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Daugherty-Miller by
la neišspręsta

Amerikos laivyno jėgos 
okupavo Nikaraguą

Bolševiką tarpusavio kova 
Sovietijoje

Trockis, Zinovjevas bus teida
mi spalių 20 d. kaipo komu
nizmo priešai

Trockis ir Zinovjevas bus tei 
siami spalių 20 dieną

Daugherty-Millerio byla 
dėl kyšiu neišspręsta

! Amerikos laivyno jėgos 
okupavo Nikaraguę

Federaliniai pasėdininkai, gin
ei jęsis per 66 valandas, ne
susitaikė dėl nuosprendžio.

Okupacija tęsiantis kol pasi
baigsianti konferencija tarp 
konservatorių ir liberalu * »

MANAGUA, Nikaragua. X. 
12. — .Jungtinių Valstijų laivy
no jėgos vakar užėmė Gorintą, 
visą civilinę administraciją pa
ėmė j savo rankas, nuginklavo 
visus čiagimius ir dabar kont
roliuoja visą Barniojo vandeny
no zona.

Ta okupacija Nikaragvoj lę
šis, kol pasibaigs laikos konfe- 

Irencija tarp konservatorių ir 
dento Hardinio kabinete, o liberalų. Manoma, kad provizo- 
Thomas \V. Miller buvo sveti- riniu krašto prezidentu bus pa- 
mųjų turto globėjas (alien pro- skirtas Adolfas 
peily custodian). Abudu buvo Į 
inkriminuoti dėl suktybių, dėl 
ėmimo milžiniškų papirkimų. 
Juos kaltinta, kad, eidami au
kštų Jungtinių Valstijų valdi
ninkų pareigas, jie už didelius 
kyšius grąžinę vokiečių Amer
ican Metai kompanijos $7,000,- 
000 turtą, 
buvo valdžios užgrėbtas. K.- 
chard Morton, tos vokiečių kom-Įtas Charles G. 
panijos atstovas, byloje buvo:kad 
vyriausias valdžios liudininkas.’svą 
Jis prisipažino, kad už grąži
nimą jo kompanijos turto jis 
sumokėjęs kyšių $441,000 ir 
kad nemaža tų kyšių dalis te
kusi buvusiam tuomet genera
liniam prokurorui Daugherty 
ir svetimųjų turto globėjui 
Milleriui.

posėdinin- 
Harry M.

Mil- 
bylos, per šešiasdešimt še-
valandas besiginčiję 
susitaikyti dėl 
ir buvo

Federalinio teismo 
kai (jury), klausę 
Daugherty ir Thomas W. 
lerio

< Ižio

nega- 
nuospren- 

teisėjo Macko pa-

generalinis
Daugherty buvo 
prokuroras prezi- 

k a biliete.

J. V. valdžią kontroliuoja 
biznis, sako Dawe$..
Kalbėdamas Amerikos Dė

mėtais Įgiono metinėje konvencijoj 
Ri--Jungtinių Valstijų viCepreziden- 

. Dawes pasakė, 
mes esą praradę savo lai- 
valdžią: ją kontroliuoją 
tikri biznio interesai, 

kandidatų
tam 
ne kontroliuoją 
minavimus.

ku- 
no-

Piliėtinis karas Kinuose
Vučango miestas Kantono 

nuomonės paimtas
ka-

13 kareivių pasmerkta 
už padegimus Gauta patvirtinamų žinių, kad 

Vučango miestas, kurį ilgesnį 
laiką Kantono kariuomenė lai
kė apsiaustus, paganau vakar 

Federalinis teismas šiandie nu-1 pasidavė
teisė tiyliką kareivių kalėjimui. Pranešimai sako, kad padary- 
terminams nuo dviejų iki • tris- įos tai"p kantoniečių ir, pasida- 
dešimt dviejų metų. Jie buvo vusjos šiaurės Kinų kai'iuome- 
kaltinami dėl padegimų kariuo- sutarties sąlygomis, pasida- 

sumokėti kantonie- 
tikrą pinigų sumą, 
gynusieji kareiviai 
Kantono karinome-

menės triobesiu Fort Sille, Ok- 
lahomoj ir tuo padarymo val
džiai apie 2 miliomi doleriu 
nuostolių.

vusieji turi 
čiams tani

L‘ o Vučangą 
'paimami j 
nės eiles.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI 

f
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.

Komunistų triukšmas 
Prūsijos seime

Pru- 
šian-

BEHLINAS, X. 12. - 
sijos finansų ministeriui 
die skaitant seime kompromi
so bilių dėl buvusio kaizerio ir 
jo šeimynos narių nuosavybių, 
komun’stai, ‘ protestuodami 
prieš grąžinimą Hohenzoller-
nams pilių ir mokėjimo jiems 
milijonų dolerių atlyginimo, 

[pakėlė tokį triukšmą, joge i 
skelbimų kai- sėdis buvo nutrauktas.

5c už žodį. Mažiausia kai- Į 
colis (apie 30

po-
Klasifikuotųjų 

nos: ; 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau- 
giau sykių pigiau; asmenų pa- Į H0USTON, Tex., X. 12.

14 KALINIŲ PABĖGO

BYGA, Latvija, X. 12. —-So
vietuos politinis biuras paskel
ta Maskvos Izviestijose, kad 
Trockis, Zinovjevas ir Piatako-1 
vas, kurie per toli nuėję savo 

’atakavmais praeitos komunistų į 
partijos konferencijos nutari-j 
mų, busią atiduoti kompartijos 
centralinio kontrolės komiteto 
teismui spalių mėnesio 2“ die
ną. To komiteto iuu.s.>.. n’is 
busiąs repoi tuntas ateinančiai 
kompartijos konferencijai spa
lių 25 dieną.

M i t i nga i I .e n i n g radę
Tuo tarpu opozicija nesnau

džia. Ji daro desperatingų pa
stangų mobilizuoti visas savo 
šalininkų jėgas prieš viešpatau
jančią Stalino fakciją ateinan- 
čioj kompartijos sesijoj.

Pasak Maskvos Izviestijų, 
jungtinės opozicijos jėgos dabar 
susimetusios Leningrade. Praei
tą trečiadienį mieste įvykę 159 
mitingai, kuriuose bendrai da
lyvavę 34,180 komunistų. Mi
tinguose kalbėję apie 1,600 (ka
terių, tarp jų 153 opozicijos 
vadai.

Trockis nušvilpiamas
Publika, sako Izviestija, p o- 

jus oratoriams, remiantiems 
\,.ldžią, tuo tarpu kai Trockis 
ir Zinovjevas, abudu geriausi 
kalbėtojai, keliose vietose buvę 
riksmu nuVyli nuo estradų. Nė 
viename mitinge nebuvę priim
ta rezoliucijų, kulias opozacijos 
vadai siūlę, bet užtai visuose 
mitinguose buvę priimta rezo
liucijos, kad Trockis ir Zinov-. 
jevas butų išmesti iš komunis
tų partijoš ir kad valdžia pa
vartotų aštriausių priemonių 
sutriuškinti 'visoms toms gru
pėms, kurios eina prieš dabar
tinę valdžią.

Del daugybės mitingų Lenin
grado fabrikai praeitą trečia
dienį beveik visai nedirbo. Kai 

kurie mitingai tęsės per kelias 
valandas ir buvo begalo triukš
mingi.

Opozicijos vadai genami
Mitinge, įvykusiame t lieko 

fabrike, Lilina, Zinovjevo žmo
na, kadangi susirinkimai nu
tarė neleisti jai kalbėti, kai ji 
prašėsi balso, gavo isteriją ir 
ją klykiančią teko išnešti lau
kan.

Kituose vėl fabrikuose opozi
cijos vadai buvo smurtu paša
linti nuo estradų, ir jiems 
teko automobiliais gelbėtis 
nuo besigenančios minios.

Stiprus policijos būriai nelei
do įvykti rimtesnėms demon
stracijoms. ' '/
Trockini nepavykę laimėti Rau

donąją armiją
.'Visos opozicijos pastangos 

laimėti sau raudonąją armiją 
nepavykę, sako toliau Izviesti- 
ja. Dagi Trockio, buvusio vy
liausio , raudonosios armijos 
vado, pastangos nuėjusios nie
kais.

Nors Stalino fakcija, atrodo, 
visą situaciją laiko savo ranko
se, vis dėlto pramonės centrai 
yra stiprių raudonosios armijos 
skyrių ir “čekos” dabojami.

žmonių.v

[Pacific and Atlantic Photo]
Kasyklą Tronwood, Mieli., kur buvo užgriuvę 

Visi jie tapo išgelbėti.

Abisinija protestuoja Anglija atsisako derėtis
Jauty Sąjungas

Sako, 
dėl 
Abisinijoj--grebiąs jos' nepri
klausomybei

kad Anglų-ltalų paktas 
ekonominės įtakos sferų

su sovietais
Chamberiamas atmetė Krasino 

pasiūlymą at s teigti geresnius 
Britų-Rusų santykius

LONDONAS, X. 12. — So
vietų charge d’affaiies Krasi- 
nas turėjo interviu su Britų 

kad užsienio ministeriu Chamber- 
del laimi. Krasinas kalbėjo apie 

ekonominės įtakos sferų Abisi- tai, kad sovietų Rusija norėtų 
nijoj ji laikanti tuščią ir be
verčiu. Anglų-ltalų paktas, 
sako Abisinijos nota, yra “vi
sai nesuderinamas su Tautų 
Sąjungos konvencijos sąlygo
mis, kadangi jis sudaro netie- 
sios-inį Ki'vimojimn Abisi 
teritorijų neliečiamybei ir 
politinei nepriklausomybei.

Abisinija pranešė Tautų 
Sąjungos šekietariatui, 1 J 
Anglijos-Italijos . sutartį

Rumanijos karalienė 
plaukė Amerikon

jos

1S

ŠEB BURGĄS, Franci ja, X.
12. Rumanijos karalienė Ma-Į 
rija su savo svita šiandie sėdo 
į garlaivį Leviathan plaukti 
į Ameriką.

Darydama vizitą Jungtinėms 
Valstijoms, karalienė Marija 
lapkričio 21 dieną atvyks į Chi- 
cagą ir čia viešės penkias die
nas.

išnaųjo pradėti derybas dėl įs
teigimo geresnių santykių tarp 
Busijos ir Anglijos, apie susi
tarimą dėl senų Rusijos sko
lų i,r dėl reikalingumo Rusijai 
paskolos. Jokių konkrečių pa
siūlymu Krasinas betjri nepada
rė.

(’hamlM‘rlainas atsakė, kad 
jis nemanąs, jogei šis momen
tas butų tinkamas pertraktacj- 
joms pradėti, nes, dėl sovietų 
valdžios pastangų sukurstyti 
revoliuciją Didžiojoj Britanijoj, 
britų visuomenės ūpas rusams 
esąs labai nepalankus.

Mellonas garbina Itali
jos diktatorių

Jei bomba
Mussolini 
naują naciją

jo J negriebsianti, 
sukursiąs visai

ieSkojimai po 70 centų už colį B BIue Ridge val#tijo8 kal8jj. 
i tno farmos praeitą naktį pabė-

Parduokit kas jums nereika-SOketurioUkn kallaių' meks‘: 
lingas per paskelbimas Naujie- VlB1Jle. buvo pasmerkti

kalėti nuo dvejų iki aštuone- fiose i J ...,rių metų. Du pabėgusiųjų jau 
suimta. I MII

POTVYNIS TEXASE

DALLAS, Tex., X. 12. —Del 
nepaprastai smarkių lietų žie
mių rytų Texase kilo stiprus 
potvyniai, darydami daug ža
los. Kiek iki šiol žinia, per po
tvynį prigėrė vienas 16 metų 
berniukas.

ADF prieš imigracijos 
įstatymu keitimą

Priešinga įsileidimui svetimša
lių, pabėgusių dėl politinių 
persekiojimų

Lietuvos žinios.
Del pasikėsinimo prieš 

kunigą Bučį
Kauno “Lietuva” rūgs. 23 d.DETROIT. Mich., X. 12.

Amerikos Darbo Federacijos praneša:
konvencija, po ilgų ir karštų j Del paskelbiamo “Ryte” neva 
debatų, atmetė dvi rezoliucijas, pasikėsinimo nušauti prof. kun. 

kad Jungtinių Bučį iš tikrų šaltinių sužinota: 
įstatymai kriminalinei policijai padarius 

taip, idant kvotą paaiškėjo galutinai, kad 
į Ameriką jokio pasikėsinimo nebuvo. ir 
dei poilti- nebuvo jokio pagrindo manyti 

esant pasikėsinimui.
| Pats įvykis, kaip paaiškėjo 
kvotoje, atsitiko prie šių aplin
kybių.
apie 15 
šaričių 

! girdėta
12. tuo pat metu j 

— Darbo Partijos konferenci- prof. kun. Bučiui, 
joj svarstant klausimą apie rin- čio gyvenamo namo

reikalaujančias, 
Valstijų imigracijos 
butų modifikuoti 
butų įsileidžiami 
svetimšaliai, pabėgę
nių ar religinių persekiojimų.

Sunki Anglijos darbininkų 
padėtis

Šių metų rugsėjo 19 d. 
vai. Laisvės Al. 61 Nr. 
bažnyčios kieme buvo 
keletas silpnų šūvių ir 

įėjus į kiemą 
, į.š ten esan- 

> sužinota, 
kimą pinigų streikuojantiems kad jo kambario lango dubelti 
kasyklų darbininkams 
geležinkeliečių unijos vadas 
H. Thomas pasakė, 
žinkelių darbininkai

M A B (1A T E, A n g 1 i j a,

remti, stiklai kiaurai peršauti ir kone 
J. jį sužeidė.

kad gele-i Apie tai sužinojus viešoji po- 
negalėsią licija atvyko vieton, padarė 

sudėti tokios sumos, kuri jiems smulkų apžiūrėjimą, kulkos ne
paskirta sudėti, kadangi 45,000 radusi ir nenustačiusf, kas šo- 
geležinkeliečių neturį darbo jauivė, perdavė rytojaus dieną to
lino gegužės 
200,000 dirbą

liau išaiškinti kriminalinei po
licijai, kuri, gavus kvotą, tuo
jau rūgs. 2(; d. nuvyko j įvy
kio vieta, padarė savo apžiūrė
jimą. Po neilgo ieškojimo poli
cijai pasisekė nustatyti, iš ku
rio namo buvo šauta, rasta net 

[j svarų sterlingų įsi- pati kulka “montekristo”, o vė
liau ir jos savininkas — 11 me
tų vaikas S. V., kurs pasirodė 
gyvenąs Poškos g-vės 14 N r. 
III-jo aukšto name. Vėliau pri
sipažino, kad rūgs. 19 d. apie 
15 vai. jis šaudęs iš savoz kam
bario lango iš (evolveiio “mon
tekristo” liet 8—9 kartus į šalį, 
kur- prof. Bučio namai. Be to, 
buvo nustatyta, kad jis iš tos 
šaudyklės ir anksčiau šaudyda- 
vęsA ir kad dabartiniu metu jam 
šaudant iš tiesų jo kulka neti
kėtai pataikiusi į k u n. prof. 
Bučio langą, ir davė progos 
“Rytui” daryti nebūtų spėlioji
mų.

dienos, fr kiti 
tik tiis dienas

Trys užsimušė aeropla
nui nukritus žemėn
PHILADELPHIA, Pa., X. 

12. —-t- Sparnams suhižus 1500 
aukštumoj, aeroplanas, kurį 
pilotavo T. Shallcnoss, nukrito 
žemėn. Shallcross ir du jo pa- 
sažieriai, G. Widdemer ir C. 
Markham, užsimušė. x

PITTSBURGH, Pa., X. 12.— 
Jungtinių Valstijų iždo sekreto
rius Andre\v Mellon, kurs šią 
vasarą važinėjo po Europą ir 
matėsi su Mussoliniu, vakar 
kalbėdamas Pittsburghe pasa
kė, kad Italijos diktatorius esąs 
vienas sumaniausių ir energin
giausių pasauly, žmonių. Jis 
esąs dar jaunas žmogus, ir jei
gu tik bomba jo negriebsianth 
tai jis iš tikro sukursiąs Iš 
Italijos visai naują ir tvirtą 
naciją.

R R S'y,
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šjai dienai pra 
našauja:

lš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo^ vi
dutiniškai 62° F.

Šiandie saulė teka 5:59. lei
džiasi 5:14 valandą.

pranešė, kadBen Tillett 
transporto darbininkai išleidę 
streikui 1 milioną svarų ster
lingų ($5,(MM),000) ir esą 500 
tūkstančių s
skolinę. 80,(MM) transporto dar
bininkų esą visai be darbo, o 
]()(),OOO dii'bą tik-dalį laiko. 
Del to ir transporto darbininkų 
unijos nariai negalį 
reikalaujamos iš jų sumos 
liakasių šelpimo fondui.

gi

sukelti
ang-

RADO TRIS ASMENIS 
ŠAUTUS

BEBRE, Vt., X. 12. — 
vennnčio keturias mylias 
čia taimerio Morrisono namuo
se rado negyvus. su k u lipk ų 
žaizdomis, patį farmerj, jo 
žmoną ir jų Šėšerių metų duk
terį. Namų durys buvo iš vi
daus užrakintos. Policija ma
no, kad Morrisonas, gavęs pro
to pamišimą, nušovė savo žmo
ną ir mažą dukterį, o paskui 
pats nusižudė.

nuo

KARO TARNYBOS LAIKAS

KINGSTON, Jamaika, X. 12. 
— Praeitą naktį čia buvo jaus
tas stiprus žemės drebėjimas, 
bet žalos, regis, nepadarė.

Kiašto apsaugos ministerio 
pareiškimu dabar tarnaujama: 
pėstininkuose—12 mėn., o spe
cialių ginklų rusių dalyse —18 
mėn.

Daugiau trumpinti karo tar
nybos laiko dabar nesą gali
ma.

40,000 Olandijos anglia
kasių grūmoja streiku

■ -d

HAAGA, X. 12. — 40,000 
Olandijos angliakasių nutarė 
ateinančią savaitę paskelbti 
streiką, jei kasyklų savininkai 
iki tam laikui • neišpildys jų 
reikalavimų: šešių darbo valan
dų dienoje, su pilnu poilsiu šeš-! 
tadieniais. *

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 5Q centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČ1O APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 1201 h St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

------------- - ■- ■ . _________________ ■
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Kas Dedas Lietuvoj
V

VILKAVIŠKIS. Musų mies
tiniai pradeda nors slieko žings
niu tvarkytis: prižiūrima namų 
statyba, švara, taisomi šalygat- 
viai, švietimas nakties laiku. 
Bet Vilkaviškis turtingiausias 
Suvalkijos miestas visiškai ap
sileidęs. Nei policija, nei mies
to valdyba nesirūpina miesto 
gatvių grindimu. Važiavo Suo
mijos mokytojai per Vilkaviškį, 
kuriems rodėme musų kultūra 
ir tvarką. Kokio įspūdžio tu
rėjo padaryti Vilkaviškio gat
vėse duobės, netvarka, apsileidi
mas, tamsumas, stoka skonio, 
švaros. Manau pačioj Palesti
noj Turkijoj ar kitame Azijos 
užkampyje geresnė priežiūra 
miesto gatvių, negu Vilkaviš
kyje. M. Saidokas.

PRIENAI. Musų policijos au
toritetas yra labai žemai žmonių 
akyse nusileidęs. Prie klerika
lų valdžios geriau ir norėti nebu
vo galima, d dabar laukiame, kad 
netikusius pakeistų tinkamais, 
sąžiningais ir neįsimaišiusiais į 
visokias pinkles, bet ilgai nebe
sulaukiame.

Vienas Prienus.

KLEBIŠKIO TILTAS per Je- 
sę taip suklypęs, taip silpnas, 
kad žmonės sunkiau ką veždami, 
turi vežtis storus medinius 
blankus, tad pasitiesę šiaip taip 
pervažiuoja. Ir kiti tiltai labai 
blogi. Per tuos tiltus važiuo
jant, kada nors ištiks baisi ne
laimė. Kodėl niekas jų netaiso?

Patiltis.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui* jos žinojimo atlikinčjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYKI.Ė No. 53
Nirimo Receptas

Vienas iš maištingiausių ir svei
kiausių vaisių yra ananasas (pine- 
applc). Pincapple skystimas yra ge
ras mcdikaliams tikslams ir pagelb
sti nuo nevirškinimo. Dėžiniai pine
apple yra tos pat vertės kaip ir 
švieži. Bet reikia būti atsargiai šu 
pasidinkimu ių ryšių, štai specia- 
liškas jūsų vakarienei ši vakarų re
ceptas pasakantis kaip pasidaryt 
skanų Pineapple Pasmogj.

> » I 1 < X 1 X > ’ 1 ■ I - !•- PASM< H'.IS

2 dėžės evaporated pieno
1 pincapple (kapotas I
I puodukai vandens
1 puodukai cukraus

2 šaukštukai vanilos
I kiaušiniai
*2 leinono
Kristalizuotų vaisių
Druskos.
Užkaitink vienų dėžę pieno ir dul 

puoduku vandens dubaltavani puo
de. Suplak du čielns kiaušinius ir 
kitų dviejų trynius su dviem puo
dukais cukraus ir supilk j karštą 
pienų. Virk iki pasidarys tiršta Sme
tona, nuolat maišant. Nukelk nuo 
ugnies, atvėsink, dadėk antrų dė
žę pieno, druskų ir prieskonius; su
dėk i Kiekines lomias ir užšųldsk. 
Užvirink dešimts miliutų du puo
duku vandens ir du puoduku cuk
raus; j tų sudėk pineapple, krista
lizuotus vaisius, ir leinono skysti
mų. Kuomet atšals, dadėk (Iručiai' 
suplaktus likusių dviejų kiaušinių 
baltinius. Turėk gatavų sušaldytų 
pirmiau padarytų formukėse poda-j 
ra, išgaubk iš vidurio ir pripildyk 
pineapple mišiniu Padengk gerai 
ir įdėk tarp ledų ir druskos porai, 
valandų. Kuomet gatava busi duoti 
j stalų, išversk i torielį ir apdėk1 
kristalizuotais vaisiais.

Virtuvės Reikaluose

Dadėk žiupsnelį tartai*' Smetonos 
į plakamus kiaušinius. Jie greičiau! 
susiplaks, ir ilgiau pabus supurė- 
ję.

Nuėmimui kavos ar arbatos plėt
iny nuo puodelių, sumaišyk druskų; 
su sodos bikarbonatu ir mazgok.

Užpilk biskelį sėmenų aliejaus 
ant flanelių skarulio ir nutrink 
pečių šonus. Tas neduos rudyti.

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

Naminiai Pasigel bėji mai

Prašalinimui brylių nuo veidro
džio. trink stiklų leinono skystimu. 
Paskui nušluostyk tyru vandeniu.

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

Mazgojąnt nublankusias materijas, 
dadėk j vandenį biskį acto 'Tas at
gaivas spalvas.

Prašalinimui prakaito plėtiny pa
trink su biskiu ainnionijos. Paskui 

alkolmlyj ii- vundcnyj.

Grožės Patarimai
švarumas yra grožės pamatas. 

Gydytojai, slaugės, dentistai, moky
tojos, darbdaviai, tėvai — net mies
tai ir valdžios — ragi u a prie šva
rumo, tokio kuris butų žymiai nau
dingas — švarumo odos, galvos, 
danty, nagų, plaukų —■ kiekvienam 
gerai yra būti švariu. Muilas ran
koms. burnai, kiniui, galvai ir sku
timuisi turi būti pasirenkama labai 
atsargiai, kožnain savo tikslui. Dan
tų valytojai, (Temai ir pundeliai 
taipgi turi savo dalį prie kuno šva
rumo. Toileto dalykai padaryti su 
atsargumu ir švarumu yra tie, ku
riuos publika turi pirkti.

KLEBONAS PABĖGO. Ig
liaukoje buvo garsus visokių 
tretininkų, gyvražanėių, pavasa- 
rinkų ir kitų klerikališkų drau
gijų organizatorius kun. Lele
šius. Prieš seimo rinkimus uo
liai ėjo agitatoriaus pareigas, ir 
kartą su “priburgiškuoju” dak
taru beagituocjamas į kaktą 
kiaušinių užsipelnė. Pralaimė
jus rinkimus, nes* ir Igliaukos 
parapijoj /pusė pusė pavapi jonų 
Už “bedievius” balsavo, kun. Le
lešius balsuotojus išvadino “ma
sonais” ir kitaip. Parapijonai 
pradėjo už tai murmėti ir žadė
jo, kai atvažiuos kalėdoti, paro
dyti klebonui vartus.

Vargšas, susi kontūzijo ir tur
būt pabijojo netekti labai daug 
kalėdos, tai persikėlė j kitą vie
tą. L. R-is.

ą

PRIENAI. Prieš Naujus me
tus Prienuose veikė 3 kliubai. 
Juos likvidavus ir uždraudus 
pardavinėti degtinę, jie dar 8 d. 
svaigalus pardavinėjo. Policija 
ir akc. kontrolierius jiems nieko 
nesakė ir leido užgintą darbą da
ryti. Dabar vietoj gaisrininkų 
kliubo, išdygo M. Jonenzo resto
ranas. šis dabai' Prienuose yra 
svaig. gėralų karalius, nes jis 
tik vienas pardavinėja. Taip 
pat karalius ir tvarkos atžvil
giu . Kada nori atidaro ir užda
ro. šventadieniais ir šiaip už- i
draustomis dienomis jis atdaras 
Policija visiškai jam nieko ne
sako ir jokių protokolų nestato. 
Nejaugi nėra įstaigos, kuri pa
ragintų policiją sąžiningiau eiti 
pareigas? Ar nereikėtų paieš
koti tinkamesnių tarnautojų.

J. Bubelis.

ŠAKIAI. šakių klebonui mi
rus tapo paskirtas jo įpėdiniu ir 
dekanu vietos “žiburio” gimna
zijos direktorius kunigas Star
kus. Ne tik užimti moksleiviai, 
bet iv j ii tėvai rieda šviesios vil
ties, kad kun. Starkus jau nebe- 

bus direktorius gimnazijos. 
Kun. Starkus sielos ypatybėmis 
ir pažiūromis į auklėjimą tiktų į 
belaisvių stovyklos ar kalėjimo 
viršininkus. Musų krašte buvo 
vedama tokia švietimo politika, 
kad kalėjimo viršininkus skirda
vo gimnazijos direktoriais. Pa
vyzdžiu, Sabas, buv. kai. virš. — 
Tauragės progimnazijos direk
torius. Papartmiietis.

ginu reikėtų elgtis su tokiais 
daiktais prie mažų vaikų.

Kaz.

ŠAKIAI. Galų gale ir ša
kiuose steigiamą “kultūros” bu 
relis, kuris šiame užukampyje 
buvo senai pageidaujama kaiku- 
rių šviesesnių, bet neturinčių 
drąsos gerą darbą dirbti pilie
čių. šiam būreliui linkėtina ge

ro pasisekimo. Lig šio laiko 
plačioje Silkių apylinkėje nebu
vo nei vieno “kulftiroa” būrelio, 
kuomet kitose apskrityse yra po 
keletą ar keliollką būrelių. Va
lio vyrai! , . • ,, Is.

Protestuotų vekseliu skaičius 
per pirmą š. m. pusmetį visoje 
Lietuvoje sieke 40,389 bendrui 
17,907,566 lt. sumai.

OKUPUOTOJE MCTVVOJK 
LINKAI VERŽIASI PER 
DEMARKACINĘ LINDĄ

Lenkų pasienio kareiviai de
markacinės linijos gaires nuo 
Tr.umpolių iki Gilviškio kaimo 
perkėlė į vidurį kelio. Gairės 
seniau stovėjo šalia' kelio lenkų 
pusėje. Pasienio policijos ra
jono viršininkui įsakyta gaires 
nuo vidukelės išmėtyti.

p—i ........... . ........... i ......... ..  1 1 "

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

* (Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbfs Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir

Y pa t iš k a Sveikata

Geriausias buda^ pasilaikyti svei
koj padėtyj yra vengiant užkietėji
mu. Bandyk nekuria* sekančias tai
sykles ir galėsit pasilaikyt sveikai.

Išgerk du stiklu vandens prieš 
pusryčius ir nors šešis stiklus bė
gyje dienos.

Valgyk lėtai; sukramtyk - maistų 
visiškai.

Pasirink:
(a) Maistų turintį daug rupumo, 

kaip sėlenos, čielų kviečių grudai, 
vaisiai ir daržovės.

(b) Maistų turintį organiškus ac
tus, kaip lemonai, tmnatos, oran- 
džiai ir obuoliai

(c) Maistų sudarantį mažus gu
zu, viduriuose, kaip medus, molia- 
sa špinakai, svogūnai, kalafijorai, 
ir uipos.

Vengk šmožytų valgių, saldumynų 
ir Mėšlinių.

Mankštinkjs nors biskį kasdieną 
atvirame ore jei galima.

LIUBAVAS. Podpi lia kai n i ų 
kaime liepos 29 d. savo kluone 
pasikorė ūkininkas Vaičiulis. 
Žiema sunkiai susirgo jo pati.*
Jis būdamas neturtingas, laba! 
rūpinosi kaip ją mirus palaidos 
ir paskiau gyvens. Iš tos ru- 
pesties pradėjo kvailioti ir kar
tis. Kelis kartus buvo pasikė
lęs, bet namiškiai, radę jį ka
bantį, paleisdavo.. Pati ir vai
kai matydami, kad jis nepilno 
proto, laikydavo jį grandine pri
rištą ir mušdavo. Del to jam 
gyvenimas rodėsi dar sunkesnis, 
ir jis nakčia, kažkaip pasiliuosa- 
vęs nuo grandinės, pabėgo ir 
kluone pasikorė. Trempukas.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:

Kuomet jums reikia pieno dėl da- Pienų, nes geriausias pavoduoto- 
rymo pudingo, sriubos, keksų ir 1.1, 
tikrai vartoki! Borden’s Evaporated jas paprasto pieno ir Smetonos.

Ar jus žinote, kad — pučkai yra iš
priežasties užkietiejimo?

Užkietėjimas nuolat silpnina 
jūsų kūnų, Js siunčia nuo- 
dus į jūsų kūnų kurie veda 
prie vhš keturiasdem pa
vojingų lįstų. Pučkai yra iė 
priežasties užkietėjimo. Taipgi 
rituliai ap c aki,, pajuodavę 
paakiai, įdubę veidai, pagel
tęs veidai ir nemalonus kva
pas.

Jei valgykit regullar ai Kel- 
logg’s ALL-BRAN, garantuoja
ma, kad suteik* nuolatinę pa- 
gelbų kad ir labiausiai chroniš
kuose atsitikimuose arba ju»ų 
groHeroinkas grąžins jum* pi
nigus. Valgykit du staJavu* 
AaukAtus Kollouv'o AI.L-RIIAN 
.. e.r vh.'uuilkuoae atši

lt m .o <• su k vienu valgiu.
Jumi patiks Jų skonis.

ANŪKAS NUŠOVĖ SAVO 
MOČIUTĘ. Antanavo vals. M u 
riniškės kaim. liepos 12 d. An 
driušio 7 metų sūnūs, radęs ne
atsargiai padėtą tėvo užtaisytą 
šautuvą, bežaisdamas su juo, 
nušovė savo močiutę. Senukė 
staiga ifurč. Ji jau ėjo aštuntą 
dešimtį metų amžiaus, ir dar bu
vo sveika žmona, gal butų su
laukusi gilios senatvės. Atsar-

DIDELIS PIKNIKAS

ApsUaugokit nuo pavojingų ženklų. Pra- 
ėalinkit užkietėjimą iš jūsų sistemos su 
Kellogg's ALL-BRAN. Gydytojai ji re
komenduoja — jis žino, kad ALL-BRAN 
suteikia trkras pasekmes. Kellogg’s šu
te kia sveikatą tūkstančiams, kuomet nie
kas kitas nepagelbėjo. Kellogg's itvalo 
žarnas ir ativietlna jas. t j imas lauk 
pasidaro natūralia ir reguliaria.

Iškirpkite ir atsiųskite šj kuponą nu

Kellogg’s ALL-BRAN visuoernt gatavas 
valg u! su pienu arba smetona arba su
maišytas su kitais virtais arba nevir
tais valgias. Pabandykit receptus iž- 
drukuotus ant kiekvieno pakelio. Tiktai 
ALL-BRAN yra 100% veikiantis. Dalis 
bran produktų yra tiktai dalis veikian
ti. Pas visus groserninkus raudonuose ir 
žaliuose pakeliuose. Tikrai žiūrėkit kad 
butų Kellogg's. Paduodama visuose 
Koteliuose is restauranuose.
8 šiandien su jūsų vardu ir adresu

Ir Dovanos

Savickio Faunoj
Justice Park, III.

Spalio-October 16,17,18

Comoany
Mlchlgan

Malonėkite atsiųsti man dykai 
sampelinl pakeli jūsų Kcllogg’o 
ALL-BRAN sykiu su in
formacijomis mano kalboje ir 
ką reiškia ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip nš ga
liu išvengti uški-tėiimo.

Dovanoms: 300 karvelių 
20 kiaulių 

300 vištų 
200 ančių 
75 žąsys 

• 27 kalakutai 
Gera Muzika ir Šokiai

Ar Jus Turit Mėgiamą 
- Prieskonį

Jei dar neturit, tai bandykit sekamą sykį pa
sidaryti su Borden’s Evaporated Pieriu. Kol 
jus nevartojot Borden’s jus neįvertinot ką 
Borden’s Evaporated Pienas reiškia dėl prie- 
skinių. Jis suteiks visai naują skonį. Jis 
užbaigs užganėdinimą jūsų šeimynos ir 
draugų.
Netik vien Borden’s pagerina prieskonius, bet taipgi 
sriubas, pudingus, pajus, custard’us, salad košeles, 
smetonines daržoves ir visus kitus receptus kur 
pienas ir smetona yra vartojama. Jei jus mėgstat 
gerą pajų, pabandykit čionai atspausdintą receptą 
dėl Lemon Merigua Pajų. Vartokit Borden’s Evapo
rated Pieną savo kavoj. Jis padaro kavą gardesnę 
ir riebesnę.
Borden’s K vaporated Pienas yra maistingas, nes jis; 
yra pagamintas iš geriausio, gryno karvių pieno iš 
švariausių pieninyčių įr sveikų karvių. Kaip tik 
sykį pabandysit Borden’s jus paskiau nevartosit ki
tokio pieno. Visuomet turėkit jį savo aisbaksy dėl 
netikėto atsitikimo. Jis nesugenda.

LEMON MERINGUS 
‘' PAJUS ' ' ;';

% puou'kc' Borden’s Evapo- 
’ r u t Pieno

purT’"ko karalo vandens 
l*z^ , puoduko cukraua 

sfcaUvu JaukAlų corn 
\ ,. eta ?eh

1 arbatini iaukiituka sviesto 
arba sviesto pavadotojo J

2 kiauliniu
Sulčių IĮ 2 lemonų v'- J 
Lemono 'žievies bisk| ,
Biskį druskos -■ • i . ' j
1 vijrtų paatry skeli

Supilkit pienų ir vandenį į 
dvigubo puodo viršutinę dalį, 
dadėkit cukrų ir cornstarch, 
viską gerai išmaišykit ir vir- 
kit penkiolikę minutų, la.ltfi 
nuo laiko pamaišant. Atskir- 
kit kiaušinius, suplakit balti
ntų, dnpilkit biskį į juos kara
to pieno, suplakit į sutirštė- 
jusį miš^hį ir pavirinkit dar 
penkias minutas, tankiai pa
maišant. Paskiau dadėkit drus
kos ir kuomet biskį atšals įpil
kit lemono sultis, paskiau su
pilkit į pustry shell aptepkit 
.u meringus padaryto ii dvie
jų kaulinių baltymo ir dadė
kit trečdali puoduko pauderi- 
nio cukraus ir kepkit dar leng
vai per deiimti minutų, kol 
meringue biskį sukietėja ir 
paruduoja.

DYKAI
lOv.OOO motery nuolatos prl- 
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaropated Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos (vairius recep
tus SU Borden’s iėpildykit ku
ponų pažymėdamoe kokių re
ceptų Jums reikia, ir prisiųs- 
kit mums.

epalyginamą Vertybę

Kuomet lenkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjas laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nckaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

j tuo ----------------- -

PIANŲ KRAUTUVĖS
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

KUPONAS
Duona Mėsa Pudingai
Saldainiai Kojeles Sosai 
Žuvis ' ŪFttjai Sriubos

Vardas........................................ 8
Adresas .............. Lithuanian
THE BOkDEN COMPANY
Borden Building, New York

Didelis

Kenas
16 unc.

Didelis kenas
BORDEH’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

PLUNKSNOS
Parduodamos pas

<JNSWEETeNKD

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

Chicago, III.
Geros rųšies baltos plunksnos ran
komis suplėšytos. Žąsų plunksnos

ANHEUSER-BUSCH

Budweiser
• \

Tikras Apynių-Salyklo Syrupas

Budweiser Salyklas yra 100% gry
nas iš parinktų Northern miežių. 
Paskanintas su importuotais Saa- • 
zer parinktais vietiniais apyniais. 
Anheuser-Busch garantuoja, kad 
neturi įhiaišų ir nešvarumų. Kas 
gali tikėtis premijų su tokiu geru 
apynių syrupu?

ANHEUSER-BUSCH 
> S T. LOUIS 

t

Pirkit nuo savo groserninko 
arba apielinkės vartotojo 

Pilną 3 svarų keną

VVestern Sales Corporation "
Distributors Chicago, III.

svarui ..............    $1.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, su
maišytos su pūkais ............... $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 9Hc 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Nepcrleidžianti plunksnų jpilai, 
specialiai jardui .....   39c

Kampeliai ant pareikalavimo

f "
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Ileating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonito vieto
je nuodijančių mišinių ^lel 
Šio svarbaus tikslo. Zo- 
nite gėrai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

. , • v , ■ ’ . *
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Puikus Namai
GATAVI GYVENIMUI

Įmokėk kiek gali— kraustykis ir gyvenk! 
Arba išrenduok kitiems ir imk 

$80 į mėnesį

75 Naujutėliai Muro Namai
Puikiam, pelningam ir augančiam

BRIGHTDN PARĮ
Kaina tiktai $12,650

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

$580,000,000
Išmokama algoms kas, metas, darbinin

kams šios apielinkes dirbtuvėse
šimtai lietuvių šeimynų pirkdami — par

duodami čia namus susikrovė 
didelius turtus!

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

ar profesionalui

Taipgi turime 50 
Bungalows

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

kiekviena sugaišta diena jums neša 
nuostolius!

W. Hayden Bell
Klauskit Edvard Bakševičiaus

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

■■ ...............- ■=

[KORESPONDENCIJOS

Pittsburgh,
.Jaunimo organizavimo

I'urbut' jokioj kitoj 
kolonijoj nėra tokio apsileidimo,

a. Dover-Forcraft, Me.

reikalais
Aplinkui mus miškai, didžiau

si miškai; nematyti nei galo,

lietuvių * i * 1 *.
nei krašto, pertat čia gyvenan
tys lietuviai daugiausia dirba

pastaruoju laiku jaunimo orga
nizavimo reikale. Kiek tenka 
pastebėti iš laikraščių, tai kilos 
lietuvių kolonijos kur kas dau
giau rūpinas priaugančiu jtiuni- 

Tveria jaunuolių mokyk- 
organizuoja pasilinksmini- 

. rengia jaunuo- 
Tik mes. pitts- 
nieko panašaus 
galėtumėm pasi- 
mes rūpinamės

imi.

rno draugijek 
liu vakarus, 
hurghicėiai, 
neturim, kuo 
girti, kad ir
priaugančia karta.

Pastaruoju laiku musų spau
da yra sus-irupinus jaunimo 
klausimu. Lietuvių seimas 
Philadelphijoj irgi dąug laiko 
pašventė apkalbėjimui jaunimo 

išrinko tam 
kurio pareiga 
organizavimu, 
yra ir poras 
būtent Jonas 
mokytoja A.

organizavimo ir 
tikrą komitetą, 
rūpintis jaunimo 
lame komitete

Kazlauckas ir

šiokio

ko negirdėti ar Jonas Kazlauc
kas ir p-lė A. Akelaitytė mano 
ką veikti jaunuolių organiza
vime ar ne. Jei ir norėtų ką 
veikti lame dalyke, tai. žinoma, 
daug negalės nuveikti, jei mus 
Pittsburgho draugijos, klubai ir 
veikėjai tik liek tesirūpins jau
nimo organizavimu, kaip kad 
rūpinosi iki šiol.

Pas mus pastaruoju laiku 
priaugantis jaunimas tikrai yra 
paliktas Dievo “valiai”, —nėra 
jokios jaunimo organizacijos, 
išskiriant bažnytinius chorus, 
kurie irgi silpnai gyvuoja; nėra 
jokio laisvo .choro, nė teatra
liškų ratelių, žodžiu sakant, 
nieko nėra tokio, kur augantis 
jaunimas
tokio užsiėmimo. O Piltsburg- 
has juk tai didelė lietuvių ko
lonija. Randasi gana gabių 
jaunuolių, kurie pasižymi muzi
koje, dainavime, tik visa bėda, 
kad nėra organizuoti ir neturi 
progos nė galimybės savo ga
bumus tobulinti. Taigi neatbū
tinai pas mus, Pittsburghe, 
reikalinga jaunuolių organizaci
ja ir mokyklėlė, tik kad jaunuo
lių mokyklėlė arba organizaci
ja nebūtų globojama jokios po
litinės partijos ir kad butų 
pilnoj to žodžio prasmėje nepar- 
tijinė.

Butų gerai, kad mokytoja A. 
Akelaitytė ir Jonas Kazlauskas 
paimtų iniciatyvą sušaukti 
Pittsburgho veikėjų susirinki
mą dėl pasitarimo apie jaunuo
lių organizavimą ii* aš esu tik
ras, kad rasis pritariančių šiam 
prakilniam darbui.

Tai tik tiek šį kartą. Aš ma
nau, kad da reikės ne kartą 
sugryšti prie šio klausimo 
jaunuolių organizavimo.

Butų gerai, kad ir kili pitts- 
burghiečiai išreikštų savo nuo
mones šiame klausiihe.

—S. Bakanas.

Kas Dedasi Lietuvi? 
kolonijose

Dunham, Ky
Pas mus lietuvių nemažas 

būrelis, daugiausia nevedę — 
seni singeliai. Pas mus kas me
tai atvyksta daug lietuvių, bet 
kiek padirbę vėl išvažiuoja. Di
delė stoka lietuvių moterų, nes 
čia jų nėra visai.

Jonas Puloką.

Fairhope, Ala
Mes lietuvidi tiktai 2, ale gy

venam kaip sveiki. Mano drau
gas šventakupris (jis bent taip 
save vadina), o aš “naujienie- 
tis”. Reiškia, musų miesto lie
tuviai labai apsišvietę: visi 
skaito laikraščius.

—Adam Benik.

miškuose, o kai kurie faimose, 
kurios randasi pamiškiais*. Lie
tuviai daugiausia1 skaito “Nau
jienas” ir “Keleivį”; ateina vie
nas kitas ir tautininku 
rūsčių. Komunistų čia 
Mat, giriose nėra ką jiems 
Ii — voverės ir kiškiai jų 
bitinio komunizmo nesupranta.

Jurgis Tumosa.

Parnassus, Pa

nėra 
veik

Pas mus lietuviai visi tikinti 
žmones: vieni tiki j Dievą, o 
kiti - Maskvos rojų, nors pa- 

Beje, dar 
lai pono

tys ten nevažiuoja 
yra treti tikiitlieji 
munšaino garbinto 
netikiu nei i velnią, nei į dieVą, 
nei j samagonką, perta t biznla- 
voju ir skaitau

Oglesby, Ilt
lietuvių šeimynų ir 

pavienių.

ir

M 
H

Tel. Lafavette 0091

E. V. K RŪKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richinond Street

Ruffles 
“Charlestono 
šokis.
šok ir strepsfk ir galva kraipyk I 
Bet saugokis neprikresk savų 
šokėjui akis pleiskanom.

lAtikro yra apgailėtina, kuo. 
met žmogus apsileidžia pleišką, 
notn.

Pleiskanų mirtinas priešas tuo- 
Jau apvalys jus nuo to įkyraus 

r naikinančio parazito.
Pamėginkite bonkt, per sa

vaite ar dešimti dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

M M M M M M 
M H M

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

1850 \V. North Avė.
Tel. Brunsvvick 9393

CHICAGO; II.L.

Mrs. MICHKIEVICZ-VIDIKIENE
AKUAERKA

3101 So. Halsted S t., kampas 31 g a t,
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše 
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar it 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir 'mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa 
geibų.

Valandos nu< 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
V vai. vakare.

laike 
ir po

Gerai patyręs gydytojas
NAPRAPATAS

I)r. A. J. Normanth
4454 So. \Vestern Avė.

2-5-6-B v. v., Chicago, III.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C
AKIŠERKA

3252 So. Halsted St.

Lietuviai Advokatai

apie 
10 pavienių. Yra dvi stiprios 
partijos: biblijistų ir bolševikų. 
Biblijistai turi 5 pasekėjus, o 
komunistai 1 ir žibieji gi
riasi, kad jiems priklauso Og
lesby. šitame mieste yra nyks
ta lietuviai, taip kad i keletą 
metų čia vargiai rasis bent vie
nas lietuvis. Seniau čia buvo 
šioks toks veikimas, šiandien 
jokio nėra. “Naujienos” turi 12 
skaitytojų, visi žmonės rimti.

Steponas Plečkauskis.

KELIAS '
PARANKIAUSIAS

LIE

Baltijos Amerikos Linijos
laivai išplaukia:

“Estonia” Lapkr. 2 dieną 
“Lituania” Lapk. 23 dieną 

Važiuokit visu keliu vandeniu l 
į pačią 

KLAIPĖDĄ 
per laisvąjį Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
UŽSIMOKANT ABIPUS, 

TIKTAI $181 
Populiariška turistine trečia kliasa 

tiktai $10 brangiau vienpus, 
$15 abipus. 

Taksai atskirium
Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 

į bendrovę:

Baltic America Line, Ine.
120 North La S'ille Street, Chicago 
312 Second A v. S., Minneapolis, Minn.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto Ofisas
190 No. State S t., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

hi —....................    ■

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

■ - — ................................... ■■■

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St, Hoom 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 172G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVushington & Clark
Namų Tel.: įlydė Park 3395

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai-

ku pagal sutarti.

Viršuje
State

Moterys 
nos kreipkitės su

Universal
Bank

merjęi-

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki
Telephone Roosevelt 9090 

Nainy Telefonas Republic 9600

9

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage 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 Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

*»-DR. HERZMAN -®>
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

, Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2238
Boulevard 4136

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

ir

Telefonai:

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

TEN IR Iš 
LIETUVOS 
PEK HAMBURGĄ

Ant musų trijų šrjubų laivų 
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland 
llamhurg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, VVestphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

SnAflJš NEW yor- /ll.lK0 IKI KAU- 
LVUnO IR ATGAL

Plūs W. S. Revenue taksai

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

' Hainburg AmencaoLine
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į 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 laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85. 
, Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.
...............................................;. Atkirp čia
Data: Spalio 13 d., 1926
■d*——— i 1 1 ................ .. .......

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 

« 4619 S. Ashland Av.
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

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 6858
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Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ....1..... .................. .
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Trinu minesiama _ ------
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Chicagoje per neiiotojusz
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Minėsiu! ....... .............. .......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ............ .....
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakomu.

$8.00
$4.00
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1.50
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8c 
18c 
75c

Apžvalga
MONARCHISTUS ĮSILEIDŽIA, 

O SOCIALISTUS NE

prasmingais žodžiais parašyta, 
krd sovietų valdžia galėsianti 
Varšuvai tvirtinti, jogei ji visai 
neprižadėjusi Lietuvai to, kų ji 
sakė Kauno diplomatams.

“Worwaerts” dar nurodo,

kad bolševikai, norėdami pa
skatinti Lietuvą padaryt su jais 
sutartį, per paskutinius du mė
nesiu vare spaudoje triukšmin
gą propagandą, buk lenkai ruo- 
šiųsi pulti Lietuvą.

Entered as Becond Class Matter 
March 7th, 1914, et the Post Office 
of Chicago, III, under the act of 
March 8rd 1879.__________________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas! Roosevelt 8500.

$7.00
3.50
1.75
1.25

.75

DAUGIAUS, KAIP $100,000,000 EKSPORTAS
J RUSIJĄ

Kiek laiko atgal minėjo/ne, 
kad Rusijos sovietų valdžią at
sisakė įsileisti Vokietijos socia
listų organo “Vortvaerts’o” 
bendradarbį, Kurtą Heinigų, 
kuris- norėjo ištirtt gyvenimo 
sąlygas Rusijoje ir parašyti ei
lę straipsnių socialistų ir pro
fesinių sąjungų spaudai. Tuo 
gi tarpu sovietų valdžia davė 
leidimą įvažiuot į Rusiją dviem 
vokiečių monarchistams, ponui 
von Rolir-Haus Demmin ir po
nui von Brockhausen-Mittel-

i APie Lairius Dalykus-
mxrxmxxxxxxmxxxmxmxxxxixxmimxixixxxxin

Amerikos dvasinis 
gyvenimas

Iionės po Rusiją tapo paskelbti

Amerikos kritikai.—Kaip spren
džiama apie amerikiečių “sie
lą.v—Pljoto penaa.— Kuriais 
klausimai# daugiausia išlei
džiama knygų?—Pastabos ir 
išvados.—Ne klaidų 
me, bet išmokime 
verta išmokti.

ieškoki - 
tai, kas

AMERIKA ŽYMIAI PRALENKĖ ANGLIJĄ 
J VOKIETIJĄ

KLAIDINGA SOVIETŲ PREKYBOS POLITIKA 
lt lt 11 La L 

ANGLIJOS DARBININKAI PRIEŠ KOMUNISTUS

Jungtinių Valstijų vaizbos departamentas tik ką pa
skelbė, kad pernai metais tapo importuota į Rusiją pre
kių daugiaus kaip už $100,000,000 iš šio krašto. Rusijos 
importe, tuo budu, Jungtinės Valstijos pernai užėmė pir
mą vietą, toli pralenkdamos Angliją ir Vokietiją.

Iš Anglijos ir Vokietijos kartu importuota Rusijon 
prekių už mažesnę sumą pinigų, negu iš vienų tiktai 
Amerikos Jungtinių Valstijų.

Tai yra gana keistas reiškinys. Anglija ir Vokietija 
yra daug arčiaus prie Rusijos, negu Amerika; Anglijos 
ir Vokietijos prekės yra pigesnės, negu Amerikos; ir An
glija su Vokietija yra pripažinusios sovietų valdžią, o 
Amerika ne. Tačiaus rusai })erka Amerikos prekes no
riau, negu anų dviejų šalių! HA

dinose.
Nuo to laiko, kai pasidarė 

žinoma, kad bolševikiški Rusi
jos diktatoriai neįsileidžia 
‘ Voruaerts’o” bendradarbio, so
vietų sali suspėjo aplankyti vi
sa eilė kapitalistų ir buržuazi
nes spaudos arba organizacijų 
atstovų iš įvairiausių kraštų 
Europos ir Amerikos. Dabar iš 
Varšuvos pranešama, kad so
vietų valdžia nedavė leidimo 
įvažiuot į Rusiją ir žydų socia
listų laikraščio “Neu Volkszei- 
tung” atstovui, D-rui Jakob 
Pat.

šis laikraštis yra žydų “Bun- 
do” organas Lenkijoje. “Bun
das” gi yra pasižymėjęs savo 
“kairumu”. Vienu laiku jisai 
vedė su Maskva derybas dėl Įs
tojimo i komunistų internacio
nalą. Vėliaus, kad ir jo simpa
tijos bolševizmui atšalo, bet ji-

kritikuoAmeriką mėgstama
. ti.' Atvažiuoja koks europietis, 
pagyvena New Yorke porą sa
vaičių ir parašo storą knygą 
apie lai, kad Amerikoj jaučia
ma dvasiškas skurdas. Jankės 
niekuo daugiau esą nesiintere- 
s-uoja, kaip tik doleriu. Doleris 

-tai amerikiečių dievas.
Ateivių tarpe, sako Leonid 

Tulpa, irgi tas pat pasireiškia. 
Ret tai. atsitinka todėl, kad dau
gelis išgyvena Amerikoj 20 ar 
ir daugiau metų, vienokz nesu
pranta šios 
sielos.

Kai kurie 
rika neturi
keletą metų, jie pripažįsta, kad 
Amerikos technika yra stebėti
na, jos pramonė išvystyta nepa
prastai, jos turtai neapskaitomi, 
bet “sielos pas ją nėra”, sako

Įvairenybes
Rusų diduomenės 

išlaidumas

laiku kunigaik- 
per kokius pus- 
(nuo pabaigos

šalies, nemato jos

tiesiai sako: “Ame- 
sielos”. Pagyvenę

amerikie- 
tik apie 

apie biz-

Kuo šitą keistą reiškinį išaiškinti?
Butų klaida manyti, kad Amerikos prekes esančios 

geresnės, negu Europos šalių. Taip pat netiesa, kad Ame
rikoje rusams esą lengviau gauti kredito. Kaip tik prie
šingai; rusai gauna daugiausia kredito pas vokiečius ir 
anglus. Kuomet jie perka Amerikoje, tai jiems tenka už 
viską mokėti “cash”.

Tą keistą reiškinį Rusijos importe kai kurie žmonės 
aiškina taip. Rusijos užsienių prekyba yra valdžios ran
kose, ir valdžia, pirkdama prekes užsieniuose, vadovau
jasi ne bizniškais, bet politiškais išrokavimais. Jai šiuo 
metu yra labai svarbu gauti Amerikos pripažinimą, to
dėl ji stengiasi prisigerinti Amerikos valdžiai ir kapita
listams, pirkdama prekes Amerikoje, o ne kaimynų ša- 
*yse- ... i ..........lA x

rus”, jogei iki šiol atsisako dė
tis i Socialistų Darbininkų In
ternacionalą.

Pagaliau. Vokietijos Komunis
tų Darbininkų Partijos organas, 
“Komunistische Arbeilerzei- 
tung” praneša, kad negavo lei
dimo įvažiuot į Rusiją ir šitos 
komunistines organizacijos at
stovai. J jos prašymą sovietų 
valdžia visai nedavė atsakymo.

Vadinasi, nei “dešiniems” so
cialistams, nei “kairiems” socia
listams”, nei “kairiems” komu
nistams važiuot j Rusiją neleis
ta. Ret už tai junkeriams* ir 
kapitalistams durys i bolševiz
mo “rojų” atdaros. Tai tau ir 
“darbininkiška” valdžia!

Ka reiškia: “nėra sielos?” 
lai reiškia, jog daugelis atei
vių mano, kad amerikiečiai gal
voja tik apie biznį, apie tai, 
kaip daugiau dolerių pasidaryti. 
Jų manymu, kilniais dvasios 
reikalais amerikietis visai nesi
rūpina.

Žiuri kuris nors ateivis į 
New Yorko arba Chicagos mil
žiniškus trobesius, girdi mašinų 
bildesį, mato amžinai užimtus 
žmones, kurie beveik tekini bė
ga į darbą arba iš darbo—ir 
mano, kad jis jau perprato Ame
riką, sužinojo jos esmę, ir pa
matė, kad graži ir turtinga ji 
tik iš paviršiaus, o viduje tik 
tuštuma, "sielos pas ją taip ir 

Suėdė sielą Mašinos ir

Išrodo, kad tas aiškinimas yra teisingas. Iš tiesų — 
tai šaliai, kuri yra griežčiausia nusistačiusi prieš sovietų* 
valdžios pripažinimą, pastaroji duoda daugiausia biz- 
n>o! , MKMMU

Iš šito fakto daugelis Amerikos biznierių daro išva
dą, jogei Amerikai esą naudingiau nepripažinti sovietų

DEL LIETUVOS-RUSIJOS 
SUTARTIES

amerikiečiai! Koki gali 
šalies ateitis? Kaip ga-

Taigi politika sovietu valdžios užsienio prekyboje vi
sai neišeina Rusijos naudon. Geriausia butų, kad preky
ba butų atskirta nuo politikos, t. y. kad butų panaikin
tas prekybos monopolis.

Anglijos Darbo Partija savo konferencijoje dar kar
tą nutarė neturėt su komunistais nieko bendra. Kai ku
rie komunistams simpatizuojantys delegatai buvo įteikę 
konferencijai įnešimą, kad ji iš naujo apsvarstytų tą 
klausimą, kuriuo pernykštė Darbo Partijos konferenci
ja padarė nutarimą, būtent, jogei komunistai turįz būt 
pašalinti iš partijos. Už tai, kad klausimas butų svarsto
mas, tapo paduota 340,(KM) balsų, o kas jisai nebūtų svar
stomas, — 2,706,000.

įdomiausia, kad šitam griežtam Darbo Partijos nu
sistatymui prieš komunistus dabar vadovauja Williams, 
kuris dar nesenai buvo laikomas “kairiasparniu”. Pasi
rodo, kad agitacija, kurią komunistai vedė prieš “deši
niuosius vadus” per didįjį streiką ir po jo, ne sustiprino 
bolševikų įtaką Anglijos darbininkuose, bet galutinai ją 
užmušė.

Anglijos liberalų organas 
“The Manchester Guardian”, 
rašo, kad sovietų Rusijos su
tartis su Lietuva tai atsakymas 
į karinę Lenkijos ir Rumunijos 
sutartį prieš Rusiją. “Manches- 
ler Guardian” paduoda pasta
rosios sutarties tekstą. Iš jo 
matyt, kad lenkai ir rumunai 
yra susitarę kovot bendrai prieš 
Rusiją, jeigu pastaroji vieną jų 
užpultų. Sutartyje nustatoma, 
kiek kariuomenės ir ginklų kiek 
viena šitų dviejų šalių turės 
duoti pagalbai antros šalies, ir 
sakoma, kad su tuo planu su- 

ąs ir Francijos kariuoine- 
generalis štabas.
šitą lenkų-rumanų grasini- 
sako anglų laikraštis, Ru- 
atsakė pripažinimų Vil-

3 li
pa vojus

nėra”, 
doleriai.
Vargšai 
Luti tos
Ii ji gyvuoti be sielos. Ją lau
kia'* pražūtis. Kaip žuvo puoš
ni Roma, taip žus ir turtin
giausi pasaulyj šalis—Amerika, 
šalis* negali egzistuoti be sie
los—be tiesos ieškojimo ir gro
žės pamėgimo...

Ar teisingi tie, kurie mano, 
kad Amerika neturi sielos, kad 
amerikiečiai apie nieką daugiau 
nemano, kaip tik apie biznį ir 
dolerių gaudymą?

n ės

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.

Arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

mą, 
si j a 
niaus Lietuvai. Iš to, girdi 
sidarąs labai rimtas 
rytų Europos taikai.

Apie Lietuvos* sutartį su Ru
sija rašo ir Beribio “Vorvvaerts” 
Jisai sako, kad šita sutartis yra 
padaryta “Locarno 'dvasioje” ir 
todėl prisideda prie taikos su
stiprinimo Europoje. Sovietų 
valdžia, kuri* pirmiaus dėjo vi
sas pastangas sulaikyti Vokie
tiją nuo įstojimo į Tautų Są
jungą, buvo priversta, paga
liau, pati eiti Locarno konfe
rencijoje nustatytu keliu.

Bet sutartyje
Rusija esąs ir punktas, atkreip
tas prieš trečiąją valstybę — 
Lenkiją. Lenkų protestai galį 
sugadinti rusų džiaugsmą dėl 
“pasisekimo” derybose su Lie
tuva. Sutartis su Lietuva te- 
ciuus esanti taip neaiškiais, dvi-

Lietuvos su
■j / i r * į ' • 1 r > . •

' [Pacific and Atlantic Photo]

Joseph Byfield, Chicagos vieš
bučio Sherinan prezidentas, 
prieš kiek laiko pasimirė, turė
damas 72 metu amžiaus. Jis 
paėjo iš Vengri jos.

1917 m. Rusijoj revoliucija 
yra ne vien didžiojo karo išva
da. Priešingai, jos šaknys sie
kia prieš paskutinių šimtmečių 
laikų, kai rusų liaudis dar blo
giau gyveno, negu prieš pat di
dįjį karą, štai vaizdelis, paro
dus kur ėjo liaudies prakaitu 
uždirbti pinigai ir kaip jie rusų 
diduomenės buvo mėtomi į de
šinę ir į kairę.

Garsusis savo 
štiš Men.šikovas 
antrus metus
1709 iki 1711 m.) tik .savo as
mens reikalams, neskaitant 
žmonos ir vaiko, turėjo išlaidų 
45,123 rublius, tuo tarpu, kai 
visos valstybės pajamos 1710 
metais Rusijoj siekė 3,015,796 
ilibl. Kai Menšikovą pašalino 
nuo valstybės vairo, jo kišenė
je vis dėlto dar pasiliko 3 mili
jonai rublių ir daug brangeny
bių. Kaip rėdėsi rusų diduome
ne. anuomet matyt iš to, kad, 
sakysime, garsaus Birono žmo
na vilkėjo suknele, kuri kaina
vo 100,000 rublių, o jos visi 
briliantai kainavo 2 milijonai 
rublių. Sostui artimas grafas 
šuvalovas turėjo kasmet dau
giau 400,(MM) rublių įplaukų, 
miręs liko valstybės iždui sko
lingas daugiau, kaip milijoną 
rublių, šeradi, padėjęs karalie-

myli. Pasirodo, kad žmones, 
kurie aukure galingą pramo
nę, mėgsta ir saulę ir gėles. 

Daug knygų parašyta vai
kams: 449 knygos. Metai, kaip 
žinia, turi 365 dienas. Išeina, 
kad 1924 m. kiekvieną dieną 
išpuolė daugiau, kaip po vieną 
knygą.

Kitas įdomus dalykas yra tas, 
kad amerikiečiai labai intere
suojasi garsių žmonių gyveni
mų aprašymu. Tuos aprašy
mus beskaitydami, amerikiečiai 
ieško įkvėpimo savo gyvenimui. 

Galingas pramonės išsivysty
mas ir komplikuotos gyvenimo 
sąlygos verčia amerikiečius su
sidomėti socialiais klausimais. 
Kova dėl būvio. Progresas. 
Vis tai klausiniai, kuriuo.s gvil
dena sociologija. Iš paduotojo 
knygų sąrašo matyti, kad ame
rikiečiams sociologiniai klausi
mai pusėtinai rupi. 

Dabar aišku, kad 
čiai galvoja ne vien 
dolerius, ne vien tik
nį ir mašinas. Jie daug gal
voja apie religiją, sociologiją, 
poeziją ir kitus dalykus. 

Tokiu budu negalima sakyti, 
vaikus,' kad Amerika neturi sielos. Tie, 

kurie mano, , jog amerikiečių 
protai užimti tik dolerių gau
dymu ir mašinomis,—nepažįs
ta Amerikos. Jjė išneša savo 
nuosprendį, nepasirūpindami iš
tirti tikrosios dalykų padėties.

Mes—pataria Tulpa,—kurie 
gyvename Amerikoj, privalome 
studijuoti ją. Amerikoj yra į- 
vykdinti gyvenimai! tokie da
lykai, apie kuriuos mes, būda
mi Europoj, ir svajoti nesva-. nei Elžbietai įsistiprinti rusų 
jojome. Amerika galinga ir gra
ži. Žinoma, Amerikoj yra kaip 
gerų, taip ir blogų dalykų. Bu--mažiau 
tų nesąmonė sakyti, kad Ame- dvasininkai.
rika yra žemes rojus ir kad čia vienuolyno arebimandridas Jur- 
viskas yra tvarkoj. j gis turėjo arti 20 tarnų, o ark-

Ne, Amerika nėra tobula. Ji liams prižiūrėti vyrų skaičius 
turi nemažai silpnų pusių, kaip siekė 250. Jis, mat, mėgo pasi- 
ir kiekviena šalis. Bet koki rodyti. O kiek turėjo karietų 
mums butų nauda ieškoti vien1 
lik blogąsias puses, o gerųjų 
nepastebėti? Juk daug geriau ( 
ir praktiškiau yra išmokti iš 
amerikiečių gerų dalykų,' kurių' 
jiems tikrai netrūksta.—K. A.

Po- 
vie-

Kaip atsakyti į tą klausimą? 
Pirmiausia, sako 'Pulpa, pažiū
rėkime kiek knygų yra spaus
dinama Amerikoj ir apie ką to
se knygose yra rašoma. Juk 
knygos spausdinama tam, kad 
jas butų galima parduoti, o 
knygų pardavėjai puikiausiai 
^žino, kokios knygos yra labiau
sia reikalaujamos, kuo skaity
tojas daugiau domisi, kuo jo 
protas yra užimtas. Knygos 
yra proto maistas. Kuo ameri
kiečiai maitina savo protus?

1923 m. buvo atspausdinta 
359,391,018 knygų. Tais metais 
Jungtinių Valstijų gyventojų 
skaičius buvo 110,663,502. Va
dinasi, kiekvienam gyventojui! 
(įskaitant ir mažus
kurie skaityti nemoka) išpuola 
daugiau nei trys knygos. 1924 
m. atspausdinta 6,380 skirtin
gais vardais knygų, neskaitant 
1,158 naujų laidų. Kokio tu
rinio daugiausia buvo tos kny
gos?

Daugiausia knygų—871—no
velės ir apysakos. Antrą vietą 
užima religjja:654 knygos, 
ezija ir drama užima trečią
tą: 505 knygos. Knygos vai
kam užima ketvirtą vietą: 
knygos. Penkta vieta priklau
so aprašymui gyvenimo garsių 
žmonių: 430 knygų. Sociologi
ja užima šeštą vielą: 379 kny
gos. Istorija stovi septintoj 
vietoj: 353 knygos. Bendra 
literatūra aštuntoj: 342 kuygi. 
Technika devintoj vietoj: 313 
knygų. Geografijti dešimtoj 
vietoj: 302 kuygi. Gamtos mo
kslai vienuoliktoj vietoj: 271 
knygos. Komercijos (bi 
knygos dvyliktoj vietoj: 
knygos. Filosofija 
vietoj: 226 knygos, 
užima keturioliktą 
knygos.

Knygos auklėjimo 
užima penkioliktą 
Knygos meno kausimais stovi 
šešioiktoj vietoj: 153. Kitos 
vietos priklauso —kalbotyros: 
133, žaislams: 96, žemdirbystei: 
82, įstatymų aiškinimui: 65, na
mų ekonomijai: 43, muzikai 
48, ir įvairiomis temomis 25 
knygos.

Tie skaičiai aiškiai parodo, 
kuo domisi amerikiečiai ir kuo 
jų protai užimti.

Nelaukti rezultatai, sako Tul
pa, tiems, kurie tvirtina, kad 
Amerika neturi sielos. Jie sa
ko, jog amerikiečiai tik apie 
biznį galvoja, o tuo tarpu biz
nio klausimais- knygos užima 
tik dvyliktą vietą. Reiškia, ame
rikietis reikalauja kilnesnio 
dvasios peno. „Ne vien lik apie 
dolerius jis galvoja. Daugiausia 
skaitoma beletristika (romanai 
ir apysakos). Ir suprantama: 
beletristikoj vtizduojama įvai
rių žmonių gyvenimas, 
gui juk nieko negali būti 
mesnio, kaip žmogus.

Religinio turinio knygos 
ima antrą vietą. Delei to 
nėra ko stebėtis. J lik puskuti- 
niais keleriais metais eina 
smarki kova tarp modernistų 
ir rundamentalistų (pastaruo
sius juokdariai vadinu “fuhny- 
mentalists”). Modernistai yra 
pasiryžę reformuoti religiją, at
mesdami įvairius prietarus.

Bet žiūrėkite toliau. Trečią 
vietą užima... poezija ir dra
ma! Amerikiečiai—ir štai—po
ezija, eilėraščiai, teatras... Ne
laukėme? O tuo tarpu tai fak
tas. Amerfkiečiai, pasak Tuk^ 
pos, irgi pastebi, kad danguj ' 
šviečia saulė, kad žemėj auga 
gėlės, kurios ; pasižymi^ savo 
gražumu, kad naktį užteka mė
nulis ir savo sidabrine šviesa 
iš ežerų ir upių padaro žavė- 
jančius vaizdus. Amerikiečiai i 
mėgsta grožę, todėl jie ir skaito j 
poeziją. Jų krūtinėse taip pat 
raudasi širdis, kuri plaka ir,
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tryliktoj 
Medicina 

vieta: 219

i kausimais 
vietą: 163.

O žmo- 
jdo-

uz- 
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soste, gavo iš jos dovanų 1 
milijono prancūzų livrų. Ne 

leido pinigų ir rusų 
Garsusis Trejybės

prižiūrėti vyrų skaičius

r.ukso — apie tai netenka kal
kėti. Jam kur nors vykstant, 
paprastai žygiavo ne mažiau^* 
150 vyrų su 200 arklių,

Pieno maistingumas
Vienas litras pieno turi tiek 

kiek: 9 vištos

apsvarstyti1 lių, 21 G kilogr. žyduolių kopus- 
projektas.1 tų, 69 gramų jautienos mėsos, 

20

——---- - < ; maistingumo,
"Išdirbtas ir pasiųstas žymes- ’ kiaušiniai, 1 kilogramo ob lio

nietis juristams 
teismų pakeitimo 
(rautoji medžiaga su juristų 40 gramų kiaulienos mėsos,
nuomonėmis bus* dar kartą ap-1 gramų ryžių arba makaronų, 
dirbta teisingumo ministerijoj Pienas, kaip maištingiausias* ir 
ir tik tada bus patiekta minis-'pigus produktas, yra kuo pla- 
terių kabinetui apsvarstyti. čiausiai naudojamas.

Lietuviai Daktarai

Phone Canal 6222

f-........................................ . .I.l— Į

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

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

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

Ai MONTVID, M. D.
1579 MHwaukee Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
'Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia k- Jr ' ’

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 West 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago. 111

A. L. Davidonis, Mi D» 
4910 So.Michigan Avė. 
Tel. Kenvood 5107 

rz > J 1 nu0 9 ikt II vai. ryte; Valandos^ nuo 5 j k j g vai. vakare

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 2160 
Valandos — 

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

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevar I 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 Ate. 
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 Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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Nušovė du butlegerių#
l'žvakar vakariop prie State 

ir Superior gatvių tapo iš kul- 
kasvaidžio nušauti du žymus 
butlegeriai Kari VVeiss. buvęs 
O’Bannion šaikos narys, dabar 
vadas Weiss-Drucci butlegerių 
šaikos ir jo vyriausias pageibi- 
ninkas Patrick Muinay. Be to 
kartu tapo sužeisti garsus kri
minalinių bylų advokatas W. \V. 
O’Brien, Ben Jacotts. ’ ir Sam 
Peller.

Spėjama, kad šį puolimų su
ruošė Cicero butlegerių Capo- 
ne šaika. Prieš kiek laiko 
VVeiss ir Capone buvo užvedę 
derybas apie susitaikymą, bet 
tos derybos, nežiūrint kad jose 
dalyvavo politikieriai ir net po
licija, nedavė pasekmių. Dery
boms nutrukus, už poros dienu 
VVeiss-Drucci šaika buvo pada
riusi polimą ant Cicero ir iš 
kulkasvaidžių apšaudė Capone 
įstaigas. Capone šaika tad da
bar atsimokėjo VVeiss saikai, 
nušaudama jų vadą ir pagelbi- 
ninką.

Šaudymas įvyko prie pat 
kvietkinyčios. kurioj kiek laiko 
atgal tapo nušautas kitas stam
bus butlegerių šaikos vadas O’
Bannion. Vieta yra prieš pat

• Moly Name katedrą (kardidolo 
Mundelein) ir kulkasvaidžių 
kulkos paliko savo žymes kate
dros sienoje.

Išpradžių buvo manyta, kad
» v

puolikai atvažiavo automobiliu, 
bet nuodugniau ištyrus dalyką 
pasirodė, kad šaudytojai buvo 
pasislėpę antrame augšte sale 
kvietkinyčios esančio namo ir 
šaudė į butlegerius per langą. 
Tame name ,yra “boarding 
house” ir puolikai pasisamdė 
kambarį prieš keletą dienų. Po 
to jie kantriai laukė progos pa
leisti į darbą savo kulkasvaidį. 
Puolikų buvo du. Padarę puoli
mą jie išbėgo pe/ užpakalines 
duris elėn, permetė per tvorą 
kulkasvaidį ir pasislėpė.

Kvietkinyčioj, kurioj nušau
ta O’Bannion, buvo VVeiss-Druc- 
ci šaikos vyriausia buveinė. Su 
ta šaika pastaruoju laiku susi
jungė iš šalčio šaika. Tad iš 
teismo atėjo pas VVeiss ir šal
čio advokatas W. W. O’Brien, 
kuris ir pakliuvo į kulkasvMi-j 
džių ugnį. Kad VVeiss buvo už- 
interesuotas šalčio byla rodo ir 
lai, kad VVei.’s ki.š.niuje rastas 
sąrašas visų Šalčio byloje jury 
ir net pasitiktųjų’į jury; ras-į 
ta ir niekurius kitus dokumen
tus, liečiančius salčic bylą.

Advokatas O’Brien „ liko per
vertas šešių kulkų ' ir sunkiai! 
sužeistas, bet daktarai sako,1 
kad jis pasveiks. Tik laimikis 
jį išgelbėjo nuo mirties, nes 
dvi kulkos, nuo kiekvienos ku
rių advokatas butų kritęs ant 
vietos negyvas, atsimušė į kie
tus daiktus kišeniuje ir O’- J

South Chicago slapiau
sia miesto dalis

Federalinės žvalgybos agen
tai, kurie tyrinėja prohibicijos 
graftą policijoj, sako, kad sla
piausia dalis mieste yra South 
Chicago. Ji esanti daug šlapes- 
nė, negu Cicero ar Maxwell 
gt. distriktas. Bet apie South 
Chicago tik todei mažai girdi
ma, kad ten butlegeriai veikia 
patylomis, tarp savęs nesikivir- 
čija, nesišaudo ir vienas kito 
nepuldinėj... Jie esą pasidalinę 
priemiestį tam tikromis dalimis 
ir kiekvienas veikia savo daly, 
nelysdamas į kito' teritoriją. O 
kadangi tarp jų nėra triukšmo, 
tai ir jų veikimas neišeina tiek 
viešumon.

Bet tai nereiškia, kad polici
ja nieko nežino apie butlege
rius. Ji žino apie juos labai 
gerai, bet kaip kitur, taip ir 
čia nieko nesako, nes ji iš tų 
butlegerių ir gyvena.
' Agentai sako, kad kada pa
sibaigs tyrinėjimai, tai prieš 
federalinį grand jury bus pa
šaukta apie 2,00 ’ lydytojų dėl 
policijos grr.fto.

Moteris nušauta 
saliune

Jauna moteris, kurios Javo 
nas užvakar ryte buvo pames
tas elęj prie German Deaconess 
ligoninės, tapo identifikuota 
kaipo p-lė Edna Bolt, 25 m., 
719 W. 50 St.

Ją identifikavus susekta, kad

Lieluvių Rateliuose.
Peoples Furniture Co. 
rengiasi prie apvaikš- 

čiojimo 10 mėty 
sukaktuvių

Kas girdėti Naujienų lai 
vakorčių skyriuje?

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

kai

Laivu President llarding apie 
spalio 17 d. pribus į Nevv Yor- 
ką senai laukiamos Ona 
Jasulaitė ir, Marijona Neberc- 
za. Tos dvi pasažierės greitu

Palaima seniems ir jau
niems kurie jaučiasi 

visai nusilpę
l ukstančiai suranda patogumą ir pa

lengvinimą tik j keletą dienų. —
t ra tiesiog pastebėtina, kaip 

Nuga-Tone greitai veikia

Nuga-Tone sugrąžina atgal gyvu
mą, nuvargusiems, silpniems nervams 
ir muskulams, Jis budavoja raudoną 
kraują, sudaro stiprius nervus ir la
biausiai suteikia daug spėkos. Nuga- 
Tone teikia • atšviežinantį miegą, ge
rą apetitą ir gerą virškinimą, norma
lų ėjimą lauk, daug entuziazmo ir 
ambicijos. Jei jus nesijaučiate gerai, 
jus privalote pabandyti Nuga-Tone. 
Jums nieko nekainuos, jei jums ir 
nepagelbėtų. Nuga-Tone yra malonus 
vartojimui ir' jus pradėsite jaustis 

geriau į keletą dienų. Jei jūsų dak
taras nedavė jums recepto dėl Nugą- 
Tone, tik nueikite pas aptiekorių ir 
gaukite butelį. Vartokite jį tik kele
tą dienų ir jeigu jus nesijausite ge
riau ir neišrodysite gėliau, sugrąžin
kite likusią dalį aptiekoriui, o gau
site atgal savo pinigus. Išdirbėjai Nu
ga-Tone žino labai gerai, kad ji su
teiks jums tiek daug gero ir jie Įsa
kė visiems aptiekoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganėdins. Žiūrėkite garantiją 
ant pakelio. Rekomenduojama, garan 
tuojama ir parduodama pas visus ap- 
tiekorius.

Brien gyvastis liko išgelbėta. 
Viena kulka atsimušė į metali
nę dėžutę biznio kortelėms, o 
kita atsimušė į auksinį pinigą. 
Nors advokatas O’Brien ir liko 
sužeistas, bet šalčio bylos na
grinėjimas tęsis toliau, tik jau, 
žinoma, be O’Brien. Jury jau 

[išrinktas ir šiandie ryte prasi
dės tikrasis bylos nagrinėjimas.

Manoma, kad šis puolimas 
ant VVeiss-Drucci šaikos ir nu- 

[kovimas tos šaikos vado sukels 
tarp butelegerių labai smarkų 
kara. Ikišiol kulkasvaidžiai 

'pasirodydavo retkarčiais, bet 
[dabar, spėjama, jie bus labai 
tankiai naudojami. Jų turi kaip 

'viena, taip ir kita pusė Ir ne- 
’sidrovės reikale juos pavartoti, 
(šiemet ir taip savitarpiniame 
butlegerių kare žuvo jau 46 
žmonės.

Į

1 Sąryšy su užmušimu dviejų 
[butlegerių ikišiol nepadaryta 
Įjokių areštų, bet policija gavu
si įsakymą areštuoti Al Capo
ne, kuris buk esąs vyriausias 
kaltininkas to puolimo. Tik, ži
noma, jis pats puolime nedaly
vavo ir todėl bus labai sunku 
ką-nors prieš jį įrodyti.

Karnivalas vidurmiesty
Ateinantį ketvirtadienį State 

gatvėj, vidurmiesty prasidės 
karnivalas, kuris tęsis tris die
nas. •Per tas tris dienas auto
mobiliai visai neb s leidžiami 
toj gatvėj. Karnivalas 'ruošia
mas paminėti sudėjimą naujų 
šviesų, kurios kainavo $100,- 
000 ir kurios padarys State 
gatvę vieną iš šviesiausių gat
vių pasaulio didmiesčiuose.

ją nušauta Fleming brolių 
saliune prie 841 VV. 51 St. Abu 
broliai ir dar vienas vyras ta
po areštuoti. Areštuotasis vy
ras papasakojo policijai, kad 
mergina Bolt buvo saliune su 
kitais dviem vyrais, kurie pra
dėjo tarp savęs bartis, o paga
linus ir šaudytis. Jiems besi- 
šaudant mergina ir t,ųx) nušau
ta. Brolius ir vyriškį' areštuo
ta ix> to, kaip viena moteris 
pranešė policijai, kad ji matė 
kaip merginos lavonas buvo 
nešamas iš saliuno i>er užpaka
lines duris.

Šiemet sukanku 10 metų 
gyvuoja galbūt didžiausia ir sėk
mingiausia lietuvių prekybinė j- 
staiga—The peoples Furniture 
Co., kuri turi *dvi dideles viso
kių namams reikmenų krautu
ves. Kiek teko patirti, ši į- 
staiga dėl paminėjimo 10 metų 
sukaktuvių pasekmingo prekia
vimo rengiasi prie didelio iš
pardavimo labai nužemintomis 
kainomis. Krautuvių vedėjai 
ir savininkai būdami pilnai pa
tenkinti iš pasisekimo prekyboj 
ir taip didžio biznio išvystymo, 
nori padėkavoti savo rėmėjams 
faktiškai darodydami, kad šios 
krautuvės stovi lygumoje su 
didžiausiomis krautuvėmis kaip 
pasirinkime tavorų už prieina
mesnes kainas, taip ir patar
navime. Taipgi, kaip girdėjote, 
per išpardavimą bus dalinamos 
įvairios naudingos dovanos vi
siems rėmėjams-kostumeriams. 
Butų patartina lietuviams pasi
naudoti proga ir įgyti ką nors 
dykai nuo savo tautiečių. Taip
gi sakoma, kad bus muzikantai 
ir pianų, rakandų, pečių ir t.t. 
išdirbysčių demonstruotojai, ku
rie gali suteikti daug žingei
džių ^dalykų.—T. T.

Dr. J, W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 13. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

1 REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd,

TELEFONAS CRAVVFORD 148C
TELEFONAS CANAL »164

DR. VAITUSH 
OPT

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra^ parodančia ma
žiausias klaidas. zSpecialė 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

IGNACAS PRANINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 1(1 dieną, 2 valandą po 
pietų, 1926 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus; gimęs Pagaičpelių 
kaimo, Smilgių valsčiaus, Pa
nevėžio apskričio. Amerikoj iš
gyveno 15 metų, palikdamas di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius brolius 
Amerikoj, Antaną ir Juozapą, 
pusbroliai Mikolą, Stanislovą, 
Mikodimas, pUssėseris Teklė, 
Julė, Alena ir dėdė Jonas, o 
Lietuvoj brolį ir seserę, Kūnas 
pašarvotas, randasi 
Island Avė.

Laidotuvės įvyks 
Spalio 14 dieną, lt) 
ryto iš namų j Tautiškas ka-

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodį 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

2408 Blue

Ketverge, 
valandą iš

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

Nubudę liekame,
Broliai, Pusbroliai, Pusseserės 
ir Dėdė.

IŠGIRSK PASAULIO 
NAUJANYBES

Ir kitas interesingas programoj 
dalis per musų vėliausios mados

ATVVATER KENT.
$2.50 j savaitę pristatys jums į 
namus. Pašaukite telefonu dėl iš- 
parodymo be jokių jums išlaidų:

Boulevard 8167.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Oi. Jau J.Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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.

J. F. R ADŽIUS

Naujienų Spaustuve 
vra Unijine Spaustuve.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. I). Lachavvicz, Tele
fonas Canal 2199—1271.

Modelio 35 — $70.00 be dalių.

JOS. F. BUDRIU,
3343-17-21 So. Halsted St.

CHICAGO, 1LL.
Atdaras vakarais. — Veltui 

patarnavimas.

Pigiausias Lietuviu 
GraboriuH Chicaguje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ifidirby- 
«tės.,

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
---------------------------- ---------------

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Statys 16 naujų 
mokyklų

Mokyklų taryba savo susirin
kime užvakar nutarė ateinan
čiais ‘metais pastatyti 16 naujų 
'mokyklų. Jos kainuos $17,000,- 
000. Mokyklų superintendentas 
McAndrevv siūlė pastatyti 21 
mokyklą už $21,000,000, bet 
taryba penkias mokyklas atme
tė kaipo ne taip labai reikalin
gas.

Bus pastatytos trys vidurinės 
(high school) mokyklos, ketu
rios junior high school, visos 
gi kitos —- pradinės. Manjuctte 
parko distrikte nauja pradine 
mokykla ateinančiais metais 
bus statoma prie 69 ir \Vashte- 
naw gatvių.

___________ i—

Radio paroda

l'žvakar Coliseume atsidarė 
penkta metinė didele iradio pa
roda. Pirmąją dieną į parodą 
atsilankė apie 17,000 žmonių. 
Paroda tęsis visą šią savaitę. 
--------------------------------- -----  
/ei nori-išmokti 
^erai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

The Foreman Banks

Veskit Biznį Čionai
Su užsitikčjimu

Šis didelis draugiškas bankas kviečia jumis 
atlikti savo bankinius reikalus čionai.
Ar jums reikia siųsti pinigų į seną tėvynę? 
Mes tai padarysime, labai paprastai dėl jūsų. 
Ar jus norite nusipirkti namą? — įsigyti sau 
biznį? Padėkite savo taupymui pinigus ant 
nuošimčių.
Mes turime čionai žmogų kuris kalbės su 
jumis Lietuviškai, jei jus norėsite. Atlikit 
savo biznio reikalus su juom.
Čia biznis vedamas sklandžiai, greitai ir ty
liai. Kodėl nevesti biznio su vienu stipriau
sių ir seniausių bankų Chicagoj.

"Didelė, draugiška įstaiga, 
dvasia demokratine, ir čia yra 
malonu vesti biznio reikalus".

The Foreman National Bank 
The Foreman Trust and Savings Bank

La Šalie and VVashington Streeta, Chicago

tCombined Capital, Surplus and Undivided Profits Exceed $10,000,000

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago, III. |
- - . . 7

S. D.
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauju laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

LACHAWIGZ '
Lietuvis Graborius 
ir Baizamuotojas

“OREMUS”
V TRAor 
r MAM

1). “Oremus” garsi mostis, 
kuri pasekmingai ir greitai 
išgydo Eczenia, tai yra išbe-
rimus ant žmogaus kūno. 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 ir pasekmingai 
išgydo šlapę Eczemą, tai yra 
šlapiuojanti išbėrimas ant 
žmogaus kūno; taipgi greitai 
išgydo kojų šlapiavimą ir 
smirdėjimą, taipgi gydo iššu
tintus, kur tik apsireikštų 
ant žmoRMU:-* lcun<». Bonka 
95c ir 55c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.
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Birutes vakaro įspudžiai
Yra sakoma, kad “muzika — 

tikroji visuotinė žmonių kalba”, 
ir aš manau, kad kiekvienas at
silankęs Birutės sezono atida- 
rymo koncerte praeitą sekma
dienį Cbicagos Lietuvių Audi
toriumi' suprato, ką musų komp. 
Vanagaitis norėjo pasakyti 
mums4 savomis ir kilų kompozi
torių dainomis.

•ęs žmogų, kurį visuomet bus 
įdomu matyli scenoje ir iš ko
rio musų artislai-mėgėjai gali 
daug pasimokinti.

Trečią dali programų išpildė 
Birutė’ pradėdama su Ameri
kos himnu; tolinus liaudies dai
na “Mes padainuosim”, “Saulė
leidžiu Giesmė”, “Vakaro Ilge
sys” ir “Molio Uzbonas”.

Tenka apsistoti ties “Saulė
leidžio Giesmės”, kuri yra viena 
naujausių Vanagaičio kurinių, 
ir už kurią reikia pasveikinti jį. 
Iš tikrųjų tai yra “master-

komp. A. Vanagaitis savo “Ge- 
nerale Repeticija” padarė ma
lonų siurprizą visiems atsilan
kiusiems. 1

Man ypač malonų siurprizą 
padarė p. J. Ramanauskas. Jis 
yra dainavime padaręs didelio 
progreso, taip kad sunku jį ir 
bepažinti. Halsas daug tvirtes
nis, tyresnis ir lankstesnis, čia 
jis pasirodė tikrai geras daini
ninkas.

“Repeticijoj” prieš chicagic- 
čius debiutavo naujas daininin-

.lis turėjo mažų rolę, kurioj ne-
mingai. Aš tikiuos,

nors
ma-

sudainavoI lonus ir klansytinas balsas.
ir “Dole-l Bet iš vyrų, visus tečiaus vir-

dirbti ir rezultatai 
įkainojami.datLo bus

Atsidarė 
ncrale Repeticija” ištraukos 
iš operų Fausto ir Traviatos, 
laipgi kompozicijos Vanagaičio, 
Šimkaus ir kilų. Dainavo po 
vieną ir visos sykiu ponios Bie-

IĮ .

Piogramo 
r u lės su “Ti

buvo Bi-

ir

APSIVEDIMAI MA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME

al:i turinčios malonius ir pusė
tinai palavintus balsus ir jau 
žinomos ir mylimos musų dai
nininkės, ir panties Sadauskai-

altai.

himnas. šios dainos buv 
dainuotos taip gerai, kai 
Birulė ir gali sudainuoti, 
tingai "Vilnius“, taip kad visų 
ūpas buvo geriausias ir kiek
vienas džiaugėsi pirmu Birutės) 
piogramu ir sveikino jos ’___
ją į>. Vanagaitį, už jo pastan
gas. Birutė turi nepamainoma' 
žmogų — žmogų, kuris yra ne 
tiktai mokytojas, bet ir kūrė
jas daugumo dalykų, kuriuos 
duoda Birutei. Reikia įkainuoti 
jo gabumus, energiją ir

dar nedaug išlavintas, bet sim
patinga-', ir kadangi ji pati mu-

uis bus • I:

Lauksimo sekančių 
karu. —Nora.

Po “Generalės Repeticijos” 
kė ari. S. Pilkos melodekla- 

Lietuvos j macija, akompanuojant p. J. 
Byamkui. S. Pilka yra artistas 
ir todėl netenka abejoti, kad 
jo melodeklamacija btlvo išpil
dyta likrai šauniai.

Birutės choras dainavo visai 
___  naujas A. Vanagaičio kompozi-, 
vedė-!cijas: “Mes padainuosim”, “Sau

lėleidžio giesmė”. “Vakaro il
gesys’’, “Molio užbonas”, “TiJ 
ir aš“, “Nuo pubino”. Iš senes-J 
nių dainų buvo tik “l?ordukas”| 
ir “Doleris“, kurias dainuodavo 
Dzimdzi-Drimdzi, o ir dabar 

pasi- dainavo vieni vyrai ir antrasis 
lietuvių “himnas” “Ei, pa-

su-

Birutės smili, mes be Vilniaus nenurim-

o

teraitės pas mus yra retenybė. 
.Ii turi tikrų tikriausią altą, 
didelis, malonus ir jau gerokai 
valdomas. Aišku, yra daug vie
tos pagerinimams, nes ji dėl 
nežinojimo neišnaudoja tos me
džiagos, kurią ji Imi; ir linkėti
na, kad ji rimtai pasiimtų lavi
nime savo balso. Tolinus, ji tu
ri prigimtą aktorės gabumų, 
komike, taip kad turint tokia

North Side
Į va i -Budens sezonui atėjus, 

rios šios kolonijos lietuvių (Irau-!

minimo vakarus. SLA 226 kuo-

rimtai
ir aktores guhu- 
putobulinus ir vie- 
turėtume likrai ge-

ra artiste.
ku

ris irgi žymiai pažengęs su sa-1 
balsu, o p. Joną Ramanaus-i

toje pačioje salėje bus llumboldt 
Parko Liet. Polit. Kliubo ba
lius. Abiejų šių organizacijų1 
komitetai energingai dirba iv, 
platina bilietus, 
lietuviai ypač n 
Veikiausia todėl, 
lonijoje yra daug

šokiu*

jaunimo.
Reporteris

deli progresą kaip dainavime 
taip ir užsilaikyme estradoj. Ji

atdari, į

daug didesnis ir jisai matomai; 
turi dauginus pasitikėjimo sa- Į 
vinį ir laisviau laikosi ant sce
nos. .lis nustebino visus labai. L> 
Lauksime jo pasirodant 'Travia-į 
toje, Alfredo rolėje.

Naujai atvykęs p. J. 
kas, tenoras, nors mažai 
progos pasirodyt kaipo1 4 ‘ e . • Itas šioje “Generalėj Repetici
joj”, vis tik matvt turi šimpa-1

B i bo
tu rė j o

tuojasi scenoj. Lauksime jo to
li snio pasirodymo.

suomei, su

p ra • me.

loni.

sim”.
Pradėta koncertine dali Ame-• »

rikes himnu, baigta gi Lie-

? 7 eatras 
Muzika

“Birutės” koncertas
“Birutė” savo muzikalį sezo-1 

na atidarė pereitą sekmadienį 
gražiu koncertu Liet. Auditori-

Koncertas susidėjo iš trijų 
dalių: “Generalės Repeticijos”, 
art. S. Pilkos melodeklamacijos 
ir choro dainų.

“Generalė Repeticija” yra,
scenojI 

iką su savim. Tai 
lis pilna to žodžio pasak programų, vieno veiksmo 
> balsas didžiausios 
interpretacija puiki,1 

geras ir asmenybė ma-1 
odžiu. jisai vra musu

Reikia pastebėti, kad ansamb
lis buvo geras, ir nors juokin
gais žodžiais dainavo ištraukas 
iš operų, vienok pabaigus Tra-1 
viatos pirmo akto dalį, sukėlė 
tiek entuziazmo publikoje, kad 
turėjo atkartoti.

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Box 868 
Chicago, III.

ISRENOAVOJIMUI
GRAŽUS I ruimų apartinen- 

tns rendai, su miegamais por- 
činis, kary linija arti, dženito- 
riaus patarnavimas. Renda pigi.

(>403 S. Campbell avė.
Tel. Hemlock 6279

NUOMON 5 kambarių fintas, nau
jai ištaisyta. 437 W. 42nd St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI ruimas vyrui, apšildo

mas, be valgio, Mariiuetie apielin
kėj, pusė bloko nuo karų linijos. 
Tol. Hcmlock 5241.

{VAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popterą, 
stiklus ir t. t.

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

——....... iii ——tuvos' himnu.
Abelnai, Birutės pirmas šia

me sezone koncertas buvo ge
ras ir skaitlinga publika buvo 
pilnai patenkinta, 
buvo tiek, I 
gana erdvioj Liet. Auditorijoj. Didžiausia ir geriausia

Po koncerto, kaip paprastai, Kimo 
buvo' šokiai.

Sekami ;
Chicago j
(lapkr. 21 d..
graži Čiurlionienės 
operetė “Gegužio 
(gr. 5 d., Liet.
Lauksime jų

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

Publikos gi ir garantuojamas už $4. Automobi- 
kad vos-VOS. tilpo1 lilh patarnavimas Chicagoj ir

i stogų den- 
\ Tik patyrę 

unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOPTNG CO., 3411-13 

Birutės parengimai Ogden Avė. Phone Lawdale 0114. 
bus “Aušros Sūnus”*.

Goodman teatre), < 
drama ir 

Karalaitė“ 
Auditorijoj).

K. B. i

MOTERŲ
RE1K1A patyrusių motorų dėl sor- 

tavimo skudurų. H. Dray, 1447 Blue 
Island Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

BEI KALINGA 100 agentų, gabių 
vyrų pardavinėjimui lotų naujoj 
lietuvių kolonijoj; patyrimas ne
geistinas, mes išmokinsiu). Gera 
proga dikčiai pinigų uždirbti. Jau 
iickuric musų agentai padarė po 
$500 ir po $10(10 į savaitę. 'Taip ir 
tamstai dabar ' yra proga atdara, 
jeigu greitai atsišauksi. Ofisas at
darus dienom ir vakarais iki 9 V.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč, Brighton Parke. Graži vieta, biz
niu seniai išdirbta, didelė bučernė, su 
dau'*- kostumerkų. Kas pirks tas lai
mės. Pardavimo priežastį pat irsi t ant 
vietos.

A. SALDUKAS
4100 Archer Avė., Lafayette 6719

PARDAVIMUI grosernė ar 
ba galima pirkti atskirai gro- 
sernės įrengimus. Yra stiklai 
kaunteris, registroti svarai, ge
ra vieta ir geri rakandai.

Sun parlorai, moderniški, k

$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

PETER išAYS

Bargenas
Ml'HO (i kambarių bung:ilow, 2 

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

T. J. Kučinskas,

p.

HM KALINGAS senyvas vyras 
apžiūrėjimai gyvulių ant fanuos. 
4356 S. Ilonore si. 2 fl. frontas.

KEIKIA patyrusių marmuro pa- 
lišiotojų, rankomis. Rosren Collins 
Co., 2715 Archer avė.

REI KALINGAS karpenteris 
prie senų namų taisymo. Atsi
šaukite tuoj sekamu adresu: 
1843 So. Halsted St., po 6 va
landai vakaro kreipkitės šiuo 
adresu: 3148 So. Emerald Avė., 
1-mos lubos.

REIKIA pečkurio prie garinių 
boilerių i rakandų dirbtuvę.

ED. ROOS CO.
7360 Harrison St.

Imkit Garfield Park elevatorių

REIKIA kabinet dirbėjų į ra
kandų krautuvę.

EI) ROOS CO.
7300 Harrison St.

Forest Park
Imkit Garfield Park elevatorių

REIKIA patyrusių karpetų 
siuvėjų ir viršutinių kalnierių 
siuvėjų. GOLDSTEIN CLOTH- 
ING CO., Cyclone Station, No. 
Chicago, III., Tel. North Chicago 
584.

REIKALINGAS bučeris, mokantis 
darbą. 3001 So. Emerald Avė.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir

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

l’AHDAVIMl I grosernė ir 
čeruė, gera biznio vieta. 1350 
!!(*rmitage avė.

bu

PAB DAVIMUI bučernė 
grosernė jūsų pačių pasiūlymu; 
aš turiu eiti Į ligoninę, neturiu 
kam palikti. Parduosiu pigiai; 
šaukite.

Tel. Lafayette 0763

ir PARDAVIAU I 
lamus ir dideli 
Viskas pagal vi 
W. 181 h si.

medinis
Lpakal v. 
los. 632

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosemių, Bu- 
čęrnių, Iželikate- 
s.sen, Restau ran
tų, Kendžių, Be-

\ kemių. Musų 
spečialdmas, Geras patar 
navirnas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

Tai. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

RAKANDAI

PARDAVIMUI mažas grose* 
ris, vieta gera, geras biznis, par
duodu, nes apleidžiu miestą.

4631 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 4637 

L. STANISH

BARGENAS. Važiuoju į Lietuvą, 
parduosiu mūrinį namą keturių fla
tų, karštu vandeniu apšildomas, ran
dasi ant Pcoria ir 67 St. Kaina $18,- 
500, yra daugiau vertas. Rendos ne
ša 211 dolerių; yra ir garažiu.s. Cash 
reikia $5,000. Kreipkitės 3151 South 
Halsted St.. Tel. Boulevard 5009.

J. MALONIS

PARDAVIMUI mėsos olselis 
ir 2 tonų t rokas, beveik naujas, 
biznis gerai išdirbtas.

J'. WSOL
4741 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI namas su mink
štų gėry m ų bizniu ant Keane 
Avė., priešais Tautiškų Kapinių. 
Žemės 50x295. Biznio vieta ge
ra. Kreipkitės A. KLIMA1TIS, 
Keane Avė., Justice Park, III.

M0RTGEC1AI-PASK0L0S
GROJIKUS pianas A-l padė

jime, $90, biskj įmokėti, o ki
tus išmokėjimais, rolės ir ben- 
čius.

2918 Milvvaukee Avė.

ESU priverstas parduoti sa
vo grojiklį pianą, A-l stovyje 
už $85, yra didelis pasirinki
mas rolelių ir benčius. Priimsit 
$60 cash, o kitus po $10 į mė
nesį. MIKOLAITIS, 6512 So. 
Halsted St., 1 fl.

EXTRA EXTRA
Pardavimui arba mainymui 

hardvvare storas. Mainysiu ant 
loto arba ant nedidelio namo. 
Priežastis pardavimo liga.

4051 Archer Avė.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
(Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716>

MOKYKLOS
PARDAVIMUI maža groser-

nė su namu arba be namo, nes.^ pagelMgim jums 
man vienai sunku apsidirbti. I Mokinkis pagal musų 
Rivnin vieta ifera I mokinimo anglų kalbos,biznio vieta g . I dalykų,

8436 Gilbert Court I ^ea! Estate biznio ir t.
______ _ I cyklos kreditai priimami

itate Universitete.
Universal Preperatory & 

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

3301 So. Halsted St.
PARDAVIMUI restauracija ii | (Kampas 33 gatves, 2 lubos) 

Rooming House.
1114 W. Madison St.

Padidink Savo Uždarbį 
tai atsiekti, 
lengvą būdą 
matematikos, 

Komercijos, 
t. Musų mo-

Illinois
PARDAVIMUI bekemė lietuvių 

apielinkėj, kaina ir remia nebran
gi. Savininkas nori visai pasitrauk
ti iš biznio. 2903 W. 38th St.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 

PARDAVIMUI Barber Shop arbahišaukįt ^-rašykit INTERNA- 
delicatessen, viena iš dviejų. TunuiJJPNAL BARBER COLLEGE, 651- 
parduoti greit. Delicatessen mainysiu! 672 W. Madison Street, aiba 109 S. 
ant automobilio. 1829 So. Halsted St. I Wells Street.

PENKIŲ kambarių rakandai, 
visus sykiu arba atskirai; par
duosiu labai pigiai, nes turiu 
išvažiuoti į kitą miestą; atsi
šauki t greitai. 731 W. 18th St., 
3-čios lubos frontas.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios 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

Bridgeportaa. — Susivienijimo 
Draugijų bei Kliubų extrn svarbus 
susirinkimas yra šaukiamas trečia
dieny, spalio 13 d., 8 vai. vakaro, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st. Draugijų atstovai ir valdybos 

būtinai susirinkti ir ap- 
svarbų reikalą, taip pati ____  ______ r_______

dalyvauti ir draugijų pavieni iki 50c pigiau, negu kitur. 
P. K. nut. rast.

privalo 
s vai

' gali 
nariai.

Liet. Teatr. Dr-stės Lutos No. I 
nu‘-u*sinisi susirinkimas įv\ks 13 (I. 
spalio, 7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
Auditorium svet.. 3133 S. Halsted 
st. Draugai ir draugės malonėkit 
būti visi susirinkime, nes yra svar
bių reikalų. —Valdyba.koneerlukas, labai primenąs ru

su operos statytą “Noč liubvi”, 
tik daug mažesniame maštabe.' 
Prasidėjo “Repeticijs 
p-ios Biežienės solo, 
kė V. Volteraitės, L. .......

. .  ‘ ASMENŲ JIESKOJIMAI

Birutės Choro dainų pamokos 
Spalio-Oct. 14 d., 8 vai. vak.,

gražiu White Parko svet. Visi bukit 
po to se- h 
. Sadaus- =

įvyks 
Mark

pamo-
— “Birutė”

vaikams 
65c iki

nuo 35c NAMAI-2EME
į Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

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

PRINCE H. PHILIPS
Cemento Kent Faktorius

Pakeliu visokius namus. įmūri
ji! cementinius pamatus. Taipgi bu- 
davoju garažus didelius arba ma
žus ir atlieku visokius cementinius 
darbus, cash arba ant lengvų išmo
kėjimų. V (

10919 Vincennes avė.
Beveriy 1341

PARDAVIMUI skurinis par- 
lor setas# riešuto medžio, visai 
kaip naujas, atiduosiu pigiai.

8436 Gilbert Court
Tel. Vincennes 2709

Negirdėti Mainai
PARSIDUODA čebatų taikoma ša-1 

pa, parduosiu pigiai arba mainysiu I. 
ant nedidelio namo, loto, arba auto-|| 
mobilio.

PARDAVIMUI

rų arijų, I
Visa ta “Repeticija” lyg ro-! dainelės, kuiTos kiekvienam pa

de, kad lietuvių opera Chicago- tinka, 
j e yra galima. o čia __

Maestro Vanagaitis ir musų i rastai gerai, 
gerai žinomi pianistai — ponai 
Byanskas ir Jozavitas savo 
akompaniavimu daug prisidėjoi 
prie “Generalės Repeticijos” pa-1 
sisekimo.

Antra dalis programo susidė
jo iš melodeklamacijos “Truba
dūras”, 1 
su p. Byansku prie piano. Klau
sant šio numerio jauteisi klau
sas tikro artisto, — artisto, ku
ris gyveno savo rolę, ir taip gy- 

piešė vaizdą, kad rodos ma
ne jį vieną, bet visų tą sce-

Jo vaizdavimas kaip šios 
melodeklamacijos ir Binkio ei
lių parodė, kad turime tarp sa-

vai 
tei 
nų.

kaitės, S
Biežienes kvartetas. S. Kra-
sauckienės solo, Volteraitės,1 IEŠKAU pusbrolių Kazimiero ir!
Sadauskaitės, Biežienės trio ir [oolito Ratkevičių; paeina iš Prei-'
vėl kvartetas. Nebuvo čia ope- včžio apskr. Girdėjau, kad gyvena1 Statau namus ir garadziUS.
rų arijų, bet gražios lietuvių 1 Chicagoj. Meldžiu atsišaukti, h»ri“|Taipgituriuplanuspasirin-

- . . i svarbų reikalą. I, . x , ,

“ATIDA’r

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

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas, po 4 iv 4 kambarius, parduosiu 
už $4,600 arba mainysiu ant nedide
lio bizniavo namo, arba ant bučer- 
nės.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. MadisVt) St., Chicago, III.
M. E. Hutfilz, Mrg.

Seeley 1643

kiekvieno širdį kutena, 
dar jas išpildyta nepap-

štai įsibriauna būrys vy- 
M. Yozavitas, J. Bį>ans-

Ribokas ir
Yozavitas

Bet 
rų -- 
kas, P. Stogis, I)r. Kliauga, J. 
Ramanauskas ir J. 
užvaldo visą scenų.
su Byansku susėda prie pianų, 
o visi kiti pradeda dainuoti — 

kurią išpildė St. Pilka, ir solo, ir kvartetais, ir visaip 
kitaip. Bet jie ir dainuoja visai 
kitaip. Jie dainuoja ne papras
tas dainas, o vien tik operų 
“arijau“, tik kitais, tai “repeti
cijai 
o
“Fausto 
tiškas 
smagu

Veronika Mužiukiutė (Šidlauskienė) 
3424 S. Union avė.

Martino Neknedevi- 
kuris paeinu iš Ramigalės

PAIESKAU 
čiaus, 
parap. Meldžiu atsiašukti arba ki
tų kas žinot pranešti. Busiu dėkin
ga.

kimų, indedu duris, langus, 
padlagas ir t. t. Atlieku di
delius ir mažus darbus, 
greitai ir pigiai. Patarimas 
veltui.

Eva Bartkevičienė, 
3316 Parnell avė., Chicago

Aš Jonas Janutaitis pajieškau 
Baltramiejaus Janutaičio^ Gir
dėjau, kad pirmiaus gyveno 
Kenosha, Wis. Meldžiu atsiliep
ti. JONAS JANUTAITIS, 4523 
So. Paulina St., Chicago, III.

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

Phone Boulevard 0527

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

JIESKO KAMBARIŲ
_ JT-,--,- -r----------------X.

pritaikintais žodžiais, — 
muzika — “Traviatos” ir

’ operų. Išeina savo-
mišinvs, kurio betgi ------- -- - f ,
i, .. • 1 kur. Naujienos, 1739 S. Halsted st.klausytis. IStikrųjų, Box 889 '

REIKALINGAS kambarys apšildo
mas su maudyne ir su valgiu, bile

REIKIA patyrusių operator 
kų rankomis siūti prie moteriš
kų drošiu.

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

MES išparduodame dėl išsikraus
tymo ir norime parduoti aukštos 
rųšies John Churchill Harvard 
Autostyle, 88 notų grojiklį pianą, 
pridėsime 65 volelius, su dviejomis 
durimis kabinet ir' duot benčių. Aš 
mokėjau $875 už tą pianą ir pri- 
dėčkus keturi metai atgal ir ji$ 
dabar yra irgi labai gerame stovy
je ir parduosiu bile kam viską už 
$200, jei pirksite tuojau. Pasijna- 
tykit su Bay Costello, 2332 W. 
Madiso'n st., 1 fl. front.

$900 VERTfcS expression gro
jikas pianas, taip kaip naujas, 
kaina $100, su benčiumi ir 50 
rolių.

FBANK I>ILWARSKI 
1389 Milvvaukee Avė., 1 fl.

RETA PROGA. Apleidžiu miestą. 
Parduosiu kendžių ir delicatessen 
krautuvę, 3 pagyvenimai kambariai. 
Pigiaį greitam pardavimui.

2979 Archer Avenue

GREITAI IR PIGIAI
141 IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, I gramatikos, sintaksės aritmetikos, I knygvedystės, stenografijos, ir kitų I mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 

na-1 sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pi‘| pradinį mokslą j devynis mėnesius; 
to-1 augštesnį mokslą j vienus metus.I Amerikos Lietuvių Mokykloje jau I tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 

| Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
IŠSIMAINO 2 murini bungalows, j padėsime įsigyti abelną mokslą. Ša

po 5 kambarius, mainysiu ant 2-jų I vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 
flatų namo, nepaisant apielinkės. I 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 Chicago, III.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 6 ir 6 kambarius, mainysiu 
ant bizniavo namo su bizniu, nepai
sant apielinkės.

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus 
mas, po 4 kambarius, parduosiu 
giai arba mainysiu ant cottage 
liaus iš miesto.

IŠSIMAINO 2-ju flatų muro na-Į: 
mas, po 5 ir 6 kambarius, karštu! 
vandeniu šildomas, su nauju 2-jų ka-1 
rų garadžiu, parduosiu už $12,500 ar- į 
ba mainysiu ant mažesnio namo, ar-1 
ba ant kokio biznio. JlĮS Norite

Su viršminėtais reikalais kreipki-1 didesni užmokesnj, geresnes 
tės pas

F. G. Lucas & Go.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone -Ijafayette 5107

PARDAVIMUIU 5 kambarių uiu-l 
rinC ir medinė cottage, yra toiletai; 
ir vana, ir 2 karų garažas. 2946 S. 
Union avė.

i darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $13.61) ir 
daugiaus.
FEDERAL

1307

AUTO ENGINEERING 
SCIIOOL

W. Madiaon Street


