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Norvegai atmete 
prohibiciją

Russijos politiniai Sibire 
šaukias pagelbos

Rumunijos karalienes Marijos 
atsilankymas į Ameriką

Norvegijoj prohibiciją bus 
panaikinta

Milžiniška balsų dauguma kraš
to žmonės pasisakė už svai
giuosius gėrimus

OSLO, Norvegija, X. 19.
Vakar Norvegijoj Įvyko visuo
tinas balsavimas prohibicijos 
panaikinimo klausimu. Refe
rendumo rezultatai rodo,, kad 
visame krašte milžiniška balsų 
dauguma piliečių pasisakė už 
prohibicijos panaikinimą. Dide- 
delė dauguma pasisakė prieš 
prohibiciją dagi tokiose apy
gardose, kurios iki šiol buvo 
laikomos prohibicininkų tvirto
vėmis.

šitaip krašto žmonėms pa
reiškus savo valia, valdžiai ne-

* 1

belieka nieko daugiau, kaip 
tuojau pasiūlyti stortingui 
(parlamentui), kad prohibiciją 
Norvegijoj butų panaikinta.

Kiniečiai šaudo Britu pre
kybos laivus

1IANKOVAS, Kinai. X. 19.

Rūsy politiniu tremtiniu 
kentėjimai Sibire

Tremtiniai kreipėsi Į Maskvos 
rajono metalo darbininkus 
dėl pagalbos

BE KL INAS, X. 19. - Iš 
Maskvos praneša, kad Maskvos 
rajono metalo darbininkų mitin
ge buvęs perskaitytas laiškas, 
gautas iš politinių tremtinių, 
sovietų valdžios išsiųstų į to
limiausius šaltojo Sibiro kaime
lius apie Jakutską.

Savo laiške politiniai tremti
niai skundžias, kad jų materiali
nė padėtis yra nepakenčiama, 
kad tą mažą piniginę paramą, 
kuri yra skiriama tremtiniam, 
pasilaiką sau vietos sovietų 
valdininkai; kad tremtiniai pri
versti nuolatos badauti; kad ne
galima gauti jokio darbo ar už
siėmimo, iš ko galėtų sau kiek 
prisidurti; kad vyriausybė 
užgina susikurti lad kurią drau
gijėlę ar kooperatyvėlį, kas bu
tų šiokia tokia pagalba politi
niams tremtiniams; kad kiek
vienas tremtinys verčiamas sė
dėti savo “laisvame” kalėjime 
tolimame ir užmestame pusiau
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ĮFacific and Atlantic rnutoj

Amerikos svečiai: - Rumanijon karalienė Marija, jos duktė Tleana ir 
sūnūs Mykolas. __________________________

Rumamjos karalienes vizi-! 
tas Amerikai i

“Kelis grikių blynus 
valgote ant karto?”

“O, tik viena!”
“Ar jus norėtumėt, 

ralaitis Mykolas ir

jus su-

kad ka- 
karalaitė

Ragina J. V. nuimti tarifo 
barjerus

Amerikos laikraščiai pašvenčia 1 Kena vestų amerikiečius? 
jai kasdien po kelis pusią-i “O. jie dar perdaug jauni,
pins; ką apie ją rašo. (apie tai dar nė nemąsto.” 

į “Ar jus važiuosite pamatyt
Amerikon atvyko Rumunijos IChicagos, Kalifornijos.”

Europos ir Amerikos finansi
ninkai su J. P. Morganu 
prieky paskelbė atsišaukimą

Ekspliozijos kasyklose 39 
mulai užmušti

KN()XVILLE, lowa, X. 19.— 
Tipperary Consolidated C.oal 
kasyklose No. 2 vakar po pietų 
įvyko dulkių ekspliozija, pa
gimdžiusi kasyklose gaisrą. 
Ekspliozijos buvo trisdešimt de
vyni mulai užmušti ii’ šiaip di
rt lės žalos kasyklose padaryta, 
bet žmonių, kadangi jau visi 
angliakasiai buvo pasišalinę iš 
kasyklų, niekas nenukentėjo.

5 darbo dieny savaitė 
laivy statyboj

OAKLAND, Cal., X. 19. — 
Crovvley Shipbuilding kompa
nija paskelbė, kad ruošias įves
ti penkių darbo dienų savaitę 
savo laivų statybos įstaigoj 
Oaklande, kur paprastai dirba 
du šimtai darbininkų. Alga 
darbininkams pasiliksianti ta 
^>ati, kokia jiems dabar moka
ma už šešias darbo dienas.

Lietuvos žinios.

karalienė Maria su jaunesrtiu 
sunum Mykolu ir dukterim Ele
na (lleana) ir erinis dešimtims 
palydovų.

Nuo pat valandos, kai kara
lienė ėmė ruošti:; kelionei, ir

“O, žinoma, žinoma. Aš uo
liu matyt viską.”

“Ir llollytvoodą? '
“Ogi kaipgi. Ir Ilollyvvoodą, 

ir viską.”
“Gal jūsų didenybė eisite

NEW YOBKAS, X. 19. — 
Šiandie New Yorke paskelbta 
įdomus manifestas, kuriuo Jun
gtinės Valstijos raginama paša*- 
linti visus taiifo barjerus ir ki
tokius Europos prekybos su
varžymus. Tuo tas dokumen-

Kiniečių kariuomenė Či- laukinių jakutų kaimely.
čaue, ties .Jangtse upe, šaudė | Toliau laiške sakoma, kad iš 
du Britų prekybos laivus, Poy- (kiekvieno 190 tremtinių 80 ser- 
angą ir Loongwo. Laivui ga badėjimo liga — škorbutu. 
LoongAvo, kurs plaukė į Han-, Daktarų visai nėra, dagi feld- 
kovą, kliuvo apie 400 kulipkų. šerių arti nesiranda, ir norint 
įgulos žmonių betgi niekas ne-Įjuos pasiekti, reikia gauti spe- 
nukentėjo. cialinis apskrities policijos vir

šininko leidimas. Bet kol gauni 
.. v. . . v. leidimą, turi laukti dešimti 

Danijos fašistai riečia penkiolika ir daugiau dienų, 
galvą Pagaliau, neturint pinigų, pės-

per visą jos kelionės per jūres 
laiką Amerikos laikraščiai bu
vo pilni “žinių” apie ją. o da
bar, kai pirmadienį ji pasiekė 
New Yorką ir įkėlė koją į Ame
riką, laikraščiai pašvenčia jai 
nebe špaltas, bet puslapių pus
lapius.

Ką uolus reporteriai rašo apie 
ją? O, visa. Bet tik butų pri
rašyta. šiai vienas reporteriu 
"interviu”:

į “movies” vaidinti?”
“O. gaš, ne. Taip ir praneš

kite, kad ne. Aš “moviese” ne
vaidinsiu. Aš esu karalienė ir. 
pasilir siu karaliene.”

Ir taip toliau, ir taip toliau.
Vakar karalienė Marija buvo 

Washingtone svečiuose pas 
Prezidentus Coolidgeus.

Associated Press pranešimu 
Baltojo Namo socialinis sekre
torius su valstybės departa-

tas įdomesnis, kad be daugelio 
stambiausių Europos finansi
ninkų jį pasirašę taipjau apie 
pustuzinis amerikiečių, su pa
čiu J. P. Morganu prieky.

Manifeste pareiškiama, kad 
Europa nieku būdu negalėsian
ti atsigauti, kol politikos vadai 
ne suprasiu, jogei “taikos me
tu musų kaimynai yra musų 
pirkėjai, ir kad jų taipimas 
yra musų pačių gerovės sąly

“Oi kas bus kad nėr 
angliŲ”...

LONDONAS. X. 19. Gini 
staiga stipriai atšalus, milionai 
Londono gyventojų bėgo j 
“coalyardus” anglių pasipirkti, 
bet varge, kaip nusivylė! Del 

Ijau daugiau kaip pusmeti besi- 
jtęsiančio kasyklų streiko, anglių 
sandėliai visi tušti, šalta dabar, 
temperatūrai nukritus iki 30° 
F., o kas bus vėliau, kai tikra 
žiema 'dantis parodys? Londo- 

.niečiai labai susirūpinę.

Ispanijos karalienė Vik
torija Paryžiuj

PARYŽ1VS, X, 19. — Pary
žiun atvyko Ispanijos karalie
nė Viktorija. Pabuvus čia dvi 
dienas ji keliaus,) Angliją pa-' 
daryt vizitą Britų karaliaus 
šeimynai.'

Ruošias 10-ties metų 
Lietuvos nepriklauso

mybės iškilmėms
KAUNAS, IX. 28. — Rugsė

jo 26 d. Kauno konservatorijos 
salėje įvyko įvairių meno Ir 
’isuomenės organizacijų atsto
vų susirinkimas visos Lietuvos 
dainų šventės suruošimo rei
kalu, kuri turės įvykti 1928 
metais švenčiant kartu 10-tios 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves. Išrinkta su
šaukimo komisija, kurion įeina: 
kompoaitorius J. Benderius, d r. 
P. Mačiulis; konservatorijos 
prof. A. Kačanauskas; chorų 
dirigentas muz. N. Martinonis; 
kun. muz. P. Marcinkus ir A. 
Likerauskas, šitai komisijai ir 
jos atstovaujamoms organizaci
joms susirinkimas pavedė greitu 
laiku sušaukti visų musų meno 
ir visuomenės oi’ganizacijų su
sirinkimą. Taip pat nutarta 
kviesti į tą susirinkimą susi
rūpinusius dainų šventės rengi
mu Klaipėdos muzikus ir atski
rus veikėjus be partijų skirtu-, 
ino. Susirinkimas turės išrinkti 
nuolatinį dainų šventės komite
tą ir tuojau pradėti ruošos 
darbus.

Ūkininkų Sąjungos or
ganizatorius nuteistas

Estai sumokėjo Ameri
kai $13,800,000

čiam plukti 50 ar 60 verstų yra Atplaukus į New Yorko uos- 
KOPEN11AGA, Danija, X. 19. tiesiai negalimas daiktas dagi tą, garlaiviu Leviathan, kuriuo 
Visoj Danijoj fašistai pasklei- sveikam žmogui, ypač per aš-karalienė keliavo, suburbėjo 

dė atsišaukimų, kuliuose jie tuonis ilgus ir baisiai šaltus apie du šimtai reporterių, vyrų 
smerkia parlamentinę valdžios žiemos mėnesius. Del stokos'ir moterų, dėl ‘‘interviu”. Galų 
formą ir ypač dabartinę sociali- 'daktariškos pagalbos, per praei- gale “interviu” jiems duota, 
stinę Danijos valdžią. 1 tą žiemą ir pavasarį mirė 76 Sakė karalienė:

Eašistų vado vardas slepiama, politiniai tremtiniai, 
manoma lx‘tgi, kad juo yra 
vienas žymus Danijos armijosI 
karininkas.

O, aš tuiėjau puikiausią ke- 
pui-

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums.
Desetkai tūkstančiu Naujienų

i
,n .. . . . . . . ilionę. LaivasTremtiniai daug kartų krei- v

pėsi į vietos sovietų vyriausybę, | 
skųsdamies dėl nepakenčiamos' 
savo padėties, bet vis veltui.

Del to politiniai
prašo Maskvos metalo darbinin
kų daryti spaudimo valdžiai, nybė, 
idant ji palengvintų jų likimą, matyti. Jus žinote, ko aš atvy- 
ir kad sergantieji ir silpnieji .kati į Ameriką, 
butų perkelti į šiltesnes pietų 
Sibiro vietas. Be to jie prašo,

o, puikių 
klausias, o laivo kapitonas 

'vo kaip tikras tėvas man ir 
>no vaikam. Taip šauniame 
|ve jaučiaus taip, tartum

ma- 
lai- 
bu-

tremtiniai čiau buvus visą laiką Amerikoj
O, — sakė toliau jęš dide-

— man taip miela* .jus

Atvykau pa
matyti visus jus ir. padėkoti už 
tai, ką jus esate gera padarę

skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų a t ra
sit greičiausia.

kad butų paskirta tam tikra 
darbininkų sąjungos komisija, 
kuri atvykus vieton patirtų 
tikrąją politinių tremtinių pa
dėtį.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Ku-klux-klano galva 
per metus padare 

$500,000

PITTSBURGH, Pa., X. 19.— 
Pačios užvestoj byloj prieš sa
vo vyrą, Ku-Ktox-klaniečių vir
šilą Samueli D. Rich, dėl visiš
ko išsiskyrimo, iškilo į aikštę, 
kad Rich per penkerius metus 
buvimo klaniečdų vadu, “uždir-

mano kraštui ir kitiems kraš
tams. Tikiu, kad jus turite 
man geriausios simpatijos ir 
mylit mani*. Aš atvykau pama
tyt Amerikos žmones.”

Vienas reporteris paklausė:
‘‘Kaip jums patinka musų 

“skaiskreipėrių” j uosta ?”
Karalienė nusijuokė, ir visi 

fmfi juoktis.

“Aš myliu visus amerikiečius, 
ir noriu, kad jus mane mylė- 
tumėt ir širdy laikytumėt,” sa
kė jos didenybė.

“Ar jus mėgstate amerikoniš
kus valgius? — klausė vienas 
reporteris. . r.

“Oi. ir dar kaip!” atsakė ka-

mentu išsprendę, kad pasitin
kant karalienę prezidentas ne
turi nusilenkti jai, ne rankos 
nebučiuoti.

Britų spauda pašiepia 
Ameriką dėl tupčiojimų 
R ('manijos karalienei
LONDONAS, X. 19. —Lon- 

dono laikraščiai ironingai pašie
pia tą didelį tupčiojimą, kuriuo 
Jungtinės Valstijos pasitinka 
Ruman i jos karalienę Mariją. 
The Evening Standard sako:

“Viena, ko mes dar negirdė
jome, tai kad kokiu nors inži
nerijos stebuklu Laisvės stovy

kla, saugojanti Ne\v Yorko uos- 
[tą, butų buvus taip pataisyta, 
kad kai karalienė Marija plau
kė pro šalį, butų jai k topterė
jus.” ,

ga.”

4 užmušti traukiniui už
gavus autą

Penktas pavojingai sužalotas; 
visi darbininkai

MEDFORD, Mass., X. 19. — 
Boston & Maine pasažieriniam 
traukiniui sudaužius netoli nuo 
VVellingtono stoties automobilį, 
buvo užmušti keturi asmens, 
penktas gi pavojingai sužalotas. 
Visi automobiliu važiavusieji 
buvo darbininkai, važiavę na- 

(mo iš darbo.

Xr- ij bo” 500 tūkstančių dolerių. ralienė.

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

Daugiausiai apsiniaukę, kar
tais gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūroj buvo vi
dutiniškai 45° F. '

Šiandie saulė teka 6:07, lei
džiasi 5:01 valandą. ’*

Šmugeliavo į Ameriką 
italų emigrantus

l-r—--,

HALIFAX, N. S., X. 19. — 
Italų garlaivio Doeri kapitonas 
Romano tapo nubaustas $17,500 
pinigine pabauda. Jis buvo ap
kaltintas dėl slapto atgabeni
mo 129 italų emigrantų iš Sici
lijos ir išsodinimo jų krantnn 
ties M iii Cove.

NELEISTA MYLĖT, 13 METV 
t MERGAITĖ NUSIŽUDĖ

‘ UNI0NT0WN, Pa., 19.— 
Del to, kad motina užgynė jai 
mylėtis sii pora metų vyresniu 
už ją vaiku, Mildred Burrie, 
18 metų mergaitė, ėmus tėvo 
revolverį nusišovė.

MASHINGTONAS, X. 19.— 
Einant padaryta skolų Jungti
nėms Valstijoms fundavimo su- 
Itartim, Estijos legacija vakar 
sumokėjo Amerikai 13,800,000 
dolerių Estijos valdžios bonais.

KAUNAS, IX. 28. — Praeitą 
savaitę Kauno Apygardos Tei
smai Jurbarke sprendė bylą 
apie mokytoją Matą Gruzdaitį.

Jis. būdomas žemės ūkio 
draugijos Raudonės skyriaus 
pirmininku, sufabrikavo daug 
įvairių dokumentų ii- vekselių, 
padirbdamas draugijos valdybos 
narių parašus. Pav. jis susta
tė draugijos vardu raštą žemės 
ūkio ministeriui Krupavičiui, 
išgirdamas save, kaip didelį 
kataliką ir ūkininkų sąjungos 
skyriaus organizatorių, todėl 
prašo atiduoti jam Maninos 
dvaro centrą Matui Gruzdaičiui, 
kur šis įtaisysiąs pavyzdingą 
ūkį ir tt.

Mokytojas Gruzdaitis per sa
vo pirmi oi paavimo metus pa
darė koletos dešimčių f.katan
čiu iitų sumai nuostolių, o ir 
pats nučiupo gyvais pinigais 
7,000 litų.

Apygardos teismas Matą 
Gruzdaitį nuteisė trejais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.
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Laiškas Iš Lenką Paverg
tosios Ukrainos

Žvėriškumas lenkų kalėjimuose

Jau Menai vakarų Europos vi
suomenėje vyrauja tvirtas nu
sistatymas, kad lenkų kalėji
muose politiniai kaliniai nežmo
niškai kankinami. Tai patvirti
no savo laiku daug triukšmo 
padariusi brošiūrėle francuzų 
kalba “Baltasis tenoras“, ku
rioje trumpai, bet labai vaiz
džiai aprašomi lenkų valdinin
kų žiaurumai. Išsiųsta net bu
vo į Lenkiją specialė komisija 
patikrinti tų vis labiau plintan
čių žinių tikrumo. Tačiau to
sios komisijos lankymasis Len
kijoje jokių ypatingų vaisių ne
davė ir lenkiškasis žiaurumas 
vis ryškesnėmis formomis pasi-

* reiškia.
Trumpu, palyginus, laiku po 

to įvykę brutališkų žvėriškumų

faktai tatai tvirtina. Pavyz
džiui: byla Olgos Besarabovos, 
kurią nukankino kalėjime be
tardant, nežmoniškas sumuši
mas Breehero ir iiiž. Melniko, 
km i iš kalėjimo išvežė vos gy
vų, sulaužytais šonkauliais ir 
visiškai atmuštais viduriais.

Kad šiuo metu niekas lenkų 
kalėjime nepasikeitė, aiškiau
siai tvirtina nesenai įvykęs 
Venklero užmušimas. Lig šiol 
lenkų valdininkai daugiausia 
kankino okupuotų kraštų gyven
tojus—lietuvius, ukrainiečius, 
gudus,—todėl šis paskutinysis 
faktas ypatingai reikšmingas, 
nes Venkleris yra lenkas ir bu
vęs lenkų armijos karininkas. 
Kaip pačių lenkų laikraščiai ra
šo, tas žiaurus Venklerio už
mušimas įvyko susiginčijus jam 
vienoje Lvovo kavinių su po
licijos komisaru dėl kažin ko
kios moteriškes, ’l'o policijos 
komisaro įsakymu, 30 metų am
žiaus banko tarnautojas Venk
leris buvo bematant areštuotas

ŠEI viininkEms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

l.ieiuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pageiininnii jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininke ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kuinai Lietuvei Šeimininkei

RODYKLE N<>. 54
Virimo Receptas

Visi vaikai mėgsta daryt saldai
nius. Muliažų taffy yra ne tik po
puliai?' bet moliasai yra ir geriau 
negu baltas cukrus, kadangi juose 
yra mineralų. Ar žinot kad po try-

• nio ir grynų sėlenų, moliasuose yra 
daugiau geležies negu bile kokiame 
kitame paprastame maiste? Nėra 
geresnio užtikrinimo nuo valgymo 
netikusių saldainių kaip davimas 
vaikams turėti saldainių namie. ši
tuo budu galima reguliuoti no tik 
kiekybę, bet ir laiką valgymo ir ne
sugadinti saiko apetitą. Bandykit 
šitą saldainių receptą.

Moli asų Taffy
2 puodukai moli a si)
2 puodukai rudo cukraus
1* puoduko vandens
U puoduko sviesto
•■'i šaukštuko druskos.
Išvirk sykiu cukrų, inoliasu> ir 

vandenį iki Įkais. Nukelk nuo ug
nies ir sudėk druską ir sviestą. Su
pilk į taukuotas blokines ir kada at
auš kad galima čiupinėti .tempk iki 
pasidarys šviesios spalvos ir gana 
kieti piaustymui į šmotus. Jei norit 
kad butų trapios vietoj minkštų, virk 
mišinį iki visai sukarštės. Keikia pa
lengva maišyti prieš pabaigą virimo 
kad neprisviltų. Nukelk mišinį nuo 
ugnies, dadėk sviestą ir kad butų gar
desnį, dadėk puoduką ir ketvirtadalį 
riešutų arba kernų flakes.

Virtinės Patarimai
Jeigu uždėsi šmotą taukuoto po

piečio ant mėsos, tas neduos viršuj
• mėsos apdegti ir sudžiūti kepant.

Salotą^ reikia numazgoti keletą 
kartų pirm naudojimo ir paskui nu
šluostyti sausai švariu skaruliu, nes 
jos auga dš žemės ir turi ant savęs 
purvo ir perų.

Aptepimui ant pyragų plaktos 
smefohes ar kiaušinių putų, pamerk 
peilį | karštą vandenį ir tas tepalas 
tepsis gražiai nelipdamas prie peilio.

Ar žinot kad jeigu dadėsit lygią 
dali vandens prie evaporated pieno 
jis bus riebesnis negu paprastas iš 
bonkos pienas.

Naminiai l’asigelbėjiinai
Geriausias būdas nuvalymui žiūro

nų arba akinių kad žibėtų yra su 
aminonija ir vandeniu. Užlašink ke
lis lašus ammonijos ant spektaklių 
ir nuvalyk su skaruliu.

Išvalymui mezginių be suplėšymo 
ių pripildyk stiklinį indą (jar) mui
lo putomis ir sudėjus mezginius už
suk viršų ir kratyk stiklą.

Nuėmimui vaisiu plėtnui nuo stal- 
tiesų, apiberk plėtmus krakmolo 
miltais ir palik keletui valandų. Vi
si plotinai bus krakmolo ištraukti.

Grožės Patarimai.
Abelnai. vyrai valgo perdaug to

kio maisto kuris jiems nėra tinka
mas, o moteris valgo permažai. Sy
kį pradėjus kontroliuotis valgyme 
(diet), reikia tęsti tolei kolei manai 
yru reikalinga. Visi krakmoliniai 
ir saldus valgiai reikia vengti. Su 
kava ar arbata nereikia naudot cuk
raus. Duoną reikia apdengint! (toast) 
ir tepti visai mažai sviesto. Valgy
kit ganėtinai vaisiu ir šviežių daržo
vių. Gerkit vandens kuodaugiausia. 
Svarbiausias dalykas ko reikia veng
ti laike diet’o tai užkietėjimas ir ne
virškinimas. Bandykit būti akti- 
viais kiek t.k galima, miegot užtek
tinai ir kelkit anksti ryte.

Ypatiska Sveikata
Amerikos valgių virimas yra ma

žai paįvairinamas visokiais uždarais 
ir daugelis šeimininkių težino gerai 
ihuską. pipirus, nutmegą ir babkavus 
lapus. Nuolatinis naudojimas tų pa
čiu pieskonių kenksmingas sveika
tai. Aš nekalbu apie labai uždary
tus prieskoniais valgius, bet tik no
riu, kad butų naudojama nuolat ki
tokie prieskoniai. Naujas skonis tai 
kaip nauja.-l koks atsitikimas — Jis 
sužingeidauja valgytoją ir suakstina 
apetitą. Gražiai užtaisytas valgis 
patraukia prie valgymo. Reikia da
ryti tokius valgius kuie reikalauja 
visokių pieskonių. Veik su kožnu 
valgiu galima daryti skirtingus sko
nius ir prieskonius.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yiajkit Borden’s Evaporated Pieną su 

geriausias pavaduotojas reguliariam lygia dalimi vandens ir naudokit ^jį 
pienui arbo gietinei. Tiktai atmieš- ‘ lygiai taip kaip bonkos pieną.
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ir nuvežtas į kalėjimą, kur sep
tyni policininkai kelias valandas 
jį mušė. Po to jį nešte parne
šė į kitą kalėjimo dalj^ kad ne
sigirdėtų dejonių, ir ten, suri
šus jam kojas ir rankas, kan
kinta toliau. Tik po šešių dienų, 
galutinai išaiškinus, kad Venk
leris esąs visiškai nekaltas ir 
uždarytas kalėjime vien dėl po
licijos komisaro išsišokimo, at
ėjo įsakymas jį paleisti. Įsaky
mą kalėjimo administracija tuoj 
išpildė, bet Venklerio kūnų ati
davė jo giminėms.

Teismo gydytojai, Venklerio 
giminėms reikalaujant, išaiški
no, kad bekankinant kalėjime, 
jam išlaužta 22 šonkauliai, vi
sam kūne nė vienos sveikos 
vidtelė nepalikta, o galva su
badyta yla.

Aukščiau išdėstyti faktai ry
škiausiai nusako visus neteisin
gumus ir žvėriškumus toje 
konstitucinėje valstybėje, kuri 
prieš 6 mėnesius priėmė “Mo
rališka veiksnį“ ir kuri taip 
garsiai ir įkyriai rėkia visiems 
apie savo kultririškumų.
Ukrainiečiu karinės* organiza

cijos byla
Liepos mėnesy Lvove buvo 

nagrinėjama sensacinė valsty
bės- išdavikų byla. Nagrinėji
mas truko visų mėnesį, sukėlęs 
didžiausio įdomumo ne tik Len
kijoje, bet ir užsieny. Aštuoni 
kaltinamieji nuteisti sunkių
jų darbų kalėjimu, o keturi iš
teisinti.

Areštuoti buvo kaltinami or
ganizavę kažkokios slaptosios 
karo organizacijos skyrių ir tu
rėję tikslą sukelti Lenki joje re
voliuciją. Kaltinamuoju aktu, 
remiantis daugeliu laktų, aiškiai 
nustatytas slaptosios organiza
cijos Lenkijoje esimas, kuri vei
kia net nuo 1920 metų, jos pil
niausias tinkamumas karo vei
ksmams ir jau ne kartų pasi
reiškęs kenksmingas jos veiki
mas Lenkijoje— demoralizavi
mas kariuomenės per slaptuo
sius ukrainiečių būrelius, gink
luotas pasipriešinimas adminis
tracijos veiksmams ir šnipinė
jimas.

Kaltinamų pagrindų, vaiz
džiai papasakojęs apie los or
ganizacijos organizavimą ir vei
kimų, padėjo .buvęs ukrainie
čių seniūnas Ivan Paslavskis. 
.Jis atvirai pasisakė, kad kaip 
tikrasis ukrainietis laikė savo 
pareiga įstoti j organizacijų, 
kuri turi aukštu tikslų išva
duoti ukrainiečiu tauta iš sun- v c
kiosios Lenkijos vergovės. “Mes 
ukrainiečiai, -sakė Paslavskis 
teisėjams,—visadh pasiruošę 
kovoti su lenkais, nors šie daug 
stipresni, ir kovojame, kur ga
lime. O kas nugalės— ateity 
matysime. Aš tvirtai tikiu, 
kad mes nugalėsime!’’. Toliau 
jis smulkiai nusakė tas reikš
mingas priežastis, kurios pri
vertė jį ir daugelį jo vientau
čių susispiesti slaptoje organi
zacijoje prieš Lenkija. Tų prie
žasčių nekartosime: jos yra 
mums geriausiai žinomos: juk 
ir mes dėl tų pačių priežasčių 
su lenkais nesantaikoje gyvena- ' 
me ir esame pasiruošę kovoti.
Pasikėsinimas audėt lenkiškumo 

skleidėją

Balincuose, netoli Kolomijos, 
nežinomi asmenys netikėtai puo
lė miestelio. septynių klasių 
lenkiškos mokyklos vedėją Bu- 
katovicių ir kėsinosi jį nužu
dyti. Kaip parode tardymai1 ir, 
policijos ieškojimai, puolėjai 
buvo vietiniai žmonės, gerai, pa
žįstą Bukatoviciaus asmeninį 
gyvenimą ir jo buto planų. Vie
nas užpuolėjų šovę į Bukatovi- 
čių pro iš anksto padarytą sky
lę sienoje ir taikė kaip tik j lų 
vietų, kurioje Bukatovičius vi
sada vakarai- -sėdėdavo prie 
rašomojo stalo, o kitas šovė 
pro langą į lovų. Matyti, norė
jo būtinai nudėti Bukatovičių. 
Bet visgi nušauti jo nepasisekė, 
nes šūviais pažadinti, atbėgo 
sargai ir policininkai. Užpuoli
kai turėjo pasislėpti. Bukatovi- 
cius pasižymėjęs aršus lenkas

Perkate Pieną PirkitKuomet
Borden’s Evaporated Pieną

Jus žinote ką reiškia dėl jūsų pienas kaipo 
maistas jūsų namuose. Jus taipgi žinote, kad 
•yra daugelis skirtingų rųšių pieno. Geriau- 
sis pienas yra iš švarių karvių ir švarių pieni- 
nyčių, jis vadinasi Borden’s Evaporated Pie
nas. Borden’s Evaporated Pienas yra žino
mas visame pasaulyje savo švarumu ir nau
dingumu.
Borden’s Evaporated Pienas turi daugiau Smetonos 
negu paprastos rūšies pienas kurį galbūt jus dabar 
vartojat. Jus galit vartoti Borden’s dėl padarymo 
visų jūsų receptų. Vartokit jį dėl sriubų, pajų, 
smetoninių sosų, keksų, pudingų, salad košelių. 
Bandykit jį dėl vvhipped Smetonos. Borden’s Eva
porated Pienas suteiks jūsų receptui skonį, kuris 
bus skirtingas. Jis padarys daug gardesnę kavų.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas farmų pie
nas su palikta jame Smetona ir atskirtu vandeniu. 
Kaip tik paprasite vartoti Borden^s, jus tuojau pa
matysite, kad jis yra riebus ir geras pavaduotojas 
paprasto pieno arba Smetonos į visus jūsų receptus. 
Visuomet laikykit kenų savo 
vartojimo.

KUPONAS

aisbaksy dėl greito

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Mėsa 
Košeles
Pajai

Pudingai 
Sosai 
Sriubos

...............  8
Lithuanian

THE BORDEN COMPANY 
Borden liuikling, New York

Vardas ....

Didelis
Kenas

16 u ne.

Bukit atsargus po gripo, 
didelio persišaldymo ir 

influenzos
Jei jus jaučiatės silpnus, neri uotas ir 

visai niekam netikęs, jus priva
lote paklausyti perser

gėjimų
štai yra nauja gyduolė kuii veikia 

labai gerai šiuose atsitikimuose. Jei 
jūsų daktaras dar nėra jums jos už
rašęs, tik nueikite pas aptiekorių ir 
gaukite butelį, jį vadinasi Nuga-Tone, 
Vartokite per porą dienų i y jus nusi
stebėsite, kaip greitai jus atgausite 
savo sveikatą ir stiprumų. Musų skai
tytojai gali neabejoti, bet tuojau ban
dykite tą gyduolę, Nuga-Tone, nes jie 
suras, kad tai yra labai geras priren- 
gimas kuris atbudavoja stiprumą, ner
vus, kraują ik patį kūną. Ji teikia 
atšviežinant j miegų, suteikia gėl ą 
apetitą, stimuliuoja kepenis, regu
liuoja vidurius ir žarnas labai gerai. 
Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji suteikia jums tiek daug 
gero ir jie įsakė visiegis aptieko- 
riams duoti jums garantiją arba pi
nigus grąžinti, jei jus neužganėdins. 
Žiūrėkite garantiją ant pakelio. Re
komenduojama, garantuojama ir par
duodama pas visus aptiekorius.

BALTAS SOSAS
% f*uod)iko Borden’s Eva* 

porated Pieno
, puoduko vandens 

atalavo šaukšto sviesto ar
ba jo pavoduotojo 
stalavo šaukšto miltų

i arbatinio šaukštelio drus
kos. Iiiskį pipirų ir pap
rika

% 
l‘/St

IMz 
pu.4

Ištirpyki! svietą arba jo pa
vaduotoji, ant mažos skuura- 
dos, supHkit pipirus ir drus- 
ką, suma oykit su miltais ir 
mnfšykit kol n-erai Msimaišys. 
Paskiau pamažu supilkit pien, 
ir vandeni, patartina vartoti 
d ra! Oi | koštuvą ir žiuriti, kad 
Hkitdymas gerai sutirštėtv kol 
naujo dapllsite. IliMkulj pavi
rinkit, paskiau dadėkit daržo* 
vm Ir teirul pastovi ant kars
to vandens per dešimti minu- 
tų, kad viskas Kerai apšiltų. 
Paduokit su espariigaik, string 
heans, žirninis, brussels sprouta 
arba bulvėmis — su bile kokia 
žuvimi.

Jeigu turi pūs
lės slogą arba 
skausmingą nu- 
sišlapinimą mė
gink

SANTAL 
MIDY

Parduodama vi
sose vaistiny- 
čiose. Greitai

skausmą.

Mažas
Kenas
6 unc.

DYKAI
100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaropnted Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidalyti tuos Įvairius recep
tus su Borden’s išpildykit ku
ponų pažymėdamas kokių re
ceptų jums reikia, ir prisius- 
kit mums.

, Dideliu kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Naudok
: z • A -j

nuo pleiskanų

lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales 
Francuziskas

BAUME BENGUE
(ANALOtlIUUl )

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

i X ” " i

KUPONAI DYKAI
Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir taupo “Naujienų” kuponus, kad vėliau juos pamai
nius į tikruosius United Profit Sharing kuponus, pertat “Naujienos” teikia progą visiems savo skai
tytojams ir draugams įsigijimui daug kuponų ir visai dykai, kad gavus dovanas sulig kuponų skai
čiaus. |
Kad gavus kuponų dykai iš “Naujienų”, “Naujienos” 'siūlo visiems savo skaitytojams ir neskaityto
jams sekamą propoziciją: gaukite metinį prenumeratorių “Naujienoms”, ' o už Jūsų pasidarbavimą 
“Naujienos” duos Jums 400 kuponų, už pusmetinį —- 200 kuponų, už tri-mėnesinį — 100 kuponų. Taip
gi ir tie visi, kurie nėra metiniai “Naujienų” prenumeratoriai — užsisakę “Naujienas” patys sau, gaus 
pažymėtą skaičių kuponų dykai. '
Kiekvienas gavęs'daugiau skaitytojų gaus daugiau kuponų. Paveikslan gavęs “Naujienoms” 10 me
tinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už šitokią sumą kupbnų yra galima gauti į $30.00 vertės dovanų, 
sulig pasirinkimo iš United Profit Sharing Katalogo.
Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo draugų prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujienų” 
prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijose Amerikoje — metams .57.00, pusmečiui — $3.50, trims 
men. — $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, trims 
mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisiųsti pažymėtoje sumoje sykiu SU prenumeratoms. Pažymėtas 
skaičius kuponų yra duodamas tiktai naujiems prenumeratoriams bei už.naujus prenumeratorius, ir 
tiktai iki Spalio-October 31 dienai. Lauksime Jūsų pasidarbavimo.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Lčuis Avė. 

CHICAGO, ILL.

kinę, kad šitas reikšmingas 
pasikėsinimas turi grynai poli
tinį pagrindą, tuo labiau, kad
Kolomijaus apylinkių žmonės 

ir vietinių gyventojų labai ne-' jau ne kartą pagarsėjo Lpnki-\ 
kenčiamas, visur boikotuoja- joje savo priešlenkiškumo vėl
inąs. Todėl, kaip rašo lenkų | ksmais. [“T-tas“].
laikraščiai, lenkai tvirtai jsiti- x —Jonas Zebru.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Š.jfc.,. .f.;. . ........................■ > .........  m 1.1 ■

look
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tabiets.

EPSOM
SALTS COMPOUND IN
TABLETS

A t your drvggiat, 25c
Che Knight Laboratories. ChiMjpi
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Į KORESPONDENCIJOS,

Hammond, Ind. Westville, III.

laivo jam sudaužyta galva ir
krūtinė.

Velionis paliko moterį, du 
sunūs ir dukterį, taipjau vieną 
brolį Lietuvoj, o kitą New Ver
kė.’ Velionis išdirbo kasyklose 
apie 20 metu. —J. N. Jocius.

Pereita ketvirtadieni savo 
namuose, 1156 (’enter St., pa
simirė Juozapas Mantkus, 95 
m. amžiaus. Hammonde velio
nis išgyveno 17 melų. Paliko 
moterį, tris sunūs, kurių vie
nas gyvena Hammonde, kitas 
C.hicagoj, o trečias Krnosba, 
\Vis., ir keturias dukteris, vi
sas vedusias Messar, Yuškie- 
nę, Krikščiūnienę ir ŠUTnans- 
kienę. —I.

Kasykloje žuvo lietuvis

Spalio 12 d., Bunsenville Fuel 
('o. anglių kasykloje liko už
muštas Petras Mauricas. Kris
damas iš šono akmuo jį paver
tė, o kitas akmuo iš viršaus už
griuvo. Kada jį išimta iš po ak
menų, jis kiek atsigavo ir ke
liant elevatorių dar kiškį šne
kėjo. Bet iškėlus iš kasyklos 
jis už 25 minučių mirė. Ypač

Baltimore, Md.
Kurelničio kaimiečiu koncertas

čia retai turim progą išgirsti 
gražių lietuviškų liaudies dai
nų. Ypatingai norime pamatyti 
“Birutės” vedėją komp. A. Va
nagaitį. Skaitome jo straipsnius 
“Naujienose” ir girdim dainuo-, 
jant jo dainas, ale jo paties dar 
mažai kam iš kenošiečių teko 
matyti, tad spalio 31 d. 
progą išgirsti “Birutę” 
jaut ir pamatyti komp. 
nagaitj. —Kenoftietis.

; Greit Išeis
GYVENIMAS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 H
PEOPLES FURNiTURE 00. KRAUTUVIŲ

10 Metų Sukaktuvių

Spalio 23, s ubą tos vakare, 
Lietuvių Svetainėje bus lietu
viškas “K. K. K.“, tai yra, Ku- 
relaičio Kaimiečių Koncertas. 
Vakaro programas bus iš trijų 
dalių. Pirma, dainuos dainas iš 
visų Lietuvos kraštų, kaip tai: 
žemaičiai, augštaičiai, dzūkai, 
kapsai, panemunščikai, kupiš
kėnai, vabnlninkiečiai, palangie- 

t.t.j ii- dainuos’ liaudies

turėsim 
dainuo* 
A. Vn-

Kas Dedasi Lietuvių 
kolonijose

Mahanoy City, Pa

išpardavimas
h
M
H
M

Antra dalis, IJaltimores

Mėnesinis žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams .........
Pusei metų ...........................
Kopija ....................................

Tai bus 32 puslapių knyga. 
| metus išeis 12 knygų.

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3661
Draugai užsirašyk i t GYV 

ir kitiems patarkit.

. $2

20c

Tel. LnfaYeffe 6091

E. V. K KUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

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

RAKANDŲ, PIANŲ, KAURŲ, PEČIŲ
IR VISŲ KITŲ NAMAMS REIKMENŲ

i, žemiausias Kainas Visoje Pirklybos Istorijoje 
Pavyzdžiu, talpiname žemiau, kurių vertybės ir 
tokio didelio pinigų sučedijimo nerasite niekur

kitur. — Matykite šiandieną pas Peoples!
Veltui Dailios Ir Naudingos Dovanos

M
M

čiai ir 
dainas, taip kaip Lietuvoje dai
navo.
’ietuvių * talentas. Dalyvaus ge
riausi dainininkai ir muzikai. 
Trečia dalis šokiai iki vėlai. 
Grieš geriausias orkestras.

Pelnas šio vakaro eis “Lietu
vių Kalbos Mokyklai” Baltinio- 
rėje. Po šio koncerto tuoj pra
sidės minėta mokykla Lietuvių 
Svetainėje.

šis vakaras bus žingeidus’ ir 
įvairus. Visi apie jį kalba; visi 

ji rengiasi. —SI. Janusas.i

Dalinamos visiems musų kostumeriams Veltui 
Didžiausias Pečių Išpardavimas Chicagoje

čia yra tekios žemos kainos, kad jus niekur negalite sulyginti. Ne
laukit kol užeis dideli šalčiai — p:rkit sau pečių dabar! Jus sutau
pysit beveik pusę pinigu pirkdami bile pečių šiame išpardavime.

Racine, Wis.
H
M 
M

M
M 
m!
M ŠILDOMI PEČIAI

šimtus visokiu pečių jus rasite čionai nepaprastai 
pigiomis kainomis
minkštomis

$9.75
$15 vertės Alcazar, 
anglimis ir me
džių kūrenamas

$24.50 Crown, minkštomis ang
limis kūrenamas $17.50 
pečius, dabar

Ir daug kitokiu pečiu

$32 vertės Hot Blast pečius, kū
renamas bile kokiomis anglimis, 
specialiai šiame $22.00 
išpardavime
$75 Crown, kietomis anglimis kū
renamas, spe- $49.50 
cialiai tik

už nužemintas kainas

M

M

PAGALVIAI
Išpildytos su sanitariškom plunk
snom tvirtuose ir dailiuose vir
šuose, minkštos ir poilsio duo
dančios. Nužeminta $1.25

Pirkit diibar sau matrosus iš 
Peoplea Krautuvių ir sutaupykit 
pinigus.

$12.00 Vatiniai Mat- $7.45 
rasai. Dabar po
$18.00 100% Bal
tos Vatos Felto $11.75

šiomis dienomis Vincas su- 
kevičius iš Shenandoab apsive
dė su Helena Kyiikevičiutc.

Juozas Digrys iš Trenton ap
sivedė su Ona Smulikiute.

Petias Stanavičius tapo už
darytas kalėjimai! už nesirūpi
nimą savo dviem vaikais, 
kai gi atiduoti pčieglaudon 
ladelphi joj.

Jurgis Krapaitis, senas 
tos gyventojas, pasimirė

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapath

Dr. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

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

T<*l. Boulevard 6487 
■1619 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
.uit 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Linų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
akuserka

3101 So. Halsted
Tel. Ynrd* H19
Baigusi nkiiše- 

kolegiją 
praktika 
Pe'nnsyl 

ligun 
. Sąži 

patai 
nauja, visokio 
se ligose prie 
gimdymą, laik 
gimdymo ir p1 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitosiuose rei 
kainose mote 
rims ir merg 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

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

rijos

VUHi 
vaūlji 
bučiuose.

< ningai

Vai-
Phi-

vie
pi-ie-

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

Gerai patyręs gydytojas 

NAPRAPATAS 
Dr. A. J. Normanth 

•1454 So. VVestern Avė. 
2-5-6-B v. v., Chicago, III.

Yardn 1951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUhERKA

3252 So. Halsted St.

čia palaidota senų vietos gy
ventoją Martyną Gotautą, ku- 
’is pasimirė VVaterbury, Conn.

Shamokin, Pa

Lietuviai Advokatai

A. L. T. Sandaros 35 kuopa 
ruošia magijos vakarą spalių 
26 d., 7:30 vai., Lietuvių Sve
tainėj, 1528 12th st. Atvyk? 
prof. J. Cekanaviėius rodyti ma- 
rrišku- stebuklus. Pravartu kiek
vienam lietuviui atsilankyti j 
ta magijos vakarą.

Vaikų mokyklos naudai san 
Mariečiai ruoš Dėkavonės die
noj, lapkr. 25 d., programai j ir 
lietuviškus šokius Lietuvių Sve
tainėj.

Dar syki primenam lietu
viams, kurie norit, kad jūsų 
čia augę vaikučiai pramoktų 
lietuvių kalbos, leiskite nieko 
nelaukdami į vaikų Mokyklėlę. 
Pamokos būna s-ubatomis, 2 v 
iki 5 v. v., IJetuvių Svetainėj 
Tėvai neturi pamato išmetinėti, 
kad jo vaikas neišmoko lietu
viškai, leiskit vaikučius j mo
kyklėle — išmoks.

M. Kasparaitis.

Vietos kasykloj karbaido eks- 
Dliozijoj liko sužeisti Stasys 
Dambrauskas, 21 m. ir kiti 
angliakasiai.

Dedham, Mass

du

nu
jos

Pavasarį karklyne rasta 
Tyvą Pranę Kvietkauskienę. 
Talva buvo baisiai sudaužyta, 
drabužiai sudraskyti, galva įs
tumta i upeli, o ant viršaus už- 
’istas didelis akmuo. Buvo itar- 
Las* jos vyras Stasys, kuris ta
no areštuotas ir grand jury ap
kaltintas. Bet dabar S. Kviet- 
kauską teismas išteisino. Gynė 
jį adv. F. J. Bagočius.

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 $ vai. kiekvie- 

\ ną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 172G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVa.shington & Clark 
Namų Tel.: Hyde Purk 3395

Fall River, Mass
.1. Kaminskis pamatęs, kad jo 

oati • Emile su kitu vyru eina į 
kambarį, paleido į juos kelis 
tuvius, abu juos sužeisdamas.

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

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

Kenosha, Wis
įraukia Birutės

Shenandoah, Pa.
sužein- 

m- 
Bal
trau-

JOHN MINSKAS
LAWYER

Vietos kasyklose liko

Ii Juozas Linkevičius ir 
nas Papuscinskis. Juozas 
toševičins liko sužeistas 
kinio.

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai-

ku pagal sutartj.

Viršuje
State

Moterys 

nos kreipkitės su

Universal
Bank

ir mergi-

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Bordcn)
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
J

DR. G. SERNER
(ŠERNAS)

Vai. nuo 10 ryte iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Tel. Boulevard 7679 
3265 S Halsted St 

2-ros lubos

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

M

H

GRYNŲ VILNŲ BLANK ETA J 
160% grynų vilnų Manketai, 
minkšti ir malonus; gerai aprū
pinti nuo susitraukimo. Puikių 
spalvų. Mieros 66x80; dubelta-
vi. Reguliarė kaina $14.00. Nu
mažinta CO T7Etik >0.10
$4.00 Vatinės Dubeltavi Blan- 

r $2.75

Visi kenošiečiai su nekantru
mu laukia atvykstant iš Chica- 
gos “Birutes”, kuri duos gra
žų dainų , koncertą spalio 31 d., 
German American Hali.

Kenošiečiai esame pilni vii 
ties, kad “Birutė” mus daino
mis apipils iki valiai, nes mes

arti Leavitt St.
Telefonus ('anai 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St-» Hooin 530
Tel. Central 6390

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

M

KALDROS
Puikios medžiagos ir daugybės 
visokių spalvų; geros $2.45 
vatos, pilnos mieros MVfcB
Taipgi didelis pasirinkimas viso
kios vertės kaldrų.
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Ir tūkstančiai kitokių bargenų, kuriuos negalime sutalpinti, 
atėję i musu Krautuves laika išpardavimo

lengvus Išmokėjimo Budus Pritaikinam 
Pagal Kiekvieno Išgalės

rasite

5.

Palo Alto, Pa
Jurgis- Povylaitis, 44 m., 

lamas išsigėręs, nupuolė 
mgštų porčių ir užsimušė 
vietos.

bu-
nuo 
ant ADVOKATAS

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

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

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

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. 
Nedėldieniais nuo 10 v 
ryto iki 2 vai. po piet

z

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

« 'DR. HERiMAN ™
— 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.

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

Dienomis: Canal
Telefonai: 81 J0, NakXo 

) South Shore 2238 
' Boulevard 4136

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

Krautuvės atdaros kas vakarą iki 9 vai. išskiriant Seredos vakarą H M

8
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Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

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

. 80 centų 
75 centus

4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St.
Kampas Richmond Gatvės Prieš 19th Place
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROMS, Vedėjas

xxxxxxxt

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

-

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į stot}, 

arbė 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 apmamymui, 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 20 d., 1926 

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 Sb. Ashland A ve., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

)
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c°«porat<°n *5
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PRęOwRING CORPORATION 
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OfHtKM. O««><•*; M* įl'
:Ii6c<Tė Mai

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visųchroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted StH Chicago 
arti 31at Street

diliomis ir iventadieniais 10—12 dlart.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily N«w« Pu b. 
Čo. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1789 South Halated Street 

Chicago, III.
Telephone Rooaevelt 8500

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

3c. per cepy»___________________
binte reti aa Second Class Mattcr 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, IU, under the act of 
March 8rd 1879.

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

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

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

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 pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Ta konkurencija, kurią Klaipėda daro Liepojai, be- 
$8.oo Je> žymiam laipsnyje išaiškina, kodėl Latvijos buržuazi- 
$4.oo1 ja yra nusistačiusi prieš Lietuvą. Latviai labiaus nori,

Traginga lietuvių padėtis Brazilijoj
2.60
1.60

.75

17.00
3.60
1.75
1.25

.75

kad Vilniaus kraštą valdytų lenkai, negu Lietuva, kadan
gi lenkai negali visą Vilniaus prekybą su užsieniu pa
kreipti Danzigo pusėn, ir tos prekybos dalis tenka Lat
vijos uostams. Be to, kol Vilnius randasi lenkų rankose, 
tol Rusija negali savo prekes gabenti per Lietuvą; ji tu
ri duot Uždirbt” latviams.

Bet latviams, galų gale, teks taikytis prie aplinky
bių. Lietuva vistiek gyvuoja, kad ir netekusi Vilniaus; o 
tuo tarpu Vilnius be Lietuvos merdėja. Iš tokio nuskuru
sio Vilniaus, kokiu jisai pavirto lenkų rankose, ir lat
viams yra prastas biznis. O su Rusija biznis dar prastes
nis, kuomet pastaroji žiuri j latvius, kaipo į Lenkijos sė
brus.

Tveriama organizacija

KLAIPĖDOS UOSTAS PRALENKĖ LIEPOJĄ
ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRIJUNGIMO PRIE LIETUVOS PASEKME
£ lt Ii l* la ld

DAR DAUG KLIŪČIŲ TURI BŪT PAŠALINTA

DEL KONKURENCIJOS LATVIAI LINKSTA 
PRIE LENKŲ

Amerikos lietuviams, kurie seka Lietuvos vystymą
si, bus nuostabu išgirsti, kad Klaipėda, kaipo uostas, jau 
yra žymiai pralenkusi Liepoją (Libavą). Tečiaus tai yra 
neužginamas faktas, paremtas statistikos skaitlinėmis, 
kurios yra paskelbtos Kauno “Lietuvos” 225-am nume
ryje- .

Tos skaitlinės rodo, kad pernai, 1925 metais, Liepo
jos importas buvo 179,049 tonai, o Klaipėdos importas 
366,654 tonai. Reiškia, Klaipėdos importas buvo daugiaus 
negu dvigubai didesnis už Liepojos importą.

Tais pačiais metais Liepojos uosto eksportas buvo 
87,135 tonai, o Klaipėdos eksportas 139,114 tonų. Klaipė
dos eksportas, vadinasi, pralenkė Liepojos eksportą dau
giaus negu pusantro karto.

“Lietuvoje" paskelbtos skaitlinės rodo, kad pernai 
metais Klaipėdos uostas prašoko Liepoją ir laivų judėji
mo (arba, kaip sako, “laivų kėlybos”) atžvilgių. Į Liepo
ją per 1925 metus atplaukė ir iš jos išplaukė viso 536 lai
vai, kurių “tonažas” (t. y. kiek tonų krovinių i juos tel
pa) buvo 253,259. O Klaipėdos uostą aplankiusių laivų 
skaičius buvo 748 su “tonažu” 328,688.

Taigi aišku, kad Klaipėda pralenkė Liepoją visais at
žvilgiais. Kas galėjo to tikėtis, žinodamas, kad Liepoja 
savo laiku buvo vienas didžiųjų ir plačiai žinomų pasali

Jeigu Klaipėda galėjo ne tik pasivyti, bet ir pralenk
ti Liepoją, tai galima suprasti, kokios didelės reikšmės 
sis uostas turi Lietuvai. Be Klaipėdos Lietuvai butų daug 
blogiaus, negu be Vilniaus.

Visa Klaipėdos svarba tečiaus ėmė reikštis tiktai nuo 
to laiko, kai ji tapo prijungta prie Lietuvos.

Kol Klaipėdos kraštas nepriklausė niekam (po jo at
skyrimo nuo Vokietijos) ir buvo valdomas franeuzų ko
misaro, tasai uostas skurdo. Jo importas 1922 metais, 
pav. buvo tiktai 23,673 tonai (o Liepojos — 211,076 to
nai). Klaipėdos uosto eksportas tais metais buvo tik 
46,604 tonų (o Liepojos — 190,012 tonų). Klaipėda, kai
po prekybos uostas, staigiai ėmė kilti nuo 1923 metų, kuo
met ji teko Lietuvai ir pastaroji ėmė kreipti jon savo im
portą ir eksportą.

Aišku, kad jeigu Klaipėdos kraštas butų pasidaręs 
kaip to norėjo Klaipė-“freištatas” (laisva valstybėlė), 

dos “didvokiečiai”, tai Klaipėda 
skursti.

Keikia betgi pasakyt, kad Klaipėda dar ir šiandie 
toli gražu nėra pasiekusi visos savo reikšmės tarptauti
nėje prekyboje. Viena, dar iki šiol ji nėra sujungta tie
siu geižkeliu su Kaunu ir kitais Lietuvos centrais. Va
žiuojant Į ją geležinkeliu, reikia keliauti per Latvijos sie
ną iki stoties Priekulės, paskui sukti j pietus, atgal į Lie
tuvos teritoriją. Tuo budu kelias iš Kauno i Klaipėdą pa
sidaro 53 kilometrais ilgesnis, negu į Liepoją.

nis ir patogesnis, kuomet bus pabaigta statyt geležinke
lio linija Klaipėda-Amaliai.

"Klaipėdai, be to, šiandie daug kenkia neišspręstas 
Vilniaus klausimas ir bendrai nęnormalųs santykiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Tame Mažosios Lietuvos mieste pir- 
miaus buvo gerai išvystyta lentų piovimo ir rakandų pra
monė. Medžius šiai pramonei jisai gaudavo daugiausia 
iš Vilniaus krašto ir iš Rusijos. Dabar gi šios medžiagos 
pristatymas iš tų vietų yra sustojęs.

Pagaliau, pačiam Klaipėdos uostui trūksta tinkamų 
įrengimų, kad jisai galėtų tarnauti plačiai prekybai; uo
stas turi būt pagilintas, prie jo turi būt pastatyta erd
vus sandėliai importuojamoms ir eksportuojamoms pre
kėms sukrauti, ir t. t. Kai Lietuva prasigyvens ir visa tai

3 Apie Įvairius Dalykus.
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Įdomus dokumentas
Slaptas sovietų Rusijos draugų 

dokumentas.— Lazarevičiaus 
istorija. - 
be teismo,

Laiko 
Romain

kalėjime 
Rolland.

kurieFrancuzų rateliuose, 
yra draugiški bolševikams, pa
sirodė sekamas nepaprastai Įdo
mus dokumentas:

“Mes pranešame jums konfi- 
denciališką dokumentų, kuris 
bus įteiktas SSSR pasiuntiniui' 
Paryžiuje, o per jį sovietų val
džiai.

“Visi pasirašiusieji, — revo
liucijos draugai; savo įsimaiši- 
mu jie tikisi ne tik išgelbėti ne- 

I kaltų žmogų, bet tuo pačiu lai
ku patarnauti revoliucijai.

“.Jus, žinoma, busite nuste
binti pranešamu faktu ir nieko 
nelaukdami padėsite savo para
šų po dokumentu”.

Toliau seka “konfidcnciališko 
dokumento“ tekstas, štai kaip 
jis skamba:

Draugui Rakovskiui, 
SSSR pasiuntiniui Paryžiuj 
“žemiau paduodama tikri lak

ti i, kuriuos mums pranešė as
menys, užsitarnaujantys pil
niausiu pasitikėjimo. Mes krei
piamės j jus, nes esame įsiti
kinę, kad jums apeina proleta
riato ir revoliucijos reikalai.

“Mikolai Ivano vič Lazarevič 
buvo areštuotas Maskvos gat
vėj spalių 8 d. 1924 m. tuo lai
ku, kai jis ėjp Į darbą. Jokio 
apkaltinimo jam nebuvo ' įteik
ta. Jo draugai spėja, kad La- 
< irevičiui primetama parašymas 
proklamacijos, kuri buvo išmė
tyta kai kuriuose fabrikuose; 
jie yra tikri, kad lą proklama
ciją ne jis parašė. Lazarevič 
niekuomet neslėpė savo evoliu
cijos nuo komunizmo į sindika- 
liznią ir visuomet buvo pasiren
gęs imti ant savęs atsakomybę 
už savo įsitikinimus, 
butų proklamacijos 
tai jis nesigintų? 
proklamacija parašyta 
lingai, o tuo tarpu
puikiausia pažįsta kelias kalbas.

Jeigu jis 
autorius,

netaisyk'
Lazarevič

revič be 
nuo 1921 m. spalių 
randasi kalėjime.

< 
slaptai 
paskui

teismo nuosprendžio 
menesio 

Jis neturėjo 
tis, nei savo

liudininkų pristatyti. Kieno tai 
skundu jis buvo areštuotas ir 
Ge. Pe. V. [čekos] patvarkymu 
administratyviu keliu išsiųs
tas; visa tai buvo padaryta 
flaptui, nežinant darbininkų 
klasei, kuriai priklausė Laza
revič.

“Iš pradžių jis buvo 
laikomas Liubiankoj, o 
Butyrkų kalėjime, š
dveji melai, kaip prie jo nieko 
neprileidžia; tik du kartu jis 
turėjo pasimatymą su savo jau
nesniuoju broliu komunistu.

“Jis negauna knygų. Jis ser
ga džiova, ir jo sveikata nuo 
areštavimo laiko žymiai pairo.

“Suzdalyj Lazarevič kartą 
pradėjo dainuoti kameroj. Ka
lėjimų užveizda už tai jį su
mušė, ir po to ■ iš Suzdalio sto
vyklos jis tapo perkeltas j Ma-

naudoti. Jus, žinoma, surpasi- 
le tą susijaudinimą ir sąžinės 
graužimą, kurį jaučia ištikimie
ji rusų revoliucijos draugai. 
Musų pranešami laktai neuž
ginčijami: d. šliapnikovas, so
vietų pasiuntinio pavaduotojas, 
1925 m. pareiškė, jog tai tei
sybė, kuomet atsilankė pas jį 
franeuzų komunistų-darbininkų 
delegacija, kad išreikšti savo 
nepasitenkinimą tokiu savivalia
vimu.

“Lazarevič nėra kaltas tuo, 
kas jam primetama: geriausias 
į lodymas yra tas, kad nedrįso 
ji net teisti. Jeigu jis kaltas,— 
tai kodėl jį neatiduoda žmofrių 
teismui teisti?

“Mes prašome jūsų pagelbėti, 
kad Lazarevič butų viešame 
teisme teisiamas ir turėtų ga
limybės gintis. O jeigu to ne
galima pridaryti,—tai tegul pa- 
liusuoja darbininką sindikalis- 
tą; jis praleido didesnę, savo 
gyveninio pusę Belgijos, Olan
dijos, Vokietijos, Rumanijos ir 
Italijos kalėjimuose. O dabar 
jam prisieina kalėti sovietų 
Rusijoj, dėl kurios jis liejo sa
vo kraują.”

Po dokumentu pasirašo keli 
žymus franeuzų rašytojai, kurie 
simpatizuoja komunistams, 
l’arp jų randasi ir paskilbęs 
Romain Rolland, Nobelio dova
nos laimėtojas ir pagarsėjusio 
romano “.lemi Christophe” au
torius. Karo metu Rolland bu
vo priverstas apleisti Franciją 
ir apsigyventi Šveicarijoj. Kuo
met ir kilniausi Europos žmo
nės tapo karo kvaitulio pagau
ti, Rolląnd pilnai išlaikė pu- 
siausvarą. Jis nematė jokio 
skirtumo tarp svetimų ir savo 
krašto militaristų, ir todėl vi
sus lygiai smerkė. Del jo drą
sumo ir teisingumo kai kurie 
pi adėjo vadinti jį “Europos są
žine”. Vienok dabartinis jo pa
sielgimas atrodo keistas. Žmo
gus, kuris visą savo gyvenimą 
kėlė, aikštėn įvairias neteisybes, 
sutiko padėti savo parašą po 
dokumentu, kuriuo bandoma 
paslėpti nuo siveto akiu vieną 
šlykščiausių neteisybių. Bet, 
matyti, tuo dokumentu kažkas 
pasipiktino ir paskelbė jį spau
dai. Kilo mažas sujudimas. Pa
aiškėjo dar ir tas faktas, kad 
franeuzų darbininkų ir komu
nistų delegacija Lazarevičiaus 
reikalu kreipėsi į sovietų pa
siūt inį tris kartus, bet be jo
kiu rezultatu.

4 V

.Jokie komentarai, manau, 
čia nėra reikalingi. Paduotieji 
faktai patys už save kalba. 
Pravartu pažymėti tik vienas 
dalykas: dėl Saeco-Vanzetti nu
teisimo bėgiu šešerių metų bu
vo vedama atkakliausi kova. 
Jiems suteikta kapitalistinės 
šalies kankinių vainikas. Įdo-

štai kas: lh>kio surėdymo auka 
yra Lazarevičius?—K. A.

SIUSKITPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

“si laišką mes rašome jums 
privatiniu budu, nenorėdami 
pradėti politiškos kampanijos, 
kuria galėtą jūsų priešai pasi-

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Fazendos, fazendos, *kiek 
Lietuvos vaikų jos prarijo! Vie
name distrikte, bėgiu vienos 
savaitės numirė apie 40 vaikų 
lietuvių ir bulgarų. Fazendos 
tai mūsiškai ūkės'arba formos.

Kiekvieną vidurnaktį žmogus 
nuėjęs prie bile kurios gelŽke- 
lio stoties Sao Paulo, Rie de 
Janeiro arba Santos, kada sto
čių salės uždarytos, ant akme
ninių trepu matai gulint kaip 
nuo kryžiaus nuimtas žmogys
tes. Tai musų lietuviai, estai 
ir bulgarai iš kavos fazendų 
pabėgę.

-'Tris mėnesius nuo 7 ryto 
iki 6 vakaro dirbome ir duo
nos nematėme, skundžiasi ba
sas, nuplyšęs vilnietis. Ten len
kai, čia* negrai gyventi neduo
da. Negras akamonas vienam 
lietuviui su šlaranga veidą iki 
kaulo perkirto. Su skundu nu
ėjome pas viršininkąveltui. 
Žiūrėsiu gal mieste duonos 
kąsnį užsidirbsim ()t, kad taip 
žemes kąsnelį galėčiau nuosa
vybėn įsigyti; tat gyvenčiau, 
kaip žmogus.

—Mano pavardė Baltžiurai- 
tis. Aš iš Tilžės. Begome nuo 
vokiečių, užbėgome ant beždžio
nių—aiškina priėjęs prūsų lie
tuvninkas. Manau kokį gišcf- 
tą pradėjus bus galima gyventi, 
nes kitam dirbant nieko neiš
eina.

Po tris milereisus nuo pri
renkamo kavos maišo. 'lai ma
žiau kaip pusė dolerio, o ūki
ninkas turi gryno pelno ma* 
žiausia du mileriu iš kiekvieno 
medelio. O medeliui šimtai tū
kstančių. Mes jam dirbame už 
dyką. Valgome tik šebalbonus 
ir ryžius. Duonos ir mėsos ke
lintas mėnesis nematome. Vai
kučiai verkia. Aš vienas dirbu 
ant keturių. Kontraktas pasi
baigė — fazendon negryšiu, 
aimanuoja'Danilevičius iš Vir
balio.

Musų šeši šeimynos, o ma
no kišeniuje tik du mileriai. 
Kavos plantacijose kontraktas 
pasibaigė, ukėse nenorėjome 
Jikti, kur dingt nežinome, 
skundžiasi šeimos galva nuo 
Panevėžio, Sao Paulo gelžkelio 
stotyj tūnodamas. Esą eitume 
imigracijos namah, bet ten po
rą dienų pamaitinę vėl fazon- 
don siunčia.

Ponas musų vyriausią duk
rytę į miestą išsigabeno. Mes 
naktį iš fazendos išbėgome— 
norime ją surasti. Gerai, kad 
šoferis skrybėlę ir kitelį pado
vanojo, buvau pusnuogis,—
verkšlenda’mas pasakoja šeimos 
galva nuo Vabalninku.

Tik tokios istorijos apie 15.- 
000 lietuvių padėtį Brazilijoj ir 
Argentinoj galima pranešti. O 
juk pav. Brazilija viena turtin
giausių šalių pasaulyje. Reikia 
sudėt kelias Europas. be Rusi
jos, kad užklot /Braziliją. Čia 
yra ir puikių gyvenimui vietų 
klimato atžvilgiu. Bet čia yra 
ir tokiu vietų, kur tik kalnai 
nuo amžių rymo, kur tigrai ir 
žalčiai po susipynusius medžių 
tankumynus ir amžinai žydin
čius gėlynus x landžioja. Yra 
begaliniai plotai kur dar nė 
baltas, nė juodas, nė geltonas 
žmogus neįžengė.

čia ne naujiena, kad žmogus 
nusipirkęs sau žemės gabalą 
išplauna bambuko tankumyną 
arba išgriauna raudono medžio 
mišką ir po savaites džiuvimo 
liepsnai tą turtą paaukovęs su 
kuoleliu šian ten išdaręs sky
lę sodina kukurūzus, ryžius, ba
nanus. Nusiperka desėtkų viš
tų ir jos veisiasi begalo greit, 
įsigijęs tiek pat paršiukų — 
banaliomis ir apelsinais juos au
gina ir peni. Ir žiūrėk už ko
kių 5 metų jau žnibgus turtin
gas. Bet lai gulima atsiekt tik
tai savo nuosavynen žemę įsi
gijus.

Kiekvienas aukštesnis Brazi
lijos valdininkas turi nuosavos 
žemės. Kitas turi plotelį neina* 
žesnį už visą Lietuvą. Užtat 
Brazilijos valdžios politika i f-

yra, kad kuodaugiausia imi
grantų j čia pribūtų ir kad jie 
kaip galima daugiau ant žemes 
apsigyventų. Nes tuomet tie 
patys valdininkai pasakiškai 
turtėja, jų žemė kasmet kele
riopai brangsta. Su kapitalu 
čia yra tokios progos padaryt 
turtus, kaip kad iš ‘real estate” 
miestuose ir laukuose, kaip kad 
50 metų tam atgal buvo šiau
rinėje Amerikoje. Bet turint 
galimybę tik kitiems dirbti čia 
žmogus niekuomet nepralobs 
ir be organizuotos pagelbos iš 
sunkaus vargo ncišbris.

Vengrai, estai, lenkai, vokie
čiai, italai, arabiečiai turi savo 
laikraščius ir draugijas. Jų 
žmonės turi kur kreiptis ir į 
lokį vargą, kaip lietuviai, nepa
tenka. \

Sao* Paulo mieste yra pora 
šimtų lietuvių. Čia seniau gy
venantys su naujai atvažiavu
siais ieško galimybės musų 
žmonių vargą Brazilijoje suma
žinti, jų reikalavimus kiek tai 
bus galima patenkinti. Net lie
tuvišką laikraštėlį manoma už 
mėnesio laiko išleisti, kur bus 
nuodugniai gvildenama musų 
žmonių padėtis pietų Amerikoj, 
bus tveriama organizacija, kad 
išgelbėti musų žmones iš kata- 
strofingos padėties ir bus ieš
koma būdų žmoniškų gyvenimo 
sąlygų sudarymui. Į

Iki šiam laikui čia nebuvo jo
kios lietuviškos organizacijos, 
ir lietuvišką šriftą (akcentuo
tas raides) dėl laikraščio prisi
eina specialiai užsakyti, kas

* • * iyra viena iš daugelio kliūčių 
laikraščio išleidimui, lietuvių 
imigracijos pietų Amerikon is
torijai faktų ir medžiagos su- 
rekordavimui.

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Kuomet lenkėsi sau pianą, pri- 
ėję« 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 nekaštuoja nei 
kiek dauginus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Kuomet Kūdikiai 
Merkia Pabandykite

laikraščiai 
paminėti,

Amerikos ir Lietuvos 
malonės šj dalyką 

o kas interesuojasi 
tat laiškus, perskai

tytus laikraščius’ ir knygas teik
sis siųsti sekančiu adresu: Snr. 
Dambauka, Caixa Postale 3506, 
Sao

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Paulo, Unidos do Brazil.
—Dambaukri.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

M
H
d

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
34f>4 So. Halsted S’t.

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

Bes. 3201 So. Wallace Street

Phone Ganai 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonais Boulevard 1939DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 0:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 4Gth St.» Chicago. III.

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

r r , j \ nuo 9 ikt || vnl. ryte, 
K alOnaOS į n|10 5 jU 3 Vtt]t Vilkaie

Dr.A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevurd 2160
— Valandos — 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3j)o pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bruns\vick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathennia

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgą* 
3327 So. Halsted Street 

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

DR; M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Abhland. Tel. Boulveard 
7820. Reti., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. 1‘rospect 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.

Ros. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Caiuil I)L'.>7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
( hieugo. (11.
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Baltijos Amerikos Linijos 
laivai išplaukia: 

“Estonia” Lapkr. 2 dieną 
“Estonia” Gruod. 7 dieną

Važiuokit visu keliu vandeniu 
j pačią 

KLAIPĖDĄ 
per laisvąjį Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog j Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirium

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
į bendrove:

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Debsas visai arti mirties

Lietuvis mirė svečiuose
Vakar, apie 1 vai. po piet, 

besisvečiuodamas namuose prie 
4312 W. 55 St., urnai 
re Jonas Čeponis, 50 m. am
žiaus.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Kraujo, odos, chroniškas

TEN IR Iš
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ
Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Reliance, Albert

Ballin, Deutschland
Hamburg

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, VVestphalia.
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

sonn,š new yok**/|l <KO IKI KAU-
uUUno IR ATGAL

Plūs 7. S. Revenue taksai
\----------------------- ,

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

HambargAD’vricapUne
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė.

Chicago, Ui.
v—____ ■ ■ ............ J

Žymiausias Amerikos socia
listų darbuotojas, senelis Eu
gene Vieton Debs yra visai arti 
mirties ir jo mirtis gal bu t yra 
lik minučių dalykas. Tokia ži
nia atėjo iš Lindlahr sanatori
jos, kurioj Debsas dabar ran
dasi. Oficialinis biuletenas sa
ko, kad jo kvėpavimas yra 16, 
jo pulsas 120, bet temperatūra 
yra normalė, nors dienų prieš 
tai buvo 103.5 laipsn.

Jau 38 valandas ligonis gulvs 
be sąmonės ir jo kambarin ne
leidžiama nei jo žmonos ar 

brolio.
Ligoninėj gauta daugybė te- 

’egramų nuo žymiausių žmonių. %
M i. ■■ ■ — ——i

Gricius atsisako liudyti
James Gricius, kuris su Tho- 

mas Mc\Vane prisipažino nužu
dę Cicero tris žmones, vakar 
.eisme atsisakė liudyti apie tas 
žmogžudystes. Nežiūrint jų pri
sipažinimo prie kaltės, jų byla 
vra nagrinėjama, nes valstija 
reikalauja mirties bausmės, kuo- 
net jų advokatas- reikalauja ka- 
ejimo visam amžiui. Liudyti 
buvo pašauktas ir Gricius, kad 
lamdyti ar yra kokios suminkš
tinančios aplinkybes, kurios pa
ilsintų nuteisimų kaltinamų 
kalėjimam Bet Gricius liudyti 
itsisakė. “Aš prisipažinau prie 
kaltes ir to užtenka”, pareiškė 
jis. Padaryta pertrauka ir jo 
advokatas- visaip Gricių malda
vo liudyti, bet Gricius vistiek 
nesutiko, taip kad turės apseiti 
kc jo liudijimo.

Jo kūnas randasi pas grabe
lių Eudeikį, 4605 So. llermi- 
tage Avė., kur šiandie ryte, 10 
vai., bus koronerio tardimas. 
Velionis paliko Chicagoj sūnų 
ir dukteris. Jo moteris gyve
nanti Lietuvoj.

Velionio ginpnės prašomi tuo- 
jaus atsišaukti pas graborių 
Eudeikį, telefonas Yards 1741.

Penki žmonės užmušti 
_________ t-__

Vakar automobiliai užmuši 
dar penkis žmones. T rokas prie 
63 ir Racine gatvių užšoko ant 
šalygatvio ir užmušė laukusią 
gatvekario merginą Evelyn Bo- 
wen, 20 m., 6145 S. Mozart st. 
Po ištikusios nelaimės šoferis 
bandė pabėgti, bet policija j j 
pasivijo ir suėmė. Kiti du žuvo 
suvažinėti automobilių, o du 
žuvo automobilių susidūrimuo
se.

Viso šiemet automobiliai už
mušė jau arti 700 žmonių.

Nelaiku užmigo
George Burko, 1918 S. San- 

gamon st., dabar miega Max- 
\vell policijos stoty, o tai dėlto, 
kad jis pataikė visai nelaiku 
užmigti. Jis užmigo bedaboda- 
mas munšaino katilėlį. Katilėlis 
pervirę, užgesino gasą, kuris pa
tį Burko pritroškino. Policija 
narnate durnus, Burko išgelbė
jo, atgaivino ir areštavo.

IŠGIRSK PASAULIO I
NAUJANYBES

Ir kitas interesingas programų 
dalis per musų vėliausios mados'

ATWATER KENT į
$2.50 j savaite pristatys jums j į 
namus. Pašaukite telefonu dėl iš-1 
parodymo be jokių jums išlaidų: j

Boulevard 8167

Modelio 35 — $70.00 be dalių.

i JOS. F. SUDRIK, ' 
13343-17-21 So. Halsted St.' 

CHICAGO, ILL.
Atdaras vakarais. — Veltui 

patarnavimas.
K_______________________________ J

Teisia šešis kalinius
• už žmogžudystę

\Vill pavieto teisme yra tei
dami šeši Jolieto kaliniai, kurie 

'bėgdami iš kalėjimo užmušė 
kalėjimo viršininko pagelbiniu- 
ką l’eler Klein. Jiems pabėgti 
pasisekė, bet už kelių dienų vi
ii jie liko sugauti ir sugrąžinti 
kalėjimai!. Dabar prokuroras 
reikalauja visiems jiems mirties 
bausmės, kad, girdi, pamokinti 
kitus kalinius, jog nereikia žu
dyti sargų bėgant iš kalėjimo. 
Teisėjas sako, kad jury rinki
mas truks apie dvi savaites, o 
bylos nagrinėjimas užimsiąs 
mėnesį laiko.

Kalbama, kad tarp teisiamų
jų esąs ir vienas lietuvis, Char- 
’es Duchovski, kurio pavardė 
esanti Dučauskas, bet tos žinios 
nėra tikros.

Apiplėšė kailių 
sankrovų

Trys plėšikai vakar užpuolė 
l’ptosvn Eur Sliop, 1135 Wilson 
įve., ir pabėgo su $15,(MM) vėr
ės kailių.

Atidaro Wacker Drive
Senoji South VVatcr gatvė, 

vidurmiesty, palei upę, kuri ta
po paversta puikiausiu bulvaru, 
šiandie bus viešai atidaryta di
li le paroda. Bulvaras dabar bus 
žinomas kaipo Wacker Drive. 
Jo ištaisimas kainavo apie $22,- 
000,000.

Atsitinki; laiškus iš Pašto
Sic laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vytinusįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
dą klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
low” lobėj nuo Adams gat 
/ės, pasakant laiško NUME- i 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laik< 
tik kelurioliką dienų nuo pa- 
skelbimo. )

902 Alsauskini Kastantinui
903 Aiman Tonis
919 Ignatovicci iSmenonui
921 Jurgelioniui Jonui
922 durys W M
925 Karbieni Ana
935 Orbacliiene M
937 PoviJauskis Jonas
941 Sūrelis A
943 Setkaile Miss M
951 Urboniene Elzbieta
953 Vaitkevičiūtei Banciskat--------------------------------------------------- -

“OREMUS”
1) . “Oremus” garsi mostis, 

kuri pasekmingai ir greitai 
išgydo Eczema, tai yra išbė
rimus ant žmogaus kūno. Ne
žiūrint to, koks tas išbėrimas ’ 
butu, penktus metus buvęs 
daktaru gydytas ir nenugy- 
dytas, liet šita mostis nugy- 
dys į 48 valandas. Bunka su 
prisiuntimu 55c ir 95c.

2) . “Oremus” garsi mostis, 
kuri greitai ir pasekmingai 
išgydo šlapę Eezemą, tai yra 
šlapiuojanti išbėrimas ant 
žmogaus kūno; taipgi greitai 
išgydo, kojų šlapiavimą ir 
smirdėjimą, taipgi gydo išpū
timus, kur tik apsirėikštų 
ant žmogaus kūno. Bohka 
95c ir 55c.

' Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street

( hieago, III.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šima iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai.' Tėmykit numerį save 
k^/to ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
23731—I). šinikaitei

7513—L. Budzinskaitei 
55666—K. Matulienei 
23036—B. Jurkienei 
55685—P. Ablingienei 

7269—M. Zakevičai 
7287-—P. (viraitienei 
7303—A.\ Gildučiui 

23055—P. Milaitei 
23056—B. Kazlauskaitei 
23063—P. Jurgelioniui 
55968—P. švagždai 
55700—-A. Cinckaitei 
55702 —S. Jurevičiui
12495—O. Bagdonavičienei 
7329—0. Martinkienei

22490—J. Valoniui
12191—S. Vindzigialskiui 
7316 -M. Kasparavičienei 
7326—A. Endriulienci 
7318—B. Baranaitienei 
7350—K. Laugaliui
7346— J. Vogiui
7347— R. Bridikienei 
7352—A. Krasauskui 
7358—J. Kačiulienei 
7363—M. Serbentienei

7348—O. Stočkuvienei
7359— A. Pikčiunienei 
7361—E. Jakavičienėi

23066—M. Ulevičienei
12514—M. Vainorailei
7367—P. Bekei*aitei
7372—T. Drevinskienei z

12520—B. Juzeliunienei
7383—A. Savickienei

23074—J. Merf altui
23080—J. Adomaičiui
55711—A. Mažunavičaitei

55678—P. Mažonaičiui
953—P. Mažonaičiui

24736—D. Jakienei
7255—V. Šimkui
7278—A. Skenstavičienei •

55695—M. Kavaliauskui
55764—O. Kivilicnci
21458- A. Skukauskui

7317—J. Narkevičiui
7324—E. Gelžinienei
7343—A. Norovaitei

12508—O. Bukantienei
22491—K. Šidlauskienei
12509—J. J. Dievaičiui
7360— K. Vastartui

ANHEUSER-BUSCH

3udweiser
Tikras Apyniy-Salyklo Syrupas

A 

i

Pirkit nuo savo 
groserninko arba 
apielinkės -varto
tojo pilną 3 sva
rų keną.

Budweiser Tikras Apynių-Salyklo Syrupas yra 
100% grynos išsunkęs iš parinktų Northern miežių, 
paskaninti labai gerais importuotais Saazer ir vie
tiniais apyniais — ir garantuojama, kad neturi 
įkamšų ir nešvarumų. Nei vienas vartotojas negali 
duoti premijų su tokiu viršiausios rųšies produktu.

** Western Sales Corporation^
[ Distributors Chicago, III.'-

A [Pacific and Atlantic Photo]

Miami, Ela., audrai praėjus.

Dr. J. lįf, Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL M64

IRENA BLDRIUTit
Atminčiai

Sukaktuvių vienų metų, kaip 
persiskyrė su šiuo pasauliu mu
sų mylima dukrelė* Irena, Spa- 
lio-October 21 d., 1925. Nete
kome mes šviesios žvaigždės, 
kuri švietė musų akyse ir link
smino musų širdis. Spaudžia 
jumis šalta^žemelė, o musų šir
dies nubudimas spaudžia grau
dingas ašaras. Lai būna jums 
lengva ilsėtis šaltoj žemelėje, 
tai jūsų amžina lovele.

DR. VAITUSH
OPIOM ETRISTAS

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

LIET l^AKIŲ SPECI ALKSTĄS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

* ant vietos.1

Dr, Jau J. Smelana
OPTOMETRiSTAS

1801 South Ashland Avenie 
Kampas 18-tos Gatvės 
Tclefonan Canal 0523

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

Nuliūdę,

Tėvai Budriai,

Seaelėa: Bronise ir Albina

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Gedulingos pamaldos atsibus 
Spalio 21 d., 7 vai. iš ryto, Šv. 
Jurgio bažnyčioj. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063

IŠ

STANISLOVAS MEJER
' (Majierunas)

45 ai- 46 metų amžiaus. 
Lietuvos paėjo iš Šiaulių mie
sto. Gyveno Chicagoj, 547 W. 
Cullerton (20th St.), dar pir
miau ant Jefferson St. Susir
gęs pateko į County Hospital ir 
ten Spalio 18 dienų, 10 valandą 
ryto mirė.

Paliko moterį Rozaliją, 3 duk
teris ir sūnų, bet jįj negalima 
surasti. Giminės ir pažįstami 
A. A. Stanislovo, meldžiami at
sišaukti pas graborių

S. M. SKUDAS X

1911 Canalport Avė.
Tcl. Roosevelt 7532

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Amhulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago, III. J

JADVYGA RAZMINIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 18 dieną, 6:30 valandą 
vakare, 1926 m., sulaukusi 40 
metų amžiaus; gimusi Kauno 
vedybos, Raseinių apskr., Kel
mės parapijos, Kaduginio kai
mo. Išgyveno Amerikoj 20 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
savo vyrą Jokūbą, dukterį Sta
nislavą, 3 Hunus: Vladislovą, 
Konstantiną ir Viktorą. 2 bro
liu: Juozapą ir Franciškų, se
serį Eleną ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4008 South 
Maplevvood Avė.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 22 dieną, 8:00 valandą iš 
ryto, iš namų j Nekalto Prasi
dėjimo P. š. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jadvygos Razmi- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Duktė, Sunai 
Broliai ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gis 
bdrius Eudeikis, Tel. Yds 174:

S. D. LAGHAWIGZ
Lietuvis Graborius 
ir BalzaniuotojaH 

2314 W. 23rd Placc 
Chicago, III.

Patarnauju laido
tuvėse kuopigiausiar 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
daibu busite 
nėdinti.

Tel. ( anai 
ir 2199

mano 
užga-

1271

Phone Boulevard 7314 
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankictams ir I’agrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

“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 

C'hicag'A, III.
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Lietuvių Rateliuose
Lietuviams gerai sekasi 

prekyboj
kad

Peoples Furniture Co. apvaikš- 
ėioja 10 metų savo gyvavimo 
sukaktuves ir kad todėl ji turi 
surengusi labai didelį išparda
vimą. būdamas senas šios ištai
gi s kostumeris, nuvykau i 
Halsted gatvės sankrovą pama-
lyti tą išpard 
kinti vedėjus pasisekimu

radau si
lauko irpuoštą 

ną visokiausių rakandų ir pia
nų, bet kartu ir pilną pirkėjų. 
Visa sankrovą pilna visokiausių 
reikmenų namams; ant visų pa
dėtos kainos, tad žmonės vaig.š- 
čiodanti pavieniui ar būreliais 
apžiurinėja rakandus. lygina 
kainas ir tariasi kas kam ge
riau patinka. Kiek aš supran
tu prekes ir jų kainas, tai man 
atrodė, kad prekes yra labai 
geros, gero darbo ir geros mė

kai-

ink lovų už-
niuzikos

mos, pasirinkimas gi yra laba' 
didelis, taip kad kiekvienas ga
li rasti tai kas atitinka jo 
Pini, o ir už jam prieinamą 
ną.

Besidairant po
girdau labai malonų 
bal'U, kuris sklido po visą erd
vią sunk l ovą. Nuė 
skyrių ir pamačiau mažą mcv* 
gaitę grojant 
liu pianu.

Besiklausant 
sidairant apie

Kimba)!

muzikos

į pianų

man rūpėjo pasimatyti su san-

KOL NEPERVĖLU
Red C'ross Plaster’is teikia

greitą smagumą
Neatsargu duoti slogai pereiti be 

jokios atyilus. influenza arba plau
čių uždegimu gali baigtis. Jeigu tu
ri slogą arba jauti ją ateinant, vei- 
kit skubiai. Gaukit tą seną ištikimą 
greitai veikiantį Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždėk ant krutinės, 
.šis stebuklingas pagelbą nešąs plaste 
ris yra dvigubu dydžio paprasto pla- 
sterio, ir neskylėtas. Patogus vartoti. 
Duoda veik urną pagelbą — šildo, pa
lengvina, saugoja-gelbsti palengvinti 
sukepimą ir sujudinti cirkuliaciją. 
Prašyk vaistininko didelio Johnson’s 
Reti Cross Plaster su raudonu flane
le užpakalyje.

Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbėti; išgel- 
liėti; išganyti; paliuosuoti; ap 
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti —- bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma 
žiau, kaip: taupyti ir paišinau 
doti.

Taupyk kuponus įskirpdamat 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau 
jų skaitytojų

m

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

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

krovos vedėjais, — norėjau su 
jais pasišnekėti, palinkėti jiems 
ir toliau pasisekimo. Bet ma- 

visi yra užimi i, 
sakant - busy,amerikoniškai 

o pirkėjų vis nauji burjai pri- 
bima.

Crcrokai imlaukus gavau pro
gos pasimatyti su sankrovos ve
dėju į>. J. Nakrošu, su kuriuo 
Įėjome j sankrovai prekių pir
kėjo raštinę, kur radome ir pre
kių pirkėjų p. J. Krnka, labai 
užimta supirkinėjimu naujų 
prekių sankrovai. Neilgai tiko 
šnekučiuotis, nes telefonas su-

KALĖDINI! EKSKURSIJA
atjautimo, pats ligonis jaučiasi 
daug sveikesnis ir į pavasarį 
tikrai bus sveikas.

Tarp naujų tarimų nutarta 
surengti prelekcijas iš sveika
tos srities ir tani reikalui iš
rinkta komisiją. Išrinkta komi
siją. ir rengimui kuopos meti
nio vakaro. Visą rengimo dar-

svetainę, o vel

ku-
ASMENŲ JėKUJIMAI

kinusia 
Metų.

savo šeimyna ir di’niiMnis IJpIiivo- 
je, NORTII GF.RMAN LLOYD su
rengė dvi dideles ekskursijas, lai
vu Ml’ENCIIEN, kuris išplauks 
gruodžio 8, ir laivu COLUMBUS, 
lai didžiausia ir greičiausia vokie
čių laivas, gruodžio I I. žiemos ke
lionės kainos yra atpigintos, kiek
vienas gali atlankyti savo šalį per 
šventos, Nepilicčiai gali gauti per- 
niilą dėl sugrįžimo algai į šią šalį 
be įskaitymo Jų į kvotą.

(Apskelbimas)

J IEŠKAU sesers Marės BabuSiukė.s 
gyveno Hammond, buk, vėliaus West 
Pullnum, III., pas Zubę. Dabar neži
nau kur. Ji pati ai’ kas žinote, pra
neškite man. Aš pribuvau į Chicagą.

ANTANINA BABUŠ1UKĖ
4051 So. Artesinn Avė. 

Chicago, III.

APSI.VEDIMAI

(styti peri'ito susirinkimo neuž
baigtas- reikalas • treciųjų teis-
mo. IToloKolų rasiinmkas ras
tu padavė reikalavimą, kad su-1 
sirinkimųs išspręstų, ar laivo 
suklastuolas balandžio mėn. su
sirinkimo protokolas. To reika
lavimo niekurie labai išsigan
do, nes galėjo kilti dideli gin
čai. o tokie ginčai kuopose la
bai žalingi. Keli patarė tuos se
nus ginčus baigti sykį ant visa
dos. Taip ir nubalsuota. Sekre
torius gi pareiškė: “Aš sutin-

kė pri(‘ telefono. Bet vos spėjo 
uždaryti telefoną, kaip jis vėl 
skamba, — ir taip visą musų 
pasikalbėjimo laiką. Iš pasikal
bėjimų telefonu supratau, kad 
>irkėjai daugiausia reikalauja 
Teeito nupirktų tavorų pristaty
mo. Pastebėjau tai sankrovos 
vedėjui p. Nakrošiui, kuris man 
paaiškino: “Kiekvienas nori
ąreito patarnavimo; nors nieku
rie musų kostumieriai davė už
sakymą tik šį ryt, bet nori, kad ku tuos beverčius ginčus baig
iau po piet jų kambariai butųjti ant visados, bet turi tą patį 
šfornišiuoti. Yra sunku suspė- 

‘J tai padaryti, be£ musų parei
ga yra duoti k nugeria usį patar
navimą ir mes stengiamės tai i viešpataus ir pas mus. Tai bu- 
išpildyti. Musų trokai dirba ikijtų labai reikalinga pačiai kuo- 
zėlos nakties; dar ir keletą svr- pai( o įr į^ vjSo SLA partyviš- 

kunias turėtų būti pašalintas.timu truku turim nusisamdę, 
kad tik laiku viską pristatyti ir,1 
nusų kosturnieriams tinkamai 
patarnaut i.”

P. Šimaitis ateina pas pirkė
ją ir praneša, kad kokių ten pe
čių ir komodų nebėra sandely. 

> reikia šiandie pirkėjams pri
statę ti. l’-as Kinkas tikrina, 
kad nesenai parėjo didelis jų 
siuntinys. Bet p. Šimaitis atker-

lavėm 28 pečius ir 16 tų kamo-

to galvą, nes tą ;>aėią dirną sun
kti gauti, o kostumieriai reika- 
auja.

V. Makaveckas savo raštinėj 
užsiėmęs su koslumieriais da
rymu sutarėiij (kontraktų). O 
pardavėjai veda ir veda naujus 
kostumierius daryti sutartis dėl 
lengvų išmokėjimų.

Tuo tarpu vienas- pardavėjų 
oraneša, kad kestumieris išsi
rinko gražų naujausios mados 
Kimball pianą, tik nori, kad ve
lėjus padarytų lengvus išmo-

;o ir išeina iš raštinės. Matau, 
kad ir p. Krokas užimtas prie 
elefono su užsakymais o Ma- 
<aveekas ir Šimaitis taipjau la
bai užimti, tad pasiskubinau at
sisveikinti. Tik atsisveikinda
mas paklausiau pirkėjo p. Kru- 
ko, ar ir Archer Avė. sankro
va irgi tiek busy yra. P-as Kro
kas man atsake: “Taip, ten dar 
’abiau bosy, nes ten yra nauja 
kolonija ir ten žmonės dailiau 
(yvena. Anoj sankrovoj per ši 
išpardavimą turime 15 parda
vėjų, o čia tik 11.“ j

iAr yra kita tokia gyva lie
tuvių įstaiga, kaip Peoples Eur
ui tu re Co? Negalėdamas asme
niniai išreikšti geriausius lin
kėjimus tai lietuvių kompani-' 
jai, sulaukusiai 10 metu sukak- . ‘ ituvių savo sėkmingo gyvavimo,; 
tad nors per laikraštį linkiu tos 
kompanijos, savininkams ir ve
dėjams gero pasisekimo ir to-1 
linu, kad butų i.š ko pasidžiaug-; 
ti ir jiems 
lietuviams.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK

padalyti ir visi kiti; aš gi proto
kolo neklastavau ir neklastuo- 
siu.“ Gal būt dabar taika už-

lt A1NUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant ayk įr 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.
• Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar smilką?

Naujjer.ų. Spulka. uždirba po 
I kiekvieno 

kiek jusu 
laikytumėt jį

Naujienų. Spulka. 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtus uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark sekretorių 
I anie taupymo budus, o nūn jo 

Laukan partyviškumą I Jei visi. žinosi kaip greit dauginsis 
doleri**

11 NAUJIENŲ SPULKA, 
I7.W Mn. Halsfed St.

tą pasakytų, tai tas lengvai 
ivvktu. —Senas Narys.

Maitinsite Pa r k
Sugryžo iš Lietuvos

iš Lietuvos sugryžo 
Bakas, žmona aptie- 
Prano Rako, turin- 
aptieką Mari|iiett(' 

\\ .

p-ia Tekle 
kininko p. 
čio gražią 
parko apielinkėj, piie 2346 
69th St.

P-as Bakas jos pasitikti bu
jos

lankė Philadelphijoj aptiekinin- 
kų suvažiavimą, pasaulinę pa
rodą, matęs’ ir kaip Dempsey 
prarado čempionatą.

P-ia T. Bakas su dviem šune
liais viešėjo Lietuvoj veik visą 
vasarą. .lai Lietuva labai pati
ko ir visą laiką joje praleido la
bai linksmai. Praleisti atosto
gas ir paviešėti nesą geresnės 
vietos kaip Lietuva, o ypač Pa
langa. Palangai gražumu ir 
smagumu negalinti prilygti jo
kia kita vieta. Bet su apsigyve
nimu Lietuvoj, pripratusiam 
prie visokių komfortų ameri
kiečiui esą daug sunkiau.

♦ * ♦

dienomis sugryžo iš 
ir kita Manjuette par- 
žinoma scenos mylėto

ja p-lė Lilija Žilvičiutė. Ji lan
kėsi ne tik Lietuvoj, bet ir ki
tose šalyse, buvo ir garsiųjame 
Paryžiuje, bet niekur taip ne
patikę, 
Lietuvoj

šiomis 
Lietuvos 
kietė —

kaip savo
—D.

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki- 

patiems ir visiems tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
—Apsilankęs per (mes tikiame į sapnus ar neti- 

Išpardavimą

SLA 194 k p. paskutinis 
rinkimas buvo gana skaitlingas 
ir jame aptarta daug naudingų 
reikalų. IViimta keturios nau
jos aplikacijos ir išduoti šeši 
nauji paliudijimai. Vadinasi 
SLA šeimina auga diena iš die
nos. Ligonių naujų nėra; du 
gavo pašelpos iš centro $50 ir 
$12, senas gi ligonis P. Stan
kaitis gavo pirmų $10 čekį iš 
Našlių ir Našlaičių Fondą Ko
misija serijų naudai Stankaičio 
išdavė pilną raportą. Serijos 
davė pelno netoli $200. Pats li
gonis ir jo šeimina yra labai 
dėkingi už tokių didelę paramų. 
Visiems gi sušelpti vienų tai la-

SUSI

su-
jusų

SVARBUS PR/kNEšIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

U.hicngos i.ietuvių Draugija S. I’. 
yra didžiausia lietuvių saviielpoa 
draugija Chicagos mieste. Į šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs j šia draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos |, 
bite kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas (JifCagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip, vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
Hile vienam draugijos nariui arba jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted .St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpik|\t.i aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas jstojJmui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Perint verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio G dienai ‘JituniCt šios 
draugijų*- nariais.

Naujienų apnikus narių atydon.— 
Visi, kuria inokestys yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busimo 
pij'versli pasielgti pa;;. ’ konstituci
ją. —Sekretoriui*.

Birutės Choro dainų pamoka bus 
spalių 21 d., 8 vai. vakaro, Mark 
\Vhite parko svet. —Birutė.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

visiems Brighton Parko 
kad aš aprūpinu šitos 
lietuvius . “Naujienoms” 

peitat, kurie 
” kasdie ryt- 

išnešiotoją, malonėkite 
žinią žemiau

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkės 
kasdie anksti, išryto, 
norite gauti “Naujienas 
mečiais per 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu; Pranas Jurėnas, 44,38 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

Svarbus pranešimas Itoselando, 
Pullmano ir Kensingtono 

Lietuviams
Palengvinimui virš paminėtų kolo

nijų lietuviams gavime “Naujienų” 
kasdie, prie seniau buvusių stočių, 

* atidarėme dar ant sekamų kampų:

ikiame, bet mums visiems yra 
i malonu, kada sapnuojasi geri 
(sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes viši vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi- 

Isapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir įiagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su 
4untimu 75 centai.

NAUJIENOS 
178t 8a. Halsted SL

pli

IEŠKAU ąpsivedhnui merginos 
arba našlės, gali bul ir su keletą 
vaikų, jeigu turi kiek savo luito. 
Aš esu vaikinas 37 melų amžiaus, 
turiu savo larmą 25(1 akru žemės. 
Man reikalinga moteris, nes vienam 
atsibudo gyventi. Su pirmu laišku
Duosiu atsukimą kiekvienai. Vyrai 
ncią.šinrkit. \V. ('csna, Bngley, Mich.

ISRENDAVOJIMUI
M OMON 6 kambarių l latas, 

puiki vieta, dailus namas. 
So. Kedzie avė. Savininkas
\V. 15th St.

Tel. Lafavette4500

1893

ANT RENDON 5 kambarių Ha
las South Šulėj, pečiu šildomas. 
8136 Gilbert (’.t. Vienas blokas į ry
tus nuo Halsted st. Tel. Vincennes 
2709.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS romiai vienam arba 

dviem vvrarn, su valgiu arba be val
gio. Moderniškas kambarys. 2 lubos. 
4501 S. Albany avė.

RUIMAS rėmini vyrui, 2 lubos 
Tontas. 3146 S. Emcrald avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Vards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm mąlevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių. trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkej. Įstoiųta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOF1NG CO.. 3411-13 
Ogden Avė. Phope Lawdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČjERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 

y ssen. Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

C^-^^special urnas, Geras pat ar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienvj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
501 W. 33rd SU prie Normai Avė.

Tol. Lafayette 8705—-8706

RUBIN BROS.

65c iki

Michigan 
Mlchigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

Pranešimas

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA VYRŲ

Kl’RIE turi gerą išžiurą de’ 
specialio darbo mieste. Tur- 
kalbėti angliškai, (.laukit dar 
bą kur jus greit progresuosi 
ir uždirbsit daug pinigų. Atsi 
šaukit:

First National Bank Bldg., 
31 So. Clark SI.

Boom 660.

PARDAVIMUI
PAlin.WI.Ml t bučcrnč, ledo ma

lina, (rokas, šildomas garažas, šil- 
lomi gyvenimui kambariai ir dėl 
J žmonių šapą, geru vieta dėl part
iečių. Biznio $1300—$1000 j savai- 
ę. Auksinės kasyklos dėl tinkamu 
•monių. Greitam pirkėjui bargenas, 
1750 W. 63 si.

PABDAVIMl I pieninė, geroj vio- 
oj ant kampo. Visi įrengimai šios 
mulos. Vieiio truko biznis, maža 
;aina, kilus dalykus patirsi! ant 
/tetos.

13 — 156 S t.
WEST HAMMOND, II I.

Tel. Ilammoml 1256-B

REIKALINGAS janitoriaus pagel 
bininkas. Turi būti nevedęs. Kum 
bars s ir valgis. NAUJIENOS, 1731 
So. Ilahlcd si., Bos 873.

REIKALINGAS kriaučius, kurif 
moka vis;/ darbą dirbti. J. Solis 
3133 S. Halsted si.

AUTOMOBILIAI^~
TIKRA NAUJIENA

Studebakąj išleido naujus karu* 
“Custombuild Sodan” — ta pati ma 
šinėrija, bet boily yra visai naujo 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma 
note pirkti ai- mainyti į seną atva 
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevan 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

VARTOJU karų i.špardavi 
mos. 100 Fordų, vėliausio mo
delio. Tai yra didelis bargenas

George E. Sliennan & Co.
1725 W. DiVision SI.

PARDAVIMUI kendžių Šimas, ar- 
i prie teatro. 3528 S. Halsted si.

NAMAI-ZEME
NORIU MAINYT

Bučcrnę ir grosernę ant nebran
dus namo. Mano biznis geras ir ge- 
oj vietoj. Man jau nusibodo per 
laug metų. Kreipkitės j 

NAUJIENAS, Bos 871 
1739 So. Ilalsted si.

PABDAVIMl I per savininką, 
ics būtinai reikia pinigų. Par- 
luosili namą sn krautuve ir 
laki, 3(>(l« \V. 59 St. Pamaly- 
dt jį šiandien.
Tel. Prospect 8588 arba 9875

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, biznis geras, arba mainysiu.
2435 So. Leavitt St.

PARDUOSIU savo grojiklj pianą 
> ra gerame stovyje, už $75 casl 
arba ant kredito. V. Bocreh, 3961 
Mihvaukee Avė.

Užz $12.5 nupliksite mano beveik 
nauja grojiklj pianą. Priimsiu notr 
mažais išmokėjimais. .1. L. Burnos 
2332 Madison St., t II. I’ront.

PABDAVIMt’l bučernf ir‘groser- nė, senas biznis per daugelį metų 
Pelno nešu nuo $96 iki $100 į die
ną. Parduosiu pigini i trumpą lai
ką. Nemokantį darbą išmokysim. 

1967 (’analport avė. 
Phone Roosevelt 4395

PARDAVIMUI delikatescn, gro- 
sernė, ice crcain ir saldainių, su 4 
gyvenimui kambariais, geras lysas 
rėnda $40. Pigiai už casb. 5301 S 
Union avė.

PARDAVIMUI bučernė, vaisių ir 
daržovių krautuvė. Krautuvė ran 
dasi prie svarbios biznio gatvės. 
Geras lysas ir geroje vietoje dėl lie
tuvio. Atsišaukit po 6 vakare.

5540 ADA ST.
Tel/ Englevvood 8189.

GEBA proga įsigyti gerą biznį; 
čeverykų taisymo šapų parduosiu 
arba mainysiu ant Joto ar mažo 
namo nepaisant apiellnkės.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer avė.

Lafayette 5107

PARDAVIMUI grosernė ir 4 kam
bariu rakandai. Biznis labai geras, 
geroj vietoj; pardavimo priežastis 
— apleidžiu šalį.

Kreipkitės:
7322 S. Bobey St.

1 A r H e?

BOSELAND: 
Avė. ir 103 Street, 
Avė. ir 107 St.
Avė. ir 108 Street, N. W. 
Avė. ir 108 Street, S. W. 
Avė. ir 111 St.
Avė. ir 113 St. 
Avė >ir 115 St.

KENSINGTON.
SI., kampas Front Street.

PUIJAIAN:
St. ir Cottage (irove Avė.

SO. CHICAGO:
Kaulakis, 8837 So. Houston Avė.

ENGLEVVOOD 
Vincennes Avė, ir 79 St.

Visose čia paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJ^: 
Western Avė ir 71 St.
Halsted St. ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kąd rei

kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų“ 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui — stotis bus įsteig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius,

115

111
moterims, 
būti gra- 

“Beauty 
kostume-

MERGINOMS ir 
kurios nori , ir myli 
žios. Aš atidariau 
Shop”, Visiems savo
riams suteiksiu mandagų pa
tarnavimą ir padarysiu gerą 
darbą už vidutiniškų kainą.

P. PETRAITIENfi 
2519 W. 69 Street, 
Tel. Hemlock 6241

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PROGA PADARYTI PINIGŲ
“Naujienoms” reikia pora agentų 

vyrų arba moterų, kurie liuosu lai 
ku agrntaulų su “Naujienų” prenu 
nierata ir knygomis. Komisas nuo 
padaryto biznio yra duodamas ga
na geras. Pasikalbėti Šiuo reikalu 
atsikreipkite asmeniškai vakarai? 
nuo 5:30 iki 6:30.

i “N-nų” Cirkuliacijos Deparhnentas 
I 1739 S. Halsted st.

PARDUOSIU pigiai bučernę 
ir grosernę arba mainysiu ant 
loto ar automobilio. Esu pri
verstas parduoti šią savaitę bū
tinai. Kreipkitės:

1143 E. 93 St. -

GROSEBNe ir luneh room 
pardavimui, pigiai, yra 4 gyve
nimui kambariai, turiu parduoti 
pigiai dėl ligos.

310 West 43 St.

BARGENAS

PARDAVIMUI gros'eris ir visokių 
smulkmenų krautuvė, pigiai. Ran
dasi keturi kambariai gyvenimui. 
Pardavimo priežastis svarbi.

Kreipkitės:
3259 S. Union avė.

EXTRA, EXTRA!

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė ir grosernė ant Archer Avė. 
ant pareinamos gatvės. Kaina $600 
cash, greitai. Kreipkitės.

4602 S. Cfljifornia avė.
Tel. Lafayette 4287.__ __ ___ * ______

PUIKUS biskį vartotas grojiklis 
pianas, benčius ir rolės, $120. 6136 
So. Halsted st.,namas.

Iš PRIEŽASTIES persikraustymo 
parduosiu savo gražų $850 vertės 
grojiklj pianą už $140, įskaitant 170 
rolclių, benčių ir cabinet, cash arba 
išmokėjimais dol gerų žmonių

SHIMKŲS, 
6512 S. Halsted st.

PABDAVIMl I 5 kambarių meili- 
lis namelis ant plytų pamato. Fur- 
insu apšildomas. 6915 S. Bobey st.

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

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

[ntcrnational Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-671G

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

Vieš pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
nokinimo anglų kalbos, matematikos, 
ligb School dalykų, Komercijos, 
lea! Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
Itate Universitete.
Universal Preperatory & 

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

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

VYRAI išmokit barberystes. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
dšaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
VVells Street.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

College
2107 W. Madison St., Chicago, III. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

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

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

Ar Jys Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
•ąlygas? 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 $15.00 ir 
dauginusi
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street


