Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

D E N TI S T A S 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioi pagal sutartį 
>3401 South Halsted Street, 

. 4 Chicago, Iii, ,

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

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

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebekit mano iškabas'

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

Phope Canal 0523

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western 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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS-LULfVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
njjos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka 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 IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516 
DR. E. SIEGEL 

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

1800 So. Halsted St.
Chicago

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

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

ĮŲDGE PLUMBING CO.
■ Mione Beverly 9384 arba Tri

angle 7088. 9931 So. Wood St.

CLASSIFIED APS.]
Educational

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Me.i išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir — 
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

24 Mėnesiai Išmokėjimui 
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.

. 4548 Cottage Grovc
Tel. Drexel 3407

va-

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ- Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

KAM turit šalti šią žiemą, men 
įvesime namų apšildymą be jokio 
Įmokėjimo ir į 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu apšildymuk. Apskaitliavi- 
mas dykai. 221 E. 77th »St., arba 
Tel. Triangle 8231.

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 

AKUŠERKA
3252 South ' Halsted 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 Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street

x ChicAgo, II) I ’

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 

Res. Telephone Plaza 3200

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 

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

Bridgeporto Ofisas
3335. So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola" 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

1012
Viršui Universal

Stalo Bapk ....
ip ,O d « ' ■

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

iiiuiriiii ui ii iii* iiuiirtMiiBn

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą 
sius; aukštesni , ------ - .—
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, III.

/Lietuviai, kam i imis šalti šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvešime į jums namų apsil- 
tlymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Anskaitlia- 
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 PLUMBLNG and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

j devynis mėne- 
da t vienus me-

KRAUTUVIŲ FiKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 

' Restaurantų, Kan
džių, Bekcrnių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

Financial
Finansai-Paskolos

Mes perkame

Lietuvos Bonus

Miscellaneous
įvairus

J. S. LOWITZ
318 So. Dearborn St.

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plunibingą ir namų apšildymo 

reikmenis

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

Nors musų yra didelė kompanija, 
bot įneš suteikiame asmeninį patar
navimą.

Southend Plumblng & Heating 
Suppiy Co.

210K So. State St.
Tel. Calumet 4200

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža i visąs dalis Middle West, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1787 Sedgwick Si., Diversey 2027.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalykit ^avo cateh basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apięlinkėse.
National Catch Basin Cleaiiing Co. 
1620 \V. Lake St. Svcley 7762

2-R1 MORGIC1AI 
. 3-TI; MORGTf’IAl

Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONA! 

1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.06 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

(Conlinued on pagtj S)
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Financial 
Finanaai-Paskolos

(Continuad from page 7)

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant

Lmo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

NAMŲ rakandai pardavimui, val
gomo kambario setas, parloro se- 

. Mes jiklius pianus, 5 upright pianus ir 8 ta«, couch lovos, dressenai, pigiai* 
Paty- radio setus, parduosime jūsų pasiu- 7804 So. Avers Avė., Stevvart 4931

Help Wanted—-Malė
Daibininkių Reikia

-----
REIKIA VYRŲ PASTABA. -Turime parduoti tuo-

Maloniam ir lengvam darbui kur jau. Mes turime savo sandelyje 4 gro
jus galit uždirbti gerą mokesti. Mes jiklius pianus, 5 upright pi----- r“ °
išmokiname savo darbininkus. Paty- radio setus, parduosime ju 
rimas nereikalingas. Atsišaukit iian-, lymu. 
die pas 

M R. COSTELLI i
Room 1514, 134 N. La Šalie St.

Atsišaukit šiandie arba rytoj 
iki 9 vai. vakaro arba nedėlioj iki 6, 
vakaro. AMERICAN STORAGE Į 
HOUSE. 2216 W. Madison St.

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL F1NANCE CO.
Morton Bldg., 108 N. VVells St.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Aukščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą.

■ Bosoland * Motor Car Co., 
10857 Michigan Avė.

Chicago, UI.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia tu į tesime ju 
ma. padaryti ir nupirkti j vieną die •4 dėl ju 
nų, geromis sąlygomis. Pamatykit Pasmlonj® 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
156 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

REIKIA vyrų arba moterų — vi
sad* arba dalinam laikui. Mes pašta

is j biznj be jokių išlai- 
|. Tapkite neprigulmingu. 
didžiausia išpardavimo 
Kiekvienas kostumeris 

per visą gyvenimą. Ne 
________________Tai proga

TURIU pinigų investavimui j'  
chattel morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius,
bekernes, restaurantus, bučernes į
ar kitus biznius. F. BOLAND 7th i Reikia 
H., 215 W. Randolph st. Franklin į* 
3446.

I propozicija.
liks d^auąu per visą jęy 
atakas arba real estate.
visam gyvenimui.

Ruimas 1024 — Canal 6480
1425 So. Racine Avė.

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

už 2H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 W. Division st. 

Tel. Armitage 1199.

■ 2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Reni Estate For Sale 
_____Naiii-Mi zeinė PurtluvĮmui 

MAN REIKIA PINIGŲ 
Parduosiu savo akro žemės,. 

Jrie Naprville Rd., 1 blckas nuu 
oliet Ra., apgyventoj apielinkėj. Ga- 

nūpirksit, $90 jrtiokėti, $5 j mener 
sį. A. V. COALE, 5947 Indiana 
Avenue.

eouch lovos, drtMeriai pigiaLg^uii už $445 
Avorn Avn vfovuuvf 4UQI . . -T . . • - . . T

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

Real Estate For Sale 
Namsi-žemė Pardavimui .

NAtJJAS 19 apartmentų namas, TIKRAS PIRKINYS 
pasirinkimas North Side apielinkėj, Gražus bungalovv randasi netoli 

69 St. ir Artesian avė., tinkamai 
spaniškas apkainuotas. Daugiau bargenų už 

, 400 bungalovvs, net po $6000.
2 lo-J Frank T. Hinkamp, 

7918 S. VVestern avė.
Republic 4900

------------- -   — LOTAS 25x125, geras biznis, ran- 
LIETUV1Ų atydon. Nauji kailiniai dasi prie St. Charles Rd„ 1 hlckas 

padaryti ir ant orderio, nebrangiai, i vakarus nuo Manheim Rd., geras 
Mes taipgi perdirbam kailinius kaip Į pirkinys už $2400. ’/į cash. Imkit 

i jus norit. Kautai valomi, prosinami, Westchester “L” iki Bellvvood Avė 
DIRBTUVĖS sumpelini. 50% pi-i su pamušalu, $20. Blumfield Fur stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 

Shop. Room 204, State and Lake Bldg Bellwood 4818.
$179 puriom kambario setus, ino- Dearborn 1253. r------—------------------------------------

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtainai

gillU.

hair, $95.
$75 wa*nut valgomo kambario 

ūdas, $37. s
$45, 5 šmotų pusryčių setas, 

$22.50.
Boysen Sample Furn. Co.

6335 So. Ashland avė. .
Buvus California Sample Furn. Co.

---------- ---------------------------------------SAVININKAS parduodu 2 flatų 
PABANDYKIT musų Creamearth i medinį namą 5 ir 6 kambariai. Pri- 

žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai- imsiu lotą kaip jmokėjimą. kitus 
“ ievai ir kvietkoms. lengvais išmokėjimais. Agentai te

gul neatsišaukia. 6365 Haft Street, 
Tel. Nevvcastle 1912

Ši ūkas savo pievai ir kvietkoms. 
OTTO WITTB0LD NURSERY, 6753 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172. ,

Rubai ir kailiniai -----------------
Pirkit Weiser budu, tiesiai iŠ f LOTAS prie 71st St. ir Wcstern 

dirbtuvės ir sutaupvkit tarpininko i Avė., 50x125, kaina 811 000, cash 
pelną. Sampelinlai kailiniai kautai .j leiki« tiktai $5,000. Randasi lietu-

APRUBEflUOTAS PASIŪLYMAS.
Bargenas už cash, nauji rakandai ................. ........ .................. ........ . , , ...... t, , .
sandėlyj parduosim už 40c ant dole- už išlaidus. Northern seul kautai ;vių apielinkėj. Namų kainos šiame 
rio, Jucųuard, Mohair ir friezo parlo; : $65. sealskln kautab $75, kuiliniai i^.^tnkte auga^ kasdie. Savininkas 
ro setai taip pigiai kaip $75. f 
walnut valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų \valnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va-! 
karo. Dvkai dastštynias. COLLINS|

$150 kautai $65 ir daugiau. Atsilankykit. Vincenncs 7346.
WEISER FUR CO. -------

19 S. VVells si., nn. 403 

MOTERYS!
karo. Dvkai dasUtymas. COLLINS; v; nnnE^'^inrih1/mot"
stopačf 5114-16 w Mndifmn vinūjimams. Vi nonės. 4 incijų mot- SIOKAGE, 5114-16 W. Madison St. kaR nuo 2- jk 40. (.entų; marško

nės 1,000 ynrdų 10 iki 35 centų.
VERTI $1500. Už $275 , Taipgi vilnonės skiautės audeklų,

4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo-, kelnėms, kelnaitėms, dresiukėins ir 
lumberilžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAIČ1A
504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 4 flatų namas, ge
rame stovyje, puikioj vietoj, netoli 
Mil'kaukee Avė. ir Belmont, savinin
kas 3187 Davlin Ct., 1-os lubos.

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

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

Atsineškit su savim šj skelbimą, 
mes duosim jums $200 pigiau.

KAM MOKĖTI REND4?

pa

narnai dviejų kampų, 4 krautuvės, 
17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškasį 
bungalow, Edgebrook Manor, 
akrų fanna i Taylor, Wis., 
tai j Nilcs Center, 2 lotai North- 
brook, 1 lotas 2140 S. Hom.in Avė. 
Mainysim į lą ką jus turit.

' - - - -
PARDAVIMUI naujas 19 apt. na

mas, palinktoj apielinkėj.
PARDAVIMUI spaniŠkas bunga- 

low, kumpas, 50x125, Edgebrook 
Manor, netoli Devon ir Forest Pre
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER
4103 Belmont Avė., Pensacola 9319

GYVENKIT SAVO NAME 
PADEKAVONfiS DIENOJ

PARDAVIMUI naujau apartmen- 
linis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių aparjmentai, 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
li, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėjimą. Mes pastatysim bun- 
{alow, 2 flatų namą ant jūsų loto 
ubą~nui.su loto tik biskį jmokėįus. 
3801 N. Crawford Avė. Irviną 2634. 
Atsineškit šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

NAMAS NORTHWEST 
PARDAVIMUI

Tik žiūrėkit koks dalykas, $500 
casn. Nupirksi! 5 didelių kambarių 

' namą, radio plug, ugnavietė, bufe
tas, knygynas, tile ir lašų vana? 

j įmūryta vana, pedestal skalbimui 
lovys, plieno konstrukcija, 148 pė
dų ilgumo lotas ir viskas ka.s rei- 
xaiinga moderniškam 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 ši.iu- 
rę nuo Diversey.
WATS0N BOND AND MORTGAGE

CO.
įpėdiniai

OLIVER L. WATSON & SON 
5624 Irving Park Blvd.

Skyrius 5525 Belmont Avenue 
-------------------------------------------------
* BARGENAS ir lengvos išly- 

igos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba 
Bungalow randasi
Manor prie boulevarų ir gat- suteiks jums geras įplaukas, ręndos 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi- W i priimti lotą i
giau negu verta. Del infoirna- Avė., ar telefonuokit Spaulding 4280. 
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue
/

šimčiais^ Atvažiuokit i

N0RW00D 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
li Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Norvvood Parko stoties, prie North 
VVestern geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Mihvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 

kitomis valandomis pagal sutartį.
I. J. SCHILLER & CO. 

Namų Statytojai 
4708 N. Western Avė.

Ravenswood 3069—0196

8.

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitų gyvenimą? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namų 
mokant dar mažiau negu kad jus 
jlabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
‘iųs galite v nusipirkti 5 kambarių 
bungalovv, su stikliniais porčiais, 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie
tė. Dar galima pristotyti du kam
barius ant viškų, |pro paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmūry
ta prosininuiil lenta r t. t. Turit

UŽ cash. ; 4 FLATŲ MEDINIS, $11,300
„ ___ netoli North

Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių. Sis namas

_ _____ 4 FLATŲ MEDINIS, $11,300
Marquette Frie Spaulding Avė., netoli Ne

6 neatsišaukusių kailiniai, parduo- 
TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS Kauta^iS1^!^^®^ weTel ^carS’ 

Mes pasiimam ir dastatom bik mus,Jįrat Atdara 9*9. PETERS FUR 
kHr’ rįVl?asl garantuotas ir geriau- SHOP( 5115 Michigan, Drexel 1756.

, . • , r-. - - , n.u.0' slas« /’M* kania. Pabandykit Pas Specialia nupiginimas tam kas at-jl
(latiniam darbui su geru mokesčiu. ,1U1S. Taipgi turime naujus pirmos sjV.ex skelbimą ' t-

Turi švariai atrodyti ir mažiausiai rųšies rakandus - | pamatyti, kad įvertinus. Mes pri-
Columbus Park Furnjture Co. ------ . .. -■■■■■ J. „ , .........1S imsime lotus arba morgičių doku-
5—57 \V. Nniaison st. (.oi. 0319 Business ChanCCg mentus kaipo jmokėjimą, kaina

$8850.
5236 SO. GREEN ST.

Savininkas ant vietos. Rašykit 
and

GERAS DARBAS 

trijų lietuvių vyrų
CHARLESJARCHOW

:uti 25 metų amžiaus.
PATYRIMAS 

i
Mes išmokinsime jumis, 

kol mokinsitės. Atsišaukit 
Pasimatykit su

M R. SPEG
111 W. VVash.'ngton St. 

Room 337

si te 
jau.

i

NEREIKALINGAS
Uždirb- 

tuo-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKIA 5 lietuvių specialiam dar
bui, atsišaukit seredoj iki 8 vaka
ro.

M R EDWARD H. DEVORE 
134 N. USalle St.

Room 700

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS
• $500 metams $30

$1000 metams $60
Nerokuojam už dokumentus ir title. 1808 So. 49th 
Mes taipgi darome antrus morgičius. 3527 
ROYAL FINANCE CORPORATION

11 So. La Šalie Street 
Central 2665

REIKALINGAS patyręs bučerys.
Avė., Tel. Cicero

Furnished Rooms
JAUNAI šeimynai duosiu'tri» rUi-Ar jums reikia pinigų mus dykai kurie apsiimtų man pa- 

__ , _ ta* ’n gaminti valg|. Ruimai itymu apsil-; Padekavones Dienai i | domi. Beizmentę
KUOMET JUMS REI

KIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eightcenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez. 

C. J. 1)ANKOWSKI, Sekr. Ižd. 
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

j visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas.

Į161 Ųhiversity Ave>

RENDAI kambarys merginoms 
arba vaikinams.

4440 So. Campbell Avė.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem —- žiltų vandeniu šildomas. 
Su ar be valgio

3551 So. Union Avė.

Announcements
Pranešimai

$400 _ VEBTA $2000 -------T't \ SINGER siuvamos mašinos, dc- ___
4 kambarių rakandai, 3 siROz., monstratonai ir nertaisytos, po arba pašaukite Rex Realty 

tų mohair parloro setas, x 7 ’r daugiau, casn arba išmokė- Mortgage Co,_ _ 
(šmotų walmut; valgomo kum- '1 ma 8’4251 Cottage Grove avė. 
bario setas, 5 šmotų pusryčių -------------------- j-------------------------
setas, 4 šmotų vvalnut mieg- VAISIŲ grosernės krautuvė, 
ruimio 
kaurai, 
kas, 2 
indai.

NERSON STOIUGE
6912 Cottage Grove Avė.

*490

127 N. Dearborn St. 
Tel. Randolph 1630

šefas, du 9x12 Wilton 
miegruimio karpetu- 
pastatomos liampos,

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

8 KRAUTUVIŲ namas, viskas iš- 
renduota, gera ateitis, vertas $40.000, 
cash $7500, bargenas. 201 Harrison 
St., Oak Paik, Tel. Austin 3074.

RENDON ruimas dėl vaikino, rui- 
, mas šviesus ir apšildomus, prie ma
žos šeimynos, su valgiu ar be val- 
5io, kaip norėsi. Galit matyt visa- 

a. 3932 So. Califoniia Avė., Tel.
Lafayette 0458.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJI K LIS pianas, gražus kei- 
. sai, pirmos klesos stovyje, Art Co- 

Ti'i'iTnti^ išmarginimo, ūž $85, pusė
reikalų, meldžiame telefonuoti taip | įmokėti, kitus į JO dienu, roleHai.

Roosevclt 2515 arba 2516 ir k«JPetluk«8 la
kėjui. George Kimberley, 6ol2 So. 
Halsted St. Ist floor.

PRANEŠU savo draugams ir re-į 
mėjams, jog mano telefonas tapo 
permainytas

Roosevelt 2515 arba 2516
D. LACHAVICZ (Graborius)

Personai
Asmenų 1 ėjiko 1

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusios instruktoriaus, dienomis j 
ar vakarais, priimami studentai, grei-1 
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Van Buren 2130

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklj Pianą, 
su suoleliu ir voleliais už $65 cash. 
MR. JARTZ, 2918 Milwaukee Avė., 
l-os lubos.

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir 
Rock Island Stoties. Renetų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už 5’,4 sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

PAJIEŠKAU Barboros Gricienės,’ 
paeina iš Kauno valsčiaus. Girdė-' 
iau, kad gyvena Chicagoj. Yra svar
bus reikalas, prašau jos pačios ar
ba kas apie ją Žino, pranešti, bu
siu dėkinga. MARCIJONA PET
KIENĖ, 1819 Blair Street, Chicago. 
Illinois. „

PATENTAI
FRANK J. SCHRAERER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

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

Vakarais pagal sutarti.

ŠIOS savaitės bargenai Cut Rate 
Piano Krautuvėse:

Upright pianai — $85 ir daugiau 
Grojikliai pianai — $75 ir daugiau 
Grand pianai — $150 ir daugiau 
Radio 'ketai — $20 ir daugiau 
Fonografai — $10 ir daugiau 
Jus turit pamatyti tuos puikius 

bargenus, kad įvertinus jų vertę. 
Tarpe jų randasi Starck. Angelus, 
Baldwin, Bush ir Lane, Bellman, 
Conover ir t. t. Krautuvė atdara iki 
9 vakaro. Lengvais išmokėjimais.

CUT RATE PIANO STORES 
1120 So. Halsted Street

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA pirmos klesos skudurų 
sortuotojų, patyrusių. atsišaukit. 
THE SOUTH SIDE PAPER STOCK 
CO., 5833 S. Throop St.

Iš SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS 
17 fonografų. $15 
8 upright pįanai.
C „ ? " ‘ 

brinkimui, tiktai biskį įmokėti, 
viskas kas reikia.

NATIONAL STORAGE 
2332 W. Madison St.

8 upright pįanai, $25
9 grojikliai pianai, $75 Jūsų pa------- - ... taj

PARDUOSIU $250 vertės vargonus 
Ir $150 fonografą po $60 cash ar iš
mokėjimais. 6136 So. Halsted St., 
t-os lubos.

REIKALINGA senyva moteris ar
ba vyras dėl' lengvam darbui prie 
namų. Geras atlyginimas. 6146 Ar
cher Avė., Summit 557.

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

• 6136 So. Halsted St.

IŠPARDAVIMAS
Į JOYCE STORAGE

- ,-Fri»ze gą^ior setas .........
Mohair parla» jgetas .........
Walnut miegruimio setas
Walnut valg. kamb. setas
šešių tūbų, vieno dial radios su 

gražiais riešuto medžio consoles 
$69.50.

500 importuotų apskritų kaurų 
$5.25.

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA

WAREHOUSE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj.

$79.50
$62.00
$45.00
$45.00

$252 šmotų parloro setas,
2 šmotų prikimštas setas, $20

Drcsseriai, $5 ir daugiau 
Indams cabinet, .$5 ir daugiau 
Victrolas, $5 ir daugiau 
Kaurai, $2 ir daugiau 
Pastatomos liampos $3 

daugiau
. 4 kambarių rakandai, $1&9 

»Gusiniai pečiai, $6 ir daugiau 
Angliniai pečiai, Bufetai, 

Congoleum patiesalai, $4 
daugiau.

SCHWARTS BROS. 
STORAGE 

640 E. 61st St. 
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

ir

ir

RAKANDAI nauji ir vartoti. 
Duofold setai $95, vvalnut mieg- 
muimio setas, $79, kaurai, val
gomo kambario setai, pianai, 
vjctrolo.s, išmokėjimais.

GARFIELD STOBAGE 
5929 Sek State St.

GRAŽUS mohair ^parloro setas, 
$50. Puikus walnut miegruimio se
tas, $45. 7 šmotų walnut valgomo 
kambario setas, $40, 2 Wilton kau
rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile 
kada. Available Storage Co., 7732 
Stony Island avė.

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rūšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. IMdelis 7 šmotų riešuto medžio, 
'kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsa^, matracas, liampos. 
Atdarą kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft 
age, klauskit MR. IRVING.

frėmai, kainavo

Stor-

PARDAVIMUI didelė ne
svaiginamų išdirbinėjimo įstai
ga, su visomis mašinomis ir 
staku. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Sykiu par
duodame ir 2 trokai. 806 W. 
36 St., Tel. Boulevard 2092.

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

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

PARDAVIMUI senas biznis pi
giai, mėnesinių įplaukų $2000. Už
laikome battervs. gaso ir alyvo 
reikmenis. Užtektinai yietos dėl 
taisymo. įvažiavimas tiesiai iš gat
vės. Savininkas • 4614 So. VVentern 
Avė., Tel. I^afayette 7422.

PARDAVIMUI grosernė ir kend- 
žlų Storas su 5 pagyvenimo kam
bariais, pigiai. Priežastis — apleid
žiu miestą. 834 W. .33rd St.

PARDAVIMUI groseris ir kend- 
žių krautuvė arti didelės mokyklos.

1738 Ruble Street

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
senai išdirbtas biznis, lietuvių 

ir kitų tautų apgyventa. NAUJIE
NOS. 1789 Sa. Halsted St., Box

nė,

NOS, 1789 Sa. Halsted St 
No 1006.

PARDAVIMUI Soft Drink parlor, 
visokių tautų apgyventa.

2601 W. 18th Street

PARDAVIMUI Soft Drink parlo- 
ris. 4014 So. Western Avė.

' ' —• ■ - ■ .. ...— ..n. 7 —~

TURIU greitai parduoti groseri 
ir rūkytos mėsos štora pigiai, labai 
geroj vietoj, arba reikalingas pusi
ninkas, vyras — arbą moteris. Esu 
vienas, negaliu išlaikyti.

2557 W. 39th Street 
................................. ........ .... .......... ——
SOFT DRINK parloris parsiduo

da. Gera, pelninga vieta tarp dide
lių dirbtuvių.

1435 So Sangamon St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU ar parduosiu geleži

nių dąiktų krautuvę, 50 pėdų fron
tas, ant 63rd St S. TALUC. Tel. 
Albany ^0594.

Real Estate For Sale
Namai-Žemą Pardavimui

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
mu padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Western 
Pastatysim 
kėjimo bile 
flatų namą.

Avė., Tel. Beverley 7330 
ant jūsų loto be jmo- 
kokj bungalow arba 2

K A ’ttjRI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
?aražas 
arma 

morgičius
MES DUOSIME 

KĄ NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok — »atvažiuok — .

dykai 
sveiki

Patarimai
S. J. Dargužis,
807 W. 18th St.

Canal 4960
PARDAVIMUI 6 kambarių me

dinis namas, furnas Šildomas, 1 ka
ro garažas, apartmentų zonoj, kai
na $10500, tiktai $1000 cash. A. T. 
PEISTOR. 130 S. Oak Park Avė., 
Phone Village 7500.

PARDAVIMUI aukšto medinė 
cottage, karštu vandeniu šildoma, 
viškai, garažas, įplaukų $80 į mė
nesį, kaina $7500, įmokėti $500 ar
ba parduosiu už $7200 cash. 5932 
So? Honore St., Tel. Prospect 9710.

PARDAVIMAI — nauji 5-6-7 
kambarių rezidencijų namai, 
presuoų plytų, plieno konstruk
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, viena 
skiepė, kita frontiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai? Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas plcisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno karo 
presuotų plytų garažas, lotas 
50x82, kaina $13,500, tik biskį 
įmokėti, kitus kaip rendų. Kaip 
ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo 
Wilmette Lake Avė. iki Wag- 
ner Boad. Wagner keliu j šiau
rę iki namų arba 
Boad iki Lake Ave.a 
į rytus iki Wagner 
kui Wagner Road į 
namų. H. F. RITTER* and CO., 
Wagner tyoad, Glenview, III., 
Telefonas Glenview 224, arba 
adresuoki! NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

Waukegan 
Lake Ave.‘ 
Road, pas- 
šiaurę iki

. PUIKUS PIRKINYS 
KAINA NUPIGINTA IKI $7000 į 

Savininkui reikia pinigų, kad 
išgelbėjus savo Minncsotos fariną 
nuo patekimą į kreditorių rankas. PARDAVIMUI gražios cottafies, 
Parduosiu 2 aukštų namą, 4236— murinės po 5 kambarius, tile va- 
40 Ogden avė.,,yra 4 krautuvės ir - - - 
3 flatai, labai pigia kaina. Fintai 
karštu vandeniu šildomi, yra gasas, 
elektra ir t. t., prie gatvekarių ir 
3 blokai iki elevatorio, mėnesinių 
rendų $305. Tas namas pirktas bir
želio mėnesyj, 1926 už $42,000, kas 
nors gali nupirkti jo paties pasiū
lyta kaina. Apžiurėkit tuojau. Tas 
namas jums uždirbs pinigų tuojau. 
Savininkas ant vietos, arba tclefo- 
nuokit savininkui Austin 2145.

nos, elektrines ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina. išmokėjimais, 
apžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly ,7900.

PARDAVIMUI 2 lotai llammon- 
dc, tiktai biiskį įmokėti, kitus po 
$1;> j mėnesį. Savininkas Nevvcastle 
1912.

2 FLATŲ mūrinis namas, 5 ir 5 
kambariai, beveik užbaigti. Miegoji
mui porčiai. Įmūrytos maudynės, ug
niavietės, brukuotos gatvės, kaina 
$15,000. 7604 So. Winchester Avė.

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
netoli Western Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. I. Novak, 
4010 W. 26th St.

INVESTORIAI
Mes turime keletą labai gerų in- 

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

H. J. COLEMAN
5857 S. State St. .

Tel. Wentworth 5702

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxt 

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

KLAUSYKIT Naujienų skaitytojai. 
Jei jus norit gero pirkinio real es
tate, pamatykit šį modernišką 4 fla
tų namą, įmokėti $8000 ir po $150 j 
mėnesį. Mėnesinių įplaukų $315. Nau
jas namas 2 blokai nuo transporta- 
cijos. Pamatykit šiandie, kaina $33,- 
000. Savininkas 6766-76 Onarga Avė. 
cor. Oxford St*, Belmont 0732.

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
low, stikliniai poniai, plieno kon
strukcijos, fumace 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 bungalovv ar
ba flatinį namą, tik biskj įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4828 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

GERIAUSIS 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.

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

PRALEISK ŠVENTEI SAVO NAME
GARAŽUS, porčius, cementinius 

šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
maievojame, taisome, ( dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė.
Arctic Construction Co.

General Contractors

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungalovv, 
geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Berwyn, III., 7 
minutos ėjimo iki Oak Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000, kitus kaip rendų.

JOHN SKALE J r., 
Tel. Riverside 6097

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

jus* galite turėti nuosavą namą. Tik 
reikia biskį įmokėti, o kitus kaip 
renda jus galit įsigyti nuosavą na
rna, 5 iki Okanibarių mūriniai bun- 
«alow ir rezidencijos, moderniški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
na, ugnavietės, vandens Šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50yl60, 
2 blokai į vakarus nuo Harlem avė. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų norą.

JONAS BBOS.
451 Riverside-^Drive 

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

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis i vieną mu

sų puikių nubgalosv, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kilus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jmns apsievventi lietuvių 
distrikte ir virtoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą. , >

Phone Hemlock 8300

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- 

low, plieno konstrukcijos, furnas 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 tą 
kainą. HANSON A OSTROM, 3550 N. 
Cicero Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

galovv, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. H bloko į pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar- 
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukštF viškai, lotas 30yl26, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subntoj 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. ('anai 
1272.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu Šildomi, aržuo- 
lo trinias, labai geroj apielinkėj, 
kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 
kaip vendų, šaukit savininką. 5910 
Irving Paik Blvd. Kildare 8091.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalovv, 5 
bambarių, 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. HOME 
BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. 
La Salio St. Central 6925.

nui.su

