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Pilsudskis siekiąs 
Lenkų karūnos

Kompartijos konferencija 
kulkosvaidžiais sergima

Gandai, kad Brity anglies 
streikas baigtas.

LONDONAS, X. 27. — Dar
bo unijų taryba |>asikvietė 
konferenci jon angliakasių fede
racijos vykdomąjį komitetą pa
sikalbėti apie kasyklų streiko 
situaciją ir paaiškinti, kas bu
vo kalbėta vakarykščioj konfe
rencijoj, unijų tarybos laikytoj 
su ministeriu pirmininku Bald-
\vinu. Pasitarime dalyvauti pa-

Girdai apie Britų angliakasių 
streiko baigimą

kviestas iš \Varwickshiro ang
liakasių generalinis sekretorius 
A. .1. Cook.

Del visa šita šiandie pasklido 
gandų, kad ang.ies kas;, k.?

Pilsudskis siekias tapti | Prasidėjo SSSR komparti 
Lenku karalium? jos konferencija

streikas tapęs sutaikintas.

Dalyvavęs konferencijoj tikslu 
suvienyti lenkų monarch irtus 
su kitais konsenatoriais

Teatras Maskvoj, kuriame lai
koma posėdžiai, kulkosvai
džiais saugojamas

Del Brity parlamento 
narių girtybės

VARŠUVA, X. 27. — Lenkų 
monaichistai laikė Niesvieže 
konferenciją. Kadangi konfe
rencijoj dalyvavo ir maršalas 
Pilsudskis, tai kai kuriuose 
Varšuvos rateliuose spėliojama, 
kad Pilsudskis veikiausiai norė
tų tapti Lenkijos karalium.

Pilsudskis, kaip žinia, sten-

RYGA, Latvija, X. 27. —Pa
sak gautų čia pranešimų Rusų 
komunistų partijos konferenci
ja prasidėjo Maskvoj vakar po 
pietų, “čekai” (politinei polici
jai) stipriai sergint. Konferen
cija laikoma viename didelia
me Maskvos teatre, ir dėl atsar
gos, kad neįvyktų riaušių iš

Darbiečių atstovas, l)r. Salter, 
nežiūrint protestų* atkartoja 
savo kaltinimus

LONDONAS, X. 27. — Par
lamento narys Dr. Alfred Sal
ter. dai bietis, nesenai savo kal
boj buvo pareiškęs, kad parla
mento nariuose įsivyravus gir
tybė ii kad dažnai jie ateiną į 
posėdžius taip girti, jogei ten-

gias įsigyti monarchistų ir kitų šalies opozicijos narių, teatras 
grupių paramos savo siekimuo- apstatyta stipiia sargyba su 
<e įsteigti stiprią ir su didele kulkosvaidžiais.
italia vykdomąją valdžią. Iš astuonių šimtų atstovų

Pilsudskis vakar grįžo Į V ar- konferencijoj tik du šimtai te- 
šuvą, bet dauguma konferenci- turi teisės kalbėti; iš tųjų 143 
jos narių pasiliko Niesvieže. turi teisės dalyvauti diskusi- 
Kas buvo svarstoma ir tariama Jose *r pareikšti savo nuomo- 
konferencijoj, kol kas pasilieka nes» 0 likusieji 57 turi teisės 
slaptis. Tiek žinia, kad buvo laikyti kalbas.
bandyta sujungti visas esama- konferencija susidomėjus 
sias konservatorių ir nionar- v’sa Maskva. Ji laukia ypač 
chistų gi upes vienon organiza- komisaro Stalino kalbos, kur jis 
eijon, ant kurios Pilsudskis ga- turės pateisinti žingsnius, pa
lčių remtis savo |x>litikoj. Sa- darytus prieš Trockio ir‘ Zinov 
ko, kad konferencija nurodžius ĮeV(> vadovaujamą opoziciją ir 
Pilsudskiui, jogei rinkimų įsta- išdėti savo naują programą, 
tymas turįs būt pakeistas taip,1 Dieną prieš konferencijos at- 
idant ateinančiame seime kon- sudarymą Stalinas paskelbė, 
servatorių interesai galėtų būt l<ad mirusiojo Felikso Dzeržin

skio postas centraliniame vyk
domajame partijos komitete ta
pęs pavestas komisarui Ora- 
chlašvili — iki šiol mažai žino- t
mani armėnui ir Stalino rėmė
jui.

pilnai ansaugoti.

Rumunijos karalius 
“sveikas” ir “ne

sveikas”
BUCU AREŠTAS, Bumanija, 

X. 27. — Valstiečių partijos 
laikraštis Runiania sako, kad 
žinios apie karaliaus Ferdinan
do nesveikatą esą perdėtos. 
Laikraštis tečiau pareiškia, kad 
“mylimojo karaliaus gyvybei 
gelbėti” butų geriau, be francu- 
zų ir rumanų gydytojų, kurie 
dabar žiūrį jo sveikatos, 
pakviesti dar kiti užsienio gy
dytojai.

AR NORI K( PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių 
skaitytojų ieško 
j ienose ir skaito
jų skelbimų puslapius

Kiny karininkų taikos de
rybos nutruko

PEKINAS, Kinai, X. 27. — 
Iš Kiukiango praneša, kad šiau
rės kiniečių armijų vadas, gen. 
Sun Cuanfangas, nutraukęs tai
kos derybas su kantoniečių va
dais, ir dabar vėl koncentruo
jąs savo jėgas sprendžiamai ko- 

Į vai.

“Žmogus su skustuvu” 
norėjo matyt guberna

torių; suimtas
OLYMP1Ą, Wash., X. 27. —

ka laukan nešit išnešti.
Del šitokio pareiškimo Salter 

'susilaukė aštrios kritikos. Bu
vo laukiama, kad savo pada
rytus pariamemo nariams kalti
nimus jis atšauks ir atsiprašys. 
Bet išėjo kitaip, Užuot atšau
kęs, vakar jis atstovų bute pa
reiškė :

“Aš esu matęs daug girtų na
rtų parlamente. Nemalonu, bet 
turiu pasakyti, kad išimties 
nedaro nė viena partija ma
čiau savo paties partijos na
rių, kurie buvo amžinai girti. 
Todėl ką esu pasakęs, aš visai 
nemanau nė atšaukti, nė pakei
sti, negi dėl to užsigavusiųjų 
atsiprašyti.”

To atstovų buto na irai ne
laukė, ir ėmė garsiai protes
tuoti. Bet ministeris pirminin
kas Baldvvin, kaip ir atsiprašy
damas nedrąsiai pasakė, kad, 
girdi, tokiame seime kaip at
stovų butas, turinčiame šešis 
šimtus narių, nieko nesą nepa
prasto, kad pasitaiką žmonių, 
kurie kartais užsimirštą ir pa 
si gerią.

Bucharinas mato komu- Lietuvos 1927 metyVal- 
nizmo progresavimą stybės biudžetas

Revoliucinis darbas einąs dabar 
trimis krypsniais: 
nuošė ir Anglijoj

KAUNAS, X. 7. — Valsty-

Naujienų Po stiprių imtynių 
bargenų Nau- toriaus Hartley ofise 

klasifikuotų Įgaliau buvo nuveiktas ir suim- 
kasdie- tas asmuo, vardu Oscar Neison,

vakar pa-

Sako, kad per žemės 
drebėjimą žuvę z 
5,000 žmonių

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, X. 27. — Sovietų valdinin
kai Konstantinopoly gavo žinių 
iš Erivanės, kad pastarajame 
žemės drebėjime Armėnijoj bu
vę užmušta daugiau kaip 5,(HM) 
žmonių. Miesteliai, kaip Alač- 
kepas, Jenibavazidas ir Ečmid- 
zinas esą sunaikinti.

Artimųjų rytų šalpos organi
zacija rūpinasi likusiais pe pa
stogės, o Užkaukazio federacija 
n u kentė j tįsiems šelpti pasiuntė 
50 tūkstančių rublių.

TRYS KALINIAI PABĖGO
na. Parašykite i 
turit parduoti, o pirkėjų 
šit greičiausia.

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

Naujienas ką kurs būtinai norėjo matytis pri- 
atra-lvačiai su jęubernatortum. Pas 

'suimtąjį rasta skustuvas.

Naujas Belgijos mone
tinis vienetas

BRIUSELIS, Belgija, X. 27.
Belgija išleido naujus pini

ngus, “belgomis” vadinamus.
Parduokit kas jums nereiks-i “Be W nominalinė vertė yra 

lingas per paskelbimus Naujie-i^® doleriui, bet tą pačią die- 
nose jną, kai “belgą” pasirodė, prieš

biržos uždarymą doleriui mo- 
keta -7.185.-

FORT MYERS, Fla., X. 27. 
— Sugavę kalėjimo sargą ir už
darę jį kameroj su dviem de
šimtim kitų kalinių, i$ Lee 
kauntės kalėjimo pabėgo trys 
kaliniai. Vienas jų, Lawrence, 
sėdėjo už papildytą $40,000 

Išvindelį.
MOUNT VERNON? II!., X. 

27. — Netoli nuo Opdyke rado 
griovy, kuriame buvo vandens 
tik aštuoni coliai gilumo, pri
gėrusį Cyrusą Bristolį, 88 me
tų. Jis buvo išėjęs kaimynų 

Atlankyti.

namie, ki-^bės biudžetas 1927 m. Ministe- 
rių Kabineto jau baigiamas 

'svarstyti ir netrukus bus įneš
tas Seimam

Pajamų iš viso tikimasi gau-
— Kalbė-
komunistu A

Nikalo- ti apie 229.(M)0,000 litų: pap- 
jus Bucharinas, politinio biuro rastųjų 226,000,000 litų ir ne-

MASKVA, X. 27. 
damas,šiandie SSSR 
partijos konferencijoj

[Pacific and Atlantic Photo!

Rumunijos karalienė Mąrie su savo dukteria llena. Karalie- Rusiją nuo imperialistinių val- 
nei dabar tie amerikiečiai, kurie turi daug pinigų, bet mažai proto, stybių intervencijos. Dakarti- 
bučiuoja rankas. iniai to judėjimo pasireiškimai

yra: pirma, pasaulio kapitalo 
bandymai apjuosti Rusiją eko- 
'nomiškai; antra, bandymai pa
slėpta blokada izolit oti mus 
politiškai, ir, trečia, tiesioginis 
kerštas mums 'už tai, kad mes 
davėme paramos prispaustųjų 
rytų kraštų darbininkams.’’

Stalinas pareiškė, kad komu-

Sovietijoj buvęs pasitariąs Bedarbiy skaičiaus didė
“samozvancas” jimas Sovietijoj

Sąmokslas betgi buvęs išduotas, 
ir tariamas “carevič 
nuole pasislėpę ?

su vie
RYGA, X. 27. — Tomskis,

sąjungų pirmininkas, skelbia
i Mhskvos laikrašty Pravdoj, kad 

KIJEVAS, SSSR, X. 27. —-nedarbo klausimas Rusijoj kas- 
Susekta naujas sąmokslas, kur'dien darąsis vis aštresnis. Pa- 
vienas asmuo, dėdamasis “care-' duodamais Tęmskio skaitmeni-
viču”, siekęs pasiskelbti Busi- mis, 1925 m. balandžio 1 dieną 
jos caru. kvalifikuotų darbininkų be dar-

Buvusi kunigaikštienė Olga bo buvę 992,000^ vėliau tas skai- 
Gubina, kuri dabar yra vienuo-*čius padidėjęs Iki 1,182,000, o 
lė, buvo prikalbinus vieną jau- dabar bedarbių škaičius kasdien 
na vyriškį, Nikandrą Malakovą, | vis didėjąs.
dėtis buvusio caro Mikalojaus! -----------------
II sūnum Aleksiejų [kursi buvo1 
kartu su visa kita caro šeimyna • 
bolševiku nudaigotas;, ir pasi-1 i j
skelbti Rusijos caru, prižadant, I 
sostą užėmus, kiekvienam 
sui duot dykai žemės.

Sąmokslas buvo išduotas, bet 
kunigaikštienė Gubina ii 
įnagis Malakovas suskubo

Gen. Čerep-Spiridovič 
eis j “Potter’s Field”

ru-

žemės drebėjimas 
Missouri valstijoj

pa-

27.
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'narys ir komintemo vicepirmi- paprastųjų 3,000,000 litu.
įlinkas, pasakė, kad pasaulio} Daugiau pajamų gauti nesi- 
revoliucinis judėjimas dabar ei- tikima, nes neleidžia to šių me
nąs trimis kryptimis, būtent: tų derlius; be to, panaikinta

1. Sukūrimo socializmo Rusi- yra mokesnis nuo pelno.
joj kriptim; I Teoretiškai,

2. Britų darbininkų judėjimo esą galima butų daugiau numa-
stiprinimo kriptim, ir Ityti, bet praktiškai gauti dau-

3. Kinų revoliucijos kriptim. piau kaip 229,000,000 litų nesi- 
“Internacionalo judėjimas ry- tikima.

tuose matyt iš daug šimtų mi-| Iš pajamų sąmatos 
lionų kiniečių veikimo; vakarų išmesti išlaidos, kui 
kraštuose— iš Anglijos kasyk-j metais subalansuota apie 229,- 
lų darbininkų streiko, o pačioj 
Rusijoj — iš musų pralenkimo 
kapitalistinės ekonomijos,” pa
sakė Bucharinas. Tos trys jė
gos, pasak jo, kasdien vis ga
lingesnės tampančios ir galų 
gale užkariausiančios pasaulį.

Stalinas, generalinis kompar- daugiau skirtingų, ‘kurios kiek- 
tijos sekretorius ir galingiausia vienais metais gali daugiau ir 
šiandie Rusijof figūra, savo kai* mažiau kitėti.
boj pasak'- • . Palyginus su šių metų biu-

l4T, ' džetu, ministerijų sąmatos at-“Pasaulio re'-'> ii’citio n d -. , ’ . .*... _ 'rodo taip:umo stiriumas is vienos puses,. . . ' . . x ..,, .. . . . x į. švietimo ministerija šiemet•ir Rusijos proletariato stipru- . _. ,•* > ■/ 'turėjo 30,544,(MM) htų, kitaisnūs is antros turi garantuotu . .i metais turės 32,816,0(M) mų.
Užsienių reikalų ministerija 

šiemet turėjo 4,000.000 litų, 
kitąmet turės 3,683,000 litų.

žemės ūkio ministerija turė
jo-virš 18,0(H),(MM) litų, kitąmet 
turės 17,167,000* litų.

Vidaus reikalų ministerija 
šiemet turėjo 19,894,000 litų, 
kitame^ turės 19,217,000 litų.

Finansų ministerija turėjo 
17,860,000 litų, kitąmet turėš 
15,690,(HM) litų. !

kaip 1925 m.,

reikėjo

000,000 litų: paprastųjų 209,- 
000,000 litų ir nepaprastųjų 
20,000,000 litų.

Sudarant biudžetą, rūpintasi 
aiškiau atskirti paprastąsias, 
pastovesnes išlaidas nuo nepa
prastųjų, kiekvienais metais

nistų partija turinti kontroliuo
ti ne tik milionus darbininkų, 
bet taipjau ir reakcingas darbo 
unijas, ir patį Amsterdamo in-

Kra.što apsaugos ministerija 
turėjo 41,814,000 litų kitąmet 
turės 40,153,000 litų.

Prezidento išlaidos buvo 250,-
ternacionala.A

RADO NUŽUDYTĄ JAUNĄ 
MOKYTOJĄ

TOLEDO, Ohio, X. 27. —

000 lt., kitąmet bus 221,000 lt.
Seimo apie 1,308,000 litų.
Ministerių Kabineto buvo 1,- 

720,000 litų, kitiems metgms 
skiriama 1,307,000 litų.

Valstybės kontrolė turėjo 1,- 
116,(MM) litų, kitąmet turės 1.-

NEW YORKAS, < X. 27. — 
Jei niekas nepasirūpins, pa
garsėjęs rusų generolas grafas 
Čerep-Spiridovič, kurs andai 
buvo rastas Staten Islande. ga*» 
zu nutroškęs, bus palaidotas 
Potter’s Fielde — kapinėse, kur 

: laidojami visoki elgetos. Be 
krūvos senų laikraščių, lapelių 
ir rankraščių gen. Čerep-Spiri
dovič nieko daugiau' nepaliko,

131,(MM) litų.
Tuo budu padidėjo tik švieti

mo ministerijos išlaidos; visų 
gi kitų ministerijų išlaidos su-

POPLAR BLUFF, Mo., X.
— šiandie priešpiet &a buvo ĮTARIAMI BANKO PLĖŠIKAI 
jaustas stiprus žemės drebėji-j SUIMTI
mas. žalos betgi nepadaryta. | -----------

— i ATLANTA, Ga., X. 27. —
X. 27. — ; Praeitą naktį čia suimta keturi 

kompanijos | asmenys, tarp jų viena mote- 
i . • j.| apiplėšimo

Trust 
kompanijos Indianapoly, Ind., 
iš l$ur banditai tuomet išsiga
beno 50,000 dolerių.

FON'fANA, Cul 
Fontaną Fairmų 
vištinirtke rado ąebegy vą labai i riškė, įtariami dėl 
branginamą vištą, kuri buvo'spalių 15 dieną Union 
padėjus 1,714 kiaušinių.

ORB J

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

Daugiausiai ^apsiniaukę, gali 
būt lietaus; šalčiau vakare; 
stiprokas vakarų vėjas. t

Vakar temperatūros buvo 
minimom 32°, maksimum 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 5:17, 
džiasi 4:51 valandą.

Santa Clara Misija sudegė
SANTA CLARA, Cal., X. 27. 

—v Praeitą naktį gaisras sunai
kino Santa Clara Misiją, isto
rinį ankstyvųjų ' Kalifornijos 
laikų paminklą.

Vakar rytą po VVashingtono 
imokyklos laiptais rado negyvą 
mokytoją, Miss Lily Croy, 26 
metų amžiaus. Jos drapanos 
buvo sudraskytos ir kūnas vi- mažėjo. Palyginus su šių metų
saip sužalotas. Policija ieško tos biudžetu, šiemet paprastų išlai- 
baisios piktadairybės kaltininko, dų mažiau 18 milijonų litų.

Nauja Belgų paskola
NEVtf YORKAS, X. 27. — I 

Nauja Belgijos frankui stabi-l 
54° lizuoti $45,000,000 paskola ’ 

iš 7 nuoš. trim dešimtims metų 1 
lei- šiandie buvo pasirašyta su kau-1

pu.

NUPIGINTAS PINIGĮI
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų fniestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted SL 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TTTPTKATMO APTIEK A 527 W. 1?0th St. 
RAKO APTIEKA, 3246 W. 69th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halstetj St Chicago, DL
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KORESPONDENCIJOS
Rasine, Wis.

“Birutė” bus Racine

Dar vasaros laiku išgirdę gan
dus apie “Birutės” atvykimą į 
Raicną nudžiugome. Per tą lai- 

x ką vis laukėm kada sužinosi
me laiką, kurią dieną busime 
laimingi, išgirsti galėsime links
mai skambančią birutiecių dai
nelių. Sužinoję laiką, kad spa
liu 31 d. tikrai atvyks laukia- 
moji “Birutė”, vieni iš to džiau
gsmo sveikino Birutę, kiti ėmė
si už darbo ir dabar tebedirba, 
kad priėmus kaip reikia tokius 
brangius ir senai laukiamus gar
bingus svečius, kaip birutiecius. 
Paskutinis musų visų džiaugs
mas ir laimė apsireikš kada spa
lių 31 d., 7 vai. vakare, Lietu
vių Svetainėj pirmu syk su
skambės Birutės dainos. \

šiuumi kviečiu visus Bacino 
lietuvius ir apielinkių mieste
lių atvažiuoti j tą koncertą. Po 
koncerto bus šokiai iki vėlu
mos.

land kupinose palaidotas, lydi-, 
mas didelio būrio. Prie kapo 
sakė prakalbą atvykęs iš Chi- 
cagos lietuvis. M. Balanė pasku
tinį patarnavimą suteikė lietu
vis graborius p. J. LiuleviČius.

Iš to liūdno įvykio, Balanūs 
sudegimo, tebūna atsargumo pa
moka visiems pečių kūrėjams. 
Geriausia nevartoti žibalo ar 
benzino — galima ir be jų pe
čių užkurti. —M. Kasparaitis.

Jei jums yra nusibodę 
paprasti . . .

Lietuvis M. Balanė sudegė
Spalių 18 d. vakare parėjęs 

iš darbo kūrė pečių. Kad grei
čiau užkurti, įpylė benzino. Pe
čiuj buvusi ugnis uždegė ben
ziną, kuris ekspliodavo ir už-> 
degė drapanas. Belesindamas 
degantis išbėgo lauk ir degda
mas parvirtęs. Duktė iš išgąs
čio bėgus kviesti kaiidynus į 
pagalbą ir ta apalpo. Kaimynai 
išgirdę klyksmą bandė gesinti, 
bet buvo pervėlu. Balanė kepte 
sukepė. Atvažiavęs ambulen- 
sas nuvežė i šv. Marijos ligo
ninę, bet spalių 19 d., 3 vhl. po 
piet /nirė. Spalių 22 d. (irace-

Kenosha, Wis.
Birutė

Spalio 31 d. kenošiečiai turės1 
progos German American Hali 
prisiklausyti daug lietuviškų 
dainų. Birutė jau yra pilnai prię 
sirengusi atsivesti visą bagažą' 
dainų j Kenosha. Apart to jo
sios mokytojas A. Vanagaitis 
irgi ketina pridaryti daug fo- 
nių, taip kad programas bus 
Įvairus ir geras. —Žinąs.

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus 

Išvengk Nesmagumo 
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį 

Nebūtinas reikalas pirkti naują pečių, furnas arba boiler), kuo
met dalis išdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nors toli.

The Northwestern Stove Repair 
Company Užlaiko Visas Dalis 

l'ik paimkit numeri ir išdirbėjo \ardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalj. Nelauk zero šalčių.

Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų- už naują pečių, furnas arba 
boilerj, sutaisyki! seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli 
jūsų.

Northwestern Stove
Repair Company

654-666 West Roosevelt Road
1 blokas j rytus nuo Halsted Street

66 East Lake Street 853 West 63rd St. 
Tarpe IVabash & Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Halsted 
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St. 
Tarpe Californiu & Fullerton Avė, South Chicago

NAUJOS KNYGOS
(JAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .......................... $2.50
1.054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas. *

KAUNO ALBUMAS ...................    50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .....................    50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS 56c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

Waterbury, Conn.
Prašalaičių šeimynos laidotuvės

Tragingai žuvusios Brooklyn, 
N. Y., Prusalaičių šeiniynos* — 
notinos, sūnaus ir dukters (jie, 

kaip žinia, nutroško nuo gazo) 
laidotuvės buvo čia spalio d.

Žuvusių kūnus sekmadieny, 
spalio 17 d., atvežtu į Waler- 
>ury ir pašarvota Prusa lai tienės 
sesrt’s namuose, prie Wilson gt. 
Tuoj ten pradėjo rinktis dideli 
būriai vietos gyventojų. Žmo
nų tiek daug prisirinko, kad 
•eikėjo prašyti apleisti vietą ir 
luoti kitiems progos įeiti vi
lna. i

Ant rytojau vėl minios žmo
nių. Apie 2:30 vai. po piet pra
lota rengtis Prusalaičius lydėti 

i kapines. Bet jau 2 vai. po 
liet, per minias žmonių nebe
buvo jokios galimybės įeiti vi
lnų.

Trys grabų vežimai lauke sa- 
m aukų. Motinos ‘grabą išnešė 
įrangai ir pažystamieji. Duk
ters jos draugės; sūnaus 
•o buvusieji draugai.

Liūdnoji procesija sujudo iš 
ietos. Automobilius po auto

mobilio — ilgiausia eilė. Lietų
jų gyvenamoj daly gatvėse po- 
icija, kad nekliudžius liūdnos 

kelionės. Važiavau viename pa
kulinių automobilių. Nuo kal
telio pažvelgiau priekin. Kokios 
nylios ilgio automobilių eilė,

GERUMAS kuris yra paprastas 
greitai nusibosta ir lieka ne- 
žingeidus. Vien tiktai kuris 

yra tikrai nepaprastas, įgauna 
pamėgimą per ilgą vartojimą.

ę. Jus pąstebėsit tai i greitą išaugimą 
; ir nupuolimą nekuriu cigaretų.

Giriami šiandien, užmirštami rytoj.

Helmarai yra tikri cigaretai, bet ne 
paprasti cigaretai. Kaip tik sykį 
paragausit juos, jie užkariaus jus. 
Nei laike/ ilgumas, nei papročiai 
nesunaikina nepalyginamo gerumo 
šių nepaprastai puikių cigaretų.

9

f
I J. Susipažinkite Su

; VIENYBĖ
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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MUSįl TEATRUI
Teatrų sezonas jau prasidėjo. Teatralės draugijos 
ieško tinkamų veikalų lošimui. Pertat, mes čia pa
siūlome 22 veikalus skirtingais ųžvardžiais ir turi
niais. Visų čia siūlomų veikalų turime po gana ma
žų skaičių, nemanome, kad visų reikalavimą paten
kinsime, bet kurie pasiskubins tie gaus tikrai.

Locus 1
Ant Dugno — Maxim Gorkio. Pusi. 96 ............................................. 80
Sigutė — Vydūno. Komedija, pusi. 82 .........................................  .40
Jonukas — Vydūno. Komedija, pusi. 64 .........  ... *40
Prabočių šešėliai — Vydūno. Pusi. 182 ..................................... 1-50
Jurų Varpai — Vydūno. Pusi. 126 ...............................................  .90
Amžina Ugnis -r- Vydūno. Pus!. 32C ..................................   1-5°

Locus II
Tėvyškė — Vydųno. Pusi. 52 ..........   30
Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 ................................30
žvaigždžių Takai — Vydūno. Pusi. 56 ................................................40
Ragana — Vydūno. Pusi. 40 ................a.................................................40
Vergai ir Didikai — Vydūno. Pusi. 126 ..............................................80
Musų Laimėjimas — Vydūno. Pusi. 48 ..............................................75
Duipelis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai. Pusi. 23 ................ 20
Mano Taurė — Vaičiūno. Pusi. 124 .... .................................................. 75
Gyvenimas — Feldmano.* Pusi. 147 .............. .-.............................. 1.00
Pančiai — Pačkauskaitės. (Komedija) .......... t................................ 30
Rytų Svečias — Puidos. Pusi. 56 (Komedija) ....................................30
Stepai — Puidos. Komedija, pusi. 60 ................................................... 30
Komedijos — Čiurlionienės. Pusi. 155 ............  90
Nugalėtojai — Merė. Pusi. 69. (Komedija) ....................................... 35 f
Milda Meilėj Deivė — Vaičiūno. Pusi. 67 ...................................... -40/
Laumės — Rūtos. Pud. 127 ...........................   .50
Pinigus už iš čia parinktus veikalu# malonėkite 
siųsti: • - .

“NAUJIENOS” x 
1739 So. Halsted St. - Chicago, III.

) grabų nematyt, jie jau nu- 
/ažiavo pakalnėn.

Patys graboriai sako, kad 
;ic neturėję laidotuvių, kuriose 
lalyvantų tiek daug žmonių. 
Žinoma, pati mirtis, pats tas 
‘‘aktas, kad laidota trys asme
nys vienu sykiu, nemažai suju
dino waterburiečius. Keikia bet- 
ri pripažinti ir tas faktas, kad 
Prusalaičiai ne veltui gyveno 
Waterbury. Waterburio lietu

siai gerai pažino Prusalaičius, 
kurie veikė čia per daugelį me
tų ir už tai visų buvo gerbiami. 
Ir dabar visi vvaterburiečiai pa- 
’ydėjo juos, atidavė jiems pa
skutinį patarnavimą.

Kapinėse atkasta tėvo Prusa- 
laičio duobė ir paguldyta greta 
visa jo šeimyna. Išrodo, lyg 
nuobodu buvo tėvui vienam il
sėtis ir jis pasišaukė pas save 
artimuosius.

Visa Prusalaičių šeimyna at
sigulė amžinam miegui. Amžiną 
atsilsį jiems. —N.

Nuo Skaudėjimo, |

nikterėjimy, uštigaviniĮi, 
suiimušimp, tinimu

SEVERA’S

v GOTHARDOL.
Paikėtinas naminio linimentas per 
su viršum 45 metus. Tad tai yra 
laiko išbandyti ir užsitarnavę jūsų 
pasitikėjimo,

Kaina 50 ir 60 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS. I0WA

Naujas Skyrius

Chicago, III2346

;'•«! i.;,' •,']

Idant suteikus'geresnį patarnavimą musų draugams ir 
kostumeriams gyvenantiems Marąuette Parko apielin- 
kėje,’ atidarėm Naują Skyrių. Čia bus priimami sekami 
dalykai:

Siuntimas Pinigų per Naujienas
Apskelbimai i Naujienas
Prenumerata už Naujienas 
Spaudos Darbai Unijos Spaustuvėje

R AKAS
VAISTINE

W. 69th St

Visais augščiau minėtais reikalais prašome žmonių ten 
kreiptis. T NAUJIENOS

Garsinkities “NAUJIENOSE”
v

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

Trynk, trynk. trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palcnguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35č.—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.

i|lllllltilllllt-i!ll» <l;,-i|llll|i ■|il|l!!*lii|li:

NAUDINGAS SKELBIMAS

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

GLOBĖ FURNITURE CO.
6637 So. Halstęd St. 
l’hone Wentworth 6890 

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

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIlIflIlIlIiilIM

didelis žurnalas. Jame telpa daugy
bė juokų, juokingų dainų, paveikslų 
ir linksmių pasiskaitymų. Skaityk 
“Rimbą” visada busi linksmas. Pri- 
siųsk 10c įdėjęs j konvertą gausi 
vieną numerį. Prenumerata metam 
tik $1.00. Kas neturi “Rimbo” tas 
tie vyras. Moterims ir merginoms 
“Rimbas” irgi reikalingas. Reika
lauk sekančiu antrašu:

“RIMBAS”
3 Bateman PI., So. Boston, Mass.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir greitą 

patarnavimą tiems, kurie nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi- siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Lietuvos labai greitai.

Daro doviernastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public 

3311 So. Halsted Street 
TeL Y>r<ib 6Q62 

Chicago, III.
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Spalio 28 d., 1926 Eilinis No. 183

L.S.S. Pildomasis Komitetas: LJSJS. Vili Rajono Centro 
» - Komitetas:

, , . . » Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė. Halsted St., Chicago, III.
J. Šmotelis, 10(104 Edbrooke Avė J Sekretorius — A. J ūsas, 3959 Archer
A. Vili,. 2241 N. W«tern Avė. į ' dorins - G. Mankos.

J. Vilią, 2135 N. Spaulding Avė. • Chicago, III.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted Si.' Kasiems - A. Lekavičių, 2JJ4 W

* . Division St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St. i Knygius — A. Vilis, 2241 N. Wcst
A. Grebelis, 10225 Perry Avė 1 crn _ . r,! Nariai — Ona Baniene ir r. Skania

— visi Chicago, III. rakas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 513 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

LSS UŽUOJAUTOS PAKEISKI 
MAI DEL DRG. DĖBSO 

MIRTIES

Spalių 22 d. LSS. sekretorius 
pasiuntė sekančias užuojautos 
telegramas dėl Eugene V. Dėbso 
mirties nabušninko žmonai m 
Socialistų Partijos nacionaliniu 
vykdomam komitetui.

October 22. 192G.
Mrs. Engime V. Dobs, 
lerre Dante, Imi.

On hehall oi' the l.ithuanian 
Socialist Federation I \vish to 
(Apress to you our deepest 
sympathy ai tins sorroul'ul 
hotir. .The l.ithuanian \vorkers 
in America \vill always preserve 
tlu grateful memory oi’ you r 
belo ved husband and cherish 
the kilty ideals for \vhich he 
\vorked thrcugh all his glorious 
lite.

Man Jurgelonis, Secretary.

Chicago, III.
• October 22. 192(i. 

National Office 1
Sociąlist Party
2(j.”)3 \V. \\’ashipgton str., 
Chicago, III.

The Lithuanian Socialist 
Federation deeply niourns \vith 
you the loss of our great leader 
Eugene Victor Debs. He \vas 
the inspiration and hope for the 
thousands oi class-consciuos 
Lithuanian \vorkers \vho are 
struggling in this country for 
belter conditions oi lite and 
justice. As we bo\v our heads 
at the bier oi our dead leader, 
\\e express our firm belief thal 
his great vvork \vill be carried 
on by the Socialist Party with 
undiminished energy and de- 
termination till the sun of 
victory shines on the banner 
of Socialiam.

Mary Jurgelonis, Secr.

Edwardsville, Pa.
Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos 128 kuopos į- 
vyko susirinkimas 17 d. spalių 
mėn. pas drg. A. Matulevičių, 
28 Pulasky str. Visi nariai už
simokėjo savo metines duokles. 
Taipgi aplaikė knygas iš Cent
ro už šiuos metus ir jos buvo 
nariams išdalintos. Draugai 
išreiškė norą pradėti didesnį 
veikimą, kad visus laisvai pro
taujančius darbininkus Ed- 
\vardsviH'ėje ir Kingston’e pri
rašyti prie šios apšvietos orga
nizacijos.

LDLD. yra socialistinių raš
tų leidimo draugija, o mokestis 
tik vienas ($1.00) doleris me
lams. LDLD. kiek išleidžia 
knygų, nariai gauna už dyką. 
Nors LDLD 128 kp. nariais ne
skaitlinga, bet visi apsišvietę 
darbininkai. Kaip 1919 m. už
ėjo bolševikiška proto liga, 
daug organizacijų išardė, daug 
veiklių draugų suklaidino. Tei
sybė ir musų LDLD 128 kp. 
nukentėjo; buvo draugams ūpas 
nupuolęs. Bet jie nenukrypo nei 
į kairę nei Į dešinę: kaip buvo 
pirma, taip teber ir dabar so
cialistų laikraščių skaitytojai ir 
rėmėjai. Todėl kiekvieno dar
bininko pareiga yra tą drau
giją remti ir pačiam prie jos 
prisirašyti, kad ją išauginti į 
didelę organizaciją.—Narys.

Musu Darbas
Sąjungiečiai savo sueigose ne 

retai padejuoja, kad šiandie 
esanti susiaurėjusi dirva musu 
■veikimui, lai yra dalinai tiesa 
bet dar labiaus reikia pasakyti, 
kad dabar yra bendrai pasikei
tusios socialistų darbo sąlygos.

Iš ko susidėdavo Lietuvių So
cialistų Sąjungos darL.Vs l.iis| 
laikais, kai ji dar nebuvo ski
lusi ?'Sąjunga leisdavo savo or
ganą; ji rengdavo prakalbas ir 
platindavo socialistinio turinio 
literatūrą: kuopos užsiimdavo 
teatrų, balių ir kitokių pramo 
gų rengimu; pagaliau, buvo 
šiek-tiek vedamas ir gilesnis la
vinimosi ir švietimo darbas (lei
dimas žurnalo, rengimas refe
ratų, diskusijų vakarų ir t. t.). 
Kokia dirva \ra šitiems dar
bams dabar?

Tenka pasakyti, kad kai ku
rie iš šitų darbų šiandie yri: 
musų organizacijai nepakelia
mi, o kai kuriems dirva pasi
darė mažai palanki. LSS. da- 
bar> sakysime, nebepajėgtų iš
laikyti savo organą. Su‘organo 
leidimu buvo juk gana sunku ii 
tuomet, kai lietuvių socialistų 
organizacija laikėsi palygina 
mai tvirtai. Musų “Kova” am
žinai vargdavo. Nors ačiū są- 
jungiečių pasišventimui, ji šiaip 
taip išsiversdavo, tai visgi pel
no organizacijai ji neduodavo. 
O “Kovos“ darbininkų ir vedė 
jų atlyginimas buvo menkas; > 
;‘odcl ji retai turėdavo tinkamą 

dminislratorių ir dar rečiau
tinkamą redaktorių. Per ei

lę metų ją redagavo toks Vidi- 
<as, kuris apie socializmą ni
ūrėjo, galima sakyt, jokios 
įuovokos.

įteikia neužmiršti dar. kad 
‘Kova” skurdo, nežiūrint to, 
kad kais laikais socialistai bu
vo pas mus vienintelė organi
zuota partija ir kad socialistų 
judėjimas buvo pritraukęs ga
biausias jėgas, kokios tik , yra 
oas Amerikos lietuvius, šiandie, 
kuomet socialistų organizacija 
zos išliko nuo galutino suar- 
lymo, kuomet visos kitos musų 
irovėa yra daugiaus ar mažiaus 
nuorganizuotos ir kuomet dau
gelis* buvusiųjų musų draugų 
oavirto aršiausiais socializmo 
priešais, apie savo organo 
’eidimą negalima nė svajoti. 
Tuo budu vienas Sąjungos vei
kimo įrankis atpuola.

“Kovos” leidimas buvo svar
bi priemonė palaikyti daikte 
organizacijos narius. Gi pra
kalbų rengimas tarnaudavo 
tam, kad LSS. prieitų “prie mi
nių”. Tačiau mes žinome, ko
kios rųšies buvo dauguma tų 
orakalbų. Jos buvo agitacines. 
Agitacija šiek-tiek pajudino 
žmonių protą, bet daugiausia 
ji veikia j jausmus. Nariai, pri
traukti prie organizacijos agi
tacinėmis prakalbomis, ' išma
nydavo apie socializmą nedaug. 
Todėl daugelis jų, pabuvę kiek 
Sąjungoje, apleisdavo ją ir 
dažnai nueidavo pas musų prie
šus. O kai užėjo bolševikiška 
“pavietrė”, tai susyk išbėgo iš 
Sąjungos kuone devyni dešimta
daliai .nariu.

Taigi tas agitacijos darbas 
davė ne kokių vaisių. Bet yra 
faktas, kad agitacija šiandie 
negalima nė tiek pasiekti, kiek 
pirmiau. Amžinai agituot žmo

nes negalima; ilgainiui tas įran
kis atbunka, štai, komunistai 
su savo agitacija jau įgriso mi
nioms iki gyvo kaulo. Pradžioje 
jie žmones patenkindavo, ka
dangi minioms rodėsi, jogei jie 
skelbia ką tokio “naujo”. Bet 
neužiįgio jie ėmė žmonėms nu
sibosti. Socialistams agituot se
kėsi per penkioliką na tų, o ko
munistų agitacija nusigyveno 
mažiaus, kaip per penkerius 
metus, šiandie didelio pasiseki
mo iš agitacijos negali laukti 
nė viena srovė.

Prieiname prie trečiojo vei
kimo budo: teatrų ir pasilinks
minimo vakarų rengimo, šita 
šaka irgi yru “nudžiovus”. Kai 
socialistai kitąsyk ėmė vaidin
ti teatro veikalus, tai daugu
mai žmonių tatai buvo naujie
na ir į socialistų rengimus 
(ypač Brooklync ir Bostone) 
sueidavo tūkstančiai žiūrėtojų. 
Dabar teatro dirvoje jau atsi
rado profesionalai, su kuriais 
socialistams lenktyniuoti nega
lima ir neapsimokėtų, jeigu ir 
butų galima. Kai dėl šiaip pasi
linksminimo vakarų, tai jų šian
die rengiu daug įvairios pašelpi- 
nės draugijos ir šiaip neparti
nės organizacijos, kuriose daly
vauju ir musų nariai. Jeigu so
cialistai šitoje srityje steng
tųsi daug dirbti (kaip atskira 
organizacija), tai jie tik dary
tų konkurenciją kitoms draugi
joms, ir socialistini judėjimą 
tai vargiai stiprintų, kadangi 
tas darbas su politika ir parti
jomis visviena turi nedaug ben
dra.

Tuo budu, *peržvelgus tuos 
veikimo budus, kuriuos seniaus 
vartodavo Lietuvių Socialistų 
Sąjunga, pasirodo, kad jie da
bar yra nustoję savo pirmes
nės reikšnij's. šiandie mums rei
kia veikti kitaip, jeigu norime, 
kad musų judėjimas atsigriebtų.

Iš senovės veikimo būdų mes 
šiandie turėtume daugiaus at
kreipti dėmesio i tą, kuris anais 
metais buvo vartojamas ma
žiausia, būtent, j gilesnio lavi
nimosi ir švietimo darbą. Musų 
kuopos turėtų savo susirinki
muose diskusuoti svarbesniuo
sius einamuosius klausimus, kad 
kiekvienas narys žinotų, kokią 
noziciją užimti tais klausimais. 
Paskui, ' kur galima, reikėtų 
rengti paskaitas (referatus) so
cializmo ir ^darbininkų judėji
mo klausimais. Mes privalome 
ilsimi n t i, kad mes nesame ko
munistai. kurie žaidžia darbinin
kų psichologija (jausmais), bet 
esami* socialistai, kurie savo 
veikime vadovaujasi darbininkų 
klasės reikalais. Klasės reikalai 
anaiptol ne visuomet yra ma
tomi paviršiuje, ir anaiptol ne 
visuomet jie sutinka su tuo, ką 
diktuoja žmogui jausmas-. Kla
bės reikalus reikia suprasti, su
radus, kokiam santykyje viena 
klasė stovi su kita klase ir su 
visa visuomene. Kaipo 'socialis
tams, mums neretai tenka eiti 
tuo keliu, kuris darbininkų 
jausmams yra nemalonus: tik 
laikui bėgant mažiaus protau
jančios darbininkų masės pa
tiria, kad tai buvo teisingas ke
lias. y

Pagaliau, musų pareiga yra 
sąmoninkai dalyvauti bendra
me musų visuomenės judėjime. 
Turėdami tam tikrus principus, 
mes galime daryti į jį pagei
daujamą darbininkų/ atžvilgiu 
įtaką. Mes negalime blaškytis 
iš vienos pusės j kitą, kaip ki
tų srovių žmonės, kurie papras
tai vadovaujasi tik momento iš- 
rokavimais. Pas mus turi būt 
nuosakumas. O kad to pasie
kus, tai reikia dažniau disku
suoti savo susirinkimuose (tuo
met ir susirinkimai bus įdo
mesni) ir rimtai šviestis. Nors 
musų organizacija jau yra ne 
jauna ir daugelis musų esame 
viso ko matę gyvenimė1, bet 
turime atsiminti, kad socializ
mo judėjimas pas mus dar ran
dasi tiktai pirmoje savo stadi
joje. Prieš jį dar tebeguli visa 
ateitis! —LSS. narys. f >

Socialistu Partija Illinois 
Valstijoj

Už keleto dienų bus valstijos 
rinkimai. Illinois valstijoje So
cialistų partija stato savo kan
didatais šiuos asmenis:

John T. VVhitlock j Jungtinių 
Valstijų senatorius;[

George Koop ir Chas. Pogo- 
relec i kdngresmanus “at large”;

Ansel M. Brooks i valstijos • • .
iždininkus (siute l.reasurer);

Floreftce S. Hali į viešųjų iho- 
kyklų užveizdas (Superinten- 
dent of Public Insti uction);

Tilden Bozarth į vyriausiojo 
teismo klerkus (ČleVk of the 
Suprerne ('mirt).

Illinois valstijos Socialistų 
partija prašo kiekvieną narį 
skleisti partijos platformą ir ki
tokią literatūrą; platinti parti
jos organą “American Appeal”, 
kad jisai turėtų 100,000 skai
tytojų; aukauti po $1 ar dau
giau j rinkimų kampanijos fon
dą.

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

~ A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams ..............  $2
Pusei meti) ................................ $1
Kopija ..........................   20c

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

Adresas:

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI. 

Trl. Boulcvard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S’. Ashland Ar. 

pampas 47-tos 
ant 2 lubų

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

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $1S1.OO iki $1S6.OO.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLANI), 
BELGftNLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

Sudriko
Krautuvėse

MILŽINIŠKAS 
IŠPARDAVIMAS
Pianu, Fonografu 

ir Radioly

Atidaryta nauja didelė 
• rakandą krautuvė

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

3417-21 So. Halsted St.

Tel. Lafarette 0094

E. V. KRUKAS 
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street 
b ■«■»■■■■ ---- ;--------- f

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsled St., kampas 31 got.

Gerai patyręs gydytojas

NAPRAPATAS 
l)r. A. .1. Normanth

4451 So. \Vestem Avė. 
2-5-C-8 v. v., Chicago, III.I,  -___ L— -------------'

Patyrusi gydytoja ir akušerė
Naprapat h

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewrit«rj.

Lietuviai Advokatai
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. 
Tek Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

^CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington Št.

Cor. VVashington & Clark 
Namų Tek: Įlydo Park 3395

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 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tek Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. -j- I n galio j linai. — Pas
kola pinigų 1, ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
7

(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearbron St. Ritom 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tek Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas ( anai 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St«» Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S'. Halsted St., Chicago
Tek Yards 4681

A. A., OLIS

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage A venų e 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Room 2001

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

3241 S. Halsted St. Tek Yards 0062

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

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki ? vai. po piet.

DYKAI
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar i stotį, 
arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

............................ ..................... Atkirp čia
Data: Spalio 28 d., 1926

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
buėiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie: 
ginulynio, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.,

Už dyką pa
tarimas, dar i‘ 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

M)R. HERZMAN «u
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.

VALANDOS'1 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South ‘Jhofe 2288 
Boulevard 4186 

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

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
. 4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Fairfax 6353

t
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“LAIKINA STABILIZACIJA” — BET KIENO? 

kapitalizmas” yra”TAM* TIKRA GAMYBOS 
FORMA

• •••••• • »,• •
JI GALĖS BŪT PAKEISTA, TIK PASIEKUS TAM 

TIKRO IŠSIVYSTYMO LAIPSNIO

Viena paikinusių frazių, kurias paleido apyvarton 
Rusijos bolševikai, yra “laikina kapitalizmo stabilizaci
ja”. Jau keletas metų, kaip Maskvos valdovai savo suva
žiavimuose ir konferencijose vis konstatuoja, kad pasau
lio kapitalizmas laikinai pasiekęs “stabilizacijos”. Kon
ferencijoje, kuri yra susirinkusi Maskvoje dabar, ta pa
ti frazė tapo ir vėl pakartota.

Tikrenybėje gi “laikinų stabilizacijų” reikia konsta
tuoti ne pasaulio kapitalizme, bet — sovietų valdžioje. 
Ji tai iš tiesų nuolatos eina iš vieno krizio į kitų, ir jos 
pastovumo tarpai darosi tolyn vis trumpesni ir trumpes
ni. Tie tarpai dabar jau yra pasidarę taip striuki, kad Sta
linas šiemet nedrįsta net šaukti visos Rusijos sovietų 
kongresų, nors sulig sovietų konstitucija kongresai turi 
Įvykti kasmet! 

__________  i
Kapitalizmas nėra toks dalykas,’ kurio pastovumui 

nuolatos grasintų pavojus. Jisai yra tam tikra gamybos 
forma. Kad žmonės galėtų gyventi, jie turi gaminti. Jei
gu gamyba sustoja, žmonės kenčia vargų. Kiek ilgesnis 
gamybos sustojimas atneštų žmonėms badų ir mirtį — 
kaip buvo Rusijoje pilietinio karo metu.

Pasaulio gamybų buvo žymiai sutrukdęs didysis ka
ras. Del karo ji kai kur buvo laikinai visai susmukus. Bet 
ar tai reiškė, kad kapitalizmui jau buvo išnykusi dirva? 
Absurdas! Anarchija, įvykusi gamyboje, galėjo jų tiktai 
sulaikyti, suparaližiuoti, bet ne panaikinti visiškai. Kad 
kapitalistinė gamyba išnyktų, jos vietų turi užimti gamy
ba kitokios formos. Gi naujų gamybos formų gimdo ne 
suirutė, ne paraližius, o tiktai senosios formos vystymą
si. Savarankiškų amatininkų dirbtuvėles praeityje pakei
tė milžiniški fabrikai ne dėl to, kad tos dirbtuvėlės nebe
galėjo toliaus eiti, bet dėl to, kad jos neįstengė atsilaiky
ti prieš stambių fabrikų konkurencijų. Pirma atsirado 
stambus fabrikai, o jau paskui ėmė nykti senoviškos, sa
vo laiką atgyvenusios darbo Įmonės.

Taigi yra nieku neparemtas įsivaizdavimas, kad da
bartinė kapitalistinė gamyba turėsianti “susmukti”, idant 
jos vietų galėtų užimti socialistinė produkcija. Tenai, kur 
kapitalizmas buvo laikinai susmukęs (arba kur jisai dar 
tebėra susmukęs), jo vietų užėmė ne aukštesnė gamybos 
forma, bet žemesne. Kur suiro finansų sistema, tenai 
žmonėms teko grįžti prie “naturalės prekybos” — prie 
mainymo prekės preke; tenai, kur paliovė veikę didieji 
fabrikai, ėpiė dygti mažos dirbtuvėlės arba darbininkai 
ėmė bėgti iš pramonės į žemės ūki.

Aišku, kad tas laikinas/kapitalizmo susmukimas reiš
kė ne ekonominę revoliucijų, bet ekonominę reakcijų.

J odei kas tikisi, kad naujas kapitalizmo krizis pada
rys “revoliucijų” pasaulyje, tas nesižino kų šnekus. Vi
suomenės perversmo reikia laukti ne iš kapitalizmo kri
zio, bet iš jo stabilizacijos. Tik stabilizuota kapitalistinė 
gamyba gali išsivystyti iki to laipsnio, kada ji galės būt 
pakeista socializmu.

/ 1

Apžvalga
■ ! —Z

BIJOSI VALDININKŲ 
ORGANIZACIJOS

Brooklyno “Vienybė” anądien 
pasigyrė esanti “vienintelis” 
Amerikos lietuviu laikraštis, 
kuris reikalaująs “civil service” 
sistemos valdininkų skyrimo ir 
atleidimo tvarkymui Lietuvoje. 
I musų nurodymą, kad ta siste
ma kažin ar pagerintų valdinin
kų padėtį, kadangi, viena, Lie
tuvoj? jau yra Įstatymas apie 
valdininkų samdymą ir atleidi
mą; antra, Amerikon tvarka 

valdininkų padėčiai tvarkyti 
yra kuone prasčiausia pasaulyj. 
“Civil servicų’’ įstatymas čia 
liečia tiktai dalį valdininkų, ir 
tai tiktai žemesniuosius ir blo
gai apmokamus valdininkus, 
šiaip gi valdininkų skyrimas ir 
atsta tinę j imas Amerikoje pilnai 
prikalimo nuo administracijos. 
Kiekvieno miesto administracija 
turi šimtus ir tūkstančius val
diški! “džiabų”, kurie esti išda
linami partijos žmonėms. Suei
tų administracijos turi dešimtis 
tūkstančių tokių “džiabų” savo 
rankoffe, o tederate administra
cija -šimtus tūkstančių.

Akivaizdoje šitų faktų yra 
tiesiog juokinga piršti Lietuvai 
amerikoniška sistemų.

Brooklyno laikraštis, atsaky
damas į šitą musų kritiką, ka
žin kodėl rąnda reikalo išeiko- 
lioti, prikiša mums “pamelavi
mą” ir pareiškia, ktfd mes ne
žiną nei. Amerikos, nei Lietu
vos Įstatymų. Keistu bildu te- 
čiaus “žinovai” iš Brooklyno pa
gyrų puodo nė vienu žodžiu tų 
Įstatymų nepaaiškina. Jie tik 
prasimano nebūtą daiktą, kad 
mes tvirtinę, jogei Lietuvos į- 
statymas apie valdininkus esąs 
“tobulas“,— kas, žinoma, yra 
netiesa.

Bet, pagaliau, “Vienybė” pla
čiai atidaro savo “žinojimo” 
vartus, užvesdama kalbą apfe 
valdininkų organizacijas. Sąkę:

“Teise tverti profesines 
sąjungas (unijas), kurią 
‘Naujienos’ giria, yra lazda 
dviems (kode! ne dviem? 
“N.” Red.) galais. Susiorga
nizavę į unijas valdininkai 
gali virsti iš ‘visuomenes ir 
piliečių tarnų’ j didžiausius 
ponus, kurie su niekuo nesi
skaito ir bile dieną gali pri
daryti neapsakomų nuostolių 
valstybei. Daug geriau yra, 
kai tam tikras įstatymas nu
stato valdininkams pareigas, 

'darbo saiką ir algą. Tada nė
ra ko bijotis streikų ir nepa
sitenkinimų, kurie valstybei 
pavojingi.”
Reikia stebėtis, kad laikraš- 

is, pretenduojąs prie “demo- 
cratingumo”, gali rašyti- tokius 
niekus.

Pirmiausia, iš kur jisai gir
dėjo toki juokingą dalyką, kad, 
jeigu įstatymas nustatys valdi
ninkams “pareigas, darbo sai
ką ir algą”, tai juose nebusią 
net jokio nepasitenkinimo? 
Kiekvienas žino, kad įstatymai 
atsilieka nuo gyvenimo. Algos, 
kurias įstatymas nustatė vals
tybės tarnautojam^prieš dešim
ti metų, šiandie yra peržemos, 
kadangi gyvenimas dabar yra 
dvigubai brangesnis. Jeigu Įsta
tymas nebus pakeistas, ^tai tar
nautojai, nebegalėdami pragy
venti iš savo algų, be abejonės, 
bus labai nepasitenkinę.

Bet kad valstybė savo tar
nautojams dažnai neduoda žmo
niškų algų, tai rodo pavyzdys 
tos pačios Amerikos, kurios 
tvarką taip garbina lietuviškas 
“patriotas” Sirvydas. Sakysime, 
pašto tarnautojai šiame krašte 
gauna tiesiog ubagiškas algas, 
nors beveik visi jie (išimant 
pašto viršininkus ir kai kuriuos 
kitus) ,yra neva apsaugoti “civil 
service” Įstatymų!

Toliaus. Visai nėra pagrindo 
tvirtinti, kad, valdininkams sik 
siorganizavus į profesines są
jungas, jų pareigų negalįs nu
statyti įstatymas. Profesinės 
sąjungos tikslai gali būt nėkiek 
nepriešingi įstatymui, ir f ak ti
na paprastai taip ir esti, štai, 
pažvelgkime kad ir į pramonės 
siiti. Kultūringose šalyse yra 
įstatymai, apsaugojantys darbi
ninkų sveikatą fabrikuose; val
džios tuo tikslu skiria tam tik
ins fabrikų inspektorius, kad jie 
prižiūrėtų įstatymų pildymą. 
Bet ar tai reiškia, kad fabrikų 
savininkai jau tuomet įstatymų 
nebelaužo? O jeigu jie laužo 
juos, gi inspektorius neturi pa
kankamai noro arba energijos 
prispirti darbdavius, kad jie 
“pasitaisytų”, lai kas tuomet ap
gins darbininkus, jeigu ne jie 
patys? Paskui — reikia juk 
kovot ir už tai, kad darbinin
kus apsaugojantys įstatymai 
butų tobulinami; reikia, be to, 
apginti darbininką nuo “boso” 
sauvaliavimų, nuo neteisingų 
bausmių ir neteisėto šalinimo 
iš darbo. Visiems šitiems tiks
lams pramones darbininkai or
ganizuojąs į profesines sąjun
gas. Kodėl gi šitos apsaugos 
pavydėti valdininkams, kurie 
pirmoje eilėje yra irgi ne kas 
kita, kaip darbininkai, savo dar
bu pelnantys sau duonos kąs
ni?

f I ? .' ‘ , .« f I .

Labai daug “žinąs” Sirvydas 
kažin kodėl įsivaizduoja, kad 
profesinė sąjunga būtinai turi 
būti streikų darymo ir suiru
čių kėlimo įrankis. Bet tai yra 

Japonija trims metams 
praėjus po katastrofos
Tokio prieš žemės drebėjimą.— 

Žemės drebėjimo nuostoliai. 
—Atstatymo planas.— Pasi
priešinimas mokesniam s. — 
Gatvių praplatinimas. —Nau
ji parkai.—Tokio bus vienas 
moderniškiausių miestų.

_______

Rugsėjo 1 d. 1923 m. Japoni
joj Įvyko baisiausi katastrofa, 
kuri sujudino visą pasaulį. Žu
vo tūkstančiai žmonių, žymiau
si miestai tapo griuvėsiais pa
versti.

Tuo laiku senasis Tokio tu
rėjo 2,309,600 gyventojų ir 
358,000 trobesių. Jis užėmė 
penktą vietą tarp, didžiųjų pa
saulio miestų. Net pradinės mo
kyklos aštuonių melų vaikas 
žinojo tą faktą.

Sudrebėjo žemė ir galingasis 
Tokio pavirto griuvėsiais ir 
ugnies tvanu. Praėjo nemažai 
laiko, kol tapo patiria 'žemės 
drebėjimo nuostoliai. Metams 
praėjus miesto cenzo biuras pa
skelbė, kad žemės drebėjimas 
Tokio miestui padarė 3,732,228,- 
000 ienų nuostolio. Žinoma, į 
tą skaičių neįėjo nuostoliai, ku
rie pasidarė ačiū pramonės į- 
monių ir bendrai biznio sustoji
mui. Tos rųšies nuostoliai yra 
sunku skaičiais išreikšti.

Apskaitoma, kad Tokio pre
fektūra, neskaitant miesto, tu
rėjo nuostolių už 83,688,090 
ienų (iena lyginasi maž-daug 
50 centų). Yokohamos miesto 
nuostoliai siekė 1,180,900,000 
ienų. Kanagawos ir kitų kai
myninių prefektūrų nuostoliai 
sudarė 100,009,000 ienų. Val
džios įstaigų nuostoliai siekė 
107,239,500 ienų, o imperato
riaus palečių—2,000,000 ienų. 
Tuo budu viso nuostolių pasida
rė už 5,500,000,000 suviršuni 
ienų. Tokio ir Yokahamos ka
nalai buvo pilni žmonių lavonų. 
Vien tik Honojo miesto daly 
prie militariškų drabužių depo 
gulėjo 32,000 apdegusių lavonų. 
Visur gelžkelių ir gatvekarių 
bėgiai buvo išardyti, tiltai nu
nešti. Nebuvo nei maisto, nei 
šviesos. Regiu keliolikos dienų 
siautė pilniausias chaosas.

įdomu pastebėti, kad katas
trofos dienoj susidarė naujas 
Yamamoto kabinetas, kuriame 
vidaus reikalų ministerio vieta 
teko buvusiam Tokio miesto 
majorui Goto. lai vietai sun
ku butų buvę' šurasti tinkames
nį žmogų. Goto, būdamas dar 
majoru, buvo išdirbęs detališką 
planą Tokio miestą / moderni
zuoti ir apsaugoti jį nuo gali
mų nelaimių. Delei to savo pla
no /jis plačiai pagarsėjo visoj 
Japonijoj.

Katastrofos laiku Tokio ma
joru buvo Nagata, kuris pib 
niausią pritarė Goto planui. At
rodė, sako Adachi Kiunosuke, 
kad .Goto ij; Nagata sulaukė pa
togaus i nibmėnio, idant 'ant 
griuvėsių pastatyti galingą mie
stą, kurį ir žemės drebėjimas 
nebegalėtų įveikti. Apie 70% 

trobesių buvo su žeme
sulyginta. Reikėjo miestą at
statyti beveik naujai. Goto nu-

tiktai bolševikiškas arba sindi-
kalistiskas (“aidobhstiskatt”) su-

įTokio

pratimas apie unijas. Darbinin
kų sąjungos, kaip rodo patyri
mas, mokina darbininkus ne 
tiktai kovot už savo profesijos 
reikalus, bet ir suprasti' savo
pareigas linkui visuomenės.
Juo darbininkų sąjungos labiau 
stiprėja ,tuo reikalas streikais 
ir riaušėmis spręsti ginčus tar
pe darbininkų ir darbdavių la
biau nyksta. Stipri h; gabiai 
vedama darbininkų uirija dau
giau išgauna iš darbdavio ra
mių derybų keliu, negu neorga
nizuoti darbininkai triukšmin
gais streikais, šitą tiesą šiandie 
pripažįsta net daugelis protin
gesniųjų kapitalistų Amerikoj, 
ir esti atsitikimų, kur patys 
darbdaviai pasiūlo unijai suor- 
ganizuot jų darbininkus Į uni
ją, idant butų patogiaus su tais 
darbininkais turėt reikalu. , v

Ne blogesnę įtaką, kaip 
pramones darbininkus, turi da
ryt profesinė sąjunga ir į vals
tybės tarnautojus. Sąjunga ne
padarys valdininkų “didžiausiais 
ponais, kurie su ni.eku nesiskai
to“, kaip bijosi širvydas, bet 
tiktai suteiks jiems drąsos įmin
ti savo žmogiškas teises nuo į- 
vairių biurokratijos carukų, 
kurie, iš tiesų, dažnai nesiskai
to su nieku, kaip lik su aukštes
niu už save viršininku. Organi
zacija ir vien tik organizacija 
gali išnaikinti valdininkuose 
vergiškumo jausmą ir paversti 
juos save gerbiančiais ir susi
pratusiais piliečiais. Tik šitaip 
išauklėti valdininkai bus tikri 
visuomenės ir žmonių tarnai, 
o ne biurokratines mašinos ra
tukai arba partinių politikierių 
pastumdėliai!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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‘Apie Įvairius Dalykus. į
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tarė sumodernizuoti miestą. Jis 
tuoj telegrafu pakvietė prof. 
Charles Bcard iš New Yorko, 
prašydamas jį grįžti Japonijon 
ir vadovauti rekonstrukcijos 
darbui. Goto planas buvo la
bai ambiciškas. Juo einant re
konstrukcijos darbui bėgiu sep
tynių ar dešimties metų turėjo 
būti išleista 3,250,000,000 ienų.

Lengva buvo sugalvoti gražus 
planas, bet sunku buvo jis gy
venimai! pravesti. Prasidėjo 
politikavimas. Didelio pasiprie
šinimo planas susilaukė iš Kobe 
ir Osaka miestų. Osaka Japoni
joj turi tokią pat reikšmę, kaip 
Chicago Amerikoj. Kobe ir Osa
ka yra Yokohamos ir 'Lokio 
konkurentai. *

Kadangi Goto planas siūlė 
uždėti ant visų gyventojų spe
cialius mokesnisu, tai Kobe ir 
Osaka didesnieji biznieriai pa- 
sipiriešino. Ar mes, sakė jie, 
savo pinigais padėsime sustip
rėti musų konkurentams? Nie
kuomet!

Užprotestavo ne vien tik tų 
miestų gyventojai. Visi mokes
nių mokėtojai buvo nugąsdinti 
milžiniška rekonstrukcijos su
ma. Trys ir vienas ketvirtada
lis biliono ienų! Nejaugi jie tu
rės per desėtkus metų vergau
ti, kad tą milžinišką paskolą 
padengti! Ne, to niekuomet ne
bus! Yamamoto valdžia nedrį
so to plano parlamentui pasiū
lyti. Rekonstrukcijos . darbui 
ji pareikalavo tik 468,439,000 
ienų, kas ir buvo priimta. Vė
liau Kiyoura ir Kato valdžios tą 
sumą padidino iki 573,438,(MM) 
ienų. Tai buvo tik dalis rekon- 
strukcijos biudžeto.

Yamamoto ir Kiyoura val
džios buvo užimtos ' visokiais 
kitais dalykais ir todėl nesirū
pino rckonstrkucijos darbu. Ma
žai ka tenuveikė ir Kato reži
mas. Tik susidarius Wakatsuki 
valdžiai, pradėta daugiau dė
mesio kreipti į Tokio atstaty
mą. Ypač daug energijos ir 
sumanumo toj srity j parodė fi
nansų ministeris Hamaguchh

Kuomet biurokratai valdžioj 
leido laiką tuštiems ginčams, o 
įvairus politikieriai pešėsi tarp 
savęs, tai Japonijos žmonės 
griebėsi darlįo. Mėnesiui pra
ėjus po katastrofos, sako- Kin- 
nosuke, Tokio mieste atsidarė 
1,628 valgyklų ir 5,361 įvairios 
krautuvės. Maisto ir kitų gy
venimo reikmenų buvo galima 
gauti beveik visose miesto da
lyse. ’ Pirmiausia atsistatė At- 
sakusa- ta Tokio miesto dalis, 
kur randasi teatrai, šauniausi 
restoranai, skruzdėlynas atei
ties spėjikų, o taipgi deivės 
Kannon šventove. Pasitaikė, jog 
Kannon šventovė išliko sveiku
tė, nežiūrint į tai, kad aplinkui 
žemės drebėjimas sunaikino vi
sus trobesius. šiandien, sako 
Kiunosuke, kiekvienas japonų 
vaikas pasakys, kad šventovė, 
išliko ačiū stebuklui.

Pradėjus rekonstrukcijos 
darbą, pirmiausia buvo atkreip
ta domesio į gatves. Prieš že
mes drebėjimą gatvės po lie
taus pavirsdavo į purvyną. Prie 
automobilių reikėdavo prisitai
syti iš abiejų pusių prijuostes,

kad neaptaškyti praeivių. Prieg- 
tam gatvės buvo siaurutės.

Po trijų metų darbo gatvės 
tapo žymiai praplatintos. Jos 
liko išgrįstos asfaltu arba ak
menimis. Tuo budu pelkės ir 
purvas pranyko nuo gatvių.

Kitas svarbus dalykas buvo 
tiltai.
reikėjo naujai' pastatyti arba 
pataisyti 486 tiltai ir tilteliai. 
Žinoma, svarbiausi šeši tiltai 
ėjo per Sumidos upę. Tų tiltų 
statymas buvo New Yorko 
Foundation kompanijai paves
tas. Prieš katastrofą vieno tik 
tilto pastatymas užėmė apie 
penkerius metus. Amerikiečių 
kompanija atstatė tą tiltą bė
giu vienuolikos mėnesių, nežiū
rint į tai, kad jis buvo beveik 
visiškai sugriautas.

Žemės drebėjimas ryškiai pa
rode japonams Tokio miesto 
trukumus. Miestui ypač truko 
parkų. Dabar jis įsigijo tris 
naujus parkus, kurių didžiau
sias- užima 47,000 tsuho žemės 
plotą (tsubo lyginasi šešioms 
ketvirtinėms pėdoms). Be to, 
bus dar padaryta 52 mažesni 
parkai. Jeigu Tokio butų tu
rėjęs tuos parkus laike katas
trofos, tai daug tūkstančių 
žmonių butų išsigelbėję.

Vieną didžiausių sunkenybių 
rekonstrukcijos darbui nudaro 
gatvių platinimas biznio sekci
joj. Žemė ten yra labai brau; 
gi, tad tankiai vieno tik tro
besio perkėlimas atsieina apie 
150,000 ienų, o tuo tarpu visos 
Surugadai sekcijos praplatini- i 
mas kainavo 330,000 ienų.

Prieš žemės drebėjimą To
kio mieste buvo 5,000 automo
bilių. Kadangi mokesnio už au
tomobilių reikėdavo mokėti 1,- 
000 ienų metams, o gazolino 
galionui apie pusantros ienos, 
tai, žinoma, automobilių tega
lėjo turėti labai turtingi žmo
nės. Tačiau kuomet miesto ko
munikacija tapo beveik visiš
kai suparaližuola, tai noroms 
nenoroms reikėjo padidinti au
tom- bilių ir autobusų skaičių. 
1921 m. Japonija importavo 
iš Amerikos už 11,000,000 ienų 
automobilių. Fordo agentūra 
Tokio, mieste bėgiu devynių raič
iosiu pardavė 4,700 fordukų.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halstcd St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222 t

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cort Leavitt St.)

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 4Gth St. Chicago. III.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigah Avė.

i. Tel. Kenwood 5107 
iz J J ) nuo 9 ilct II vai. ryte; 
V aianaoty nu0 5 jy 3 vai. vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lh S».

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Nors automobiliaus užlaiky
mas Japonijoj atsieina labai 
brangiai, bet Tokio mieste yra 
nemažai žmonių, kurie turi savo 
automobilius. Kuomet 1933 m. 
rekonstrukcijos darbas bus už
baigtas—sako Kiunosuke —tai 
Tokio bus vienas moderniškiau-

Vien tik 'Tokio mieste ;įjų miestų pasaulyj. K. A.

<

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

Mavo vaidintuve
Mok gėrėjomės kitų kilniais dar

bais, bet gyvo užsiganėdinimo ne
turime patys, nes negalime patys 
to atlikt.

Tam yra išrastas Gulbransen 
Registering pianas.

Nereikia būt muziku nei pažint 
notų, grajysi pats ir savo budu iš
reikšdamas savo vaidintuve ir jau
sies atlikęs prakilnų darbų ir lai
mingu busi.

Įsigyti tą, taip pageidaujamą 
instrumeptcj, už labai paeinamą 
kainą, išmokant dalimis, galima

JOS. F. SUDRIK
Krautuvėse

3343-3417-21 S. Halsted St
Chicago, III.
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Mis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunstfick 9393

CHICAGO, ILL.
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DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenuc
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette G792

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

Ultravioletine šviesa ir diathermia

iDR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halstcd Street 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIUUKGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Are. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedelioj 10 iki 12 d. i
Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Veželis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.
y

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

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lb prašo Lietuvos žmonės r 
aip pataria Lietuvos bankai



CHICAGOS 
ŽINIOS

Socialisiy partijos 
kandidatai

Ateinanlį antradienį, lapkri
čio 2 d., bus rinkimai senato
riaus, dviejų kongresmanų “at 
large“ (nuo visos valstijos), 
ir niekinių valstijos ir pavieto 
viršininkų.

Stalo savo kandidatus visos 
kapitalistinės partijos, bet sta
to juos ir darbininkų partija — 
Socialistų partija.

Republikonų ir demokratų 
partijų kandidatai tiek savi* su
kompromitavo, kad net Jungt. 
Valstijų senatas matė reikalo 
padaryti tyrinėjifnws apie tų 
kandidatų (ypač i senatą) kam
panijos išlaidas ir iš kur jie ga-

\ ra

iroilė, kad republikonų kandi- 
laimėjimui nominacijos 

leidę šimtus tūkstančių 
, kuriuos jie gavo nuo

viešo aptarnavimo kompanijų, 
kad leistų toms kampanijoms 
ir toliau apiplėšinėli miestų gy
ventojus, brangiai lupant už
elektrų, gasi^ ir gatvekarių pa
tarnavimą. Demokratų kandi
datas, kuris opozicijos neturėjo, 
nominacijai išleido mažiau, bet 
ir jis pinigus gavo iš tų pačių 
šaltinių. Viešo aptarnavimo 
kompanijų (gaso, elektros, gat-

Reikalaudami

RAKANDŲ

vekarių) galva hisull pats pri-| 
sipažino, kad jis davė pinigus 
kaip repuhlikonams, taip ir de- 
mok ratams.

šimtais tūkstančių 
pažėrė vien nominacijai, 
dar kiek šimtų tūkstančių dol. 
bus išleista rinkiniams?

liek išleido vien kandidatai 
i senatorius. Kiek kiti kandida
tai išleido - niekas nežino, nes 
jų išlaidų niekas netyrinėjo. 
Bet tu r būt nemažai. Per visą 
vasarų teismai tyrinėjo papil
dytas laike pereitų nominacijų 
balsavimų suktybes. • Sukty
bės balsavimuose buvo papildy- 

visose vardose. Tos 
tiek toli nuėjo, kad 
visai neskaityta bal-

užrašė
vielomis
su, o lik užrašė kiekvienam 
kandidatui tiek balsų, kiek po
litikieriai norėjo. Tas suktybes 
darė abi kapitalistinės partijos, 
• ir republikonai, ir demokra
tai. Delei tų suktybių keletas 
desėtkų žmonių liko apkaltinta 
ir laukia teismo.

John T. VVhitlock.
senas ir veiklus socialistų dar
buotojas, Socialistų partijos 
kandidatas į Jungt. Vaisi, se
natorius iš Illinois valst.

T

Lietuvių Rateliuose

’i balsuoti už tų partijų kan
didatus? Niekados! Tokie kan- 
lidatai, laimėję rinkinius, nie
kados netarnaus už juos balsa
vusiems žmonėms, o tik savo ir 
lavusių jiems pinigų kapitalis- 
:ų naudai. Kaip jie tarnauja, 
larodo kad ir tai, jog net šeri
as turėjo eiti kalėjimai! už ky- 

’;ių ėmimą. O ir dabar federa
linė valdžia tyrinėja valdidinin- 
kų ir policijos ėmimą kyšių iš 
munšainerių ir teikimą jiems 
apsaugos. Eederaliniame gi teis
me eina nagrinėjimas bylos 
dviejų valstijos senatorių ir 
prohibicijos direktorių už didelį 
bažnytinio vyno šmugelį.

Kuomet kapitalistinių parti
jų kandidatai ir vaidininkai pa-

j tu ir ieškojimu pagelbos iš stam
i blųjų kompaniją, to niekas ne

kandidatams. Jie neturi milži
niškų kampanijos fondų ir ne-

partijos

savimuose. Ten kur valdo so
cialistai, nėra ir tų didelių graf-
to skandalų, kurie nuolatos įs
kyla republikonų ir demokratų 
valdomuose miestuose.

lodei tik darbininkams tokie 
kandidatai ir legali tarnauti. 
Niekas negirdėjo ir apie socia-

vien uz 
'kandidatus. () kitos darbininkų 
partijos, apart Socialistų parti- 

antradie-
Soeialistų

jos, nėra, l odei visi 
ny ir balsuokite* už 
partijos kandidatus.

Socialistų partijos 
tais yra:

kandida-

pla
Į senatoiius John T. With- 

lock, senas socialistų darbuoto-

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti
tus pasirinkimas Naujausių Madų - 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi 
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; Ix;ng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Dideles Krautuvės
Peoples furn'riore Companįf

] kongresmanus “ai largo”.— 
George Koop ir Charles Pogo-

ir nebus išrinkti, bet paduotas 
už juos halsas rodys nepasiten
kinimų dabartine padėtimi. Jis 
bus protestas prieš dabar įsi
vyravusių korupciją, gralių, 
suktybes ir prieš visą dabarti
nę netikusią draugijinę tvarką.

Darbininkas.

Šiandie imigracijos ir pro- 
hibicijos mitingas

- *
šiandie vakare Liet. Audito

rijoj bus didelis bendras lietu
vių masinis mitingas, šaukia
mas tikslu užprotestuoti prieš 
imigracijos varžymą ir parei
kalauti pakeisti prohibicijos į- 
statymus. Tie du klausimai yra 
garbus kiekvienam, lodei ir 
šiame mitinge kalbės visų par
tijų žmonės. Tai bus neparti
nis visų lietuvių susirinkimas, 
nes juk visiems lietuviams rupi 
padidinti kvotą iš Lietuvos, 
kad butų atidarytos j Ameriką 
durys ir musų giminėms. Taip
gi svarbu, kad prohibicija ne
nuodytų mus munšainu, bet 
kad hutų leista vartoti alų ir 
vynų. • *

Šiame mitinge kalbės:
Kongresmanas A. J. Sabath, 
\V. K. Snow, Socialistų par

tijos sekretorius,
P. Grigaitis,
Adv. K. Jurgelionis,

davo kalba apie Simono Dau
kanto gyvenimą ir darbus, pas
kui sekdavo įvairios nežymios 
deklamacijos, dainos ir kitokie 
liaudžiai paprasti vakaro pa- 
murginimai Senesni Simono 
Daukanto draugijos nariai pri
siklausę per metų eiles įvairių 
kalbėtojų aiškinimų apie Simo
no Daukanto gyvenimą 
gumas iš jų dabar gerinus 
apie Simoną Daukantą ne 
mekurie kalbėtojų, todėl 
met klausytis vieną 
čia kalbą pasidaro 
dalykas, šiemet I 
kanto draugijos i 
surengti paprastą 
vakarą, be jokių 
mų, nes daugumas iš draugi
jos narių yra senyvi žmonės 
ir temoka tiktai tuos šokius, 
kuriuos jaunas būdamas šoko. 
Dabai* jie turės progos su savo 
senomis žmonomis pasirodyti 
jaunesniems spalio 31 d., Ghi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj. Ko
mitetas baliaus tikis, kad jau
nieji užeis pasižiūrėti kaip se
niai šoka ir parodyti kaip 
smarkiai ir kaip gabiai jie gali 
savo naujovinius šokius -šokti.

J. Lazdauskis.

Kraujo, odos, chroniškafl

senas žaizdas, ligas reetal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

dau- 
žino 
kąd

ir tą pa- 
nuobodus 

Simono Dau- 
nariai nutarė 

senų šokių 
i pamargini-

Or. J, W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKU

1860 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.•

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL >164

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
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 į mokyklos vaikus. VaL: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Prisipažino dalinęsis 
kyšiais su prohibi- 

cijos viršininku

kaltinamų 
vyno šmugelio, 
O\ven draugas 
tarp prohibici-1 
ir vyno parda- 
Schlau, kuris

Sakalas,
Dr. Rutkauskas,
Joseph W. Grigai,
F. Palonis,
V. Stulpinas,
S. Kodis.
Mitfiigą kviečia Imigęaeijos ir 

Prieš-probilncijos komitetai.
Verta visiems atsilankyti į ši 

mtiingą—šiandien, Liet, 
tori joj.-S.

Jadviga Yozavitiene mirė

Simpatiškas — 
M and agus —
Geresnis ir Pi- Si e sn's U L K i - 
tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
( SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

pritaiko 
stiklai

Egzaminuoja, akis — 
akinius — šlifuoti 

ant vietos.

' Dr. Jau J. Smeiaiia
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Lempas 18-tus Gatvės 
Telefonas ( anai 0523

Ant trečio augšto virš l’latte ap- 
tickos, kambariai: 14, 15, 16 ir i7 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki B:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Audi-

Vakar valstijos senatoriaus 
Mason ir buvusio 
direktoriaus (>\ven, 
dėl bažnytinio 
byloje artimas 
ii- tarpininkas 
jos dilektoriaus 
/ėjų, Harry R.
taipjau yra apkaltintas, bet jam 
suteikta atskirą bylos nagrinė
jimą, liudijo, kad jis priiminė
jo pinigus iš tūlo Abelson, ku
ris atstovavo vyno sankroyinin-

duodavo (hvenur. išduo-

Bridgeport
Simono Daukanto draugija

SERGANTI ŽMONESVakar ryte po ilgos ligos pa
simirė žinoma Chicagos lietu
vių darbuotoja Jadviga Yoza
vitienė, motina pianisto Miko 
Yozavito. Tai buvo labai darbš
ti moteris. Ji įstengė ir pati 
pragyvenimą pelnyti, ir savo 
sūnų į moks-lą •leisti, ir rado 
laiko plačiai darbuotei įvairio
se pažangiose, ypač moterų, 
draugijose.

Laidotuves bus šeštadieny, 
2 v. p. p., iš namų 6526 So? 
Hockwcll st. i Tautiškas kapi-

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

turit sunkių 
ligų, silpnus 
ligas inkstą, 

užkrečiamas 
slapumo arba

Jei jus 
kraujo 
nervus, 

[ pūslės, 
ligas, 

£T privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra ižj<y<lęs tūkstantius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriiŠkų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Gruborius ir Pagrabų Direktorius

Simono Daukanto draugija 
gyvuoja jau 33 metai. Draugi- 

nariu 
aplin- 
antri

į persimainė delei įvairių 
Lybių: vieni iš jų mirė 
išvažiavo kitur gyventi, o kiti 
delei savo kokių nors asmeni
nių išrokavimų nebedalyvauja 
draugijiniame gyvenime. Bet 
|dar yra daug narių, kurie išti- 

.* kimai ir rimtai laikos prie šios 
draugijos per dešimtmečius.

šitos draugijos tikslas yra 
ne vien sušelpti savo narius li
goje, arba numirusį palaidoti, 
bet taipjau paskatinti ir prie 
visuomeninio veikimo, kaip an
tai: per karą rinko aukas dėl 
nukentėjusių nuo karo, paskel
bus Lietuvos nepriklausomybę 

iši draugija pasistengė nupirkti 
j Lietuvos^ paskolos bonų, sta
tant Chicagos Lietuvių Audito
riją, draugija dėjo visas pasLin- 

. , , . ..... gas, kad darbas eitų pirmyn,kas dedasi piohlbicijosį Apa,.t da,.blJ ir savi.
pašalpos, draugija ne
savo narius ir sve- 

kasmet su- 
balių su pa- 

------ !_.•—praeityje tarp pa 
marginimų pirmą vietą užim-

pasiitnti vyno iš valdžios’san-

Seiliau ir Abelson susitarę, 
kad už leidimą gauti vyno, bet | 
ne daugiau 2,(MM) galionų ant | 
karto, butų skaitoma po ^300.' 
Iš tų pinigų pusė turėjo tekti 
Abelsonui, kuris turėjo apmo
kėti ir prohibicijos agentams, 
o kitų pusę pasidalindavo tarp

rektorius ()\ven. Tuo bildu 
Sohlau surinkęs virš $12,(MMI, 
taip kad (hven’ui turėjo tekti 
virš $6,000.

šmugeliu

YOZAVITIENĖ 
Kanapeckaitė

JADVYGA 
l’o tėvais

kieins reikalams dienų ar naktį.

161G VV. 4Gth St., Chieago, III

su šiuo pasauliu

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis

Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

Dr. B. M. RossPersiskyrė
Spalio 27 dieną, 6:45 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukusi 50 me
tų amžiaus; gimusi Bliūdžiu 
kaimo, Panevėžio apskr., Kre
kenava valsčiaus, paliko dide
liame nuliudime sūnų Mikolą, 
seserį Adelę, du broliu Mikolą 
ir Boleslovą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 6526 South 
Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks S u bato j, 
Spalio 30 dieną, 2 valandą po 
pietų, iš namų bus nulydėta j 
Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame,
Sūnūs, Sesuo, Broliai 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriųs Eudeikis, Tel. Yds 1741.

35 South Dearborn St.
Kampas Monroe St-, Crilly Building 
linkite elevatorių iki penkto ,augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI

TAME PAČIAME NAME.W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedčliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Atsišauk it. informacijos Dykai.
buvo gaunama vyno, bet Abel-Įj 
son pasiūlė, kad butų paskirti1 
du jiems prielankus prohibiei- 
jos agentai, taip kad jie galėtų 
žinoti I 
departamente. Owen su tuo su- r.... • -_ .,...(tai pi nestiko ir paskyrė proribtcijos irita 
agentais vyno sankrovminkų, .įus |inksminti; 
nurodytus žmones, Belinei Ir I dan,a dide|į 
Kunips. kuriems apmokėti l>et-1 inimais. 
gi turėjo pats Abelson. I .... _____  ,

ĮĮgįN^\

Jau atėjo Kultūra No. 
9. Kaina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

) valstijos iždininkus — An- 
sel M. Brooks iš Bocklordo.

1 “supei intendenl oi public 
instiLution“ Florence S. Hali, 
Cook pavieto Socialistų partijos 
sekretorė.

J augšėiausio teismo klerkus 
— Tilden Bozarth, maineris iš
Staunton'.

BILLY’S < UNCLE

5iusi savo kandidatus ir į vi
sas pavieto valdvietes.

YbiaTfitS j
Night and Moming to k t p 
themClean,Clear and Heal:i.y «

Write for Free “Eyc
or “Eye Beautyn Book

Marmėto., Dept.U. S..9 B. 0>ioSt..Ckic«<o 1

* j;

1922-32 So. Halsted Street
Priei 19th Place

4177-83 Archer Avenue >
Kampas Kichmond Gt.

Vakar nelaimėse su automo
biliais liko užmušti penki žmo
nės. Trys- jų liko automobilių 
suvažinėti, vienas/žuvo susidū
rus su galvekariu, o. vienas 
automobiliui nušokus nuo kelio 
ir atsimušus j vandens stulpų.

Šiemet jau 725 žmones žuvo 
nelaimėse su automobiliais Chi
cago j.

Naujienų {Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Lietuvių Rateliuose
Visi rengiasi

1 4-

7 eatras- 
Muzika

Mes tinime chorus, tinime ir 
vaidyhi kuopeles, bet dar ne
turime savo baleto. O juk lie
tuvaičių 
ne visai 
me apie 
šokėjus.
nepabandyti sutverti savo kuo
pą ir sudaryti savo baletą?

šokėjų yra, rodos, 
mažai. Tik negirdėjo- 
vyrus, klasinių šokių 
Kode) musų šokėjoms

yra susidomėję

madieny, spalio 31 d., I 
diteri joj. Kiek vienam 
pamatyti kas ten bus

Chicagos Lietuviu Opera

JUSU ten Ims, laci
visiems kru-

linksmiau
linu-

(su

3 spalių, š. m., pastangomis 
komp. A. Vanagaičio, buvo su
šauktas Chicagos lietuvių dai- j 
nininkų susirinkimas, kuriame j 
apkalbėta lietuvių opero,- 
mo reikalai ir visiems vienbal
siai sutikus, nutarta kinti Chi-

prie Birutės, kuri tini ir savo 
chorą, ir dramos skyrių ir prie 
kurios baletas labai tiktą.

; Iniri- piąyhouse teatre, duos koncer
tą dainininkas. Prince Obolens-

ai-
Išvinkta operos 

nariu ir 2 kandidat

IŠRENOAVOJIMUI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Km> daugiau bus, tuo bus 
ksmiau, o linksmumas bus 
vakaro obalsis. —G-kaitė.

ros 'Tarybos posėdis, 
mis pasiskirstyta 
pirmininkas komp 
tis. vice-pirm. p.

I Sekniandieny, 3:30 v. po pie
1S ’’ tu, duos koncertus 

teatre
01)e‘ no),» Playhouse
■ig<’-'er U’arfiėld (dainų).

sekančiai:
A. Vanagai-

Studebaker
Laura Stroud (pia-

Lorna lloop-

18-los gatves apielinkė
šikų siautimas šioj 

nemažėja. Veik kas 
s nors užpuolamas.

a pie

I Jau

kę jaunuoliai,
Įsigyti pinigu

kūne tuo
munšainui

nom

Can:il|w)rt jfatviii

limo namo koridorių ir užtren
kti duris. Nors plėšikai ir ban
dė Įsilausti, bet neįstengė. Tuo 
tarpu žmona sukėlė triukšmą ir 
plėšikai turėjo nešdintis.

Keliomis dienomis 
plėšikai buvo užpuo 
namų Antaną Aidulį, 
PI., atėmė pigos čekį ir biskutį 
pinigų. Bet čekiu plėšikai ne-

tai

išmokėjimą su
— >

“Kitų Tokių Nėra
ku- 
jau 

Severa’s Cough 
veistininkas su- 
didesnės mieros 
prašalina kosulį 

to padaryti

jus galit pasitikėti gyduolėmis 
rios išlaikė bandymus ir gyvuoja 
50 metų. Tai yra 
Balsam, kurias bile 
teiks jums už 
slovikelis, 50c. 
kuomet kitos ;

2;>c. 
Jos 

gyduolės
negali. M r. A. Kūne, Hemlock, Ohio, 
sako: “Kuomet jokios gyduolės, net 
ir musų šeimynos gydytom gyduo
lės, negalėjo sustabdyti mano duk
ters kosulį, aš tuomet nupirkau Se- 
vera’s Cough Balsam ir kosulys grei
tai pranyko. 'Lai yi 
lės. kitų tokių nėra 
Tabletai prašalina 
vaistininkus. W. F.
dar Rapids, Iowa.

uikios gyduo- 
evera’s Slogų

Severu ('e-

Ar jus žinote, kad
I)r. šliupas, gerai žinomas Ameri

kos lietuviams, sugrįžęs Lietuvon da
bar gauna nuo valdžios stipendiją. Ar ' 
jus žinote, kad gerumas Helmar Tur
kiškų eigai etų, todėl kad juose ran- 1 
dasi grynas Turkiškas tabakas. Pa
prasti cigaretai talpina savy papra
stą tabaką, bet Helmarai turi tiktai j 
gryną Turkišką tabaką.

OAKLEY HALI, ant viršaus Onk- 
ley teatro. Susirinkimams salė ir 
ofisas nuomon. Rendos pigios. At
sišaukit j Strand teatrą, 2111 VV. 
Division st. Tel. Armitage 4424. 
Kasdien nuo 7 iki 10 vakaro. Suba- 
tomis nuo 2 iki 10 vakaro. '

PARF^NDAVOJIMUI Storas su pa
gyvenimu arba be pagyvenimo, Šiltu 
vandeniu apšildomas ir visi paranka
mai. Renda nebrangi. Vieta gera, lie
tuvių apgyventa. Kreipkitės prie sa
vininko ant antrų lubų iš užpakalio.

4934 W. 15th Street 
Cicero, UI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MOTERŲ
100 MEBG1NŲ reikia, nuo 14. 

iki 18 metų amžiaus, lengvom 
dirbtuvės darbui.

NACHMAN CO.
2241 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Geras biznis, išdirbtas per dau
gel) metų. Pardavimo priežastis svar
bi. 3936 So. California Avė.

PARDAVIMUI bučernė, grosern^ 
arba mainysiu j lotą arba mašiną.

2435 So. I/eavitt St.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ

SENA, ATSAKANTI 
JSTAgiA

PABDAVIML’I grosernė ii 
lunch ruimis, pigiai, 4 gyveni
mui kambariai. Priverstas par
duoti pigiai dėl ligos.

310 W. 43rdSt.

VERČIAMAS esu parduo
ti 2 pagyvenimų naują mū
rinį namą ant South Sidės. 
Garu apšildomas, elektras, 
gasas. Gera transportacija. 
Namo kaina žema, tik $14,- 
000, rendos neša $130 į me
nesį, įmokėti galite kad ir 
$1,000, likusią sumą rendos 
apmoką. Namas yra cash ir 
už Jūsų morgičius jokių 
komišinų nerei k a 1 a u s i u. 
Naudokitės proga. Veikite 
greitai.

ADAM MARKŪNAS 
874 First National Bank 

Building 
68 W. Monroe St. 

Chicago, III. 
Tel. Randolph 7400

SALDAINIŲ ir cigaių krautuvė 
pardavimui. Turi būt parduota Pėt- 
nyčioj, Spalio 29, nuo 10 ryto iki ( 
po pietų, dėl užbaigimo naminių rei 
kalų. Tai yra puikiausiai įrengta 
krautuvė, augščiausios rųšies fikče 
riai, yra moderniškas fountain, bu 
dėlės, cigarų ir saldainių keisai, poj 
komų mašina, stakas ir t. t. Fikče 
riai kąip nauji, kainavo virš $8,000 
greitam pirkėjui parduosime už $2 
200, arba už gerinusį greitą pasiu 
lymą. Jei reikės atiduosim dalintu; 
išmokėjimais. Krautuvė randasi ge 
roję apielinkėje, nebrangi renda. Be1 
jei norėsit parduosim atskirai staką 
ir fikčerius ir nuk raustysi m j jusi 
apielinkę. Tai yra geriausis ir did 
žiausis bargenas. Tiktai žmonės, ku 
rie nori daryti biznį tegul atsišau 
kia Pėtnyčioj, Spalio 29, nuo 1(1 ry
to iki 5 po pietų į krautuvę.

7114 N. Clark St.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. U4- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

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

su vitafonu 
krutumais 
kas vitafonas pritai- 

pamarginimų”, 
paties paveikslo, 

gana prielankiai atsi- 
išradimą. 

Bet kaip kiekvienas naujas 
išradimas nėra tobulas, taip 

nėra tobulas ir vitafonas: 
kur balsas neaiškus, kitur

Bručienę, bandymas 
is p. N. (rugienė, iž- bančiais 
p. P. Stogis, knygius |ajs į^oI 
Sarpalius ir kandida- kįntas tik prie 
Krasauckienė ir p. J- be ne prie 

Kritikai
Nutarta stalyti ooperą I ra-,liepia apie naująjį 

viata”.

d įninkąs 
muz. P. 
tai p. Z

daroma
— kal- 
paveiks-

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. .Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senume. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DU N NE ROOFING CO., 8411-13 
Ogden Avė. Phona I.awdale 0114.

Jei jus norite dirbti ir sek
ti instrukcijas.

Mes galim jumis priimti

Gera mokestis tinkantiems 
vyrams.

PARDAVIMUI namas ppe 4846-48 
>o. Keeler Avė., visai naujas 6 kam
anų mūrinis bungalovv, aržuolo tri
nas ir grindys, furnas šildomas, lo* 
aš 30x125, pirmas morgičius $3500 
4’4 metinį kaina $7600, cash $2000. 

brokeriams komisas. Savininkas
LOUIS TABOREK 

2530 Milwaukee Avė.
Tel. Bclmont 1365 <

arba 3645

“Birutė” šiandie
turbūtJau

tos musų tikra to žodžio pras
me, dailės dr-jos darbas nebu
vo varomas taip smarkiai, kaip 
šiais jubiliejaus (o gal net ir 
“atlaidų”) metais. Nėra savai
tėj e dienos,
nors nerepetuotų, prie 
nesirengtų, o dažniausia .

repetuojama 
Čia, žiūrėk, 

krūvon 
traukia.
sopranai

Vanagaičio pa

kai
Bet
galės duoti tikrus 
krutamuosius paveikslus

su laiku gal išsitobulins ir 
kalbančius 

B.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemiu, Bu- 
Kernių, Delikate- 
«en, Restauran- 
lų, KendŽhj, Be
kėrpiu. Musų

speciaiumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

Atsišaukit nuo 
9:30 ryto iki 12 dieną

bučernė, lietuvių 
Geras biznis. Prie- 
negaliu lietuviška’ 
piKi, 4 kaml/aria) 
Yards 638S.

PARDAVIMUI 
apgyVentoj vietoj, 
žastis pardavimo, 
susikulbėti. Itendu 
pagyvenimui. TVl.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 880

GALIT tuojau gyventi, pardavimui 
> kambarių mūrinis bungalow, karš- 
u vandeniu šildoma, yra miegojimui 
Kirčiai, lotas 30x125, cementuota elė, 
tetoli mokyklų ir geros transportu- 
ijos, j Mar*quett.e Manor. Spec-ialin 
lUpiginimas už cash.

Rppublic 3041MR. SLEZAS 
Room 830 

Morrison Hotel TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 į sa- 
aitę nusipirksite lotą prie Cedar 
.ake, 39 mylios j pietus nuo vidur- 
niesčio. Jei reiks, pastatysim ir na- 
ną. Ix)tas $85. Džiaugsitės kitą va- 
arą sutaupydami po $1 i savaitę, 
^pecialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
>. Halsted St., Bos 881.

PARDAVIMUI Malt ir Kops biz
nis, labai pigiai; 4 kambariai pagy
venimui prie storo. 6239 So. Racine 
Avė., Tel. Normai 7691. 

7Pranešimaikad birutječiai ką 
ko nors 

atsi- 
net 

, te- 
susi- 
kitoj

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

— Birutė

tinka 
trijose vietose, 
norai ir basai 
glaudę kaž ką 
vietoj altai ir 
tau kutena, visi
mokinimų klauso. O kur nors 
viršuj, arčiau prie žvaigždžių, ir 
bervbiii, Pilka savo “draminin- 
kus” muštravoja. Ruošiama iš
syk net keli dalykai: komiška 
opera “Gegužės karalaitė” ir 

žygiams nau- 
statomas pa- 
“Aušros Su- i“Sugėdintas 

r pastel>ėti, 
rėmėjų skaičius 

kasdien vis auga ir didėja,'rei
škia visuomenė ne tik Įdomau
jasi ' “Birutės” veikimu, bet kai
po tikrai užsipelniusią draugiją, 
netgi ir remia. —P. M. S.

Jaunosios Birutės dainų repeticija 
įvyksta šį vakarą, Mark White Sųuare 
Svetainėje, 7:30 vai. vak., o vėliau 
bus valdybos posėdis. Visi bukite lai
ku. — Sekretorius

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 parsidūoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

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

GERA PROGA
PARDAVIMUI saldainių, cigarų 

tabako, cigaretų, ice cream ir ne
svaiginamų gėrimų ir groserio.

1621 So. Union Avė.,

vėl — naujiems : 
jos dainos, tuoj 
triotinis veikalas 
mis” ir komedija 
vyras”. Reikia 
kad “Birutės”

Teatruose

The Va-

Anglų teatruose (g 
dabar eina:

La Šalie — The Shelf
Great Northern

’jabond King
Central — One Man’s
\V00ds Le Maire’s 

(paskutinė savaitė).
Illinois — Tip-Toes

l'he Jazz

Woman
Affairs

Antras metinis balius, rengia 20th 
VVard Lith. Political čt Benef^t Club, 
I ėtnyčioj, Spalįo 29, Meldažio Salėj, 
2242 W. 23rd PI. Pradžia 7:30 v.'v. 
Visi malonėkit atsilankyti j balių. 
Busit užganėdinti. \

KOMITETAS

ASMENŲ JIESKOJIMAI

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

343 W. 107th PI.
Res. 10742 So* Wabash Avė. 

Phone Pujlman 8092 
Chicago/. 11).

GERA PROGA. Reikia atstovų 
kiekvienoj apielinkėj. Nuolat darbas 
per visą metą. Senai įsteigta firma 
reikalauja ambitingų vyrų. Mes su
teiksim progą uždirbti pinigų dau
giau negu jie manė. Malonus dar
bas. Patyrimas nereikalingas. leng
vai uždirbsit nuo $50 iki $100 į mė
nesį. Turi gerai atrodyti ir turėti ge
rą liudymą. Tai jūsų proga — da
bar priguli nuo jūsų. Jei. norite pri
sidėti prie didelįo pinigų uždarbio, pa- 
simatykit su DIRECTOR OF SALES,

Rnom 348
29 So. La Šalie St.

Ofisas atdaras nuo 9 ryto 
iki'9730 vakaro

TOWN OF LAKE
PARDAVIMUI grosemės krautu

vė, yra saldainių, rūkytos mėsos, ci
garų, mokyklos reikmenų. Pardavi
mo priežastis, liga. Labai gerai ir 
senai įsteigtas biznis. Greitam pir
kėjui už $600.

4505 So. Paulina St.

PARDAVIMUI Meat Market 
ir grosernė arba priimsiu Į mai
nus bučernę. Dirba 3 bučeriai.

Tel. Cicero 3481J.

PARDAVIMUI kampinis namas su 
bizniu. Tas pats biznis išdirbtas per 
laug metų. Geras biznis, geroje vie
loje. Galima uždirbti daug pinigų. Iš 
priežasties ligos turiu apleisti tą vie- 
ų-

19411 Canalport Avė. 
Tel. Roosevelt 2765

PARDAVIMUI arba mainymui nau- 
as 19 apt. namas. Geros įplaukos už 
'amą. Kaina nebrangi, S. W. kam
pas 71st St. ir Green. Telefonuokit 
savininkui Crawford 4451.

J IEŠKĄ U Stanislovo Armono.
Paeina Kaltinėnų miestelio, Tau-’ 
ragės apsk. Gyveno Rockford. I 
III. Turiu svarbu reikalu. Meld-• s

žiu atsišaukti arba žinanti apie 
jį praneškit, busiu labai dėkin
gas. A. ARMONAS, The Cra- 
ford Hotel. Win<lsor, Ont., Ca- 
nada.

Tel. I.afayette 8705—8706

RUBIN BROS.
\ * t I ’

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO

• REIKIA viršininko, kuris gali pa
traukti prie savęs įvairiai kalabn- 
čius žmones ir išmokinti juos par
davinėti* musų augštos rųšies sub- 
divizijas. Atidarysiu) sąskaitą prieš 
busiantį komisą.

NYDICK AND CO.
310 S. Michigan Avė.

PARDUODU bučernę ir gro- 
sernę, labai geroj vietoj. Bizni 
išdirbtas per daug metų, 
kas 
ant

Jei 
mažai pinigų turit, duosiu 
lengvų išmokėjimų.

3559 So. Wallace St.

PARDAVIMUI naujas bungalow, 
$500 įnešti, kitus kaip rendą. Taip
gi priimsime antrus morgičiuR už 
jilną jų vertę. Ta bungalow randa
mi vienuolyno apielinkėj.

Atsišaukite
6953' So. Western Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS

ARSI VEDIMAI Office Tel. Boulevard 4996

Kainos 
numuštos 
iki Bubbling

10

IEŠKAU apsivedimui merginos ar-Į 
ba našlės, gali būt ir su keletą vai- į 
kų, jeigu turi kiek savo turto. Aš 
esu vaikinas 37 metų amžiaus, turiu 
savo farmą 250 akrų žemės. Man j 
reikalinga moteris, nes vienam atsi-, 
bodo' gyventi. Su pirmu laišku meld
žiu savo fotografiją atsiųsti. Duo-. 
siu atsakymų kiekvienai. Vyrai nera- 
šinėkit. W. Chesna, Bagley, Mich.

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Padarome paskolas ir apsaugojam 
nuo ugnies. Parduodame ir maino
me namus greitu laiku.

1747 W. 47th Street
2-ros lubos 
Chicago, III.

REIKIA 2 patyrusių shearmen’ų 
ir 4 darbininkų darbui j geležies at
karpų jardą. 2084 Southport Avė.

REIKALINGI 3 karpenteriai, nuo
latinis darbas. Kreipkitės 8:00 vai. 
ryto. Englander Spring Bed Co., 3961 
Ix)we Avė.

REIKIA patyrusiu siuvėjų prie vy
rų sack kautų ir overkautų. Šaukite 
Hammond 1979.

REIKALINGAS atsakantis vy
ras, kuris norėtų išdirbti laun- 
dry route 18-tos gatvės apielin
kėj. Labai gera proga uždirbti 
pinigų.

1751 W. Grand Avę.

GROJIKUS pianas, biskį var
totas, dėl kraustymus turiu par
duoti. 6186 So. Halsted St.

NAMAI-2EME

Ieškokite vardo

INGERSOLL
ant veido.

Ingersotl yra garsiausi ir 
mėgiamiausi laikrodėliai pa
sauly. Kas dieną veik tiek 
žmonių perka Ingersoll Ame
rikoje kiek visų kitų rusių 
laikrodėlių krūvon sudėtų. Jie 
pigiausi užtikėtini laikrodėliai. 
Jie garantuoti. Apsimokės 
jums ieškoti tik šį vardą ant 
veido.

Rušys nuo $1.50 iki $9.50

Train
Over 
Elavia

šei vvy n
Cohans
Erlanger — The Cocoanuts
Garrick — Svveet heart Time
Princess — Kongo
Blackstone Coal Oil Jen-

1 nie
Apollo — Greenvvick Village 

i Follies
I Olympic — Kitty’s Kisses. 
Sekamą savaitę —She Couldn’t 
Say No

Studebaker — Alias the Dea- 
con. Sekamą savaitę — The

Runaway Koad
| Goodman — Why Not? Se- 
, karna savaite — rhe Cabinet 
Minister.

JIESKO partnerių
REIKALINGAS partneris j bučer

nės biznį. Nesvarbu kiok kapitalo 
įneš, bet turi būti patyręs ir atsa
kantis bučeris. Gali būti vedęs. Yra 
4 -kambariai pagyvenimui.

JOHN DAMBRAS 
1409 So. 49th Court 

Cicero, III.

REIKALINGAS partneris prie 
bučernės biznio, nevedusiam vy
rui, nors be patyrimo ir su ma
žais pinigais, gera proga įstoti 
biznio srytin.

3402 Archer Avė.

JIESKO KAMBARIŲ

Smulkmenos
Prasidėjus žiemos sezpnuf ir 

visokiems vakarams, atsteigia- 
:mas Naujienose ir “Teatro-Mu- 
zikos” skyrius. Musų artistus, 

• muzikus, dainininkus ir kriti- 
kus kviečiame bendradarbiauti 
jame.

Eight Street
I Aryan Grotto) 
Bolm baletas, kurio 
yra Ruth Page.

teatre (buv. 
dabar yra 

žvaigžde

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
MOTERŲ TIKRA NAUJIENA

ar trys
Kas

BEIKALING1 du 
kambariai dėl gyvenimo, 
turite tokius kambarius, malo
nėkite pranešti.

. ! 1739 So. ' Halsted St.
Botf 882 '

SENA, ATSAKANTI 
ĮSTAIGA

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

Jei jus norite dirbti ir sek
ti instrukcijas.

Mes galim jumis priimti

Gera mokestis tinkantiems 
vyrams.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ ą
r »

RUIMAS rendai vyrui, prie 
mažos šeimynos. Kambaris švie
sus. Visi geri įrengimai. Ypata 
turi būti švari ir mandagi. 2-ros 
lubos, 8436 Gilbert Court, Tel. 
Vincennes 2709.

Atsišaukit nuo 
9:30 ryto iki 12 dieną

MR. SLEZAS 
Rooin 830 

Morrison Hotel

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

LABAI prieinama kaina 6 pagyve
nimų mūrinis namas po 6 kambarius. 
2 maudynės kožname flate, plytukių 
grindys ir sienos maudynėse, aržuo
lo grindys ir mahogany baigtas. En- 
glish beizmentas, ugniavietės ir kny- 
g<An šėputės, geriausioje apielinkėje 
Chicagoj, skersai gatvės nuo didžiau
sių parkų South Side, mūrinis gara
žus dėl 5 mašinų, apšildomas. Rendų 
j metus daugiau kaip dešimt tūk
stančių. Savininkas yra priverstas 
parduoti arba priimu seną namą ir 
pinigų, nežiūrint kokioj apielinkėj 
rastųsi jūsų namas. Norėdamas pa
sinaudot šita proga tuojaus matyk

STANLEY MICKEVICE 
901 W. 33rd Street 

Yards 4669

MOKYKLOS

GEROS ĮPLAUKOS’

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS

Su benčiumi, kabinetu ir 
zikos roleliais, kaina $75.

3323 Lincoln Avė.
1 fl.

mu-

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Daromas geras biznis. Pigiai par
duosiu už cash. Tel. Canal 6772.

PARDAVIMUI restaurantap ir room- 
ing house. 1'114 W. Madison St.

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

GROJIKUS pianas pardavi
mui. Už $95 nupirksit mano 
grojiklį pianą su benčiumi ir 
lėmis. Atsišaukit

1728 So. Ashland Avė.
1 fl.

ro-

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

C. D. EULETTE
5529 So. Halsted St.

TURIU parduoti savo 8 flatų 
mūrinį namą, akmeniniu fron
tu, 2-6 ir 1-4 kambarių, moder
niškas, cash $8000 arba daugiau 
Apleidžiu miestą. 1945 N. Al- 
bany Avė., netoli Armitage Av., 
viršutinis flatas.

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Rea! Estate biznio ir t. t. Musu mo
kyklos Jcreditai priimami Illinois 
'State Universitete.

UniversaI Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 83 gatvėą, 2 lubos)

• VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER
1 COLLEGE,

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

MAINAU 6 apartmebtų build-1 
ingą ant mažesnės prapertės ar
ba farmos. Atsišaukit tuojaus.

3539 So. Wajlace St.
Tel. Boulevard 7867

BARGENAS. Pardavimui naujas 
muro namas 2 augštų po 5 kamba
rius; trys miegami kambariai, aržuo
lo trimingas, karštu vandeniu šildo
ma. Parduosiu už $1,000 pigiau, ne
gu kainavo namas. 6836 So. Rock- i 
well St. Savinįnkas JOE LELEIKA, 
6352 So. Claremont St.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643


