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Rumanijoje milionai 
žmonių neturi duonos
Britų Darbo Partija nusi

kratė visai komunistų
ADF vadai vis tik gavo progos 

( kalbėt bažnyčiose
Del Ru mani jos • karalienės 

keliones į Ameriką
Valdovė keliauja su didžiausiu 

prabangumu ir pompa, tuo 
tarpu kai namie milionai 
žmonių neturi duonos kąsnio

BUCU AREŠTAS, Rumunija, 
X. 11. — Tuo tarpti kai Rumu
nijos karalienė Marija su savo’ 
trijų dešimčių lydėtojų svita 
garlaiviu I^eviathan keliauja su 
vizitu į JungtinesgValstijas, ga
bendamos skrynių skrynias ba
gažo, kurs vargiai sutelpa dvie
juose vagonuose, trys milionai j 
vaikų Rumunijoj neturi duonos' 
kąsnio, arba gauna jos tik šven
tadieniais.

liau gumai Rumanijos kaimie- manijoj kas antri treti metai 
eit;, kurie sudaro 85 nuoš. kraš- atsitinka kruvinų kaimiečių šu
to gyventojų, iki nesenai duona kilimų, nors toki neramumai vi- 
buvo didelis prabangos dalykas, i'sados žiauriai kariuomenes pa- 
Svarbiausias jų .plautas dagi .trempiami.
šiandie tebėra virti džiovinti 
kukurūzai, nugvaldyti nuo an
kšties. Virta kukurūzų putra, 

jau tik buvo tironų engiamas. Jei ne 
[dvarininkas, tai kailį jam lupo 

Amerikoj daugiau žmonių turi |tu,k*s; Jis niekada nežinojo kas 
automobilius, ne kad Ruma-I*™ lalsvė> nors ki»-

nijoj batus

pulisca vadinama, tai 
šventadieniškas vaigis.

Rumanijoj yra rpfežiau, pro- 
porcionaliai, žmonių, turinčių 
batus, ne kad Jungtinėse Vals
tijose turinčių automobilius. 
Iš kiekvieno šimto kaimiečių 
devyniasdešimt devyni dėvi na
ginėmis. Tie, kur turi batus, 
Rumanijos kaimo bendruomenėj 
užima tokią pakilią vietą, kaip 
kad Amerikoj Rolls-Royce auto
mobilių savininkai tūluose vidu
riniu vakaru miestuose. 

C l
Per šimtmečius buvę vergai, 

kurių padėtis* buvo daug 

nė ne kad baudžiauninkų vaka
rinėj Europoj, Rumanijos kai
miečiai nomi indiškai buvo pa- 
liuosuoti devynioliktame Šimt
mety, tečiau jų padėtis maža 
ką pagerėjo.

Po karo kaimiečiai g^vo že
mės, tai yra, einant žemės re-

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

formos įstatymu kiekvienas jų 
gavo keturis akrus. Bet to vi
sai nepakanka, kad kaimietis 
galėtų su savo, paprastai dide
le, šeimyna gyventi.
(■auna 25 centus algos už 14-16 

valandų darbą
Vargas verčia kaimietį eiti 

dirbti ponams, milžiniškų dvarų 
savininkams, kurie šiandie mo
ka jam 25 centus už keturioli- 
ką-šešioliką valandų darbo. Bet 
ir tai, kai reikia atsiskaityti, 
dažniausiai pasirodo, kad kai
mietis dar dvarininkui kaltas 
už miltus, druską ir tt. Jeigu 
gi kaimiečiui dar liko keli cen
tai, tuos atima iš jo mieste io 
krautuvininkas, kuriam jis buvo 
įsiskolinęs.

Del to nenuostabu, kad Bu

Visados buvo engiami

Rumanijos kaimietis visados 

mietis išlaikė gryną rumanų 
kalbą, jis sukorė literatūrą, 
muziką, krašto dainas.

To nežiūrint, 70 nuoš. žmo
nių dar šiandie tebėra beraš
čiai, nors kaimiečiai mokes
čius moka ir aukote aukoja pi
nigus mokykloms.

Keliaujančios su vizitu į A- 
meriką karalienės Marijos pa
lydovų sviton įepa daug aukš
tų ponų ir ponių, adjutantų, 
tanių ir tarnaičių, siuvėjų, ma
sažistų, pedikuristų, du ar trys 
literatai, princeses (lianos auk- 
Ičto jai-moky toj i, i etc.

Humanijcs valdžia, matyt, 

supranta (forai visą nesuderina
mumą tos prabangios karalie
nės kelionės su neapsakomu 
kaimiečių skurdu namie, ir dėl 
to Rumanijos spaudai tapo už
ginta paduoti detalių apie kara
lienės kelionę. ' ,

Del gaisro 60 šeięiynų 
liko be pastoges

JUNEAi; Alaska, X. 11. — 
Douglas saloj, dvi myliai nuo; 
Juneau, Douglas ir Treadwall 
miesteliuose siautė gaisras, su
naikinęs daugiau kaip šiąšias- 
dešimt gyvenamųjų namų. Dvi
dešimt keturios baltųjų ir dau
giau kaip keturiasdešimt indė
nų šeimynų liko visai be pasto
gės; ugny žuvo ir visa jų man
ta. . <

Rado moteriškės stovy- 
iaitę 25,000 metų 

senumo
VIENNA, Austrija, X. 11. — 

Netoli nuo Austrijcs sostinės 
raao moteriškės stovylaitę, pa
dirbtą, kaip atrodo, iš mamuto 
ilties. Manoma, kad ta stovy- 
laite yra nemažiau kaip 25,000 
metų senumo.

Darbo Partija nesibičiu- 
liatis su komunistais

Pasiūlymas iš naujo svarstyti 
bendravimo su komunistų 
partija klausimas atmesta

MARGATE, Anglija, X. 11. 
— Dvidešimt šeštoj Darbo Par
tijos konferencijoj, kuri dabar 
čia laikoma, buvo įneštas pasiū
lymas išnaujo svarstyti klausi
mą dėl bendravimo su komu
nistų partija, tečiau pasiūlymas 

[buvo milžiniška — 2,706,000 
prieš 849,000 — baisų daugu
ma atmestas.

ADF vadų pamokslai De
troito bažnyčiose

DETRO1T, Midi., X. Ii. — 
Nežiūrint kapitalistų organiza
cijų pastangų neleisti Amerikos 
Daibo Federacijos vadams kal
bėti bažnyčiose, kai kurios pro- 
testonų bažnyčių vakar vis tik 
užleido jiems savo sakyklas. 
Tokių bažnyčių, kur iš sakyklų 
kalbėjo darbininkų lyderiai, bu
vo apie penkiolika. Vienoj jų, 
būtent Pirmoj Kongregaciona- 
listų bažnyčioj, kalbėjo pats 
ADF prezidentas, Wm. Green, 
o l'niversalistų bažnyčioj — 
ADF sekretorius Frank Mcr-
j įson.

Pilietinis karas Kinuose
šiaurės Kinų garnizonas Vu- 

čange sutinkąs pasiduoti kan- 
toniečiams

PEKINAS, Kinai, X. 11. — 
Nepatvirtinti pranešimai sako, 
kad šiaurės . Kinų kariuomenė 
Vučange, jau kuris laikas lai
koma kantoniečių jėgų apsiaus
ta, sutikus atiduoti miestą kan- 
toniečiams, tąja sąlyga, kad 
pastarieji sumokėtų 20(1,000 
Meksikos dolerių ir garantuotų 
pasidavusiems laisvą pasitrau
kimą iš miesto su visa savo 
manta.

18 žmonių žuvo per didelę 
audrą Europoj

ROTTERDAMAS, Olandija, 
X. 11. — Olandijoj ir Danijoj 
pastaromis dienomis siautė 

baisi audra, per kurią, kiek 
žinoma, aštuoniolika žmonių ŽU
VO. Didelės žalos padaryta ypač 
laivininkybei. Netoli Wyko pa
skendo žvejų laivas Agatha 
Maria su keturiolika savo įgu
los žmonių.

Žada imti nagan Vokie
čių ex-princą

BERLINAS, X. 11. — Vokie
čių Žmogaus Teisių Sąjunga 
skelbia, kad ji prašysianti vals
tybės gynėją Potsdame inkri
minuoti ex--kronprinco sūnų, 
Vilhelmą, už neteisėtą ir nelei
stiną reichswehro oficiero uni
formos dėvėjimą. Einant Vo
kietijos įstatymais, toks nusi
kaltimas baudžiamas metais 
kalėjimo.

Puolė Japonų justicijos 
ministerį

TOKIO, Japonija, X. 11. - 
Justicijos minjsteriui Edži va
žiuojant gatve, trys jautri vyrai 
ėmė bombarduoti jo automobilį 
akmenimis. Sudaužyti automo
bilio stiklai supiaustė ministe- 
riui ranką, bet šiaip jis išliko 
sveikas. Užpuolikai, visi trys 
studentai, buvo areštuoti.

[ Pacific and Atlantic Photo]
George Howes, chicagietis, kuris pasižymėjo begelbėdamas 

Pabst kasyklos užgriuvusius mainierius, Ironvvood, Mieli.

Rusai pasirašė sutartį su 
Afganistanu

Britų pastangos susiartinti su 
/ Afganistanu sovietų diploma

tijos atmuštos y

k MASKVA, X. 11. — Sovietų 
Rusija pasirašė su .Afganista
nu neitralumo ir nepuolimo 
sutartį, panašią, kaip kad Rusi
ja yra pasirašius su Vokietija, 
Lietuva ir Turkija.

Ta sutartis rodo pakitėjimą 
santykių tarp sovietų ir Afga
nistano. Tie santykiai pasida
lę daug draugiškesni, kas rodo, 
kad Anglijos pastangos įsteigti 
aukštesnius santykius sli Afga
nistanu buvo sovietų diplomati
jos atmuštos.

. Kariuomenės teismas 
6,000 rekrutų

L5TJC.11AREST  AJS, Rumanijn, 

X. 11. — Laikraštis Universai. 
skelbia, kad antrasai Rumuni
jos armijos korpusas, susidedąs 
iš 6,000 rekrutų, atsisakęs pri
sistatyti tarnybai, -o todėl visi 
tie rekrutai busią atiduoti ka
riuomenės teismui už maišto 
kėlimą.

$1,000,000 gaisras
SAim FRANCISCO, Cal., X. 

11. — Praeitą naktį kilęs gais
ras sunaikino čia keturias 
lentpjūves, padarydamas, kaip 
apskaičiuoja, 1 milioną dolerių 
nuostolių.

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

Daugiausia apsiniaukę; gali 
būt lietaus; vidutiniška tempe
ratūra; stiprokas pietų ir žie
mių vakarų vėjas.

Vakar temperatųroe buvo 
minimum 55°, maksimom 66® 
Fahrenheito.

Šiandie saulė teka 5:58, lei
džiasi 5:16 valandą.

Fraucuzy veteranai prie
šingi skolų sutartims

■ I ............. ..............

Franci ja neturinti mokėti dau
giau, ne kad ji gaunanti re
paracijų iš Vokietijos

PARYŽIUS, X. 11. — Fran
cuos karo veteranų organizaci
jų delegacija, atstovaujanti ke
turiems šimtams tūkstančių 
buvusių kareivių, kreipėsi j 
premjerą Poi nearė, pranešda
ma jam, kad karo veteranai esą 
priešingi patvirtinimui sutarčių, 
Franci jos padarytų su Jungti
nėmis Valstijomis ir Anglija 
dėl karo skolų mokėjimo.

Premjeras Poincare užtikrino 
delegaciją, kad Francija sutik
sianti mokėti skolas tiek, kiek 
ji tatai pajėgianti.

Veteranų delegacija, eidama 
buvusių kareivių priimtomis 
įvairiuose departamentuose re
zoliucijomis, pareiškė, kad 
Francija negalinti sutikti atmo- 
kčti Keptynių įsko-
los taip, kaip tatai numatyta 
Berengero-Meliono sutarty. Ka
ro veteranai sako, kad Amerika 
ir Anglija, kurios lygiai pasi
naudojusios karo laimėjimu, 
bet kurios per karą nenukente- 
jusios taip baisiai, kaip kad 
Francija, pagal teisybę netu
rinčios reikalauti iš Francijos 
daugiau, ne kad Francija gau
nanti atlyginimų iš Vokietijos. 
Veteranai todėl esą pasiruošę 
daryti energingiausių žingsnių 
prieš padarytų sutarčių ratifi
kavimą, nprs dėl to turėtų griūt 
premjero Poincare valdžia.

LINCO TEISMAS

DOVER, Tenn., X. 10. — Va
kar naktį baltųjų, govėda įsi
laužė į kauntės kalėjimą, paė
mė iš ten vieną negrą, Herber
tą Bell, išgabeno į mišką tris 
mylias nuo, miesto, ir medy pa
korė, paskui dar šautuvais ka
bantį sušaudė. Bell buvo įtartas 
dėl nužudymo vieno Rufus Joy- 
nero.

TOKIO, Japonija, X. U.
Oficialiai nuneigiami praneši
mai, kad Mandžurijoj kilę susi
rėmimų tarp Japonijos ir Kanų 
kariuomenių.

Daugiau Chicagos bulle- 
geriy karo aukų

galčio-Koncilo gynėjas O’Brien 
mirtinai pašautas, ' du kiti 
gengsteriai užmušti

Vakar, apie ketvirtą valandą 
po pietų, buvo mirtinai suža
lotas pagairėj ęs kriminalinių 
bylų advokatas W. W. O’Brien, 
o kiti du asmenys, “Hymie” 
Weiss, paskilbęs gangsteris, už
muštojo butlegerio O’Baniono 
sėbrAs, ir Pat Murray, pasmer
ktojo pašto plėšiko Williamo 
Murray brolis, buvo užmušti.

Advokatas W. W. O’Bnien vos 
prieš pusvalandį buvo apleidęs 
teismą, kur jis gynė Salčio- 
Koncilo gengsterių bylą dėl 
žmogžudybių. North State gat
vėj, ties lloly Name katedra, 
O’Brien sustojęs kalbėjosi su 
keletu kitų žmonių. Staiga atū
žė automobilis su keliais vyrais, 
pasuko ties šalygątviu, kur jie 
stovėjo, iš atomobilio kyštelėjo 
kulkosvaidžio žiotys ir iš jų 
pasipylė ugnis į šnekučiuojan
čių kuopelę. Trys jų, kulipkų 
perverti, susmuko šalygatvy.

žmogžudų automobilis, ant 
kurio buvo iškabintas dar rinki
mų kampanijos plakatas, huužė 
savais keliais, tuo tripu kai 
apielinkėj kilo didžiausio suju
dimo.

' Kažin kas pasiskubino šfaukti 
policiją, bet Vieloj policijos pa
taikė gaisrininkų stoti, ir j pik
tadarybės vietą bematant atlė
kė kelios gaisrininkų mašinos.

I

10 asmeny užmušta 
geležinkeliuose

TOLEDO, Ohio, X. 11. — 
Netoli nuo Crissey miestelio 
praeitą naktį buvo užmušti 
penki asmenys važit vusieji au
tomobiliu irsskerskely patekę 
po lėkusiu Ne\v .York Central 
pasažieriiriu traukiniu. Auto
mobilis buvo visai sudaužytas, 
l’žmušti buvo: Eli Orner, jo 
žmona ir trys jų" vaikai, visi iš 
Silica, Ohio. 

Z
Kiti penki užmušti

SYRACIJSE, N. Y., X. 11.— 
New York Central pasažieri- 
mam traukiniui vakar užgavus 
automobilį kely, netoli nuo Sy- 
ractise, buvo užmuAti penki as
menys. Visų kūnai taip sužne- 

kinti, kad nebegalima pažinti.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVŪN

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 ųiokesit tiktai 50 centų!

Telegrafuoki t pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j 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, ffl.

Lietuvos žinios.
Lietuvos Seimas vėl susi

rinko posėdžiauti
Seimo darbu pradžia; išrinktas 

senasis Seimo prezidiumas

KALNAS. Rugsėjo 24 d. 
įvyko pirmas šios sesijos Sei
mo posėdis. Posėdy dalyvavo 
65 atst. Seimo Pirmininku iš
rinktas Dr. Jonas Staugaitis (v. 
1.), 44 baisais, pirmuoju vicc- 
pirmininku — St. Kairys /(s. 
d.), 43 balsais, antrojo vicepir
mininko rinkimai buvo balsuo
jami du kait, kadangi pirmu 
kart nesurinktas reikalingas 
balsų skaičius. Antruoju balsa
vimu išrinktas- antruoju; vice
pirmininku Dr. J. Steponavičius 
(kr. d.) Pirmuoju sekretoriumi 
buvo pastatyti kandidatais p. 
Mikšys (uk. s.) ir p. Kinderis 
(Klaip. ir vok. frake.), 40 balsų 
išrinktas atst. Kinderis. J ant
ruosius sekretorius buvo pasiū
lyti atst. Mikšys (uk. s.) ir at
stovas B. Žygelis (v. I.). Atsi
sakius atst. Mikšiui balsuoti, 
antruoju sekretoriumi išrinktas 
atst. B. žygelis 28 balsais.

Šiemet Lietuvai 
sunkus metai

Kaunas, rugsėjo 12. Naujai 
Lietuvos demokratinei vyriau
sybei ant nelaimės tenka tvar
kyt suirusia krašto ūkis, labai 
nepalankiose sąlygose. Viena, 
kad po ilgamečio kademų šei
mininkavimo, kurie sustiprini
mui Savosios pozicijos labai iš
čiulpė valstybės iždą, tad dabar 
nėra lėšų svarbiausiems ir bū
tiniems Respublikos reikalams, 
o antra šios vasaros blogas ja
vų derlius, labai pasunki no 
krašto padėtį.

Del buvusio praėjusiais me
tais slapaus rudenio, labai blo
gai teužderėjo rugiai; daugelis 
žemesnėse vietose ūkininkų, ne
turi rugių nei duonai nei lau
kams apsėti, o pinigų nusipirki
mui irgi jiems nėra, dėlto atei
nanti žiema Lietuvos biednuo- 
menei bus nepaprastai sunki.

—^Lietuvos darbininkas.
MEKSIKOsJlIESTAS, X. 11. 

—Praneša, kad Chilapoj, Gu- 
ererios valstijoj, areštuota de
šimt katalikų dvasiškių, kalti
nam ų dėl Įiriešvalstybinčs dar- 

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

Locus t
Ant Dugno — Maxim Gorkio. Pusi. 96 ............................................. 60
Sigutė — Vydūno. Komedija, pusi. 82  ......................................40
Jonuk — Vydūno. Komedija, pusi. 64 ................................. ■ .........40
Prabočių Šešėliai — Vydūno. Pusi. U’2 ...................................... 1.50
Juru Vrrpai — Vydūno. Pusi. 126 .......................................................90
Amžini i gnis — Vydūno. Pus!. 326 ............................................  1.50

Locus II
Tevyškė — Vydūno. Pusi. 52 ................................................. *......... 30 •
Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 .............................30
žvaigždžių Takui — Vydūno. Pusi. 56 ............................................... 40
Ragana — Vydūno. Pusi. 40 ............................................ r.,-40
Vergai ir Didikai — Vydūno. Pusi. 126 *...A..................    .80
Musų Laimėjimas — Vydūno. Pusi. 48 ......................   .75
Dulpeiis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai. Pusi. 23 ........... 1 .20
Mano Taurė — Vaičiūno. Pusi. 124 ....................................f. .75
Gyvenimas — Feldmano. Pusi. 147 ......................................... 1.00
Pančiai — Pačkauskaitės. (Komediją} .......................................... .30
Rytų Svečias — Puidos. Pusi. 56 (Komedija) ................................... 30
Stepai — Puidos. Komedija, pusi. 60 ........................... .30
Komedijos — Čiurlionienės. Pusi. 155 '...................................................00
Nugalėtojai — Merė. Pusi. 69. (Komedija) ....................................... 35
Milda Meilės Deivė — Vaičiūno. Pusi. 67 ...v ....................... JO
Laumės — Rūtos. Pu.d. 127 ................................. \.............................. 50
Pinigus už iš čia parinktus veikalus malonėkite 
siusti:

“N A U J I E N O S”
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

, ..----------- 'i

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 Visap Dalis

Tik 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 
boilerj, sutaisykit seną. t
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli 
jūsų.

Northwestern Stove 
Repair Company

654-666 VVest Roosevelt Road
l blokai j rytus nuo Halsted Street

66 East Lake Street 853 West 63rd St.
Tarpe \Vabash & Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Halsted 
2355 Mihvaukee Avenue 3209 East 92nd St. 
Tarpe Caiifornia & Fullerton Avė. South Chicago
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BABRAViCJAUS REKORDAI
Specialiu užsisakvmu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
• (12 colių, $1.25’)
“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”

(10 colių, 75c)
Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekonluotus rekordus Kip

ro Petrausko “Dūdelė’ (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
7bc). \

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193GrandSt. Brooklyn, N. Y.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
cinką dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daur nr mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
«fir.. 'duodant ij skelbimą Ir 40c. Persiunti
mo 5c.

naujienos,
1 1739 So Halsted St, Chicago, III.L _______ -. . .. -- -

ĮkorespondenojosĮ
Orient, III.

Rugsėjo 20 dienų pas mus 
siautė didelė audra', bet nuosto
lių padarė mažai — tik vieną 
kitą namą apdraskė. Tuoj po 
audrai buvo užėjęs saitas oras, 
liet po trumpo laiko vėl atšilo.

Rugsėjo 19 <1. j vieno lietu
vio namus atėjo montanegras 
apiplėšimo tikslu, bet kadangi 
moteris neturėjo pinigų, tai 
prievarta atlikęs savo žvėriškų 
pasitenkinimą bandė pabėgti. 
Tečiaus moteris spėjo išbėgti 
šaukdama lauk ir skubiai poli
cija pribuvusi niekadėjį arešta
vo. —P. Yocis.

L •

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Pasilinksminimo Kliu- 

bo piknikas įvyko rugsėjo 19 d., 
Jono Plėšto giraitėj, šis pikni
kas buvo surengtas tikslu at
naujinti kliube apšvietą, išra
šant į kliubo skaityklą įvairių 
laikraščių. Teko girdėt nuo 
rėngėjų, kad gryno pelno liks 
apie $60, taip kad bus iš ko at
naujinti laikraščių išrašinėji- 
mą.

Kurlink publikos, tai jos pri
sirinko pilnutė giraitė. Publi
kos ūpas irgi buvo geras, taip 
kad visi labai gražiai linksmi
nosi. Su kuriais tik teko kal
bėtis, kiekvienas pasakė, kad 
tokio linksmo pikniko dar nėra 
buvę. —L. P. K. Narys.

Peoria, III.
Pas mus yra SLA kuopa. Lic-j 

tuvių nors ir nemažas būrelis, l 
bet veikėjų neturime. Tiesa,I 
bučiau pamiršęs, — nesenai iš1 
Lietuvos grįžo Košis; jis čia 
yra darbščiausias žmogus iš vi
sų. Jam išvažiavus Lietuvon 
buvome netekę vieno rimčiau
sio veikėjo, bet linksma pra
nešti, kad jis vėl grįžo. Drg. 
Košis y ta sykiu ir “Naujienų” 
agentas, jis “Naujienų” di
delis rėmėjas. Randasi keli 
Maskvos 'garbintojai/ kurie al
kūnėmis trina stalus “sausų” 
laikų gadynėje. —P. Masinus kis

Decatur, III. >
.......

Pas mus lietuvių yra 10 šei
mynų ii\2() pavienių, .lokio nau
dingo darbo jie neveikia už
siima vien sausinimu miestelio. 
Kada pas vičną draugą išsausi
na, — eina pas antrą ir taip sa
vo liuosą laiką praleidžia. Apie 
laikraščių ir knygų skaitymą 
nei neprisimink: jie visi “astro
nomai” — per bonkutę į (Įau
gu žiuri. Munšainas nakind ir 
tą pačią.musų neskaitlingą* lie
tuvių koloniją. Gaila, bet ką 
daryti, juk Amerika “sausa”.

Mrs. P. Bogush.

Coketon, W. Va.

Puikus Namai
f

GATAVI GYVENIMUI
(mokėk kiek gali—-kraustykis ir gyvenk! 

Arba išrenduok kitiems ir imk 
$80 į mėnesį

Reikalaudami

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES

. FURNITURE CO.

Kas Dedasi Lietuviu 
kolonijose

Glastonbury, Conn.
čia lietuvių gyvena 5 šeimy

nos, 2 lietuviai skaito “Naujie
nas”. Darbai daugiausia ant 
fermų. —T. Žilvis, o

Ambridge, Pa.
Lietuvių gyvena nemažas bū

relis, bet laikraščius ir knygas 
mažai kas skaito. Koziravimas 
ir munšainas, tie^du dalykai 
musų miestelio didžiuma lietu
vių pilnai patenkina. Ateina 
poras “Naujienų”, “Keleivių”, 
taipgi kai kurie tautininkų laik
raščiai. —J. Z. Grigaitis.

Rochester, Minn.
šiame mieste lietuvių nėra 

visai: kai kada atvažiuoja svei
katos reikalais, bet greit vėl ap
leidžia. Aš pats lai bizniavoju. 
Biznis man, kaipo kriaušiui, ■ 
yra gana geras. Arčiausia vie
ta nuo musų/ kur randasi lietu
vių, tai yra Red Wing; ši vie
ta randasi apie 50 mylių nuo 
Rochester, Minn. —C. Juška.

Kayfort, W. Va.
čia mes likomės liktai 2 lie

tuviai, seniau gyveno daugiau, 
bet dėl darbo stokos apleido 
musų koloniją. ’Laiks nuo laiko 
atvažiuoja ir daugiau lietuvių, 
bet darb6 negavę vėl grįžta. 
Jeigu darbai kada pagerės, tai 
manau, kad šita kolonija pasi
darys skaitlįngesnė lietuviais.

Stanley Cotton.
---------- 1-----------------

Muse, Pa.
Esame trys lietuviai ir visi 

skaitome skirtingus laikraščius. 
Pas mus darbininkai uždirba 
nedaugiausia, su darbininkais 
bosai elgiasi gana žiauriai, per
tat darbinjnkų padėtis nėra už- 
vydėtina. —Karolis Rutkauskas.

Berwyn, III.
Yra lietuvių pusėtinas būre

lis ir veik visi “Naujienų” skai
tytojai, o keli skaito Chicagos 
Marijonų organų “Draugą”. 
Lietuviai sutikime gyvena.

J. M. Vaisinas.

Šitame kampelyje tiktai dvi 
lietuvių šeimynos abi skai
to “Naujienas”. Nuo musų ar
timiausia kolonija apgyventa 
lietuviais yra už 10 mylių — 
Thomas, W. Va., ten jie turi ir 
SLA kuopą, į kurią priklauso 
apie pusė šimto lietuvių.

J. Geybis. '

('apeis, W. Va.
Aš tiktai vienas lietuvis vi

same garsiame Capels mieste. 
Skaitau “Naujienas” ryts ii* va
karas ir liktai su jomis turiu 
progos pasikalbėti lietuvių kal
ba. —Juozas Lingevičius.

5t-*annual
CHICAGO

SHOW
COLISEUM
0CT.IIM7,

Pamatykit savo mėgiamus per- 
statytojus ir artistus 

asmeniškai
Visos naujanybės Radio

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

savo vaidintuve
u Mes gėrėjomės kitų kilniais dai
lius, bet gyvo užsiganėdinimo ne
ikime patys, nes negalime patys 
tl atlikt.
¥l'am yra išrastas Gulbransen 

Rj&gistering pianas.
Nereikia būt muziku nei pažint 

notų, grajysi pats ir savo budu iš
reikšdamas savo vaidintuve ir jau
sies atlikęs prakilnų darbą ir lai
mingu busi.

Jąigyti tą, taip pageidaujamą 
instrumeptip už labai prieinamą 
kainą, išhiokant dalimis, galima "

JOS. F. SUDRIK
Krautuvėse

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

V——.....  I.I.I I|Į m

75 Naujutėliai Muro Namai 
Puikiam, pelningam ir augančiam

BRIGHTON PARK
Kaina liktai $12,650

Gali įsigyti bile viena iš šių 75 namų mo
kėdamas tiktai $60 į mėnesį. Jūsų rendo- 
rius mokėdamas Jums rendų per 5 metus 
sumokės $2,400, o per 10 metų $4,800.

$500,000,000
Išmokama algoms kas metas, darbinin

kams šios apielinkės dirbtuvėse
Šimtai lietuvių šeimynų pirkdami — par

duodami čia namus susikrovė s 
didelius turtus!

čia yra puiki vieta gyventi kaip darbi
ninkui, taip ir turtingam biznieriuj 

ar profesionalui

Taipgi turime 50 
Bungalovvf

Kaina $7,000; įmokėti $500
Pamatyk šiuos musų namus tuo jaus — 

kiekviena sugaišta diena jums neša 
nuostolius!

W. Hayden Buk
Klauskit Edvard Bakševičiaus 

4336 So. Kedzie Avė.
Phone Lafayette 8600 Chicago, III.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padiy-ymo, 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
Į^pksĮuiaitue &apaty

husft. 
••4 ę*ow4 H Cmšb

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

"NADJIENĮJ" KNYGŲ 
KATALOGAS

Į
Pranešam visiems “Nau

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.



NAUJIENOS, Chlcago, III.
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3Ant padienis, Spalio 12, 1926

eliai

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

J. LAZDAUSKIS, Pirm?., 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA, RašL, 1834 VVabansia Avė., Chicago 
.1. KAULINAS, )hl., 4532 S. Franciseo Avė., Chicago.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 
Eina kartą savaitėje.

LIETUVIAI MAT NE LIURBIAI

Lietuvis senbernis, taip sa
kant, negi pirks automobilio iš 
‘‘dešimtukų storo”. .Jis, jeigu 
perka, tai perku bent už $6,000 
limuziną. Už tuos pinigus jis 
galėtų nusipirkti 'namą, bet na
mas jam nėra reikalingas, nes 
neturi pačios.

Turėdamas gi automobilį, jis 
turi good time. Nereikia jam 
plėšti klumpius ir ant kelių at
siklaupus prašyti, kad merga jį 
mylėtų. Jisai pakreipęs kepe- 
linšą ant ausies, privažiuoju 
prie mergos namo, nu, čia jo 
jau laukiu. Pagalios jam ir to 
nereikia, .lis ir ant gatvės gau
na pasažierių, kurios nori “rei
do”.

CHARAKTURA
Saldžios lupos

O tai dėl to. 
Kad peniu riebesni.
Gražios akys,
Ausys dar gražesnės;
O tai dėl to. 
Kad biskį mažesnės.
Dirsės trumpos, 
Panėiakos trumpesnės;
O tai dėl to,
Kad kojos ilgesnės.

špilkas.

ŽIOPLIO PASTABA

Išėjo n:r. 5, spalio

ASTRONOMIJA
ŽEMĖ

Aprašinėdami šiame sk 
apie įvairius dangaus kunus 
šiol atskirai mes terašėme 

ę, mėnulį, Merkurą ii

yriuje 
iki

apie

neta yra žemė, ant kurios 
gyvename. Žemė mums 
daugiau žinoma, negu bet 
r i kita planeta. Tat smulkmeniš
kai susipažinkime su planeta, 
kurioje mes patys gyvename.

Įvairus žmonių patyrimai jau 
nuo senų laikų privedė juos 
prie išvados, kad žemė yra ap
skirtas dangaus kūnas. Saulė, 
žvaigždės, mėnulis ir visos ki
tos planetos yra apskriti dan
gaus kūnai. Kometos, žinoma, 
nėra apskritos, bet jos yra per- 
mažos lyginti prie planetų. Be 
to. kometos astronomijoje ne- 
pri pažįstama tvirtais arba gry
nais dangaus kūnais. Jeigu tat 
visi tvirtieji dangaus kūnai yn 
apskriti, tai kodėl žemė turėtų

k u-

Paprastam žmogui žemės ap
skritumui tyrinėti yra geriau-1 
sias būdas sėdint prie juros 
kranto ir dabojant laivų plati-j 
kiojimą. Kada laivas yra jau! 
toli iš prieplaukos nuplaukęs ir 
jis vis dar toliau plaukia, tai i 
laivo kiautas yra pranykęs iš1 
prieplaukos tėmytojo akių, kuo-j 
iiirt laivo stiebas vis dar mato-!

Te). Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

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

4120 So. Richmond Street

M

M
M

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikiod’lius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunmvick 9393

CHICAGO, ILL. .

H 
K

H 
M 
M 
M 
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Mif. MICHKIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

kampas 31 raL

Kiekvienas musų žinome, kad| rašytos istorijos laiku, bet skal
iam tikrose 
dažnai išsiveržia vulkanai. Pa
kartotini žemės drebėjimai, gi
lus i žemę žmonių įsikasimas, 
šilto vandens šaltiniai — vist 
tie reiškiniai liudija, kad giliai 
žemėje yra karšta. Žemės vi
daus šilimos negalima maišyti 
su šilima, -gaunama nuo saulės. 
Saulės šilima žemės vidaus ne-

ilISll ZlllOIllt , k<Ul j I<lS\l<)S ISlUI ĮJOS MIMl, IK l nitai 

vietose iš žemės tant laikotarpius nuo šimto iki
tūkstančio metų, nuo tukstan- 

metų, 
keleto 
ne tik

siekia. Iš kur tat žemės vidaus 
šilima paeina? Perdaug gilintis 

msimą šioje vietoje mes 
nemanome, kadangi apie tai jau 
e*ame minėję, rašydami apie 
žemės evoliucija. Pasakysime 
tik tiek, kad žemės vidaus šili
ma dar tebepasilaiko nuo jos b 
atsiradimo, ši kartą mums dau
giausiai rupi nurodyti, kad že
mės vidaus karštis nykstat 
Nieks neginčys, kad žemės 
karštis išeina per storą, žemės 
akmens sluoksnį į viršų. Tiesa,' 
kietasis žemės paviršiaus sluoks
nis ne greit vidujine žemes ši
limą į viršų teleidžia, bet umiau 
ar lėčiau jis visgi leidžia. Jeigu 
padaryti plytų storomis šieno-(

čio iki šimto tūkstančių 
nuo šimto tūkstančių iki 
'milijonų metų pasidaro 
žymi, bet ir stebėtina.

čionai mes nebekartosime že
mės' amžiaus metų skaitlines, 
kurias paduoda įvairi moksli
ninkai. bet pasakysimo, kad gi
lioje praeityje žemė buvo rau
donai karšta; dar gilesnėje pra
eityje jinai buvo baltai karšta; 
dar gilesnėje praeityje jinai su-

Kol apsiveda musų senbernis, mėn. laida. Šis “šakės” leidinys 
jo limozinas būna jau “džionk”. yra vertas pastebėjimo, nes 
Tada jis parduoda jį “dešimtu- vįskas sumaišyta, arba kaip čia 
kų štorui” ir perkasi seną For-.nupasakojus, “futuristinis” ar 
dūką už porą desėtkų dolerių. “įkubistinis” jovalas. 
Dabar jis jau pradeda svajoti 
ir apie savo namą 
reikia i
ne mažiau $60 mėnesiui. Pačiu
tė dažnai pasako savo vyrui: 
“Prašvilpei visus savo pinigus.W ■ • • jk J| 1 į *
JU mergino™., o dabar reikia Hetu Viai ’ A.C1 VO Kata] 
rordiike sėdėti kai drujęio kre
čiamam.. .”

Vyras tada jaučiasi, jog jo 
pačiutė sako tiesą, b<'t po kva-1 
rabų, jeigu jis nebūtų savo pi
nigų “investavęs” į limoziną ir 
mergų kišenių, tai nė pačiutės 
nebūtų turėjęs. —Don Pilotas.

Matyt, kad “&akės” driikarnė 
kada jam nepriklauso unijai. Darbas tai 

mokėti rendą už flatą'parodo.

XZXXXXXZXXXXXXXXTXXXXXXXXX

Gerai patyręs gydytojas
NAPRAPATAS

Dr. A. J. Normanth
4454 So. \Vestern Avė.

2-5-6-8 v. v., Chicago, Jll.

karštai jkurenti, tai jis karštas 
pasiliks ilgam laikui, bet jis to
kiu nepasiliks visados^ Nors 
plytės šilimą blogai praleidžia, 
bet jos praleidžia. Nebuvo 
daryta pečiaus ir nebus jo 
kad padaryta, kad jis visai 
praleistų šilimos, las pats 
ir su žeme.

Kai kurie mokslo vyrai tvir
tina, kad žemės vidaus .karštis 
pasinaujina mechaniku proce
su arija chemiškų junginių pa- 

pasirodo garlaivio kaminai, kuo gajba Ginčytis dėlei tokio tvir
tini būt, kad 

Būt jeigu me- 
irba chemiškų

.IV NEPRIPAŽĮSTA.

ku

Pirmas žioplys

Jeffersono miške viena 
mutė pakišė man pirkti visokių 
bolševikiškų gazietų. Sakau, 
kad iš jų nieko gera nėra, kam 
bida jas reikia dar pirkti.

—Pirk ir tiek!
—E, sakau, nenoriu.

Na, tavarišč, duok kelis 
centus, užteks.

—Visai nenoriu.
—štai, jeigu nenori, tai imk 

ldykai. Bet žiūrėk 
įtum.
Į —Jeigu taip, tai turėsiu po- 
pierio sanvičiams

tavarišč!

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 172’6

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashinghin St.

Cor. VVashington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

ki

kad skaity-

pa- 
nie-
ne-
yra

į prieplauką, giedroje dienoje 
galima matyli, kad pirmiausia

met paties garlaivio dar nega
lima matyti. Jeigu jurų vanduo 
gulėtų visiškoje lygumoje, lai 
nieko panašaus negalėtų būti

tinimo neverta, 
tatai yra tiesa, 
chanišku budu 
junginių pagalba žemės šilima 
pusi nauji na, tai nėra abejonės,

Dabodami juroje plaukiojau-1 kad chemijos arba mechanikos 
čius laivus mes matome, kad energija taip pat aikvojasi. Mes 
juros vanduo yra išlenktas kiek- i todėl ateiname, prie tos pačios 
vienoje vietoje, las reiškinys I išvados, kad žemės šilima vis- 
todel verčia mus manyti, kad' tiek nyksta. Kiekvienas iš žo 
musų žemė yra kamuolys. Ru-lmės gilumos tekantis šaltinis, 
pestingai padaryti * žemės ma-j kiekvienas geizeris ir kiefyvie- 
tavimai įrodė, jog jinai ne vi-Inas vulkano išsiveržimas žudo 
siškai tėra apskrita. Žemė yra žemės karštį, o tam karščiui at- 
kiek suplota iš abiejų polių ir! naujinti žemė negauna jokios 
išsigaubusi per ekvatorį. Paly-1 išlaukinės pagalbos. Turint 

omeny žemės amžių ir jos di
dumą, jos atvėsimo procesas 
yra lėtas. Pavienio žmogaus- am
žius, bet kurios tautos amžius 
arba net visos žmonijos amžius 
yra trumpas, idant paliudijus 

Bet irj žemės atšalimo eigą. Nors že- 
ne vie- mės atvėsimo eiga eina lėtai, 

Vieni j bet ji eina.jiuolatos. Per daug 
kiti —- 

ašigalio žvaigždės pa- 
J žemės matavimo darbą 

čionai mes nesigilinsime. Tatai 
užimtų perdaug vietos ir pasi
darytų nubodus skaitymas. Ma
tavimo daviniai yra tokie: že
mės ekvatorinis diametras turi

ginus šį nelygumą su žemės 
dydžiu, jis yra buizai žymus ir 
t>e alydaus išmatavimo niekas 
apie tai nežinotų, žemes mata- 
vimas nėra lengvas darbas. 
Tam darbui atlikti reikia gerai | 
prityrusių matematikų, 
pats- matavimo darbas 
nokiu budu padaroma, 
matuoja žemės pavirš), 
žiemių

šimtų melų tas atšalimo proce
sas padaro svarbias ir dideles

Žemės radius 
yra 59 sykius 

mėnulio atstu- 
Kitais žodžiais

permainas.
Ne tik kiekvieno atskiro žmo

gaus gyvenimas, bet ir pati is
torija yra trumpa, idant jos 
pagalba butų -galima nužymėti 
kiek stambesnes žemės permai
nas. Kiekvieną dieną, kiekvieną 
mėnesj, kiekvieną metą ir kiek
vieną dešimt metų žemės šilima 
nyksta ir nyksta. Ta atvėsimo 
eiga, tiesa, mažai žymi, skaitant

Taip sakant, pirmas žioplys 
arba pirmas žioplio žodis. Žiop-( _ Tavarišč,
lys, matai, atsirado iš nesvie- esate Iniržiijai. Kodėl matuŠkoj 
tiskai kitokių žmonių — iš ten, pasėjoj visi 
iš kur jau senai yra atsiradę Pasėjoj tai b^^t lairpės laikai, 
kitoki žmonės. 'Ateis ir čia tas laikas.

Žioplys yra, matai, ne —Pasiutai, boba. Nežinai ką
Iš kur tu žinai, kad 

ir auksas saule

suvynioti.
Jus

skaito gazetas.

gus, bet tokis skyrius “Mokslei- pliauški, 
vių Keliuose . Matai, mokslei- Rusijoj laime 
viai kada nors yra buvę žiop- ritinėjasi? 
bais. Jų gal dar ir dabar yra. Į „Taip musų “Unis” rašo. 
Tatai musų žioplys galės pasiro-j —Rusijoj žmonės labiau
dyti savo štukomis, arba kaip skursta, ne kad prie caro. Ar 
čia pasakius, žioplas- būdamas tll žinai Rodei taip? 
mokys “mokytus”. v v | —Tai kad Ras ėjos nepripa

žįsta kitos carstyos.
| —O kam to pripažinimo rei- 

)u- kia?
' —Todėl, kad mes esame

orait.
—Tai kam jums reikia pra

šyt, kad buržujai ir kapitalis
tai jus pripažintų, jeigu jus 
juos norite naikinti?

—Kad biznį su jais galėtum 
daryti.

—Biznį... a! Juk biznis yra 
kapitalistų išmistas, o jus juk 
kapitalu. ir kapitalistus, prakei
kiate.

| —Tu perdaug nesmarkauk, o 
I tai aš užkomandavosiu revo
liucionierius, kad tau truputį

Primo de Rivcra mordą apdaužytų, ar žinai!...
—Tfu, kad tave ir kvaraba. 

Susikalbėsi su boba, tfu...
** —-špuKas.

žioplio pranešimas

Dideli ponai: — Iš abiejų 
šių aš noriu išsiplepėt, ką aš 
žinau. Dalykas šit koks. Nese-( 
nai padariau interviu su pora 
stambių pasaulio diktatorių. Po 
šiltos konferencijos man kai su 
kuolu davė į pakaušį, kad šian
die Italijoj karalius nieko dau
giau ir neveikia, o tik bovijasi 
su beždžionėm. Mussolinis yra 
didesnis ir už patį karalių. Mus
solinis gali leisli įstatymus; ga
li naikinti įstatymus; jis, paga
lios, gali ir kvaraba žino ką pa
daryti.

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS- 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. I’ullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

v Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

t 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

»■ ii Į ..............................   ■' ■!

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL» Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Te). Yards 0062

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S L Room 530 
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
TeL Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

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

mylias mažiau, 
(pusė diametro) 
mažesnis, negu 
mas nuo žemės,
sakant, padauginkite žemės ek
vatorinį radiusą ant 59 ir gau
site mėnulio atstumo mylių 
skaičių.

Žemės polių diametras yra ta 
įsivaizduojamos! ašis, apie kurią 
žemė sukasi. Tas laikas, kurs 
žemei reikalingas apsisukti kar
tą apie savo ašį, y?a vadinamas 
žvaigždine diena, žvaigždinė 
dieną skiriasi nuo paros tuo, 
kad jinai teturi tik 23 valandas, 
56 minutes ir 4 sekundes.

ILGĖJIMAS
Oi kaip ilgu svetur būti, 
Atsiskyrus čia vienam; 
Rodos, reiks tuojau pražūti 
Nenunokus dar jaunam.
Lekia mintys ir svajonės
Į šalelę prigimtą,
Kur palikau ten malones 
Tas rankeles močiutės!...

J. Lazdauskis, M. Ę., B. S.

Ispanijos' 
taipjau nemažas šeškas, 
jam nelabai sekasi su armijos 
kavaleriais, kurie nori duot jam I 
kiko. Karalius ant diktatoriaus 
de Riveros irgi neturi geros1 
širdies, nes bijo, kad pats dik
tatorius neatsisėstų ant Alfon
so sosto. Dabar de Riverai pri-Į 
sėjo “labai riestai”: jau ko nė 
mėnuo laiko kaip pats karalius 
su visais armijų 
laiko štikus'ąrėmę pašonėn ir 
vis niekaip negali diktatoriaus 
parversti. Jis kaip stovėjo sta
čias, taip ir tebestovi.

BULVIŲ KURSAS

1 Bulvių kursas Vaipos univer
sitete jau prasidėjo. Įsiregi
stravo daugelis lietuvių “freš- 
manų”. “Seniorai” pasilieka se
nose vietose. Bulvių ir skuti
mo kursą gali imti kas tiktai 
nori ir kada nori, durys visados 
atdaros. Kiaušinių vogti neva
lia.

Kiekvienas studentas pas 
mus didžiuojasi bęlševizmu. 
Gal todėl, kad išskyrus J. Ke- 

vienbs bėdos, tai karaliaus. Ka- serauską, visi yra maži. Orga- 
da nors ji nusipirks ir karalių, nizacijos klausimai pas mus 
O gal Pilsudskis ir neprašytas stovi paskutinėj vietoj, nes mo- 
apsiskelbs karalium? Tada len- kykloj spyčius sakyti negali- 
kai turės ne tik Vilnių, bet ir ma. Laukiame, kad kas atva- 
“lietuviško kraujo” karalių.

Don Pilotas.

kavalieriais

•Lenkija turi daug bėdos dėl 
savo kvailumo. Ji turi diktato
rių Pilsudskį, bet dar neturi

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į stoti, 

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

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

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

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

.....................................................  Atkirp čia
Data: Spalio 12 d., 1926

žiuotų iš Chicagos ir suorgani
zuotų mus. —Bulveskutys.

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 

^‘4649 S. Ashland At.
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 Sų. Loomis, kumpas 18 ir Blue 
Island.W^fiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

3101 So. Halsted St
Tel. ’fards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoH 1 i go la
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tęs, o rasite pa 
gelbą.

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

patar- 
visokio- 

prieš 
laįkc 
ir po

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKLŠERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

^DR, HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS' Nuo 10—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

, Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2238 
Boulevard" 4136

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

ir

L

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

OTis&s
4729 S'o. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto Iki 4 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR, MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

LRes. telephone Hyde Park 4000 
i

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

M
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orderiu kartu su užsakymu.

progą dabartiniems rengimams daVęs Lietuvos sutarties
su Rusija pasirašymas?

RUMANIJOS KARALIENĖS KELIONĖ
V ••••••k® t® ,• • »• »•

RUMANIJOS ŪKININKŲ SKURDAS

LENKŲ PLEPALAI

MASKVOS DAVATKOS KABINASI ANT SIENŲ 
iŠ I* L*. i* Q 

LITERATAS, KURIS RAŠO “Į KAIRJį? IR J DEŠINĘ”

Amerikon atvyksta laivu Leviathan su daugybe pa
lydovų ir tarnų Rumanijos karalienė. Tuo pačiu laiku, 
kai milionai dolerių leidžiama karalienės pasivažinėjimui, 
Rumunijos ūkininkai badauja.

Chicagos “Tribūne” korespondentas rašo, kad Ru
munijos ūkininkai gyvena tokiam baisiam skurde, jogei 
neturi net juodos duonos. Badaujantys ūkininkų vaikai

• “Ar tai ne likimo ironija, kad kiekvieną kartą, ka
da Lietuvos reikalai pasitaiso tarptautinėj politikoj, 
prisieina padėkavoti bolševikams? To paties .Vil
niaus atgavimo problema ankščiausia rišasi su lau
kiamąja pagelba iš Sovietų. Šmokams prisieina gir
ti Sovietus, išeinant iš patriotizmo dėsnių”.
Tai aukščiaus paminėtojp Vabalo-Pruseikos žod

žiai. w a ojuai
Iš tiesų likimo ironija, tik ji mažiausia paliečia tuos 

žmones, kuriuos bolševikiškas Vabalas mėgina įkasti.
Ar ne likimo ironija yra tai, kad sovietų valdžia re

mia (ir yra priversta remti!) Lietuvą, kurią jos agentai 
spaudoje ir prakalbose per keletą metų visaip pravard- 
žiavo? -J

Ar ne likimo ironija yra tai, kad “Laisvės” “pubhcis- 
tai” šiandie bolševizmo parama Lietuvai Vilniaus klausi
me giriasi, kuomet anąmet jie patys rašė, jogei “rytoj” 
Maskva gal ims “visai kitaip kalbėti” su buržuazine Lie
tuva?'. r ___________

Šitie '“ironiški” faktai, be to, aiškiai rodo ir kam pri
klauso tas “šmoko” epitetas, kurį labai mėgsta Prusei- 
ka.

Kaip visi bolševikų klapčiukai, taip ir Vabalas/per 
eilę metų purvais drapstė visa tki, kas yra surišta su Lie
tuvos nepriklausomybės gynimu ir jos tarptautinės pa
dėties stiprinimu. Bet šiandie jau tas gaivalas nori pasi
rodyti “tikresniu” ir “ištikimesnių” Lietuvos prieteliu už 
visus. Reiškia, jisai, žiūrint kokios aplinkybės, gali “ra
šyt į kairę” ir gali “rašyt į dešinę” — lygiai, kaip tas Gus
tavo Freytago komedijos didvyris, Herr Schmock!

! “kairumas” tai dar nėra tiesa. 
Jisai, pav. dažnai pasijuokdavo 
iš beprincipių radikalų ir nelai
kydavo gerais revoliucionieriais 
anarchistų, nors šie visuomet 
prikaišioja socialistams “deši- 
numą” ir “buržuaziškumą”.

Šiandie Sabas yra visai už
miršęs principus marksizmo, 
kurio vardu jisai dar iki šiol ne
paliauja dangstęs savo “mrako- 
biesiją”. Pagrindinė Markso so
cializmo teorijos mintis yra ta, 
kad socializmas turi pakeisti 
kapitalizmo sistemą, pasiekus 
sšiiii sistemai tilm tikro ifisivy- 
stymo laipsnio. Iš šitos minties 
išplaukia dvi logiškos išvados: 
viena, kad socializmas tai ne 
svajonė, bet būtinas, visuome
nės vystymosi eigoje neišven
giamas daiktas; antra, .kad tol, 
kol visuomenė nėra pasiekusi 
reikiamo išsivystymo laipsnio, 
socializmą įvykinti negalima. 
Šitos dvi išvados uždeda socia
listams dvi — paviršium žiū
rint/viena antrai prieštaraujam-* 
čias, bet iš tiesų viena antrą
papildančia^ — pareigas.

Pirmoji pareiga yra kovoti už 
socializmą (nes socializmas

Vokietijos vidujinė 
konsolidacija

Sunkioji pramonė pasisakė 
už respubliką

[“!!>.”] Beveik kartu su Vo
kietijos įstojimu Tautų Sąjun
gom vadinasi, jos stiprėjimu 
tarptautinėj politikoj, įvyko 
svarbus reiškinys ir jos viduji
niam gyvenime, galįs turėti di
delės reikšmės jos, kaipo de
mokratinės valstybės, ateičiai. 
Tas įvykis — tai sunkiosios 
pramonės sąjungos pasisaky
mas už respubliką ir bendradar
biavimų su socialdemokratais.

Pralaimėjus karą ir pakei
tus kaizerinį režimą demokra
tiška, respublikoniška Veima
ro konstitucija, dideli vokiečių 
senosios aristokratijos ir sun
kiosios pramonės sluoksniai 
nepritarė naujai respublikoniš
kai tvarkai ir laikėsi aiškiai nei
giamos pozicijos respublikos 
atžvilgiu. Naujai Vokietijos

dančių partijų, dar vokiečių 
liaudies partiją ir socialdemo
kratus. Visi Vokietijos pasta
rųjų metų kabinetai neturėjo 
tvirtos pastovios dauguinos, ir 
skilimo procesas buvo nuėjęs 
taip toli, kad sukorusi Vokieti
jos respubliką socialdemokratų 
partija jau ilgas laikas buvo at
sidūrusi opozicijoj. Todėl da
bartinis pramonininkų pasisa
kymas už koaliciją su socialde
mokratais sustiprins Vokietijos 
vidujinį gyvenimą ir daug pa
dės busimoms pastangoms su
daryti plačią valdžios koaliciją, 
kurios Vokietija yra dabar ypač 

reikalinga, jai įeinant visiškai 
pilnateisiu nariu į didžiųjų val
stybių šeimynų.

Iš motyvų, kurie privertė vo
kiečiu pramonininkus pasisaky
ti už respubliką ir tiesti ben
dradarbiavimo ranką socialde
mokratams, pirmoj eilėj, Ik* abe
jo, tenka paminėti sunkią vo
kiečių pramonės padėti, kurioj 
įi atsidūrė po karo, netekusi 
didelių rinkų ir kolonijų. Di
džiausias Vokietijos politikos

h

gauną duonos plutą tik vieną kartą savaitėje. Paprastas 
jų maistas tai tie komai, kuriais šeriama kiaulės.

Ūkininkai Rumanijoje sudaro 85 nuošimčius gyven
tojų (daug-maž kaip ir Rusijoje). “Žemės reformos” 
įstatymas suteikė jiems neva laisvę ir po keturis akrus 
žemės, bet iš tos žemės jie negali išmisti, todėl yra pri
versti dirbti dvarų savininkams, kurie moka jiems po 25 
centus už 14 arba 16 valandų darbo dieną. Gale metų ta- 
čiaus, kai dvarininkas suskaito, kiek ūkininkas jam kal
tas už valgį, druską ir kitus daiktus, tai pasirodo, kad 
ūkininkas pasilieka jam skoloje. Jeigu gi'už savo ištisų 
metų darbą ūkininkas gauna keletą centų, atskaičius vi
sas “skolas”, tai juos pasiima pirklys.

Del šitokio pasibaisėtino skurdo Rumanijoje kas ke
linti metai kyla ūkininkų maištai^ kurie valdžiai tenka 
malšinti ginklais. /

Rumanijos valdžia ir dabar bijosi iššaukti ūkininkų 
nepasitenkinimą, todėl ji uždraudė laikraščiams apraši
nėti tas prašmatnybes, kuriomis Rumanijos karalienė 
naudojasi savo kelionėje i Atneriką.

Bet Amerikos kapitalistai pasitiks tą ponių ištiesto
mis rankomis. Jos priėmimui rūpestingai rengiasi aukš
tieji valdininkai Washingtone ir turtingoji “draugija” 
New Yorke ir kituose didmiesčiuose. Didžiuosiuose Ame
rikos dienraščiuose kasdien telpa ilgos telegramos apie 
jos kelionę.

Amerikos kapitalistai ne tik nesipiktina tokiais sve
čiais, bet dar didžiuojasi, kad Europos monarchai ieško 
jų “draugiškumo”. Turint pinigų kaip šieno, tiems ka
pitalistams malonu įgyti ir “honoro”.

Ne be reikalo Amerikos milionieriai leidžia savo duk
teris už nusigyvenusių Anglijos lordų ir itališkų bei len
kiškų plikbajorių, nešiojančių “grafų” ir “kunigaikščių” 
titulus.

Apžvalga
... ........... . !■<

NABAŠNINKO PRUSALAIČIO
“DEšINUMAS”

Chicagos lietuvių masiniai mitingai, surengti šešių 
metų Vilniaus okupacijos pažymėjimui, iššaukė dideli su
judimą vietiniuose lenkuose. Jų laikraštis “Dziennik 
Związkowy” savo penktadienio laidoje įdėjo straipsnį 
su antgalviu per visą puslapį “Litwini Chicagoscy Pro- 
testują Przeciw Polsce”. Straipsnyje kalbama apie pra
kalbas Chicagos Lietuvių Auditorijoje, paduodama sve
tainės adresas ir kalbėtojų pavardės.

Sunku suprast, koks buvo to straipsnio tikslas. Gal 
buvo norėta, kad lenkai ateitų į svetainę ir padarytų 
riaušes?

Lenkų dienraštis pasakoja savo skaitytojams, kad 
lietuvius sukurstę “voKfečiai ir bolševikai” savo propa
ganda anglų laikraštyj’e “Herald and Examiner!”

Kairiųjų komunistų organo 
“Aido” 35 ir 36 numeriuose til
po Sabo-Baltrušaičio straipsnis 
apie nesenai mirusi Amerikos 
lietuvių socialistų darbuotoją, 
Joną Prusalaitį. Straipsnis pa
rašytas nepaprastai nuoširdžiai 
ir trys ketvirtadaliai jo suside* 
da iš labai įdomių davinių na
bašninko biografijai. Savo raštą 
Sabas baigia šitokiais žodžiais:

• “Šviesi Pruselaičio praeitis 
tegul mums, draugai darbi
ninkai—. būna pamokinimu: 
uoliai, teisingai darbuotis dėl 
idėjos, bet nė biauriausioj*pa
dėtyj ir sunkiausiam varge 
netapti savo idėjos purvinto
ji!, sąmoningu jos darkyto
ju”.
Ilgesnių ištraukų iš Sabo 

straipsnio bus 'paduota sekan
čiame L. S. S. Žinių numeryje.

Bet čia turime pastebėti, kad 
autorius nū pats, nesugebėjo pa
sinaudoti tuo pamokinimu, kurį, 
anot jo, paliko darbininkams 
šviesi nabašninko praeitis. Sa
bas savo straipsnyje padarė ne
teisingų priekaištų Pruselaičiui 
ir apjuodino artimiausius jo 
idėjos draugus. Jisai surado, 
kad įvairios aplinkybės stumu- 
sios Prusalaitį vis labinus nuo 
tikrojo socializmo j “dešinę” ir, 
pagaliau, karas “pabaigė” ji da
lyti tokiu, “kokiu jis pirmiaus 
nebuvo”. Tačiaus, “Aido” re
daktorius abejoja, ar nabašnin- 
kas galėjęs pavirsti tokiu bai
siu “buržujum”, koks esąs Gri
gaitis. Jisai rašo:

prakalbomis kokius šešis kar
tus rytinių valstijų kolionijas, 
ir kiekvieną kartą jo prakalbų 
rengimu Waterburyje rūpinda
vosi daugiausia drg. Prusalai- 
tis. Atvykęs į tą miestą, Gri 
gaitis visuomet praleisdavo ke
lias malonias valandas pasikal
bėjime su juo, ir per tuos pa
sikalbėjimus nabašninkas yra 
nekartą pareiškęs, jogei jisai 
neatsimenąs dar be vieno at- B
sitikimo, kur jo mintys nebūtų 
sutikusios bent kuriuo svarbes
niu klausimu su ‘'Naujienų” re
daktoriaus nusistatymu. B

Kartą nabašninkas išreiškė 
savo ankštą idėjinį solidarumą 
su Grigaičiu daug-maž šitokiais 
žodžiais: Kai kada mes čia, vie
tos draugai, susiginčijame dėl 
kurio klausimb ir, kuomet kiti 
draugai nepritaria mano nuo
monei, tai aš jiems sakau: “Ži 
nokites, bet aš manau, kad jus 
klystate, ir jus pamatysite, kad 
‘Naujienos’ išreikš tokią pat 
nuomonę, kaip mano”. Ir visuo
met taip išeidavo!

Kad drg. Prusalaitis pasiliko 
nuoširdus Grigaičio draugas iki 
pat savo mirties, tai matyt ir 
iš jo laiško, rašyto “Naujienų” 
redaktoriui šių metų rugpiučio 
mėnesyje, kuomet ligonis jau 
nebesikėlė iš lovos, v \

Sabas, pliaukšdamas apie na
bašninko Prusalaičio “dešinu- 
mą” ir Grigaičio “tarnavimą 
buržuazijai”, parodo tiktai, kaip 
sugadino jo protavimo aparatą 
bolševikiška “influenza”. Se
iliaus Baltrušaitis žinojo, kad
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įvyks ne “mechaniškai”, ne 
pats savaime, bet tiktai darbi
ninkų klasės pastangomis). Net 
ir tuomet, kai socializmą vy
kinti dar yra peranksti, kova 
už jį turi eiti. Darbininkai turi 
organizuotis ir šviestis; jie tu
ri kovot dėl savo būvio pageri
nimo, nes tik tuo keliu jie gaA 
Ii pakilti kultūriniai ir prireng
ti save tiems dideliems uždavi
niams, su kuriais jie susitiki’ 
socializmo tvarkoje.

Antroji pareiga yra priešin
tis visokiems neapgalvotiems 
v isuomenės perversmams ir eks
perimentams. Jeigu kurios nors 
apystovos sukeltų darbininkų 
masėse tokį “revoliucingą” ūpą, 
kad jos butų pasiryžusius tuo- 
jaus griauti kapitalizmą, kol są
lygos geresnei visuomenės tvar
kai dar nėra susidariusios, — 
tai socialistas turėtų stengtis 
sulaikyt darbininkus nuo tokio 
žinksnio. Jis tuTėtų jiems pasa
kyt: negalima griaut senos tro» 
bos, pirma negu tapo įgyta me
džiaga ir pajėgos naujai trobai 
statyti!

Taigi socialistas turi būt kar
tu ir “kairus” ir “dešinus”. Jei-• L
gu jisai atsisako kovot už so
cializmą, matydamas, kad jį 
šioje valandoje dar negalima 
įvykinti; kitaip sakant, jeigu 
jisai visai atmeta “kairumą” ir 
pasilieka vien su “dešinu spar
nu”, tai jisai pavirsta buržua- <

•respublikai teko nuo pat savo uždavinys yra rinkų ir koloni- 
; gimimo dienos kovoti sunkias jų atgavimas, ko, aišku, nega- 
vidujines kovas dek egzistenci-. įima atsiekti be vidujinės tai-
jos*. TtJdel reikia laikyti dide
liu respublikos laimėjimu kal
bą, kurią pasakė Dr. Silferber- 
gas Vokietijos sunkiosios pra
monės sąjungos susirinkime 
Drezdene. Tą kalbą dabar pla* 
čiai komentuoja visa Vokietijos 
ir užsienių spauda, laikydama 
ją didelės- reikšmės dalyku Vo
kietijos vidujiniam ir politiniam 
gyvenime.

Dr. Silferbergas pareiškė, kad 
Vokiečių pramonės sluoksniai 
be jokios išimties laikosi teigia
mo nusistatymo valstybes at
žvilgiu. Visi rimti ir supran- 
tantieji savo pareigas žmonės
stovį ant dabartinės valstybės 
konstitucijos pagrindų. Palies
damas santykius su darbinin
kais, Dr. Silferbergas nurodė, 
kad, esą, negali būti ilgiau ken
čiamas dalykas, kad tokia dide
lė, \ kaip kad socialdemokratų 
partija yra opozicijoj, ir kad 
reikią padaryti iš to reikiamas 
išvadas, nes negalima valdyti 
krašto be socialdemokratų, ku
rie atstovauja Vokieti jos dar
bininkų luomui.

Vokietijos spauda, rašydama 
dėl tos l)r. Silferbergo kalbos, 
pažymi, kad greta respublikos 
sustiprėjimo, pasireiškusią pa
sisakant psamonei už esamąją 
tvarką, yra tiesiami pamatai 
plačiajai valdžios koalicijai, 
įtraukiant j ją, be dabar val-

kos ir bendro darbo. Todėl, su- 
sii tvarkius vidujiniam gyveni
mui Dr. Silferbergo nurodyta 
kryptim, tenka laukti didesnio 
Vokietijos aktingumo pasaulio 
politiniam ir ekonominiam gy
venime. —c.

“Kitų Tokių Nėra”

Jus galit pasitikėti gyduolėmis ku
rios iSlaikė bandymus ir gyvuoja"jau 
50 metų. Tai yra Severa’s Cough 
Balsam, kurias bile veistininkas su
teiks jums už 25c. didesnės mieros 
slovikelis, 50c. Jos prašalina kosulį 
kuomet kitos gyduolės to padaryti 
negali. M r. A. Kūne, Hemlock, Ohio,
sako: “Kuomet jokios gyduolės, net 
ir musą šeimynos gydytojo gyduo- 

I lės, negalėjo sustabdyti mano duk- 
Iterę kosulį, a» tuomet nupirkau Se- 
j vera’s Cough Balsam ir kosulys grei- 
Itai pranyko. Tai yra puikios gyduo- 
, lės, kitų tokių nėra”. Severa’s Slogų 
Tabletai prašalina slogas, 30c. pas 

I vaistininku*. W. F. Severą Co., Ce- 
dar Rapids, Iowa.

r

“Bet ar jis rėmė mintimis 
tokio buržujaus Grigaičio 
pliauškiamąjį ‘socializmą’, tą 
‘mrakobiesijos’ tarnavimą 
buržuazijai, tai reikia abejoti. 
Darbais to jisai, rodos, nerė
mė”.

Ne daugiau .išmanymo už tą lenkų laikraštį parodo 
protiniai nusibankrotavęs lietuvių komunistų “literatas” 
Pruseika. Brooklyniškiam Maskvos davatkų'organe jisai 
rašo apie Chicagos lietuvių rengimus su tokiu piktumu, 
kad, tarytum, tie chicagiečių protestai buvo atkreipti 
prieš jį arba jo biznio firmą.

Keista — ko jisai ant sientf kabinasi ? Del Vilniaus 
okupacijos Chicagos lietuviai rengia protesto mitingus 
kasmet, ir visuome^uose mitinguose kalba beveik tie pa
tys kalbėtojai ir išreiškia esmėje tas pačias mintis. Kam 
gi tad komunistų Vabalas meluoja, prasimanydamas, buk

Sabas tauzija niekus. Nuo pat 
to laiko, kai Grigaitis susipaži
no su Prusalaičiu (per Kalėdas 
1906 metais), tarp jų dviejų vi
suomet buvo geriausi ir drau
giški ir idėjiniai santykiai. Kuo
met 1919 metais skilo L. S. S., 
nabašninkas pasiliko ištikimas 
senajai organizacijai, uoliai pri
sidėjo prie jos atsteigimo ir be 
paliovos vedė kovą prieš atska- 
hmus-komunistus. Per paskuti
nius keletą metų “Naujienų” 
redaktoriui / teko apvažiuot su

[Pacific and Atlantic Photo]

1). Prejean (Lafayette, La.) 
sulaukė 102 metų amžiaus. Jos 
dantys dar visai sveiki. Ji yra 
tikra “fleperis”, nes kerpasi 
plaukus.

zinės tvarkos rėmėju — libe
ralu, konservatorium ar kuo ki
tu. Jeigu gi jisai, neatsižvelg
damas į sąlygas, ar jos yra pri
brendusios socializmo tvarkai, 
ar ne, tuojaus-reikalauja “revo
liucijos” ir paniekina kovą už 
kasdienio darbininkų būvio pa
gerinimą; kitaip sakant, jeigu 
jisai atmeta “dešinumą” ir ima 
vien tik “kairiuoju sparnu” mo- 
suot, tai jisai pasidaro irgi ne 
socialistas, bet svajotojas-uto- 
pininkas arba dar blogiau — 
socialistinio judėjimo ardyto
jas.

Iš lietuvių socialistų, kaip ži
noma, didele dauguma yra nu
dardėję į socializmo priešų ei
les tai vienu* keliu, tai antru. 
Vieni jų neteko savo “kairiojo 
sparno” ir pavirto buržujais; 
kitiems gi tapo suparaližiuo- 
tas “dešinys sparnas” ir jie nu
smuko j anarcho-komunizmą. 
Tarpe pastarųjų randasi ir Sa- 
bas-Baltrušaitis. Nenuostabu, 
kad jisai šiandie nepajėgia su
prasti nabašninko Jono Prusa
laičio, kuris per dvidešimt su 
viršum metų neiškrypo nei į 
dešinę, nei į kairę, bet visuo
met buvo socialistas pilnoje to 
žodžio prasmėje.

Tas faktas, kad nabašninkas 
Prusalaitis nė per ai’šidtįsius 
bolševikiškos “pavietrės” metus 
nebuvo atsižadėjęs savo socia
listinių įsitikinimų, liudija, jo
gei jisai buvo \nepaprastai tvir
to budo ir sveiko proto žmo
gus.

Lietuviai Daktarai
■ ■■ 1 ” . .............. . ................................ 1

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

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988
CHICAGO,ILL. 

ir ....................   ' 1 .............

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago. III. Kl I .Iii Į .....   V

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

ir i J I nuo 9 ikt lt vai. ryte; 
g alanaos į nuo 5 m g v#|e vakare

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milvvaukee Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir liobey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8G33 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas Ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

1

DR. M. r. STRIKO!, 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820.‘ Kės., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso balan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 
, . „ r ............................../

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Veželis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So, Ashland A ve. 
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO, 1LL. ,
-

Bes. 6G00 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

- —J
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Antradienio

Kas Dedas LietuvojNuo Skaudėjimo,

nikterėjimp, užsigavimp, 
suiimušimp, tinimp

5

SEVERA’S

GOTHARDOL
Paikėtinas naminis linimentas per 
suviršum 45 metus. Tad tai yra 
laiko išbandyti ir užsitarnavę jūsų 
pasitikėjimo,

Kaina SO ir 60 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAFID5, !OWA

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

Suv. Valstijų įstatymai , pavelija 
I'amstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuoaai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMER1C, LAPLAND, 

1), PENNLAND-Cex 
ZEELAND, AkABK 
kelionę j Cherbourg.

Antwerp. Daug laivų

Pittsburgh), 
siūlo greitų 
Sout hampton, 
išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-Čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas. x

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VV HITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

NAUDINGAS SKELBIMAS

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

GLOBĖ FURNITURE GO.
6637 So. Halsted St.

Phone Wentworth 6890
Krautuvė ir dirbtuvė atdara sekan
čiais vakarais: Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj nuo 8 ryto iki 10 vakaro. 
Kitomis dienomis nuo. 8 ryto iki 7 
vakaro.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Garsinkites Naujienose
BILLY’S UNCLE

KAIMAS.
RugpiuČio

su perkūnija ir 
Nelaimingas liko 

Rudietis.

LOVE

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Pašsšupiij Naujienos | Vadas p. Razvickas, perskaitęs 
“Š. B.” Nr. 27 straipsniukų apie 
savo “narsumus”, labai papyko, 
ir pasižadėjo atkeršyti rašytojui 
už jo “majestoto apibrozijimų”. 

Kademams valdant, Razvicko 
pastangomis tapo paliuosuotas 
šakių apskr. viršininkas atsar
gos generolas Liatukas, už lai, 
kad jis nešokinėjo po kademų 
dūdele. Arba I nuovados v-ko 
padėjėjas p. P., kuris kų tik at
važiavęs nežinojo p. vado ūpo ir 
budo, kad “nepatepęs” toli ne
važiuosi... Po to įvykio, kas at
sitiko birželio 13 d., sulig jo pa
ties pasakojimo, busiąs perkel
tas nuovados v-ku Šančiuose, ar
ba net pačiame Kaune. Išgirdę 
apie tą iškėlimą, šiek tiek leng
viau atsikvėpėme; gal kitas pol. 
vadas neieškos bereikalingų 
priekabių ir nebereikės daugiau 
magaryčių “fundyti”, kuomet 
po apskritį važinės nuovadijas 
tikrindamas. Po rinkimų p. R. 
slaptai pranešė šakių Piliečių 
kliubo valgyklos šeimininkei, 
prašydamas niekam tiktai nesa
kyti, kad jis per rinkimus bal
savęs už Valst. liaud. Turbut 
p. vadas pamiršo kaip laike agi
tacijos, prieš rinkinius, davinė
jo kademų bloko lideriui Borkiui 
valdiškus arklius važinėti po 
apylinkę ir pats kliudė pažan- 
giomsios partijoms mitingus, 
daryti, kaip Sintautuose jo įsa
kymu buvo areštuotas Soc. de
mokratų partijos atstovas.

Nejaugi tas fiktyviškas bobai 
pasigyrimas, kad 
(liniukus balsavo, 
jęs” p. Razvicko

VIŠAKIO - RUDA. Pas mus 
girininkai iš neturtingų moterė
lių pradėjo reikalauti uogų rin
kimui “šeinių“, kurias siūlo 
pirkti po 30 centų visai vasarai. 
Nejaugi vokiečių okupacijos lai
kai grįžta? Sakuot nuga ris.

ŽIUR1A1 - GUDELIAI. Ne
senai per nms kaimų perėjo du 
agentu (taip jie save vadino), 
siūlydami žmonėms “ameriko
niškų dovanų”. Už vienų “do
vanų” pakutį prašė sumokėti 5 
lit. Surinktais iš žmonių pini
gais jie sakė, apmokėsiu išlai
das, kurios susidarė prisiun- 
čiant iš Amerikos “dovanas”. 
Ant kiekvieno dovanų pakučio 
buvo šioks užrašas: “Amerikos 
Dovanos! 'Laimė'— nemažiau 
Kaip trys daiktai: šilkinių skare
lių, šalikų, žiedų ir kitokių daik
tų. Amerikos išlaidų kaina 5 
lit.”.

Agentai gyrėsi, kad tos “do
vanos” sekasi jiems platinti ir 

už viena dienų, jie gauna iš 
Kokios: “tai amerikonų bendro
vės (Kaune esančios) po 3 litus 
jž “dovanų” dalinimų žmonėms, 
lokių agentų esu, ta bendrovė, 
pasamdžiusi daug. Jie yra ne 
<as kita, kaip apgavikai. Pen
iai vienas toks agentas su “do
vanomis” perėjo, matyt, gerai 
pasipelnė, tai šiemet jau atėjo 
Jaugiau ir visi jie sakosi eina iš 
Kauno. Laikas tokius “dova- 
iu” agentus suvaldyti ir ne- 

neduot apgaudinėti žmones.
Kaimietis.

Na, o kai 
kumštininkas

UNGURINES dvare buvo su
sidariusi “kalbančių nebylių” 
kuopa. Susirinkimuose visi ty
lėdavo, tik vienas pirmininkas 
kaiką bumsėdavo ir pora bobų 
keldavo skandala. 
atvažiuodavo
Kardišauskas, tai visų ūpas pa
kildavo. Dabar visa kuopa kaip 
persenęĄ grybas nukrypo nuo 
koto. Kuopos (buv. federaci
jos) nariai, kaip musmirių ap- 
siėdę, slankioja patvoriais ir ne
žinia, ko laukia. Ungurys.

PAEŽEBĖLIŲ k., Liudvinavo 
valse, ūkininko Gesnerio pie
muo, liepos mėn. pabaigoje, atė
jo pas u k. Ambrozevičiaus pie
menį “svečiuosna”, kurio būsti
nė buvo kluone, bet jo neradęs, 
atplėšė jo kuparėlį su daiktais, 
išėmė 2 litu pinigų ir dar kaiko- 
kių daiktų. Ambrozevičiaus 
piemuo greit apsižiūrėjo ir jis 
tą “plėšikų” pradėjo vytis. Pa
sivijo jau bebrendantį Dovinės 
upę ir gerokai apkūlė padaryda
mas galvoje tris skyles. Paša
liečiai pamatę atgynė, — sakėsi 
butų visai užmušęs. L. Kut.

KAZLŲ - RUDOS 
Perkūnas užtrenkė, 
mėn. 4 d. ant pečių daigiu neši
nas ėjo namon pil. Naumavičius. 
Ištiko lietus 
trenkė į jį. 
nebegyvas.

už Valst. bau
bu tų “mači- 

persi kėlimui! ?
Draugas.

PRIENŲ PADANGĖ. Iš Prie
nų ligi Kauno 30 kl. Gyvento
jų 3000. Apylinkės gražios. 
Trūksta šaligatvių, kurie jau 
treti metai rengiamasi padaryti. 
Reikėtų paskubėti. — Prienų 
pašte valdininkų gana apsčiai. 
Bet su laikraščiais čysta beda: 
patys, matyt, neišsirašo laikraš
čių, tai 
paskui 
riams. 
kalbėti, 
kai ką 
pyksnoja’ir žada visai 
telefonu kalbėti, 
kompromituoja visų pašto įstai
ga, — Prienų policija vagilių 
gaudymu taip elgiasi, kad juo
kas ir pikta žiūrėti . Buvo skų
stasi Mariampolės ap. viršinin
kui; jis atsiuntė pol. vadų ištir
ti, ir pasirodė, kad dalykas pa
sitvirtino, 
kalba, kad 
“užtrinta”. 
nės plačiai 
pol. virš, esąs įmaišytas drauge 
su Misiurevičiu į kasžin kokios 
šalo Jezno kratos panama su 
“atstupnovo”. Šiai bylai iški
lus į aikštę ir patekus į kietas 
rankas, Misiurevičis iškaręs į 
užsienį. Prienų senis.

atėjusius perskaito, o 
nešioja prenumerato- 
Su telefonu sunku susi- 

Reikia ilgai laukti, o 
pasakai — viršininkas 

i neduoti 
Toks elgesys

Bet dabar žmonės 
ta visa byla tapus 

Dabar musų žmo- 
kalba, buk Prienų

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nfaujieinu kablegramij

• DZŪKŲ PAVIETRĖJE.

^LYTUS. Pil. šulmanas ge
rą biznį varo: parodo alytiš
kiams kas tai yra elektros švie
sa, o taipogi duoda progos kine 
pasižiūrėti visokių baikų. Butų 
gerai, kad jis duotų šviesos kiek 
reikrflinga, bet elektra pupva/lan- 
dį žiba, o pusvalandį užgestu ii 
taip veik kiekvieną vakarą. Gy
ventojai ir įstaigos atsisako 
naudotis elektros šviesą, nes vis 
vien reikalinga turėti kitokį ap
švietimų ir nepriseina pykti. 
Minimo piliečio Kine tas pats: 
pradeda rodyti komedijų, elektra 
valandai ar ilgesniam laikui už
gesta ir priseina žiūrovui nusi- 
spiovus dūlinti namo.

Artinantis rudeniui reikėtų 
paprašyti pil. š. susitvarkyti, ar
ba tą įmonę perleisti kitam.

Dzing.
šventadieniais, esant krau

tuvėms uždarytoms, negalima 
gauti laikraščių nusipirkti. ^Ar 
nevertėtų Miesto Valdybai pa
sekti mariampolieeių pavyzdžiu 
ir įtaisyti laikraščių pardavinė
jimo kioską? Dz.

1— Pagarsėjęs anuo metu de
monstratyviai pervažiavęs iš 
socialdemokratų į federantus 
pil. Minius, kuris čionai žemes 
likviduoja ,dabar pradėjo nešioti 
iš švarko kišeniaus iškištą rau
donos spalvos skarelę. Baugų, 
kad federantai į bolševikus neiš- 
virstų. Kdb.

— Rugpiučio 1 d. turėjo pasi
sekimo įdomi paskaita kademų 
gainiojimo VI. Karoso, 
“Darbas, mokslas ir i 
mas”, •

, tema: 
socializ-

m.

Ameri-

dovanų.

be dova 
ag. virsi

DOLERI NIN KAS. 
kiečiai siųsdami saviemsiems 
laiškus mėgsta į laiškų įvynioti 
dolerukų — laukiamų 
Sasnavos gyventojai 
skųstis gauna laiškus 
nų. Vincų stotyje p.
ninkas viena toki laiškų tyčia 
atidarė ir radęs dolerį užsirašė 
jo numerį, įdėjęs atgal užlipino 
ir laiškų paleido jo adresu, ir 
paslaptomis pranešė policinin
kui. Laiškas tapo gautas, bet 
dolerio nebuvo. Tapo įtartas 
Sasnavos valsč. valdybos sargas 
Treigys, pas jį padaryta krata 
ir minėtą dol. su užrašytais N r. 
polic. Januškų rado Treigio ki- 
šęniuje. Byla perduota Teismo 
tardytojui, o sargas pašalintas 
iš tarnybos . Gudrybe.

Metinės Sukaktuvės
JUOZAPO WAIDŽIUNO

Minėdami liūdnas metines su
kaktuves a. a. .Juozapo Wai- 
džiuno, kuris persiskyrė su šiuo 
pasauliu Spalio 13 d., 1925 m., 
palikdamas didžiausiame nuliū
dime moterį Karoliną, sūnų Jo
ną ir dukrelę Marijoną. Minint 
tą liūdną metų mirties sukak- 
tuvių dieną, pamaldos atsibus 
už velionio sielą, Apveizdos 
Dievo Bažnyčioj, 8:30 vai. ry
to, Spalio 18 d.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose.

Moteris ir Vaikai

PAEŽERIAI. Bebrybių kai
me susitvėrė nauja “savišalpos” 
draugija. Ji šelpia tik tuos sa
vo narius, kurie greičiausia su-, 
skaito ligi 21 (ačko). Vienam 
susirinkime, kuris tęsėsi beveik 
pusantros paros, vienas narys, 
bešelpdamas kitus, subankruti- 
jo, bet būdamas “duosnus” ir 
“geros” širdies, “paaukojo” ir 
savo brolio dviratį. Brolis norė
damas atgauti savo dviratį krei
pėsi į policijų prašydamas pagel- 
bos. Policija dviratį gruzino sa 
vininkui, bet iš “savišalpos” bro
lijos narių “paprašė” “paauko
ti” po 50 litų už “turbacijų”. Da
bar draugijos nariai laukia ge
resnių laikų . Na.

Antano Puidoko, vienų 
sukaktuvių, kuris persi- 
su mumis amžinai, Spa- 
d., 1925 m. Likosi palai- 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Vienų Metų Sukaktuvių 
ANTANAS PUIDOKAS 

Atminčiai musų mylimo tė
velio 
metų 
skyrė 
lio 13 
(lotas 
Atminčiai atsibus šv. Mišios su 
Ekzekvija, Seredoj, Spalio 13 
<1., 1926 m^ 7:00 valandą iš 
ryto, šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj. Kviečiame visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose.

Mes negalim užmiršti musų 
* tėvelio mirties. Ilsėkis tėveli 

Šioj šaltoj žemelėje ir lauk mu
sų ateinant.

Liekame su dideliu širdies 
skausmu,

Moterė, S'unųs ir Dukterys
u

IGNACAS PRAN1NSKAS

. Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 10 plieną, 2 valandą po 
pietų, 1926 m., sulaukęs 35 me
ti} amžiaus; gimęs Pagaičpelių 
kaimo, Smilgių valsčiaus, Pa
nevėžio apskričio. Amerikoj iš
gyveno 15 metų, palikdamas di
deliame nuliūdimą/ savo myli
muosius ir mylinčius brolius 
Amerikoj, Antaną ir Juozapą, 
pusbroliai Mikolą, Stanislovą, 
Mikodimas, pusseseris Teklė, 
Julė, Alena ir dėdė Jonas, o 
Lietuvoj brolį ir seserę. Kūnas 
pašarvotas, .randasi 2408 Blue
Island Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Spalio 14 dieną, 10 valandų iš 
ryto iš namų į Tautiškas ka- 

« pines.
Visi A. A. Ignaco Praninsko 

giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Pusbroliai, Pusseserės 
ir Dėdė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachawicz, Tele
fonas Canal 2199—1271.

SERGANTI ŽMONES

cMade by 
Lambtrt Phtrnuca! Co., Saint Loula, U. S. A.

Jei turit sunkią
kraujo ligą, silpnus
nervus, ligas inkstų,
pūslės, užkiTČiamas 
iigas, Siautimo arba
privatiška.'r ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo-i 
jau. Jei tos ligos ne- 

us tinkamai išgydy
toj, paralyžas ar kita 
ko|įiaf liga gali išsivys-
t

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

‘S VAP

DOCTOR

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas,' ligjas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetle
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 13. Nedė-
nuo 2:30 iki 4:30 po pi^tų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd,

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL M 64

Nuo 2 
lioj

Simpatiškas —
Mandagus — 

(•Geresnis .ir Pi- 
•Įgesnis Už Ki- 

tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI ’ 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayątte 0727 

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

> SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius 

v

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

skyrių.
1 3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St„ Chicago, III.

LI5TERINE 
THROAT 
TABLETE

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali 
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

nb S

DR. VAITUSH 
0PT0METKISTA8

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, 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 j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

r
Akinių Pritaikymo Mano 

25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

‘ ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRiSTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be mnr Be
Peilio fyu J Skausmo

J

Praktiški žmonės mėgsta, pamaty- 
j ti pasekmės prieš nusprendimą, ką 
' daryti, kad išsigydyti rupturą. Pa- 
į sėkmės mano gydymo turi užganė- 
' dinti praktiškiausius žmones. Mano 
j gydymo būdas yra saugus, tikras, 
| neskaudus ir pastovus. Žmonės, ku
rios aš išgydžiau dvidešimtis du me
tai atgal ir dabar dar yra sveiki, 
kaip butų šiandien išgydvti. To pa
tvirtinimui jus galit surasti žodžiuo
se tų žmonių kurios aš išgydžiau. 

, Jus galit skaityti šiuos patvirtinimus
čionai kas savaitę.

Skaitykit ką M r. Kaminski sako:
“Aš turėjau rupturą ant abiejų pu

sių, šešis metus dešinėj ir keturis 
metus kairėj. Aš norėjau išsigydyti, 
bet bijojau peilio operacijos. Aš 
skaičiau apie Dr. Flints būdą gydy
mo ir nuvažiavau pas jį. Jis išgydė 
abidvi rupturas greitai ir be skaus
mo. Aš' likau išgydytas virš 2 me
tų, ir dabar esu sveikas ir jaučiuosi 
gerai. Aš rekomenduoji visiems su

I ruptura žmonėms atsilankyti pas Dr. 
' Flint dėl išsigydymo’’.

Frank Kaminski 
1619 W. 17th St.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi^ 
mai.s ir metodais. Be peilio ar skau
smo. u 
per aštuonis metus neturėjau nei 
no negeistino atsitikimo. Kojos 
lieka taip dailios ir čystos kaip 
ko.

DR. E. N. FLINT
»22 So. Stato St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

$uo išradimo šituo ' gydymuo, ---- » _.-X -------J vje
pa- 
vai-

Į DK. ROSS ir trisdešimtį metų 
. besispecializuoflamas įsigijo pilną su

pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
' gydymą

, Į Čia nieko nėra vįršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 

lyra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

I Serganti žmonės yra kviečiami pa- 
'sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr.’ 
| Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius 
i kitų.
I v MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorliskų tru- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

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

Kampas Monroe S t* Crijly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
DVIDEŠIMTS PENKI M&TAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
I po pietų. Pąnedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 lyto iki 8 vakaru.

ALsibaukit, Informacijos Dykai.
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Antradienis, Spalio 12, 1926

m a Šeši žmonės užmušti au

CHICAGOS "nwbiii'<
ŽINIOS

Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI APSIVEDIMAI REIKIA DARBININKĮI PARDAVIMUI

Šiandie paskutinė regis 
tracijos diena

šiandie yra paskutinė regis
tracijos diena ateinantiems rin
kimams. Prieš šiuos rinkimus 
visi turėjo registruotis ir jei 
Kas neužsiregistiavo spalio 2 
d., tas turi užsiregistruoti šian
die, nes kitaip 
suoti ateinančiuose

Registracijos vietos 
nuo 8 vai. ryto iki 9 vai.

Birutės Teatro veikimas

SU-

EXTRA! EXTRA!

negalės bai
li n Ūmuose.

atdaros 
vaka-

Registruotis turi netik 
cagos, !><?t ir visi Cicero 
čiai.

Turėjęs didžiausio pasiseki
mo, taip visiems patikęs “Že
mės Rojus” bus, rodos, pakar
totas dar šio mėnesio paskuti- 
niomis- dienomis. Dabar /smar
kiai repetuojamas patriotinis 
veikalas “Aušros Simus”, ku
ris bus statomas lapkričio 21; 
dieną, Goodman Teatre (mies
te). Dekoracijoms tam veika
lui eskizus daro žinomas daili
ninkas M. Šileikis. Vaidins žy
mios jėgos: p.p. Dundulienė, 
Milerienė, Gulbiniene, Uktve- 
ris, Balsis, Ad. Micevicius, /Vil
nia, ari. A. Vanagaitis (rusų 
žandaro rolėje) ir pats rėži še
rius S. Pilka, šią savaitę pra-

Susektas naujas graf- 
tas policijoj

Federalinės žvalgybos agen
tai. kurie tyrinėja prohibicijos 
graftą Chicagos |>olicijoj’, suse
kė naują grafterių saiką. Jau 
buvo lasyta, kad j vienos butle- 
gerių paikos graftą via įvelta 
penki kapitonai, kdi leitenantai 
ir virš šimto policistų.

Dabar susekta graftininkn ir 
butlegerių šaika apima Flllmo- 
re ii’ l.avndale policijos stotis. 
Policistai čia taipjau gaudavo 
nuolatinę alga, kuri buvo išmo
kama šaikos buveinėj viename 
W. Roosevelt Rd. restorane. Už 
tą algą policija netik neliesda
vo butlegerių, bet 
reikėdavo gabenti . 
tai policija duodavo
kad to mun.šaino neatimtų prie 
šmgos šaikos butlegeriai.

Taipjau susekta, 
kokis nors butlegjeris
areštuotas, tai ji apkaltindavo 
už peržengimą valstijos prohi
bicijos įstatymų, 
leisdavo miesto, o
tiiai teisėjai. Byla ilgokai užsi
tęsdavo, butlegeriui prisistaty
davo politikierius, kuris gavęs 
kyšį taip padarydavo, kad kal
tinamasis netik likdavo išteisin
tas delei stokos įrodymų, bet 
dar policija sug/ąžindavo 
konfiskuotąjį munšainą.

kada jiems 
munšainą, 

apsaugą,

John Rosko, 2330 McGlaskin 
St., prie llalsted ir North gat
vių suvažinėjo ir užmušė mote
rį Mrs. Lena Irimam 40 m., 
1633 Clybourn Avė. Suvažinė
jęs moterį jis betgi nesustojo, 
tik dar daugiau užminė ant ge
so ir bandė pabėgti. 1'ečials 
kiti žmonės ir automobilistai 
ėmė jį vytis. Pavažiavęs kelis 
blokus jis įvažiavo į stulpą, su
daužė savo automobilių ir
žeidė 14 m. vaiką, Stanley M- 
chael, kuris su juo važiavo. 
Tečiaus pats Rosko išliko nesu
žeistas, pabėgo elėn ir ten pasi
slėpė. Už valandos policija jį 
rado drebantį iš baimės Jo se
sers nAmuose. Nuvežus jį į po
licijos ^stotj tuoj susirinko ke
lių šimtų žmonių minia, ivika- 
laudama griežto su juo pasiel-|sidčs repeticijos kostiumuotos 
gimo. 
vaikė.

Be 
biliai 
penkis žmones. Trys žmonės li
ko automobilių suvažinėti, vie
nas žuvo automobiliui apvirtus 
ir vienas — motercikletal su
sidūrus su troku.

Keli žmones liko sunkiai su-

Už $500 dolerių bus išdalinta do
vanų maskaradų baliuje, parengtam 
fer dr-ja Saldžiausios S. V. Jėzaus, 
vyks sekmadieny, spalio-Oct. 17 d,. 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3131 
So. Halsted st. Pradžia 6;30 vai. 
vakare.
Pirma grupė gaus dovaną auksu $25 
Antra grupė gaus .................... $15
Trečia grupė gaus ..............,, $10

Visi bus patenkinti, atsilankę į 
minėtų vakarą, kaip grupės, taip ir 
pavieniai.

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.

PAJ1EŠKAU ąpsivedlmui mergi
nos arba našlės, kad ir su vienu vai
ku, ne senesnės kaip 30 metų. Aš 
vaikinas 30 metų, turiu gerą darbą 
ir gerai apmokamą; esu Amerikos 
pilietis, turiu savo rakandus ir tur
to pradžiai gyvenimo, Man reikalin
ga moteris, nes man vienam sunku 
gyventi. Gali būti neturtinga. Siun
čiant laišką meldžiu įdėti savo fo
tografiją. Duosiu atsakymų kiekvie-

______  MOTERŲ________
HEIKAI.INC.A vellerka. 1017 S. 

Halsted st.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

T!

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė jūsų pačių pasiūlymu* 
aš turiu eiti j ligoninę, neturiu 
kam palikti. Parduosiu pigiai; 
šaukite,

Tel. Lafayetle 0763

Bargenas Brijrhton Parke
nai.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Box 868 
Chicago, III.

| žangu 75c.

I!*'y .■■■?■! ■»11 ■ ■■.'■NTTrĮg- "J?, .r.1

ISRENDAVOJIMUI

‘REIKIA grinderių prie west 
grindstones.

WH1TAKER MFC. CO.
5723 W. 65th St.

Imkit 63rd St. gatvekarį 
iki Clearing

PARDAVIMUI krautuvė, pigiai. 
Yra saldainių, notion. mokyklos 
reikmenų, cigarų, tabako. Iš prie
žasties ligos, 4020 Montgomery avė., 
netoli Archer avė. Tel. Lafayette 
4405.

Policija vėliau minią iš

minėtos moters amomo- 
sekmadieny užmušė dar

Rado nušautą moterį
Elėj prie German Evangeli- 

cal ligoninės, 5421 So. Morgan 
St., vakar ryte, tuoj po 8 vai. 
rasta lavonas dar neidentifi
kuotos nušautos jaunos moters. 
Niekas negirdėjo šaudimo; be 
to prieš 15 min. ligoninės sar
gas buvo elėj ir lavono tada 
nebuvo.

Nužudytoji moteris yra 28-30 
metų amžiaus, sverianti 145 
s v., geltonplaukė. Ji buvo vien

Naujienų spblkos narių atydon.— 
Visi, kuriu rnokeslya yni užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busimo 
pirversti pasielgti paj. ’ konstituci
ja. —Sekretorius.

Itoneland. — Spalio 12 tl., 8 valan
da vakare, Aušros kambariuose, 
10900 So. Miehigan Avė. įvyks Drau
gijų Sąryšio, kuris palaiko Aušros 
knygynų, delegatų susirinkimas. Bus 
svarstoma paprasti ir nauji reikalai. 
Todėl visi delegatai ir delegates at
silankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Sek r.

GRAŽUS 4 ruimų ąpartmen- 
tas vendai, su miegamais por- 
eiais, karų linija arti, džeirito- 
riaus patarnavimas. Renda pigi.

6403 S. Campbell avė.
Tel. Hemlock 6279 •

REIK1A vyrų, nuolat darbas, 
ateikit pasirengę darban^ Atsi- 
šaukit.

WESTERN FELT WORKS
4115 Ogden Avė.

PARDAVIMUI Barber Shop, ge
roj vietoj, geras biznis. Randa $25. 
Didelis bargenas. 856 \V. 33rd St. 
Phone Boulevard 4796. 
■ ■ ■■ ... „. ......... „ „

NAMAI-ZEME

3-jų veiksmų komedijos “Geo
rge Dnndin”. Tame vaidinime 
dalyvaus p.p. N. Gugienė, A. 
Žavesį, Balsienė, A. Vanagaitis, 
B. Vaitekūnas, S. Pilka ir Ke
mėšis. Darbas verda, visi dir
ba su didžiausiu 
paruošti įdomius 
Gaunami pakvietimai iš kitų 
kolonijų, kviečia vaidinti ki-'svarstyti svarbų reikalų. Taip pat 
tur. Jei bus laiko, Birutės teat
rus vyks net/ri su gastrolėmis.

Gud.

Bridgeporta*. — Susivienijimo 
Draugijų bei Kliubų extra svarbus 

. _. I susirinkimas yru šaukiamas trečia- 
pasiryzimu dieny, spalio J3 d., 8 vai. vakaro, 
vaidinimus. I Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 

st. Draugijų atstovai ir vaidybos 
privalo būtinai susirinkti ir ap-

I gali dalyvauti ir draugijų pavieni 
nariai. —P. K. nut. lašt.

Bridgeport
Anglu kalbos pamokos 

motei ims

Liet. Teatr. Dr-stėa Rutos No. 1 
mėnesinis susirinkimas įvyks 13 d. 
spalio, 7:3(J vai. vakaro, Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 S. Halsted 
si. Draugai ir draugės malonėkit 
būti visi susirinkime, nes yra svar
bių reikalų. —Valdyba.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 

pertat, kurio

JIESKO KAMBARIO
REIKALINGAS kambarys apšildo

mas fu maudyne ir su valgiu, bile 
kur. Naujienos, 1739 S. Halsted st. 
Box 869.

SIŪLYMAI KAMBARIO
RENDAI ruimas vyrui,1 apšildo

mas, be valgio, Marųuettc apylin
kėj, pusė bloko nuo karų linijos. 
Tel. Hemlock 5211.

RENDON kambarys, gražioje vie
toje, Brighton Parke, pusė bloko 
nuo Archer karų linijos, prie ma
žos šeimynos. Tel. Lafayette 6527.

NUOMON kambarys vedusiai po
rai, arba pavieniams; elektra, ga- 
zas, galimu virtuvę vartoti. Gražioj 
vietoj. 2246 \V. Grand avė.

BEI KALINGAS atsakantis buče- 
ris, turi būti patyręs tą darbą ir 
vedėjas biznio, nevedęs. Valgis, 
kambarys, pastovus darbas, alga 
pagal sutartį. Atsišaukit greit į 
darbą, A. SIRATOVICH, 2553 W. 
(iii St. Tel. Prospecd 9415.

REIKALINGAS senyvas vyras 
anžiurėjimui gyvuliu anl farmos. 
4356 S. Honore st. 2 fl. frontas.

REIKIA patyrusių marmuro pa- 
lišiotojų, rankomis. Roseen Collins 
Co., 2715- Archer avė.

FABMA pardavimui arba mainy
mui. 80 akeriij farma, netoli Bii- 
chanan, Miehigan, tik 80 myliu nuo 
Chicagos, prie cementinio kelio; 
10 akerių girios, 4 akerifi greipsų 
ir keli akeriai sodno. Likusi dalia 
visa dirbama. Labai gera ir der
linga žemė. Pirmos klesos budinkai. 
Gyvuliai, mašinos ir visi reikalin
gi įrankiai. Parduosiu arba mainy
siu ant Chicagos prapertės už nu- 
lųažinta kainų. Rašykit:

FRANK BORDEN
R. 1, Box 160, '

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

CLEARING
Puiki proga dėl lietuvių šei

mynos, kampinis bungalow, kar
štu vandeniu šildomas, su deli- 
katesen krautuve iš fronto. Vei- 
kit greit. 5700 W. 6 Ith St.Studebaker išleido naujus karus 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body via visai naujos 
mados, 4 tekinių brukęs. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIML’IU 5 kambarių mū
rinė ir medinė cottage, yra toilelui 
ir vann, ir 2 karų garažas. 2946 S. 
Union avė.RENDAI kambarys vyrui; geis

tina kad butų muzikantas. 1910 
Buble st.Armour viešojoj mokykloj,

• i,. • , rro+trin I kasdie anksti, išryto,prie 33 11. n Morgan gatv ų, norjte gautį “Naujienas” kasdie ryt- 
alsidarė anglu kalbos skai- mečiais per išnešiotoją, maitinėkite 
tvino, kalbos ir rašvmo, — pa- <1“oU ma" žini« žemiau pažymėtu . adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South mokos moterims. Pamokos bu- Į Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887. 
na prieinamiausiu moterims 
laiku, ’ — dienomis, ųuo 3 iki 4 
vai. po piet, dvi dienas į savai
tę — antradieniais ir ketvirta
dieniais. Pamokos yra nemoka
mos. Lietuvės moterys, kurios 
nori pramokti anglų kalbą, kvie
čiamos lanksti tas pamokas.

J. G.

T-

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

PETER BAYS

ATSIŠAUKIT tuojau, 3968 Mil- 
waukee avė., 1 fl. ir pasimatykit 
su Oscar Brant, jei jus norite nu
sipirkti gerų Bellman grojiklį už 
$120. Užmokėsime už jį ir dasta- 
tysime bile kur mieste arba prie
miesty, su pridėčku 79 rolelių. pla
čiu šuniuku ir stiklinėmis durimis 
kabinetų. Nereikia mokėti, visus 
cash, bet aš noriu parduoti tuo
jau.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 6244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halated St.

J. S. RAMANČION1S, Prez.

kad kada 
tapdavo tik ajiatiniuose marškiniuose.

Ant jos užfnesta tik kruvinas 
priekaištis ir juodas kautas. 
Peršauta ją per širdį. Bet kiti 
ženklai rodo, kad prieš nušau
siant ją smaugta ir mušta. 
Spėjama, kad ją kur kitur nu
šauta, ir tik prie ligoninės iš
mesta jos lavoną. Manomą taip
gi, kad ją vežta j ligoninę, bet 
kada vežėjas pamatė, kad ji yra 
negyva, jos lavoną pametė elėj 
ant knnvos pelenų.

taip kati ji 
ne tederali-

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullmano ir Kensingtono 

Lietuviams
Nuo liepos 1 dienos, palengvini

mui viršpaminėtų kolonijų lietu
viams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarėme “Naujie
nų” - pardavinėjimų ant sekamų kam
pų:

Miehigan
Miehigan

ir
Pranešimai Miehigan

Miehigan
Miehigan

St.
St. abiejų

St 
St, 
St.

Negaudamas darbo 
nusišovė •

Išlygins Chicagos upę
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. m

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. ’ Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. {steigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO.. 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

MES išparduodame dėl išsikraus
tymo ir norime parduoti Aukštos 
rųšies John Churchill jlarvard 
Autostyle, 88 notų grojiku pianą, 
pridėsime 65 rolelius, su (Iviejomis 
durimis kabinet ir duet benčių. Aš 
mokėjau $875 už tą pianų ir pri- 
dėčkus keturi metai atgal ir jis 
dabar yra irgi labai gerame stovy
je ir parduosiu bile kam viską už 
$200, jei ’ “ 
tykit su 
Madison st., 1 fl. front.

dabar yra irgi labai gerame stovy- 
{Kirksite tuojau. Pasima- 
tay Costello, 2332 W.

Bargenas *
MURO 6 kambarių bungalow, 2 

karų garažas, parduosim už $4500. 
Maino į automobilį. Agentams ko- 
mišinas. Savininkas

T. J. Kučinskas,
3116 S. Halsted st.
Tel. Yards 1457

PARDAVIMUI 4 fintu medinis 
namas ir didelis garažas užpakaly. 
Viskas pagal vėliausios mados. 632 
\V. 181h st.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Kuomet jo pati kalbėjosi su 

viešnia kitame kambaryje, Wal- 
ter .1. Mardsen, 50 m., nusišovė 
savo namuose prie 915 E. 42 
PI. Jo žmona sako, kad jis bu
vęs labai nusiminęs, kad negali 
gauti mašinisto darbo. •

SKAUSMINGI SUSIJUN
GIMAI

Gėla ir skausmai greitai pa
šalinami sut Johnson’s Bel

ladonna Plaster’iu

Chicagos upė larp Polk ir 
18 gatvių, kur ji $iro didelį 
lanką, bus išlyginta — ištiesta, 
kad ji plauktų tiesioj linijoj, 
l>e jokių vingių. Paskutinės 
kliūtys tam darbui liko paša- 
’intos ir darbas prie kasimo 
naujos upės bus pradėtas dar 
prieš gruodžio 1 d. Ištiesus upę 
bus galima atidaryti tris gat
ves į vidųrmiestį, kurios dabar 
yra uždarytos upės lanko, pa
lengvins laivų plaukiojimą upė
je ir leis pastatyti didelę cent- 
ralinę geležinkelio stotį, kuri 
kainuosianti apie $400,000,000. 
Pats upės išlyginimas kainuos 
apie $14,000,000. Darbas busiąs 
pabaigtas 1933 m., prieš pat 
šimtmetinę Chicagos gyvavimo 
parodą.

PRA

Geriau, negu nūdieniai braukymai, 
liniinentak dėl gėlos ir skausmų pa
šalinimo skausminguose susijungi
muose, — Johnson’s Bhiladonna Pla- 
ster kasdieną teikia pagelbą tūk
stančiams kentančių.

Milijonai žmonių įvairiose pasau
lio dalyse virš 40 metų vartoja gar
sųjį Johnson’s Belladonna Plaster. 
Plasteriai eina oficialiai kone viso
se pasaulio Pharmacopoceas’e ir | 
Johnson’s Belladonna Plaster yra pri- ( 
pažintas kaip pavyzdis. Jis ne tik tur t 
visą vaistų jėgą, bet jie puikiausioj 
padėty užlaiko gydomą vietą, štai ... . .
dėl ko Johnson’s Belladonna Plaster kaip trys jaunuoliai, 18-22 m. 
teikia greitų, tikrų pagelbą. amžiaus, sulipo į automobiliu
susijungimuose, gėlos, neuralgijos ar pradėjo važiuoti. Nužiurėju- 
reumatizmo ir negalėjot rast pagel- 
bos braukymuose, linimentuose ir te
paluose, eikit j vaistinę ir reikalau
kit Johnson’s Belladonna Plaster. 
Vartok jį šiąnakt prie skaudamos 
vietos. Jus busit nustebėti ir paten
kinti greitu skausmų pašalinimu. 
Gausit visose vaistinėse.

KIEK KAINUOJA 2MGGU1 
LEISTI f 100.00 T 

Atsakymą*: $100 00 ant «yk 
$6.00 j metu* per vi*ą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ri* sudaro nematomą juostą cen
tų Ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
te paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
Šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką ?

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

Ateik, ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleri*.

su sekretorių 
o nuo jo sh- 

dauginsis
NAUJIENŲ SPULKA, 

1739 So. Halated St.

Jūsų

BOSltLANI): 
A ve. ir 107 
Avė ir 108 

kampų 
Avė. ir 111 
Ave^pir 113 
Avė (ir 115

KENSTNGTON.
St., kampas Front Street.PULtMAN: >
St. ir Cottage Grove Avė:

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

NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 
Western Avė ir 71 Si.' , 
Halsted St. ir 63 Street. »
Jeigu kur yra numatoma, kad rei

kia (steigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stot] bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešu “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas Įsteigti “Naujienų” padie
nių numerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas Sąlygas tokios sto
ties (steigimui — stotis bus (steig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

' Julius Mickevičius,
“N-nų” Cirkuliacijos Vedėjas.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kandžių, Be- 
kemių. Musų 
nas, Geras patar 

n avimas, žemos kainos. 
Sostheims, 1912 So. State St.

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

, 4155 Archer Avė.
CHICAGO

Suėmė 3 vagilius
Oak Park policija pamatė

ASMENŲ JIESKOJIMAI

BARGENAS. Pirmos rųšies gro
jikus pianas turi būt parduotas tuo
jau, man kainavo $800, atiduosiu už 
$115, su benčiumi ir 60 rolelių. Ati
duosiu išmokėjimais. Klauskit M R. J. 
DOMBRAUSKI, 6l36 So. Halsted St. 
1 flatas frontas.

PARDAVIMUUI grosernė ir 
mokyklų reikmenų krautuve. 
Tirštai apgyventa lietuvių. Esu 
pavienis, negaliu apsidirbti, Ga
lima matvti nuo 3—7 vakare.

3138 W. Pers-hing Bd.

PARDAVIMUI poolruimis, stalai. 
Išdirbtas biznis. Geras pelnas. Grei
tam pardavimui. Išvažiuojame* ki
tan miestan. 1617 S. Jefferson st.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
• kontraktus

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu >r greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Pulkus trečios klesos kamba

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

si, kad tai gali būti vogtas au
tomobilius, ji ėmė vytis ir vi
sus tris jaunuolius suėmė. Pa
sirodė, kad jie tikrai pasivogę 
automobilių. Tardomi prisipaži
no, kad jie viso jau dešimtį 
automobilių yra pavogę.

Vienas kitą pašovė

100 N. LaSalle St„ Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Du Consumers Co. sargai 
anglių jarde prie 7066 So. Chi
cago Avė., susipiko ir baigę 
darbą nusprendė ginčą išrišti 
ginklais. Pasekmėje William 
Sullivan, 56 m., 3028 Union 
Avė., liko nušautas, o Olaf Lar- 
son, 70 m., 7808 Kimbark Avė., 
gal mirtinai sužeistas. Larson 
teisinasi, kad nušautasis palei
dęs pirmą šūvį.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuviu savišalpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa
šalpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykj jstojes į šią draugija 
yrp liuosas išvažiuoti iš Chicagos | 
bile kurių dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagojc. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti Įstoti i šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės | Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujiena*, 1739 So. Halsted St. — 
čiaį galėsite išpildyti aplikaciją (sto-

sis tiktai iki gruodžio 
i. Pertat verta Chicagos 

pasirūpinti, kad iki
6 dienai L’ktumėt šios 

nariais.,

IEŠKAU pusbrolių Kazimiero ir 
Ipolito Ratkevičių; paeina iš Prri- 
bio kaimo, Kretingos vals.,/ Pane
vėžio apskr. Girdėjau, kad gyvena 
Chicagoj. Meldžiu atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą.
Veronika Mužiukiutė (Šidlauskienė) 

3424 S. Unioh avė.

IEŠKAU Jono Grigo. Paeina Ged- 
ruikių kaimo, Užvenčiu vals., Šiau
lių apskričio. Gyveno Chicagoj.

Ieškau Dominljko Volterio; paei
na Pabudkalnių kaimo, Užvenčiu 
vals., Šiaulių apskf. Gyvena Chica
goj. Turiu svarbų reikalų; meldžiu 
atsišaukti. Vincas Gedrimas, 3210 
S. Halsted st., Chicago, III.

linini į Chicagos Lietuviu Draugi! 
S. P. Palengvinimas Įstojimui i ši 
draugiją tęsis tiktai iki 
12 d. š. m< “ 
lietuviams 
gruodžio 
draugijos

Mišraus Choro dainų repe- 
antradienį, Spalio-Oct. 12

Pirmyn 
ticija bus 
d., 7:30 v. v. Pulaskio Park avet. kam
pas Blackhovvk ir Noble gatvių. Visi 
choristai-tės būtinai atėilankykite. 
Taipgi bus priimami ir nauji daini
ninkai. Meldžiam atsilankyti.

—Pirmyn Mitru* Chorą*.

PAIEŠKAU 
čiaus, 
pa ra p. 
tų kas 
ga.

Martino Neknedevi- 
kuris paeina iš Ramigalės 
Meldžiu atsiašukti arba ki- 
žinot pranešti. .Busiu dCkin-

Eva Rartkevičienė, 
3316 Parnell avė., Cnicagb

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAU apsivedimui mergi

nos arba našlės, ne skirtumo kokio 
amžiaus, bet turi būt turtinga. AŠ 
esu vaikinas 21 metu, 5 pėdų ir 6 
colių augščio. Eąu blandas, rusvų 
akių ir esu švarus nuo tabako ir 
svaiginančių gėrimų*.

3210 S. Halsted stC’’ Chicago

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

FRANK DILWARSKI
1389 Milwaukee Avė., 1 fl.

MOKYKLOS
$900 VERTĖS expression gro- 

____ _ . jiklis pianas, taip kaip naujas, PRANEŠIMAS MOTERIMS JParsiduoda vilnonios gijos jvai- $100, si. Ijenčiumi n oO 
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- rolių. 
Iros 31 %c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonuos 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams ir mergaitėms, kaina nuo 66c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c. A .
iki 50c pigiau, negu kitur. _ K^TA PROGA. Apleidžiu miestą.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- Į Parduosiu kendžių ir delicatessen 
dienvi PO pietų krautuvę,. 3 pagyvėnimai kambariai.

FRANK SeLEMONAVIčIUS Pigiai greitam pardavimui.
504 W. 33rd St„ prie Normai Avė. ____  2979 Archer ftvenue_______

PRINCE H. PHILIPS L PARDAVIMUI valgykla ir minkš- 
Cemento Kontraktorius PV J"3"’u i ,a,r Lge7.S fC‘

Pakeliu visokius namus. Įmuri-|fa,n žmogui, aplink dirbtuvės. Ar- 
ju cementinius pamatus. Taipgi bu-1 namo nr lo
davo] u garažus didelius arba ma-|tn- e 
Žus ir atlieku visokius cementinius 
darbus, cash arba ant lengvų išmo
kėjimų. 

10919 Vincennes avė.
Beverly 1341

asus — liga. 
Naujienų Skyrius 

3210 S. Halsted st.
Box 79.

Padidink Savo Uždarbi
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal mųsų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 

'.State Universitete.
’ Universal Preperatory & 

Commercial School
J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 

3301 So. Halsted SI.
(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

REIKIA DARBININKĮI
MOTERŲ

REIKIA patyrusių dperator- 
kų rankomis siūti prie moteriš
kų dresių.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St., 6 fl.

PARDAVIMUI grosernė ar-
— I ba galima pirkti atskirai gro- 

sernės įrengimus. Yra stikjai 
kaunteris, registroti svarai, ge
ra vieta ir geri rakandai.

— 201 E. 61 St.

REIKALINGA senyva moteris 
dienomis pridaboti 2 metų vaikų; 
duosiu valgį, kambarį ir primokė
sime. Antanas Rukslia, 
Kedval* avė.

par- 
pasinaudokit proga 

nemokėjimu darbo. Vieta 
kampas. Tuojau kreipki-

BUčERNfi ir grosernė 
davimui, 
mano 
gera, 
lės.

858 W. 33 St.
PARDAVIMUI groserių^ ir

6217 Southlčerntį gera biznio viela. 4350 
i \• Hermitag* av«.

bu-
So.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba i09 S. 
Wells Street.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643


