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Lietuva derasi su 
sovietų Rusija

Lenkai ginasi nesirengią 
pult Lietuvą

9 asmens užmušti, 40 sužalotų 
traukinių katastrofof

Lietuvos su sovietą Rusija 
pertraktacijos

Lenkija nesiruošianti ka 
rui prieš Lietuvą

Lietuvos užsienio ministeris iš
vyko i Maskvą derėtis dėl 
neitrahimo sutarties

Prezidentas Moscickis neigia ži
nias apie koncentravimą len
ku kariuomenes

žymiausi miesto St. Petersburg, Fla., gatvė po baisios audros. Paveikslas nuimtas “Pasific
Atlantic Photos”. \ ,

Pilietinis karas Kinuose
Nančangas vėl šiauriniu Kinų 

jėgų paveržtas iš kantoniečių

ŠANHAJUS, Kinai, rūgs. 27.
— šiaurinių Kinų jėgos vėl 
atėmė iš kantoniečių Nančangą, 
Kiangsi provincijos . svarbiausi 
miestą.» I

Praneša taipjau, kad šiaurie
čiai, maršalo Čang Tsolino, 
Mandžurijos valdovo, padedami, 
organizuoją jėgas Šantungo 
provincijoj tikslu pasiųsti jas į 
I Lankovą • kanlonieciams išvyti.

Banditai puolė misionierius

ŠANHAJUS, Kinai, rūgs. 27.
— Kiniečių banditų būrys puo-'Jaki indėnų vadą Matusą, kū
lė miestelį čaukakovą, Honanoris, sako, yra vyriausias indė-

sukilimo kaltininkas.

Ultimatumas Meksikos 
laki iodėnij viršiloms

Gen. Obregonas duoda penkias 
dienas laiko išduoti maišti
ninku vadą

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
27. — Buvęs prezidentas gen; 
Obregonas gavo įgaliojimą vei
kti kaipo specialiais prezidento 
('a)leeo atstovas peri l aktacijose 
fu .'aki indėnų vvresninkals.

pasiuntė 
ultimatu- 

penkias

. Gen. Obregonas 
tiems vyresninkams 
mą, duodamas jiems 
dienas laiko atiduoti j federali
nės karo vyriausybės rankas

provincijoj, apiplėšė miestelio 
krautuves, sudegino britų mi
sionierių įstaigą ir suėmę vieną 
misionierių pasišalino. Piešimo 
metu buvo keliolika asmenų už
mušta.

nų

1,645,000 bedarbiu 
Did. Britanijoj

RYGA, rūgs. 27. — Gauti 
čia pranešimai sake, kad Lietu
vos užsienio reikalų ministeris 
išvykęs iš Kauno į Maskvą tar
tis su sovietų Rusija dėl neitra- 
lumo ir prekybos suti.rčių.

Lietuva tikis išsiderėti, kad 
Rusija pripažintų Vilniaus kori
dorių, kurį dabar I>enkija laiko 
savo rankose, Lietuvos terito
rija.

[Varšuvos pranešimas, pa
duotas vakar N 
bė, kad Lietuva
su a sovietų Rusija 
paktą, kuriuo, tx? 
pripažįstanti 
Lietuvos teritorija.

Varšuvos laikraščiai" 
moju buku grūmojo,' 
Rusija ir Lietuva pasirašyslan-'zidentas, matyt, 
čios militarinį paktą, atkreiptą Į dais Lietuvos 
prieš Lenkiją, tai Lenkų ka
riuomenė, kuri dabar yra su
koncentruota Vilniaus krašte, 
busianti pavartota tam, kad 
pašalinus pavojų gresiantį Len
kijos žiemių vakarų sienai.

i ----------------—....... —

VARŠUVA, nigs. 27. — Grū
modamas paleisiąs seimą Ir pa
skelbsiąs naujus rinkimus atei
nantį sausio mėnesį, jeigu sei
mas nepareikšiąs valdžiai pasi
tikėjimo, Lenkijos prezidentas 
Moscickis šiandie vėl paskyrė 
Bartelį premjeru ir pritarė, 
kad kabinetan įeitų vėl buvu
sieji jo nariai.

Prezidentas, už kurio nuga
ros stovi maršalas Pilsudskis.

Baisus greitąją traukiniu 
' susimušimas

9 asmens užmušti, 40 sužeistų; 
tarp sužeistų yra regis trys 
lietuviai

auj ienose, skel- pasakė, kad jis pri versiąs sei- 
jau padarius mą dar šią savaitę priimti val- 

nepuolimo Įdžios programą, tarp to ir pa- 
kila, Rusija'skyrimą didesnės sumos pinigų 

Vilniaus kraštą armijai. Kailu Raitelis nunei- 
kad

__ , Kailu Raitelis
Igė pranešimus apie tai, 

pasta-jĮ^enk i ja ruošiantis karui, 
kati jei pre-

an-
šiuo pastaruoju Lenkų 

atsako į 
valdžios išleistą 

• memorandumą, kiniame nuro
doma, kad Lenkijos koncentra
vimas kariuomenės Lietuvos 
pasienin gresiąs pavojum Eu
ropos taikai.

Kova už ir prieš prohibici 
ją Norvegijoj

Vokiečių aeroplanai pa
baigė bandomąją kelio

nę j Kinus
Du

27.OSLO, Norvegija, rūgs.
,— Kadangi ateinančio spalių 
mėnesio 18 dieną Norvegijoj 
įvyks visuotinas balsavimas 
prohibicijos klausimu, tai dabar 
tarp prohibicijos šalininkų iri 
jos priešų eina aštri kampani
ja. Įdomu, kad bažnyčia, nors 
oficialiai laikosi neitraliai, fak
tiškai pasidalinus į dvi pusi? 
Bažnytinės organizacijos vienos 
stoja už visišką svaigiųjų gari
mų užgynimą ir savo agitacijai 
nesigaili pinigų, tuo tarpu kai 
kitos bažnytinėm organizacijos 
ir kunigai yra griežti prohibici- 
jos priešininkai.

BERLINAS, nigs. 27. 
didžiuliai vokiečių aeroplanai ką 
tik pabaigė bandomąjį skridimą 
iš Berlino į Pekiną ir atgal, su
ruoštą tikslu Įsteigti pamatą re- 
gulariniam sušisiekimui oru su 
tolimaisiais rytais. Aviatorių 
sugrįžimo iškilmėj dalyvavo su
sisiekimo ministeris Krohne ir 
kiti valdžios atstovai, SSSR am
basadorius, Kinų ir Lietuvos 
ministeriai ir tirinėtojas Sven 
Medin.

Sovietą laivyno kelionės j 
Juodąsias vargai

Kitos valstybės neleidžia jūrei
viams išlipti< uostuose pasiim
ti maisto ir vandens

BETHLEHEM, Pa., rims. 27.
Devyni, o gal būt ir daugiau 

pasažierių buvo užmušta ir ne
mažiau kaip keturiasdešimt su
žalota traukinių katastrofoj, 
įvykusioj šiandie Bethieiieme. 
Nelaimė atsitiko apie 6 vai. ry
to netoli nuo naujosios Union 
stoties, kai Jersev Central ge-. ... . , . , . ... .. .. , . .< , Kai ta eskadra atp.auke ilezinkeho “rlyer « dviejų gele-;,, . , •L. , .r. •. • . * V- • rerrolo uostą, netoli nuo Koru-zinke lu persikntime trenku I 
Lehigh Valley linijos “Lehigh; 
Limited” traukinį. Vienas pa
starojo traukinio plieno vago
nas buvo sudaužytas ii išneš
tas iš bėgių ir to vagono pasa- 
žieriai skaudžiausiai nukentėjo.

Tarp sužeistųjų .via paduoda
mi vardai Elizabeth, Peter ir. 
Simon Valentvage, gal būt kad 
tai bus Valentavičiai ar Valen
tinavičiui, iš Luzerne, Pa.

Ragina sovietus padidinti 
darbininkams algas

Dabar Rusijoj paprastas darbi
ninkas gauna $14, o amati
ninkas, nuo $30 iki $40 mė
nesy

MADRIDAS, Ispanija, ings.
27. Ispanijos vyriausybė va
kar karantinavo sovietų Rusijos 
laivyną, pajukusį sunkią kelionę 
iš Baltijos jūrių į Juodąsias jū
res ir susidedantį iš. trylikos Į komisarams padidinti darbinin- 
nedidelių torpediniu kų, mini
ninku etc. s

Kai ta eskadra

cialinė sovietų komisija, tirinė- 
■ jusi gyvenimo brangumą Rusi- 
|jos miestuose patarė liaudies

šiauriniame Ispanijos pa
krašty, pasiimti reikiamo van
dens, generalinis distrikto kapi
tonas pasiuntė laivyno botą įsa
kyti sovietų jūreiviams, beplau- 

• kusiems valtimis kranto linkui, 
grįžti atgal j savo laiVus ir 
juose pasilikti. Nė vienam bol-1 
ševikų laivyno asmeniui nebus 
leista išeiti krantan. Maisto ir 

, vandens, kiek to reikės, bus ru
sams pačių ispanų pasiųsta.

Amerikiečiai nori paimt i Cenejalinis distrikto kapito- 
Francijos telefonus i,,as: be ,abejo’ taip pasielgS su --------  sovietų laivyno žmonėmis, — 

PARYŽIUS, nigs. 27. — Ne-|v^ atitekamų įsakymų iš 
žiūrint viešųjų darbų ministerio | 
Tardieu nugynimų, iš autori- į Sovietų eskadra jau du 
tetingų versmių sužinota, kad;nėšiai kaip yra kelionėj ir 
Amerikos telefonų koncernai, tąr laiką jūreiviai mė karto 
per švedų tarpininkavimą, veda buvo įkėlę kojos sausumon, ka- 
derybas gauti monopolį Franci- dangi Anglijos h- Franci jos 
jos telefono linijoms operuoti, uostuose jiems taipjau nebuvo 

--------------— leista krantan išeiti.

ikimis algas nuo 2 iki 5 nUoš. 
Pirmiausiai, ir neatidėliojant 
komisija pataria pridėti algojr 
kasyklų darbininkėms, metalo,' 
tekstilės, cheminių fabrikų, 
stiklo ir degtukų pramonių dar
bininkams, paskui pašto ir ge
ležinkelių tarnautojams, o atei
nančiais metais taipjau ir kitų 
valdžios pramonių darbinin
kams.

I Nekvalifikuoti , darbininkai 
Rusijoj dabar gauna, skaitant 
Amerikos pinigais, iki 14 do
lerių mėnesiui, o kvalifikuoti 
amatninkai nuo 30 iki 40 do
lerių mėnesiui.

ga-
Ma-

mė- 
per 
ne-

Siundo Amerikos italus 
prieš Titta Ruffo

ROMA. rūgs. 27. - LTmpero 
aitriai puola garsų operos dai
nininką, Titta Ruffo, fašistų 
nužudyto Matteotti svainį, už 
tai, kad jis nepalankiai nusi
statęs fašistams. Laikraštis 
piudo Amerikos italus smurto 
žygiams prieš garsųjį daini-

Reik daugiau pinigų ne-' 
paprastai padėčiai

Šovė Japonijos ambasa
dorių; manė kad Ispa

nijos karalius

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Darbo biržos skaitmenimis lie
pos mėnesio 5 dieną Anglijoj 
buvo 1,646,000 bedarbių. Per
nai tuo pat laiku bedarbių bu
vo 
pti

1,100,300. Bedarbiams šel- 
skiriama dar 1,075,000 sva-SAN SEBASTIAI'L Ispanija, 

rūgs. 27. • 
dorini Ispanijai 
mobiliu į San 
Franci joj, netoli 
sienos, kažin kas 
basadorius išliko 
bet buvo sužeistas 
ambasados sekretorius, 
kartu važiavo. 1 
nijos ambasadorius iš veido 
yra panašus į Ispanijos k a ra- pasg^lbtą dekretą, kuriuo val- 
lių Alfonsą, tai manoma, kad ekonomijos deliai, 

'T L-midiiim L .. . . .

I 1 , ISpUIIIJa, Į t'v.,.. .

— Japonijos ambasa- *’U sterlingų.
grįžtant auto- ’ -----------------

Sebastianą, > 160 francužy burmistrų 
nuo Ispanijos: 
j jį šovė. Am- 

nekliudytas,
Japonijos'

kurs miestų miestelių
Kadangi .lapo- važiavimas, kurs

> iš veido tesįo rezoliuciją

protestas
PARYŽIUS, rūgs. 27. — Pa

ryžiuje įvyko 16(1 Franci jos 
burmistrų su

pilėme pro- 
prieš nesenai

lių Alfonsą, tai i 
šovikas palaikė jį karalium.

Fašistai išsprogdino I 
priešininko rumus

, panai
kina šimtus subprefekturų ir 
apygardos teismų.

VOKIETIJOJ SIAUČIA ŠILTI- 
N1Ų EPIDEMIJA

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

$1,500,000,000 draugija

YORKAS, rūgs. 27. — 
Oficialiai paskelbta, kad įsikū
rė National Electrical Manu-' .9 ... i • , nepuprastft padct j,factureas asociacija, kuri jun-| <
gia daiktan 270 elektrikinių 
koncernų, bendrai darančių per 
metus biznio daugiau kaip 1,- 
500,000,000 (pusantro bilionoj 
dolerių.

LONDONAS, rūgs. 27. —

\ ’ ■
Mirė Amerikos attache

LONDONAS, rūgs. 27.
'šaukiama nepaprasta parlamen- gar mirė 
įto sesija sankcionuoti paskyri- ambasados

Va- 
Valstijose 

attache

FLORENCIJA, Italija, rūgs.' 
27. — Respublikininkų atstovo I 
Eugenio Chiesos, opozicijos va
do, rūmai buvo stipriai sprogu
sios bomlnis apdraskyti. Chissai 
Nesant namie keletas fašistų 
padaužų smurtu įsibriovė vi
dun, iškrėtė kiekvieną kambarį 
ir išeidami padėjo dar sprogs-! 
tarną bombą.

Politinis chaosas Graikijoj
ATĖNAI, Graikija, Aigs. 27.

Graikijoj viešpatauja politi
nis chaosas. Priešingos Venize- 
losui partijos grūmoja visai ne
dalyvausiančios parlamento rin
kimuose jei dabartinė valdžia 
nepasitrauksianti.

Olandija, nigs. 27. 
epidemija, kuri da- 

lxar siaučia Vokietijoj, persi
metė ir į Olandiją. Praneša, 
kad keliuose miestuose daug 
asmenų susirgo ir jau keli mi
rė.

HAAGA,

AUDRA PORTUGALIJOJ

LISABONAI Portugalėji, 
rūgs. 27.— Siautus vąkar bai
si audra, tęsusią vos penkias 
minutes, Santareme •apielinkėj 
padarė milžiniškos žalos. Mies
teliai Almeirin ir Alpiarca, 
netoli nuo Lisabono, bfevęik vi
sai sunaikinti.

rūgs. 27. 
preziden-

WASHINGTONAS, 
— Mirė Guatemalos 
tas Orellana.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

;mą daugiau pinigų tęsti ilgiau Burg, kurs praeitą antradienį |
, • paskelbtą aeroplanui nukritus,

ryšy su kasyklų bininkų 'sjaį sužalotas.

ŠANHAJUS, Kinai, 
buvo Imi-1 Phoh AnnAc n<mV

streiku.

, rūgs. 27.
Rusų-Azijos bankas likvi

duojasi.

50,000 Sirijos druzų nori Meksikos miestas, nigs, 
pasiduot francuzams j27- — r

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

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Kovoj su filipiniečiais
10 asmenų krito

. —. Girdėt, kad finansų mi- 
'nisteris Pani, prezidento Ca'le- 

BEIRUTAS, Sirija, nigs. 27. |so prašomas’ atsiėmęs savo n- 
x v. i . a. » r v, . zignaciją.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

MANILA, Filipinai, iugs. 27.
Šulu provincijoj, netoli nuo 

Ubiano, įvyko susikirtimas tarp 
Filipinų raitosios 
maištingų morų bandų. Septy-% 
ni morai ir trys
buvo užmušti ir po keletą abie
jose Šalyse sužaloti.

milicijos ir

milicininkai

10 reisinių arklių sudegė
HABRODSBURG, Ky., rug

sėjo 27. ~~ Praeitų naktį de-

— šešiasdešimt tūkstančių mai
štingų druzų,. vienam tikybos 
mokytojui, Ahmedui el-Hadžari, 
vadovaujant, kreipėsi j Franci- 
jos aukštą komisiją pranešda
mi, kad jie esą pasirengę pasi
duoti.

Penki ekskursininkai 
prigėrė i.

POMOROY, Ohio, rūgs. 27 
Ohio upėj, netoli nuo Čia, vaKar

Parduokit kas jums nereika-Į jfomt reisinių arklių, 
lingas per paskelbimus Naujie- 40,000 dolerių, 
nose. įkurs sunaikino puik. Gaitheio'į Pomoroy, ir leidžiantles per

tvartus parodos aikštėj. /upę apvirto jų valtis.

lių, vertės t prigėrė penki ekekuraininkai. 
žuvo gaisre, Jie grįžo iš Pittsburgho namo

/

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

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
. kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 

pristatyti į nurodytą adrese miestą.
Tik pamislykit, už patarnavimą ir 

greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai įP centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon. r*

i

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

Apsiniaukę ir nenusistojęs 
oras?■ truputį šilčiau; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros vidutini
škai buvo 48* F.

Šiandie saulė teka 5:45, lei
džiasi 5:39 valandą?

Žvėriški kankinimai 
lenkų kalėjimuose

VARŠUVA, VIII. 27. (El
ta). — Pranešama apie baisius 
politinių kalinių kankinimus 
lenkų kalėjimuose, kurie iški
lo ryšy su nesenai patiektomis 
sseime interpeliacijomis. Pav., 
vienam Polesės kalėjime gudas 
už neprisipažinimą esant, ko- 
munistu buVo įpustas iki liko 
be sąmonės. Iš galvos buvo 
ištraukti beveik visi plaukai, o 
pey nosį įpilta 5 bonzos van
dens. Kalinys buvo kankina
mas tol, Jęol nepasirašė jam 
pakišto protokolo.

Interpeliacijose taip pat ke
liamas žvėriškas kalinių kanki
nimas Baltstogės ir Gardino 
kalėjimuose.

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

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

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį

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

The Northwestern Stove Repair
Company Užlaiko Visas Dalis

lik paimkit numeri ir išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalį. Nelauk zero šalčių.

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

Northwestern Stove
Repair Company

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

66 East Lake Street 853 West 63rd St.
Tarpe VVahaNh & Michigan Avė. 2 blokai I vakarus nuo Halsted
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St.
Tarpe Ualifornia & Fullerton Avė. South Chicago

NToksleiviu1 Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

musų nesiskubino jam atsakyti. Į
Tada be niekur nieko jisai nė
kieno neprašomu atvert? savoj Reikalaudami 
sermėgos palą ir pirštu parode •'•'****
i n 1i1/ oi i \ v nvivil/ ičnu tt ■ K tt M ■ n I

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1789 South Halsted St., Chicago, III.

J. LAZDAUSKfe, Pirm'., 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1884 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S, Francis™ Ave„. Chicago..

žemės amžius ASTRONOMIJA
į'i~I-.a ■

J, Lapas

žiurėjau ir pamačiau ant meda- 
likėiio Lenino galvą. Kada Kau
lui Zabiibalai buvo pasakyta, 
jog čia (/laikytosios- prakaltais 
buvo darbininkų, jis atsikreipęs 
j kalbėtoją nuobožniai pasakė:

Perk tiem^ buržujams kai-

RAKANDU

PILVUI GYDYTI BITERIS
šis pagarsėjęs Pilvui Gydyti Biteris buvo vartojamas jau dau

gelis metų kaipo vidurių vaistas. Jis yra kuogeriausias nuo pilvo ne- 
grumuliavimo, skilvio nemalimo, galvos skaudėjimo jr pametimo 
apetito.

Jis yra padirbtas iš palinktų žolių, medžių žievių, šaknų ir tyrų 
Californijos vynų.

šių bitelių kiekybė negalima paaugštinti. Vienas aptiekorius, 
chemikas turėdamas 40 metų patyrimo užžiuri jų padirbimų šiaip 
užtikrindamas jų naudingumą.

Kaip žmogaus pilvas nedirba, jo visas organizmas yra užnuo- 
dintas, inkstai nustoja dirbą ir žmogus jaučiasi visiškai nuvargęs.

Vaitodamas šį biterj kaip nurodyta ir ištirdamas jo naudingu
mą nebusite be jo ir visuomet turėsite bonkelę savo namuose. Svei
kata tai yra turtas.. Kaina vienos bonkos $1.00.

Reikalaukite nuo savo aptiekoriaus “Salute Stornach Bitters“, 
arba užsakykite tiesiog iš musų. •

SALUTE DRUG AND CHEMICAL CO.
616 West 31 st Street, Chicago, III.

Boulevard 7351

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Kiekvienam iš musų butų 
žingeidu žinoti žemės amžių, 
šiandieninis mokslas tačiau tik
ro žemės amžiaus metų,skai
čiaus pasakyti negali. Geriausia 
musų patarnavimas savo skai
tytojams šiuo atveju gali būti 
paduodant įvairių mokslininkų 
nuomones.

Kelvin apskaitliavo, kad že
mės plutai atšalti reikėjo dau
ginusia 100,000,000 metų. Dau
gelis kitų mokslininkų mano, 
kad žemei paruošti dabartinį 
nuošimtį jurų vandeny druskos- 
arba sodiumo reikėjo daugiau 
metų, negu apskaičiavo Kelvi
nas. Profesorius B. B. Bolt- 
\vood, pavyzdžiui, sako, kad 
radiumui pasiskirstyti reikėjo 
ne mažiau kai 1,600,000,000 me
tų. Profesoriaus Jeans’o nuo
mone, apie 500,000,00 melų at
gal yienos žvaigždės prisiarti
nimas prie saulės privertė ją 
išmesti i erdves viena savo ma
sės gabalą po kito, Iš ko ir pa
sidarė planetos.

Archibald Greikie sako, kad 
žemės nuosėdų storiui susifor
muoti reikėjo 100,000,000 metų. 
Vėliausi prof. Kazio Schucherto 
žemės sluoksnio tyrinėjimai pri
vedė jį prie išvados, kad Greikio 
žemės amžiaus metų skait
linė esanti perdaug maža. 
Jo tyrinėjimai, esą, verčia jį 
geologiškų metų skaičių didin
ti, o ne mažinti. zProf. John 
Joty 11122 metais paskelbė, kad 
žemės įvairių medžiagų sėdimas 
prasidėjęs nuo 150,000,000 iki 
200,000,000 metų atgal.

Kaso J. B-sas
Mėnulis

V. K. Račkauskas

Du parapijom
[Feljetonėlis]

Senai, labai senai, kada Ame-Mėnulis yra dalis musų že-J Senai, labai senai, kada Ame- 
mės. Jis \ra padarytas iš tos rikos lietuviai pradėjo žengti į 
pačios medegos, kaip ir. musų taip vadinamą bedievybės peri* 
Žemė, ir savo išsivystymo pa- odą, po Amerikos lietuvių kolo- 
matuose jis žemei prilygsta, nijas važinėjo su pamokslais be-v 

dievių kun. M. X. Mockus.
To kunigo parapija buvus la

bai didelė. Jisai sakydavo, kad 
jo parapija tęsusi nuo Atlanti- 
ko iki Pacifiko. Jis, vadinasi,

matuose
kaip duktė savo motinai. Kas 
su mėnuliu atsitiko, tas gali ir 
su musu žeme atsitikti, užtat 
gal nebus pro šalį žinoti, dėl 
ko ant mėnulio atsirado plyšiai. 
Mėnulio tyrimo tikslais du a n g- laikydavosi to phties- principo, 
lai mokslininkai, Bayle ir Gar-* kaip lenkai: naša viara - od 
penter, padarė sekantį eksperi- morza do morza.
mentą (bandymą). Juodu pri-| Kun. M. X. Mockaus- misija 
pildė stiklinę kulką vandeniu uUy0 platinti bedievybę tarp 
ir užliejo. Tada įkaitino ją taip,kapsėtos trokštančių ‘ lietuvių, 
kad viduje esąs vanduo būtinai kritikuoti bibliją,' platinti ir 
didesnį apėmį turėjo įgauti, ne-( skleisti bedieviškus laikraščius 
gu jį apsiaučiantis stiklas. Van- jr knygas, 
duo suskaldė stiklą ir pagim
dė plyšius, kurie buvo ypatin
gai panašus mėnulio kraterams. ml Nedidelį miestelį, bet tirštai 
Padarytas eksperimentas su apgyvento lietuviais. To miesto 
stiklo kulka atsako tiems reiš-j bedieviai paėmė salę, atspaudi- 
kiniams, kurie įvyksta atšalant 1,0 laPe,iV niaž-daug tiek, kiek 
didžiam dangaus kunui. Atšal-Į Busi jos piniohzų komisarai au
stančių dangaus 
nelygumas darosi 
traukimo. Turime priminti, kad Bivėse, skiepuose ir prie Dievo 
pasekmės tos pačios būna kaip ,u,,nV- Visas miestelis skaitė, 
viduriui išsiskiečįąnt, taip Inkš-, ^4 ^un* Mockus tokią ir tokią 
tui labinus susitraukiant. Taigi dieną, tokioj ir tokioj svetainėj 
prie abiejų būdų turi tokie pat laikys pamokslą iš biblijos, 
suplaišiojimai įvykti. Yra aiš-l v Prakalbų dientfi atėjus, salė 
ku, kad juo lukštas tvirtesnis' žmonių prisigrūdo, kad net sie- 
darosi, tuo didesnis pavojus at-! nos braškėjo. Iš Mockaus lupų 
si randa tokiai dangaus kūno i klausytojų ausis žarstėsi juo-

Kartą kunigėlis nuvyko j vie-

delei susi-
spaudine rublių, ir platino vi
sur: karčiamose, belinėse, krau

♦ * *
Dabar labai aukštai kyla klau

simas, kuris tų dviejų para pi jo
nu geresnis: ar tas, kurs Komą 
ir popiežius garbina, ar tas, 
kurs su dusia ir kunti tiki ir 
garbina Maskvą ir jos komisa
rus?

Ignoruotų aklumas, ar
ba krokodiliai .'■<

8A3RAVICIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės“ 4fc?kordų Skyrius įsigijo 

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

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis” 
(12 colių, $1225)

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brboklyn, N. Y.

RUDENI

5.

GERIAUSIAS ORO ^PRANAŠAS
NAMUOŠE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS7 PARODO:'
Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį. 
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų. 
Besiartinančią audrą ir smarkų .vėją. . 
Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku. 
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

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

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

. 80 centų
75 centus

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

Harsinkities Naujienose

Nunešk mane, vėjužėli, 
J kalnuotą kraštą, 
Kur vargst' mano vienintelė 
Draugė ašarų-bėdų, 
Bado, šalčio ir vargų....
Nunešk mane, rudens- veji, 
Į tolimą kraštą...
Aš ją meiliai apkabinsiu, 
Prie krutinės glausiu, 
Gal jos skausmą nuraminsiu.. . 
Užgimdysiu ją saldžiai, 
Sudainuosiu jai graudžiai 
Ir, mažutę apkabinęs, 
Prie krutinės glausiu....
“Migk, — sakysiu, kūdikėli, 
Sapne semk ramybę, 
Pamiršk vargą-prakaitėlį...
Pamiršk smūgius ir skriaudas, 
Sielon imk naujas spėkas, 
Migk, brangusis kųdikėli, 
Sapne semk ramybę.,.

“Aš norėjau tau parengti 
Tikros laimes rojų __
Aš geidžiau skausmų išvengti... 
•Neužteko man spėkų, 
Puoliau, Stfhiuštas vargų 
Pas’ rengtos- tau laimės rojų, 
Pas pat laimės rojų...
“Migk, vaikuti, migk pamiršus 
Sunkią amžiaus naštą... 
Te audra sau siauč’, įniršus! 
Vėl saulelė mums užšvis, 
Tamsų rūką išsklaidys, > 
Sunkenybes tad pamiršę 
Vargkim amžiaus vargą...”
Duok sparnus man, vėjužėli, 
Lėksiu į tą kraštą, 
Kur vaYgst’ mano 'vienintelė 
Draugė ašarų-bėdų, 
Bado, šalčio ir vargų...
Duok sparnus man, rudens veji, 
Lėksiu į tą kraštą:..

BQk koks nori rodytis — ir 
geras būsi žmogus.

Bepigu iš svetimo kailio ne
rėžti plačios naginės. — Bepi
gu iš svetimos kišenės nemo
kėti.

čiau pos, 
vesta.

mėnulis yra kur kas jaunesnis 
už musų žemę, Mat ir ant dan
gaus kūno pritaikintas įstato
mas, kad mažesnis visada trum
piau gyvuoja už didesnį. Prie* 
dangaus kūno tas apsireiškimas 
yra būtinas, kadangi mažesnis ; 

’ kūnas visada pirmiaus turi at-1 
šalti, negu didesnis. Mėnulis 
jau pergyvenęs savo valandas ir 
jis jau atšalęs ir yra skaitomas 
negyvu dangaus kimu.

Betyrinėdami matome, kad 
musų žemės lukšto atvėsimo 
procesas lėtai, bet nuolatos ei
na. Tokiu budu prie besikei
čiančių apystovų gali prisitai
kinti visa žemės gyvybė. Nuo 
atvėsimo, o nemažinus ir nuo 
savo paties spaudimo, kuris jos 
masę nuolatos labiau ir labiau 
spaudžia, maži naši žemės dia
metras.

Žemės oda arba jos lukštas 
pasidaro žemei perdidelis ir jis 
susitraukia ir susirukšlėja taip
jau, kaip seno žmogaus oda. 
Žemės atšalimas arba jos trau- 
kimąsis daro žemės paviršy at
mainas, iššaukia žemės drebė
jimus ir katastrofas, bet suly
dinus su žemės dydžiu tie įvy
kiai nėra taip baisiai atjauda
mi pavidale žemės drebejimą, 
kurie keliose sekundose didžius 
žemės plotus su jos gyventojais 
pajėgia išnaikinti.

*
, ’7' «

Pamylėjau aš ją — 
myliu ir aną, 

bet kurią labiau, 
nė pats nežinau.

loji lyg geresnė, 
o ana gražesnė,

bet kuri labiau' 
nė pats nežinau.

Tad nereik šito?, 
nei gražios anos, 
kurios labiau — 
ne pats nežinau..

f * Untė,

bet

. I r i ' . .
čiauškia' kaip kiaule žirniuo

se.

Dantis praėdęs, proto nejgysi.

kaip vakar marti1 Darbininko visada juodos pa-

į klausytojų ausis žarstėsi juo- 
jau žinome, I ka' apie Dievą, apie bibliją, apie 

kunigus ir tikėjimą. Visokių 
partijų ir pažtvalgų žmonės, dū
liai juoko, nėrėsi’'iŠ'kailio. Jam 

i plojo kaip bedieviai, taip ir pa- 
1 rapijonys'. Nuliudusi ir pilna* 
'smulkų sėdėjo liktai viena 
Migšių Magdė.

I Prakalbos baigėsi. Visi links
mi ir su šypsą veiduose skirstė
si namo, tarytum iš kokio juo
kų teatro. Salėje pasiliko ku
nigas, komitetas ir Migšių Mag
dė. Be niekur nieko Migšių 
Magdė priėjo prie bedievių ku
nigo, pagriebė jam už rankos, 
pabučiavo ir nužemintai dėko
dama jam, su didelių smutkų 
suspausta širdžia pasakė:

—(Duok tiems bedieviams į 
kailį, kunigėli, duok...

« * «
Kad parinkus feljetonams 

medžiagos, andai buvau nuvy
kęs į Jeffersono giraitę, kame 
turėjo būti komunistų prakal
bos. Kada aš su savo sandarbi- 
ninku nuvykau į prakalbų vie
tą, tenai komunistams pamoks
lą jau sakė nesenai įšventintas 
į daktarus Barškalius. Mudu su 
draugu nutupėva netoliese į 
pakrumi, iš kur girdėjosi kiek
vienas kalbėtojo žodis.

Iš kalbėtojo burnos, lyg iš 
kokios bačkos, pylėsi tokie žo
džiai, kaip darbininkai, prole
tariato diktatūra, kapitalistai, 
buržujai; pardavikai, išnaudo
tojai ir tt. ir tt. be galo ir kraš
to.

Tarpo klausytojų visą laiką 
sėdėjo ir su dideliu nuobožnu- 
nui klausėsi daktaro Barška- 
liaus prakalbų Bailias Zabir- 
bala.

Prakalbos baigėsi. Mudu su 
draugu pasikėlėva iš pakrumio 
ir nuėjova sveikinti daktarą 
Barškulių. Mano draugas užve
dė su daktaru Barškalium kal
bą apie tai, kaip dar visai ne
senai, vos keli metai atgal, 
Barškalius tebelankė vidurinę 
mokyklą, o dabar jis jau dak
taras ir laiko kalbas apie to
kius yožniUs dalykus, kaip pro
letariato diktatūra.

Tuo tarpu prie musų priėjo 
visą laiką prakalbas klausęs 
Kaulas Zabirbala ir klausinėjo, 
ar čia darbininkų buvusios p ra-

Ot, sakysime, ant Bridgępor- 
to nedideliame urvely sėdi ke
letas užkietėjusių ignorantų. 
Tie ignorantai yra senai nuo 
“svieto atsiskyrę”. Jie rašo j 
savo lapelį lai, ką jų ignoran- 
tiška ambicija diktuoja. Ką vi
suomenė veikia, ir kuo ji įdo
maujasi, tie ignorantai negi 
skaitysis su visuomene. Mat jie 
laikosi budelių diktatoriško 
obalsio: “klausykite ką jums 
liepia daryti jūsų ‘staršieji’ ko
misarai, tai viskas”. Trumpa ir 
aišku! Klerikalai irgi skelbia 
panašų obalsį — klausykite sa
vo dvasiškių, ar ne taip?

Labai juokingai išsirciškia tie 
Bridgeporto bolševikų lapelio 
pisoriai rugsėjo 24 d. laidoj, 
dėl tilpusius “Naujienų” n r. 223 
žinios, kaip p. P. Badwill’as Flo
ridoj sugavo ir padovanojo Lin- 
colno parkui krokodilį. Tą ži
nią visi skaitė ir labai domėjo
si to lietuvio drąsumu, jog jis 
įstengė sugauti tokį “baisūną”.

Bolševikų lapelis kiauliškai 
drysta šmeižti “Naujienas” kam 
jos, girdi, dedančios tokias ži
nias, kaipo socialistinis laikraš
tis. Argi jau tiek kvaili yra tie 
bolševikų redaktoriai, kad jie 
negali suprasti keleto laikrašti- 
ninkyslės taisyklių? Galimas 
daiktas, kad jie ir yra žiopli, o 
gal begėdiški ignorantai. Juk 
ta žinia apie krokodilio sugavi
mą tilpo kaipo žinia, kaip ir vi
sos žinios. Laikraštis juk ir yra 
tiktai tam, kad informavus vi
suomenę, kas aplinkui ją dedasi 
ir ką pati visuomenė veikia. Ta 
žinia buvo ne paties redakto
riaus P. Grigaičio rašyta, bet 
paimta iš tikrų atsitikimo šal
tinių ir patalpinta į žinių sky
rių, o ne į Redakcijos vedamus 
straipsnius. Taigi ką tokia ži
nia gali turėti su socializmu ar
ba bolševizmu? O bolševikai ant 
tiek žemai save stato, kad Het 
apžvalgas rašo, prikišdami ne
imtus daiktus ir patys save -ant 
juoko pasistato.

Kita vertus, p. P. Bad>vill’as, 
padovanodamas tą krokodilį 
Chicagos' zoologijos parkui, juk 
atliko tinkamą kultūros darbą.I 
Bet ar bolševikai skaitosi kul
tūros darbo dalininkais? Ne. Jie 
yra ignorantai. Nestebėtina, kad 
visuomene spiauna ant bolševi
kų ir jų “ežednevnos” gazietos.

Don Pilotas.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,' J
THE PEOPLES 
FURNITURE'CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

1922-32 So. Halsted Street 
Priei 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

, JT. :
f................ ,W" 1 ™ 1 •

Visi Galite Įsigyti 
Žurnalą “Bangos”

Tiktai už 17c j Mėnesį
“BANGOS” yra 16 didelių pusla
pių žurnalas, spausdinamas ant 
gražios popieros. “BANGOSE” yra 
daug jvairių skyrių, kaip tai: “Ti
kėjimo Klausimai”, • “Laukų Žie
dai“, Redakcijos Straipsniai, Per
žvalga, Juokų ir Satyros, Keiste
nybių, ir daug kitų, kuriuose kož- 
nas gali rasti sau naudingų daly
kų pasiskaityti.
Nieko nelaukdamas sėsk ir rašyk 
mums laišką, kurin įdėjęs $2.00 
paštos “money orderį“, čekį arba 
pinigais ir siųsk užadresavęs se
kančiai:

“B ANGOS”
219 W. Main Street 

Westville, III.
Atsišaukit, o. mes vieną numerį 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI. 

>—i .........     ■■

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Spfeciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Re«. Tel.

Beverly 2300

-NAUJIENŲ” KNYGŲ
. KATALOGAS

SEVERA’S

GOTHARDOL

Kaina BO ir 60 centai

Pirkite pas aptiekorius.

nikterėjimp, užsigavimp, 
susimušimp, tinimp

Nuo Skaudėjimo.

W. F. SEVERĄ C0., CEDAR RAPIDS. 10WA

Paikfitinas naminis linimentas per 
suvirŠum 46 metus. Tad tai yra 
laiko išbandyti ir užsitarnavę jūsų 
pasitikėjimo,

Tel. Lafayctte 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuoj» oriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, UI.

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

"NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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



Antradienis, Rūgs. 28, 19^6
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Amerikos Lietuvių Seimas
(Tęsinys)

BagoČius; gyvu žcfdžiu išdėstė 
labai nuosekliai meno reikalus. 
Prie to referato pridavė sekan
čią rezoliuciją:

REZOLIUCIJA MENO 
KLAUSIME

Tam tikslui Susivienijimas tu
ri jau ir fondą apie iŠ 2,000 
dolerių, kuris nuolatos bus pa
pildomas, turi ir gerai oiga- 
flizuotą aparatą — tai SLA. 
kuopas ir apskričius. Keikia 
tik širdingo Amerikos lietuvių

ninio gyvenimo? Kokių prie- “Penktas Amerikos Lietuvių 
monių reikėtų imtis, kad su- Visuotinas Seimas, imdamas j 
darius reikalingas sąlygas jau- atydą tą faktą, kokią svarbą 
nimo dalyvavimui musų visuo- visuomenės gyvenime turi dailė 
meniniuose darbuose ir kad >r menas priima sekančią rezo- 
apsaugojus jį -nuo visiško iš- liuciją:
tautėjimo? Tiesa, buvo labai! J‘l) Amerikos lietuviai nuo-

visuomenės pritarimo ir prie to maža laiko šitiems * atsak.s^- 
darbo prisidėjimo, o Susivieni-’mams patiekti ir turbut todėl.
jime jaunuolių auklėjimas ii 
veikimas greitu laiku išbujotų 
į platų ir pasekmingą darbą.

“Kalbant apie pritraukimą 
prie lietuvių gyvenimo jau au
gusio jaunimo, tai irgi su vie
nu lietuvybės obalsiu jo nepa
sieksime. Keikia atminti, kad 
šio krašto žmonių ir viso gyve
nimo ideologija yra visai skir
tinga nuo tų savybių, kokias 
mes esame paveldėję. čionai 
beveik išimtinai pirmiausiai 
žiūrima kiek yra apčiuopia-

nedaug tegu vau atsakymu į 
tuos savo paklausimus. Vienok 
ir tie keli atsakymai aškiai 
vaizduoja musų jaunimo troš
kimus ir aiškiai parodo musų 
visuomeninio gyvenimo tanku
mus linkui jaunimo, kuriais jie 
nusiskundžia. Patarčiau šitam 
skaitlingam suvažiavimui iš
klausyti tuos musų jaunuolių 
pareiškimus, juos j>erskaitant 
ir taipgi paprašant šiame sįj- 
me dalyvaujančių jaunuolių? 
kad jie savo nuomones pareikš-

fširdžiai rems kiekvieną darbą, 
1 kuris kelia'lietuvių meną ir pri
sižada remti visus tuo iš Lietu
vos atvykstančius artistus ir 
menininkus, kurie atvyks mus 
tarpan su atatinkamomis legiti- 
mačių menininkų draugijų re
komendacijomis. . Sutvarkymą 
viso to darbo paveda Tarybai 
arba jos komisijai, kuri bus šio 
Seimo išrinkta.

(Bus daugiau)

“Kitų Tokių Nėra”

mos asmeninės naudos by ko
kiam darbe. Tokio idealizmo, 
kaip mes suprantame, šiame 
krašte yra labai maža. Todėl 
butų veltui tikėtis tokio idea
lizmo ir iš čionai augusio mu
sų jaunimo. Jis auklėtas ame
rikoniškoje dvasioje ir todėl

tų.
“Baigdamas turiu pažymėti, 

kad pasiremdamas tais jaunuo
lių pareiškimais ir savais pa
tyrimais iš pasikalbėjimų su 
jaunuoliais, patiekiu šiam ger
biamam Seimui pasiūlymus jau 
konkretėje foimoje kuriuo bu

tu rime eiti prie jo tais keliais, 
kuriais visas šio’ krašto gyve
nimas eina. Mes negalime at
mesti ir savo jaunimui tų ideo
logijos savybių, kurias mes

du reikėtų eiti prie musų jau
nimo auklėjimo ta kryptimi, 

'kad jis butų su mumis ir pa
gelbėtų mums dirbti svarbiuo
sius visuomenes darbus. Ką

esame paveldėję anapus van
denyno, nes jaunimas jų nesu
pras—jis jau paveldėjęs ame
rikoniškos ideologijos savybes. | 
Taigi ir augusio jaunimo pri-i 
traukimui prie musų visuome-1 
ninio gyvenimo reikia sudaryti 
tokios sąlygos, kad pirmiausiai 
jis matytų l>ent kokią apčiuo
piamą sau naudą iš musų vi
suomeninio veikimo. Tik tuo

Seimas su šiais mano pasiūly
mais padarys, palieku jo nuo
sprendžiui ir jaučiuosi savo pa
reigą sulig geriausių tegaliu 
atlikęs. Prie progos noriu at
siprašyti gerbiamų . šio Seimo 
dalyvių, kad gal truputį per
daug laiko užėmiau su šiuo sa
vo paaiškinimu. To svarbaus 
klausimo trumpesnėje formoje 
suglausti negalėjau. Pasiti-

Jus galit pasitikėti gyduolėmis ku
rios išlaikė bandymus ir gyvuoja jau 
50 metų. Tai yra Severa’s Cough 
Balsam, karias bilc veislininkas su
telks jums už 25c. didesnės mieros 
stovikelis, 50c. Jos prašalina kosulį 
kuomet kitos gyduolės to padaryti 
negali. Mr. A. Kūne, Ilemlock, Ohio, 
sako: “Kuomet jokios gyduolės, net 
ir musų šeimynos gydytojo gyduo- • 
lės, negalėjo sustabdyti mano dūk- ’ 
terš kosulį, aš tuomet nupirkau Se-! 
vera’s Cough Balsam ir kosulys grei
tai pranyko. Tai yra puikios gyduo
lės, kitų tokių nėra”. Severa’s Slogų 
Tabletai prašalina slogas, 30c. pas 
vaistininkus. W. F. Severu Co., Ce- 
dar Rapids, Iowa.

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $207.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai-1 
pėdos $181.00 iki $186.00.

Garsinkites “NAUJIENOSE”

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miestu Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. , Koom 1538 
Telephone Randolpfi 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Koosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullinan 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

Tel. Lafavettr 0094

E. V. K RŪKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedaliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

LIETUVIAI DAKTARAI.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
. AKUŠERKA

3101 S'o. Halsted St, kampas 31 gat.
Tel. YarrfM lliy 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Fernsyl- 
vanijos ligon- 
bu^iuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i j 
kįtosiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą

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

I^DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS-

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

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

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

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

1
 Dienomis: Canal

3110. Naktį
Drexel 0950

Boulevard 4186
X 3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

bndu sudarysime reikalingą 
impulsą didesniam skaitliui 
jaunimo pritraukti prie savęs. 
O su laiku atsiras ir musų jau
nimo darbuotėje reikalingo 
idealizmo ir pasišventimo pra
kilniems darbams.

Leiskime pačiam jaunimui 
išsitarti

“Mano supratimu tik patys 
jaunuoliai tegali pasakyti ko 
jie pageidauja iš musų visuo
meninio gyvenimo, kad susida- 
rytų atatinkamos sąlygos jų 
dalyvavimui v isuomeniniuose

musų darbuose. Be pačių jau
nuolių prisidėjimo mes vieni 
šito klausimo negalėsime iš
spręsti pilnai teigiama prasme 
ir mums ir jiems. Kad musų 
jaunimas butų visiškai išsigi
męs, to sakyti negalima ir bu
tų labai neteisinga šitai musų 
jaunimui primesti. Jis yra tik 
paviršutinio ištautėjimo pri
slėgtas, vienok tautinės sąmo
nės kibirkštis jų širdyse rusi. 
Man pačiam ir manau ne vie
nam iš Jūsų teko būti liudi
ninkais, kaip musų jaunimas 
džiaugiasi lietuvių tautos lai
mėjimais ir tuojaus stoja gin
ti jos garbės, jei kas pasidrąsi-

kiu, kad šis skaitlingas Seimas 
atkreips reikiamos domės į 
svarbųjį musų jaunimo auklė
jimo klausimą ir padarys ata
tinkamas išvadas, kad Ameri
kos lietuvių visuomeninio gy
venimo ir musų jaunimo atei
tis butų įvesta į šviesųjį lai
mėjimo kelią.“

Po išklausimo referato, skai
tyta rezoliucija; po diskusijų 
buvo įnešta išrinkti komisiją 

Hš jaunuolių; įnešimas diduma 
i balsų buvo priimtas.

Seimo pirmininkas paskyrė 
j komisiją iš solcančiii jaunuolių:

Mikolainis, Strimalčiute, Dr.

i Kapočius, Bagdonas, Kazlaus
kas.

Seimui prisiimtus 'siuntinys 
nuo V. M. Stulpino iš Chicago, 
III., Lietuvos išdirbystės sal
dainių “Birutės“ išdirbystės, 
kaipo reklamą.

Skaitoma telegramai su lin
kėjimais.

Jnešta ir paremta uždaryti 
sesiją iki 9:00 vai. ryto.

SESIJA III
Sesija atidaryta 9:30 vai. ry

to per Prezidentą St. Gegužį.
Paimta savarstymai Lietuvių 

menas. Referuoja adv. F. J.

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

Musų dideli laivai''milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, | 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- i 
Pfttsburgh), ZEELAND, AK ABIC.' 
siūlo greitų kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę. t

Visi inusų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa- t 
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

K.JURGEL10NIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Kuom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 1d ryto iki 12 

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

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

3464 So. Halsted Šit.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

l ■ ......................

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 S'o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų hgų.

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

dos ryto iki 1 vai. )po piet.
Tci. Midway 2^80

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

| Res. telephone Hyde Park 4000

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu .r greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS j 
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas 
NORTH GERMAN 

LLO YD 
100 N. LaS'alle StH Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų .

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti I^avitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Koom 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais 4
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Koom 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S'. Halsted St., >Chicago

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Ilemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais: Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky-. 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

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

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

rz > ji nuo 9 ikt II vai. rytej
Valandos] „uo h

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia^

!

Ofiso TeL Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaiku ir visų chroniškų ligų.

OfiHHH: 3103 So. llalsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos; 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

na lietuvius žeminti arba Lie
tuvą šmeižti. Nors rodos toki 
jaunuoliai neturi mažiausio su
pratimo apie lietuvių tautos 
reikalus ir apie Lietuvą, vienok 
jie nemažiau už mus piktinasi, 
kuomet lietuviai ir Lietuva yra 
niekinama. Tas reiškia, kad 
musų jaunimas sieloje ir dva
sioje yra sveikas tautiniu žvil
gsniu, tik jam reikia duoti pro
gos pasireikšti musų gyvenime, 
žinoma pasireikšti ta prasme, 
kokia galima sulig susidariusių 
sąlygų šio krašto gyvenime. 
Tegul musų jaunimas kad ir 
angliškai kalba, by tik lietuviu
kus darbus dirbs.

“Sužinojęs iš šio Seimo ren
gėjų, kad man prisieina refe
ruoti Amerikos jaunimo lietu
vių klausimu, stangiausi su
rinkti žinių iš pačių jaunuolių 
ir tuo tikslu išsiuntinėjau į į- 
vairių kolonijų man žinomus 
jaunuolius 30 laiškų ir kitų 
žodžiu paprašiau atsakyti j se
kamus klausimus: Ar jų nuo* 
mone yra galimybes pritraukti 
jaunimą prie lietuvių visuome-

SEREŪOS RYTE, RUGSEJO-SEPT. 29,1926 

The

S. S. KRESGE & CO.
T

1335 South Halsted Street

Atidaro dar viena savo 5,10 ir 25c krautuvė. 
Daug specialus vertės prekiy bus ant parda
vimo su dideliu pasirinkimu prekių musy re

guliariuose skyriuose

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar4 stotį, 

arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

...........................   Atkirp čia . .......... -...................................
Data: Rugsėjo 28 d., 1926

f DR. MARGĘRIS
I Gydytojas ir Chirurgas
I 3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

U ..— J
. . „ I . ■ I ......................................... I

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

■ ■■■■ - ■ ■ - — *

/ " 11 ■■ —s
Office Boulevard 7042 v

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
............. — --------------- — ■/
................. ” Ą

Res. 6600 So. Artesian Avė.
’ Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS »

1821 So. Halsted St.
Chicago, Iii.

v—.................    ■.,/

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

t-T- ■ --------------------- L--- ------------ . -..........................................

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Ertmių©
Šios dainos tinka chorams Ir 

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

įsigyk sau vienų Šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
'dųntimu $1.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, FU.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily New» Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicaro, UI.
Tdephone Rooaevclt 8500

Subscription Rates: 
$8.1)0 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................................
Pusei metų ..... ....................
Trims mėnesiam* ....... .
Dviem minėdami .............
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ~.....................
Savaitei ...... .....................
Mėnesiui ...............................

1 " ------

ApžvalgaX Apžvalga
2.50 _______ ________________
1.50

.75
KOMUNISTIŠKA “RE VOLIU- 

Or CIJA”—PAS KOMUNISTUS

Nesenai “Naujienose” buvo į-

Entercd as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Illr under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Rooeevelt 8500.

'žmogžudystės papildymą. Vie- 000? Sacco ir Vanzetti yra pa
nok Vanzetti štai ką pareiškė: prasti darbininkai, kurie daly- 
“Aš niekuomet nesu matęs Ma- vavo Amerikos / darbininkų ju- 
deiros, kuris, sakoma, tvirtinąs, dėjime, dirbdami1 tarp mažai 
jog jis papildęs žmogžudystes, o teišsilavinusių ateivių. Amerikos 
mes esame nekalti. Aš negaliu darbininkai dės pastahgų, kad 
jį čia matyti. Mes čia tegalime jie nebūtų nužudyti!”
matyti gimines ir kunigą”. j Prieš kiek laiko du valdžios 

Į W. G. Thomson, pasmerktųjų agentai pridavė afidavitus^. ku'1 
advokatas, išgavo iš Madeiros 
sekamą prisipažinimą. 1920 m. 
kovo ir balandžio mėn. Madeiros 
gyVenęs Providence ir rinkęs
Amerikos Gelbėjimo Lygai pini- can Appeal”, daro visiškai ki- 
gus. Surinktus pinigus jis su- tonišką įspūdį, negu prieš pen- 
naudoijęs kitokiam tikslui. Vė- kerius metus. Tada be vertėjo 
liau Jis susidėjęs su keliais Ha- jis negalėjo susikalbėti? Dabar 
lais, kurie prikalbinę jį vykti į jis liuosai anglų kalbą vartoja 
S. Braintree ir apiplėšti ten Sla- ir yra pilnas energijos. Visai 
ter i/ Morill čeverykų kompani- kitaip atrodo Sačco. 1923 m. jis 
ją. |Luvo paskelbęs badoz streiką,

j Madeiros gavęs instrukcijas kuris tęsėsi nuo vasario 15 d. 
sėdėti automobilio užpakalyj ir Į iki 17 kovo, 
nteprileisti minios. Laike plėši- laiške nesunku 
mo jis išsigandęs ir nedalyva- tingumas, 
vęs šaudyme. Kiti plėšikai nu- Kaip Sacco, 
kovę kompanijos algų mokėto- yra anarchistai 
ją ir jo sargybinį. Po apiplėši- !mų jie nei neslepia, 
mo jie nuvažiavę į Bandolphą, Įtad, jog prieš juos 
iš kur kitu automobiliu atvykę agentai padarė I ‘ 
į Providence. Sekamą vakarą'mokslą, kad nuo jų atsikračius, 
jie susitarę susitikti viename 
saliune, kad pasidalinti grobiu. 
Bet Madeiros tapęs prigautas— 

'kiti plėšikai į nurodytą saliuną 
neatvykę. Su tais plėšikais 
Madeiros niekur daugiau nesu- 
siduręs. 

| Kitas prisipažinimas gauta iši 
James F. Weeks, kuris kartu su 
Madeiros dalyvavo Wrentham 
banko, žmogžudystėj. • Weeks 
tvirtina, jog Madeiros kelis kar
tus jam sakęs apie dalyvavi
mą S. Braintree plėšime, laike 
kurio buvo ,du žmogų užmušti. 
To plėšimo dalyviai buvę Morelli 
šaikos nariai iš Providence. Da
bar jie sėdi Atlanta ir Leaven- 
worth kalėjimubse už plėšimus. 

Braintree žpiogžudystės

jie tvirtina, jog byla prieš Sacco 
ir Vanzetti yra niekas daugiau, 
kaip tik sąmokslas.

Vanzetti, kaip rašo “Ameri-

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, dėta telegrafu atėjusi žinia apie 
$7 00 Vokietijos komunistų pro- 
3.50 testą prieš savo partijos centrą 

ir prieš Rusijos bolševikų va- 
*75'dus. Dabar, gavę laikraščius iš 

Vokietijos, 
“maištininkų” 

čia užimtų 
perspausdinti 
dų susidedančią, litaniją, todėl 
paminėsime tiktai svarbesniuo
sius asmenis, išėjusius atviron 
kovon su Maskvos diktatūra, ir 
nurodysime, kokias vietas jie 
užima Vokietijos komunistų ju
dėjime.

Po “maištininkų” pareiškimu 
yra pasirašę sekantys komunis
tų partijos nariai ir veikėjai:

Berlyno-Branderbut'go distrik
te: Max Schuetz, reichstago na
rys; Max Schlueter, miesto val
dybos narys; Reinhold Busch, 
apskrities tarybos narys; Max 
Rieše, 3 distrikto politinis va
das; Hans Weber, Vokietijos 
komunistų partijos centro ko
miteto narys; Max Mueller, dis
trikto komiteto narys; Heinrich 
Winkler, distrikto komiteto na
rys; Max Hese, miesto valdybos 
narys ir 7 distrikto politinis va
das; Kunow, apskrities tarybos 
narys; Seimą Schuetz, apskr. 
vald. narys; H. Zaulig, apskr. 
tarybos nar.; W. Fieber, apskr.

Otto Siemsch,

paltu:
MeŲams . ..............
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ......  2.00
Piinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

patiriame ir tų 
vardus.

perdaug vietos
visą, iš 700 var-

PENKIŲ DIENŲ SAVAITĖ FORDO DIRBTUVĖSE

TRUMPAS DARBO LAIKAS “APSIMOKA”
i Ii Ii 11 Ii U 

VISA AMERIKOS PRAMONĖ TURĖS EIT 
PASKUI FORDĄ

EKONOMINIO PROGRESO PASEKMĖ

Didis automobilių fabrikantas Henry Ford paskel
bė, kad jo įmonėse nutarta įvesti penkių dienų darbo sa
vaitė, su tokiu pat atlyginimu darbininkams, kokį jie gau
davo už šešias darbo dienas. '"t

Fordo įmonėse — automobilių fabrikuose, liejyklo
se, anglies ir rudos kasyklose, miškuose, ant geležinkelio 
ir t. t. — dirba daugiaus, kaip du šimtu tūkstančių Žmo
nių1. Jų minimum alga — $6.00 už aštuonių valandų dar
bo dieną. Bet, pasak Fordo, tokią minimum algą gauna 
tik nedidelis jo darbininkų skaičius. Milžiniška dauguma 
uždirba daugiaus.

Dabar jiems ketinama palikti 8 vai. darbo dieną ir/arybOs narys. Otto siem8ch> 
tokį pat, kaip iki šiol, atlyginimą už visą savaitę, bet tik- apskr. tar. nar.; Hermann Krue- 
tai penkias darbo dienas savaitėje, vietoje šešių.

Tetrazzini, garsi operos dainininkė, kuri apsivedė su 32 metų 
amžiaus Pietro Vernati, Dainininkė yra 60 metų amžiaus .

Apie (vairius Dalykus.

Jo paskelbtame 
pastebėti beyil-

taip jr Vanzetti
. Savo jsitikini-

Manoma 
t Palmerio 

biauriausį są-

—K. A.

Įvairenybės
10-ties mėn. amžiaus 

filosofas

ger, miesto tarybos narys; 
Fritz Schimanski, * centralinio 

Fordas sako, kad šitą palengvinimą darbininkams j komiteto kandidatas ir 14 dis- 
jisai nutaręs įvesti po ilgo tyrinėjimo ir visapusisko svar-*bos narys. Anton GryleWicz, 
stymo. Jisai atradęs, kad trumpas laikas “apsimokąs ge-iprusų seimo narys; Paul Schle- 
rai pastatytoje pramonėje. .Trumpai dirbdami, darbiniu- cht, centralinio komiteto narys, 
kai geriau atlieką savo darbą — “akuratiškiau padaro j reichstago narys; 
dalis”, taip kad paskui imą mažiaus laiko sudėti dalis į i 
daiktą. Darbas tuo budu esąs produktingesnis.

a nelijo, iiucovv huijū,

Bet esanti dar ir kita nauda iš darbo laiko trumpi- n. Liebing, rhiesto valdybos na- 
nimo. Turėdamas daugiaus laiko pasilsiui ir pramogoms,'rys, distrikto komiteto narys; 
darbininkas daugiau praleidžia savo gyvenimui, vadina-.Paul Boettcher, 18 distrikto po- e e 1 »4 I i n M »r* Z-J <-* Z-l • I 'I 4A I I rasi — daugiau suvartoja pramonės dirbinių.’ Į

Visa Amerikos pramonė, anot Fordo, netolimoje at-i
eityje turėsianti įvesti penkių dienų savaitę, nes kitaip tarybos narys, 
sustotų jos augimas.

Paul Preis- 
sing, miesto valdybos narys; 
Paul Kovvalke, apskr. tarybos 
narys, miesto tarybos narys;

litinis vadas; Lina Pilz, moterų 
1 organizacijos vadas ir apskr. ta
rybos narys; Paul Rieger,apskr.

Gusta Prip- 
penau, apskn tarybos narys, H. 
Huettkoeper, apskr. tarybos

Ši reforma Fordo įmonėse reiškia stambų žinksnį na^sj 
priekyn Amerikos (o gal ir viso pasaulio) kapitalizmo 
plėtojimesi. Amerikos kapitalizmas dar, mat, nėra pasie-

Apie dvyliką metų atgal tas pats Fordas labai nu
stebino pasaulį, kuomet pasklido žinia, kad mažiausia al
ga jo dirbtuvėse bus 5 doleriai dienai už 8 valandų dar
bą. Tai buvo dar prieš karą, ir apie tokias algas papras
ti darbininkai nedrįsdavo.ir svajoti. Dauguma darbinin
kų Amerikoje tuomet dirbdavo 10 valandų per dieną.

Šiandie 8 vai. darbo diena yra užkariavusi “piliety
bes teises” Jungtinėse Valstijose, o daugelyje kvalifikuo
to darbo šakų, kur darbininkai yra gerai susiorganiza
vę, dirbama ir trumpiau. Ir vidutiniškas darbininko už
darbis šiandie yra didesnis, negu tie $5.00, kurie anąmet 
išrodė, kaip kokia “revoliucija”.

Ruhr srities distriktas: Bau- 
jer, distrikto komiteto narys; 
Schvvan, reichstago narys; Eu- 
gen Eppstein, reichstago narys; 
Schuepler, provincijos seimo na
rys; Erich Haegemann, reichs
tago narys; Kari Frebe, komu
nistų frakcijos vadas Dortmun- 
de.

Dabar todėl jau vargiai kas laikys “stebuklingu” ir 
Kordo pranašavimą apie netolimą penkių dienų savaitės 
pergalę visoje Amerikos industrijoje.

Fordas liktai žodžiais išreiškia tą, ką praktiškam 
gyvenime atlieka ekonominis progresas. Jisai stengiasi 
žengti su tuo progresu kartu, — todėl jam taip ir seka- 
si biznyje. Per kokius 22 metu jisai iš neturtingo žmo
gaus pavirto stambiausiu pasaulyje milionierium!

Ekonominio progreso eiga neša didelius pelnus ir ki
tiems kapitalistams. Bet jie nevisuomet tą eigą supran
ta kaip reikiant ir kartais net jai priešinasi. Todėl For
das galėjo juos ne tik pasivyti, bet ir pralenkti.

V B ■ ■■ 1—^*

Fordo laimė gal yra tiktai tame, kad jisai pateko į 
automobilių gamybą, o ne į kurį kitą biznį.

Dar nesenai automobilius buvo hiksuso, prabangos 
daiktas. Jį vartojo tiktai tie žmonės, kurie turėjo daug 
atliekamo pinigo ir laiko. Aiškus dalykas, jogei, norint 
parduoti automobilius plačiai publikai, reikėjo rūpintis, 
kad ta publika turėtų ir daugiaus pinigų ir daugiaus at
liekamo nuo darbo laiko. . > (

Tuo budu Fordas anksti suprato tą paprastą pramo
ninio kapitalizmo tiesą, kad aukštos darbininkų algos ir 
trumpas darbo laikas — apsimoka! Ir jisai savo noru 
duoda darbininkams tai, ką iš kitų kapitalistų jie išgau
na tiktai per kovą!

Paskilbusi Sacco-Van- 
zetti byla

Celestino Madeiros prisipažini
mas.—Reikalaujama bylą at
naujinti.—Protestai ir demon
stracijos.—Braintree piktada
rystė. -L Sacco ir Vanzetti 

i areštavimas. — Artūro Gio- 
vannitti pareiškimas.— Kaip 
atrodo nuteistieji.

Anglų laikraščiai pažymi vie- 
: į nepaprastą ir įdomų atsitiki
mą prieš 200 metų. Hamburge 
jurininko šeimoje gimęs berniu
kas, kuris tuoj ir prakalbėjęs, o 
praslinkus 10 mėnesių jis svars
tęs ir kalbėjęs apie įvairius klau
simus. Metų sulaukęs atminti
nai mokėjęs bibliją; dviejų me
tų mokslininkų komisijai išlai
kęs kvotimus iš istorijos ir geo
grafijos. Paskiau išmokęs ke
liomis kalbomis kalbėti. Mirė 
sukakus keturiems metams am
žiaus.

ta bomba į Amerikos ambasa
dos buveinę Buepos Aires’e, Ar
gentinoj. Delei to įvykio buvo 
kaltinami “internacionališki 
anarchistai”. L’ruguay respubli-* 
koj taip pat buvo mesta bomba buvo papildytos Palmerio agen- 

* tų siautimo laikais, kuomet ant 
radikalų ir ateivių buvo daro
mos ablavos. Kai Sacco ir Van
zetti buvo suimti, 
Thomson, jie buvo kamantinė- 
jami ne dėl plėšimo. Tardytojai 
norėję patirti kokių jie yra įsi
tikinimų—socialistai, anarchis
tai ar komunistai. Bijodami į- 
velti savo draugus, o taipgi de
portavimo, abu užsigynė, kad 
nesą jokie radikalai.

Jie tapo areštuoti, kuomet 
bandė nusisamdyti automobilių, 
idant iš W. Bridgewater išvaži
nėti radikališką literatūrą. Van
zetti buvo ką tik iš New Ytorko 
sugrįžęs. Sekmadienį Brocktone 
buvo rengiamas mitingas, ku
riame Vanzetti turėjo kalbėti. 
Sveikas protavimas parodo, sa
ko Thompson, jog jie jokiu bū
du nebūtų drįsę pasirodyti vie
šame susirinkime, jeigu butų 
dalyvavę S. Braintree plėšime. 
Kaip tik tuo laiku žudeikos 
buvo didžiausiu uolumu ieško
mi.

I Laike tardymo valstija turė
jo 59 liudininkus, o kaltinamieji 
99. Valstijos liudininkai labai 
painiojosi ir prieštaravo vieni 
kitiems. Apskritai iš viso tar
dymo išėjo didžiausi painiava: 
kuomet vieni liudijo, jog plėši
mo dienoj Sacco ir Vanzetti bu
vo S. Braintree, tai kiti tvirti
no, kad tą dieną Sacco buvo 
Bostone, o Vanzetti Plymouthe. 
Bet nežiūrint į tai, kad nieko 
tikro 
mas 
siems mirties bausmę. O vėliau 
aukščiausias valstijos teismas 
atmetė reikalavimą, kad byla 
butų iš naujo nagrinėjama.

v | Nieko tad stebėtino, kad prieš 
tokį nepamatuotą nuosprendį vi
same pasauly kilo protestas, ži- 

. .. x .. . ,, , .. luomas italų poetas Artūro Gio-Amerikos Darbo hederacija1 .... . KT „ivannitti, kalbėdamas New Yor- 
jko darbininkų mitinge, pareiš
kė:

į Amerikos ambasadą.
Birželio 7 d. Italijos pa'Ia- 

mente komunistų deputatas rei
kalavo, kad Muscohnio valdžia 
pasiųstų protestą į VVashingto- 
ną ir pareikalautų Sacco ir Van
zetti paliuosavimo, pasiremiant 
tuo, kad jiedu yra Italijos pilie
čiai. Meksikos Mieste demon
stracijos įvyko birželio 20 d., o 
Paryžiuje liepos 25 ir 27 d. Ge- 
neralcs Darbo Konfederacijos 
surengtose demonstracijose da- 

Vienok didžiausi sensa- lyvavo apie 10,000 darbininkų. ’ 1 I * 1 — 1 —• Z" 1 2.2 _ ' v y i • v • j • * •• •

Po šešių metų vilkinimo Sac
co-Vanzetti byla vėl pradeda 
vis labiau ir labiau visuomenės 
dėmesį atkreipti; ypač po to, 
kai Massachusetts aukščiausias 
teismas atmetė reikalavimą, kad 
byla butų antru kartu nagrinė
jama.
cija šioj byloj sukėlė Celestino’ Vokiečių amatinės unijos ir 
Madeiros prisipažinimas, kad šiaip žymus piliečiai, kaip tai: 
jis su savo bičiuliais papildė Paul Loebe, reichstago pirminin- 
Braintreę žmogžudystę, už ku- kas, Maximilihn Harden, Fritz 
rią Sacco ir Vanzetti tapo mir- Kreisler, grafas von Bernstorff, 
ties bausmė paskirta. 1 profesorius Einstein ir Max

Sunku butų surasti kitą kri-t Liebermann, Prūsų Dailės Aka- 
minalę bylą, kuri butų sukėlusi 
tiek daug triukšmo, kaip šioji. 
Bylos atnaujinimo reikalavimas 
buvo atmestas šių metų 12 d. 
William G. Thomson, nuteistų
jų advokatas, tuoj pareiškė, jog 
jis turi naujų įrodymų, kuriais 
pasiremdamas reikalaus bylos' 
atnaujinimo. Liepos 16 d. bu- 

jvo priduotas fonnalis Madeiros 
prisipažinimas. Dabar laukiama 

I teisėjo Thayero nuosprendžio
|<ai dėl bylos atnaujinimo. Be- garsusis Anatole France krei
ve, teisėjas Thayer nagrinėjo ir pėsi į amerikiečius, įspėdamas 
originalią bylą.. v v ‘ nedaryti kankinių iš Sacco ir

Kaip Amerikos, taip ir Euro-1 Vanzetti.
pos darbininkų 
protesto 
pasitiko 
jos
atmetimą. Geg. 16 d. buvo mes-

demijos prezidentas, pasiuntė 
Massachusetts gubernatoriui 
prašymą, kad Sacco-Vanzetti 
byla butų atnaujinta. Neatsili
ko, žinorųa, ir Anglijos' darbi
ninkai, kurie griežtai protesta
vo prieš teismo nuosprendį.

Franci j o j tokie garsus rašy
tojai, kaip Romam Rolland ir 
Henri Barbusee visą laiką sto
jo už Sacco ir Vanzetti palmo
savimą. Neužilgo prieš mirtį

Berlin-Brandenburg-Lausitz 
distrikte: Hermann Schade, vy
riausias distrikto sekretorius;1 
Gustav Mueller, Prūsų seimo 
narys; Arthur Woelk, provinci-' 

įjos seimo narys, dis.trikto komi-' 
teto narys; Kari Gehrmann, sei
mo narys, distrikto sekretorius.1 

VVasserkante distrikte: Peter 
Umland, distrikto kom. narys; 
VVilhelm Jarren distrikto vedė
jas, apskr. tarybos narys, mie
sto tarybos narys; Hugo Ur- 
bahns, reichstago narys, centra
linio komiteto narys; J. Skjel- 
lerup, seimo narys.

Be šitų asmenų velta pami
nėti dar šie: Wolfgang Bartels, 
seimo narys; Otto Kilian, seimo 
narys; Hedwig Krueger, seimo 
narys.

Visi šitie asmens 
jau minėjome, Vokietijos komu- nistų partijoje srovę ir Stalino 099, 
nistų partijos nariai ir tų frakciją Rusijos bolševikų par- 
vietų, kurias jie užima, matyt, tijoje. Jie kaltina, kad Stalinas dviejose savo konvencijose pri- 
kad jie yra ne paprasti nariai, su draugais dikviduoją (naiki- ėmė atatinkamas rezoliucijas, 
bet vadai. Vieni jų sėdi partijos ną) nabašninko Lenino prinei-1 reikalaudama naujos bylos. Ki- 
contro komitete, kiti yya išrink- pus ir griaują komunistų inter-'tos skaitlingos darbininkų or- 
ti partijos sąrašais į reichstagą, nacionalą. ganizacijos irgi taip pat pasiel

gę, . ■ ' ■'•Vų

Madeiros prisipažinimu re-

Amerikoj organizuoti darbi
ninkai ir šiaip žįymųs žmoriės ne 

apie nau- tik protestavo, bet ir įsteigė 
reikalavimo 'fondą pasmerktųjų gydimui, 

šiame reikale nemažai pasidar-
• bavo Elizabeth G. Evans, A'lice 
S. BlackNvell, Felix Frankfurter, 

gas organizacijoje arba valdišku L Mencken,.Mary H. Vorse, 
koše įstaigose. j Eugene V. Debs, prof. Robert

Savo pareiškime jie smerkia Moms Lovctt ir Upton Sinclair, 
yra, kaip vadovaujančią Vokietijos komu-1 Eondan tapo SUrinktaxper $300,-

organizacijos 
demonstracijomis 

žinią 
bylos

sako adv.

nebuvo įrodyta teis- 
paskyrū kaltinamie-

“Dvylika Amerikos piliečių 
rado, jog Sacco ir Vanzetti yra 
kalti papildyme pirmo laipsnio 
žmogžudystės; 12,000,000 orga- 

tarnus (kaip miamas reikalavimas atnaujinti'nizuotų Anglijos, Francijos, Ita- 
■ 4 } ir Kors- bylą. Tuo reikalu savo nuo- Ii jos, Ispanijos, Šveicarijos, Šve- 

i teisėjas dijos, Argentinos, Brazilijos ir

ti partijos sąrašais į reichstagą, nacionalą. . ;
į seimą, į apskričių ir miestų Su šita opozicija Maskvai bus1 
valdybas, daugelis jų užima po sunku apsidirbti. Atskirus ne-] 
dvi ir net po tris vietas valdiš
kose įstaigose arbą partijoje.
Apie šimtus kitą7 komunistų,' , v . _____  - ___ w w ~ .. v ~~
kartu su šitais asmenimis pade- partijos. Bet ką ji darys su 700 Thay.er. Teisėjas davė suprasti, Japonijos darbininkų milžiniš- 
jusių savo parašus po atsišauki- ^maištininkų”, .. .... . .......... . . .
mu, galima pastebėti, kad jie ir- dovaujančias vietas 
gi susideda iš veikliausių ele
mentų komunistų partijoje ir 
eina įvairiais viršininkų parei-

paklusnius savo
Maslovą, Fischeriutę
chą) ji galėjo paliept išmest iš ’sprendi turės išnešti

f‘maištininkų”, kurie' užima va- jog .praeis kelios
partijos jis galės galutiną

centruose visame krašte? ‘duoti.
revoliucijos’ komunis- deiros prisipažino kalėjime ktieji yra nekalti, 

pas save! pasmerktą] am Vanzetti apie galima tikėti
Taigi 

tai susilaukė, bet

savaitės, kol komis protesto deinonstracijo- 
nuosp'endį mis prieš tarptautinės reakcijos 

Buvo skelbiama, jog Ma- šautuvus paskelbė, kad pasmer- 
prisipažino kalėjime ktieji yra nekalti. Kuo labiau 

12 ar 12,000,-

Dirbtinas maitinimas

Kalifornijos universiteto prof. 
Bart, tyrinėdamas proto darbą 
daro kelioliką išvadų, kurių 
svarbiausia specialus maitini
mas. Proto darbas padauginąs 
organizmo suvartojamą deguo
nies kiekį nuo 25 iki 48 . Del 
s;os priežasties greit organiz
mas pavargsta. Kad išvengus 
nuovargio ir sukėlus organizmo 
darbingumą reikalingas tam tik
ros sudėties maistingų dalių 
maistas. -Profesorius jau išra
do šitam reikalui specialių mais
tą, kurį
maistas gali būti sumaži 
ligi mažiausios dalelės. /

vartojantį paprastas 
s

Aigipto piramidėse r 
sų pasaulio likimą 

surašytas <

u-

Pasak užsienio spaudos ži
nių, vienas mokytas aigiplolo- 
gas, turįs tarptautiniai žinomą 
mokslininko tyrėjo vardą, ku
ris tačiau šiuo atveju slepia sa
vo pavardę, paskelbė suradęs 
Aigipto piramidėse ženklus di
diesiems pasaulio įvykiams iš
pranašauti, net tiems, kurie 
ateity pakeisiu visą pasaulio iš-

Šią žinutę paskelbęs vienas 
Londono laikraštis įdėjo ano 
mokslininko draugo kapitono 
SeloiV-Karro patikrinimą, kad 
tuo budu dar daug menesių 
prieš prasidedant karo veik
smams buvęs išpranašautas ir 
buvusia pasaulinis karas. Be to, 
buvusi tiksliai išpranašauta ir 
lo karo paskutinė diena, kurią 
ir iš tikrųjų buvo sutartos ka
ro paliaubos.

Dabar • anas
skelbia, kaip ypatingai svarbias 
pasaulio ateities istorijoje die
nas, 1927 m. liepos 11 d., 1928 
m. gegužės 28 d. ir 1936 m. 
rugsėjo 15 ir 16 d. Pranašas 
tačiau įspėja, tiktai tų svarbių 
aleilies įvykų dienas išprana
šauti tegalįs, bet nė piramidė
se negalįs išskaityti, kas bu-

mokslininkas

lėni atsitiks.

patirs.
i
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SUSIRGO BANKIETO ’ 
DALYVIAI Lietuviu Rateliuose Darbininkų išnaudojimo Kraujo, rtdoa, chroniškas

APIPLĖŠĖ PRIE NAMŲ

Roman J. K(iwalewski priva
žiavo prie savo namų ir real 
estate ofiso 1259 W. 51 st., ir 
vos spėjo išlipti iš automobilio, 
kaip jį puolė du plėšikai, kurie 
atėmė iš jo $1,000. “Vėliaus pa- 

ra-
do prie 936 W. 51 PI.

Prieš kelias dienas kvietki- 
ninkai, kurię laiko savo konven
ciją, surengė bankietą, kuriamo 
dalyvavo apie 1,600 svečių. 
Bankieta.s * buvo Edgewater 
Beacli hotely. Po bankieto apie 
50 svečių sunkiau ar lengviau 
susirgo. Dabar sveikatos depar
tamentas tyrinėja priežastį 
umaus susirgimo tiek daugelio 
žmonių. Bet iki šiol nieko neiš
tirta ir net nesužinota 
yra susirgimų pobūdis, 
paimta visokio mais’to, 
buvo duodamas puotoje
žiūrima, ar jis kartais nėra už
nuodytas, ar gal supuvęs ir ne
sveikas. 1 fotelis užsimena, kad 
gal būt buvo ir geriama, tad 
gal nuo nninšaino užsinuodijo. 
Bet svečiai sako, kad jokių gė- 
rimų nebuvo ir kad tai esą tik 
hotelio bandymas išsiteisinti.

Buvo bandoma šį svečių už- 
sinuodijimą užslėpti ir ilgai ne
pranešta policijai, ar sveikatos 
departamentui. ‘ ! >

Netolima uiwtį 
prisiminus

pavyzdys

GAL IR NUMIRĖLIUS 
PRADĖS PLĖSTI

Vakar trys ginkluoti plėšikai 
užpuolė Oak%ood kapinių rasti-

žmones ^uždarę geležinėj spin
toj, išsinešė $3,000, kurie buvo 
skirti kapinių darbininkų al
goms išmokėti.

mar- 
ir ji

<?■
4

2839. I.abai graži suknelė iš 
go šilko. Ją nesunku pasiūti 
išrodo ir brangi ir elegantiška.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
38, lo ir 42 colių per krutinę^ 36 
mietai reikia 3*2 yanlų^JO colių ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virt 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduot* blankutę arba priduoti pa 
vyzdžio numerį, pažymėti mietą b 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti piniguf 
arba krašos ženkleliais kartu su už 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So 
Halsted St., Chicago, 111.

kokis 
Vienok 

kuris 
ir bus

GAISRAS DIRBTUVĖJE
4

Vakar Allen B. Wrisley Co. 
muilų ir perfiuinų dirbtuve-J, 
925 S. \Vells st., kilo didelis 
gaisras, kuris veik visai sunai
kino dirbtuvę. Vienok 150 dar
bininkių spėjo išsigelbėti ir tik 
vienas darbininkas buvo
k luptas penktame augs t e, bet 
ir jį ugniagesiai išgelbėjo.

Iš ugniagesių betgi gal 
nas ar daugiau yra žuvę ir ke
li sužeisti. Ugniagesių departa
mentas dar negali pasakyti ar 
visi ugniagesiai sugryžo iš gais
ro, ar yra ir žuvusių.

Gaisro nuostoliai siekia *300,- 
(100.

U<-

vie

RADO NUŠAUTĄ ITALĄ

Elėj prie 356 Milton Avė., 
“Mažojoj Italijoj”, rastas nu
šautas italas Joseph Chavetti, 
40 m. Jo pati sako, kad jis va
kare išėjęs į bažnyčios pokilj ir
daugiau nebegryžęs. Nors jo pa
ti ir sako, kad jis buvęs papras
tas darbininkas ir daug neuž
dirbdavęs, bet policija mano, 
kad jis turėjo ryšių su munšai- 
neriaif ir kad iš jų rankų 
tapo ir nušautas.

SMITH — SAUSAS

Jis

Republikonų kandidatas 
senatorius Brauk L. Smith 
skelbė, kad jis yra probibicijos 
šalininkas ir priešinsis pakeiti
mui dabartinių probibicijos įs
tatymų.

Tokiu Sinitho paskelbimu la
bai džiaugiasi demokratai, 
jų kandidatas B ennan yra 
hibicijos priešininkas.

pa-

Uetuvių komunistų spaustu
vėlė, kuri spausdina “Vilnį” ir 
kitokius dalykus, kaip teko pa
tirti, yra puikiausis darbininkų 

aplankyti senąjį, p. čemausko išnaudojimo pavyzdys. Sunku 
buveinę prie 1!> ir l'nion gat-.V® jsivaiMluoti sau, kad sveiko 
vių. Svetainė tokia pat 
seniau kad buvo, ____
elektra apšviesta. Svetainėj ke- ir teisėmis, sutiktų 
lios draugijos laiko savo susi
rinkimus; 
šėpos, o 
riai ir šiaip paveikslai. TarpJ spaustuve yra neva uniji- 

ižtikau ir seną nė. Unija, žinoma, joje įvesta 
fotografiją. Ne- ne dėl darbininkų būvio pageri- 
vyrų ir moterų nimo, bet dėl biznio. Spaustuvė- 

dvasios lietuvių, o je dirba ketvertas zecerių, vie- 
mokytojas p. Lun- nas presmonas, vežikas ir šlavi

kas. V. Rudaitis, kuris yra vie
nas iš savininkų, kartu yra ir 
spaustuves darbininkų pirmi
ninku -(chairman). Jis iškolek- 
tuoja iš darbininkų unijines 
duokles, privalo prižiūrėti, kad 
unijos taisyklės butų pildomos, 
kad darbininkai nebūtų skriau- 

linksmųs, džiami ir, abelnai tarpininkau- 
... * l;„ įr saVo šapos

tai ir , pasišventimu dirbome darbininkų. Darbininkai gauna 
ka galėjome ir kaip mokėjome, j''k pusę ar mažiau kaip pjisė 

Tai buvo dar nesenai — apie’tmijinių algų. Priduodamas uni- 
15 melų atgal. Ir kaip j tų trum-p“* nari>* mokesčius, Budaitis
pa laika viskas persikeitė. Vie- užrašo- kad vlsi darbininkai 
ton draugiškumo ir nuoSirdžios]«auna.Pilnas un,j°s "adytas 
darbuotės, lietuvių visuomenėj algas ir savo parašu paliudija 
įsivyravo neapykanta, pavydas, užrašų teisingumą! 
barniai ir t. I. O kas- bus dar
už 15 ar 20 metų? Klaiku daro-^naudojimas eitų atvirai ir pu
si pamąsčius, jei musų visuo-' prastu budu, bet čia yra daro- 
meninis gyvenimas eis dabarti-'ma visai kitaip: pirmiausia ap- 
niu keliu. i kvailina protą, o paskui algą

Neveltui todėl dabar taip numuša’ Darbininkai taiP 
daug kalbama apie Amerikos užhipnotizuoti, kad su Jais bo- 
lietuVių ištautėjimą. Bet ištau-isaį daryt ką tik nori. Bo- 
lėjimas vargiai įvyks, nes visgi sa^ liepė jiems Jsiiašytiz į un- 
ir šiais laikais yra daug kil-J^ “ isira^®» liepia dn )ti 
nios dvasios lietuvių, kurie dar-,s^vaitę-kitą visai be algos 
buojasi lietuvių gerovei, o ir Ji® dirba; liepia pasiiašyti po 
jaunąją gentkartę tinkamai pareiškimu, kad jie yra pilnai
auklėja lietuvybės dvasioje, aprūpinti ir apmokami — jie
Daugelį tokių darbuotojų žino pasirašo; žodžiu jie yra pa- 
visa Chicago ir apie juos kal-(vers^ gyvomis mašinomis, tve- 
bėti netenka. Bet taipjau yra 
daug ir mažiau žinomų darbuo
tojų, kurie patylomis, daug vie
šumon nesirodydami, dirba nau
dingą visuomeninį darbą. Tarp 
tokių tylių darbuotojų man no
rėtųsi priminti daugelio me
tų nenuilstantį darbuotoją mu
zikoje p. 
gyventoją, 
lio metų 
srity kiek 
vadovauja 
nui, kuriame jis- darbuojasi jau 
keli metai. Prie Beno yra susi- 
spietęs nemažas būrys gražių 
vyrų-muzikantų ir yra gerokai 
prasilavinęs. Benas dalyvauja

Keletu dienų atgal man teko

1 kaip Pr°t° žmonės, turintys galią 
tik dabar naudotis civilinėmis laisvėmis

’............. į. tokiam nežmoniškam išnaudoji-
pasieniais sustatytos mui, kaip, kad Vilnies darbt- 

ant sienų kabo čarte- nmkai.
Tarp'

Būtos Choro 
didelis būrelis 
— kilnios i 
vidury jų 
kelis.

Ta sena I 
many daug 
mų iš ne taip tolimos praeities. 
Prisimhiė tie linksmus laikai, 
tos skambančos. dainelės, kurių 
neužmirštu nė šiandie. Iš tikro 
taj buvo linksmus, draugiški 
laikai. Visi buvom j 
draugiški tarp savęs, visi karš- ja tarp unijos

fotografija sužadino
malonių atsimini-

'užrašų teisingumą!
Butų dar pusė bėdos, jei tas

riančiomis* 
bosams.

pelną komunistų
—Reporteris Pupa.

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

KAZIMIERAS JAMONTAS

Parsiskyrč su šiuo pasauliu 
Nedėlioj, Rugsėjo (September) 
26 d., 1926, 11 valandą ryte, su
laukęs. 54 metų amžiaus. Gimė 
Lietuvoj, Akmenės parapijoj.

Velionio kūnas dėl pamaty
mo dabar randasi graboriaus 
Radžiaus koplyčioje, 
Halsted St. 
State Bank).

Laidotuvės
Rugsėjo 29 <1., 
iš (ęraboriaus 
čios j Tautiškas kapines.

Visi velionio Kazinaiero pažį
stam! ir draugai yra kviečiamiz 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinj patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Jo artimi draugai

. , 3238 So. 
(^rti Universal

j vyks
2 vai. po pietų 
Radžiaus koply-

Seredoj,

VINCENTAS
Persiskyrė su

ŠEPUTIS’
šiuo pasauliu 

Nedėlioj, Rugsėjo 26 dieną, 1:00 
valandą po pietų, 1926 m., su
laukęs 45 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėdybos, Tauragės ap
skričio, Žigaičių Parapijos dr 
kaimo, palikdamas dideliame 
nuliudime 2 broliu Joną ir Alex- 
andrą, o Lietuvoj seserj Mari
joną Yokštienę. Kūnas pašar
votas, randasi 4605 So. 
age Avė.

Laidotuvės įvyks 
Rugsėjo 29 dieną, 8:00 
iš Ėudeikjo koplyčios, 4605 So. 
Hermitage Avė. j švento Kry
žiaus parapijos .bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o,iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Vincento Šepučio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
> Broliai

Del platesnių žinių kreipkitės 
pas brolį Alexandrą, 4534 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis/ Tel. Yds 1741.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

Hermit-

Seredoj, 
valandą

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neriš
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po plotų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blrd,

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 1464

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

DR. VAJIISII 
OPTOMETRI8TAS

S AKIŲ SPECIALISTAS 
kuris

LI
Palengvins akių įtempimą, 

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

1545 West 47th Street
f Phone Boulevard 7589 •

SERGANTI ŽMONES
turit sunki:j 

silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

Juozą Balaką, Cicero 
Jis jau nuo dauge- 
darbuojasi muzikos 
jis pajėgia ir šiemet 

i)LK. Vytauto Be-

Edmundas Czesna

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas .Viso
kiems reikalams dieną ar Aiaktj.

1646 W. 46th St, Chicago, III.
✓

Jei jus 
kraujo ligą, 
nervus, 
pūslės, 
Ųgas, 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo- 
iau. Jei tos ligos ne- 

>U8 tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
Juokia liga gali išsivys- 

. tyti.
Ja *

DR^ ROSS per trisdešimtį metų 
besi^pecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteigia geriausį 
gydymą

čia nieko nėra viršžmogiško arba 
mistėriSko apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

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

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir cliroriiškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South jDeaTborn St.

Kampas; hfimroe St, Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyių priėmimo kambarys 506. Mo

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

Atsišaukit, Informacijos Dykai.

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 

♦ šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Matai Kas Dedasi?Persiskyrė su šiuo pasauliu Nedėlioj, Rugsėjo 26 die
ną, 3:15 valau daryto, 1926 m., sulaukęs 10 metų amžiaus; 
gimęs Chicago, iii., Spalio 3, 1916. Edmundas lankė šv. Kry
žiaus parapijos mokyklą. PaĮiko dideliame nuliudime motiną 
Agotą, po tėvais Aglinaitę, tėvą Antaną, seserį Leokadiją, 
brolį Teodorą ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 4501 
So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Rugsėjo 30 dieną, 8:00 va
landą ryto iš namų j šv.« Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Edmundo Czesnos giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina, Tėvas, Brolis, Sesuo ir Giminės 

laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VAIKAS PRIGĖRĖ

ir

ŽMONĖS UŽMUŠTISEPTYNI(Vardai ir pavardi)

M 
M

nes
pe

apie 
nuo

'NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Iii.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

•iųstf rr.an pavyzdi No.......
Mietus .......................... per krutinu

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

(Adresas)

(MUbLm Ir ndit.)

Pereitu sekmadienį įvairiose 
nelaimėse su automobiliais liko 
užmušti septyni žmones.

sn

t 1 m. amžiaus, nukrito 
nevykusiai padarytų 
Chicagos upėj, prie Kobey st. 
ir prigėrė. Skenduolio lavoną 
ištraukė Brighton Park polici
ja.

rengimuose, bet taipjau ir tarp 
kitų tautų. Mat benas priklau
so muzikantų unijai, tad vi
siems yra žinomas.

Bet kodcL visoj plačioj lietu
viškoj Chicago  j tėra tik vienas' 
Vytauto Benas? Juk galėtų bū
ti net keli Lenai. Mukikantų bu
tų, lik gal nėra tokių pasišven
tusių darbuotojų kaip p. p. Ke-’ 
turakis, Balakas ir k., kurie 
darbuojasi Vytauto Bene. Gar-Į 
be tiems tyliems darbuotojams!

K. P. D.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

XXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXX

Atėjo žurnalas Kultūra 
No. 7—8. Kaina 45c. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III
“Save” reiškia gelbėti; išgel

bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupytidr pasinau
doti. ,1

Jaupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsk 
taip pataria Lietuvos bankai



as-i • . • m ± .t aisiiųs uoiseviKiu ir kciLioiuviii RatBliuosB.''y ,>auit°s• monto bylų.
| Vįsų» bylų, kurias n 
kas buvo užvedęs prieš “Naujie
nas”, Čia nė suskaityti negad
ina. Bet nė vienos jų jisai ne
laimėjo. Skaudžiausias jam 
smūgis buvo, kai jisai, prisiden
gęs vienu komunistų štabo žmo
gum, mėgino per teismą priver
sti Bendrovę, kad ji pervesti, 
tam tikriems asmenims šėrus, 
kuliuos bolševikų komitetai lAi- 
vo supirkę iš publikos. Teismas 
tą .reikalavimą atmetė, pripa
žindamas Bendrovei teisę kont
roliuoti savo šėrų pardavinėji
mą. Tuomet jau pačiam “pro- 
vininkui“ turėjo būt aišku, kad 
paimt “Naujienas“ j savo ran
kas jam nepasiseks, ųnežiūrint 
kad jisai rastų ir dar Įiek pri
tarėjų komunistuose.

Protingas žmogus tokioje pa
dėtyje butų paliovęs bylinėtis 
—tuo labiaus, kad Bendrovė vi
sai negeidė aikvoti savo laiką ir 
energiją bereikalingoms tąsy- 
nėms po teismus. Iš Bendrovės 
pusės buvo atkartotinai pasiū
lyta Jamontui atpirkti visus šė
rus, kuriuos jisai turėjo savo 
vardu arba buvo sužvejojęs per 
bolševikus, —užmokant už juos 
pilną kainą. Priėmęs šitą pasiū
lymą, jisai butų galėjęs įsidėti 
į kišenių gerą pluoštą pinigų ir

ministratoiiaus vietą. Petraitis daryti su jais kas jam patinka, 
panaudojo Jamontą savo tiks- Bet “provininkas“ arba griežtai 
lams dėl to, kad pastarajam bu- atmesdavo tokias propozicijas, 
vo patekę į rankas didokas arba statydavo Bendrovei visai 
pluoštas Bendrovės šėrų (akci- negalimas sąlygas. Jį prie 
jų). Jisai manė, kad su pagalba 
Jamonto ir bolševikų jam pa
vyks paimti j savo rankas kont
rolę Bendrovėje.

Kai “Naujienų” 
dauguma direktorių 
nusilenkti Petraičiui, 
su savo šalininkais užvedė by-, 
k)- i I

Iš tos bylos neišėjo nieko, ir 
pretendentas į administratorius, 
tatai pamatęs, pardavė savo šė
lus ir išvažiavo j Lietuvą. Ja
montas gi ir kiti “kovotojai” 
nebuvo tiek gudrus, todėl jie,' 
atstatę .pirmuosius advokatus 
ir pasisamdę kitą, įteikė teismui' 
naują skundą prieš “Naujie
nas”, reikalaudami “recęiver’io”. 
Aitą bylą jie pralošė, tečiaus ne
norėjo nurimti. Padaię “patai
są“ (amendment) prie pirmo
sios, dar neužbaigtos bylos, jie Į 
šoko atakuoti Bendrovės čarte- 
rį, įrodinėdami, buk esą ne su
lig įstatymais pakeltas Bendro
vės kapitalas.

Po Chicago Besižvalgant REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
, Antradienis, Rūgs. 28, 1926

NAMAI-ZEkE
Intriganty auka iAteiMintns

Pereitą sekmadienį vienoje 
C.hicagos ligoninėje numirė Ka
zimieras Jamontas, kuris buvo 
taip “pagarsėjęs“ savo bylomis 
prieš “Naujienas“.

Bylinėjimąsi pastaruoju lai
ku buvo išvirtęs jo gyvenimo 
tikslu. Jisai ne tik nuolatos bė
giojo j teismą skųsti “Naujie
nas“, bet ir dalyvavo daugybė
je kitų bylų, tai kaipo skundi
kų kurstytojas, tai kaipo liudi
ninkas. Vieni sako, kad šituo 
bildu jisai stengiąsis -atsilyginti 
tiems, kurie vedė jo “faitą“ 
prieš “Naujienas”, kiti - kad 
jisai taip darydavo tiesiog dėl 
keršto.

Kaip ten nebūtų, bet yra fak
tas, kad visoje Chicagoje nebu
vo tarp lietuvių žmogaus, kuris 
butų tu įėjęs daųgiaus reikalų 
su teismais (išimant advoka
tus) už Jamontą.

Prieš “Naujienas’* jisai ėmė 
kovoti apie 1921 metų pradžią. 
Jį įtraukė į tą kovą daugiausia 
buvęs chicagietis (dabar gyve
nąs Lietuvoje) Ad. Petraitis, 
kuris, susipykęs su savo partne
riu “real estate“ biznyje, norė
jo įsiskverbti į “Naujienų“ ad-

Kriinihalio korio klerką.’ John 
II. PoKsmore formaliai pranešė 
p. Kemenaui Ramašnuskui, 
“('Įrėmus“ savininkui, kad byla, 
kuri buvo užvesta delei kalti
nimo, kad buk davęs negerus 
vaistus dėl Bruno Andersono- 
Andrukaičio, sūnaus Vinco An- 
dersono-Andrukaičio, kuffs bu
vo su*ižeidęs nuo revolverio ku- 
lipkos’ rugpiučio 28 d., lieku pa
naikinta ir Hamašaiiskas pnliuo- 
suojamas nuo atsakomybės, nes 
dut.li vaistai m'bitvę priežastim
minėtu Bruno Andersono-An- - 
driukaičio imties. —Nemunas.

1 Naujienų spiilkos narių atydon.— 
Visi, kurio mokestyn yrn užvilktos, 

• nialondkile užsimokėti, nes busime 
Įlirvcrsli pasielgti paį. I konstituci- 
|ą. —Sekretorius.

Brighton Park. — Keistučio KUu- 
bo Dramos Skyriaus repeticija įvyks 
antradieny, rugsėjo 28, Lietuvių Au
ditorijoj, 3131 So. Halsted St., lygiai 
7:30 vai. vak. Visi lošėjai malonėkit 
būti laiku.

— Ilramietis.

HumlNtldt Purk Lietuvių Pol. Kliu- 
Ima kvortelinis susirinkimas atsibus

Laimingi ir linksmi namai, 
kur yra muzika

įtekmes žmo- 
už bažnytinių 
pareiškė p. A. 
pianų išdirbė- 
laikytoje mo-

MOTERŲ
REIKIA indų plovėjos, gera ino-

kestis. Ildfl S. lltilsietl ŠI.
OPERATORKŲ prie power

Didelis Išpardavimas Pianų
Mes turime visai išparduoti vism 

grojikliua pianui, upright ii- arra-nc 
į pianus, kad padarius vietos dėl mu- 
’flų kalėdinio stako, kuris ateis ant 
geležinkelio tiekių sekamą savaitę. 
Sutaupykit nuo 33% iki 50%. Musų

siuvamų mašinų. Geras ir leng- nuostoliai yra jūsų pelnas. Išmokėji-
v . mals net po $5 įmokėjus, štai kele-vas darbas. Darbas nuolat per 

visą metą. Atlas Specialty Man- 
ufactuiing Co., 3259 Shields Av. 
Kamp. 33 St. netoli Wentworth

vakare, 3310 Evergreen Avė., Chica
go, III. Nariai malonėkite būti nevė
lai. A. NValakis, Sekr.

r--

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsivedirnui merginos 

arba našlės. Geistina, kad turėtų 
kiek nors turto. Aš esu 30 m.'am
žiaus vaikinas, biznierius ir turiu 
savo namą. Kreipkitės laišku.

1739 S. Halsted st., Chicago 
Box No. 860

JIEŠKO PARTNERIŲ

tas tų bargenų:
$450 
$500
$575 
$600
$650 
$700
$300

, $400
Į $600 

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo.
chas, 
III., Tel. Riverside 1951 J.

player pianas 
player pianas 
player pianas 
player pianas 
player pianas 
player pianus
Upright pianas atpigintas 
Upright pląnas atpigintas 
Grand pianas atpigintas 
Grand pianas atpigintas

Valgi, ir kambaryj M.""bu':i’1000 ',lana’
216 Woodside Roftd, Riverside, t -  ---- - * - —- * -———

REIKIA j <lry goods salos lady. 
VV. Perry, 3800 So. Campbell Avė.

REIKIA'DARBININKįl
VYRŲ

REIKALINGAS barberis, gerai 
patyręs savo darbe. Darbas visada. 
10722 S. Michigan avė. ,

atpigintas 
atpigintas 
atpigintas 
atpigintas 
atpigintas 
atpigintas

$10*
I1SC
$19(
$22.* 
$27( 
$295

$85
$95

$225
$345 
$415
Ine.NATIONAL PIANO STORES, 

3968 Mihvaukee Avė.
(Arti kampo Milwaukee, Cicero ir 

Irving Park Blvd.)

$110 CASH arba biskj jmokčjus, 
nupirksite mano grojiklj pianą su ro- 
leliais ir benčiumi. Pamatvkit šian
dien. EMIL NOVAK, 2332 W. Mad- 
ison St., 1 fl.

5 kam balių mūrinis l>ungalow 
$5750

$500 ĮmrtlcSti, $60 į mėnesį
Mes pastatysim ant jūsų loto z 

DYKAI išimtina apdraudos kompani
ja garantuos jūsų mokestį laike li
gos, susižeidimo arba atsitikime mir
ties ir likusieji išmokėjimai bus pil
nai apmokėti, O JŪSŲ INMOKeTI 
PINIGAI BUS GRĄŽINTI. Už dide
lį skaičių namų kainos yra labai pi
gios. Suteikiame augštos rųšies kon
strukciją visiems namams. Rašykit 
uojau dėl galutinų nurodymų ir pla

nų, už tai jums nebus jokios atsa- 
comybės. NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted St., Box 861, Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 flatų muro 
namas 5 ir 6 kambariai, furnas 
šildomas, 2 karų garažas, ant 2 
'otų. Kaina $11,000. Agentai te
gul neatsišaukia. * Cash $3,000, 
dtus morgičiais.

5831 So. Sangamon’ St.
Sav. 5548 So. Sawyer Avė.

Tel. Prospeci 5736

kurstydavo jo “patarėjai” 
“draugai“!

to 
ir

kad
vedėjai ir 

atsisakė 
tai jisai

Jiems, mat, buvo svarbu, 
kova prieš “Naujienas“ nesusto
tų ir jie puikiai mokėdavo iš
naudoti nabašninko silpnybes. 
Komunistų spauda Jamontą 

I nuolatos “garbindavo“. “Lais
vė” ir kiti tos rųšies šlamšte- 
lai dėdavo ifga^ korespondenci
jas apie tai, “kaip draugas Ja- 
montas maudo ‘Naujienų’ bo
sus“; savo straipsniuose ir edi- 

(torialuose jie statydavo jį “pa
vyzdžiu visiems draugams“. 

■ Komunistų piknikuose ir išva
žiavimuose “draugas Jamontas“ 

j būdavo kviečiamas 
savo įspūdžiais 

.‘Naujienomis” arba 
nors 

Ir tas 
šitiems

“pasidalinti 
iš bylos su 
šiaip “išaiš- 
“moksliška

veidmainin- 
pasi-

viršum laiko —"po to,

kinti” kokį 
klausimą“, 
žmogelis 
giems galdliežuvavimams 
duodavo.

Taigi, savo “draugų“ kursto
mas, Jamontas ryžosi tęsti ko- 

Pasitraukus iš bylos Petrai vą toHaus, nors jau ir žinoda- 
čiui, dabar pasidarė “svarbiau-.mas, kad naudos jam iš to nebo
siąs asmuo“ Jamontas, o karš- galės būt jokios. Patylėjęs me- 
čiausi jo talkininkai — komu- tus su
nistai. šie sudarė komitetus (kai buvo prakišta byla dėl šėrų 
“Naujienų” šėrų supirkinėjimui jiervedimo, jisai šį pavasarį vėl 
iš atskirų žmoiųų, ėjo į teismą |ėmė teisme reikalauti “recei- 
liudyti už Jamontą, patys pade-1 ver’io” ir kitų galų. Pradėjęs ši- 
jo jam užvesti naujų bylų prieš tą naują triukšmą. 
Bendrovę ir, žodžiu bei spaudo- ’tiesiai sakė “Naujienų 
je, vedė propagandą už Jamon-• jams, kad jam rupi 
tą. Jo kova prieš “Naujienas” 
faktinai pasidarė komunistų 
reikalas. Komunistai tuo tarpu 
buvo įsisteigę Chjcagoje savo 
organą, ir panaudot Jamontą 
kovai prieš “Naujienas” jiems 
buvo tiesioginis bizniškas išro- 
kavimas. ,

“Muzikos mokytojai yra di
džiausi moralė- 
nės Amerikoje 
ruhežių.” Taip 
G. Gulbransen, 
jas, prakalboje,
kyklų konferencijoj.

“Namai vra tvirtovė 
lio ir teisingo gyvenimo“ 
kė p. Gulbransen. “Niekas1 
negali taip linksmai namus už
laikyti, draugų ratelius patrauk
ti, kaip muzika.

“Galima imti pianą, kaipo pa
matą linksmių namų, ant kurio 
šių dienų šeimyninis gyvenimas 
paremtas. Muzikalė* apšvieta 
remiasi tik ant piano. Turėda
mi namuose pianą, turite lai-j 
mes- bei linksmumo aukurą J 
Blobiausi dabartinės kartok 
įpročiai energingai naikina ' ir 
drasko namus. Bet vienas iš 
svarbiausių reiškinių palaiky
me linksmų namų yra muzikos 
mokytojas.

“Kur muzikos mokytojai tan-: 
kiai lanko namus, žinokime, 
kad ten yra linksmi namai. Tai 
dar nereiškia, kad mokytojai 
neprirengia profesijonalų muzi
kantų, svarbiausiai jų darbas 
yra lavinti naminius muzikan
tus, kurie teikia linksmą gyve
nimą visą savo amžių šeimynai 
ir draugams. Todėl muzika yra 
ant tiek brangi, nes ji palaiko 
šalies gyventojų gyvumą. Pla
čių laukų vartai atdari muzikos 
mokytojams teikime įvairių nu
rodymų tiems, kurie jau turi 
grojiklj pianą/ ‘ ,

“Muzikos mokytojai dažnai 
sako: grojiklis pianas duoda 
l\iderewskio pirštų miklumą, 
bet 
Bet 
kia 
mi, 
gUS
siškos muzikos aiškintoju.

mora-

ne jo muzikos žinojimą, 
muzikos mokytojas sutei- 

reikalingą žinojimą, kuriuo- 
kad ir pavargęs darbo žmo- 
gali tapti puikiausiu kla-

REIKALINGAS partneris į kriau
čių biznį. Moteris ar vyras, kriau- 
čius ar ne kriaučius. Biznio iki va
liai. 4550 Ravensvood avė.

REIKALINGAS partneris į bu
černės biznį, nepaisant kad nemo
ka darbo. 3216 S. Halsted st., ,Box 
76.

1SREN0AV0JIMUI
FLATAS 6 ruimų su daktaro ofi

su, 2 lubų rendai. Gera vieta dak
tarui, dentistui, advokatui ar kitam 
kokiam profesionalui ar šiaip priva- 
tiškai šeimynai. Gani apšildoma.

3325 So. Halsted St..
Kreipkitės į Laikrodžių krautuvę 

M lt P. K. BRUCHAS 
3321’ So. Halsted St.

7 RUIMAI rendai, maudynė ir 
elektra, $30.00. 734 W. 35th St.

NUOMON 5 ir 6 kambarių flatai, 
moderniški, $20 ir $25.

2700 Normai Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambariai dėl pavienių 

vyrų, su valgiu m* be yalgio. Gera 
vit*ta pi Lz’z’ ’’ r'* ni<o 
S. lialsted st.

akeleiviams. Kreipkitės. 2113

NUOMOS garu šildomas kambarys 
1 arba 2 vyrams arba merginoms. 
3243 Emerald Avė., 2-ros lubos.

I
NUOMON moderniškas kambarys 

vienam arba d viepi vaikinam. Gera 
transportacija. 6515 So. 'l'alman Avė., 
Prospect 10210.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards* 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S't.
. J. S. RAMAtfCIONlS, Prez.

Už-

REIKIA patyrusio vyro dirb
ti geležies atkarpų jarde, prie 
naujų No. 2 žirklių. Turi būt 
nuolatinis darbininkas. Gera al
ga. Iroquois Steel and' Iron Co., 
4620 W. Rooscvelt Rd.

REIKALINGAS antrarankis pieko- 
rius. 1510 Main St., Melro.se Park, 
111., Tol. Melrose Park 787.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI valg’bmo kambario 

setas, grojiklis pianas ir viktrola.
5220 Calumet Avė., Džianitorius

4 KAMBARIŲ rakandai, galit vi
sai pigiai nupirkti, kambarių renda 
pigi, tinka dėl pavienių vyrų arba 
mažai šeimynai. Sudaroma lova. Par
duosiu atskirai.

3302 So. Union Avė.
Ant pirmos lubos, iš užpakalio

PARDAVIMUI kukninis pečius ir 
parlor siutas iš 3 šmotų, pigiai. 2948 
So. Union Avė., 2 lubos frontas.

REIKALINGA 4 karpenteriai ant 
trimingo, turi būti unijistai. John 
Mežlaiškis, 7018 So. Campbell Avė., 
Tel. Republic 4537.

, .į,—M. , Į ■ , ■ ■ ..■■NĮ.I.'. . ■!

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI krautuve su ar be 
pagyvenimo. Buvus barbernė, bet ga
lima visokį biznį uždėti. Labai pato
gi vieta, lietuvių apgyventa. Kreip
kitės prie savininkės, ant antrų lubų 
užpakalyj.

4934 W. 15th Street 
Cicero, III.

BARGENAS greitam pirkėjui. Gro
jikus pianas, gerame stovyje, $90 
pridedant 75 roląlius ir benčių. Ati
duosime už biskj pinigų, o kitus iš
mokėjimais į 4 mėnesius.

ZAKAITIS
6512 So. Halsted St.

BUčERNe ir grosėrnė ant 
pardavimo arba mainymo ant 
prapertes. Priežastis pardavimo 
nesupratimas darbo, Hernokeji- 
mas kalbos ir silpna sveikata. 
Yra trokas, mėsos piaunama ma
šina ir kiti parankumai. 10456 
So. Corliss Avenue.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, arba mainysiu ant bile 
kokio namo. Agentams mokė
siu komisą. Bučernės antrašas: 

4429 So. Marshfield Avė. 
Tel. Yards 1457

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
pigiai. Turi būti parduota šią savai
tę. '5613 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI Barbei Shop. Nusi
bodo dirbti. Pigiai.

1829 So. Halsted St.
------------------------------------------f--------------------------

PARDAVIMUI grosernė ir kend- 
žių Storas. Vieta gera, priežastis par
davimo ’— sergu.

3148 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI grosernė su namu. 
Geroj apielinkėj. Biznis išdirbtas per 
ilgą laiką, arba mainysiu ant cottage.

3409 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Lunch Room, geroj 
vietoj tarp šapų, geras biznis, pigi 
renda. 1715 So. Canal St.
, .‘I“ i. -1 J1.1 .."■■.Į -J

SVARBUS PRANEŠIMAS
Marųuette Manor a^elinkėj.

Kas turit 6 kam barių 
ir norit mainyt ant 2 
mų namo, atsišaukit, 
Rockwell St., Ist fl.

bungaloiv 
pagyveni- 
621S So.

PARDAVIMUI bizniavus namas su 
>učeme ir groserne, 2 storai ir trys 
Tlatai, karštu vandeniu apšildomas, 
<era vieta ir biznis yra geras, arba 
nainysiu ant mažesnio namo be biz
nio.

Kreipkitės- pas savininką.> 
2560 W. 69th Street

PARDAVIMUI 11 apartmentų na- 
nas su tuščiu lotu, garu šildomas, 
lamas 3 flatų, kampas prie elčs, 
North West Side, vienas blokas nuo 
Humboldt Parko, 2Mi bloko iki e.le- 
/atorio. Turit pamatyti, kad įverti- 
ius. N. OLSON, 1526 N. Spaulding 
Avė. *

BUNGALOW, naujas moderniškas, 
> kambarių, aržuolo trimas, tile va- 
ia, pedestal lavatory, knygynas, ug- 
lavietė, kaina $7750, 8531 May St. 
taukit Triangle 0157, tarpe 5-7 va
kare.

PARDAVIMUI. Pažiūrėkit tuos 
modemiškus bungalow pirm pirkimo, 
>261-67 Hycinth St., prie Milwaukee 
r EIstbn kampų.

PARDAVIMUI 3 apartmentų mū
rinis namas, pečiumi šildomas, 6-7-7 
kambarių, netoli lancoln Parko, cash 
reikia $5000, kaina $16,500. W. E. 
Fleming, 2981 N. Clark St.

.■ .'L ■ - ............ ■!

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Šitą paprastą dalyką gerai 
suprato kiekvienas bešališkai 
protaująs žmogus, todėl neužil- 
gio pradėjo nuo Jąmonto nusi
kreipti ir tie, kurie pradžioje, 
nežinodami tiesos, jam simpati
zavo. Su “didžiuoju provinin- 
ku”5 pasiliko, pagaliau, tiktai

Lftok
to your health. Epsotn 
Salt s is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM 

SALT S COMPOUND IN TABLETS
The Knight Lebomtortea. Chieagn

jisai pats 
vedė-

sunaikinti 
i “Naujienas“, ir buvo aišku, kad 
kitokio tikslo pas jį ir negali 
būt.

Naujos skundiko atakos te- 
čiaus buvo atremtos. Jisai mėgi
no dar su pagalba visokių advo- 
katiškų kriukučių įtraukti Ben
drovę į ilgesnį tyrinėjimą, kad 
tuo budu pridarius jai daugiaus 
išlaidų. Bet atįėjo vasara, kuo
met teisėjai ima atostogas, o 
paskui, prasidėjus rudens sezo
nui, jau reikėjo jam eiti į ligo
ninę. Prieš kokią savaitę lai
ko, “Naujienos“ buvo ėmusios 
teirautis, kode! Jamontas nebai
gia savo byjų, tečiaus iš jo ad
vokato buvo gauta atsakymas, 
kad jisai nesurandąs savo klien
to!

Jamontui susirgus, jisai, iš 
tiesų, buvo laikinai dingęs ir 
apie jį žinojo tiktai jo “frentai”, 
kurie taip “nuoširdžiai” rūpino
si jo gerove. Gal būt jie žiurėjo, 
kad jo paskutiniai palaikaL-ne- 
nueitų niekais...

j Taip, iki pat savo mirties ji
sai tur-but ir nepatyrė, jogei 
per keletą paskutinių savo gy
venimo metų jisai buvo besąži- 
niškų intrigantų įrankis. Jie iš
čiulpė iš jo visa, ką galėjo, ir 

į dabar užkas į žemę, girdamies 
svietui, kad jie jį “gelbėję”!

-— Naujienietis.

Pranešimai
Kas, ką, kur,. kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.007

Atsakymas: $100.00 ant nyk 
$6.00 į metus per visą 

likosi gyvenimą.

dole- 
cen- 

ų Ir kiekvienas centas atlieka 
.'am tikrą darbą. Praleisdami cen- 
ą paskui centą, doleri paskui do- 
crio, mes greitai praleidžiame 

M*ntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
ie pinigai uždirbtų jums jei padė* 
tumėt juos į banką ar smilks ?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
178» Ra. Halsted 8t.

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
'y ir kiekvienas

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

jūsų

DASTATAU anglis Southern Illi
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. Tel. 
Boulevard 1035.

GALUTINAS išpardavimas pianų 
į Mid West Piano Stores, Ine., 6136 
S. Halsted St. Normai 9431.

1 Stenson Upright Pianas, $48
1 Hinze Upright Pianas .. $56
1 Baur Upright Pianas
1 Kimba! 1 vargoniukai
1. Arolian fonografas .
24 Grojikiiai Pianai po
Prie šitų bargenų dar pridedama 

rekordai, roleliai, benčiai. Jie turi 
tuojau, kad pada 

naujo stako. 
Nedaliomis

$18
$20
$15
$85

NAMAI-2EME
1% \ augfito moderniškas medinis 

namas, 2 karų garažas, 6815 Racine 
Avė., Englewood 2358.

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estą te 
kont/aktus

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
liu. tvokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senumo. 
Didžiąusia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

,, Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
-..e Grosemių, Bu- 

Černių, Delikate- 
jįOBry ssen, Restauran- 

tų, Kenti žiu, Be- 
kemių. Musų 

ClC^^specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

būt išparduoti 
rius vietos dėl 
vakarais iki 9. 
iki 4 po pietų.

Mid West Piano Stores, 
6136 S. Halsted St.

Atdara 
nuo

Ine.

11

3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS. 
Sun parlorai, moderniški, ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash .6890.

PETER BAYS

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
PARDAVIMUI' 3 kėdžių barber- 

nė, geroj apylinkėj, su garu apšil
domais ruimais. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 S. Halsted St., 
Box 77.

PARDAVIMUI saldainių ir mokyk
los reikmenų krautuve. Arba mai
nysiu ant mažos nuosavybes arba 
priimsiu pusininką su mažais pini
gais. 720 W. 81 Street.

PARDAVIMUI refitauranta.s, ge
ras biznis ir gera transportacija. 
Yra geras bargenas. 1400 S. Jeffer- 
son st. .

PARDAVIMUI ofiso kaunteris (re- 
gisteris), ovvningas, partinas/ dra
bužių gabinimui volkeisas, šovkpi- 
sas, Icebaksis, bukkeisas ir kt. Par
duosime labai pigiai.

1532 E. 69th SI. 
Arti Stbney Lsland

2 FLATŲ moderniškas mūrinis, 
5—5 kambarių, 2 karų garažas, 35 
pėdų lotas, $16,000, įmokėti $4,000, 
išmokėjimais, prie Troy, netoli 60 
St., Sandner, 206 W. Garfield Blvd. 
Boulevard 1392.

PARDAVIMUI. Įmokėti $500, ki
tus kaip rendą, 6 kambarių mūri
nis bungalovv, 8005—07 S. La Šalie 
St., lotai 30y 125 kožnas, kaina 
$10,500. Savininkas E. Sodderlind, 
543 E. 75 St. Tel. Stewart 2627.

2 FLATŲ namas garu šildomas, 
2 karų garažas, iš šono įvažiavi
mas, Douglas elevatorio transporta- 
cijn, 1827 S. 56 avė. Savininkas 
Auslin 4661,

KUR pinigai apsknitliuojami. Tu
riu 5 kambarių bungalow, 8334 
Crandon avė. ir 10811 G.AAve. Man 
reikia tik 1 namo, bet reikia cash. 
Nupirksit pigiai. PAULSONf 8334 
Crandon avė.

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinirpo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, r 
Real Estate biznio ir t. t. Mus 
kyklos kreditai priimami I 
State Universitete.

Universal Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 38 gatvės, 2 lubos)

Komercijos, 
mo- 

inois

IŠMOK Barberystes, nucdat dar
bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmeni
nės instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarais. Weeden’s, 1258 W. Madi- 
son Street.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
WeNs Street. *k L Z nup

1 tų mūrinį namą 
PARDAVIMUI maža groser- 

nė, biznis geras, apgyventa vi
sokių tautų, renda pigi, lysas 
ilgas. L. STANISCH 

4634 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 4637

UŽ $3000 nupirksit naują 3 fltf- 
lų mūrinį namą, 5—5 ir 4 kamba
rių, karštu vandeniu šildoma. North 
West Side, kaina $18,000, Peyson, 
952 Addison st. Bittemvcet .5623. Vasarinės Klesos

Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialės klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. K. HUTFILZ, Manager

2 FLATAI ir Storas, 2 mašinų : 
garažas; namas randasi ant 59th ir 
VVestern avė. Prekė $34,000. Priim
siu lotus arba maža farmą, katra 
tinka dėl resortų. Atsišaukite pas 
kontraktot’įų

J. WEL1CZKA
6634 S. Maplevvood avė.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31MiC, 85c, 38c ir 40c. Vilnonios

, kaina nud 65c iki 
$2,75.

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

Atdara dienomis, vakarais; Sekma
dieny] po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

CkUtf IH ncv. MOV v

Pranešu visiems Brighton Parko skiautės ael kelnių vyrams, vaikams 
lietuviams, ’ * " ' ‘ “ . j «».i
apiclinkės

• kad aš aprūpinu šitos ’ir mergaitėms, 
lietuvius “Naujienoms” 

kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Teh Prospąct 1887.

EXTRA
Parduosiu pigiai arba priimsiu 

partnerį į saliuno biznį, įėjimas 
užpakalio. Lys a s 3 metams* 2702 W. 
47th St. Tel. Lafayette 7444. Maty
ti galima visada vakare;

PARDAVIMUI du namai po 5 ir po.
6 kambarius. Viskas įtaisyta, taipgi 1
8 lotai. Už viską $6,300. |*

4836 So. Ridgevvay Avė.

Melro.se

