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40 jurininkų žuvo 
laivui paskendus

Armėnijos žemės drebėji 
me žuvę 600 žmonės

1,000 sužalotų; materialiniai 
nuostoliai siekią apie 60 mi
liniui doleriu % w

Kominternas patvirtino 
Zinovjevo išmetimą

Per žemės drebėjimą Armeni 
joj žuvę 600 žmonių

41 jurininkas prigėrė gar
laivini paskendus

Zinovjevo pašalinimas ko
minterno patvirtintas

I.ENINAKAN, Armėnija, X. 
26. — Trumpi pranešimai iš 
Karakalos ir kitų vietų, skau
džiausiai nukentėjusių j>er Įvy
kusį praeitą penktadienį žemes 
drebėjimą, rodo, ka/l pragaiš
tys yra daug didesnės, ne kadi 
pirmieji pranešimai skelbė. Pa-’ 
akinusiais apskaičiojimais žuvu
sių žmonių skaičius siekia 601). 
sužalotų apie 1,01’0, o matc.ia- 
linių nuostolių padaryta apie ' 
60 milionų dolerių.

ra-

jos pakraščiais paskendęs belgų 
garlaivis Caledonia, plaukęs į 
Hampton Roads. Paskendo dėl 
įvykusios laive eksplioz 
14iivo įgulos žmonės, kinių 
vo keturiasdešimt vienas, 
žuvo kartu su laivu.

III internacionalo vykd. komi
tetas patvirtino Rusu kom
partijos padarytą žingsnį

Francija nutarė suvaržyt i 
produkty eksportą

[Pacific and Atlantic Photo j
Lordas Byng (po dešinei), kuris apleido Kanadą, 

karaliaus vietininkas.

Kaip eląiamos su imigran
tais Ellis saloj

... • • . 4 - * t ivyks šiandieVienas imigrantas mirė ten ne-/ 
va širdie, iiga; rado jo galvą 
sutriuškinta

Dėbso atmintiniy mitingas
8 vai. vakaro

Ashland Auditoriume 
Van Buren ir Ashland Avė.

NEW YORKAS, X. 26,-rVie- 
nas švedų imigrantas, C‘ 
Carlson, 62 metų, turįs giminių 
Rockforde, 111., atvykęs j Jung
tines Valstijas buvo imigraci
jos vyriausybės sulaikytas Ki
lis Islande, imigracijos stoty. 
Praeitą trečiadienį Karlsonas 
ten mirė. Imigracijos vyriausy
bėj paskelbė, kad jis miręs šir
dies liga. Gydytojai, padarę au- 
topsiją, rado, kad tas imigran
tas mirė ne širdies Uga, bet 
kokiu tai kitu budu, kadangi jo 
kmikuole buvo HiiCriu^kinta. Mi- 
rusiojo giminės, kaip praneša* 
iš l’ockfordo, žada pradėti tar-; dktų tyšy 
dynią, kad susekus, kieno kalte 
Carlsonas mirė imigracijos sto-

Plačiau apie tai — vietos ži- 
Olaf ’niose.

Friscoj areštuojami darbi 
niūkę vadai

Kaltinami dėl smurto aktų ry
šy- su ilgai besitęsiančiu kar- 
penteriu streiku

bu-
visi

Kinijos generolai derasi 
dėl taikos

Ofi-
Kinųcialirfis pranešimas i 

.ūko, kad Sanhajaus j 
torius, gen. Sun (’.uanlangas 
pradėjęs Nančange taikos kon
ferenciją su Kantono vadais, 
idant pasidalinus tau) savęs 
Įtakos sferomis “Ktangsi jyro-

[komunistų ] internacionalo 
-vykdomasis komitetas, kuriame 
dvidešimt astuoni delegatai at
stovavo septyniolikos kraštų 
komunistų partijas, savo susi
rinkime šiandie patvirtino, Ru
sų komunistų paini jos pad?::y- 
t? žingsnį — pešalinimą Zi
novjevo iš komintemo pirmi
ninko vietos.

Komintemo vykdomojo komi
teto mitinge, patvirtinusiame 
Zinovjevo pašalinimą, Ameri 
kos komunistų partijai atsto
vavo James Di ncan, Ear. 
Bro\vder ir John Pepper, kurie 
visi trys pasiiašū vykdomkoino 
rezoliuciją.

Minis- 
nutarū 
mėsos,

PARYŽIUS, X. 26. — 
terių kabineto taiiyba 
suvaržyti eksportavimą 
bulvių, sviesto, kiaušinių, pieno, 
kviečių, miežių, avižų ir gyvu-

išvardytiems
Francijoj žy-

Eksportas suvaržyti knutarta 
dėl skundų, kad 
daiktams kainos 
miai pabrango,
liai gausiai eksportuoja juos į 
kraštus su aukštesne valiuta, 
ypač i Šveicariją, Vokietiją ir

Sacco-Vanzetti byla
Sulaikė ekzekuciją Madeiruso, 

prisipažistančio prie ka tės, 
dėl kurios itnlai pasmerkti

Kanada planuoja oro
Hindenbarg dovanojo 
bausmę jį užgavusiam

26. 
ko
pa-

Kanados federalinė oro 
misija planuoja Įsteigti oro 
što hriia taip Vancouvero 
Mont realiu, viso apie 3,200 my
lių.

(lentas Hindenburgas dovanojo 
bausmę Fritzui Jaenicke, miru
sio prezidento Eberto svainiui, 
kurs, I lindenburgui užimant 
prezidento vielą, buvo jį viešoj

BOSTON, Mass., X. 26. —- 
Generalinio prokuroro Dentono 
pataaimu, gubernatorius sulai- 

mhties bausmes įvykinimą 
Madeiros, pa- 

kėdėj
papildytą žmogžudy bę. 
bausmės įvykinimas 

iki 1927 m. sausio 27 
idant tuo tarpu ištyrus 

kad jis
tą piktadarybą, dėl 

ir miaties

Dvidešimt penki kali
niai pabėgo

Siūlo $1,000 už žmogžu
dės galvą

Amerikos karininkę skai 
čiaus augimas

Rezervus korpuse Šiandie yra 
daugiau oficiėrų, ne kad jų 
buvo ek spėri icijės jėgose

NORFOLK, ’ 
Kalbėdamas čia 
cieių asociacijos 
štabo viršininkas 
nes pasakė, kad
jos rezervos korpuse yra 42,(;00 

'daugiau oficiėrų, ne kad jų bu
vo visoj Jungt. Valstijų ka
riuomenėj užsieny didžiojo ka
ro metais. Karo paliaubų dieną, 
1918 m. lapkričio * 11, Jungt. 
Valstijų ekspedicijos jėgose bu
vo 86,006 oficierai, dabar gi» 
rezei vos oficiėrų yra 128,275, 
tarp jų 62 maj. geneaolai, 227 
brigadierai, 1,814 pulkininkų, 
4,241 įeit, pulkininkas, 13,271 
majoras, 28,994 kapitonai, 31,- 
269 pirmi leitenantai ir 48,- 
397 antri leitenantai.

Brity kasyklų streikui 
nematyt galo

NELAIMĖS MEDŽIOJANT

Valdžia atsisako ką nors beda
ryti, kad sutaikinus savinin
kus su angliakasiais

Minnesotoj 9 medžiotojai 
netyčia kitų nušauti, 4 
loti

, Minu., X. 
šeštadienį irc

Praeitą naktį iš Bhie Ridge vai-' 
stijos kalėjimo farmos pabėgo 
dvidešimt penki kaliniai. Pabė
gėliams gaudyti* organizuota 
kuonos žmonių. * t

X. 26. 
komisa- 

$1,000 dovanų 
piktadarį, už-

CINCINNATI, Ohio, 
Hamilton kauntės 

lai paskelbia 
tam, kas išduos
mušusj merginą Beulah Purvis 
iš Lawenceburg, Ind.

k ė 
Gelestinui F. 
smerktam mirti elektros 
už jo 
Mirties 
atidėta 
dienos,
Madeiros tvirtinimą, 
papildęs 
kurios buvo įtarti 
Jbausmei pasmerkti du italų ra
dikalai, Nicola Sacco ii Barto- 
lomeo Vanzetti.

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ

Skraidydamas kintamiems 
paveikslams užsimušė kadetas

PADĖJIMĄ PATREMPT
RIAUŠES, 4 KALINIAI

JEFFERSON LITY, Mo., X. 
26. Gubernatorius Baker do
vanojo bausmę keturiems kali
niams, kurie andais padėjo 
Missouri valstijos baudžiamojo 
kalėjimo sargybai patrempti ki- AR NORI KA PARDUOTI, |tų kalinių .riaušes ir bandymą 

c * (pabėgti iš kalėjimo, visi

PIRKTI AR PAIEŠKOTI buvk°sti kalėti nuo trejų iki 
Naujienos pagelbės jums, simt metų už plėšimus. 

Desėtkai tūkstančių Naujienų' -------------------
skaitytojų ieško bargenų Nau-[ Buvęs BritŲ liberalų Va- 
jienose ir skaito klasifikuotų Jas stoja j Darbo partiją 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką
turit parduoti, o pirkėjų atra-:Įamento narys, 
šit greičiausia. I Joseph v Montague

fZ1 .... x , ,, . , . ivienas veikliausių kairiųjų libe-
Klasifikuotųjų skelbimų kai-1 a| vadu kelbia. k|ld jis 

nos: 5c už zoil,. Mažiausia k»>-'atslsveikin^ visili su liberalais 
na 50c. Vjenas colis (apie 30 h. įstojas ; |)arĮx) partUų 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau-j _____________
iriau sykių Pigiau; asmenų pa- pAV0Gfi $ioo,000 DEIMANTŲ 
ieškojimai po 70 centų uz colį x
į dieną.

n u i nukritus žemėn

keturi 
nutei- 
dvide-

LONDONAS, X. 25. — Par- 
komandorius 
Kenvvorthy,

TOLEDO, Ohio, X. 26. —
Parduokit kas jums nereika-/*0^ Kloville, deimantų agen- 

lingas per paskelbimus Naujie-,^38 ^cw pranešė poli- 
nose tcijai, kad plėšikai apkraustę jo

lagaminą ir paėmę 100 tukstan-

Smarkios audros ir 
pūgos Francijoj

PARYŽIUS, X. 26. — Visoj 
Francijoj siautė didelės audros 
su smarkiu lietum vakarinėse 
ir sniego pustymais centralinė- 
se ir rytinėse krašto dalyse. 
Daug stogų nu vartyta, medžių 
išlaužyta ir telegrafo stulpų iš
griauta. Oras, ypač rytinėse ir 
pietų rytų dalyse stipriai at-
šalo.

Žemės drebėjimas San 
Franciscoj

SAN FRANCISCO, Cal., X. 
25. — Sekmadienio rytą, apie 
3 vai., San Francisco miestas 
buvo žemės drebėjimo supurty
tas. Drebėjimas tęsėsi apie 
šiasdešimt sekundų, žalos, 
dos, nepadaryta.

Supurtymas buvo jaustas 
kitose Kalifornijos vietose.

še-
ro-

ir

30 žmonių sužeista gat- 
vekario kolizijoj

BUFFALO, N. Y., X. 25.— 
Gatvėkariui, kuriame • buvo 
sausakimšai prisigrūdę žmonių, 
susidūrus su dideliu motoriniu 
vežimu, apie trisdešimt pasa- 
žierių buvo sužeista, 
šiai jų buvo lekiančių 
tų stiklų supiaustyti.

Daugiau 
sudaužy

SAN PRANCISCO. Cal.. X. 
26.—Del atsikartojančių smur- 

su karpenterių 
streiku, policija areštavo aš
tuonis darbininkų vadus, tarp 
jų Archibaldą Mooney, United 
Brotherhood of Carpenters and 
Joiners of America vicepirmi
ninką, ir Pauią C ..<!(:i .' ' 
karpenterių unijos biznio 
nadžerį. Pastarieji abudu 

Įtinami dėl “kriminalinės 
ispiracijos” ir “užpuolimų” 
1 lu papilcįyti žmogžudybę”. 
paleisti po $3,000 kaucijos.

Kiek anksčiau buvo suimti du 
unijistai kanpenteriai, George 

J! Fredman ir Jack Kilrain, kurie, 
p” I pasak policijos, prisipažinę, 

• 'kad jie buvę unijos “wrecking 
crew” nariai ir darę užpuoli
mus minėtų vadų, Mooney ir 
Cliffordo, pasamdyti.

buvo 
suža-.

m a-

kon- 
tiks-

26.—; 
praeitą šeštadienį ir sek-, 

i/uionvie v m- • in*«ti*enį- bemedžiodami Minne-LON DONAS, X. 26. — Minis- . ; . . «. x . .. o i i • sotoi žuvo devyni medžiotojai, ris pirmininkas Baldvvm pa-; , 'Įo ketu.ii kiti buvo pavojingai Į 
ipašauti: septyni žuvusiųjų I 

' i kitų medžiotojų 
ikulipkų kliudyti ir užmušti, o 
du prigėrė Stale Lake ežerė,

Rezervus Ofi-
konvenei iojd*| reiškė atstovų bute, kad valdžia j 

maj. gen. Iii-Į nebeturinti nieko pasiūlyti ka- A y. 
t. v -ii • • i \ -i vo netyčiomisšiandie arnn-1 sykiu savininkams sutaikyti I, ,

t • 1/ h 11 nlr h Irliiirn
su angliakasiais ir baigti i 
lies kasyklų streiką. „ . .

i • • i j /-i u valtelei apvirtus.Darbininkų vadas (.lyne, • 1
taipjau liberalų Lloyd Geoige1 t .
prieš tai graudeno valdžią da-jKetliri USITienyS trRUKl- 
ryti ką nors, idant 
streikas, kurs jau 
šiai kaip tęsias, butų galų

kasyklų 
šeši mene- 

gale

nio užmušti

įregistravo smarkų 
mes drebėjimą

že-

Prezidentas turi galios 
šalinti valdihinkus

VVASHINGTONAS, X. 26.— 
Jungtinių Valstijų Aukščiau
sias teismas 6 balsais prieš 3 
išsprendė, kad prezidentas turi 
galios senato nesiklausęs paša
linti iš vietos bet kurį federali- 
nj valdininką, išskiriant tik 
keletą federalinių teisėjų.

šituo Aukščiausiojo teismo 
sprendimu pabaigta ginčas, 
kurs nuo konstitucijos priė
mimo tęsės tarp įstatymų lei
džiamosios ir vykdomosios val
džios.

Nobelio dovana Danų 
mokslininkui

PARYŽIUS, X. 25. — I lavas 
agentūros pranešimu Nobelio 
dovana už nuopelnus medicinos 
srity tapus paskirta 
gos universiteto prof. 
Fibigerui, vėžio ligos 
jui.

Kopenha- 
Johannes 
tyrinėto-

^ORRS
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: V ; s. ;

Iš viso giedra; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis, 
dauginusiai vakarų vėjas. '

Vakar temperatūros ” buvo 
vidutiniškai 37° t. A

j šiandie saulė teka 
džiasi 4:54 valandą.

6:14, lei-

t'hicagos Universiteto 
mografas vakar 
smarkius žemės 
turėjusius įvykti
mylių pietų vakarų kryptim.

sei-
įregistravo 

supu i tymus, 
apie 9,000

AUDRA ITALIJOJ

jau nuo balandžio mėnesio, ir 
per tą laiką buvę padaryta apie 
du šimtu užpuolimu.

Trečiadienį (šiandie) susi- 
; grand jurv 

į streiko situacijai tardyti.
RAVENNA, Ohio, 25. — rinks specialiais

traukiniui su- 
nuo New Milfor- 
buvo užmušti ke- 
Frank Klinefel-

Pennsylvania 
daužius netoli 
do automobili 
turi asmenys:
der, jo žmona, motina ir sese- 
ryčia, visi iš Harmony, Pa.

RADO VYRĄ IR MOTERIŠKŲ 
NUSIŽUDŽIUSIUS

l)ELAWARE, Ohio, X.'26.— 
Netoli nuo čia rado 
negyvus Garretto, 
viršininką Bettsa 
Brownienę, našlę iš

/Ohio. Jų kūnuose buvo kulipkų 
dininkų kaina anglims žymiai žaizdos. Bettso kešenėj rasta 
pakilsianti, kadangi kas mėnė-, iaj§i<as, adresuotas Brovvnienes 
sis milionai tonu eksportuoja- ’sunui j Columbus. Laiške Betts • 
ma Į Angliją. ra$o:

uGavę šį laišką jus labai nu
liesite. Nė aš, nė jūsų brangi 
motinėlė nebegalėjome ilgiau 
pakęsti, dėl to abudu nutarėme 
visa kartu pabaigti.”

ANGLIS PABRANGSIANTI

CLEVELAN1), Ohio, X. 26. 
—Pasak luino kompanijos vaL

ROMA, X. 26. Italijoj, 
Tarpžeminių jūrių srityse, siau
tė smarki audra, kuri daug ža-1 
los padarė.

RADO TEISME PADĖTĄ ANT 
LANGO BOMBĄ

MASHALLTOWN, la., X. 26.
- Ganvin State bankui ban- 

krotavus, nusižudė jo direkto
rius \Vm. Dexter, 58 metų.

automobily 
Ind., pašto 
ir Grace 
('.oi umbu s,

X. 26. — 
teismo ru- 
ant lango 

maišely,
Ji buvo laiku

NEW YORKAS, 
New Yorko kauntės 
muose šiandie rado 
padėtą, popieriniame 
užtaisytą bombą.
pašalinta. Ekspertai sako, kad 
bomboj buvę tiek dinamitp, kad 
jei butų sprogus, butų išpešus 
didelę 
dalį.

žemutinio New Yorko

AUTOMOBILY KUL-RADO
\ KOSVAIDŽIŲ SUŠAUDYTĄ 

ŽMOGŲ

HERRIN, III., X. 26. — Ne
toli nuo čia rado kely- stovinti 
automobilį, o jame susmukusį, 
kulipkų suvarstytą kūną Bur- 
netto McŲuay, ?4 metų am
žiaus. Automobilis taipjau bu
vo visas skylėtas, matyt kulko
svaidžiu sušaudytas. Policija 
s|>ėja, kad McQuay yra butlege- 
rįų tarpusavio kovos auka.

HOUDINI SERGA

DETROIT, Mich., X. 26. -Į 
Aipendisaičiu” susirgo pagar-’ 

sėjęs magikas * Harry Houdini.» 
Praeitą naktį 
racija.

a

jam daryta ope-

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

, . Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti i nurodytą, adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsiu tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gas per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius t
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TrTPTKATV'TO APTIEKA. 627 W. 1?0th St. 
RAKO APTIEKA, 3246 W. 69th St. .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, m.
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rVas Dedasi 
Lietuvoj

SEI 4ININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY '

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Uetuv^I iei mirt i n kai

Meno tarėjų paskirtas švieti
mo ministerijoj buvęs meno mo
kyklos mokytojas Justinas Vie
nožinskis.

Virimo Receptas

yia saldus skystis ištrauk
iu gėlių ir paskui sudėtas į 
Gal nustebins jus kad vie- 

medaus yra tai skysti-

tas bičių 
korius.
nas svaras
mas surinktas iš dviejų ar trijų mi
lijonų gėlių, bičių pasidarbavimu. 
Medus yra dviejų, rūšių: Korinią ir 
ištrauktas. Koriais ir geresnis iš
trauktas parsiduoda naudojimui prie 
stalo. Medus visada reikia laikyti 
kur sausa ir šiltą. Vienas populia- 
riškiausių valgių kur medus naudo
jama yra kepta kiaušinienė. Ją leng
va padaryti ir kožnas jūsų šeimynoj 
mėgs ją.

Kepta Puodukuose Kiaušinienė
I puodukas evapoęated pieno 
1/3 puoduko medaus
’ puodukai verdančio vandens
{ kiaušiniai

šaukštuko druskos

l

Suplak kiaušinius, saldumynus, ir 
druskų .>u uždaru, paskui supilk pie- 
r-1 S”nv>išvk 'rerai, supilk į puo
dukus, paskui sudėk j bleš’ne kurio 
du ne patiesta keletas popierių. Už
pilk I b*’ inėn vandens kad apsemtų 
puodukus iki trečdalio, karštu van
deniu, pasku- kepk vidutiniame karš
tyje. apie. 25 minutas. 
galima ki^uš n eno kenti garu 
sausu karščiu. Vanduo blekinėj 
turi užvirti.

Virtuvės Patarimai
Nesu kratyk pyragą kolei jis 

re iuj. nes nuo to jis pasidarys ;

Jei norime 
vieloj 

ne

kad
mil-

Pirm smožijimo žuvies žiūrėk 
ii u u s'iusa. Apibaruty) 
tai> nirm dėjimo į skauradą.

Buk atsargi kuomet atidarai pe
čiaus duris.

Nulunimui obuol y 
ant jų karšto vandeni- 

pastovi dešimts 
nueis lengvai

Kuomi t jiudegi pieštus, užd^k tuoj 
miltų ir skausmo nejausi. Miltai ap
saugoja nudegimą nuo šalto oro.

greitai, užni’k 
ir padongk. 

miliutų ir oda

Numintai Pasigelbėjiniui

Užlašinus ant lentynų po biskelj 
lavendrų aliejaus, taipgi knygšino-
♦ ir kamaraitėse prašalint sunkų 
orų kuris paprastai susidaro drėgna
me ore.

Prašalinimui nuo šilko lietaus plėt- 
mų, sušlapink visų šmotą 
ir prosyk 
spendžiu 
gia! arba 
verdančio 
sušlaps, 
’ima materiją prosyt.

Atnaujinimui nublankusių grindų 
nat:esalų, nutrink juos skaruliu pa
mirkytu ammoniios mišinyj. Tą rei
kia daryt kada karpetai arba patie
salai grynai nušluota.

Grožės Patarimai
Geri ai sias būdas naudojimui 

fiumo yra sekantis. Pasidažyk
• ų gultis ir greitai patrink užpaka
lyj ausų, pažasčių duobėse, ant ran
tų, ir delnuose. Pamatysit kad odos 
šiltumas išplės kvapsnį. Taip nau
dojant perfumą jis nėnugaruos, bet 
jo aliejai pasiliks ant odos. Nepilk 
'er*umo ant drapanų. Gėlių aliejai 
perfume tada išduoda savo kvapsnį 
kada sušyla. Perkant perfumą žiu-
fkit jog gaunant gerinusį ir pasitl- 
ėtinos išdirbystšs.

Ypat’ška Sveikata
Ar gyvenat laukuose, miestelyje ar 

m este, jūsų pareiga 
l:yt sveikai 
\o šeimynos 
Pirmiausia 
i>rotingai valgyti, 
c’ens, vengt užk:etėjimo, ir naudotis 
kuodaugiausia tyru oru ir saule ko 
tiek daug yra. Saulė ir oras dykai, 
\anduo labai pigus, taigi lieka tiktai 
pasirūpint atsargiai pasirinkt mais
tą. Naudo iant tinkamą maistą kas- 

1 dien .užkietėjimas neprivalo ats tikti. 
j Ligų kurių negaunam nereikia nei 
l gydyt. Užkietėjimas yra priežastis 
daugelio rimtų negerovių ir sayaimi 
užmauda. Kiekvieną dieną savo mai
ste turit turėti vaisių, nors vieną ne- 

« ,|vį ar daugiau virtų 
daržovių (kitokių negu bulvės), čielų 

.i seienų.

nepajr-
ir partiniai koperatyvai.

aukščiau stovi. Čia yra kope- 
ratyvas “Atžala” ir smulkaus 
kredito bankas, kuris yra ve
damas prityrusio buchaiterio p. 
Janušausko. Kaip teka patirti, 
turi gana plačių apyvartą.

Be to, yra Pieno Perdirbimo 
b-vė, kurios vedėju p. Ramonas. 
Taip pat čia negalima praleisti 
nepabręžus, nes P. P. b-vė la
bai pavyzdingai vedama. Pirmu 
pamatymu krinta į akis p. Ra
mono ir jo tarnautojų sąžinin
gumas ir didelis jam pasitikė
jimus iš žmonių.

Ir tas kaipo faktas, kad per
kėlus p. j Papilę, 1925 m. pa
baigoje, tuojau antra tiek pa
daugėjo pieno statytojų. Namas, 
kuriame randasi pienine, neper- 
didžiausias, bet dėka sumaniai 
ir darbščiai vaildybai (kurios 
pirmininku p. šuša), kuri su
gebėjo taip sistematingai su
tvarkyti viename kambaryje 
visas mašinas. Pienas perdirba
mas švariai taip, kad sviestas 
pristatytos į Šiaulius K. S-gai 
“Gamintojas“ visuomet skiria- 
mas j I-;j. rnšj.

Beikia pasakyti, kad sviesto 
ryšis priklauso nuo pien. vedė
jo, už tai papiliškiams lieka tar
ta ačiū ii' linkėti didesnių pa
sekmių.

Patartina visiems imti pavyz
di iš papiliškių koperatyvų ir 
P. P. b-vės.

Jeigu musų koperat. ir P. P. 
b-vės visos stovėtų lygiai su 
Papile, tuomet jau drąsiai ga- 
’ėliimem žiūrėti i savo kaimy
nes valstybes ir pasirodyti, kad 
ir mes dirbame.

---- I.cnoH Ko-peratininkus.

mater jos 
kolei dar šlapia. Galima 
iššlapinti materijų atsar- 
permerkti garu iŠ gerai 
arbatinio katilo iki pilnai 

Kuomet tas bus atlikta ga-

Kredito koperatyvų skaičius 
labar siekia daugiau, kaip 400. 
Iš jų apie 100 yra tautiniai žy
ly ir vokiečių; kiti 

bęveik lygias dvi dalis 
iniai

Partine koperacija laikomi ūki
ninkų sąjungos, kurios centras 
vra ukin. centralinis bankas, o 
icpartines k operacijoj centru 
/ra koperacijos bankas. Nežiu- 
int koperacijos susiskirstymo, 

»i atliko daug žymaus darbo ir 
tprupino labiau kredito reika- 
ingus žmones. Nors paskolos 
luodamos trumpam laikui ir ne 
visai pigiais nuošimčiais, jos 
vis tik ūkininkams svarbios.

per- 
pirš-

yra užsilai- 
Nepavelykit sau ar sa- 
nar'ams nusikamuoti, 

taisyklė sveikatai yra 
gert dikčiai van-

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
darymui kadangi Borden’s Evaporated Pienas 

yra pilnas riebios Smetonos. Jis nie- 
naudokit Borden’s Evaporated Pieną I kad nesugenda ir užganėdins jus.

Jeigu jums reikia pieno 
mayonaise ar kitų naminių valgių

Pareikalaukite
veltui duodamos

pavyzdines bonkutes.

Jie visi mėgsta

VISOSE
VAIS

TINĖSE

baby^best 
k FR1ĖNP J

BONKĄ

SUSEKTA PO SEPTYNIŲ 
METŲ ŽMOGŽUDYSTĖ

1919 m. balandžio mėn. dar 
orio bolševikų valdžios buvo 
>adaryta žmogžudyste tūlam 
riliečiui Latvijoj už tai, kad 
nedavė ką bolševikai buvo rei
kalavę, 10,000 rub. caro pini
gais 5,000 ostinių, 500 auksinių 
■r iš valgomų daiktų. Negavę 
š ūkininko reikalautų turtų 
?mė ir nušovė jį. *

Pastaruoju laiku Latvijos 
Kriminalinės policijos pastango
mis buvo susekti plėšikai; 
nas buvo iš Latvijos 
karininkas antras iš 
Domas Valisauskas 
Kvedaras abudu kilę
rėš, keli menesiai algai Valis
auskas buvo areštuotas pečejj 
name punkte (Kreidine), Latvi
jos Kriminalės policijos iki teis
mui patalpintas Mintaujos ka
lėjime, Kvedaras Jonas jau sė
li Lietuvos kalėjime už užmu
šimą pasienio policininko Bauc- 
kino.

vi e- 
bolševikų 
Lietuvos, 
ir Jonas

NAUJAS “KULTŪROS”
BŪRELIS/

Nėra nieko geresnid nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

Musų žemaitiškąjį „ jaunimą 
pradėjus raginti net Amerikos 
lietuviams k. t. p. Žymontas 
pageidaudamas matyti savo 
gimtinėje “Kultūros” burinį.

Tad vargais, negalais viet. 
mok. Bubino pastangomis š. 
m. rugpiučio mėn. tapo pagei
daujamas būrelis įsteigtas.

Nors dabartiniu laiku narių 
skaičius visai mažas, bet tas 
dar nereiškia, »kad būrelis ne
galėtų gyvuoti.—K. V-čius.

AD RICHTER & CO.
Be’-ry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

PAPILĖ, ŠIAULIŲ APSKR.

MUSĮJ 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
žą skaičių, nemanome, kad visų reikalavimą paten
kinsime, bet kurie pasiskubins tie gaus tikrai.

Papilės miestelis nedidelis, 
bet pramonė sulyginamai aukš
tai pastatyta. Savaitėje bent 
du sykiu turgai suvažiuoja, ku
rie gana turtingi produktais ir 
11. Koperacija, palyginus su 
kitais provincijos miesteliais,

Visuomet Gatavas 
Vartojimui

Kiekviena protinga šeimininkė mėgsta turėti 
savo aisbaksyje ką nors ką ji galėtų vartoti 
labai greit reikalui esant. Randasi vienas 
maistas kurį ji visuomet gali jį laikyti, tas 
maistas yra Borden’s Evaporated Pienas. 
Jis nepripildo taip dailg ledaunės, kaip bute
liuose pienas. Jis sutaupina vietos ir jums 
nereikia rūpintis apie ledo atnešėją.
Borden’s Evaporated Pieną galima vartoti dėl pa
darymo visokių receptų kur pieną arba Smetoną rei
kia vartoti. Pabandykit jį prie darymo savo recep
tų. Jei jus mėgstat gerą saločių košelę padarykit 
receptą iš Borden’s Eggles Mayonnaise kuri yra čia 
atspausdinta. Ji yra vartojama geriausiuose na
muose ir yra gardi. Pabandykit Borden’s Evapo
rated Pieną savo kavoj. Jis suteiks kavai labai 
gardų skonį.

Borden’s Evaporated Pienas yra grynas šviežias 
pienas iš geriausių karvių. Tai yra pienas iš kurio 
dalis vandens yra išsunkta, o smetoriį patikta. Tai 
yra produktas augščiausios vertės, prie to dar labai 
ekonomiškas vartojimui.
groserninko.

EGGLESS 
MAYONNAISE

3 stalavus šaukštus Borden’s 
Evaporated Pieno, sumainy
ti l'U 
urbat'nio šaukštuko druskos 

i/» arbatinio šaukAtuko muštar- 
dos

2 stalavuj šaukštus acto
% puoduko salad alyvo — Lile 

kokio
\\ arbatinio šaukštuko pipirų

Sumaižykit viską, dapilkit pa
mažu pieną, nuplakit alyvų su 
kiaušinių plaktuvu. Paskui su
pliki! uksusą. Vnrtokit bile 
Mayonnaise. Supilkit į užden- 
Kamų slovikų. Jis visuomet bus 
geras laikomas šaltoje vietoje. 
Jeigu pertirštas, praskieskit su 
Borden’s Eveporcted Pienu.

evaporated
MILK

Mažas
Kenas
6 unc.

DYKAI

A

ikalaukit nuo savo

100,000 moterų nuolatos pri- 
Hiunčia mums nauju* receptus 
su Borden’s Evaropated Pienu. 
Jeiiru jus norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos įvairius recep
tus su Borden’s išpiidyklt ku
ponų pažymėdamos kokių re
ceptų jums reikia, ir prisiųs- 

mums.kit

KUPONAS
Duona Mėsa Pudingai
Saldainiai Košelės Sosai
Žuvis Pajai Sriubos
Vaidas .......................................... 8

Adresas ................... Lithuanian

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Didelis
Kenas

16 unc.
mnsweeteneo

EVAPORATED
MILK

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Naujas Skyrius

Baltijos Amerikos Linijos
laivai išplaukia:

"Estonia” lapkr. 2 dieną 
“Estonia" Gruod. 7 dieną 

Važiuokit visu keliu vandeniu 
j pačią 

KLAIPĖDĄ 
per laisvąjį Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa ► 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $|0 brangiau vienpus, 

$15 abipus. 
Taksai atskirium

Žjniom kreipkitės į vietos agentus ar 
į bendrovę:

Bailio America Line, Ine.
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. S., Minneapolis, Minn.

TEN IR 16
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Reliance, Albert

Ballin, Deutschland
Hainburg

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

(Jleveland, VVestphalia,
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos j

new yor‘ */|| <K() IKI KAU- 
LUUnO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

s Savaitiniai išplaukimai 
Del jnrmito ir kitų informa
ciją kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

line
United American Lines, Ine. 

General Agents
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III. '

Locus 1
Ant Dugno — Maxim Gorkio. Pusi. 96 ............................................. 80
Sigutė — Vydūno. Komedija, pusi. 82 .............................................40
Jonukas — Vydūno. Komedija, pusi. 64 . ........................................... 40
Prabočių šešėliai — Vydūno. Pusi. U’2 .............   1.50
Jurų Varpai — \ yduno. Pusi. 126 ......................................................90
An.zina Ugnis — Vydūno. Pus!. 5‘2C ...................    1.50

Locus II
Tėvyskė — Vydūno. Pusi. 52 ..........,.A.,............................................. 30
Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 ................................30
Žvaigždžių Takai — Vydūno. Pusi. 56 ..... .................................40
Ragana — Vydūno. Pusi. 40 ...........    /.............................  .40
\ ergai ir Didikai — Vydūno. Pusi. 126    .......................80
Musų Laimėjimas — Vydūno. Pusi. 48 .........................................   .75
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai. Pusi. 23 ................ 20
Mano Taurė — Vaičiūno. Pusi. 124 .... .................................................. 75
Gyvenimas — Feldmano. Pusi.*147 .............................................. 1.00
Pančiai — Pačkauskaitės. (Komedija) ...........  30
Rytų Sveč’as — Puidos. Pusi. 56 (komedija) .......................  30
Stepai — Puidos. Komedija, pusi. 60 ............  30
Komedijos — Čiurlionienės. Pusi. 155 ...................................................90
Nugalėtojai — Merė. Pusi. 69. (Komedija) ........................................35
Milda Meilė s DeivO — Vaičiūno. Pusi.’67»...................................... 40
Laumei, — Rūtos. PuflJ. 127 ........................        50
Pinigus už iš čia .parinktus veikalus malopėkite 
siusti:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
. ‘ ~ 1 ~ ,i, w ... '.į1,i, J. i,,, , .JĮ.L , . iiSsji

Reikalaukite šio 
Naujo

šviesus, Tarasus 
Tonikas

—Vd.ur! Pirkit ji pns 
trnserninkų — delikateson 
arba telefonuokit

Ogok

l'el. Lafayettę 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogerlauslai-

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

.................. . .............. " ■

Idant suteikus geresnį patarnavimą musų draugams ir 
kostumeriams gyvenantiems Marąuette Parko apielin- 
keje, atidarėm Naujų Skyrių. Čia bus priimami sekami 
dalykai:

' - *

Siuntimas Pinigų per Naujienas
, Apskelbimai į Naujienas 

Prenumerata už Naujienas 
Spaudos Darbai Unijos Spaustuvėje

. RAKAS
VAISTINĖ

2346 W. 69th St., Chicago, III.

Visais augščiau minėtais reikalais prašome žmonių ten 
kreiptis. NAUJIENOS

■ i • '■ ,. s * . *

PLUNKSNOS
Parduodamos pas

Beck’s Dept. Store 
3323-25 So. Halsted SL 

Chicago, III.
Geros rųšies baltos plunksnos ran
komis suplėšytos. Žąsų plunksnos 
svarui .....................................  $1.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, su
maišytos su pūkais ............... $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Ncperleidžianti plunksnų jpilai, 
specialiai jardui ...................... 39c

Sampeliai ant pareikalavimo

“NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” z skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — ma’.onėkite prariešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
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ANHEUŠ'ER.’BUSCH

Budweiser
TIKRAS APYNiy-SALYKLO SYRUPAS

Pirkite nuo savo 
groserninko' ar 
kaimyno pirklio 
I*ilną 3 svaru 
keną.

100’ < grynas ekstraktas parinktų žiemių mie
žių, paskanintų geru miliniu importuotų Saazer 
ir parinktų vietos apynių, parduodamas už tiek 
kiek vertas — vertybės produktas iš Gamintojų.

Western Sales Corporation -
Dūtributors Chicago, IH.]

Ar žinote kad,—didelis galvos skau- 
dėjimas gal iš priežasties užkietėjimo?
Dideli* ktalvo* skaudėjimai. 
Mpindanti oda, ve.da*.
žali plaukai, įdubusio* aky*, 
nemalonu* kvapai, tai yra tik
tai keletas efektų nuo užkietė
jimo. Viri keturiasdešimtį 
pavojingų ligų galima dėl to 
auraati. Neleiskit tomu ligom* 
siųsti <avo 
kūną ilgiau. 
'l'uk<«tanėiai 
valgydami

nuodu*

■urado 
Kellomt'o

jūsų

paueltią

BRAN. Ji prašalina visus 
nuodus iš kūno — išvalo žar
nas ir atšviežina jas. Jūsų 
viduriai pradeda veikti regu
liariai ir normaliai. Užmirški
me pilės, gyduoles, druskas ir 
pravalnlnimui vandenis. Tie 
pravahiitojai tik padaro jūsų 
sistemą pilną su gyduolėmis 
ir jei dožo* nėra padaugi na
mon nuolat, jos nustoja savo 
veikmės.

KORESPONDENCIJOS
1 11 •'1111

Hammond, Ind.
1 ■— ■■ 1 ■

Lietuvių čia, kiek man žino
ma, yra 3X šeimynos ir keletas 
pavienių. Iš organizacijų yra 
SLA. 273 kuopa, turinti keletą 
narių, bet ir tie patys yra iš
siskirstė po kitus ineistelius. 
Kuopa nieko neveikia ir nedaro 
jokių parengimu, kaip balių ar 
vakarėlių.

Daugelis bernelių perdaug sa- 
mogonka mėgsta, o laikraščių 
visai ik neri skaityti. Esą kam 
jiems laikraščiai reikalingi. Iš 
laikraščių daugiausia ateina 
Naujienų ir Keleivio. Kiek ži
nau. ateina dar Draugo, Vilnies 
ir Vienybes po viena egz. ir 
taipjau keletas SLA. organo 
Tėvynės num.

Lietuviai yra išsisklaidė po vi
sa miestą ir nieko neveikia. Iš 
jaunimo, tai daugelis nemoka 
nė skaityt, nė rašyt lietuviškai, 
o kiti nemoka nė kalbėti. Ant 
laimės, lietuviškos bažnytėlės 
nėra.

Yra keli lietuviški biznieriai.
štai šiomis dienomis Antanas 

Mikulėnas atidarė grosernę ir 
buveinę prie 1070 Cohimbia 
Avė.

J. Krikščiūnas turi moterų 
drabužių sankrovą prie 551 
Morton Avė.

A. šabunas turi gTosernę 
rpie 1535 Ilarrison St.

Yra keletas lietuvių biznierių 
kitose miesto dalyse. <lr vi
siems biznis gerai sekasi.

Darbai betgi šiuo laiku eina 
silpnai.— žinunas.

So. Omaha, Nebr.
Komunistų Prarako prakalbos

Kellogg’o ALL-BRAN 
pagelbą, kad ir labiausiai 
atsitikimuose. Jei valgysiu 
garantuojama, kad pagelbės 
groHeminkas grąžins atgal i 
dy tojai rekomenduoja jį 
ALL-BRAN suteikia

suteikia pastovią 
chroniškuose 

reguliaria', 
i arba jūsų 
pinigus. Gy- 
jie žino, kad 

tikras pasek-

prie kiekvieno valgio. Jų* pa- 
rieAutinę skonį. J s gatavai 
valgyti su pienu arba sme- 

uniaAykit jĮ 
nevirtais 

recfptais 
visus

Valttykit mažiausiai <lu 
ALL-BRAN kasdien

etaiavua šaukštu. 
chromAkuoee at*i«

tikimuose ___
mėgsit jo riešutinę skonį. .Us 
prirengtas valgyti su pienu arba 
tona. Suma:Aykit jĮ su kitais ( 
arba nevirtais valgiais. Pabandyk jį 
• u reetptais isdtukuotaia ant pakelio. 
Pas visus groserninkus raudonuose ar
ba žal uose pakeliuose. Bet bukit persi- ( 
tkrinę, kad Kellogg's yra parduodama* 
vsuo.se Koteliuose ir i estaurantuose.

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponą niūris šiandien su jūsų vardu ir adresu

Malonėkite atsiunti man dykai 
«am pelinį pakelį jūsų Kellogg’o 
ALL-BRAN nykiu su in
formacijomis mano kalboje ir 
ką reiškia ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip aA ga
liu išvengti užkietėjimo.

ąujran
Kellogg Comnany

, Battle Creek, Michigan

Vardas .............. ............
Adresas ........................
Lithuanian

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Koosevelt Kd.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRASPARODO:
Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
Sniegą, pūgą ar šerkšųą, žiemos laiku.

5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

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

Siunčiant paštu parduodame po 80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po 75 centus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, I1L

Mes, So. Omahos lietuviai, 
gyvename toli nuo kitų lietuvių 
kolonijų, tad mus. labai retai 
aplanko geri kalbėtojai, išėmus 
komunistus ir biblistų šarlata
nus.

Štai vieną gražią dieną, spa
lio 3 d., .1. Armoškos svetainėj, 
įvyko .1. Čapliko prakalbos. Pir
mininkas pristatydamas taria
mąjį kalbėtoją pasakė, kad sve
tys esąs iš Chicagos ir jis esąs 
Vilnies agentas, o ką kalbės 
tai nežinąs.

Čaplikas priėjęs prie staliuko 
komunistinę maldą atkalbėjo ir 
stvėrėsi už savo biznio ir pra
dėjo plonas brošiūrėles kilnoti, 
siūlydamas jas pirkti, bet nė 
vienos brošiūrėlės nepardavė; 
prie staliuko nepardavė nė Vil
nies ar Vilnies šėro. Reiškia, 
biznio nepadarė nė už vieną 
sudilusį centą.

Visus biznius išgarsinęs su
šuko, kad jis esąs darbininkas, 
tokis kaip kiti, važiuojąs iš Chi
cagos i Cali forui ją ir gręžda
mas sustosiąs vėl Omahoj. Na, 
ir pradėjo akėti buržujus ir 
“buržujų uodegas”. Bet neilgai, 
nes tuojau pradėjo graibytis 
apie kišenius. Pamikčiojęs kiek 
laiko vėl šaukia: “Gerbiamie
ji, Rusijoj yra demokratija. Ko
munistų partijoje priklauso vie
nas milionas darbininkų, o vi
siems kitiems parazitams—ša- 
rap. Atminkite, kad už 20—^5 
metų bus pilnai komunizmas”.I 
Atsisėsdamas dar pasakė, kad 
duotų klausimų. Vienas iš susi
rinkimu ir paklausia:

Jeigu Rusijos šalis yra dc- 
mpkratija, taip kaip pavadinsi
me Amerikos šalį?

Atsakymas: Taip, aš padariau 
klaidą. Rusija yra diktatūros 
šalis, o Amerikos šalis irgi nė
ra demokratijos šalis, nes ka
reiviai ir tie žmonės, kurie per
sikelia į kitą .miestą irgi negal 
balsuoti be 6 mėnesių. Bet kaip 
vadinti Amerikos Šalį taip ir 
nepasakė.

Antras klausimas: Jus sakė
te, kad Rusijoje Kdmunistų par
tijai priklauso vienas milionas 
darbininkų, visi kiti yra para
zitai. Mes gi gerai žinome, kad 
Rusijoje yra šimtas trisdešimt 
milionų gyventojų, tai kiek yra 
Rusijoj parazitų?

Atsakė, kad nežinąs.
Trečias klausimas: Jus savo 

kalboje minėjote, kad už 20—25 
metų įvyks komunizmas. Tai 
gal taip įvyks komunizmas, kaip 
kad bibliniai ^skelbė, jog 1020 
metų pradžioje ateis Dievo ka
ralyste, žmonės nebemirs ir iš 
numirusių, kelsis?

Atsakymas: “Nesijuok drau- 
guti, kaip sakiau, komunizmas 
įvyks”.

Visi ėmė juoktis ir pirminin
kas neuždarė nė susirinkimo.

JMepersenai buvo atsibalado- 
įęs taipgi komunistėlis J. Ga- 
siunas. Tas rakė, kad Rusijoje 
viešai veikia visos partijos ir 
tų partijų legališkai eina laik
raščiai. O. J. Čaplikas gi sake, 
kad apart komunistų partijos, 
visos kitos partijos ir unijos 
veikia slaptai ir leidžia slaptai 
savo laikraščius. Matyt, kad vie
ni su kitais nesusikalba, kaip 
geriau meluoti ir mulkinti dar
bininkus.—P. J. Juzeliūnas.

Del nevirškinimo ir žarnų 
suirimų nors sykį yra 

pagelbėjimas
štai yra nauja gyduolė kuri atlieka 

darbų ir atlieka greitai
Daktarai tiesiog nusistebi, kaip 

greitai ta nauja gyduolė vadinamu 
Nuga-Tone prašalina nevirškinimą, 
užkietėjimą, galvos skaudėjimą, ne
malonų kvapsnį iš burnos ir žarnų 
nemalonumus. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal naują gyvenimą ir vikrumą nu- 
vargusiems ir silpniems nervams ir 
muskulams. Ji būdaVo ja raudoną 
kraują, stiprius patvarius nervus ir 
suteikia Jabai didelę spėką gyveni
mui, Nuga-Tone suteigia atšviežinan
tį miegą, gerą apetitą, puikų virški
nimą, reguliarį ėjimą lauk, pamestą 
entuziazmą ir ambiciją. Jei jus nesi
jaučiate gerai, jus esate skolingas 
sau, kad pabandžius Nuga-Tone. Ji 
yra labai maloni vartojimui ir pra
dėsite jaustis geriau tuojau. Jei jū
sų daktaras dar jums neužrašė, nu
eikite pas aptiekorių ir gaukite bute
lį Nuga-Tone. Išdirbėjai Nuga-Tone 
žino labai gerai, kad ji suteikia jums 
tiek daug gero ir jie įsakfc visiems 
aptiekoriams duoti jums garantiją 
arba pinigus grąžinti, jei jus nellž- 
ganėdins. Žiūrėkite garantiją ant pa
kelio. Rekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama pas visus aptie- 
korius.

Sudriko
Krautuvėse

MJLZINISKAS 
IŠPARDAVIMAS

1 •

ADVOKATAI
11 S. La Šalie SU Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Atidaryta nauja didelė 
rakandy krautuvė

3417-21 So. Halsted St.

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams .............. $2
Pusei metų ..............................T. $1
Kopija .................... ........... ....... 20c

Tai bus 32 puskapių knyga.
Į metus išeis 12 knygų.

Adresas:

Tel. Lafayctte 0094

E. V. KRUKASs
Registruota Akušerė

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

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirafiykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

Candy/

' Gerai patyręs gydytoja*

NAPRAPATAS
Dr. A. .1. Normanth

4454 So. Wcstern

7

0h 
Henry! 

America’s

Patyrusi gydytoja ir akušere 
Naprapath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vaJ. vakare 
Tel. Boulevard 0313

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —■ 
nusipirk typevriterj.

Lietuviai Advokatai

t

Ai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
427 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.

K. JURGELIONIS
ADVOKATĄ S 

Miesto Ofisas 
190 No. State St^ Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 0:30 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. 
■ ■■■ ■■■■ 1 1 r—

JOHN KUCHINSKAS
LAWVER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas tanai 2552

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Wa.shington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearhron St. Room 1538 
Teiephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Repnblic 9600 „

7

-

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage A vena e 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.7—9 v. v. apart Panedėlio ir

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į stotj, 

arba savo išnešiotojui sykį 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 mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus, apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.......................      Atkirp čia
Data: Spalio 27 d., 1926

Tel. Vardu 1119 
Baigusi akuše- 
lijos kolegiją: 
ilgai piaktika 
vusi J’ennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyka pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kutuose mot< 
rims ir mergi 
noms, kreipk 
tės, o rasite pi 
gelbą.

Valandos nu-
8 lyto iki 2 p< 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠEREA 

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

«DR. HERZMAN •»— IS 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 St., netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South \'hore 2238 
Boulevard 4136

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

ir

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Teiephone Yards 0994

DR. MAURĮCE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. teiephone Hyde Park 4000 
b Į nu ■ I ■ ■■■■!■■■>■

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos. - ...

vsuo.se
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa

Published Daily Except Sunday 
by the Litbuanian Daily Naw« Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

(hicaao. III.
Telephoao Hooaevelt 8500

Subacription Kates t 
$8.00 per year ta Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year ta Chicago.-

ha per oogy,__________________
Eutered as Second Class Matter 

March 7th» 1014. at the Post Office 
O f ChtcMNt Ui. under the act of 
March ird 1870.

NaujUooa eina kasdien, išskiriant 
kumdianiua. Leidžia Naujienų Ben- 
rv*. 1739 S. Halsted St., Ctiieaao,

— Tehf—Rooaavalt 8600.

PAŠALINTAS VOKIETIJOS KARIUOMENĖS VADAS
»•

BIZNIERIAI ŽADA REMTI RESPUBLIKĄ
' 0 H 12 ii C D

MONARCHISTAI KARO VETERANAI ATSI
ŽADĖJO KAIZERIO

• •••••
• •••••

VOKIETIJOS RESPUBLIKA PERGALĖJO
— AČIŪ DARBININKAMS

Paskutinėmis savaitėmis buvo keletas įvykių Vokie
tijoje, kurie rodo, jogei Vokietijos respublikos ateitis yra 
užtikrinta. Pirmiausia, iš Vokietijos kariuomenės vy
riausios vadovybės turėjo pasitraukti gen. von Seect. 
Jam teko trauktis dėl to, kad jisai leido vienam Hohen- 
zollernų šeimos kunigaikštukui įstoti į kariuomenę. So
cialdemokratai ir buržuaziniai respublikos gynėjai iškė
lė prieš to princo priėmimą kariuomenėn aštrų protestą 
ir karo ministeris Gessler’is buvo priverstas išreikšti vy
riausiam vadui papeikimą. Pastarasis tuomet rezignavo 
ir jo rezignaciją priėmė prezidentas Hindenburgas.

Čia pasirodė, kad civife valdžia Vokietijoje turi pa
kankamai galios suvaldyti kariuomenės vyriausybę. Mi- 
litarizmas, prie tokių apystovų, Vokietijai nebėra pavo
jingas.

Antras žymus įvykis buvo Vokietijos pramoninkų 
suvažiavimas Dresdene. Tame suvažiavime vadovaujan
tys Vokietijos biznieriai pareiškė, kad jie daugiaus nebe
kovosią prieš respubliką, nes atgaivinti monarchiją Vo
kietijoje nebėra jokios vilties.

Vienas stambiausiųjų Vokietijos pramonės vadų, Dr. 
Silverbefg iš Reino VVestfalijos, ’ žengė dar žinksnį to- 
liaus. Jisai, laikydamas kalbą Dresdeno suvažiavime, pa
sakė, kad pramonės ir prekybos atstovai Vokietijoje pri
valą palaikyti gerus santykius su organizuotais darbi
ninkais ir, kiek galima, dirbti bendrai valstybės darbą su 
politine darbininkų partija, socialdemokratais? Kuomet 
atžagareivių spauda ėmė dėl tų Silverbergo pareiškimų 
jį kritikuoti, tad jisai ne tik neatšaukė savo žodžių, bet 
kitame biznierių susirinkime išreiškė savo mintį dar 
griežčiau.

Reino Westfalijos vaizbos ir pramonės buto suvažia
vime, Duesseldorfe, Dr. Silverberg, atsakydamas savo 
kritikams, tarė:

“Aš žinojau ką darąs.1 Mes turime žiūrėti tiesiai į 
akis gyvenimo tikrenybei. Mes turime, deja, pripa
žinti, kad Vokietijoje nebegalima atskirti didžiuo
sius ekonominius klausimus nuo politikos, kiek jie 
liečia ekonomini ir kulturinį žmonių gyvenimą.

“Tai yra revoliucijos sėkmė. Kiekviena apskritis 
ir miesto taryba Vokietijoje šiandie sprendžia ekono
minius klausimus per savo politines partijas. Vokie
tijoje visi ekonominiai klausiniai paskutiniame ana
lize yra sprendžiami politinėse sueigose”.
Toliaus Dr. Silverberg pareiškė, kad Vokietija dau

giais nebegali būt valdoma be socialistinių darbininkų 
pagalbos, o juo labiaus prieš socialistinių darbininkų va- 
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“Vokietijos socialistų partija”, baigdamas tarė kal

bėtojas, “dar neturi pajėgos valdyti kraštą viena. 
Bet su ja reikia skaitytis, kaip su galybe, turinčia di
džiausios reikšmės”.

Pagaliau, gana charakteringas dalykas įvyko Vokie
tijoje šiomis dienomis. Kai Prūsų valdžia nutarė užbaig
ti ginčą su buvusiojo kaizerio šeimyna dėl jos turtų, už
mokant jai didoką sumą pinigų ir pavedant keletą stam
bių dvarų, tai spaudoje pasklido gandai, jogei kaizeris 
rengiąsis ateinančią vasarą grįžti Vokietijon. Sekančių 
metų liepos menesyje, mat, baigiasi laikas, kuriam kaize
rio sugrįžimas Vokietijon yra uždraustas.

; Pasklidus tiems gandams, susirinko įvairių monar-» 
chistinių karo veteranų konferencija ir priėmė nutari
mą, kad kaizeris esąs nepageidaujamas Vokietijoje. Mo- 
narchistinių veteranų vadai -— garsusis pulkininkas Ehr- 
hardt ir kiti— pareiškė, kad kaizerį jie laiką “išdaviku”, 
kadangi jisai karo pabaigoje, kuomet “vaterlaridas” bu
vo didžiausiame pavojuje, pabėgo Į užsienį! ■

Utsimokšjimo kaina:
Chicagoje — paštu: 

Metama ...........-..................._ $8.00
Pusei metų ________________  $4.00
Trims mėnesiams __________ 2.51
Dviem mėnesiams..................- 1.5(
Vienam mėnesiui .—___ ____ .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ____________ ___ 8c
Savaitei ....... ................................ 18<i
Mėnesiui .....................................— 75c

e
Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoje,

♦ paštu:
Metams ............................... $7.00
Pusei metų .............................  8.50
Trims mėnesiams.... ................. 1.75
Dviem mėnesiams __..................  1-25
Vienam mėnesiui ____________ .75

Lietuvon ir kitur ulsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams .....................................  $8.00
Pusei metų -........ ... ........ ............ 4.00
Trims mėnesiams ___ .......—..... 2.00
Piinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga

Taigi monarchiją Vokietijoje šiandie faktinai nebė
ra kam ginti. Respublikinė valdžios forma yra galutinai 
įsitvirtinusi. Svarbu pažymėti tai, kad mpnarchizmo 
frontas Vokietijoje susmuko tuomet, kuomet Vokietija 
atgavo priderančią jai padėtį tarptautinėje politikoje. 
Monarchizmas Vokietijoje laikėsi tol, kol ji buvo engia
ma, spardoma ir niekinama karą laimėjusių valstybių, 
nes tie pažeminimai kurstė Vokietijos žmonėse keršto ir 
desperacijos jausmą ir vertė juos kreiptis ton pusėn, ku
ri žadėjo jiems išvadavimą kardo pagalba.

Jei ir per tuos sunkiuosius laikus, respublika Vokie
tijoje išsilaikė, tai tiktai dėka susipratusiųjų darbininkų, 
kuriems vadovauja socialdemokratų partija. Respublikos 
išgelbėjimas bus įrašytas į Vokietijos istoriją, kaipo ne
užmirštamas socialdemokratijos nuopelnas.

PAGAL “LENINIZMO” 
EVANGELIJĄ

Kairiųjų komunistų organas 
“Aidas” rašo:

‘‘Amerikos l)arl>o Federa
cijos suvažiavimas išėjo su 
visišku pilnu griežtumu prieš 
pripažinimą Sovietų Sąjun
gos valdžios.”
Prie šitų žodžių pridėta dar 

sekanti pastaba:
“Kibą... Grigaitis iš Ghica- 

gos pašnabždėjo jiems pasi
rodyti tokiais atžagareiviš- 
kais ‘darbo’ buržujais!”
Yra Taktas, jogel Grigaitis 

nė vieną kartą nėra išreiškęs 
tokios nuomonės, kad sovietų 
valdžia neprivalanti būt pripa
žinta. Priešingai, Grigaitis 
daug kartų “Naujienose” ir ke
letą kartų viešuose susirinki
muose yra kritikavęs ir peikęs 
tuos, kurie eina prieš Rusijos 
pripažinimą!

Pripažinimo bolševikiškai Ru
sijos valdžiai “Naujienų” re
daktorius .reikalauja dėl to, 
kad jisai mano, jogei tuo budu 
ta valdžia greičiaus nusikra
tys savo atžagareiviško “komu
nizmo”. Be to. sovietų pripa
žinimas duotų progos Rusijos 
darbininkams užmegsli šiokius- 
tokius ryšius su užsienio dar
bininkų judėjimu; tatai gi jiems 
padėtų sėkmingiau kovoti prieš 
despotišką bolševikų diktatūrą.

šitas “Naujienų” redaktoriaus 
nusistatymas yra gerai žinomas 
kiekvienam, kuris skaito musų 
dienraštį. Kodėl gi tad “kairy
sis” Baltrušaitis ir jo “Aidas” 
meluoja, pasakodami, kad Gri
gaitis esąs priešingas sovietų 
pripažinimui?

Meluoja, matyt, Italei, kad 
taip reikia sulig “leninizmo” 
evangelija. Baltrušaitis neper- 
senai yra pareiškęs savo orga
ne, kad draugas Leninas pri
pažinęs, jogei kovoje su kito
kios nuomones žmonėmis 
“galima ir pameluok”

Jeigu pameluot galima, tai 
kodėl nepameluot? Juk tie pro
to skurdžiai, kuriems komunis
tų lyderi ūkai rašo savo straips
nius, vistiek nesupras, ar jiems 
pasakojant tiesa, ar melas. Ko
munistai šiandie yra nusmukę 
^ėmiaus senų katalikiškų da
vatkų.

LIETUVOS BIUDŽETAS

Valstybės biudžetas 1927 m. 
Ministerių Kabineto jau baigia
mas ’ svarstyti ir netrukus bus 
įneštas Seiman.

Pajamų iš viso tikimasi gauti 
apie 229,000,(MM) litų: paprastų
jų 226.000,000 litų ir nepapras
tųjų 3,000;000 litų.

Daugiau pajamų gauti nesi
tikima, nes neleidžia to šių me
tų derlius; be to, panaikinta 
yra mokesnis nuo pelno'.

Teoretiškai, kaip 1925 m., esą 
galimu butų daugiau numatyti, 
bet praktiškai gauti daugiau 
;>29,000,000 litų neįtikima.

Iš pajamų sąmatos rėikėjo iš
vesti

išlaidos, kurios kitais metais 
subalansuota apie 229,000,000 
litų: paprastųjų 209,000,000 li
tų ir nepaprastųjų 20.000,000 
litų.

Sudarant biudžetą, rūpintasi 
aiškiau atskirti paprastąsias, 
pastovesnes išlaidas nuo nepa
prastųjų, kiekvienais metais 
gali daugiau ir mažiau kitėti.

Palyginus šių metų biudžetu, 
miniserijų sąmatos atrodo

taip:
Švietimo ministerija šiemet

turėjo 30,544,(MM) litų, kitais
metais turės 32,816,000.

Užsienių ministerija šiemet
i
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š Apie Įvairius Dalykus, j
friTiinnni tYxxYxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxixxxnxxxxxixi

Ar ant Marso randasi 
gyvybė?
-——-t----- 4

šiandien Marsas prisiartina prie 
žemės.—Senovės žmonių sam
protavimai apie Marsą.—Pe
riodiniai Marso vizitai.—Kas 
reikalinga gyvybės palaiky
mui.—Marso mėnuliai.— Ka
nalai.—Lowell’o teorija.—Mar 
so atmosfera ir temperatūra. 
—Nėra tikslių įrodymų.

Pirmą kartą nuo 1924 m. pla
neta Marsas padarys mums vi
zitą—trumpam laikui bus arti
miausias žemės kaimynas. Tarp 
astronomų bus didžiausias su
bruzdimas. Jie atkreips savo 
teleskopus į Marsą, kad patir
ti daugiau paslapčių apie tą 
misterišką planetą.

Kas dveji metai—tiksliau, kas 
26 mėnesiai —planeta prisiarti
na prie žemės, šiais metais 
Marsatybus arčiausia žemės nuo 
spalių 27 d. iki 4 lapkričio. Tai
gi šiandien jis bus arčiausia, 
maž-daug 43,000,000 mylių at
stume. Paskui jis nuolat to
li nsis nuo musų, ir lapkričio 
5 d. atstumas pasidarys pusėti
nai didelis.

Kiekvieną kartą, kai prisiar
tina Marsas, astronomai sten
giasi ką nors nauja aį)ie jį pa
tirti. Ypač visiems rupi suži
noti, ar ant Marso randasi gy
vybė, ar ne.

Iš visų dangiškų kūnų Marsas 
nuo senų laikų daugiausia krei
pė žmonių dėmesį. Jo rausva 
spalva metėsi žmonėms į akis. 
Jis skaitėsi destrukcijos ir ka
ro simbolu. Senovėj Marsas 
buvo žinomas kaipo karo diė- 
vas. Tai buvo savo rųšies at
leidimo ožys, nes visos nelai
mės‘buvo Marso įtaka aiškina
mos.

Maisas yru vieninteli- plune- 
ta, kurios paviršių galima tin
kamai studjuoti. Pertai ^astro
nomai šį kartą tikisi daug ko 
nauja patirti. Tiesa, 1924 m. 
Marsas buvo prisiartinęs net 
arčiau, negu šiandien, bet jo 
poziciją buvo nepatogi stebėji
mams pro teleskopus. Kaip pir
ma, taip ir šį kartą Uis ban
doma sužinoti ar aut Marso 
randasi gyvybe. Kuomet^žmo
nės kalba apie gyvybę, sako 
prof. W. J. Luyten, jie turi 
galvoj ne mikroskopiškas bak
terijas, ale tokius sutvėri
mus, kaip ir jie patys, kilric 
lošia futbolą, dėvi naujosios 
mados drabužius įr nepripažįs
ta prohibicijos.

Yra, pagrindo manyti, jog ka
da nol's Įjunoųems pasiseks su 
ĮųafsiėcįaU susiži^ti. ’ Remtai 
Lowell savo knygoj1 °Mars thė 
Abodc of Life” tvirtina, jog 
planetoj gyvena savo rųšies 
žmones. Marsiečiai, pasak jo, 
esą tiek aukštai pakilę civiliza
cijoj, jog pravedę 2,000 mylių 

turėjo 4,000,000 lit., kitąmet 
turės 3,683,000 litų.

žemės ūkio ministerija turėjo 
virš 18,000,(MM) lt., kitąmet tu-x 
rėš 17,167,000 litų.

Vidaus reikalų ministerija šie
met turėjo 19,894,000 lt., kitą
met turės 19,217,000 litų.

Finansų ministerija turėjo 
17,860,(MM) litų, kitąmet turės 
15,690,000 litų.

Krašto apsaugos ministerija 
turėjo 41,814,000 lt. kitąmet 
turės 40,153,000 litų.

Prezidento išlaidoms buvo 
250,(MM) 1., kitąmet bus 221,000 
litų.

Seimo apie 1,308,000 I.
Min. Kabineto buvo 1,720,000 

lt., kitiems metams skiriama 
1,307,000 litų.

Valst. kontrolė turėjo 1,110,- 
()()() litų, kitąmet turės 1,131,- 
000 litų.

Tuo birdu padidėjo tik švie
timo ministerijos išlaidos; visų 
gi kitų ministerijų išlaidos su
mažinta. Palyginus su šių metų 
biudžetu, šiemet paprastų išlai
dų mažiau 18 milijonų litų.

(“S.”).

ilgio kanalus. Tie kanalai kas
ti reikalįnga buvę todėl, kad 
gauti -vadens. Marsas, kaip ži
nia, yra mirštanti ^planeta. Van
dens gal ten tėra tik apie po
lius sniego pavidale. Kuomet 
vasarą sniegas ima tirpti, tad 
vanduo subėga į kanalus ir tuo 
budu marsiečiai gauną reikia
mo vandens.

Kad ant Marso galėtų gyven
ti tokie sutvėrimai, kaip žmo
nės, reikalinga daugelio daly
kų. Vienas svarbiausių dalykų 
yra vanduo, augmenys ir oras. 
Žmogus nieku budu negali gy
venti tokioj vietoj, kur nėra1 
oro ir vandens. Apysakų rašyto
jai gali aprašinėti Marso gyven
tojus- kiek jiems patinka; bet 
mokslinnikų pareiga yra įro
dyti tai, kąujie tvirtina.

Ką mokslo žmonės tikrai ži
no apie Marsą? Senovės rekor
dai rodo, jog dar prieš Kristaus 
gimimą žmonės buvo susidomė
ję tąja planeta. Koperniko ir 
Tycho Brahe laikais pastebėta, 
kad Marsas sukasi aplink saulę 
ne ratu, ale elipsu.

Šiandien mes žinome, kad 
Marsas apsisuka aplink saulę i 
687 dienas. Jo atstumas nuo 
saulės nėra vienodas— kartais 
jis siekia 155 milionų mylių, o 
kartais tik 128,000,(MM) mylių. 
Viduryj to rato sukasi žemė, 
Kas 26 mėnesiai pasitaiko, kad 
žemė užima vietą tarp Marso ir 
saulės. Tokiame atvėjyj Mar
so atstumas nuo žemės susima
žina. Tas atstumas ne visuo
met yra vienodas: jis įvairiau ja 
nuo 35,000,(MM) iki 63,000,000 
mylių. Arčiausia Marsas buvo 
prisiartinęs 1924 m. šiandien 
jis bus 7,000,000 mylių toliau, 
negu jis buvo prieš dvejetą me
tą.

Kuomet Marsas prisiartina 
arčiausia prie žemės ir tai jis at
rodo 63 kartus mažesnis, negu 
mėnulis. Vadinasi, žiūrint pro 
žiūroną (teleskopą), kuris padi
dina 63 kartus, mes matysime 
Marsą tokio didžio, kaip mato
me mėnulį, nevartodami padi
dinamų stiklų. Didžiausi (etes- 
kopai padidina apie 3,000 kar
tus. T’uo budu pro juins žiū
rint Marso diametras atrpdys 
apie 40 kartų didesnis, negu 
mėnulio.

Marso diametras yra tik 4,- 
200 mylių. Jo masė yrą šešis 
Ir pusę kartų; mažesnė, negu 
žemės, bet septynis ir pusę kar
tų didesnė, negu mėnulio. At
rodo taipgi, kud Marsas suside
da aš lengvesnės medžiagos, ues 
jis sveria 10 kurtą mažiau, ne- 
gu žemė, v Tai suriido Le VeV- 
rier. Gravitacijos jėga ant 
Marso irgi yra daug mažesnė 
nei kitose planetose. Daiktus, 
kuris ant žemės sveria l toną, 
ant Marso tetvertų tik 750 sva
rą.

Kaip jau buvo minėta, aplink 
saulę Marsas apsisuka bėgiu 
687 dienų, o aplink savo ašį į 
24 d. 37 m. 37 sek. Tuo budu 
Marso metai tęsiasi 668 2/3 
marsiškų dienų. Kas trečias 
metas ten iipuola “leap year” 
—prisideda viena ekstra diena, 
Nors Marsas yra ir nedidelis, 
bet jis turi du mėnuliu Pho- 
bos ir Deimos. Tų menulių at
stumas nuo Marso yra visai ne
didelis. Sakysime, Phobos at
stumas nuo Marso yra tik 6,(MM) 
mylių; aplink Marsą jis apsisu
ka j 7 vai. 39 min.. įdomu pa
stebėti dar ir tai, kad Phobos 
yra mažytis mėnulis, kurio dia
metras f sudaro tik 6 mylias. 
Nedaug didesnis tSra ir Deimos, 
turintis 10 mylių diametrą. 
Nors tie mėnuliai buvo atrasti 
tik 1877 m., bet jų buvimą iš
pranašavo Voltaire 1750 m. ir 
Swift 1720 m. Svrift gan apy
tikriai nuspėjo net jų atstumą 
nuo Marso.

Nors- Marsas buvo studijuoja
mas nuo senų laikų, bet di
džiausias susidomėjimas juo 
prasidėjo nuo 1881 m., kai ita
lų astronomas Giovanni Schia- 
parelli paskelbė atradimą ant 
Marso paviršiaus kanalų. Perci- 
val Lovvell, Amerikos astrono
mas, kuris numirė 1916 m., pa
šventė daug metų Marso studi
javimui. Jis- buvo gan turtin
gas žmogus ir įsteigė sau ob
servatoriją Arizonos valstijoj 
(Flagstaff). Schiaparelli nedrį
so tvirtinti, kad Marso kanalai 
yra išmintingų tvarinių pada
ryti, Tai atliko Lowell» kuris 
pasižymėjo labai didele vaiden
tuve. Jis stačiai pareiškė, jog 
Marsas yra apgyventas. Dau
giau to: marsiečiai esą visais 
atžvilgiais pralenkę žmones. 
Kad pravesti tokie milžiniški 
kanalai, 'girdi, reikalinga turė
ti stačiog geniališkų inžinierių.

Iš pradžių į Lowell’(> tvirti
nimus astronomai nekreipė dė
mesio. Net jo observatorijos 
asistentai juokus darydavo iš 
savo viršininko. Bet laikui bė
gant Lowello teorija apie gy
vybės būvimą Marse pradėjo 
rasti nemažai pasekėjų.

Vienok tikrų įrodymų kai 
<l°l gyvybės^buvimo Marse dar

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. U. BERTASH
3464 So. Halsted S*t.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. Š. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Lea.itt St.)

Rezidencija: 3114 We»t 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos.
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakare
. 4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 4Gth St. Chicago, III.

A. L DatfidoniSj M. D.
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Ken wood 5 l 0 7

rr I J < nuo 9 ikt II vai- ryte; 
r alanaoSį QUO & jy y va|e vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA * 
D0WIAT—SASS

1707 W. 4tth St

Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis,, nuo

8 iki 2 vai. po pietų
... ...............— III

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vul- dienos ir 
Nuo 6 iki 9 vąląndąi vakąre 

ir šUudien nėra. Gyvybė tega
li egzistuoti tik prie tam tik
rų sąlygų- Pirmiausia jai yra 
reikalingas oras. Kai kurie mo
kslininkai apskaito, jog Marso 
atmosfera yra apie 100 mylių 
storio. Astronomai Adams ir 
John sako, jog Marso atmosfe
roj deguonies yra apie šešis 
kartus mažiau, negu žemės at- 
nosferoj. Kitas svarbus da
lykas,- tai temperatūra. Dr. W. 
W. Coblentz’o ir Lamplando 
ipskaitymu, vidutiniškai imant, 
Marso temperatūra įvairuoja 
tarp 45 ir 65 laipsnių Fahrcn- 
heito.

1 Žmogaus akimis žiūrint, ta 
enųieratura nėra perdaug pa

braukianti. Vienok tokioj tem- 
>eraturoj gyvyliė pilnai gali eg
zistuoti.

Bet ar gyvybė iš tiesų randa- 
ii Marse, tai jau kitas klausi- 
nas. Gyvybės palaikymui, kaip 
jau buvo minėta, nesiranda pa
kankamai atmosferoj deguonies. 
Bet tai, kaip Dr. Martin sako, 
dar nėra argumentas. Juk ne 
būtinai ant Marso turi gyventi 
!okie pat gyvūnai, kaip ant že
mės. Jie gali būti kitoniškos 
konstrukcijos ir todėl pilniausia 
atatikti esamoms ten sąlygoms. 

* Žodžiu, iš viso, kas šiandien 
yra žinoma, gyvybė galėtų pa
silaikyti ant Marso. Vienok mo
kslininkai turės dar gerokai 
padirbėti, kol patirs tikslesnių 
žinių apie tą misterišką planetą. 
Nuo šiandien astronomai di
liausiu įtempimu studijuos 
Marsą iki lapkričio 5 d. Visos 
žinomos priemonės Irus panau
dota. Bet praeis gal keletas 
mėnesių, kol to studijavimo da
viniai bus paskelbti. Ar moksli
ninkams šį kartą pasiseks ką 
nors nauja .patirti, ar ne,—ta
tai ,žinoma, parodys ateitis.

—K. A.

Skausmą nuo li
guistos pusl&s 
— greitai su
stabdo
SANTAL MIDY 
Persitikrink kad 
gauni tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodj “M i d y”. 
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
čiose.

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

UltraviolėtinS šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tek Boulevar l 8483

Sekmadieniais: 10—2

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 91?1 '

Husas Gydytojas ir Chirurges 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicaro

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po pfet, 7—8 vak. Ne- 
delionūs ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulteard 
7620. Kės., 6641 So. Albany Are. 
TeL Prospecl 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedMioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Veželis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
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Res. 6600 So. Artesian Ava.
Phone Prospect 6659 ’
Ofiso Tel. Cangl 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Šiandie Eugene Victor 
Debs atmintinės

Senelio Debs mirties minėjimus 
bus šiandie, Ashland Audito
rijoj ...

NAUJIENUS, Chlcaf o, UI

žmonių;
mirties at į 

dalyvavo’

Eugene Victor Debs 
laidotuvės

šeši prisipažino prie 
bažnytinio vyno 

šmugelio

Terre Taute, Ind., miestely da-J 
lyvavo apie 15,(KM) 
Ncvv Y.orke gi jo 
mintinėse užvakar
irgi apie 15,000 žmonių. Nėra 
abejonės, kad Chicagos darbi
ninkai šiandie užpildys Ashland Juozas Kazickas, 
Auditoriją. nuvykęs

E. V. Dėbso mirties paminė tor Debs 
jime šiandie

Socialistų 
rius VVilliam

Adv. Wm.
George B.
Irving St.
Nuo Amalgameitų rubsiuvių atvyko specialinis traukinis su 

lunijos — Leo Krzycki ir Sam 
■ Levin.
Į Nuo žydų — Dr. Samuel Lor- 

Redaktorius.

Vakar į Chicago sugryžo p. 
kuris buvo 

į senelio Eugene 
laidotuves, Terre Hau- 
kaipo 

Workers
kalbės: te, Ind.,
partijos sekreto- Clothing 

Boaird atstovas.
Jo pasakojimu,

seno darbininkų vadovo nepap
rastai įspūdingos. Iš Chicagos.

Henry.
A. Cunnea,

KirkpatrlCk,
.lohn Tucker.

Amalgamatcd 
of Am. Joint

laidotuvės to

Kraujo, odos, chroniškasPasak oro pranašo Cox tai ro
do, kad žiema busianti anksty
va. Bet visgi ji dar ne tuojaus 
ateis, nes šiandie busiu jau šil
čiau, o už kelių dienų busiu ir 
visai šilta.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

_________ ____________—

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTA8

LIET IS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptęYnimo, nervuotu- 
no, skaudamą akių karštį, ątitaiso 
jereivas akis, nuima kataraktą) ati- 
.aiso trumnaregystę ir toliregystę. 

i’rirpngia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
ki 8 vai. Nedelioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Vakar federaliniame teisme 
prasidėjo nagrinėjimas bylos bu
vusio prohibicijos direktoriaus 
Percy B. ()wen, valstijos sena
toriaus Lowell B. Mason ir še
šių kitų, kuriuos kaltinama už 
bažnytinio vyno šmugelį, kad 
jie už didelius kyšius buvo pa
darę suokalbį neteisėtai išgauti 
iš valdžios bažnytinio vyno, ku
rį paskui išpardąvinėjo žydų vy
ne pardavėjai. Pagelba tos kon
spiracijos buvo išgauta iš val
džios ir išparduota 1,000,000 ga
lionų vyno.

Pradėjus bylos nagrinėjimų, 
šešių apkaltintųjų advokatai pa
reikalavo savo klientams atski
ro bylos nagrinėjimo, su kuo 
federalinis prokuroras, s’utiko, 
žinoma, sutiko ir teismas. Tuo 
būdų dabar bus teisiami tik 
Oren ir Mason. Tas kitų apkal
tintųjų reikalavimas atskiro 
bylos nagrinėjimo pagimdė di
delio neramumo pas Qwen ir 
Mason, nes tai reiškia, kad vi
si šeši veikiausia prisipažino 
prie kaltės ir dabar liudys prieš 
•buvusius sųkalbio dalyVius.

Dabar renkama jury Mason 
r ()wen bylai.

Jau buvo pirmiau žinoma, kad 
buvusieji prohibicijos agentai 
Bennett ir Kumps ir vyno par
davėjas Abelson prisipažino 
’irie kaltės. Bet visai netikėtas 
buvo paskelbimas,' kad ir kiti 
trys irgi prisipažino prie kal
tes. Dabar prisipažinusieji prie 
kaltės yra vyno pardavėjas 
Schlau, buvęs valstijos senato
rius Bruce ir buvęs prohibicijos 
direktorius Stone, buvęs Owen 
pagelluninkas.

Dr. J, W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki lu. NedS 
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marbhall Blvd,

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS ęANAL 1464

UŽMOK fcJO $252,doo 
BELLW()()DE UŽ 40 AKRU

nuo

delegacijomis nuo įvairių dar
bininkų organizacijų. Traukinis 
iš Chicagos išėjo šeštadieny, 8 
vai. ryto ir kada atvyko jau de-

šiandie, trečiadieny, 8 vai. va
kare, didžiojoj Ashlhand Audi
torijoj (prie Van Buren ir Ash ber,^“Forverts 
land gatvių) Chjcagos darbinin-l Nuo vokiečių — Adolph Drei- sėtkai tūkstančių žmonių laukė 

prie nabašninko Dėbso namų 
slavų—Charles Pogore- prasidedant laidotuvių iškilmių. 

Į Apie nabašninko namus bu
vo sustatyta apie 5,000-6,000 
sėdynių ir suolų, bet jų toli ne
užteko sutalpinti visus žmones; 
kurie dalyvavo laidotuvėse, nes 
žmonių, iš visų Jungt. Valsti
jų dalių, buvo apie 15,000.

Iškilmės prasidėjo 1 vai. i>o 
pietų ir tęsėsi iki 5:30 vai. va
karo, kada nabašninko kūnų iš
vežta į Indianapolįs krematori- 
jon. Išlydint kalbėjo Victor 
Berger, kuris kartu su Eugene 
V. Debs suorganizavo Sočiai 
Democratic partiją, kuri paskui 
persiorganizavo į Socialistų 
partijų (dar ir dabar Wiscon«- 
sine partija nešioja senąjį var
dą) ir aštuoni kiti kalbėtojai.

Pasibaigus ' iškilmėms visa ši 
didelė minia žmonių ' nulydėjo 
kūną į stotį. Liūdnoj eisenoj 
ėjo ir apie 50 policistų, kurie 
irgi nusiėmė savo 
reikšdami velioniai 
garbų.

Iš stoties kūnas

land gatvių) Chjcagos darbinin-l Nuo 
kai minės didžiojo kovotojo už fuss. 
darbininkų reikalus senelio) Nuo 
Eugene Victor Debs mirtį. lec.

Turbūt nedaug yra Amerikoj | Nuo 
tokių darbininkų, kurie nebūtų vidas.

Bus ir didelis pritaikintas
muzikali-

girdėję apie Debsą. O kas jį 
matė, ar girdėjo jį kalbant, Us gedjjlos paminėjimui 
niekad neužmirš to nepaprastai 4 • V •malonaus, nepaprastai nuošir
daus žmogaus, kuriam žmoniš
kumas buvo augščiausias ide
alas ir kuris net savo priešus, 
savo kalintojus ir persekiotojus 
mylėjo ir savo nejMiprasta as-

nis programas.
Įžanga dykai.
Visi lietuviai darbininkai-ės 

kviečiami dalyvauti liūdname 
paminėjime senelio Dėbso, to 
didžiojo žmonių mylėtojo ir 

! kovotojo už paprastų 'žmonių, 
menybe vertė ir juos save my- darbininkų, teises ir geresnį 
lėti.

Debsas visą savo amžių ko
vojo už darbininkų reikalus, iš- 
pradžių unijose, o paskui Socia
listų partijoj, kurios įkūrėju jis 
buvo ir kurios kandidatu į ša
lies prezidentus buvo 
kartus.

lodei nestebėtina, 
Dėbso laidotuvėse nedideliame

gyvenimų, už socializmų, 
ties. —Darbininkas.

m»r-

Reikalauja šerifo 
knygų

penkis Federalinė valdžia pareikala
vo iš šerifo Hoffman priduoti 

k’id d. visus rekordus apie šerifo pada-

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
‘ didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumų, Tvir- 
tą ir Dailų Padarymu, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

konfiskavimus munšaino ir 
munšaino varytuvų ir taipjau 
visas šerifo ofiso vestas prohi
bicijos bylas. Visą tai bus pa
duota federaliniame grand ju- 
ry, kuris dabar tyrinėja sąryšy 
su prohibicia įsivyravusių poli
cijoj korupciją, kyšių ėmimą ir 
teikimų apsaugos visokiems 
butlegei iams.

kepures iš-
Debsui pa

liko išvež
tas į Indianapolis, Ind* krema- 
torijoj sudeginti. Ten irgi buvo 
labai didelės laidotuvių iškil
mės.

i Terre H a u te 
kapinėse.

Užuojautos 
d. Kazickio.

Policisto sūnūs nusišovė šaulio šalių:

laidotuvių 
Pelenai bus parvežti į 

ir palaidoti vietos

Pasimirė mokyklų tary
bos prezidentas

tc’egiainų, pasak 
gauta iš visų pa- 
Anglijos, Franci- 

----------- Įjos. Vokietijoos, ♦Šveicarijos, 
Policistas Nelson iš Morgan Norvegijos,1 Škotijos, Kubos, 

Park parėjęs namo iš automati- Kanados ir k., neskaitant dali
nio revolverio išėmė magaziną gybes telegramų iš Jungt. Val
su zkulkomis, bet pamiršo vieną stijų, nuo. veik visų žymiau- 
kulką, kuri pasiliko vamzdy ir'šių žmonių, h* vis dar nepaliau- 
revolverį padėjo stalčium Jo ja jos ėję velionio
sūnūs Louis, 11 m., rado revol- viso pasaulio darbininkai liūdi 
veiį ir ėmė juo žaisti. Jo palie- tlelei mirties 
gusi močiutė įspėjo, kad padėtų

Vakar Henrotin ligoninėj ne
lauktai pasimirė pulk. Edvvard 
Beach Ellicott, 60 m. amžiaus, 
prezidentas mokyklų tarybos ir 
paskilbęs inžinierius.

Prieš keletu, dienų jam pada
ryta operacija* ir jau buvo be
laisvei kstųs, kaip pareitą sek
madienį prisimetė plaučių užde
gimas, nuo kurio jis ir mirė.

i

našlei, nes

Kuomet renkėsi sau pianą, pri- 
ėjęs prie Kimball piutio Jus pake* 
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Ki1?.' 
bąli yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored“ (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek dauginus už paprastus pia
nus. ... . .

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

'nvo‘a*-1 ”

sė, o ji nieko negalėjo daugiau 
daryti, kadangi ji negali vaigš- 
čioti. Urnai pasigirdo šūvis ir 
vaikas sukrito su kulkos per
verta galva. Skubiai nuvežta 
jį ligoninėn, bet vaikas jau bu
vo miręs.

drąsaus ir nuo
širdaus kovotojo už Amerikos 
darbininkų reikalus ir vadovo 
iu socialistu partijos.

Penki vaikai i 11
mėnesių

Shekleton Brothers nupirko 
Buurma Brothers 40 akrų žemės Beli- 
woode, tarpe Mannheim kelio, Madi- 
son, Bellwood ir Jackson Sts. Už
mokėjo už tą žeipę $252,000. Buuihna 
Bros, dar turi daug rezidencijoms lo
tų dėl statymo namų.

Shekleton Brothers statys apart- 
meninius namus ant visų tų paliktų 
lotų. Del pilnų įrengimų jau yra pa
duotas prašymas. Šita žemė randasi 
netoli nuo Westchester pailginimo 
elevatorių.

Per paskutinius 6 mėnesius Shekle
ton Brothers, kurie pirmutiniai pra
dėjo statyti namus šioje apielinkėje, 
jau yra išdalinę daugiau negu 100 ak
ių ir 20 dvi-flatinių namų jau yra 
pastatyta.

Vėliausioj transakcijoj Harry Bier- 
ma buvo advokatu pardavėjų, o Ben 
W. Lawless advokatu pirkėjų.

ši žemė randasi tiktai pusė bloko 
nuo Junction Stoties Aurora, Elgin 
ir Rapid Transit Company. Čia vra 
didelė proga dėl išsivystymo prie 
Western Elevatorio išsivystymo, čia 
namų kainos pakils labai greitai.

J.F.RADZIUS
Pigiausiai} Lietuvis 

OHhoriua Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iėdirby-i 
atėa.

OFISAS: 
668 W. 18th StU 
Tel. Canal 6174' 

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4068

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Tel. Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRiSTAS

1801 South Ashland Aveaae 
Kempas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš PI a t te ap- 
liekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
VaTSndos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofbas uždarytas Nedėliomia.

Žiema jau artinasi. Vakar 
oras buvo arti šalimo ir pasiro
dė pirmas sniegas. Sniegenos 
krito apie porą minučių laiko, j

JUOZAPAS VENCKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 25 dieną, 12 valandą die
ną, 1926 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus; gimęs Lietuvoj. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Zuzaną ir sūnų Juozapą. Kū
nas pašarvotas, randasi 901 W. 
Cullerton St.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Spalio 28 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

• Visi A, A. Juozapo Venckaus 
giminės, draugai jr pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Sūnūs

Laidotuvėse natarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

Phone Boulevąrd ė203 / 
PMvatlniai Ambulansai

r. j. zolp
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

1. “Oremus” žolių arbata, ku
ri labai pasekmingai gydo že
miau minėtas ligas, kaip ve: 
gydo nevirškinimų pilvelio 
(Dyspepsia) nedirbimų kepe
nų, liuosuoja vidurius, ver
čia prakaituoti ir prašalina 
iš kūno šaltį ir skausmus. 
Dėžė su prisiuntimu 50c.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

2. “Oremus” žolių vaistas 
kuris labai pasekmingai gydo 
sekamas ligas, kaip ve: gydo 
chroniškas Plaučių ligas, Ca- 
tharų (slogų), Plaučių užsi- 
senėjusį kosulį ir asthmų ir 
prašalina šaltį iš plaučių. Dė
žė su prisiuntimu 55c.

mano 
užga-

1271

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street

Jau atėjo Kultūra No.Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto <ia.lis

S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams ,

3316 So. Halsted St-, Chicago

0.
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So, Halsted St.

Chicago, III.Gus VVaniber’iai, 201.3 Iowa 
st., yra turtingi vaikais. Į 11 
mėnesių jie turi jau penkis vai« 
kus. 11 menesių atgal jo pati 
pagimdė trejetų vaikų, o dabar 
— dvynukus, mergaitę ir vai
kiukų. Wamber yra paprastas 
darbininkas.

Malai Kas Dedasi?
H

Gasolinas nupigo

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922'32 So. Halsted Streei 

4177-83 Archer Avenue

elek- 
verta

Kas įdomauja vėlesniais 
tros srity išradimais, yra 
šių parodų aplankyti.

Įžanga dykai.
—Inž. B. Simokaitis.

Lk) T T iki C AfaOUUV

O\yr

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswi«k 9393 

CHICAGO, ILL.

Algirdas . H. Kareiva
Persiskyrė .su šiuo pasauliu Spalio 24 dieną, 11:40 valandą nak

tį, 1926 nt, sulaukęs 3 metų amžiaus; gimęs Chicago, III. Paliko di
deliame nubudime savo motiną Kotryną, tėvą Antaną, brolį Edvardą 
ir seserį Zofiją. Kūnas pašarvotas, randasi 4537 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Spalio 28 dieną, 8 valandą ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus' parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Algirdo H. Kareivo giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis ir Sesuo

laidotuvėse patarnauja graborius L J. Zolp, Tel. Blvd. 5208.

X
M 
N

Elektros pramonės 
pagoda

Vakar Sherman viešbuty, 
mezzanine floor, atsidarė elek
trinių geležinkelių pramonės 
paroda.

Parodoje dalyvauja apie 60 
tos pramonės kompanijų. Paro-

xjclxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BILLY’S UNCLE
a. Sr* •

Atėjo ruduo, žmones mažiau 
automobiliais važinėja, tad ir 
gasolinas ėmė pigti. Vakar 
Standard Oil Co. nupigino gazo
lino kainų 1c ant galiono. Tą 
patį, be abejo, padarys ir kitos 
gasolino kompanijos.

Save’ reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugo H; nedaleiati; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
giau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamaa 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdama* nau
jų skaitytoju.
41111 > W i *

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.



NAUJIENOS, Chicago, III.
A.

Lietuvių Rateliuose
Lietuviai piliečiai!

ir art. A. Vanagaitis (rusų .žan
daro 
choras irgi įtrauktas prie 
dinimo. Daromos specialė*

Visus “Birutės’ 
vai

1 .kcmitetds tyrinvj'niiii ir planų 
darymui, kad paskui supažin
dinus su jais didesnes organi
zacijas. Jau rastas vienas la
bai patogus pirkinys. Ieškoma

APSIVEDIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI KEIKIA DARBININKŲ NAMAI-2EME

Nepnileiskime geros progos 
dabar’ štai lapkričio 2 d. rin
kimai leidžia mus senatan ir 
kongresai! išrinkti lietuvių drau
gus, kurie jau lietuviams pada
rytas skriaudas b.Tndvs bent 
kiek atitaisyti. Mes patys tas- 
skriaudas atitaisyti galime iš
rinkdami ^senatan ir kongresai! 
mums draugingus senatorius ir 
kongresmanus. Mes šitame dar
be turime labai daug taikinih-

esikzų, dalis kostiumų tam vei
kalui išrašoma net iš Kauno. 
Repeticijų darbas virte verda 
ir, be abejo, tai bus įdomiau
sias sezono vąidinimas. Reži
suoja art. St. Pilka. “Aušros 
sūnus“ pirmą syk Amerikoje 
bus statomi lapkričio 21 d., 
Goodman Memorial teatre 
mieste, lame pačiame teatre, 
kur pernai pavasarį “Birutė“ 
statė Vairagaičio “Surprise par-

Savą svetainė North Sidės 
lietuviams labai reikalinga, nes 
kolionija veikli. Organizacijų 
čia daug, parengimai 
norime ir toliau auklėti 
liūs Bijūnėlio kliube, 
senas Pirmyn choras, 
Rytmetines žvaigždes

tankus, 
jaunuo- 
randasi

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia 3togų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO. 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lavvdale 0114.

IEŠKAU apsikeitimui merginos ar
ba našlės, gali būt ir su keletą vai- ......
kų, jeigu turi kiek savo turto. AŠ ir garantuojamas už $4. 
esu vaikinas 37 metų amžiaus*, turiu ; iių 
savo farmą 250 akrų žemės, > Man 
įeikalinga motoris, n»»s vienam atsi? 
bodo gyventi. Su pirmu laišku meld
žiu savo fotografiją atsiųsti. Duo
siu atsakymą kiekvienai. Vyrai nera- 
šinėkit. W. Chesna, Bagley, Mielą

JIESKO PARTNERIU REIKIA DARBININKŲ

Mes

visi Chicagos lietuviai trauktų 
į miestą “Aušrcs sūnų“ pasižiū
rėti ir kad kitos pramogos ne
atitrauktu mus nuo to ytin svar
bius musų gyvenime įvykio.

VYRŲ
Reikia atstovų 

Nuolat darbas 
įsteigta firmi 

Mes su- 
pinigų dau 

manė. Malonus dar- 
nereikalingas. Leng- 

mė

rinkę Į Lietuvių Auditorijų ket
virtadienio vakare. 7:30 v. v., 
spalio 28 d., griežtai užprotes
tuosime prieš ateivybės iš Lie
tuvos neteisingą varžymų ir

Cicero

kliubas, 
iš moksleivių, 

politinių organizacijų kuopos, 
didžiausia Chicagoj Savitarpi
nės Pašelpos Draugija ir t. I. 
Ir komunistai turi keletą orga
nizacijų. Svetainė reikalinga vi
siems ir įvairiems tikslams: mi
tingams, teatrams, koncertams, 
prakalboms, vakarienėms ir t. t. 
Lietuviams reikalinga centrali- 
nė įstaiga, reikalinga tokia sve
tainė, kur visas musų darbas 
sutilptų. Ir aš tikiu, kad tokiam 
dideliam reikalui esant nortbsi-

siandie, trečiadieny, spalio Idiečiai be savos svetainės ilgai
27 d., Liet. Liuosybės svetainėj, I neapsieis. —Prosytojas.
Lūs prof. .1. čekanavičius ir ro
dys magijos stebuklus. Mums 
teko matyti daug gerų inagikų 
iš svetimtaučių. Dabar turėsi
me progos pamatyti lietuvį ma- .
giką ir palyginti jį su pirmiau “Prohibicijos agentai“ — 
matytais, kuris yra geresnis. plėšikai
Vietos lietuviai “stikina“ už lie-l -----------
tuvį ir sako, kad Į). Čekanavi- Spalių 22 d. vakare atvažia- 
čius “subitins“ visus kitus jau vo su automobiliu du vyrai pas 
pirmiau matytus'magikus. šian
die vakare tai pamatysime.

RE1KALINGAS partneris j bučer-., 
nes biznį. Nesvarbu kiek kapitalo 
įneš, bot turi būti patyręs ir atsa
kantis bučeris. Gali'būti vedos. Yra 
4 kambariai pagyvenimui. •

JOHN DAMBRAS 
1409 So. 49th Couri 

Cicero, III.

VYRŲ ir MOTERŲ

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA vedusios floros dirb
ti ant mažos farnios Indiana 
valstijoj, namas visas furnišlo
tas/ Atsišaukit po 6 vakaie.

6809 Prairię Avė.

GERA , PROGA, 
kic k vienoj upielinkėj. 
per visą meta. Senai 
reikalauja ainbitingų vyrų, 
teiksim progą uždirbti 
ginu negu, jie 
bas. Patyrimas 
vai uždirbsit nuo $50 iki $100 j 
nosį. Turi gerai atrodyti ir turėti ge
ra liudymą. Tai jūsų proga — 
bar priguli nuo jūsų. Jei norite 
sideti prie didelio pinigų uždarbio, pa 
simatykit su D1RECTOR OF SALES
Room .348, 29 So. LaSalle St. Ofisai 
atdaras nuo 9 ryto iki 9:30 vakaro.

da 
pri

REIK ALINGAS hučeris. M oi k u: 
Bros., 5256 l’iinceton Avė.

AUTOMOBILIAI

tas taip, kad butų visiems 
ta naudotis alum ir vynu, 
kas nori,

Mus darban kviečia kitu 
tu Amerikos piliečiai, 
su jais
užtikrinančia šio 
t u ri jos.

A. K. Rutkauskas, M. I).
Lietuviu Imigracijos 
Komiteto !'• 'k rotorius.

lau- 
bendrai 

ginti piliečiams laisvę, 
šalies konsti-

18-tos gatvės apielinkė

OAKLEY HALI, ant vljšaus Oak- 
ley teatro. Susirinkimams salė ir 
ofisas nuomon. Rendos pigios. At
sišaukit į Strand teatrą, 2111 W. 
Division st. Tol. Annitage 4424. 
Kasdien nuo 7 iki 10 vakaro. Suka
tomis nuo 2 iki 10 vakaro.
------------- r------ —-----------------------

PARĘN^AVOJIMUI storas su pa
gyvenimu urba be pagyvenimo, .šiltu 
vandeniu apšildomas ir visi paranka
mai. Renda nebrangi. Vieta gera, lie
tuvių apgyventa. Kreipkitės prie sa
vininko ant antrų lubų iš užpakalio.

4931 W. 15th Street 
Cicero, UI.

REIKIA DARBININKŲ TIKRA NAUJIENA
MOTERŲ

SENA, ATSAKANTI 
IŠTAIGA

Studebaker išleido naujus karu 
“Custombuikl Sedan” — ta pati m? 
šineHja, bet body yra visai naujo 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie nu, 
note pirkti ar mainyti į seną atva 
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevar< 
1685.

MILDA AUTO SALES 
ž 3121 So. Halsted St.

Ar tai bus maskaradas?

JIESKO KAMBARIŲ
y*v*.-*u%r-’*v*‘-*-'*»* — —

Mums reikia trijų lietuvių 
moterų tuojau, iš priežasties 
pasidauginusio biznio tarpe 
lietuviu. c

EXTRA
Pardavimui automobilius, touriių 

Velie, 5 nauji tajerai, išrodo ir bė
ga kaip naujas; turiu parduoti pigia 
ir greitai.

2702 W. 47th Street 
Tel. Lafayette 7444 
Jojimas iš užpakalio

Birute Cicero

Aleksandrą l'amašauskį, 1951 
D. ('.analport avė. ir persistatė tie 

vyrai, kad esą valdžios* žmones 
ir turintys varantą dėl Tama-

REIKALINGAS fintas 4 kam
barių, kad laitų elektra, gasas 
ir pageidaujama maudynė. Apie- 

■ linkčj 18tos gatvės, West Side 
arba North Side. NAUJIENOS,J 
1739 S. Halsted St., Box 879.

Jei jus norite dirbti ir sek
ti instrukcijas.

Mes galim jumis priimti

bus spalio 31 d., Lietu- 
jus jau žinote.vių Auditorijoj, 

Tai 
tis, 
mi tetas

bus Vėlinių Nakties Siatis- 
kurią rengia Chicagos Ko- 

Lietuvos Našlaičiams

pa- 
pa- 

komediją 
Birutės cho-

PARDAVIMUI

tai bus maskaradas, ar tik šiaip 
paprastas baliukas, kuriam vien 
keistas vardas duotas? Tai ne
bus maskaradas, Let nebus ir 
paprastas baliukas. Bus ir ba
liukas, bet bus ir maskaradas. 
Mat bus Vėlinių Naktis (Ilallo- 
\veen). Žmonės visaip tą naktį 
rėdosi, tad galės visaip rėdytis 
ir šioj Siausty. Dar bus geriau,

daugiau Įvairumo ir smagumo. 
Žmonės jaučiasi linksmesni, sma
gesni, k nonai pasirėdę. Maska
radas visuomet būna linksmes
nis už paprastą balių. Todėl ir 
čia gali ateiti pasirėdę — bus 
linksmiau, o linksmumui, he- 
rupestingam siautimui yra pa
švęsta ta vėlių, raganų ir kito
kių baisenybių naktis. Bet ne
bus šalinami ir nepasirėdę į kos
tiumus. Tos nakties teise yra 
liuosa valia. Todėl ir čia bus 
liuosa valia kiekvienam rėdytis 
kaip jis nori, ar visai nesirė- 
dyti; linksmintis kaip kas iš
mano, ar visai Besilinksminti; 
šokti kiekvienų šokį, ar visai 
nešokti. Jokių suvaržymų ne
bus. Kas norės, galės šokti 
“pūslių šokį“ ir gauti prizus, o 
kas nenorės, galės nešokti ir 
tik pasižiūrėti kaip kiti šoka. 
Tai jau jo liuosa valia.

Nebus Iiuosos valios lik dėl 
vakarienės. Vakarieniauti turė
sime visi ir visi valgysime tik 
tą, ką darbščiosios gaspadinčs 
mums patieks. Ne daugiau ir 
ne mažiau. O paskui vėl siausi- 
me, gal ne iki gaidžių, tai bent 
iki vidurnakčio.

Kasenori nors sykį į metus 
nepaprastai pasilinksminti, tai 
bukite šioj siausty. —G-aitė.

Ciceriečiai turės progos 
matyti komp. A. Vanagaičio 
gamintą muzikalę 
“Surprise party“. 
ras stato ją scenoj lapkričio 7
dieną, Liuosybes svet.

Pirmas aktas “Surprise Pal
ty“ yra patobulintas ir 
bus kitoks, negu kurie jį 
pereitų sezoną statant. Pi 
akte dalyvaus du nauji daininin
kai, būtent J. Ramanauskas ir 
.1. Ribokas, abudu tenorai. “Sur
prise party“ bus Cicero pasta
tyta su muzika, kuriai diriguos 
adv. A. Olis. ('.boras ir vaidy- 
los yra pilnai prisiruošę gerai 
atlikti užduotį. Veikalas yra ga
na juokingas, turi daug gražių 
dainų, taip kad ciceriečiai 
vaidinimų ilgai neužmirš, 
dainų aidai skambės ilgai 
Cicero. —Ne Artistas. ,

North Side
A. Gricius bėdoj

“Aušros suny” vaidinimas

visai 
malė 

irmam

nes 
po

/Antanas Gricius, senas- North 
Sidės gyventojas, 1310 N. Hoyne 
avė., pateko bėdon. Kaltinamas 
j^s už padegimų. Jo senas kai
mynas Craig apdraudęs savo 
rakandus ant $1000 ir sumanęs 
padegti. Sulig palies Craig ir 
Griciaus prisipažinimo polici
jai, Gricius gelbėjęs savo drau
gui. Jiedu nupirkę medžio alko
holio, palieję kambariuose ir 
uždegę. Jųdviejų suokalbis tapo 
susektas ir abu areštuoti. Gri
cius paliiiosuotas užstačius 
$5000 kaucijos. Grand jury tu
rės išspręsti gaisro priežastį ir 
ar turi būti Gricius su Craig 
teisiami.

A. Gricius iš kalėjimo paliuo- 
suotas labai sumuštas. Sakoma, 
kad jį sumušė jo draugas Craig, 
kiti spėlioja, kad vai policijos 
darbas.

Dviračiai pavojingi
Pereitą savaitę automobilius 

užmušė 16-kos metų berniuką 
Konradą Kolosą, 1720 N. Win- 
chester st. Vaikas važinėjosi 
dviračiu ir atsimušė į automo- 
biliaus šoną. Puldamas ant ša- 
lygatvio krašto sudaužė blauz
dos kaulą ir du šonkauliu> kurių 
vienas perdūrė plaučius. Pa
šaukta Dr. Montvidas, kuris 
norėjo išvežti ligonį ligoninėn, 
bet motina nesutiko. Už kelių 
valandų vaikas mirė dėl kraujo 

plaučių nųbėgimo.

“Aušros sūnų“ pastatymas — 
retas ir tikrai nepaprastas mu
sų gyvenime įvykis. l*risiruoši- 
mas prie to pagarsėjusio reika
lo buvo pradėtas dar vasarą ir 
jis bus vaidinamas viename iš 
žymiausių Chicagos teatrų. Da
lyvaus rinktinės scenos jėgos, 
kaip antai musų moteris artis
tes atstovaus tokios žvaigždės, 
kaip M. Dundulienė, J. Gulbi
nienė ir P. Petravičiutė-Miller, 
o tarpe vyrų paminėtini vardai 
J. Balsio, J. Uktverio, Ad. Mi- 
cevičiaus, J. Kemėšio. Taip pat 
svarbiausiose rolėse dalyvaus 
art. St. Pilka (lietuvio, užgintų 
knygų kontrabandnešio rolėje) Susidarė būrys veikėjų, išrinko

iš

Bendruomenės svetainė
North Sidės lietuviai vėl su

kruto, kad nusipirkus svetainę.

tinęs ir vyno. Iškratė rado ke
lis lašus munšaino. Pareikala
vo užmokėti $5(>, tai nevešią 
policijos stotin. Žmogus pasko- 

atsilygino su tais vagi- _ 
Paskui pasigedo laikrodė-

Tik tada suprato, kad tai 
ne valdžios žmones, o 

Dabar atsirado 
plėšikų ir vagių, kurie

liais.
lio.
buvo
paprasti vagy
daug
įsitaisę detektivų ženklus ir re
volverius apiplėšinėja žmones, i

Patartina vakare duris laiky- j 
Ii uždaras ir tikrai įsitikinti ar ' 
prisistatantis žmogus ištikrųjųi 
yra prohibicijos ag£ntas,

Antanas Zalagėnas.

REIKALINGI du ar 
kambariai dėl gyvenimo, 
turite tokius kambarius, 
nėkite pranešti.

1739 So. Halsted St.
Box 882

trys
Kas

malo-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ui,.dyką merginai ar

ba motereL tiktai už mažą darbo at
likimo, kelius vakarus j savaitę. Ypa- 
ta turi būti mandagi, vieta tikrai ge- 

Kreipkitės j
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 
Klauskit P. MILLER

ra.

STOK, pagalvok kur gausi šiltą 
ar tik kambarį. Po tuo numeriu visados, 

valgiu ar be valgio. Su valgiu 
į savaitę. t

MBS. JACOB
35.34 S. Partieti avė. 

Antros lubos

Pranešimai (VAIRUS SKELBIMAI
PRAKIRK KAINUOJA ZMGGU1 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100 00 aid

$6.00 j metus per vis* 
likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistus 
is sudaro nematomą juostą 
ų ir kiekvienas centas atlieka Į 
aru tikrą darbą. Praleisdami cen

tą paskui centą, dolerį paskui do-į 
lerio, mes greitai praleidžiame 
lį-nitą 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.
16.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
1789 So. Halsted 8t.

dole- 
cen-

uiką? <
uždirba po 

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikvtiimėt jį

su sekretorhi 
o nuo jo su- 

dauginsis j ūsu

Naujienų spulkos narių atydon,— 
Visi, kuriu mokestys yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busimo 
pirversti pasielgti paj: ’ konstituci
ją. —Sekretorius.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks Se- 
redoj, Spalio 27 dieną, 7:30 valandą 
vakare, 3310 Evergreen Avė., Chica
go, III. Visus narius meldžiame da
lyvauti.

— A. Walskis, Sek r.

Chicagos Komitetas Lietuvos N a s- ' 
laičiains šelpti rengia ‘‘Našlaičių 
Pietus” ir “Vėlinių Nakties Šiauš
tis” (Halloween Night) sekmadieny, 
spalio 31 d., Lietuvių Auditorijoj, i 
Bus muzika su pūslėmis (balloon 
dance) su prizais ir 1.1. Pradžia 7, 
vai. vak. įžanga $1 ypatai. Visas 
pelnas nuo vakaro . eis Lietuvos 
našlaičiams. Kviečiame visus atsi
lankyti. —Rengimo Komitetas.

Birutės Choro dainų pamoka atsi
bus Lapkričio 28 d., Mark White 
Parko svet., 8 vai. vak. Dainininkai 
visi privalote būti pamokose.

— Birutė

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
anielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, < išryto, pertat, kurie 
norite gauti /‘Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4488 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

Gera mokestis tinkantiems 
vyrams.

PARDAVIMUI gerai įsteigta res 
tauracija. Daro gerą biznį. Lietuva 
apgyventoj apielinkėj.‘ 1739 So. Ha! 
sted St. Box 875.

GROJIKUS PIANAS

Atsišaukit nuo

MR. SLEZAS 
Room 830 

Morrison Hotel

REIKIA patyrusių merginų prie 
siuvimo burlap maišų. Sterling Sack 
Co., 428 W. 38th St.

100 MERGINŲ rfeikia. nuo 14 
iki 18 metų amžiaus, lengvam 
dirbtuvės darbui.

, NACHMAN CO.
2241 So. Ualsted St.

REIKIA DARBININKŲ

Su benčiumi, kabinetu ir mu 
zikos voleliais, kaina $75.

PARDAVIMUI grosernė arbr 
mainysiu ant loto. Taipgi par 
duosiu pigiai fikčerius arba sta
tą atskirai. Turi būti greitai 
parduotas.
201 E. (lįst St. ir Indiana Avė

PARDAVIMUI bučernč ir groser- 
nė. Daromas geras biznis. Pigiai par
duosiu už cash. ( Tel. Canal (5772.

-PIGIAI pardisuodn restoranas 
lietuviu apgyvento]. vietoj. Biznis 
gerai išdirbtas. Atsišaukit 3311 So 
Halsted st; Tel. Yards 6062.

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

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgcport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. UŽ- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted S’t.

J. S. RAMANčIONiS, Prez.

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI 
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kondžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31 tie, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75. v

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

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

Tel. Lafayette 8705—8706

• ROBIN, BROS.-
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

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

343 W. L07th PI.
Res. 10742 So.’Wabash Aye.

Phone Pullman 8092 I 
Chicago, III.

■' .............  111 t i ii.ii i

ŠIRDINGAI dekavoju Dr. J. M. 
Finslow, 1645 W. 47th St., Chicago, 
III., kuris mane stebuklingai pagydė. 
AŠ sirgau, mano rankos ir galva bu
vosuparaližiuotos, bet jisai mane be 
gyduolių pagydė.

BESSIE ALIŠAUSKIENE 
2915 Emerald Avė.

VYRŲ

SENA, ATSAKANTI 
IŠTAIGA

Mums reikia trijų lietuvių 
vyrų tuojau, .iš priežasties 
pasidauginusio biznio tarpe 
lietuvių.

GROJIKUS pianas, $75, voleliai ir 
benčius. 6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Geras biznis, išdirbtas per dau
gelį metų. Pardavimo priežastis svar
bi. 3935 So. Califofnia Avė.

PARDUOSIU pusę restoranto ir 
soft drink parlor, ar priimsiu partne
rį, arba parduosiu visą. Biznis išdirb
tas per daug metų, gera, pelninga 
vieta. Parduodu dėl nesutikimo part
nerių.

Jei jus norite dirbti ir sek- J^1;. 
ti instrukcijas.

Mes galim jumis priimti

Gera mokestis tinkantiems 
vyrams. ' i

Atsišaukit nuo
9:30 ryto iki 12 dienų

MR. SLEZAS 
Room 830 

Morrison Hotel------- ,

VYRO KURIS' TURI RYSIU SU 
KUOPOMIS IR DRAUGIJOMIS '

188 E. 157th Street 
Rarvey, III.

GROJIKUI pianas ^ardavi- 
Už $95 nupirksit mano 

grojiklį pianą su benčiumi ir ro
gėmis. Atsišaukit

1723 So. Ashland Avė. 
f 1 fl.

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

2435 So. .Leavitt St.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI namas prie 4846-48 

So. Keeler Avė., visai naujas 6 kam
barių mūrinis bungalow, aržuolo Iri
mas ir grindys, furnas šildomas, lo
tas 30x125, pirmas morgičius $3500 
į 4 M? metus, kaina $7600, cash $2000. 
Brokeriams, komisas. Savininkas

LOUIS TABOREK 
2530 Milwaukee Avė.

Tel. Belmont 1365 
arba 8645

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
aukštų, garu apšildomas; yra grą-Mums reikalingas smarkus vyras 

angliškai kalbantis lietuvys. Pagei- -v. . ...... „
daujama, kuris gyvena Southwest. ih°8 vietos prie karlainčs. Tui i, but 
Side, netoli nuo Kedzie ir Archer dis- parduotas greitu kuku . I ricžastis 
trikto. Tinkamam vyrui nereikia‘tu- M c(!ų va^uosni i Lietuvą,
rėti kapitalo ir lengvai gali uždirb
ti nuo $7590 iki $10,000 f metus. Ad
resuokite Box 1649-H, 608 So. Dear- 
bom St., Room 840.

5841 S. Maplevvood .avė. Savininkas 
Joseph Preiby, 6425 S. California 
avė.

GEROS ĮPLAUKOS
REIKIA 2 patyrusių shearmen’ų 

ir 4 darbininkų darbui j geležies at
karpų Jardą. 2084 Southport Avė.

REIKALINGI 3 karpenteriai, nuo
latinis darbas. Kreipkitės 8:00 vai. 
ryto. Englander Spring Bed Co., 8961 
Lowe Avė.

817 W. 51st Place, 6 flatų medi
nis namas, pečiais šildomas, yra elek
tra, gerame stovyje, rendos $120 
mėnėSj. Kaina $6500.

C. D. EULETTE 
5529 So. Halsted St.

i

REIKALINGAS
1708 W. 46th St.,

lietuvis bučeris. 
netoli Paulina.

PARDAVIMUI garadžiųs 
arba be namo. Turiu visas 
jas prie taisymo karų.

1149 W. 51 st St.

su namu 
maŠineri-

REIKALINGAS 2 pagy
venimų mūrinis namas, ne
žiūrint’ kiek yra morgičių, 
8 ar 10 tūkstančių. Turiu 
didelę geležinę daiktų krau
tuvę ir noriu mainyti; prie
žastis — jokių nėra. Turinti 
tokį namą, meldžiu atsi
kreipti

S. MARKŪNAS 
Tel. Pullman 5089

GALIT tuojau gyventi, pardavimui 
5 kambarių mūrinis bungalow, karš- 
u vandeniu šildoma, yra miegojimui 
’prčiai, lotas 36x125, cementuota <17, 
ictoli mokyklų ir geros transpoila- 
jos, Į Mar<|uctte !\Janor. Specialis 
upiginimas už. cash.

Republic 3041

TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 Į sa- 
;ętę nusipirksite lotą prie Cedar 
ake, 39 mylios į pietus nuo vidur- 
liesčio. Jei reiks, pastatysim ir na- 
ną. Lotas $85. Džiaugsitės kitą va- 
arą sutaupydami po $1 j savaitę. 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
5. Halsted St., Box 8M.
_________ • __ »_________________

PARDAVIMUI kampinis namas su 
'lizniu. Tas pats biznis išdirbtas per 
laug metų. Geras biznis, geroje vie
loje. Galima uždirbti daug pinigų. Iš 
oriežasties ligos turiu apleisti tą vie- 
:ą.

1901 Ganaiport Avė.
Tel. Roosevelt 2765

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

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
< 3804 S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

"mokyklos
Padidink Savo Uždarbį 

4es pagelbėsim jums tai atsiekti, 
•lokinkis pagal musų lengvą būdą 
lokinimo anglų kalbos, matematikos, 
(igh School dalykų, Komercijos, 
’.eal Estate biznio ir t. t. Musų mo- 
yklos kreditai priimami Illinois 
:tate Universitete.
Universal Preperatory & 

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

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

VYBAI išmokit barberystės. Mes 
-nokinam dienomis ir vakarais. At- 
ūšaukit arba rašykit:

INTERN ATI ONAI. BARBE R 
COLLEGE,

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

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Drcss- 

making dabar atsidaro. Pradek 
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, UI. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

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

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

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amnto ir greitu lai-, 
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Street


