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Lietuvos s u Rusija 
paktas pasirašytas

Pilsudskis rengias įsteigti 
diktatūrą Lenkijoj

Ispanų politiniai vadai graso 
karaliui pašalinimu nuo sosto
Lietuvos paktas su sov. 

Rusija pasirašytas
MASKVA, rūgs. 28. — šian

die Maskvoj tapo pasirašyta 
Lietuvos su sovietų Rusija ne- 
itralumo ir nepuolimo sutartis.

Pastangos atkasti 43 už- 
- beitus mainierius

Gręžiama į kasyklas skyde nu
leisti užbertiems maisto ir 
vandens

IRONVVOOD, Mich., rūgs. 
28. — Prie keturiasdešimt trijų 
darbininkų, kurie praeitą penk
tadienį, šaftui įgriuvos, buvo 
užgriauti Pabsto geležies ka
syklose, daugiau kaip 700 pėdų 
gilumo nuo žemės paviršiaus, 
iki šiol dar nepavyko prisigrie
bti. Iki šiol, nežiūrint, kad dar
bininkai pamainais dirba dieną 
ir naktį, šafto atkasti ir atre
montuoti pavyko tik apie pusę, 
taigi praeis dar gal ne viena 
diena, iki bus visa atkasta.

Kadangi nežudomą vilties, jo-

Lenkijai gresia maršalo 
Pilsudskio diktatūra

Jei seimas nenusilenks, bus 
paleistas. “Apsieisime be sei
mo”, sako Pilsudskis

VARŠUVA, rūgs. 28. — Ar 
Lenkijoj liks kas nors pana
šaus į laisvą parlamentinę val
džią, ar joje įsigalės absoliuti 
diktatūra kaip Rusijoj ir Itali
joj, tatai bus. išspręsta atei
nantį ketvirtadieni. » Tą dieną, 
jei seimas atsisakys priimti se
nąjį kabinetą, kurs buvo rezig
navęs, bet Pilsudskio įsakymu 
premjero Kartelio iš naujo su
darytas, tai Pilsudskis seimą 
paleis.

Dabar seimas yra piktame 
upe ir nenori priimti dabartinio 
Kartelio kabineto, jei narių su
dėty nebus padalyta pakeiti
mų. Ket jei kariuomenė bus 
vėl mobilizuota Varšuvos gat
vėse, kaip kad praeitą jjenkta- 
dienį, seimas, be abejo, sutiks 
priimti visa, ko tik Pilsudskis 
nori, bet tada respublikinė val
džia Lenkijoj bus tik farsas.

Pilsudskio ultimatumas

[Pacific and Atlantic Photo]
Potvynis netoli Springfield, III.

Graso Ispanijos karalių 
pašalinti nuo sosto

Politiniai vadai protestuoja 
prieš de Riveros proponuoja- 
mą aprėžtą parlamentą

SAN SEBASTIAN, Ispanija, 
nigs. 28. Krizis Ispanijos 
valdžioj paaštrėjo, kai vakar 
diktatorius Primo de Rivera 
pareiškė, kad jis nusitaręs su
šaukti apribotą parlamentą iš 
acvo parinktų žmonių.

Visų svarbiųjų partijų vadai 
davė žinot karaliui Alfonsui, 
kad jeigu toks pynlamentas bu
siąs sušauktas, tai'jie žiūrėsią 
į karalių kaip į konstitucijos 
priešą, o todėl pavartosią savo 
politinės įtakos įsteigti Ispani
joj respubliką.

Parlamentininkai sako, kad

Priverstinos atostogosr 
darbininkams

Brazilijoje
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, rūgs. 28. — Brazilijos vy
riausybė išleido naują įstaty
mą, kuriuo einant samdytojai 
turi kiekvienam savo darbinin
kui duoti kas metai penkioli
ka dienų atostogų, neskaitant 
kitų paprastų švenčių, su pilnu 
tų atostogų apmokėjimu, o 
kiekvienas darbininkas privalo 
imti atostogų, vis tiek. a>i jis 
nori, ar ne. .w

Filipinai reikalauja visiš
kos nepriklausomybės

Wisconsino prohibicinin- 
kai bylų prakišo

Aukščiausias teismas atmetė jų 
reikalavimą “indžionkšeno” 
referendumui dėl prohibicijos

MADISON, Wis„ rūgs. 28. — 
Pastaroji VVisconsino valstijos 
legislatura priėmė rezoliuciją 
ateinančiais lapkričio mėnesio 
2 d. rinkimais pavesti visuoti
nam žmonių balsavimui pasiū
lymą, kad Jungtinių Valstijų 
kongresas pakeistų Volsteado 
aktą (svaigiųjų gėrimų užgyni
mo įstatymą) taip, kad butų 
vėl leista gaminti ir pardavinė
ti alus su 2.75 nuoš. alkoholio.

Del to prohibicininku organi
zacija, taip vadinama Anti- 
Saloon lyga, kreipėsi į Aukš- 
čiausįjį teismą reikalaudama

Francuzų kareiviai nušovė 
du vokiečiu ’

GERMERSHEIM, Vokietija, 
rūgs. 28. — Kilusiuose kivir
čuose vakar du francuzų kari
ninkai nušovė du vokiečių pilie
čiu, o trečiąjį pašovė. Vokie
čių gyventojai tokiu francuzų 
žygiu baisiai pasipiktinę.

Rado priešistorinio 
žmogaus-bezdžio- 

nes kaukuolę
BATAVIA, Java, rūgs. 28.— 

Olandų mokslininkas prof. Ile- 
berlein, darydamas kasinėjimus 
Trinile, centralinėj Javoj, ra
do visąi Haukuolę priešistorinio, 
panašaus į beždžionę, sutvėri
mo, mokslininkų vadinamo pi- 
thecanthropus erectus ir lai
komo kaipo tarpinę jungę tarp 
žmogaus ir beždžionės.

Kaukuolė buvo rasta toj pa
čioj vietoj, kur 1892 metais 
Amsterdamo universiteto prof. 
Eugene Dubois rado tokio pat 
nč-žmogaus-nė-bezdžionės su
tvėrimo kaukuolos viršutinę da
lį, du dančiu ir vieną šlaunikau
lį, iš kurių mokslininkų ir buvo 
rekonstruktuotas, iki tol neži
nomasis, pithecanthropus erec
tus, ta “pasigendamoji jungė” 
tarp beždžiones ir žmogaus.

BANDĖ PAKURTI KROSNĮ 
KEROSINU

MięiIlGAN CITY, Ind., iug-' 
sėjo 28. — šį rytą, kai Ben 
Fuller, 35 metų, bandė pakur
ti virtuvės krosnį su pagalba 
kerosi no, penkių galonų kero- 
sino skardinė ekspliodavo, 
skaudžiai apdegindama Fullerą, 
jo šeimininkę ir tris mažus 
vaikus. Namai sudegė.

Reikia $13,000,000 pro- 
hibicijai vykinti

WASHINGTONAS, rūgs. 28. 
— Iždo departamentas prašo, 
kad ateinantiems fisko metams 
butų paskirta 13 milionų dole
riu prohibicijos vykdymo rei
kalams.

Lietuvos žinios.
Okupuota Lietuva

GUDAI REIKALAUJA GU
DIŠKŲ MOKYKLŲ

VILNIUS. VIII. 28. (Elta). 
— Gudų tautinė taryba patie
kė valdžiai memorialą, kuriuo 
reikalauja įsteigti gudų moky
tojams kursus ir keturiose pa
kraščių vaivadijose įrengti 
kiekvienam valsčiuj po vieną 
gudų mokyklą. Be to, reikalau
jama gudų švietimo organiza
cijoms pašaipų.

Lenkų dešiniųjų spauda 
šiuos reikalavimus vadina ju
moristiniais.

LENKŲ TEATRAS KELIASI 
Iš VILNIAUS Į GARDINA

VILNIUS, VIII. 28. (Elta). 
— “Redutos” teatro direkto
rius pasirašė sutartį su Gardi
no miesto magistratu, kad 
“Reduta” šiemet veiksianti 
Gardine, nes Vilniuj?^nesuras
ta jos personalui buto. Visas 
jos turtas perkeliamas taip pat 
Gardinan.

Ryšy su tuo “Vilniaus Ai
das” pažymi, kad lenkinimo 
kultūra Vilniuj galutinai ban
krutuojanti.

gei užgriautieji yra dar gyvi, 
vakar pradėta gręžti skylė, kad 
pro ją nuleidus jiems maisto ir j 
vandens. Viltis, kad jie yra 
gyvi, remiama tuo, kad pirma
dienio naktį buvo girdėti iš po 
žemės neaiškių, vos girdimų 
barškinimų lyg į geležinę tuth.

----------- -— /
$300,000 už bibliją

NEW YORKAS, rūgs. 28.— 
Dr. Otto Vollbehr, iš Vokieti
jos. pirko iš Šv. Poviio vienuo
lyno, Karintijoj, jo garsią Gu- 
tenbergo bibliją, spausdintą’ 
ant pergamento trijuose to
muose, už kurią jis sumokėjo 
300 tūkstančių dolerių.

Albanijoj vėl neramu
VIENNA, Austrija, rūgs. 28.

Nepatvirtinti pranešimai 
sako, kad Albanijoj vėl kilę ne
ramumų.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Nors lenkų vyriausybė sten
gtas visais budais trukdyti su
sisiekimą telegrafu ir telefonu 
tarp Varšuvos ir užsienio kraš
tų, kartu gindamos, kad Lenki
joj cenzūros nesą, Chicagos 
Tribūne korespondentas rado 
budo pranešti šių laktų:

Lenkų seimas, kurs buvo at
sisakęs padidinti karo departa
mento biudžetą, kapituliavo 
tuojau, kai tik telegrafu per
šauktas iš Silezijos maršalas 
Pilsudskis su kariuomenės 
pulku žygiavo iš geležinkelio 
stoties seimo rumu linkui. Bu
vo tečiau pareikštas papeiki
mas dviem kabineto nariam, 
ir kabinetas rezignavo.

Premjeras Kaitei davė žino
ti Pilsudskiui, kad jis apsiimąs 
sudaryti naują kabinetą pakei
tęs tuos jo narius, kuriems 
seimas pareiškė papeikimą, te
čiau Pilsudskis atsakė: “Eik ir 
pasakyk, kad kabinetas pasilie
ka tas pats. Jei ketvirtadienį 
seimas atsisakys kabinetą pri
imti, mes seimą paleisime ir ap
sieisime be jo.”

1/enkų seimas bejėgis .

de Riveros proponuojamas 
ktinis seimas, susidedąs iš
monininkų, profesorių, daktarų 
ir advokatų bus neteisėtas, prie
šingas krašto konstitucijai, o 
todėl visai nepriimtinas.

Dagi kabineto ministeriai, 
kurie pirmiau vengė ginčų, da
bar taip pat protestuoja prieš 

i proponuojamą seimą. Manoma, 
Ikad galų gale ir jie pareikalaus,

rin-. MANILA, Filipinai, rūgs. 28. 
p ra- J— Filipiniečių aukščiausioji

idant karalius pašalintų Piirno 
de Riverą.

De Riveros pareiškimas ro
do, kad jis nori įsteigti aštriau-i 

šią cenzūrą kalboms ir spaudos

nacionalinė taryba išleistoj sa
vo deklaracijoj pareiškia, kad 
Filipinų žmonės nesitenkinsią 
tol, kol jiems nebusianti pripa
žinta pilniausia nepriklausomy
bė. Taryba riekalauja, kad to
kia nepriklausomybė Filipinams 
butų pripažinta tuojau, be jo
kių atidėliojimų. ’

Tvanai Jugoslavijoj
VIENNA, Austrija, rūgs. 28.

Praneša, kad dėl smarkių

“indžionkšeno” prieš tok jį legis- 
laturoft nutartą x referendumą
prohibicijos klausimu.

Anti-Saloonininkai betgi pra
kišo. Vakar Aukščiausias teis
mas jų prašymą “indžionkšeno” 
atmetė ir tuo budu visuotinas 
balsavimas įvyks.

567 Sirijos arabų pasida-
vė francuzams ,

V x ~ " 1

BEIliLTAS, Sirija, nigs. 28.
Francuzų vyriausybes pra-

praneŠimams apie seimo dar- lietų Laibacho srity, Jugoslavi- nešimu nuo liepos 19 iki rug-
bus, sekdamas tuo budu Italijos joj, kilo dideli potvyniai.
diktatorių Mussolinį.
Diktatorius de Rivera žada 

šit raukti iš politikos

i gely vietų Susisiekimas visai 
'nutrukęs.pa | v .
TRAUKINYS SUDAUŽĖ AU-

Dau- piučio 22 dienos Damasko srity
francuzams pasidavę iš viso 
567 arabų sukilėlių ir keletas 
jų vadų.

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 80 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų-už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskęlbimus Naujie
nose. z

Iki šiol buvo manoma, kad 
bus prieita prie susitaikymo 
ramiu budu, bet premjero pa
reiškimas, kad ketvirtadienį sei
mui bus pristatytas tas pats 
kabinetas padarė didelio sąjū
džio. Grumojamas smurtu sei
mas, be abejo bus priverstas 
išpildyti visus Pilsudskio reika
lavimus. *

Bet ar Pilsudskio įsakymai 
bus seimo priimti ar, jų nepri
ėmus, seimas paleistas, vis tiek 
tai reikš, kad parlamentinė val
džia Lenkijoj sumušta ir bejė
gė. Seimas neturi kontrolės 
armijai, o maršalas Pilsudskis, 
pavartodamas kariuomenę, ga
li priversti seimą kapituliuoti 
kiekvieną kartą, kada tik sei- 

’mas bandytų jo valiai priešintis.

MADRIDAS, Ispanija,] irugs. 
28. — Diktatorius Primo de Ri
vera pareiškė, kad kai tik “pa
triotinė sąjunga” atsteigsianti 
valdžią, jis tuojau pasitrauk
siąs iš politikos ir grįšiąs atgal 
į armiją kaipo karininkas.

Daug kiniečiu žvejų žu
vo per audrą

HONKONGAS, Kinai, nigs. 
28. — Portugalų kolonijoj Ma- 
kao vakar siautė baisi vėsula, 
kuri daug pragaišties padauė. 
Kelios dešimtys kiniečių žvejų 
valčių, kurios dieną anksčiau 
išplaukė į jūres, nebegrįžo, o 
todėl manoma, kad jos su žmo
nėmis žuvo.

Žemės drebėjimas 
Kalifornijoje

VENTURA, Cal., rūgs. 28— 
Šį rytą čia ir apięlinkėj buvo
jaustas stiprus žemės drebėji
mas. Ar Kur buvo padaryta ža-
los, žinių, narą.

TĄ SU 10 KELEIVIŲ; NĖ 
VIENAS NESUŽEISTAS

WOODRIVErT- Neb., nigs. 
28. — Netoli nuo čia vakar 
Union Pacific pasažierinis trau
kinys užgavo kryžkelėj auto
mobilį, kuriuo važiavo Theo- 
doras Tausch, Chicagos Mar- 
shall Field and Co. knygve- 
dis, jo žmona ir aštuonetas 
vaikų. Automobilis buvo visai 
sudaužytas, bet važiavusiųjų nė 
vienas nenukentėjo, dagi nė 
vienas nebuvo sužeistas.

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

Apsiniaukę, gali būt ir lie
taus; palengva šiltėja; viduti
nis mainąsis vėjas. \

Vakar temperatūros vidutini-
škai buvo 5V F.

šiandie saulė teka 5:44, lei-

Devyni Meksikos maiš
tininkai nukauti

GUADALAJARA, Meksika, 
rūgs. 28. — Tizapane, Jalisco 
valstijoj, federalinė kariuome
nė sumušė ir išvaikė du šimtu 
maištininkų. Devyni maištinin
kai buvo užmušti, keletas su
gauti.

90 laivo pasažierių 
išgelbėti

NEW YORKAS, >rugs. 28. — 
Jukatano pakrašty vakar susi
mušę į povandenines uolas 
Ward linijos garlaivis Mexico. 
Pagalbon netrukus atplaukė 
garlaivis Rio Brava, kurs visus 
devyniasdešimt pasažierių iš
gelbėjo ir pargabeno į Havaną.

■ -•* I ......

Atvyko naujas Ispanijos amba
sadorius

NEW YORKAS, rūgs. 28. — 
Garlaiviu Manuel Arms šiandie
atplaukė naujasai Ispanijos am
basadorius Jungtinėms Valsti-

ŠAUTUVĄ VALYDAMAS NU- ___________
SIŠOVĖ j

,,g„ Lenkai žvalgosi Lietuvoj
— Pilietis Albert Derushe, 43
metų, valė savo šautuvą mę- Tur būt ieško melams medžia- 
džioklei. Šautuvas netyčia išsi-. gOs '— šaulių ir maldininkų 
šovė ir šovinys kliuvo pačiam • *
Derushe, kurs po pusvalandžio
mirė. | KAUNAS, rūgs. 1. [Elta].-J

------- -— Rugpiučio 31 d. 6 vai. ryto U- 
Rado negyvą kasyklose tenos apskrities IV pasienio

ASSUMPTION, III., rūgs. 28. policijos rajone skraidė nežino-
— Assumption anglies kasyklo- mas orlaivis. Iš orlaivio tipo
se rado negyvą angliakasį Joe spėjama, kad tai buvęs lenkų 
Harriettą, 35 metų. Manoma, karo žvalgas. Orlaivis lėkė pri- 
kad jis buvo elektros srovės silifikydamas siaurojo geležin- 
užmuštas. , kelio linijos.z , i
7r ' ~ ~~ ■■ —

NUPIGINTAS PINIGŲ . .
PERSIUNTIMAS LIETUVUN

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So« Halsted SL Chicago, UI.

džiasi 5:37 valandą. joms, Alejandro Padilla.
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Amerikos Lietuvių Seimas
(Tęsinys)

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Ihider Bros. Dept. Storeorganišku

Dovanu Kontesto Išpardavimas
10 BRANGIŲ DOVANI) DYKAI KOSTUMERIAMS

Dideli Specialiai Kiekviename Departmenie

SPECIALIAI KETVERGE, PETNYCIOJE IR SUBATOJE

MES DUOSIME DVIGUBAS STAR ŠTAMPAS
GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

Vaiky Puikios Vilnonės DresėsNAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO

Berniuky Jersey Lumberjack

Motery Šilkinės Pančiakos

NAUJIENOS
1739 So. Halsted S t Chicago, III

3514-16 Koosevelt Kd

Arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

. 80 centų 
75 centus

Iš žinomo materiolb Triumph 
Brand ir Allen, labai stiprios, 
shiffon storumo, vėliausių ru
deninių spalvų, paprastos kai
nos 98c. Specialiai laike šio do
vanų kontest išpardavimo 54c

Mieros 7 iki 17, visi siutai su 2 
kelnėmis, su pamušalu knick- 
er’s, dvigubei atsiūtos dėl gero 
dėvėjimo. Labai geri siutai ’į 
mokyklų eiti arba dėl žaidimo, 
verti iki $10, laike, musų dova
nų kpntest išpardavimo $4,95

12th STREET
Tol. Kedzie 8902

Siunčiant paštu parduodame po
Pasiivr.antiems iš ofiso po.........

Oro temperatūrą 
Oro permainas - 
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją. 
Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku 
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Meno 
ir no- 
Lietu- 
Lietu-

rei kalno 
«T. Bago

Grožė* Patarimai

PALANKIAUSIAS 
KELIAS

SfiAftiš new yor- /II 5KO IKI KAU- 
LUU no IR ATGAL

Plūs ’Jj. S. Itevenue taksai

Kultūra
8. Kaina 45c. Ga-

Puikios rųšies, daug spalvų, 
nertomis padelkomis, mieros 8 
iki 18, verti iki $1.98. Specia-

Duosime kuponus prie kiekvieno pirkinio už 25c, 
bile vienoje musų krautuvėje

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė tre 
čia kliasa tiktai $10 bran 
giau vienpus, $15 abipus.

Taksai atskirium 
žiniom kreipkitės į vietos 
agentus ar į bendrovę:

baidus diskusijoms 
vienbalsiai priimta

Ttestamentallai
šiems Reikalams. Referuoja adv. šių reikalų 
F. J. Bagočius, kurt čion pa
duodama :

“Penktas Amerikos Lietuvių 
Seimas konstatuoia faktų, kad 
daugelis Amerikos lietuvių sa
vo testamentuose įdeda užrašus 
įvairiems viešiems Amerikos 
reikalams, kreipia Amerikos lie- 
tuvių aty,dą į faktą, kad Ame
rikos ir Lietuvos lietuvių vieši 
reikalai reikalauja tokių paliki
mų, ir pataria darant testamen
tus, neaplenkti tokių reikalų

revoliucija kaip ve “Moksleivių Fondas”, 
Panteonas, Mažėjus, Biblioteka, 

Ufcrašad Vie- Lietuvos Universitetas ir pana-

REKOMENDUfcJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Pienų, nes tai geriausias pavaduoto

Mes ką tik gavome parinktų 
vaikams, vilnonių dresių, sam- 
pelinių, vertos iki $3.98, specia^ 
liai dovanų kontesto išpardavi
me $1.39

“Estonia” Lapkr. 2 dieną
Važiuokit visu keliu vande

niu j pačię
i č KLAIPĖDA ,
per laisvąjį Danzigo portą. 
Iš ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.

Atėjo žurnalą
No. 7
Įima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. .Halsted St 

Chicago, III.

Baltijos Amerikos Linijos 
laivai išplaukia:

“Lifuania” Spalio 12 dieną

Mes taipgi pranešame savo koštumeriams, kad mes duodame ir 
mainome musų pačių ir Star Trading Štampas

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

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

I ictuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti pa t ari
ni; pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant parei«a« kaipo šei- 
■nimnkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps stroips. 

uoliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei jie i mini nkei

Rezoliucijos be diskusijų vien
balsiai priimta.

Kėlimas Lietuvon ir Lietuvių 
Vardo. Referuoja p. V. F. Jan
kauskas žodžiu, bet rezoliucijos 
nebuvo pagamintos; tai pavesta 
rezoliucijų komisijai pagaminti 
rezoliucijų, tame reikale.

Padaryta sesijos pertrauka 
10-čiai minutų; po pertraukos 
svarstoma Klaipėdos Krašto 
klausimas: Referuoja žodžiu 
adv. F. J. Bagočius; eina dis-

švarumas yra 
Gydytojai, slaugė 
tojos, darbdaviai, 
tai ir valdžios — 
mo, 
gas 
nagų 
yra būti 
burnai, ’ 
turi 
giai 
valytojai 
gi turi 
Toileto dalykai padaryti su atsargu 
mu ir švarumu yra tie kuriuos pub 
lika turi pirkti.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Reliance, Albert 

Bailiu, Deutschland 
Hamburg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

CIeveland, Westphalin, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

paprasto pieno ir smetono.

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

„Gražus veidas, bet o, kokia galva I“
Ar kuomet nugirdote ką nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms ir 

veidams d žai... visa tai randa vietą ant 
jūsų pasidabinhno stalelio. O kaip su

“2) Amerikos lietuviai su di
deliu džiaugsmu konstatuoja tą 
faktų, jog Lietuvoj gimė tokios 
draugijos kaipo Lietuvos Moks
lą Draugija, Lietuvos Pagraži
nimo Draugija, Lietuvių Meno 
Kūrėjų Draugija ir panašios, 
kurių tikslas buvo pakelti Lie
tuvių meną, arkitekturą, pagra
žinti kraštą, ir tam panašiai, 
bet su gailesčiu turi pripažinti, 
jog tų draugysčių egzistencija 
buvo maždaug sporadiškų apsi
reiškimu ir nė Lietuvos Val
džios, nė minių pritarimo, ma
tomai, įgyti negalėjo, ir todėl 
savo užduotyse labai neskaitlin
gus ir nežymius žingsnius pa
daryti tesugebėjo.

“3) Amerikos lietuviai nuo
širdžiai pageidauja atgimimo, 
reorganizacijos ir Lietuvos val
džios užtvirtinimo tokių drau
gysčių kaip Lietuvos Mokslo 

, , . . Draugijų, Lietuvos Pagražini-
. Muilas laukoms, mo Draugija, Lietuvių 
galvai ir skutimuisi Kūrėjų Draugija ir t. p., 

tikslui.“' Pantų ‘•ėtų’matyti susitveriant 
pauderiai taip- vos Muzėjaus Draugiją,

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

$107i Tiesiog į Klaipėdą
3-čia kliasa

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

HamburgAnkrica J Line 
United American Lines, Ine.

General Arenta
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, 111.

kusi jos. Po diskusijų, referentas 
pateikė sekančio turinio rezo
liuciją:

(Bus daugiau)

Dadėk žiupsnelį tartai* Smetonos 
j plakamus kiaušinius. Jie greičiau 
susiplaks, ir ilgiau pabus supurėję.

Nuėmimui kavos ar arbatos plėt
imų nuo puodelių. sumaišyk druską 
su sodos bikarbonatu ir mazgok.

Užpilk biskelį sėmenų aliejaus ant 
Danelio skarulio ir nutrink pečių šo
nus. Tas neduos rudytį.

Salmanus ir makrelj žuvis nevirk. 
Jos- esti skanesnės keptos arba smo- 
žytos.

Ypatiška Sveikata
Geriausias būdas pasilaikyt 

koj padėtyj yra vengiant užkietėji
mų. Bandyk nekurias sekančias tai
sykles ir galėsi pasilaikyt sveikai.

Išgerk du stiklu vandens prieš 
pusryčius ir nors šešis stiklus bėgy
je dienos.

Valgyk 
visiškai.

Pasirink
(a) Maistą tu tint j 

kaip Sėlenos, čielų 
vaisiai ir daržovės.

(b) Maistą turintį 
tus, kaip lemonai, tomatos, (liaudžiai 
ir obuoliai.

(c) Maistą sudarantį mažus ga- 
zus viduriuose, kaip medus, molia- 
sai, špinakai, svogūnai, kalafijorai, 
ir pupos.

Vengk šmožytų valgių, saldumynų 
ir tešlinių.’ ■

Mankštinkis nors biskį kasdieną 
atvirame ore jei galima.

“4) Seimas suprasdamas Lie
tuvos dabartinę padėtį kreipia 
Lietuvos atatinkamų Valdžios 
organų atydą j reikalą siųsti 
daugiau valstybinių stipendijų į 
Amerikos mokslo įstaigas ir pa
žada Amerikos lietuvių ko-ope- 
raciją šiame dhlyke.

“5) šis Seimas pageidauja 
idant lietuviai moksleiviai Su
vienytose Valstijose, patys 
stengtųsi palaikyti patriotizmą, 
vartodami lietuvių kąlbą savo 
susinėsimuose, savo orgartuosel 
ir reikštų savo veiklumą, rašyr 
darni mūšų spaudoje įvairiais 
savo luomo ir visų lietuvių rei
kalais. t c - •

“6) Seimas numato didelę 
svarbą daryti žingsnius, kad Su
vienytos, Valstijos esamą jai 
Lietuvos Valstybės skolą pa
versti į fondą Lietuvos studen
tų akinėj imą Amerikos univer
sitetuose. Todėl Seimas paveda| 
šį klausimą vykinti busimam 
Amerikos Lietuvių Centraliam 
organui.

“7) Seimas reiškia pageidavi
mą, kad pažangioji Amerikos 
lietuvių moksleivija susiorgani
zuotų ir įkurtų kokį nors orga
ną bendriems savo reikalams 
tvarkyti.” , i

Išklausius rezoliucijos^ kalba 
stud. J. Gasiunas, p. J./O. Sir
vydai, Dr. E. G. Klimas, N. 
Rastenis, S. Michelsonas; išsi-

2 dėžės evaporated pieno
1 pineapple (kapotas)

•I puodukai vandens
1 puodukai cukraus
2 šmikšiu kai vaniles 
4 kiaušiniai

1 e mono
Kristalizuotų vaisių

v Druskos.
Užkaitink vieną dėžę pieno ir du 

puoduku vandens dubaltavam puode. 
Suplak du čielus kiaušinius ir kitų 
dviejų trynius su dviem puodukais, 
cukraus ir supilk į karštą pieną. 
Virk iki pasidarys tiršta smetona, 
nuolat maišant. Nukelk nuo ugnies, 
atvėsink, dadėk antrą dėžę pieno, 
druską ir prieskonius; sudėk į ble- 
kines formas ir užšaldyk. Užvirink 
dešimts minutų du ■ Uoduku vandens 
ir du puoduku cukraus; j tą sudėk 
pineapple. kristalizuotus vaisius, ir 
lemono skystimą. Kuomet atšals, 
dadėk drūčiai suplaktus likusių dvie
jų kiaušinių baltinius. Turėk gata
vą sušaudytą pirmiau padarytą for- 
mukėse padarą, išgaubk iš vidurio 
ir pripildyk pineapple mišiniu. Pa- 
dengk gerai ir įdėk tarp ledų ir dru
skos porai valandų. Kuomet gata
va busi duoti į stalą išversk į torie- 
lį ir apdėk kristalizuotais vaisiais.

Virtuvės Reikaluose

(IŠKILMES TAUTIŠKOJ PARAPIJOJ
Sekmadieny!, Spalio 3 d., atlankys J. M. Vyskupas J. Gritėnas

b Chicafcos Lietuvių Taut. Katalikų Bažnyčią
It suteiks vaikučiams ir suaugusiems .

Sakramente Patvirtinimo (birmavotyės)
Norintieji galės prieiti išpažinties, nes bus keletą svetimų ku

nigų, kurie klausys (privatinės) nuo 7 iki 10 vai. ir vieša 8 valandą 
ryte. Mišios šventos 8 ir f) vai. Iškilmingos Mišios šventos ir dirma- 
voiiė prasidės su procesija iš klebonijos į bažnyčią/ 10:30 vai. Miš
parai 3 vai. po piet.

Tos pat dienos vakare yra rengiama savoj svetainėje šauni va
karienė naudai taisymui bažnyčios. Kalbės Vyskupas, kunigai ir svie
tiški kalbėtojai; bus puikus programas ir skani vakarienė.

Malonus Lietuviai Katalikai ir geros valios žmonės, naudokitės 
proga buvimo Vyskupo ir apturėkit Dievo malonių.

P. S.: — Dirtnavonės einantieji privalo atlikti išpažintį. »
— KLEBONAS IR KOMITETAS

Kuomet jums reikia pieno dėl įla 
rymo pudingo, sriubos, keksų ir t. t 
tikrai vartokit Borden’s Evaporated ja

Importuotos Bohemian 
PLUNKSNOS 

Parduodamos pas

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

Chicago, 111.
Geros rųšies baltos plunksnos ran
komis suplėšyto's. Žąsų plunksnos 
svarui ....................   81.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, su
maišytos su pūkais ............... $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Neperleidžianti plunksnų jpilai, 
specialiai jardui ......................  39c

Sainpeliai ant pareikalavimo
“3) 'Šis Seinjas įgalioja minė

tą Moksleivių šelpimo Komisiją 
sužinoti, kur dingo “Aušros“, 
“Motinėlės“ ir “Moksleivių šel
pimo Dr-jos“ kasos, surankioti 
tiek, kiek bus galima tuos pini
gus, suimti nuo buvusių moks
leivių pašalpas, rinkli aukas, 
priiminėti palikimus, ir taip, su- 

1 rinktus pinigus sunaudoti mo
ksleivių šelpimui.

y ’ '■ Pleiskanų mirtinas priešas
I.ygiai tiek pat reiškia turėti nešvarų veidą, kaip ir nešvarią galvos 

<xlą, todėl kad Į>lciskano.» nesislepia.
Ruffles pagelbės junia atsikratyti pleiskanų j savaite ar dešimtį dienu 

laiko. Pamėginkite ji.
65c. vaistinėse, arba prisiųskite 7Sc. tiesiai į laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

grožės pamatas 
, dentistai, moky 

tėvai—net mies 
ragina prie švaru 

tokio kuris butų žymiai naudin 
— švarumo odos, galvos, dantų 
, plaukų — 

i švariu 
kunui, 

būti pasirenkama 
kožnam savo 

cremai i
savo (laij prie kūno švarumo. vos Biblioteką, Lietuvos Politek- 

niką, Lietuvos Panteoną ir pri
sižada visomis pastangomis to
kias draugijas remti ir tokį rė
mimo darbą paveda Tarybai ar
ba jos komisijai, kuri bus šio 
Seimo išrinkta.

J‘4) Šis Seimas kreipia ypatin
gą atydą į pastangas įvairių 
Lietuvos ir vietiniu dailininkų 

lėtai; sukramtyk maistą 1^^ pionierių Amerikos Ke
ltuvių tarpe,, užgiria jų darbuo- 

daug rupumo, tę ir ateityje prisižada remti 
kviečių grudai, vjsus tuos, kurie savo darbais 

tokios paramos užsitarnaus, ir 
tolesnį informacijos it rėmimo 
darbą paveda Tarybai arba jos 
komisijai, kuri bus šio Seimo 
išrinkta ,ir ypačiai kreipia do- 
inę į tai, kad yra mums pagei
daujamą, kad musų ruošiamieji 
vaidinimai bei koncertai butų 
išlaikomi prideramoj augštumoj, 
o nebūtų vien tik atskiru drau
gijų pasipleninimo priemonė”.

Išklausius rezoliucijos, kalba 
atstovas p. J. O. širvy.das, p. 
P. įjazdauskas, p. S. E. Vitai- 
tis, p. F. Pivoriūnas. Po disku
sijų vienbalsiai rezaliucija pri
imtai

Įnešta, kad butų pasiųsti pa
sveikinimo telegramai:

a) Suvienytų Valstijų Prezi
dentui

b) Lietuvos Respublikos Pre
zidentui

c) Lietuvos Ministerių Kabi
netui

Tekstus pagamina 
komisija.

Lietuviu Moksleiviu 
se referuoja adv.- F. 
čius, patiekdams sekančią rezo
liuciją:

“Penktas Amerikos Lietuvių 
Visuotinas Seimas imdamas į 
atydą sunkų lietuvių mokslei
vių padėtį Amerikoj ir Lietu
voj, ir atmindamas tas pastan
gas, kurias Amerikos lietuviai 
yra darę per savo draugijas, 
kaip ve “Aušrą“, “Motinėlę“ ir 
“Moksleivių šelpimo Dr-ją”, ir 
t. p., ir tą gerą darbą, kokį tos 
draugijos atliko, nutaria:

“y) Prašyti' Lietuvos pedago
gų ir visuomenės veikėjų, idant 
jie sutvertų organą, kuris rū
pintųs Lietuvos moksleivijos 
reikalais, ir reikalui esant, duo
tų nurodymus, patarimus ir 
rekomendacijas Amerikos lietu
viams ir jų moksleivių reikalais 
susirūpinusiais organams.

“2) Kad šio Seimo renkama 
Taryba turėtų savo Moksleivių 
Šelpimo Komisiją, kuri rūpinsis 
pašalpos reikalaujančiais moks
leiviais iki kiek jų ištekliai tą

Virimo Receptas
Vienas iš maištingiausių ir syei 

kiaušių vaisių yra ananasas (pine 
apple). Pineapple skystimas yra gf 
ras medikaliama tikslams ir pagelb 
sti nuo nevirškinimo. Dėžiniai pine 
apple yra tos pat vertės kaip ir švie 
ži. Bet reikia būti atsargiai su pasi 
rinkimu jų rųšių. štai speciališkas 
jūsų vakarienei šį vakarą receptai 
pasakantis kaip pasidaryt skanų Pine 
apple Pasmogj.

PINEAPPLE PASMOGIS

RODYKLE No. 51
Naminiai Pasigelbėjimai

Prašalinimui bryžių nuo veidro
džio, trink stiklą lemono skystimu. 
Paskui nušluostyk tyru vandeniu.

Patrink šmotu vaško stalčius ar
ba duris jeigu jos apsisprendžia. Tas 
palengvins atidarinėjimą.

Mazgo jant nublankusias materi
jas, dadėk j vandenį biskį acto. Tas 
atgaivins spalvas.

prašalinimui prakaito plėtmų pa
trink ąu biskiu ammonijos. Paskui 
išplauk alkoholy) ir vandenyj.
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KORESPONDENCIJOS
Collinsville, Cal

Kenosha, Wis. Degver, Colo

Iš Dailės Ratelio

SLA 212 kp. Dailės Ratelis lai
kė mėnesinį susirinkimą rūgs. 
72 d., 220 Mihvaukee avė. t arp 
kitko nutarė surengti vakarą 
su programų ir šokiais. Nutar
ta ir kontestą padaryti:' kuris 
iš narių iki Naujų Metų dau
giau naujų narių prirašys, tas 
gims dovaną. Kontos taktams

Musų kolonijoje lietuvių, ma
nau, yra apię poras šimtų. “Nau
jienų” draugų čia randasi nr- 
daugiausia, gal koks pustuzinis 
“Naujienų” skaitytojų. “Drau
gas“ ir “Laisvė”, abu sudėjus i 
krūvą, turi apie porą desetkų 
skaitytojų. Mat, čia tarp kata
liku ir komunistu yra bendras 
frontas, kad niekinus socialis
tus ir tautininkus.

J. A. Vaitkus.

šitas mie telis yra gana gra
žioje' virtoje, gyventi s veiktu 
oras labai geras, tik Liūdna, 
nes per daug melų dar , nesu 
šiame miestelyje suėjęs nei vie
no lietuvio. Geriausias mano 
gyvenimo draugas, tai “Naujie
nos”. Aš su jomis (“Naujieno
mis”} jau dahg metų kaip 
draugauju ir kalbuosi lietuviš
kai. —John Mar^hall.

Krebs, Okla

metai

Tai yra vėliausias muzi
koje dalykas dabar taip 
ištobulintas, kad su vienu 
dialos pasukimu, gali gau
ti stotį, kokią tik nori.
Apsisaugokite netikrų se
tų ir nežinomų pardavė-

Tel. Lnfavelte^ 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

8101 S'o. Halsted St., kampas 31 gat.

Man, kaipo pašaliniam, tas 
daug neapeina, bet kaip išro
do., Dailės Ratelis- gerai sukasi 
ir eina pirmyn, šftai ir šiame' 
susirinkime įstojo vienas gana 
geras dainininkas (tenoras) d. 
Pabarška, senas chicagietis. Jis 
apsigyveno Kenoshoj ir čia, 
prie 21 N. Main st., atidarė ce- 
verykų sankrovą.

Dailėj? Ratelis dabar turi nau
ja mokytoją, kuris mano Ke-i 
noslioj apsigyventi. Jis jau tu
rėjo pamokas ir, kaip matyt,! 
nariai yra patenkinti savo nau-J 
juoju mokytoju. Jis tuojaus! 
stvėrėsi už darbo ir pirmos re-

Įvyks ketverge, rufts. 
v. vak., gerai žinomoj'

iMarion, III

Aš vienas lietuvis visame 
mieste, bet skaitau “Naujienas” 
taip senai, kaip senai gyvenu 
šiame mieste. “Naujienos” man 
tikros patarėjos visose mano 
gyvenimo reikaluose ir tol jas 
skaitysiu, kol “NaųjienųV pa
kraipa. bus tokia, kokia yra 
šiandie,' nes aš komunistiškų ir 
ir klcrikališkų šlamštų nemėgs
tu. —Vincent Plausky.

.Jau 
mus šiauria bedarbė. Lietuviai 
veik visi išvažinėjo i kitus mies
tus. Aš pats verčiuos iš groserė- 
lio biznio, o keli mano draugai, 
kurie nevažiavo kitur, apsipir-( 
ko žemės sklypelį, ant jos* dir
ba ir laukia geresnių laikų. Pa
tartina čia nei vienam neva
žiuoti darbo ieškoti, nes mums 
patiems jo nėra. —J. Aušiera.

Westernpoint, Md

Musų miestelyje yra 6 lietu
viu 
go lietuviu būrelio žvdi vieny
bė

šeimynos, tarp nesakitlin-

Barton, Ohio

Atwatei\Kent, Freshman, 
visiems yra gerai žinomos ir ne-R. C. A. Radiolos 

brangios. Parduoda ant lengvų išlygų ir veltas pa
tarnavimas.

Pamatykite Gulbransen pianus pas

JQS. F. BUDRIK, PIANŲ KRAUTUVĖSE
/ 3343-3417-3421 So. Halsted Street

Garsinkite. NAUJIENOSE”

DR. G. SĘRNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
VUsi Pen'risyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, lailęe 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

^DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS-

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

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

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

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Lietuviai Advokatai VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.ir mede. Jokių nesutiikmų 

nėra. Esam pilnai patenkinti 
savo gyvenimu. “Naujienos” 
yra tikriausiu musų draugu ir 
uoliausiu žinių nešėju.

Joe VVelsengoff.

Telefonai: !
 Dienomis: Canal

3110. Naktį
Drexel 0950

Boulevard 4136Tel. Dearborn 9057K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Ręom 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.

Čia yra apsigyvenę lietuvių 
labai daug”, viso 2 lietuviai, 

skaitau “Naujienas”, o ma
deras* draugas skaito “Ke- 
”. Reiškia, mudviem švie- 
netruksta. Viens iš bolše

vikų abazo čia buvo atsikraus
tęs, bet pamatęs pas mus “Nau- 

ir “Keleivį”—išsigan-

no A. A. SLAKIS Dr. Jau J. Smetana 3235 So. Halsted St.

OPTOMETRISTAS
Vai.; 9—10 išryto ir po 8 v. v. 

» . .......... .............................i, m

galvojau apie j ienas

vo prašomi pribūti laiku, nes 
ir pirm. A. Banį girdėjau sa
kant, kad mokytojas bus kaip 
7 v. vak., tad ir visi choristai 
tuo laiku turį būti.

Aš jau senai
prisi rasimą prie Dailės Ratelio, 
bet vis baiminans. Mat vienas 
geras draugas vis sakydavo, 
kad. girdi, prie to Ratelio vien 
buržujai priklauso, todėl aš ir 
maniau, kad darbininkui ten 
tikrai vietos nėra. Todėl labai 
atidžiai klausiaus susirinkime,| 
ar ką neišgirsiu prieš darbinin
kus. Bet nieko panašaus negir- 

sužinojau, kad Dai- 
yra nepartinis, susi- 
visokiu pažiniu na-

tarsi šėtonas šventinto vandens 
lašą pajautęs. —K. Kvadaras.

Kempton, W. Va
šiame mieste lietuvių gyve- 

na 5 šeimynos, didžiuma jų ti
kinti žmonės. Aš tikrai vienas 
skaitau “Naujienas”, o kiti ne
skaito jokio laikraščio.

Jonas Yankevičius.

Advokatas
A Ofisas vidurmiestyj: 

Koom 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. VVashington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 3395

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal (HJ23 

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

. --------- --—

LIETUVIAI DAKTARAI

Batelis 
inti' iš

chorą, dra- 
Taigi Rately 

. Visiems na
riams ITTit< lis nuteikė po auk
so ženkleli ir dar turi apie $200 
turto. Sužinojęs tai ir aš ban
dysiu’ tapti Ratilio nariu ir

mos skvrin

K.JURGELIOHIS
ADVOKATAS’ , 

Miesto Ofisaą
190 5lo. State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

h

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas B^rden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearbron St. Koom 1538 
Telephone Kandolph 3261

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

7

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. ' Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAl'
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 S’o. Ashland Aye., 2 luboa 

' Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

J. P. WAITCHES
10756 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

Ofiso ir Kės. Tol. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Hal»tcd St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir G iki B vakare.
Kės. 3201 So.rWallace Street ‘

.. ■ ■■- ■■ — — -

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

į Res. telephone Hyde Paik 4000 
.... . 11 1 ■■■—■■i

ir kiliems patariu prie Ratelio 
prisidėti ir kartu lavintis dai
lėj. Tai naudinga kaip jaunam, 
taip ir augusiam.

—Visur Buvęs.

Budweiser
TIKRAS APYNip-SALYKLO SYRUPAS

St. Louis, Mo
Turiu už garbę pranešti vie

tos ir• apielinkės miestelių lie
tuviams, kad Naujienų admi
nistracija suteikė man teisę 
užrašinėti Naujienas ir priimti 
prenumeratą. Todėl meldžiu vi
sų, kurie norite gauti dienraš
tį Naujienas, ateiti j mano ofi
są. Tamstoms nekasiuos nė pi
nigų persiuntimas, ’nė štampų, 
nė laiško nereikės rašyti. Nau
jienų prenumerata metams yra 
7 doleriai, į Lietuvą 8 doleriai. 
Labai patartina užrašyti savo 
giminėms bei draugams į Lie
tuvą. Aš esu keliems užrašęs, 
tai gaunu padėkos laiškus ir sa
ko, kad Naujienos yra didesnė 
dovana, kaip pinigai.

—VValter Domashevich, 
Keal Eestate, Insurance, Steam- 
ship riekėt Agency, 841 Brook- 
lyn St., St. Lotus, Mo.

Pirkite nuo 
savo groser- 
ninko ar kai
myno pirklio

Su Budweiser Tikrų Apynių Ka
lyklos Syropu jums krautuvnin- 
kas duoda vienatines rųšies 
dovaną, vertą gauti. Jis duoda 
kitus viršijantį produktą! Tai 
yra 100% gryną ekstraktą pa
rinktų žieminių miežių — ku
riuose absoliutiškai nėra jokių 
priemaišų, šiukšlių, ar pridėckų! 
Jo skonį sudaro geras mišinys 
Saazer importuotų ir parinktų 
vietos apynių! Pilni 3 svarų 
kenai!

ST. LOUIS
Western Sales Corporation ”*7

Distributors t Chicago, III. j

Kas Dedasi Lietuvių 
' kolonijose

Va n Voorhis, Pa.
Musų miestelyje gyvena 11 

lietuvių šeimynų ir 12 pavienių. 
Didžiuma neskaito jokių laik
raščių, kiti skaito klerikališkus 
laikraščius, o dar kiti komunis
tiškus, nes čia jie turi 4 pasė
kėjus, o likusioji dalis skaito 
“Naujienas” ir “Keleivį”.

K. Gedzins.

SVARBU
Juice Grape Pirkėjų Atydos

Kaip geležinkeliai yra nustoję pardavinėti juice 
grapes prie team kelių, Kalifornijos gamintojai 
nutarė sukoncentruoti visus juice grapes į vie
ną vietą. \ /

Atsilankykit į
Didžiausi Naują South Water Market 

14th PL ir 15th St
Tarpe Rapine Avė. ir Morgan St.

Čia jus galėsite pamatyti didžiausį pasirinkimą 
juice grapes, koks kada nors buvo siūlomas par
davimui Chicagoje. Pasinauduokit iš šios pui
kios progos dėl pasirinkimo visokios rųšies la
bai žemomis kainomis.
Del parankumo tų, kurie negali atvažiuoti nusipirkti paprasto

mis dienomis, marketąs bus atdaras kiekvieną 
Nedėldienį per šį sezoną \

Į............ . -■ — 1 .....

JOHN KUCHINSKAS
LAWVER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I^avitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Koom 2001
Te. Kandolpli 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

V. W. RUTKAUSKAS
, Advokatas
29 So. La Šalie St, Koom 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S’. Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
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 Siuntinio Sky

rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
i .. . .... ..........— ...........- ■ -..... ......

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

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

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

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

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

...................... ........................... Atkirp čia ................:................................
Data: Rugsėjo 29 d., 1926 •_______

cOR pORATfO/v
> / -PRESENT FOR REOĘhmr 
UNITED PROFIT
sendj«u<ąh» V< E PAI O TO 

f^RING CORPORATION 
iVV VORK.N.V.

o<«*M*L O>»i*a»l iW<n

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

,r . . į nuo 9 ikt II vai. ryte;
Valandos nuo į Jįj vaj. vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., Room^209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Te). Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

I
rDR. MARGERIS*!

Gydytojas ir Chirurgas I 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevarl 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

' DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
V /

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos- tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandose 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomls ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 l , , i ------------------- 9

DAINOS
Del keturių balsų 

parinktos L. E ramino 
šios dainos tinka chorams ir 

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

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

Chicago, DL
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NAUJIENOS
The Lilhuanian Daily New«

Publishcd Daily Escept Sunday 
by tho lathuanian Daily Newi Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Kooaerelt 8500

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III, under the act of 
March 3rd 1879.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagojo — paštu:

Metams ..............r..M................ $8.00
Pusei metų .... .......................... $4.00
Trims mėnesiams .................... 2.50
Dviem mėnesiams .................... 1.50
Vienam mėnesiui ..........„...... _ .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija -y........................... 8c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ...............................    $7.00
Pusei motų ................................ 3.50
Trims mėnesiams ....................  1.75
Dviem mėnesiams ..................... 1.25
Vienam mėnesiui ........................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bcn* 
drovfi, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
IU. — Telefonas: Roosevelt 8500.

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

orderiu kartu su užsakymu.

Tie policijos savivaliavimo 
aktai įvyksta dėl to, kad daugu
ma žmonių, tarnaujančių polici
joje, dar tebėra tie patys, ką 
tarnavo prie klerikalų valdžios. 
Krikščionių valdžia per Šešis sa
vo viešpatavimo metus pririnko 
j policijų visokių netikusių gai
valų ir ištvirkino net ir padores
nius policininkus, kadangi smur
tas buvo tos valdžios kasdienine 
duona.

Gaila, kad naujoji valdžia dar 
iki šiol nesuspėjo apvalyti val
stybės įstaigas nuo tų gaivalų. 
Bet Kauno ir Jonavos, įvykiai 
pagretins valymo darbų.

GARLANDO FONDAS

APSIVALYMAS NUO 
SMURTININKŲ.

»•

M1LIONIERIO PALIKTU TURTU BUVO 
ŠELPIAMI RADIKALAI 

U C 12 12 13
FONDO GLOBĖJAI NETURĖJO JOKIOS 

AIŠKIOS IDĖJOS
• e e • • • 
e e e .• 

LIKVIDACIJA

Anglų spauda praneša, kad esąs likviduojamas pus
antro miliono dolerių Garlando fondas, iš kurio buvo šel
piami radikališki ir liberališki laikraščiai ir sumany
mai.

Tas fondas buvo susidaręs iš to, kad jaunas vaikinas, 
Charles Garland, atsisakė priimti savo turtingo tėvo pa
likimą, susidedanti iš $901,555. Jaunam paveldėtojui ro- 
Uesl, kad bus “nedora” naudotis pinigais, kuriuos jo te- 

yas pelnė, išnaudodamas darbininkus. Savo draugo, lio- 
gero N. Baldvvino (pilietinių laisvių sąjungos pirminin
ko), patariamas, Charles Garland pavedė tą turtą tam 
tikram globėjų komitetui, kad jisai suvartotų jį “visuo
menės reikalams”. J komitetą įėjo be kitų ir komunistų 
vadai William Z. Foster ir Ben Gitlow.

Kadangi senio Garlando pinigai buvo įdėti į pelnin
gų kompanijų akcijas, tai jie trumpu laiku užaugo be
veik dvigubai, ir globėjų komiteto rankose atsidūrė $1.- 
674,000.

Šitais pinigais buvo sušelpta bolševikuojanti žinių 
agentūra “Federated Press”, keletas radikališkų laikraš
čių ir žurnalų ir viena-antra darbininkams skiriama mo
kykla. Be to, buvo suteikta parama kai kuriems žmo
nėms, turėjusiems bylas dėl politikos prasižengimų. Di
delė suma esanti išleistu dar ir paskolų formoje.

Dabar, sako, iš fondo jau nedaug kas belikę, ir jo glo
bėjai nutarę ji likviduoti.

Reikia pripažinti, kad jaunasis Garlandis pasirodė 
esąs didelis idealistas. Retai pasaulyje rasi žmogų, kuris 
atsižadėtų pusantro miliono dolerių dėl idėjos! Bet jo tė
vo palikimo suvartojimas kažin ar buvo išmintingu budu 
atliktas.

Garlando fondas rėmė įvairiausių rųšių “radikaliz
mą”, neatsižvelgiant į tai, kad po radikalizmo skraiste 
dažnai slepiasi griežtai priešingi vieni kitiems dalykai. 
Iš fondo, sakysime, gaudavo pašalpą asmens, kovojantys 
už žodžio, susirinkimų ir streikų laisvę. Bet kartu jo pa
šalpomis naudodavosi ir komunistai, kurie niekam kitam 
nepripažįsta laisvės, kaip tik sau! Tuo budu fondo pini
gais vargiai buvo pasiekta kokių teigiamų rezultatų — 
tik pasinaudojo atskiri žmonės, kurie nenori arba nemo
ka savo pajėgomis užsidirbti sau gyvenimą.

Jeigu tas jaunas milionierius butų pats turėjęs kokį 
aiškų programą, tai 'jo turtas butų veikiausia atnešęs 
daugiaus teigiamų vaisių.

Apžvalga
KRIKŠČIONIŠKOJO VALDY

MO ATSIRŪGIMAI.

Nors jau keletas mėnesių, 
/kaip Lietuvoje pasikeitė valdžia, 
bet da ir dabar laiks nuo laiko 
įvyksta žiaurių smurto aktų po
licijos apsiėjime su piliečiais. 
Tokiu savo elgesiu policija pasi
žymi ypatingai su streikuojan
čiais darbininkais.

Rugsėjo 1 d. Kaune ir Jona
voj policija žiauriai puolė strei
kuojančius degtukų fabrikų dar
bininkus daugelį sumušė ir 
kai kuriuos suareštavo. Vieną 
streikininkų, socialdemokratų 
Volkovičių, policija net surakino 
geležiniais pančiais ir varSBi 
gatve į policijos nuovadų.

Suprantamas daiktas, kad ši
tokie policijos smurto darbai

įvyksta be vyriausybes žinios. 
Vidaus reikalų ministeris dabar 
yra socialdemokratas Požėla. 
Policininkus, kurie šitaip elgia
si su darbininkais, jisai be ati
dėliojimo meta, lauk iš tarnybos 
ir traukia atsakomybes. Del 
Kauno įvykių ministeris jau at
statė Kauno apskr. policijos ya- 
<|ą Janušonj ir Kauno m. 1 nuo
vados viršininkų Krikščiūnų. Be 
to, vedama aštri kvota (tyrinė- 
mas) ir dėl kitų policijos tar
nautojų kaltės. Pats ministeris 
pareiškė:

“Policija neturi užmiršti, 
kad ji yra vyriausybės orga
nas. Kas to nesupranta, bps 
pašalintas. Visi nusidėję as
menys turės būti nubausti. 
Jau dabar paaiškėjo, kad ne
begalės pasilikti pareigose po
licijos vadas ir 1 n. viršinin
kas, kad reikia peržiūrėti as
meninę Kauno policijos sudė
tį, kiek ji atatinka savo parei
goms.”

Del rugsėjo 1 d. įvykių Kau
ne ir Jonavoje Lietuvos social
demokratų savaitraštis reika
lauja, kad policija ir kitos vi
daus reikalų ministerią žinioje 
esančios įstaigos butų be atidė
liojimo apvalytos nuo smurtinin
kų. Nors ministeris jau pašali
no iš vietų dvejetą stambiausių
jų kaltininkų ir veda kvotą nu
baudimui kitų, bet “Socialdemo
kratas” sako, kad to dar nepa
kanka — reikią peržiūrėti polici
jos darbus visoje Lietuvoje, kad 
iššlavus lauk visas šiukšles, ku
riomis klerikalai užteršė valsty
bės įstaigas savo šeimininkavi
mo metais.

Kauno laikraštis sako :

“Krikščionių valdymo lai
kais piliečiai buvo dalinami į 
svarbius ir nesvarbius. Krik
ščionių laikais darbininkas vi
suomet buvo skaitomas ant
ros rųšies žmogumi, o jeigu 
jis dar keldavo kovą prieš sa
vo išnaudotojus, jis būdavo 
dedamas bolševiku ir su juo 
buvo galima pasielgti kaip 
galingieji norėjo.

Toj pačioj dvasioj liko iš
auklėta ir musų policija. Del 
jos darbininkas buvo klusnus 
kapitalisto vergas, ir jeigu jis 
bandė ieškoti savo teisių te
galės kovos priemonėmis, jau 
tuo vienu jis buvo kaltininkas 
ir policija skaitė savo pareiga 
barbariškai pulti kovojanti. 
Krikščionių rėžimas, vaduo- 
damos partinės politikos dės
niais, .atatinkamai išauklėjo 
ir visą valdiškąjį aparatą, 
atatinkamai paruošė visų pir
ma musų policiją. Aklas vir
šininkų įsakymų vykdymas, 
smurtas, tiesos ir žmonių 
spardymas pasidarė Lietuvos 
policininko privalomoji savy
bė, įaugo į jo sielą ir privaiši
no policininkų eilėse smurti
ninkų, mušeikų, nešvarių pa
taikūnų.

Tos policijos savybės tebe- 
sireiškia beveik kasdieną ir 
dabar. Pasikeitė vyriausybe. 
Jos viršūnėje atsistojo žmo
nės griežtai kitokių pažiūrų ir 
siekimų, bet senosios valdžios 
sudarytam aparate čežėti če
ža senojo raugo žmonių, kurie 
negali ir nenori psisitaikinti 
naujiems reikalavimams, nes 
politine jų dūšia pramirko 
krikščioniška sauvale, veid- 
mainingumu ir vergiškumu. 
Nenori da ir dėlto, kad ne vie
na dešimtis eilinių valdžios 
agentų netiki dabartiniu pasi
keitimu ir laukia greitai grįž
tant senąjį, jų pamėgstą rėži
mą. Kauno ir Jonavos įvy
kiai, — tai tik krikščioniško
jo valdymo atsirūgimas, ku
riuos gal visai sąmoningai ir 
movokacijos tikslais paaštri
no tebesėdį policijoj reakci-' 
jos agentai.

Mes griežtai^ protestuoj ame 
prieš vis besikartojantį polici-l 
jos smurtą ir sauvalę prieš 
darbininkus. Lietuvos darbi
ninkas turi būt laikomas ly
gus su kitais piliečiais ne žo
džiais, bet teisingu jo teisių 
dabojimu
Kauno ir Jonavos įvykiai turi 
būt bešališkai ištirti iki galui 
ir kaltininkai turi gauti pel
nytą atlyginimą be jokio pa
sigailėjimu. įvykių tardy- 

. nias neprivalo aplenkti nei že-

ir apsaugojimu

S •pirmuoju įstatymu balsuoti te-' 
galėjo mažiausia 25 metų senu
mo pilietis, kuris mokėjo pen- 
kioliką ar daugiau ienų valsty
bės mokesnių metams. Tokių 
žmonių visoj valstybėj atsirado 
500,000. Rinkimų w įstatymas 
1900 m. vėl buvo pakeistas: mo
kesnių kvota buvo sumažinta 
iki 10 ienų (maž-daug penkių 
dolerių). Tą pakeistą įstatymą 
priėmus, balsuotojų skaičius pa
šoko iki 1,500,000. Mokesnių 
kvota balsuotojui 1920 m. buvo 
nustatyta trys ienos. Tuo budu 
balsuotojų skaičius padidėjo iki 
2,860,000. Trečias įstatymo pa
keitimas, kaip jau buvo minėta, 
įvyko šių metų pradžioj.

, Politinis susipratimas Japoni
joj yra labai menkas. 
Per daugelį šimtmečių žmonės 
buvo padalinti į dvi klasi: viena 
tų klasių davinėjo įsakymus, o 

(kita pildė juos. Toks sutvar
kymas nustelbė miniose įdoma-

Įvairenybės
Vertė didelio anglų 

dienraščio

[Pacific and Atlantic Photo] 
I

Kap. Rene Fonck ir Įeit. VVilliam Curtin, kurie-bandė orlaiviu vimą politikos klausimais. Iš ki- 
Orlaivis sudužo ir jiedu savo tos pusės, paprasti Žmonės nie

ko daugiau ir negalėjo daryti 
_ kaip tik pildyti “aukštesniųjų 
” ponų” paliepimus. Kritikuoti tų 

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ponų politiką buvo gan pavojin- 
M _ - Z _ — K TViViu JulvLii nndofiu faaa

iš New Yorko į Paryžių nulėkti.
tikslo nepasiekė. Nelaimėj žuvo du žmogų.

Apie Įvairius Dalykus.
M

XXX3XtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl
Nepaprastas pervers
mas Japonijos politiš

kame gyvenime
Balsiiotoju skaičius padidėjo 

keturis kartus. - Japonijos

rinkimų įstatymai. — Tą įs
tatymų keitimas. — Japonų 
liaudies politiškas nesubren
dimas. — Lyderiai. — Par
lamento reikšmė dabar ir 
ateityj.

Anglų dienraštis “Daily Mail” 
reikalauja kas savaitė 750 tonų 
(1,500,000 klgr.) popierio; per 
metus suvartoja pusantro šimto 
tankų po 4000 anglų svarų 
(1500 klgr.) spaustuvės 
dažų'— viso už 60,000 svarų 
sterlingų (300 tukst. dol.); už 
redakcijos darbus kas savaitė 
išmoka 4000 sv. ster. (20,000 
dol.), už raštus iš šalies — 1000 
tv. (5 tukst. dol.); spaustuvės ir 
redakcijos reikalams suvartoja 
ma 12,000 cnt. anglies 5,300 
cnt. kokso, 3,500 galonų (apie 
16,000 litrų) parafino metalui 
valyti, 90 tonų virvučių, 4,000 
elektros lempučių, 25,000 foto
grafijos popierio; kasdien laik
raštis gauna tarp 3000—10,000 
laiškų; laikraščiui pagaminti vi
so dirba kasdien 2800 žmonių; 
spaustuvė turi 12 didžiųjų ma
šinų, kurios per valandą išspaus
dina 816,000 egzempliorių, kiek
vienas laikraščio numeris po 24 
pušlapius ,viso laikraščio spaus
dinama 1,296,000 egzempliorių; 
laikraščiui išsiuntinėti į stotis 
ir uostus laikoma 60 tam tikrų 
Automobilių.

ga. Tokia dalykų padėtis tęsė
si per

Kai 
zuotis, 
kreipė 
rado tūkstančiai jaunuolių, ku
rie ėmė veržtis^ mokyklas. Jie 
didžiausiu atsidėjimu studijavo 
industriją^ komerciją, literatū
rą, pritaikomąjį mokslą ir t.t., 
bet į rx>litišlcuH mokslus nesigi
lino. šiandien toj srityj paste- 

biama daugiau veiklumo, bet 
masių ' indiferentiškumas tebė
ra dar didelis.

Politikos klausimai Japonijoj 
didelės reikšmės neturi. Sėkmin
gam lyderiui nėra reikalo pa
tiekti rinkikams konstruktyvį 
programą: jam daug svarbiau 
yra mokėti į žmonių jausmus

ilgus šimtmečius.
Japonija ėmė moderni- 
žmonės visgi nedaug te- 
dėmesio į politiką. Atsi-Tuo budu Amerikos balsuoto

jų skaičius padidėjo 29,000,000. 
Bet tas padidėjimas nesiekė net 
100 nuoš.i Amendmento priėmi
mo laiku Amerika turėjo 31,- 
000,000 vyrų balsuotojų. ■

Japonijos rinkimų įstatymo 

reikšme dabar pasidarys aiškes
nė, turint galvoj tą faktą, jog 
prieš sausio 30 d. 1926 m. iš 
59,000,000 Japonijos gyventojų 
balsuoti tegalėjo tik 3,000,000. 
Bet vieną gražų rytą japonai 
pabudo ir patyrė, kad jie turi 
keturis kartus daugiau balsuo
tojų. Tas politinis perversmas 
yra daug reikšmingesnis, negu 
.1923 m. įvykęs žemės drebėji
mas. Politikai sako, jog po pri
ėmimo konstitucijos 1889 m. 
išleidimas naujo rinkimų įsta
tymo yra svarbiausias įvykis.

Ryšy j su Jiaujuoju įstatymu 
japonų valdžioj įvyko stambių 
permainų. Užimti vidaus 'įeika-' 
jų ministeriaus vietą tapo pa
kviestas* Hamaguchi, kuris yra 
labai gabus ir įtakingas 
gus.

ily toj, poryt — bile -dieną 
Japonijos gyvenime gali įvykti 
didelis perversmas, 
chi Kinnosuke. Balsuotojų skai
čius japonuose padidėjo keturis 
kartus. Net žymiausi politikai 
šiandien negali pasakyti kokios 
įtakos tas nepapjastas atsitiki
mas padarys japonų gyvenimui 
apskritai.

Šių metų satisio 30 d. mika
do patvirtino naują rinkimų 
įstatymą, kuris praeitais me
tais buvo parlamento priimtas. 
Pirmą kartą Japonijos istorijoj 
žmonėms tapo suteikta balsavi-i ’™ atsi|aikyti Hnkimus’|aikraščiai. ‘ kaip pa.
mo teisės. Vienu plunksnos pa-|prieš busimą audn}. o ta and- pl.astai daug rašo apie visokias 
brėžimu tapo panaikintos dv.-ira gali kilti bile dieną: pakan- ^rupci’jas ir skandalus.
dešimt penkių .šimtmečių poh- ka gl.iuti koancijos kabinetui,1 žinomas radikaUško nusista- 

■ • laS kad buty P.askelbti nauji ,rinki’ tymo japonų politikas, Tagava,
mai. 1 ie gi rinkimai neišven- i<artą laikė prakalbą nedidelia-

nepaprastas įvy- giamai sukels politinę audrą. me miestuke. Prakalba Riau
kia. Balsuotojų skaičius padidė-Prisidės 12,000,000 naujų bal- 'Sytojams padare didelio Jspud- 
jo ne tūkstančiais, ne desėtkais suotojų, kurių nusistatymo 
arba šimtais tūkstančių, bet šiandien niekas dar nežino, 
milionais. i 
bia, jog naujuoju įstatymu ta 'J 
po suteikta balsavimo 1 
maž-daug 12,000,000 žmonių, ^ti,

sako Ada-

tinės tradicijos, ] 
žmonės turėjo lenktis.

Tai tikrai

žmo-
Iš viso valdžia tvirtina

džio prasmėj, Japonijoj nėra. 
Tiesa, ten yra kelios neva par
tijos. Bet jų tvirtumas priklau
so ne nuo principų ir platfor
mos, ale lyderių popu lai ingumo.

Svetimšalis, sako Kinnosuke, 
negali suprasti to 'fakto, kad 
laike rinkimų.indiferentiški po
litikoj japonai labai .bruzda ir 
triukšmauja. Neretai pasitaiko 
gan rimtų susirėmimų. Prieš

o

Keikalaukite šio 
Naujo

Šviesus, Tams
Tonikas 

—Visur! Pirkit j j pas 
groserninką — delikateaen 
arba telefonuokit

KIMBALL

žio. Apylinkės rinkikų vadai 
sveikino kalbėtojų. Vėliau vie-

Rinkimų biuras skel- balsuotojų nusistatymų Japoni- nag jų nusivedė Tagava į šalį 
įaujuoju įstatymu ta *j°J* yra sunkiau atspėti, negu įr paklausė:

teisės Dile kur kitur. Reikia neužmir-l 
kad parlamentarinė valdžia

Tiek yra taip vadinamų “doku-(ten tebėra dar visai jaunutė į

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

kelių desetkų metų senu-

O dabar pasakykite, kiek tu
rite pinigų?”

i “Pinigų!” nustebo Tagava. 
“Kam jie reikalingi?”

“Jus patys žinote. Prakalbos 
yra prakalbos—tai ir visa. Rei
kia pinigų, kad jos tikslą pa
siektų.”

Į , > . i •
Milžiniškas balsuotojų skai-

ritsu seikei”, t. y. nepriklau-;vos 
somų žmonių, kurie gali pasi-,n10* ____
daryti sau pragyvęnimą. Mat, į Kitas vėl dalykas. Del parla- 
balsavimo teises tapo suteiktos menĮ0 įsteigimo Japonijos žmo- 
tik vyrams, kurie yra mažiau- 'pčms nereikėjo kraujas lieti, 
šia 25 metų amžiaus ir patyš ]<ajp kitose šalyse. Imperatorius 
pasidaro sau pragyvenimą. Meiji liuosu noru aprubežiaVo x:aus nunidėiimas žad’i dauiz ge-

1920 m. Amerikoj buvo rati- D.1Iia ktpio-damas narla t Pa<^J^as žada d<.ųg gc 
dPvvniniii tMM g 4’ lstel2admas PiUld" ro Japonijai. Parlamentas pratūnotas devynioliktas amend- mentą. Tą istorišką faktą rei- darvli it«kos vaimentas, kuriuo tapo suteikta kia ^ikyti galvoj. Tiesa, minis-— “ <UUK*£‘U »takOS -Val’

moterims, balsavimo teisės. f • nirmininkiis ir šiandien < j .. .ienų pnmininKus n .šiandien tų draugija, kokiu jis buvo iki 
-- ■■■ . ——- skiria imperatorius?* Bet jokis §į0L Kuomet 

mesnįų, nei aukštesnių Vi- kabinetas negali pasilaikyti, ku

džini ir nebebus vien tik deba-

parlamentas re
prezentuos keliolika milionų---------— —-------------(J -------------- ---------------- --- 1 , . - . Į/* rVIAVUlIlCĮ 

daus Reikalų Ministerijos val-,rl° neremia parlamento daugu- žmonių, tai su juo priversti bus 
dininkų. Neaplenkti nė nau-,11^;
jai paskirtųjų. Jei i 
nieji valdininkai nemoka ar 
nenori duoti žemesniems 
agentams tinkamų elgimosi 
instrukcijų, tai rodo, kad jie 
yra patekę ne savo vieton ir 
.turi ją užleisti kitiems. Ypa
tingai.tiksliai turi būti ištirta, 
ar nėra V. Reik. Ministerijoj 
sabotažo.

Kauno ir Jonavos įvykiai 
stato Vidaus Reikalų ministę- 
rio dienotvarkei) dar platesnį 
klausimą, — tai . būtent grei
čiau ir be atodairos valyti po
licijos kadrus ir'-vyti' laukan 
visus smurtininkus, galingų
jų pataikūnus ir kyšininkus, 'rinkinių įstatymui; 
kurių gana prisiveisė per še- tris kartus, 
šerius krikščionių 
vimo metus.

' skaitytis ir biurokratai. Tuo pa-
aukštes-| Amerikoj rinkimų tvarka yra gju laiku liaudyj ims bręsti po- 

Tadi’tiška sąmonė ir ji pradėsnumatyta konstitucijoj, 
tvarka gali būti pakeista 
amendmentu. Visai kitaip yra i . , .
Japonijoj. Rinkimų įstatymai' _Lrieš šimtą metų japonai 
nepriklauso ndo konstitucijos: &an primityvišką gyvenimą,
jie yra leidžiami skyrium. L , 
tai yra didelė laimė, sako Kin- 
nospke. Amerikoj ir kitose

1 šalyse konstituciją galima pa
pildyti arba pataisyti. Japonijoj 
kitaip atsinešama į tuos daly
kus. Pataisyti konstituciją dau
gumai japonų reiškia tą pat, ką 
pakeisti jų religiją..Nuo tpkios 
sugestijos japdhai kratosi viso
mis keturiomis.

Nuo 1890 m. Japonija savo 
permainė

Ir tai vis ačiū tam,1 
šeiminka- kad tie įstatymai nėra konsti

tucijos kontroliuojami. Einant

tik skrrti pelus nuo grudų.
at-

ve-

jr šiandien jie stovi ant lygio lai
psnio su kitomis civilizuotomis 
tautomis. Reikia manyti, kad ir 
politiškame susitvarkyme jie 
trumpoj ateityj pasivys pažan
giąsias tautas.—K. A.

j

Jeigu turi pūs
lės slogą arba 
skutlsmingą nu- 
sišlapinimą mė-, 
gink

SANTAL
M1DY 

Parduodama vi
sose vaistiny- 
čiose. x Greitai 
palengvina 
skausmų.

Kuomet rčnkčsi ^au pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tiktus, kad Kim
ball yra geriausias, nes Tai liudi
ja šie žodžiui: “The Only Manu- 
facturcr Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue
• . I -i . .

Tel. Lufayelte 4223
Plumbing, Heating

Klūpo lietuvis, lietuviams vi. ado.- 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III
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Balsuotojų registracija 
ši šeštadieni

Ateinantį šeštadienį bus re
gistracija visų balsuotojų atei
nantiems rinkimams. Antra re
gistracijos diena bus spalio 12 d. 
Taip paskelbė rinkimų komi-

lią yra atsilikusi su aukomis, 
nes išviso aukų tėra surinkta 
tik apie $3,000,000.

Gal būt aukas nesiseka rink
li todėl, kad visi skaito Floridų 
milionierių kolonija, o milionie- 
riai galį viską patys atstatytų 
visai nereikalaudami aukų, bet 
dar patys, pedėdami kitiems at
sistatyti. Bet l»e milionierių 
l’Tvridoj gyveno ir daug darbi
ninkų, kurie be svetimos pagel- 
bos atsistatyti negali, o milio- 
nieriai tokiems dalykams nėra 
perdaug duosnųs.

Vėliausiais tyrimais, Floridos 
uragane 4,000 žmonių liko 
žektL 50,000 žmonių liko 
pastoges ir 20,(MM) namų 
griauta.

susionieriai.
Registruotis turės visi, kurie 

nori balsuoti šio rudens ir atei
nančio pavasario balsavimuose. 
Registruotis turi visi, nežiū
rint, kad nors ir nesenai jie 
yra registravęsi, nes Įstatymais 
einant, nauja registracija turi 
būti daroma prieš kiekvienus 
kongresinius rinkimus. Lapkr. 
2 d. bus kongresiniai rinkimai, 
todėl ir turi būti padaryta nau
ja registracija, nes senoji re
gistracija lieka panaikinta.

Tikimąsi, kad labai daug 
žmonių registruosis ir dalyvaus 
rudens balsavimuose, nes busimos darbu 
renkami senatoriai ir svarbiau-' padaręs, bet už kuriuos nebuvę 
sias jų kampani jos klausimas i sumokėta. Spaustuvninkas lai- 
yra probibicija. Demokratų| mėjo bylą ir teismas priteisė, 
kandidatas Brenman priešinasi'kad tie politikieriai turi sumo- 
prohibicijai, o republikonį kan- keti spaustuvninkui virš $150,- 
didatas Smith stoja už prbbihJ-ĮcoO.

Bet ' dabar netikėtai išėjo 
nai yra viešai išėję prieš pro-' aikštėn,, kad spaustuvninkas tą 
hibiciją. j bylą laimėjo papirkdamas jury.

Be daugelio kitų dalykų, taip- Tai išėjo aikštėn lik todėl, kad 
jau bus balsuojama apie panai
kinimą “dienos šviesos taupy
mo“ — pavarvino laikrodžių 
vieną valandą j priekį vasaros 
laiku. Tas pavarymas laikrodžių 
tapo įvestas karo metu. Po ka
ro buvo pasiūlyta panaikinti 
tą varinėjimą laikrodžių, bet 
pasiūlymas tapo atmestas di
džiuma balsų. Dabar vėl stato
ma visiurtinam balsavimui ’tą 
klausimą. “Dienos šviesos tau
pymo“ šalininkai sako, kad pa
varymas laikrodžių busiąs pa
liktas dar didesne didžiuma bal
sų, bet priešininką^. HWDP . ki-( 
taip. Tam laikrodžių pavarymui- 
ypač priešinasi ūkininkai. Pa
varymas laikrodžių buvo Į ves-Į kad tūlas asmuo 
las laike karo 
taupymui: kad vasaros laiku 
žmonės ankščiau keltųsi ir ankš
čiau gultu, tuo mažiau žibinant 
šviesas, sutaupinant anglių (iš 
jų ir su jų pagelba daroma 
elektrą ir gasą), kurie buvo la
bai reikalingi dirbtuvėms ir 
abelnai karo reikalams.

nors Chitmgos

su

Papirko jury politikie
rių byloje

Prieš kiek laiko buvo nagri- 
n’jama byla spaustuvninko Se- 
veringhaus, buvusio mokykit; ta 
rvbos nario, su buvusio mavo- 
io Thompsono politikieriais, 
Spaustuvninkas reikalavd iš po
litikierių virš poros šimtų tuks
iančių dolerių už įvairius spau- 

koriuos jis jiems

Du nutroško nuo gaso Į Taipjau bene 
pasirodė ir Jaunosios 

ii orkestras, 
veik vien

pirmą kartą 
Birutės 

nedidelis, 
bet porą 

sugrojo 
Orkestrą 

sius nuoigaso. Tyrinėjant pasi- veda taipjau p. Sarpalius. Pas- 
rodė, verdantis vanduo užgesi- Įoii tas pats orkestras griežė 
no gasinę krosnį ir prisileido ir šokiams.
pilną kambarį gaso, kurio, kaip J Kalbėjo dar p. Hughes, dp 
matyt, motina su sunum nepa- rektorius Mark White par- 
juto ir abu nutroško. kiuko, kuriame Jaun. Birutė

___________ [laiko savo pamokas.
u •: i-a; n Programą užbaigė Jaun. Bi-
AlSIIITlkil IhlSKUS 1S I ilSld [rutės organizatorius J. Uktve- 

 ris su orkestru. Po to p. Stan- 
šie laiškai yra atėję iš Eu* kūnas vaikus nufotografavo, 

ropos. Kam jie priklauso, tegu tVakaras užsibaigė Šukiais. Vą- 
nueina į įvyriausįjį paštą (Clark karą vedė Jaun. Birutės pirm, 
ir Adams gatvių) atsiimti. Re! 
kia klausti prie langelio, km 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
yės, pasakant laiško NUMD 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa« 
žymėta. Laiškus paštas laikf jO^ai negerai, nes visgi draugi- 
tik keturiolika dienų nuo 
skelbimo.

Kraujo, 3dos, chroniškas

Orkestras 
smuikų,

William Potey sugryžęs iš 
darbo namo 2435 N. Marmora 
avė., rado savo pačią Auna ir lengvesnių dalykėlių 
jų 9 m. sūnų Joseph nulrošku-gerai.gerai.

J. Baranauskiene.
I Publikos buvo nedaugiausia. 
Kaip matyt, dar mažai kas do
misi vaikų auklėjimu ir nedau
geliui terūpi arčiau susipažinti 
su vaikų draugijėlių darbuote.

senas žaizdas, ligps rectal, 
• slaptas ligas vyrų ir moterų-

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių dycmpimą, kuris 
esti priežastimi ga/yos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati- 
taisp trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Or. J. W. Beaudetto
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.'
Valandos*.

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki Nedė
lioj nuo 2:80 iki 4:E0 po p«ctų 

REZIDENCIJA: 
2226 Marshail Iii v d

TELEFONAS CRAWFORD 148C
TET,EFONA.< C AMAI <404

JUOZAS ŽIENIUS
Užvakar, tai yra Rugsėjo 27 

dieną, 1926 m., apie 6 valandą 
ryte, persiskyrė su šiuo pasau
liu, palikdamas didžiame nubu
dime savo žmoną, du sūnūs ir 
dvi dukteris.

Juozo Žieniaus laidotuvės at
sibus 30 d., 3 vai. ryto šio mė
nesio. Pagrabas bus Chicagos 
lietuvių, Dievo A’pVcizdos baž
nyčioj, o paskiau* palaidos ant 
Lietuvių Kazimierinių kapų. 
Juozas Žienius yra kilęs iš Lie
tuvos, Mariampolės apskr., Mi- 
kališkio vaisė., Živovodčs kai
mo. Atvykęs j Ameriką gyveno 
ilgą laiką Westville, III., o da
bar gyveno Chicago, III., 5645 
So. Union Avė. f

Taigi prašau visų giminių ir 
draugų atsilankyti ant laidotu
vių.

A. a. Juozas Žienius turėjo 
Amerikoj du brolius: Andrių ir 
Jurgi, ir vieną seserj, ženotą, po 
vardu Ortą Senkuvienę. Bet jau 
ilgas laikas' kaip su jais nieko 

-nesižino; taigi sužinoję Gentys 
malonėkit atsilankyti ir pagra
są.

Dėl Blogo Miej<o, Ner
viškumo Nuyargu- 

šio Iš Persidirbi- 
mo Jautimo

Pagalios štai Yra Nauja Gyduolė, 
Kuri Duoda Tūkstančiams Nuo
stabų Palengvinimą ir Užgane- 

dinimą j Kelias Dienas
Jei Jūsų miegas nėra ištisus ir gai

vinantis ir Jus jaučiaties ncrvuotu ir 
pavargusiu rytmetyje, tai eik pas Jū
sų aptiek orių ir nusipirk tų naujų gy
duolių, Nuga-Tone. Jiš. daugiau negu 
nustebins Jumis, kaip greitai jisai 
veikta. Jis suteikia gaivinanti miegą, 
stiprius, patvarius nervus, gerą ape
titą, puikų žlebčiojimą, reguliarį vi
durių veikimą, gausiai entuziazmo, 
gyvumo ir veikmės, ši nauja gyduo
lė, Nuga-Tone stebėtinai,veikia vidu
rių užkietėjimo ligose, išpūtimuose, 
vidurių skaudėjimuose, gaivos skau
dėjime, piktume ir t. t. Jei Jus ken
čiate nuo tų blogumų, Jus būtinai pri
valote i išmėginti šią gyduolę, taip, 
kaip daro tūkstančiai kitų žmonių 
kas mėnuo. Jums nieko nekainuos jei* 
gu Jums ncpagelbėtų. Jis yra malo
nus imti ir Jus tuo jaus pra<l?s1t ge
niau jaustis. Imk jj nors per keletą 
dienų ir jei Jus nesijausit geriau ir 
nea|rodysit geriau, nunešk likusią 
pakiuko dali pas Jūsų aptiekorių ir 
jis sugražins Jums Jūsų pinigus. Nu
ga-Tone 'išdirbėjai, J.aip gerai žinoda
mi, ką jis padarys dėl Jūsų, jsako vi
siems aptiekoriarris garantuoti jį ar 
sugražinti Ju.tų pinigus jeigu neuž- 
ganėdihtas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodamas per vi
sus aptickorius.

ELZBIETA VAREIKIENĖ 
Po tėvais čiponaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 27 dieną, 11:30 valan
dų vakare, 1926 m., sulaukusi 
38 metų amžiaus; gimusi Kau
no rėd., Panevėžio apskr., Pum
pėnų parap., Adomavos kaimo, 
palikdama dideliame nubudime 
vyrą Juozapų, 2 dukteris: Ade
lė ir Emelija, sūnų Petrų, bro
lį'Povilų — Lietuvoj tėvų Mrt- 
žiešių ir motinų Elzbietą. Kū
nas pašarvotus, randasi 1518 S. 
49th Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 1 dienų, 8:00 valandą ry
to iš naipų j šv. Antano para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten'bus nulydėta 
j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elzbietos Vąrei- 
kienūs giminės, draugai ir pa
žįstami ‘esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
♦ Vyras, Dukterjs, Sūnūs 

ir Brolis
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudėikis, Tel. Yds 1741.

jėlės dirba svarbų darbą, auk
lėdamos vaikus lietuvių dvasioj, 

' kad jie ir išaugę butų lietu- 
iviais, ir svarbiausia — traukia 
į vaikus nuo gatvės ir pratina 
juos prie geresnių dalykų. Bet 
blogiausia, kad, kaip matyt, 
net ir tėvai nęlabai 
savo vaikais, nes toli 
Įįėvai atsilankė ' į vakarą. O 
draugijėlės vedėjai skundžiasi, 
kad į susirinkimus tėvai visai 

l'F i fb A nesilanko, tarsi jiems visai ne-Libiūviiį Rateliuose'x^jtfku8 mokina kaip 
| Vienas geras apsireiškimas: 
į šį vakarą atsilankė nemažas 

• skaičius veikliosios inteligenti
jos. Labai .garai, kad ir inteli- 

’gentija pradeda domėtis vaikų 
klausimu, vaikais, nes ikišiol ir 

šiandie vakare, Liet. Audito- jį tuo klausimu visai nesirupi- 
rijoj bus pirmas šio sezono no ir vaikų auklėjimo klausi- 
konceijas. Koncertą duos Lietu- rnas buvo paliekamas “dievo 
vos Operos dainininkė p-ia Ona'valiai.” 
Pocienė ir rusų operos daini-1
ninkas .p. Sergei Borowsky. Jie- karėly ir rirmąj t vaikų orga- 
du be kitko duos ištrauką iš nizuotoją, p. S. Staniuliutę-Če- 
operos “Rigoletto” — lietuvių rienę. Ji ir suorganizavo pir- 
kalboj. niąją vaikų draugijėlę — Jau-
. Po koncerto bus šokiai. ^tartniės Jaun.

Birutės pirmtakunę. O gal p-ia 
į čerienė gryš vėl prie jaunimo 

To- 
yra 
kad
ma-

Bardus John
Baturoz Juosupas 
Miliauskaile U 
Norkus Jurgis
Vaitkevicintei Francisk 
Rozmonskeni Maryona

907
908
956
967
974
978
1002 Urbanovvicisoa J. M.
1003 Vertelka Jurgis

spaustuvninkas neištesėjo savo 
prižado ir nesumokėjo vienam 
jury nariui kiek jam buvo ža
dėta.’

Tas jury papirkimo dalykas 
yra tyrinėjamas teisėjo Davįd 
ir vienas jury narių, Ralpb 
Ritter prisipažino, kad jis tu
rėjo gauti $5,000, bet jam bu
vo sumokėta tik arti $200-. Jis 
liudijo, kad jis ilgą laiką buvo 
Le darbo ir neturėjo pinigų, 
kuomet gavo pašaukimą būti 
jury nariu. Jis buvęs tiek netur
tingas, kad net neturėjęs kar
terio atvažiuoti iš Blue Island. 
Būnant jam jury teismo kler
kas Josepli (’.. Cooke pasakęs, 

nori su juo 
dienos šviesos’ pasimatyti ir pristatė jam tūlą 

. Ed Griffin, kuris savo keliu 
prisistatė esąs Severinghaus at-, 
stovu ir prižadėjo užmokėti 
$5,000, jei jis palenks jury 
spaustuvninko naudai. Ritter tą j 
dieną gavęs $20, ant rytojaus l 
$75, o kuomet byla užsibaigė! 
spaustuvninko naudai, gavo dari 
$75. Po kiek laiko jis išreika-'

Šiandie 0. Pocienės 
koncertas

pa

v

rūpinasi 
ne visi

Buvo labai malonu nAatyti va-

Verta visiems atsilankyti
tokių žymių dainininkų koncer-'organizhvimo ir auklėjimo? 
tą, ypač kad negreit vėl bus kia patyrusi darbuotoja 
galima išgirsti šiuos du daini- labai brangintina. ypač 
ninkus: p. Borowsky išvažiuoja mes tokių darbuotojų labai 
Californijon, o ir p. Pocienė, bu-'žai teturime. —B.
dama užimta Beethoveno kon
servatorijoj, gal tik negreit 
duos kitą koncertą. —b.

EMILIJA N EMČAUSKIEN Ė 
Po tėvais Valentinavičaite 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Nedėlioj, Rugsėjo 26 dieną, 
8:05 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukusi 36 metų amžiaus; gi
musi Kauno rėd., Raseinių ap- 
rkr., Kelmės parap., Palu kojas 
kaimo, palikdama dideliame nu^ 
liūdime vytą Stanislovą, 2 dūk-, 
teris: Eufroziną ir Bronislavą, 
2 sunu: Stanislovą ir Vladislo
vą, 2 broliu: Ronaldas ir Vla
dislovas, 2 pusbrolius: Vincas 
ir Pranciškus Kcnstavičiai ir 
giminės, o Lietuvoj tėvai, 2 
broliai ir 2 Seserys. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4420 South

• Union Avė.
Laidotuves įvyks Subatoj, 

Spalio 2 dieną, 8 valandą ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus .bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapinęs.

Vis’i A. A. Emilijos Nemčau- 
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, *
Vyras, Vaikai, Broliai 
Pusbroliai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grą- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

J. F. R ADŽIUS
PigiausiaH Lietu via 

GraboriuH Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju, geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
atės,

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

“OREMUS”

*?/♦>. I V IVlvK IčlllVU Jin Aolvlltcl i

Chicago atsilikusi auko- f!avo iš Griffin dar $25, bet pa-|

“Jaunosios Birutės
- vakaras

mis Floridai
Raudonasis Kryžius paskelbė, 

kad Chicago yra atsilikusi su 
aukomis nukentėjusiai nuo ura
gano Floridai, 
žius
apie $5,(MM),(MM) aukį. Chicagai

buvo
Raudonasis Kry- 

uusitaręi surinkti

TRADt 
mama

1) . “Oremus“ garsi mostis, 
kuri pasekmingai ir greitai 
išgydo Eczema, tai yra išbė
rimus ant žmogaus huno. Ne
žiūrint to, koks tas išbėrimas 
butų, penkius metus buvęs 
daktaru gydytas ir nenugy- 
dytas, bet šita mostis nugy- 
dys į 48 valandas. Bonka su 
prisiuntimu 55c ir 95c.

2) . “Oremus” garsi mostis, 
kuri greitai j r pasekmingai

, tai yra 
išbėrimas ant 

žmogaus kūno; taipgi greitai 
išgydov kojų šlapiavimą ir 
smirdėjimą, taipgi gydo iššu
tintus, kur tik apsireikštų 
ant žmogaus kūno. įkinką 
95c ir 55c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.) 
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Tel. Boulevard ,4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.> I x

Chicago, III.

jšgydo šlapę Eczemą, 
'šlapiuojanti išbėrim

Edmundas Gzesna
Persiskyrė su šiuo pasauliu Nedėlioj, Rugsėjo 26 die

ną, 3:15 valandą ryto, 1926 m., sulaukęs 10 metų amžiaus; 
gimęs Chicago, III., Spalio 3, 1916. Edmundas lanke šv. Kry
žiaus parapijos mokyklą. Paliko dideliame nubudime motiną 
Agotą, po tėvais Aglinaitę, tėvą Antaną, seserį Leokadiją, 
brolį Teodorą ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 4501 
So. Paulina St.

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

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

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

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

žadėtųjų $5,000 taip ir negavo.į Pereitą sekmadienį “Jaunoji' 
Negaudamas pažadėtųjų pinigų,'Birutė,” vaikų draugijęlė, atida-1 
Kitter kreipėsi prie kongres- rg savo kevirtą sezoną, suruoš* 
mano Gorman, prašydamas jį'dama gana jaukų vakarą Mil-' 
padėti Juos pinigus iškolektuo-1 ^os Svetainėje.
ti. Bet tasis tuojaus pranešėt Vakarą atidarė nemažas Jau-{ 
teisėjui, kuris dabar ir veda ty- uos|qS Birutės choras, gerai sti-; 
rinėjimus. 'mokintas ir vedamas p. P. Sar-'

I eismo klerkas (.ooke> kuris paliaus, po to sekė monologai, 
prisipažino, kad gavęs kyšį, ta- deklamacijos, diologai ir tt.• x <1 i i /\4*• •• . 1 1. m ■ £ x 1 r 1 IiįProgramo išpiltume dalyvavo: 

Č. Janulis (monologas), Milda
»l Baronaitė (deklamacija ir mo- 

Nuteisė pakorimui !nologas),< Eddie Baranauskas1 
Į (deklamacija), Vytautas Gav- 

ir Ernestas Bložis 
Atltntic (smuikų duetas), Daumantas1 
nušovė ir Aldona Juškai (šokis), Ja-' 
50 st., miliute ir Kundrotaitė (diolo-' 
teisme gas), Mikas ir Viktoras Med-1 

žiunai (diologas).

Pereitą sekmadienį “Jaunoji

prašydamas jį dama gana jaukų vakarų Mil-'
•ilr i l* Fll />_ I « . • — •

M

tik arti $200,(MM). Bet ir visa ša-
ir

H

V

BILLY’S'UNCLE

H 
H

prisipažino, kad ga 
po suspenduotas ir dabar ieško
ma paties Griffin. ,

UJHACT XOU 
\_OOWC\KJG SC GLUU

ABOUT ?

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

H 
M 
►4

H 
M

buvo paskirta sudėti $300,000 
ir nors aukų rinkimo laikas da- Karolis Norkaitia

Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, 1LL.

VlaoM aptuko**—35c Ir CSc puodukas Ir 
dūdelė. Childron’a Mušt eroto (iea<v«s- 

n6 forma) 35c.

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Negras Oscar Ųliarles, 21 m., Pilaitis 
kuris laike apiplėšimo

I čt Pacific grosernės 
j Morris Dushoff, 600 I* 
| vakar kriminaliniajpe 
I tapo nuteistas pakorimui.

Phonč Boulevard 5203 ,
Privatiniai Anibulaireai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrahų Direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St„ Chicago, III.

I LOA.%
just Twuvav.

THPšr irs AGOOD
TVUUG
S\STW.

-vo NAAS2.R.V

IT VUodktA 

A VVVtfč. OP
W NtnfoA V\AV>

‘KOOkit> VVeAZ-t TO

'uv»W‘‘

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

/ei nori išmokti 
gerai rašyti 
nusipirk typevvrKerj.
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Lieluvių Rateliuose
K. Jamontas buvo “susi
- taikęs su bažnyčia”
l’ž kokių keturių dienų prieš 

Kazimiero .lamonto mirti jį ap
lankė ligoninėje vienas Chica- 
gos “real estate” brokeris, pa
tyręs apie jo sunkią ligą. Išei
damas, lankytojas susitiko su 
kun. Albavičium, atėjusiu taip 
pat pasimatyti su ligoniu. Ką 
Albavičius kalbėjo su Jamontu, 
nežinia; bet “Draugas”, minė
damas nabašninko mirtį,- rašo:

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

cypę J
UŽ .In

biznio

Nau jienų” šalin i n- 
komunistai tuomet su 

sakydavo jiems: 
jau jūsų laikraščiui 
Ant ‘Naujienų’ griu- 

pastatysime savo

Lietuvių Mėsininkų ir Grpserniil- 
kij Sąjungos susirinkimas {vyks 
rugsėjo 30 d., 7:30 vai. vakare. Lie
tuvių Auditorijoj. Visi biznieriai ir 
groserninkui turite būti susirinki
me. —J. Machiulls, pirm.

ASMENŲ J1ESKOJIMAI

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kcndžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
na v i mos, žemos kainos. 

Soatheims, 1912 So. State St.

PARDAVIMUI kukninis pečius ir 
parlor siutas iš 3 šmotų, pigiai. 294b 
So. Union Avė., 2 lubos frontas.

PARDAVIMUI 3 Šmotų pnrloro 
setas, svečių kambario setas, kar- 
jjetas. 2826 \V. Pcrshing Road.

PAIEŠKAI’ Stašio Simanavičio; 
paeina Kilimo rėd., ParicvėžJo aps., 
Naujamiesčio parapijų* buvo var
gonininku. Išvažiavo iš Lietuvos 
1912 metais į Ameriką. Buvo žadė
jęs apsistoti Chiciigoj; turiu svar
ini reikalų ir meldžiu atsišauki! 
pačiam arba kas apie jį žinote, 
meldžiu man pranešti. Busiu labai 
dėkingus. Anlon .lozailis, 3348 Lowe 
avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo.. Valgis ir kambarys. M. Bu- 
chas, 216 Woodside Road, Riverside, 
III., Tel. Riverside 1951 J.

‘‘Pašauktas pas ligonį, 
kun. l£. Albavičius 22 rūgs, 
dieną, rado K. Jomantą apim
tą ligos ir .norintį sugrįžti į 
Katalikų Bažnyčią. Aprūpin
tas dvasiniai, K. Jomantas 
pasakė, kad jisai buvo kata
likas ir nori mirti kaipo ka
talikų Bažnyčios narys. Iš
gyvenęs dar 4 dienas mirė.”
Dabar aišku, kodėl kun. Al

bavičius lankė K. Jamontą li
goninėje.

Susitaikyti su bažnyčia na- 
bašninkui padėjo daugiausia ko
munistai. Jie‘parodė jam kelią 
į vietinį kunigų organą. Komu
nistai buvo didžiausi jo kursty
tojai “kovoje” su “Naujienų” 
Bendrove. Jie ne tik padėdavo' 
jam teismuose melagingais Ii u-, 
dymais ir kitokiais budais, bet 
ir triukšmingai reklamuodavo 
jo bylas savo “spaudoje”. Tė
čiai is„ Maskvos davatkėlių ne
laimei, jų “n-azietas” mažai

vei padarius bent kiek galint 
dauginus išlaidų ir keblumų.

| O vietiilis komunistų šlamš
telis, padrąsindamas skundiką, 

, rėkia, kaip už liežuvio pakar
tas: “Jamontas vėl maudo Nau
jienas!” “Jamontas (uojaus pa- 
sodys Naujienų Igisiųs į 
“Bravo Jamontui! Hurei 
montą!”...

i šitaip dėl komunistų
nabašninkas buvo vėl įtrauktas 
į bylas.

Sueidami 
k u s,
džiaugsmu 
‘‘Dabat tai 
bus galas! 
vėsių mes 
dienraštį

Tuo laiku, kada ta 
kompanija sukurstė nabašninką 
pradėt šituos naujus triukšmus, 
jisai jau buvo visiškas ligonis. 
Jo kojos buvo sutinusios, viena 
ranka beveik suparaližiuota, 
veidas išblyškęs ir pageltęs, 
kaip lavono. Kiekvienas, kas jį 
pamatydavo, sakydavo, kad tai 
yra pusiaumiręs žmogus. Tuo
met kai kurie jo pažįštami, gai
lėdamies jo, draugiškai patar
davo jam: “Kam tu, Jamontai, 
mėtai be reikalo pinigus ir žu
dai savo sveikatą? Spiauk ant 
tų kvailų provų! Parduok ‘Nau
jienoms’ sa/o šėrus ir važiuok 
i Lietuvą arba šiaip 
ramiai baigk savo 
Tau reikia gydytis, 
tis!” •

Kai kada šitokie 
patarimai, rodos, 
veikti į jo protą, 
tam asmeniui jisai
pažinęs, kad. iš tiesų, geriaus

O

kur nors 
gyvenimą, 
ne provo-

draugiški 
jau imdavo 
Vienam, ki-

APSIVEDIMAI
ai ba 
kiek 
žiaiis 
savo

KAI’ upsivediinui merginos 
našlės. Geistina, kad turėtų 

nors turto. Aš esu 30 m. am- 
vaikinas, biznierius ir turiu 

namų. Kreipkitės laišku.
1739 S. Halsted st, Chicago 

Box No. 860

PAIFšKAU moters ar merginos 
<lel stulios darbo; su alga ir pragy
venimu susitaikysim. Atsišaukit tuo- 
jaus. 6154 S. Fairfleld avė., 1 lubos.

ISRENDAVOJIMDI
VVEST SIDE 

.5 šviesus kambariai; 
elektra ir kiti patogumai.

Renda tik $22.50.
2150 So. Hoyne Avė.

vana

Nl’OMON moderniškas 6 kam
barių fialas, karštu vandeniu šildo
mas, $60. 4324 S. (’aljfornia avė.

ĮIEŠKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys, sit
is, dėl vieno vaikino, North

RANKOMIS siuvėjų ir beis- 
terkų, patyrusių prie moteriš
kų drošiu. Atsišaukit.

LIPSON BROS.
325 W. Adams S t.

‘ REIKIA monogramų išsiuvinėtojų 
ant lininių audinių ir nosinukų. Ge
ra mokestis. Užmokama kuomet 
darbas užbaigtas. AtsineŠkit sam- 
peliu.s.

liasdell, Boom 1622 
Slevens Bldg. 17 N. State St.

BEI KM j dry goods pardavėju 
no piet ir vakarais. W. I’erry, 3800 
So. Campbell avė.

REIKIA DARBININKp
VYRŲ

Dabar turime daug gerų darbų

kas 
teskaito. Todėl jie patarė jam 
pasireklamuoti da ir klerikalų 
laikraštyje, O kadangi pats Ja
montas rašyti nemokėjo (vos 
pakreivežiodavo savo pavardę), 
tai straipsnius “Draugui” pa
gamindavo jie.

Šito darbo meisteris būdavo 
daugiausia SI. Strazdas, komu
nistų štabo redakcijos narys. 
Per nabašninką Jamontą komu
nistai. tuo budu pasidaiė kle
rikalų organo bendradarbiai!

Nenuostabu, kad šitoks ko
munistų susibroliavimas su 
klerikalais paskatino Jamontą 
padaryti žingsnį ir prie susitai
kymo su bažnyčia. Jisai buvo 
komunistų “Vilnies” agentas ir 
gyveno pas vieną to laikraščio 
savininką (Rudfiitį) iki išvažia
vimo į ligoninę.

SIŪLYMAI KAMBARIU
— — — — *■» ~ M.,

RENDAI kambariai dėl pavienių 
vyrų, su valgiu ar be valgio. Gera 
vieta pakeleiviams. Kreipkitės. 2113

Inžinierių, $42.5U i savaitę. Pa- 
siuntinėjimui, $27.5(1 i savaitę. Dar- 
bininkii, 50c. į vai. į dirbtuves vai
kinų. $18 į savaitę. Molderių, 85c. 
į vnl. Mašinistų, 75c. j vai. Prie 
abčkų, $37.5(1 į savaitę; j dirbtuves 
50c. į vai. Asemblerių, 60c. i vai. 
Janitorių, $28 i savaitę. Prie. ele
vatorių, $75 į mėnesį, kambarys ir 
valgis. Trukerių,• 50o. į vai. Prie 
namų $100 j mėnesį.

SOUTH PARK EMPLOYMENT

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282 -

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport . Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

1191 S. Hplsted SI.
Kampas 42 st., 2 fl.

Visa alga. Neįeik dirbti.
SUTEIK man f,l valandų savo 

liueso laiko ir 
kaip 
kiek 
gos. 
reik

1 valandų
laiko ir aš nurodysiu jums 

uždirbti ekstrą pinigų tiek 
jus dabar gaunat į savaitę al- 
Nereik rinkti kostuinerių. Ne
pardavinėti.

160 N. La Saite St.
Room 416, 

Skyrius, 6131 W. 22 St.
Atdara vakarais

pa
pū

ti

Vos keletas metų atgal, beje, 
Jamontas buvo vienas smar
kiausiųjų Chięagoje laisvama
nių ir uoliausi?5?
“šakės”, platintojai.

Vargiai butų teisinga dabar 
jam daryti dėl to “atsivertimo” 
kokių nors priekaištų. Jo gyve
nimo kelionė v -?Uck kui yri 
baigta. Be* koktu d ‘osi 
galvojus, kam begėdiškai
žmogų išnaudojo savo tikslams 
jo veidmainingi “prieteliai”!

šiandie
kad jų “štabas” neturėjęs su j 
nabašninkui nieko bendra. O tuo 
tarpu jie nesidrovėjo 
savo biznio 1“
rnet, kai jisai buvo jau visai ne-1 
tekęs sveikatos.

ir pasilsėti. Bet Kiekvienų kar
tą jį pasigaudavo jo “prieteliai” 
komunistai ir vėl ’ pripūsdavo 
“energijos”. Kaip l.včia po kiek
vieno tokio Jamonto pasikalbė
jimo su bešališkais žmonėmis 
komunistų organuose pasirody
davo nauji šukavimai, kad Ja
montas tą ir tą padarysiąs 
“Naujienų bosams”. Ir žiūrėk 
—jisai, vargšas, vėl žinksniuo- 
ja savo sutinusiomis kojomis 
pas advokatą “pafiksinti (Gri
gaičio sėb’us!”

šitaip jisai žinksniavo ir-žin-’ 
ksniavo, iki jo kojos visai atsi
sakė tarnauti. Iš bolšeyiko Bu
kaičio namų ligonis buvo nuvežk 
tas į Post Graduate ligoninę. ( 
Tenai jį komunistai paslėpė ne 
tik nuo šiaip publikos, bet ir ( 
nuo jo paties advokato. Straz
das dabar pats viešai prisipažįs
ta išleidęs Jamontą į ligoninę 
ir ^atsisveikinęs su juo. Bet kai

jų žurnale ligonio advokatas klausė komu
nistų “gazietos” Štabo, kur ran
dasi jo klientas, tai jie pareiš
kė, kadenežiną! Tas pats Straz
das taip pat melavo ir vienam 
senam Jamonto pažįstamam^ 
kuris, išgiiVlęs apie jo ligą, no
rėjo jį atlankyti: girdi, jisai 
(Strazdas) nežinąs, kur Jamon-; 
tas; kai sužinosiąs— patelefo-

jie meluoja žmonėms, nuosias. ‘
Taip jie iki jo mirties sten

gėsi neišleisti jo iš savo nagų— 
/artoti jį |<a(j galėtų išnaudot savo tiks- 

tikslams net tuo- įams net ir jo lavoną!
I Nabašninkas, matyt, jau bu- 
(vo pradėjęs aliejoti jų “drau- 

trockiu- U^kumu”, jeigu 
buvo sumanę pradėt leist dienose ieškojo 

dienraštį. Bet kaip leisti, kad išpažintyje.
Chicagos lietuviai jau turi dien- vistiek neištruko, 
raščiu pakankamai? Reikia* Liūdnose sąlygose žmogui te- 
tad Kazimiero Jamonto pagal- (ko Pabaigti savo gyvenimą. Te- 
bos, kad jisai — sunaikintų^11 būna ramus pasilsys 
“Naujienas”: tuomet atsidarys 
“dirva” bolševikų organui. Ir 
štai, tas biednas žmogelis, ra
miai išsėdėjęs per metus su 
8—R9228

šį pavasarį vietiniai 
kiai” I

paskutinėse 
susiraminimo 
iš “draugu”

bent kapuose! i
—Jo Pažįstamas.

Pranešimai
viršum laiko po prakišimo pus
tuzinio bylų, vėl eina pas ad
vokatą ir reikalauja pradėt 
“faitą”. Teismui įteikiama 
skundas. Pasirodžius, kad skun
das be pamato, daroma “patai
sa” prie jo; paskui dar 
taisa”. Kadangi ir šitos “patai-i 
sos” neduoda jokių pasekmių, lah 
skundikas kalbina savo draugus!
užvesti byla prieš “Naujienas” • Jaunosios Birutės atydon’— NariaI, 

. -v ! tėvai ir svečiai bei nauji nariai vl- savo vardu (ką jie ir padare). ■ sj prašomi atsilankyti ateinantį ket- 
| vu iameių į Mark White Sųuare 

m :_____ • -,, , . 1 Parko svetainę, Liberty Room. Pra-storavojasi kaip norsj(|įįa 7.30 va) vakare. Nepamirški-
1 “ *• fe, kn,| antras vakaras yra už ke-

Ictoa savaičių. Keikia pasitarti.
Organizatoriua.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
/

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
(bo kvorteiinis susirinkimas atsibus 

pa- Šeredoj, Rugsėjo 29 dienų, 7:30 vai. 
(vakare, 3310 Evergreen Avė., Chica
go, 111. Nariai malonėkite būti nevė- 

A. VValskis, Sekr,

Tuo gi tarpu Jamontas su advo- virtadienjj 
katu 
pakreipti skundų ir “pataisų” 
eigą, teisme taip, kad Bendro-j

DASTATAU anglis Sbuthern Illi
nois kasyklų, $5.75, Lunį p $6.75. Tel. 
Boulevard 1035.

REIKALINGA 4 karpenteriai an^ 
trimingo, turi būti unijistai. Johns 
Mežlaiškis, 7018 So.” Campbell Avė., 
Tel. Republic 4537.

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

REIKALINGAS antrarankis pieko- 
rius. 1510 Main St., Melrose Park, 
III., Tel. Melrose Park 787.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

VYRŲ dėl pardavinėjimo reni 
estate pagal naują planų; įplau
kos garantuotos.
160 N. La Šalie st. Rooųi 416 
/ Skyrius, 6131 W. 22 St.

Atdaras vakarais

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

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda yilnonios gijos įvai

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

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33 r d St„ prie Normai Avė.

“ATIDA”

vaikams 
65c iki

nuo 35c

REIKIA patyrusių pardavinėtojų 
eiti į namus, alga ir komisas, gali 
uždirbti nuo $35 iki $200 į savaitę. 
Gera vieta, nuolat darbas. Nepaty
rusius išmokinsime. Pilnų laikų ar
ba dalį laiko. Reikia paliudymus 
turėti. RADZIK & CO., 1826 South 
Halsted st.

JEI NESI užganėdintas savo da
bartinėmis įplaukomis, pasimatyk 
su manim. Aš išmokinsiu jus dykai 
ir suteiksiu nuolatinį darbą, kur 
galėsi uždirbti 
savaitę.

Suite 416
. 160 No. La Salio St.

. ' ' — ’L X.'4 ."J..1 .■■JA.-

ųo $50 iki $100 j

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.Statau namus ir garadžius. 

Taipgi turiu planus pasirin
kimų, andedu duris, langus, 
padlagas ir t: t. Atlieku di- .— .. —r --------
delius ir mažus darbus,' fRockw?n st” Tel:

PARDAVIMUI Velie touring ka
ras, 5 pasažierių, 5 nauji tajerai, iš
rodo ir bėga kaip naujas. Parduosiu

greitai ir pigiai. Patarimas 
veltui.

S. A. ZOLP
927 W. 34th PI.

Phone Boulevard 0527

Vartotų Karų Išpardavimas 
50 karų 

Roadsteriai, Touring’ai,1 Sedanai, 
Trekai, Coupe.

Jų kainos yra nuo $15 iki $275 
dėl greito i.Špardavimo.

Visi karai A-l stovyje. 
CEO. E. SHERMAN & CO. 

1725 W. DIVISION ST.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 3 kėdžių barber- 

nė, geroj apylinkėj, su gani aošil- 
(įomais ruimais. Kreipkitės j Nau
jienų Skyrių, 3210 S. Halsted St. 
Box 77.

PARDAVIMUI reslauranl.is, ge
ras Biznis ir gera trmisportaciju. 
Yru geras bargenas. 1 100 S. .Ir f Per
so n st,

f

PARDAVIMUI maža groser- 
nė, biznis geras, apgyventa vi
sokių tautų, renda pigi, lysas 
ilgas. ' L. STANISCH

4634 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 4637

EXTRA
Parduosiu pigiai arba priimsiu 

partneri., j sahuno bizni, įėjimas iš 
užpakalio. Lysas 3 metams. 2702 W. 
47th St. Tel. Lafayette 7444. Maty
ti galima visada vakare.

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

■4934 W. 15th Street 
Cicero, III.

BARGENAS greitam pirkėjui. Gro- 
jiklis pianas, gerame stovyje, $90 
pridedam 75 rolelius ir benčių. Ati
duosime už biskj pinigų, 0 kitus iš
mokėjimais i 4 mėnesius.

• BAKAITIS
6512 So. Halsted St.

BUČERNfi ir groserne ant 
pardavimo arba mainymo ant 
prapertės. "Priežastis pardavimo 
nesupratimas darbo, jiemokėji- 
mas kalbos ir silpna sveikata. 
Yra trokas, mėsos piaunama ma
šina ir kiti parankumai. 10456 
So. Corliss Avenue.

1 ' » ■' -J ?
PARDAVIMUI bučernė ir .gro- 

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

4429 So. MaršKfield Avė.
Tel. Yards 1457

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

PARDAVIMUI Lunch Room, geroj 
vietoj tarp šapų, geras biznis, pigi 
lenda. 1715 So. Chnal St.

PARDAVIMUI restaurantas ir 
lunch counter, įrengtus su steam 
Gable Griddle. Gasinis pečius, sta
lai ir settes, krėslai, iee boksis ir 
kiti visi virtuvės reikmenys. Ge- 
riausis pasiūlymas bus priimtas. 
6728 S. Western avė.

PARDAVIMUI saldainiu ir raikš
ty gėrimų ir groserio biznis; prie 
didelių publiškų mokyklų. Parduo
siu pigiai, nes turiu parduoti greit. 
Remiu irgi pigi — $25 į mėn. 3 
kambariai gyvenimui ij’ lysas yra.

1632 W. 13th St. *

NEPAPRASTAS BARGENAS

TURIU parduoti i trumpą laiką 
bučernę ir grosernę. Didelis biznis.- 
išdirbtas per 20 metų. Turiu sam
domus 2 buferius ir patys dirbam. 
Agentai nesinaudoki! taja proga, 
tiktai savininkai atsišaukit. Del in
formacijos atsišaukit: ,

3990 ARCHER AyE. 
Bučernė yra kitur.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Geras pelningas biznis. Vokie
čių apgyventa vieta. Kas nori pa
daryti pinigų, kur visas cash biz
nis yra. Pamatyste patys.

1036 W. 31 st.
Boulevard 2479

PARDAVIMUI pigiai Malt 
and Hop štoras. Biznis geras, 
arti kito 'nėra. Renda pigi) 4 
kambariai gyvenimui. Biznio 
žmogus gali daryti gerą biznį.

3553 So. Wallaee St.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI Hard^vare što

ras arba mainysiu ant namo ar 
loto. Priežastis liga. Biznio vie
ta gera. <

4051 Archer avė.f

PARDAVIMUI du pečiai dėl kie
tų ir minkštų anglių. 3240 South 
Union avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, maišyty tautų apielinkė. Kam
pinė krautuvė, arti gatvekarių. Ge
ras cash biznis. Box 862, 1739 So. 
Halsted st.

Didelis Išpardavimas Pianų
Mes turime visai išparduoti visur 

grojikiius pianus, upright ir grane 
pianus, kad padarius vietos dėl mu
sų kalėdinio stako, kuris ateis ant 
geležinkelio tiekių sekamą savaitę. 
Sutaupykit nuo 33% iki 50%. Musų 
nuostoliai yra jusi} pelnas. Išmokėji
mais net po $5 įmokėjus, štai 
tas tų bargenų:
$450
$500 
$575 
$600 
$650 
$700 
$300 
$400 
$600 
$800
$1000 Grand pianas atpigintas
NATIONAL PIANO STORES, 

3968 Milsvaukee Avė.
(Arti kapnpo Mihvaukee, Cicero ir 

l'rving Park Blvd.)

ęlayer pianas 
player pianas 
player 
player 
player pianas 
player pianas 
Uf>right pianas atpigintas 
Upright pianas atpigintas 
Grand pianas atpigintas . 
Grumi pianas atpigintas

pianas
pianas

atpigintas 
atpigintas 
atpigintas 
atpigintas 
atpigintas 
atpigintas

kele-

$io» 
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5 kambarių mūrinis huni>alow 
$5750

$500 jmokėti, $60 j mėnesj , 
Mes pastatysim ant jūsų loto 

DYKAI išimtina apdraudos kompani
ja garantuos jūsų mokesti laike li
gos, susižeidimo arba atsitikime mir
ties ir likusieji išmokėjimai Imis pil
nai apmokėti, O JŪSŲ IN MOKĖTI 
PINIGAI BUS GRĄŽINTI. Už dide- 
ij skaičių namų kainos yru labai pi
gios. Suteikiame augštos rųšies kon
strukciją visiems namams. Rašykit 
tuojau dėl galutinų nurodymų ir pla
nų, už tai jums nebus jokios atsa
komybės. NAUJIENOS/ 1739 South 
'ialated St., Box 861, Chicago, UI.

PARDAVIMUI hekernė lietuvių 
anielinkčj, kainu ir renda nebran- 

Savininkns nori visai pasitraukei iš biznio. 2003 W. 38 st.

$110 CASH arba biskj įmokėjus, 
nupliksite mano grojiklj pianą su ro- 
leliais ir benčiumi. Pamatvkit šian
dien. EMIL NOVA K, 2332 W. Mad- 
ison St., 1 fl.

PROGA SHOEMAKERIUI
PARDAVIMUI arba mainymui 

shoe repairing shop; parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto. Kas 
norite įsigyti gerą biznį pasisku- 
bįnkite. Kas pirmas, tas laimės. 
Kreipkitės pas F. G' LUCAS & CO.. 
4108 Archer avė.

PARDAVIMUI turiu' geni namų 
'O 5 ir 5 kambarius su bungalow »to 
gu. Namas randas 7039 S. Artesian 
avė. Pirmas aukštus karštu vandeniu 
tildomas, antrame augštė sudėtos 
įaipos dėl kito boilerio 
lektra, gazas
Turiu irgi po 6 ir 6 

Karštu vandeniu šildomą, 
'adžius, aržuolo užbaigimas 
luoda labai pigiai ant lengvų išmokė
jimų. Taipgi galiu pabudavoti na
mų ant jus loto su savo pinigais. 
Namus galima matyti vakarais, suba- 
omis ir nedėliomis.

JOHN MEŽLAIŠKLS, 
7018 So. Campbell Avė., 
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Maudykle,

kambarius,
2 ka’ų ga- 

Parsi-

GASIN1S pečius ir šildomas pe
čius kietom anglim kurenamas par
siduoda. Apleidžiu miestą. 
$20 už katrą vieną.

šaukit po 4 vai.
Tel. Lafayette 7109.

Kaina

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas, krautuvė ir 4 gvvenimai po 
> kambarius; parduosiu pigiai, su 
mažu {mokėjimu. Savininkas mainy
tų ant mažesnio gyvenimui namo ar 
mažos farmos apie 1 akeri ar dau
giau, apie Chicago. 2300 I^ike Street, 
Vfelrose Park, Iii.

PARDAVIMUI dry goods, tabako, 
cigarų, 
dirbtas 
siu ant 
ri Imti

kendžiy krautuvė. Biznis iš 
per, I I melų. Arba mainy 
loto ar mažo numuko, 
parduotas šioj savaitėj.

•1839 W. I I St.
CICERO, II.L.

Tu-

PARDAVIMUI namas ir lotas, sy
kiu su groserne ir bučerne. Randa- 
>i geroje vietoje, gera vieta tinka
mam žmogui. 2648 \V. 47 st. Tel. 
Lafayette 4812.

5 KAMBARIU namas, $1,590 ant 
hisų loto, vėliausio Įrengimo, išmo
kėjimais. Atsišaukit dėl planų, 17 
N. La Salio st. Room 810.

GROJIKUS pianas sandely, turi 
būt parduotas už užlaikymų sande
ly, pridedama benčius, roleliai, vis
kas už $110. Klauskit Mr. E. Bla- 
zek, 6136 So. Halsted st., 1 fl. fron-

MORTOECIAI-PASKOLOS

NAMAI-2EME
3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS. 
Sun parlorai, moderniški, ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

PETER BAYS

Už $3000 nupirksi naują 3 fia
lų mūrinį namą, 5—5 ir 4 kamba
rių, karštu vandeniu šildoma. North 
VVcst Side, kaina $18,000, Peyson, 
952 Addison st. Bitterssveet 5623.

2 FLATAI ir Storas, 2 mašinų 
garažas; namas randasi ant 59th ir 
VVeslern avė. Prekė $34,060. Priim
siu lotus arba mažą farmą, kalia 
tinka dėl resortų. Atsišaukite pas 
kontraktorių

J. WELICZKA
6634 S. Maplewood avė.

PARDAVIMUI 2 flatų muro 
namas 5 ir 6 kambariai, fumas 
šildomas, 2 karų garažas, ant 2 
otų. Kaina $11,000. Agentai te
gul neatsišaukia. Cash 
ritus morgičiais. » 

5831 So. Sangamon
■Sav. 5548 So. Sayre

Tel. Prospect 5736

$3,000,

St.
Avė.

PARDAVIMUI du namai po 5 ir po 
61 kambarius.-'Viskas įtaisyta, taipgi 
3 lotai. Už viską $6,300.

4836 So. Ridgevvay Avė.

PĄRDAVIMUI bizniavas namas su 
bučerne ir groserne, 2 Storai ir trys 
flatai, karštu vandeniu apšildomas, 
gera vieta ir biznis yra geras, arba 
mainysiu ant mažesnio namo ha biz
nio.

Kreipkitės pas savininką.
2500 W. 69th Street

PARDAVIMUI 11 apartmentų na
mas su tuščiu lotu, garu šildomas, 
namas 3 -ilatų, kampas prie eles, 
North West Side, vienas blokas nuo 
Humboldt Parko, bloko iki ele- 
vatorio. Turit pamatyti, kad įverti
nus. N. OLSON, 1526 N. Spaulding 
Avė.

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

5 KAMBARIŲ medinis bungaiow, 
fumas šildomas, gerai pastatytas, 
14/colių storumo sienos, tiktai 
$7500, išmokėjimais, $1000 įmokėti. 
Turit pamatyfiv4iad įvertinus, prie 
Seeley, netoli 66 St. Sandner, 206 
W. Garfield Blvd. Boulevard 1392.

4 FLATŲ mūrinis namas, 
gražioj apieiinkčj, parduosiu su 
mažu įnešimu arba mainysiu 
ant mažesnio namo, Uotų, biz
nio, automobilio ar morgičių.

901 W. 33 St.
Yards 4669.

7 KAMBARIŲ moderniškas na- 
Vr&V riS-air?“ *4.500. imokčti $500, 4001 vVrslvy avė., Bervvyn.

2- RI MURMI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame reaĮ estate 
kontraktus

International Inves 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

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

UniversaI Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

IŠMOK Barberystės, nuolat dar
bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmeni
nės instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarais. Wėeden’s, 1253 W. Madi- 
son Street.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinant dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, «51- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wel!s Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite- įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvi 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 
didesni užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 

| Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
riaus išmokti to amato ir grdlu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus. s
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
1BOT W. MadUon


