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Didelis Darbiečivą Laimėjimas Anglijoje
Mussolini š o v i k a s 

buvo fašistas
Buvusio kaizerio sūnūs 

sugautas sąmoksle
Princas Oskaras žinosi su Lo- 

renzu, bandžiusiu nužudyt 
užsienio ministerį

Ex- kaizerio sūnūs sugau
tas monarchistų sąmoksle

Vo-

Sovietų apgavystės rodant savo 
kalėjimus užsienių delegacijom
Milžiniškas darbiečiy lai 

mėjimas Anglijoj
Šovusio Mussolini buvo 

fašistas

BERLINAS, XI. 2. 
kietijoj kilo naujas si 
ryšy su I lohenzollernų

Princas Oskaras, 
kaizerio Vilhelmo 
nūs, pasiuntė, k:
dėžę cigaretų \Vernerui 
zui, — asmeniui, 
kaltinamas dėl 
nužudyti užsienio 
nisterį Stresemanną. 
eigaretais princas | 
laišką, kuriame 
promituojamo 
planą nužudyti

šeima. 
buvusio 

penkias su- 
pox dovaną, 

Loiėn- 
buvo

pasikėsinimo 
reikalų mi- 
, Kartu su 
pasiuntė ir 

jis kai ką kum
pi įsimena apie

Ką tik įvykusiais miestų rin
kimais socialistai užkariavo 
160 naujų vietų

svarstomas

IX)NIM)NAS, XI. 3. - Muni
cipaliniuose rinkimuose, kurie 
praeitą pirmadienį įvyko Ang
lijoj, darbo partija turėjo di
džiausių laimėjimų. Beveik vi
sur konservatorių kandidatai 
buvo sumušti, ir išrinkti socia
listai.

'Lai buvo paprasti metiniai 
rinkimai, per kuriuos renkama 
vienas trečdalys miestų mieste
lių tarybų narių.

Nors tie rinkimai neturės 
jokio efekto jiarlamento sudė
čiai, bet jie aiškiai parodo 
žmonių ūpą ir nusistatymą da
bartinei konservatorių valdžiai.

Balsavimo duomenys iki šiol 
rodo, kad darbiečiai-socialistai 
miestų tarybose laimėjo 
naujų vietų, o pralaimėjo 
septyniolika.

Konservatoriai gi laimėjo
l>enkioliką vietų, o neteko 87.

Liberalai laimėjo septynias, 
o prakišo 56 vietas.

Rinkimų rezultatai turi di
džiausios svarbos tuo, kad svar
biausiuose pramonės centruose 
kontrolė bus darbiečių rankose, 
ir tuo budu miestų tarybos 
galės stipriai remti kasyklų 
darbininkų streiką. Daugumoj 
pramonės centrų darbiečių lai
mėjimai tiesiai nuostabus.

Ix?e<ls ir Sheffield, kurie vi-

Antro Zamboni buvo Bolognos 
“Fašistų Jaunuomenės” or
ganizacijos narys

160
tik

tik

Policijos prefektūros praneši
mu, jaunas Anteo Zamboni, 
kurs praeitą sekmadienį landė 
nušauti diktatorių Mussolini, ii 
kulis už tai buvo fašistų tuo
jau nudaigotas, buvęs vietos 
‘‘Fašistų Januomenės” organi
zacijos narys, bet pastaruoju 
laiku jau nebelankęs savo or- 
gan i zac i jos m i t i n gu.

Mammolo Zamboni, Bolognos 
spaustuvininkas ir jaunojo An
teo tėvas, taipjau antras jo sū
nūs ir keletas kitų asmenų, po
licijos Įtariamų kaipo sąmoks
lo dalyvių, tapo areštuoti.

Reikalauja mirties 
visiems Mussolinio 

priešams
ROMA, Italija, XI. 3. —Kal

bėdamas fašistų miniai, gene
ralinis fašistų partijos sekreto
rius Turati reikalavo 
bausmės 
priešams, 
turį būt 
asmenys, 
atimti 
tent, '
lamento narys, generolas 
gi Capello, kaltinamas dėl 
dymo užmušti 
moj 1925 m. 
ir
11 dieną metė Į MussolinĮ bom
bą.

reichstage.
Respublikinė

lauja. kad butų taikomas vals
tybės apsaugos įstatymas, ku
riame numatyta išgulimas 
kiekvieno buvusio kaizerių šei
mynos nario, kurs kuo nors 
butų įsimaišęs i sąmokslus

spauda reika-

Francijos socialistai daly 
vaus T. Sąjungoj

Partijos kongresas pritarė, kad 
Bcncour ir tolau pasiliktų 
Franci jos delegatu

neturį dalyvauti 
nedemokratiškuo- 

darbuose 
partijos 

savo se- 
Boncour,

rint kai kurių pareiškimo, kad 
socialistai 
“mistiškuose, 
se” Tautų Sąjungos
Francijos socialistų 
kongresas pask utinėj 
sijoj nutarė, kad Paul 
socialistų vadas, pasiliktų
liau Tautų Sąjungoj 
F ra n c i j os d e 1 eg a ta s.

kaipo

mirties 
Mussolinie 

atidėliojimo 
egzekucijai

visiems
Be jokio
atiduoti

kurie pirmiau kėsinos
Mussolini gyvastį,

Eito Zamboni. buvęs

Dideli potvyniai 
Austrijoje

jų kontrolėj, dabar pirmą kar
tą tapo socialistų užkariauti. 
Stoke-on-Trente socialistai lai
mėjo dešimt naujų vietų, Bir- 
minghame aštuonias, Manches
tery septynias. Bristoly tris, 
Liverpooly šešias, Nottingname 
penkias, Birkenheade
Kiek mažesnio pasisekimo dar
bščiai turėjo Londono prie
miesčiuose.

bu-
par- 
Lui- 
ban- 
Ro-Mus solinį 

lapkričio 1 dieną, 
Geno Lucetti, kurs rugsėjo

avi.

Idberalų partija, kaip ir pir- 
mesniuose linkimuose, buvo vi
sai nustelbta.

Kaliniu budelio byla
Katėjimo prievaizdas bauzdavo 

kalinius kišimu į karštą ir 
šaltą vandenį

VIEN N A, Austrija, XI. 3. 
—' Del smarkių lietų Korinti- 
joj kilo dideli potvyniai, dary
dami didelės žalos, ypač VeĮla- 
cho klony, šimtai žmonių liko 
be pastogės. Daug tiltų išnešta 
ir kai kur geležinkeliai išplauti.

BYLA DEL KU-KLUX-KLA- 
NIECIV RIAUŠIŲ

Mussplini uždaro nefa-
šistų laikraščius visoj !— Vakai čia pasibaigė byla dėl 

riaušių, Įvykusių birželio mė
nesį Ku-Klux-klaniečiams lai- 

— Pary- j<aIlĮ saVo mitingą. Apkaltinti 
sior ko- fje| vįaušių sukėlimo buvo de- 
pranesa, Vyni asmenys. Jury rado šešis 

kad Italijos vidaus reikalų nii-i jŲ kaltus, o kitus tris nekal- 
ne";tus. Pripažintiems kaltais bau

smė bus paskirta šiandie.

MARINETTE, Wis., XI.

Italijoj

žiaus laikraščio E? 
respondentas Romoj

nisterija įsakius uždaryti 
fašistų laikraščius visoj Itali
joj-

Albanijos minisleriy kabi 
notas griuvo įQ R H 4 .

Jjl
Chicagai ir apieltnkei federa

linis oro biuras 
našauja:

šiai dienai pra-

VIENNA, Austrija, XI. 3.— 
Albanijos ministerių kabinetas 
rezignavo ir naujai valdžiai su
daryti pakviesta Cena Bei, Al-įbent Į pavakarį; stiprus žiemių 
banijos m misteris Belgrade.

Cenn Bei buvo Achmedo Zo-
___  _______ ___ (gu kariuomenės štabo viršinin- minimum 3'
Paprastas jo kalinių | kas, ir vadovavo

BJRMINGHAM, Ala., XI. 3. 
— Vakar čia prasidėjo byla 
kalėjimo prievaizdo Charles 
R. Daviso, kaltinamo dėl mir
ties vieno kalinio, James W. 
Knoxo. - Prievaizdas Davis pa
sižymėjęs savo žiaurumu su 
kaliniais. Paprastas jo kalinių |kas, ir vadovavo operacijoms 
baudimas būdavęs nardyti juos laike Revoliucijos, pasibaigusios 
iš karsto į šaltą vandenį kalė-jišvijimu premjero vyskupo Fanjdžiasi 4:44 valandą. Mėnuo 
jimo skalbyklos kubiluose. »Noh ir jo valdžios. Ika 4:12 vai. ryto.

. Apsiniaukę; 
lietaus, gal ir

veikiausiai bus 
sniego; šalčiau,

vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
maksimom

Fahrenheito.
šiandie saulė teka 6:24,

88°

lei-
VUlUDUi 

ku 4:12 vai. ryto.

i .< uic and Atlantic Photo]
A imee Semple McPherson, kurią saugoja detel 

McPherson, kaip žinoma, yra paskilbusi “evangeliste”, kuri 
yra tardoma Los Angeles, Cal., dėl sąmokslo pasipinigauti.

ai.

Meksikos banditų kuopa 
apiplėšė miestelį

Paliuosavę kalinius, banditai 
į kalėjimą sukišo vietos ad
ministraciją

\VASHINGTONAS, XI. 3.— 
\merikos konsulas Mazatlane, 

|Wm. Blockcr, vakar pranešė 
.valstybės departamentui, kad 
[Meksikos bandįtai puolę Rosa- 
rio miestelį. Sinaloa valstijoj, 
paleidę iš kalėjimo kalinius ir 
Įkalinę vietos administracijos 
narius. Apiplėšę miešti 
ditai pasišalinę. Žmonių

'Vyriausybė pasiuntus 
linės kariuomenės būrį 
tams gaudyti.

Lietuvos žinios
Įstatymas senoms pini

ginėms byloms lik- 
viduot

ministerijų senoms 
byloms ir jų utskai- 
likviduoti Įstatymo 

Įstatymas numato 
Įvairiais atsitiki- 

padarytų nuo- 
1918—1921

KAI NAS, X. 14. — Minis- 
terių Kabinetui patiektas svar
styti visų 
piniginėms 
tomybėms 
projektas, 
likvidavimą
mais valstybei 
stolių, daugumoj 
metų laikotarpy, arba išieškant 
iš kaltininkų valstybei priklau
sančius pinigus, arba, kaltinin
kams nesant, likviduojant by
lą. '

Įstatyme numatoma tiems x 
klausimams spręsti atitinkama 
komisija iš teisingumo, krašto 
apsaugos, finansų, žemės ūkio 
ministerijų ir valstybės kontro
lės atstovų. Komisijos sprendi- 

XI. mas galutinis.

niekas

federa- 
bandy-

Ispanijos sienoj suimta 
32 tariami revoliu- 

cininkai
PERPIGNAN, Francija, 

3. — Vakar čia buvo areštuoti | 
trisdešimt du svetimšn’iai, is- 

'p-nri ir italai, kaitinami dėl 
sąmokslo kelti i evoliuciją Is- 

ipanijoj. Pas suimtuosius rasta 
!nemaža lauko telefonų, patro- 
.nų juostų ir kitokių Įtariamų

Darbininkų byla su 
“Auto” Bendrove

Charkovo politiniy kalinio Turky nacionalinis seimas 
ve! susirinko i

Katastrofingi gaisrai

protestas
Du vaikai sudegė

Kaltina sovietų vyriausybę dėl 
apgavysčių rodant “užsienių 
delegacijoms” kalėjimus

jozicijos atstovai, k 
tyni buvo pakarti, 
moj sesijoj nesirodė

ANGORA,, Turkija, 
nacionalinis

atidaro*

Xi. 3.— 
seimas! Turkijos

BEIŲINAS, XI. 3. —Cha:-|v§] susirinko posėdžiams, .bet 
kovo kalėjimo politiniai kali-:opozicinės partijos nariai nepa- 
niai pasiuntė Ukrainos sovietų |sirodė. Iš septyniolikos tuščių 
valdžiai protestą prieš tas ap-^seime vietų septynios priklausė 
gavystes, kuriomis valdžia nau-Opozicijos nariams, kurie prieš 
dojasi rodydama užsienių ‘‘de kiek laiko buvo pakarti kaipo 

kalėjimus, 'dalyviai nepasisekusio Smirnoj 
sąmokslo nuversti prezidentą 
Kimia IĮ Pašą ir krašto valdžią 
pasiimti Į savo rankas.

Atidarydamas 
(lentas Kemalis
pabrėžė, kad jis ir toliau visas 
savo jėgas pašvęsiąs respubli
kos progresui. Jis pasakė, 
šiuo laiku krašto vidujinė 
tarptautinė padėtis esanti 
tenkinama.

legacjoms

Protestą yra pasirašę septy
niolika kalinių socialistų ir 
anarchistų, uždarytų Charkovo 
kalėjime, taip jų ir buvęs liau
dies komisaras Vladimiras Kro- 
tovskis.

Savo proteste ji 
ko:

ką su

seimą prezi- 
savq kalboj

MARQUETTE, Midi., ’X1. 3. 
— Du vietos piliečių Tomanų 
vaikučiai žuvo ugny, kuri pra
eitą naktį čia sunaikino jų gy
venamuosius namus.

KALNAS, X. 14. —' Kauno 
Akcinės Bendrovės “Auto” dar
bininkai savo susirinkime spa

lių 12 d. nutarė: atleistiems iš 
1 darbo darbininkams nepasi
traukti nuo darbo tol, kol 
Bendrovė užmokės priklausan
čias algas (už 2V-j mėn.) ir 
kompensacijas. Be to. nutarta 
kreiptis Į vyriausybę. Kauno 
miesto valdybą ir Seimo skun
dų komisiją, kad butų ištirta 
padėtis ir ateita darbininkams 
pagalbon savo uždarbį atgauti.

Trys vaikai žuvo ugny

Ii nuo čia vakar sudegė trys 
taimerio vaikai. Jie buvo vieni 
namie, ir vyresnysis jų, 11 me
tų, norėdamas greičiai! Įkurti 
krosnį, ant dar neužgesusios 
ugnies pylė kerosino, kuris 
spliodavo. Namai taipjau 
degė.

Dvi sankrovos sudegė

Džiovininkų sanatorija 
Varėnoj

su-

: | PINE GROVE, Ky.,

ir 
pa-“Kai Amerikos, Anglijos, Vo

kietijos ir kitų kraštų “darbi
ninkų delegacijos” atvyksta Į 
sovietų Rusiją, vyriausybė, ro
dydama joms mūsiški Charko
vo centralinį kalėjimą, 
jasi biauria apgavyste, 
vieną kartą politiniai 
smurtu pergabenami 
vietas,, kur užsienio 
visai negali prie 
matyti, o patys delegatai užtik- j

kalinių pultas važiuojant jam automo- 
. biliu iš LunjJčau Į Langsoną,

naudo*
Kiek- 

kaliniai

Kiny banditai nužudę 
francuzų konsulą

PEKINAS, Kinai, XI. 3
į tokias Praneša, kad Lungčave, Kuan- 

delegatai jrSi provincijoj, kiniečių bandi- 
jų prieiti ir įaj nnžudę francuzų konsulą

j Robertą. Jis* buvęs banditų už-
trinami, kad politinių 
|kalėjime visai nė nesą.

I
“Be to su politiniais kaliniais apie keturiasdešimt 
elgiamos žiauriausiu budu. pietus.

Jiems sukamos rankos, jie spar
domi batais ir mušami šautu
vų drūtgaliais; jiems grumoja- 
ma dar- žiauresnėmis bausmė
mis, jei jie drįstų protestuoti 
prieš vartojamas apgavystes,”

Tatai protestuodami prieš vi
sa tą, kaliniai paskelbė bado 
streiką, reikalaudami kad smur
tas ir apgavystės pasibaigtų.

Kaip tokių apgavysčių pavyz
dį, kaliniai ssavo proteste nuro
do į atsilankymą Amerikos 
studentų delegacijos, kuriai ro
dant Charkovo kalėjimą buvo

NEGRAS PUOLĖ BALTĄ 
MOTERIŠKĘ

XI. 3. — Neži- 
vakar čia buvo 
moteriškę, M ra. 
47 metų, resto-

te- tikrinama, kad jokių politinių 
’ kalinių nesą.

GARY, Ind., 
nomas negras 
užpuolęs baltą 
James Cooper, 
rano darbininkę. Moteriškė grį
žo namo, kai netoli nuo Qalu- 
met upės puolė ją negras, j 
Tarp abiejų kilo kova, pasi-1 
baigus tut, kad moteriškė ga
lų gale būvio nustumta į upę. 
Negras pabėgo, ir policija da
bar jo ieško. • I

am — m1 “ ""    m ■ywe**Tg 1̂ . 'LJ1

IMPERFECT IN ORIGINAL

KAI NAS, X. 14. — šiomis 
dienomis pradėtas remontuoti 
namas Varėnoj džiovininkų sa
natorijai ir antrasis namas sa
natorijos personalui. Sanatori
jos remontas bus pabaigtas 
1927 metų gegužės mėnesio 1 
dieną. Joj tilps 50 ligonių.

KAUNAS, X. 14. — Dramos 
artistų skrajojamoji trupė su

— Gaisras sunaikino čia dvi 
dideles prekių sankrovas, pada
rydamas daugiau, kaip 20,(0p jp-le O. Rymaite išvyksta į pro- 
dolerių nuostolių. vinciją visai eilei spektaklių.

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

mą besižvalgant
rašiau. Lietuvos padan-

Baltijos Amerikos Linijos

turi

>ciku 
gč.l per 
atmainų, kurias užsienio pro-

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo 1SABELLE KAY

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

neliai kurie bus indomus kožnai lietuvei šeimininkei

RODYKLĖ No. 56
Naminiai Panigelbėjimai

Nuėmimui nuo sienos plėtmų pa
darytų degtuką braukiant, ištrink tą 
vietą lemono šmočiuku, paskui nu
valyk skaruliu padažytu kreidoj. 
Numazgok paviešį šiltu vandeniu ir 
muilu ir greitai nušluostyk tyru ska
ruliu padažytu tyrame vandenyj.

Užlaikymui sidabrinių šaukštų ir

’. irimo Receptas
Kukui it».ts yra tikras Amerikos 

produktas. Aioj šalyj auga dviejų 
lūšių kukurūzai (komai), geltoni ir 
balti. Svarbiausias maisto elemen
tas kukurūze yra krakmolas. Deda
mi į dėžes kukurūzai vadinami sal
dieji. Kernai galima naudot keliais 
budąis; grūduose, pudinguose, ir si
rupuose, arba žali kaip stovi. Ska
nus ir sveikas į
prasmoga jūsų :
ruzų pudingas.
dingas yra lengva padaryti ir pigus.

Kornų Pudingas
h puoduko evaporated pieno 
l’i puoduko \antiena 
K šaukštuko thuskos

singai apibudinti ramios revo
liucijos atmainomis. Ir ištikrų- 
jų, demokratijos laisve visame 
pradeda įsigalėti. Spaudos, su
sirinkimų, žodžio laisvė jau at
gaivinta. Rašo, kalba, renkas,

PAPANKIAUSIAS
KELIAS

pudingas kuris bus j peiliu skaisčiai, pamerk juos į bo- 
šeimynai tai kuku-)takso vandenį, keletą valandų, sykį
Sekantis komų pu-

valiuotojo
K šaukštuko pipirų
2 kiaušiniai
2 puodukai kornų nugramdytų 

ankštie;', arba iš dėžės.

pa

nuo

virti, dadėk ki 
šini į kiaušir

<lą.

pieną ir vandenį; tladėk 
ii uždaią. 'irk iki pradės už- 

supiik mi- 
suplaktus. 

kepamą >n- 
vandeus

iu.-

št
ir kepk \mutinianie karštvje iki 
kietos kaip paprasta kiaušinienė, 
patinka. ųal:ma įdėt šaukštuką 
smulkintu .-voyunų ir du šaukštu 
putų žalių pipiių prie kitko.

Virtuvės Patarimai
Nuvalymui alumino indų tinkamai 

naudok plieno vilnas ir muilą karš 
tame vandenyje. Paskui nupla> 
pilnai šiltu vandeniu ir gabaus

yti t lėkti iška 
maža minkšta

su
ka

(ai

go te 
t i m u s 
kam dauginus

sudedi kiaušinių bal- 
lenkt ir lenkt ją, Įsu- 
a oro kiek irai ima i

t smet< 
kiek ga

savaitėje. Vanduo- turi būti netoli 
virimo karščio.

Biskelis glicerino greitai 
kavos ar arbatos plėtmus 
uiii staltiesių. Užliek biskį 

i ant plėtinį] ir numazgok 
Ibudu.

Grožės Patarimai

nuo lini-

paprastu

dalykas
tiesiai

yra

rainiai1 aurotį reikia 
į keletą minutų patogioj, lengvoj po- 
I zicijoj ir tas padės prašalint nera
mumą ir savijautą. Tinkama.-, laiky- 

• masis kada stovi arba eini taipgi 
Ijadidins jūsų išvaiztią ir 
;<’rą-ą. Reikia vengti nerviš! 
i mu.-kulu nutampymo einant 
Gint. Iškreipta pozicija yra 
iš priežasčių užkietėjimo ir
gurno. Teisingas tiesumas pade.- 
statyt jūsų pobūdį ir gyvenin

i prie to tuos žmonės, kurie 
Į ,-usitinka.

urnų

nei\i n- 
nu- 

ir 
j u mi.-

savas padorumo ribas. Ir kiek 
toji laisvė siekia pilnai’ valsty
binio nusistatymo, tiek ji ken
čiama. Kiek ji negriauna Lie
tuvos nepriklausomybę, tiek jai 
niekas neprieštarauja. Krikš
čionys demokratai ir bendrai 
visi įvairus plauko juodašimčiai 
senai pranašavo dabartines vy
riausybės krizi, lu't juo toliau, 
juo labiau vyriausybes padėtis 
stiprėja. Visi visuomenės ak
tingieji sluoksniai, kuriems ru
pi demokratinis žmonių sugyve
nimas atsidėję palaiko valdžią'. 
Pertai visame krašte vyriausy
bes nariai įgijo didelio popule- 
riškumo. šit jau šeštas mene
si.;, kai yra susidariusi naujoji 
vyriausybė, šeštas mėnesi:;, kai 
iu fotografija vitrinose Kau-

Ar Jus Bandėt Padaryti 
Borden’s Whipped Cream?

Štai yra receptas dėl kurio Borden’s Evapo- 
rated Pienas yra labai tinkamas. Tai yra re
ceptas kurį galima vien tiktai padaryti su 
Borden’s Evaporated Pienu, nes Borden’s rie
bus pilnas Smetonos pienas ir yra tinkamas 
dėl vartojimo ten kur tik reikia vartoti pieną 
arba Smetoną. Geriausia dalis Borden’s Eva
porated Pieno yra ta, kad jis yra ekonoma

Turėkit visuomet savo aisbaksyje Borden’s Evapo
rated Pieno. Jis niekuomet nesugenda. Vartokit 
dėl padarymo pudingų, pajų, Saločių, prieskonių, 
košelių sosų, smetoninių daržovių arba dėl kitokių

ima. Jei palaikysi 
keletą valandų iki 

plaksiant, ji susiplaks labai greitai. Į1-'
Taipgi pa aldink smetona po išpla- v;
kinu

Y patiška Sveikata

‘ Mano vyras nevalgo špinakų, bet 
mėgsta kručkus, o aš negaliu \algyt 
kiut’kų”: “Mano mergaitė visada mė
go pieną, bet negaliu priverst vai
ką išgert nors stiklą pieno per die
ną'. Tokios pastabos yra iš mote
li! kurios api upina šeimyna valgio 
: eikalavimais. Beveik visada taip 
būna kad vienas iš namiškiu nemėg- 
. a sviesto. Geriausia apsieiti tai 
nesakyti kad tas ar tas nepatinka, 
šeimininkė tegul ruošia kas reikalin
ga ir namiškiai tegul valgo kas yra 
paduota. Bet kaip tas galima pada- 

\ r iTiktai parenka: t tam tikrus 
valgius ir tinkamai juos pi:rengiant 
kad butų skanus ir sveiki.

nt' įskabyfos ir 
besi tie,s jomis 
i jas bežiūrinčių.

žmonių būrelį
J gyventojus

einami ir visur jie matomi, tiel 
susirinkimuose, tiek teatre, tiel 
gatvėj ir be jokių cilinderių

si jų iš kitų eilinių piliečių. 
Lietuvoj tai naujan\I.-.?. Seniau 
to nebuvo. Buvusieji krikščio-

Iii

MES REKO.MENIU’OJ AME
; k alinga pieno. 
Kellogg’.- 
ei kata.

All-Bran y;a kelias 
Vilkit jį su prieskoniais 

rekomenduoja Kelio ijg’s
todėl, kad jis yra 100% veikiantis.

tas Stulginskn.
cuvt- pi’it'inanias

caras. Vieuami 
inilingu šiaip vi 
darbininku vra

U

voik niekur ne- 
vgiuanl ru- 
iš skaitlįn-

vyriausybę
Ką p man davė r I gi 

maut žmogumi. Dabar . 
žmogus, tikras Lietuvos

KAIP PADARYTI 
WHIP. BORDEN’S 

EVAPORATED 
PIENĄ

AliJarykit kei.g Borden'* Evh- 
po-atrd Pieno Ir latatykit ke
lią | puodą šalto vandens ku
ria uždengtų tris ketv frtadiiliUH 
keno. Užvirinki*- ir kuomet 
vanduo pradės kunkulioti, iš
imkit tuojau kenę iš vandens 
ir užšaldykit, kad butų šaltas 
kaip ledas. Paskiau suplikti 
Kilu b I Aid t) ir plakit bu kiau
šiniu plaktuvu 
Užsaldyk t pagal

VMaw«rT«H»o 
evaporatid 

MILK

DYKAI

kol HUHtingH.
nkonj. /

M ažas
Kelias'
6 unc.

“Estoiiis" Gniod, 7 diena 
Važiuokit visu keliu vandeniu 

į pačią 
KLAIPĖDĄ 

per laisvąjį Danzigo portą 
Iš ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS,
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

.$15 abipus.
Taksai atskiri u m

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
į bendrovę:

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

visiems valgiams, nes Borden’s 
porated Hienas yra tyras ūkio 
as su palikta jame smetona. .Hs 
kv' tusiems tikslams kuriems

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdines b.nkutis 
BAMBI N O. M s norime, 
kad jus išbandytuniet jjl
F. AD. RICHTER & CO.

Berry A So. 5th Sts.
Brcoklyn, N. Y.

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo magiomis 
kojomis—pamėginkite

Genausis Kūdikiams

1

BAHY? BE5T
FR1END >

O

ki’iiiųG’.s ir dirbu 
Mano ateiti:;, nuliu 
bar priklauso nuo 
;nus visu, tlraupai

IIU O

OI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3511-16 Roosevelt Rd.

Arti St. I.ouis Avė.
CHICAGO, ILL.

g\ velnina 
me. šiai

k tirti 
nori-

man davė nauja 
’-iu jai. Ir tuos

paprastus teisingai pasak 
žodžius didžiausia milingo

dilini.35c. vaistinė

"*-C<?Np

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
bingesnio.

viduriuosc ir skilvyje ne- 
nieko geresnio ir pagel

$
v-..

■

pasisekimo tarp ateistų girtuok
lių valdininkų ir iš tarnybos 
pašalintų karininkų. Mėgino jie 
savanorių organizuoti, Let ne
vyksta. Buvusieji savu noriai

visai nesigiria ir neva 
tai slaptas. Organizuoja-

kuriuo
neigia,
mi fašistai, kurie net slapių ai

Dirba išsijuosę 
tais. Vienas t

įmanydami 
:ieime daro meni 
Mausimus ir tei

šėlsta.
fron-

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
‘>ai puikys ir patogus 
tusidėjiniui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
'inka dėl daug pirki- 
nii; ir dėl mažai. Jie 
cinku kožnai šeimi- 
ninkei, kuri perka 

<lau£ ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
nfiro. priJuodant šį akelbim, ir 40c. Persiimti- 
/no «.'S 5c.

< , * a •’CST*** "Įfr-

t

■JO*
. &■

i

♦» ■

NAUJIENOS
1739 So.,Halsted St Chicago, H!

vis nei a pavojiffgi, nes pasise
kimo neturi, tik drumsčia ra
mumą ir trukdb brangu laika. 
Pakrikę Lietuvos komunistai ir, 
žinoma, dabartinei vyriausybei 
via opozicijoj, bei slapiuos sa-

šią vyriausybę tik kritikuosią,

pūko gero nelaukia, bet jei šiai 
vyriausybei reiktu atsistatyti,
komunistai su reakcija kovoti

/ Krikščioniškai demokratiškas 
Frontas pusėtinai subyrėjo. Dar
bo federacija darbininkų tarpe 
veik susilikvidavo, liko tik va
dai ‘daktarai” ir dievobaimin
gos, pamaldingos moterėlės. 
Ūkininkų sąjunga pusėtinai ap-

tnkit jį savo kavoj. Jis suteiks kavai labai gardų 
skoni.
Borden’s Evaporated Pienas visuomet turėtų rastis 
jūsų aisbaksy, nes jus negalite žinoti, kuomet jums 
gali prireikti pieno. Tai yra saugiausias pienas, ir 
jis visuomet gatavas dėl vartojimo bile kokiame at
sitikime. Jis nesugenda. Reikalaukit jo nuo savo 
groserninko. Jis žino Borden’s ir maloniai parduos 
jį jums.

100,000 moterų nuolatos, pri- 
Kiunėiu muilui naujuH receptus 
hu Borden’H Evnropnted Pienu. 
JciKU jus norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos Įvairius recep
tus bu Borden’s išpildykit ku
pono pažymėdamas kokių re
ceptų jums reikia, ir prisius- 
kit

TEN IR iš
LIETUVOSl’EK HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Reliance, Alhert

Ballin, Deutschland
’ Hamburg

ir populiariSki vieno kabiu 
laivai,

Cltfveland, >Vcstphalia,
Thuringia

)inės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

mums.

WJI

KUPONAS

Vardas .

I )uona 
Saldainiai

• rosi.
\ argu

Mėsa
Košelė

los narių 
ra likusių.

tik trečdalio

h mokratai, kaipo tokie ir ne
smagiai jaučiasi, ju vadų tarpe 
eina rietenos. Ateitininkai tir
psta. Kai kurie jų stoja į tau- 
liniukų eiles. Kiti skuba be- 
parliniais krikštytis. Labai 
sparčiai auga profesinės bendros 
darbininkų sąjungos .ir bendrai 
socialdemokratų judėjimas. 
Daug kas tikėjosi, kad social
demokratams įėjus į vyriausy
bę, daug jie nustosią narių ir 
s i m patikli, 
nematyti, 
nizuojasi 
ia u n imas i
Bendrai suglaudus socialdemo
kratų pozicija stiprėja, ne lik 
narių skaičiumi, bet ir savo 
inleligentija. Jei ir toliau par
tija lurės tinkamo takto ir ge
bėjimo planingai vesti darbą, 
tai ateity ji Lietuvoj bus viena 
stipriausių partijų, tą krikščio
nys demokratai gerai nujaučia, 
todėl taip puola socialdemokra
tus. Tiek šiuom tarpu.

—Tolimasai Jonas.

Didelis

Kenas

16 u ne.

Lithuanian

(’OMPANY

Oc/tc&M
dalimi 

jums I 
pilno

vandens suteiks
puodukus gryno

Smetonos pieno

Pudingai
Sosai

Didelis kenas
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO

A t liesas ..............

The borden
Borden Building, New York

KALENDORIAUS REFORMA

is NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

JĖZUITAMS DIRBT!
FABRIKAS

ONSWEETENEO

Mporated
MILK

Plūs U. S. Kovonue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del pennito ir kilų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines, Ine. 
General Agentą

177 N. Michigan Avė. 
Chicago, UI.

Lietuvoj lankėsi 
jungos technikos i 
komiteto narys p. Kotsuort. Jo 
lankymosi tikslas— paaiškinti 
projektuojamą naują kalendo
rių. Dabartinis kalendorius esąs 
netikslus, o prekyboj, pramonėj 
yra neteisingas ir sudarąs keb
lumų. Todėl siūloma kalendo
rių sutikslinti: kiekviena mėn. 
sudaryti iš 4 s'avaičiu arba 28 
dienų, o visus metus iš 13 mė-

ir patarimų
susisuko lizdą čia sau klerikalai. 
Gimnazijos kapelionas — kuni
gas, direktorius kunigas ir mo
kytojų dalis — akli davatkos. 
Prasidėjo mokinių davatkini- 
mas. Klerikalų įtakos vaikai 
pradėjo nebeklausyti t tėvų, fa
natizmas apėmė jaunas galve-

bet tikrenybėj tol nėšių. Kaip žinoma, metai turi 
365 dienas, o 13 mėnesių po 28 
dienas sudaro tik 361 dienas. 
Liekančią dieną manoma iš
skirti ir pavadinti “naujų bietų 
diena,“ o kas ketvirti metai 
'priaugančią dieną numatoma 
nukelti j paskutines 
m. dienas, išskirti 
metų dienų skaičiaus 
kokia nors pasauline
Toks kalendoriaus sutvarkymas 
atleisias vien tik Enronoie 2.-

Ypač sparčiai orga- 
socialdemokratiškas 

“žiežirbos” sąjungą.

birželio 
iš bendro 
ir laikyti 

švente.

000,000 dolerių kapitalo.

TAGORĖ ATVAŽIUOS
I LIETUVĄ

Kas Dedasi 
Lietuvoj

PASIKEIS BELAISVIAIS 
LENKAIS

Lietuvos vyriausybė iš tarp
tautinio raudonojo kryžiaus 
gavą pasiūlymą pasikeisti su 
lenkais po 20 belaisvių.

Garsus indų rašytojas i'ago- 
rė musų atstovybės Berlyne sek
retoriui pareiškė, kad jis- mielai 
aplankysiąs Kauną, nes lietuvių 
muzikalinga kalba jį dominanti. 
Jis jau senai domisi musų kal
bos ryšiais su sanskritu. Va
žiuodamas į Rusiją būtinai su
stosiąs Kaune, tačiau nežinąs 
kuriuo laiku. Numatoma, kad 
tai busią lapkričio menesį.

ARCHEOLOGIJOS IŠKASENOS
1 Japilėnų kaimo,’ Panevėžio 

žmonCs imu žvyrą 

Jarašunas iškasė 
žmogaus šonkau-

keliams, p, 
apipuvusius 
’.im. ir 16 pinigėlių, ant kuriu 
dar žymų išspausti du sukry
žiuoti raktai. Radinys įteiktas 
Kauno miesto muziejui. Pasiro
do, kad tie pinigai esą Livoni
jos ordeno, o sukryžiuoti rak
tai—Rygos miesto ženklas.

Nemune randasi gintaro
“Lietuvos“ žiniomis, pii. p. 

tyrinėdamas Nemuną rado gin
taro 
kiais 
iriais

bės Pelesiškiais ir Misiš- 
A lytaus apskrit., Žadeiko- 
(Biršt.), Kalviais (Prie- 
Pašventupiu

Randami nedideli 
Daleliai, šviesiai ir 
tonus spalvos.

(Pakuonis), 
gintaro pa
tamsiai gel-.

šiai apie 1 t vaikų, klerikalų 
įkalbėtų, vežama i užsienį, į jė
zuitų vienuolynus (j Vokietiją, 
Holandiją). Dažnai levai neži
no , kur jų vaikai dingsta, štai

kairio sūnūs, turįs apie 15 me
tų. 'levai verkia, ieško savo

kad jis kažkur mirtį gavo. Nuo 
rūpesčio motina suserga. Bet 
štai po kelių mėnesių sužino,

vežlas kartu su kitais 11 vaikų 
į užsienį, i vienuolynus. Ten 
manoma iš jų padaryti jėzuitus. 
Vėliau tėvai gauna žinių, kad 
vaikai blogai laikomi, kenčia 
atlupti nuo savo tėvų. Jėzuitai 
stipriai laiko savo naguose ir, 
neišleidžia.

Girdėti, kad tėvai prašo val
džios grąžinti jų vaikus iš jė
zuitų vienuolynų ir patraukti 
kaltininkus tiesom

Iš šitų atsitikimų matome,

Lietuvos dainų šve 
komitetas

ruošti

Numatomai Lietuvos dainų 
šventei ruošti Kaune, susidarė 
komitetas, kurio pirmininku yra 
prof. Naujalis ii- ut»ri«i--- .keli
muzikai.

Kaune statys per Ncrj tiltą

irtoje nunešto potvynio me-

tyti naują tiltą ant poįių. Susi-

daryti sutartį su rangovais.

Importuotos Boheiman 
PLUNKSNOS 

Parduodamos pas

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

Chicago, III.
Geros rūšies baltos plunksnos ran
komis suplėšytos. Žąsų plunksnos 
svarui ......................................... 61.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, .su
maišytos su pūkais . ............ $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Neperleidžianti plunksnų jpilai, 
specialiai jardui ........................ 39c

kampeliai ant pareikalavimo

M 
M 
M 
M 
M
H 
H 
M

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
M 
M 
M

XXXXXXXXXXXXXXXYYXXXXXXXIkM

9. Kaina 45c.

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Chicago, Ui. '
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOS i 
i,_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Baltimors, Md.
Kureiaičio Kaimiečių Koncerto 

Įspūdžiai

'Garsus Kureiaičio Kaimiečių 
Koncertas jau praėjo; liko tik 
jo (spūdžiai, (ii turėdamas Iru 
puti laiko noriu juos čia ap; 
brėžti tu žiniai. kurie tokiai- 
dalskais įdomauja.

\ntunas Kurelailis, riisu-ja- 
(»< nu karo kareivis, visu poniu 
ir panelių mylimas, ir žinomas 
kaipo "Ballimorės lietuvių ma
tūras”, atliko kita dideli dalba 
lietuvystės labui, sugalvodamas 
“Kaimiečių Koncertą”. Tas da
vė gražų programą publikai ir 
“Lietuvių Kalbos Mokyklos" 
naudai pelno apie $150. Žino
ma. nemažesne dalis kredito 
priklauso adv. Nadui Rasteniui 
už parėmimą ir užgėrimą to 
prc.gramo ir palaikymo Kure
iaičio dvasios tame darbe.

Oras buvo tinkamas, publi
kos buvo jau pilna svetainė, ir 
truputį po 8-nią pasikėlė už 
danga, prasidėjo programas.

\o. 1 “Žemaičių Sekstetas" 
P Micke'iuniene. A. Mickų 

liuniulė. IL šimkevičienė. B. 
Mikuta. Viršila ir K. Žvinglis, 
po pastarojo vadovyste dainavo: 
“Ant marių krašto Palango- 
miestelis". “Aš ir mėgstu ten 
gyventi” ir "Sudiev, kvietkeli. 
tu brangiausia". Sudainavo be 
jokio rengimosi i.s kalno, bet 
labai gražiai; '•ėdėsi, kad ir es; 
Palangoje.

No. 2. "(drkalniškio Muzikan
tai“; D Dionizas. k->nce> tiiia; 
.1. Triburis. smuiką; ir Krau- 
ėiunas,. mandalina. Sugra’jiiu 
“I ietnviška Maršą" ir "Sukti
ni." Tas priminė publikai lietu
viškas Lietuvos vestuves ir ją 
visus smagumus.

No. 3. Jurgis Stankevičius 
(tarpe baltinu.riečių žinoma'; 
kaipo l’etuvių "\Vashingto- 
r’jis"), mclo-deklemavo “Mote
rystės Ypatvbės". Tas nubliką 
gražiai prijuokino.

No. I. Mikas (’.crmmskas at
liko vodevilio akla Jis savo 
.msukrumu ir spo-ais priminė 
lietuviško svoto buklumus.

No. o. " ži'm a. ’ c i 11 Sekstetas
vėl snd-'.ir.a. o “Kur banguoja 
Nemunėlis" ir “Per tėvulio lau
kui". Plojimu visiems netruko, 
bet žemaičiai dar gavo ir bukie
tui geliu.

lai pirma dalis koncerto.
Virtoj pertraukos adv. Vi

das Rastenis pasal o prakalbą. 
Jis kalbėjo apie "Lietuvių kal
bos mokyklą” ir reikalą ją rem
ti. Kalbėjo apie 29 minučių. Jo 
kalba buvo Įdomi ir pamoki
nanti. Apart kita ko jis pra
nešė, kad registracija prasidės 
la{ kr. 2. tai yra utarninko va
kare, kaip <S vakare, Lietuvių 
Svetainėje, ir bus du kari į sa
vaitę, utarninko ir serrdos va
karais.

Antra dalis koncerto tai bu
vo atvažiavimas operos artistu 
Į Lietuvos kaimą, lai Baltimo- 
lės talento pasirodymas.

No. 1. Ona. Lemaitė dainavo 
ariją iš "Sapho". Jos balsas ga
na turtingas ir gerai išlavin
tas. Ji lanko Peabody konser
vatoriją ir jau toli nužengusi 
dainininkė. Salė jai ūžė ploji
mais.

No. 2. Nadas Rastenis; jis su
dainavo "Dzūkų kraštas”. Sava 
daina ir ypata puikiai žavėjo 
publiką. Jam ir Onai Černiutei 
akompanavo Evelyna Čemiute, 
jauna, gabi pianiste.

No. 3. Leonora Eeravičiutė 
ir Marė Valiunienė, duetas. Dai
navo "Man gaila, kad žuvo” ir 
"Ilgu, ilgu man ant svieto”. Jos 
savo skambiais- balsais kaip 
lakštutės čiulbėti čiulbėjo.

No. I. A. Palovis šoko-džigus. 
Jis yra labai miklus šokikas, 
šokęs su amerikoniškomis niu- 
zikalėmis komedijomis. Ant Šo
kių jį gal mažai kas sukirstų. 
Jis gana gavo katučių.

No. 5. Kvartetas, — Stoškus, 
St. Benašiunas, A. Benašiunas 
ir E. Bakeris. Jie sudainavo 

“Sauk'lė tekėjo", “Ant marių 
krantelio” ir "Oi, broli, broli”. 
Visi turi gerus ir išlavintus bal
nis ir .".ražus vyrai. -Ją dainų 
publika negalėjo atsiklausyti.

si;m Kvartetui ir Paloviui 
pianu akompanavo p-lė Juzė 
I Janieliulė.

No. (i. Smuiko solo p-lė Ju
zė Danieliūtė ‘'Souvenir”, akom
panuojant I’, Močiutei. V lė Da- 
neiliutė yra gabi pianistė ir 
smuikininkė; ji mokinasi ir mo
kiu i muzikes.

N < 7. i.eonora t'eraviėiule.
soprano. dainavo pasirenkant, 
l abai puikiai dainavo ir visi 
plojo, lai ir M. Valionienei pia
nu akompanavo p-lė Kaltina 
l 'erav i( uite.

Ne. S. I'.nsamlis viršui i neto 
kvartilo ir p-liii Danieliūtės ir 
Maciūtės (pastarosios pirmo
ji smuiku, o antroji pianu ir 
dainuojant) sudainavo "Myli
mas berneli” ir "Moonlight and 
Besės”. Pritaikintos šviesos 
dainos, muzika, gražios ypatus 
scenoie, sudarė 'avinga liarmo- 
niją ir rodėsi norėjosi, kad tas 

įamžinai tęstųsi.
Tai taip išėjo Kureiaičio Kai- 

jmieėiu Koncertas, kurio progra- 
! mą jis vedė, ir už lai, apart di- 
j dėlės baltos gėlės jis užsitarna
vo dar ir didele padėka nuo pub- 

I likos.
Po to viso buvo šokiai, grie 

ižiant Danieliutės orkestrai. Su- 
■ sirinke linksminosi iki vėlai.

Daug pasidarbavo šiame va
kare ponios O. Danielienė, Mi- 

; Kuliene ir Adomaitienė. Jis gas- 
! p idinavo ir vaišino svečius kuo- 
nmkimi-iai. —St. Janusas,

Iš Brazilijos Padangės
Pasiliuosavęs iš kaiiuomenės 

atsargon, 1921 m. pabaigoje at
lankiau Pietinę Ameriką, ir iš
buvau tenai arti pusės metų. 
Atlankiau šias valstybes: Bra
zilija, l ragvaių. \rgentiną.

Važiavau tenai, nes girdėjau, 
kad tai laimės šalis, kad geni, 
lengva, smagu ir linksma tenai 
gyventi, kad auksas ir laimė 
pati žmogui siūlosi. Važiavai, 
dargi dėlto, kad pasatui pama
tyti, kaip kitur žmonės gyvena 
pasiteirauti, koks tenai lietuvių 
išeivių gyvenimas sužinoti.

Netrukus sugiižau atgal į 
Lietuvą. Mano draugai atsar
gos karininkai Kaziunas-Kaz 
lauskas, su kuriuo viename lai
ve keliavome ir Kutavičius ne
grįžo. Durnasis vargo ir skur
do prispaustas, bene, mirė; o 
antrasis trokšta grįžti Lietu
von. •

Ne pyragai Pietinėj Ameri
koj. Didelis tenai kraštas. Daug 
įvairių valstybių jame yra. 
Brazilija didžiulė valstybė, val
stybinė kalba portugalų. Sos
tinė • Rio-de-Janei ro. Labai 

'didelis, dailus uosto miestas. 
Centre daug yra marmurinių 

, ir šiaip gražios architektūros 
aukštų keliolikos gyvenimų na- 

Imų. Provincijoj pirmuoju .žvil
gsniu irgi gerai. Dideli laukui 
gan aukštais kalnais, kietomis 
uolomis aptverti. Platus miškai 

'žaliomis pievomis dabinti. Bot 
tarčiau prisižiūrėjus greitai vis
ikas atsibosta, jkiri ir tokį ilge
sį sukelia, kad, rodos, žemes 
draskytume!, vandenyną sau- 
sintumei ir kelią j tėvynę ttes- 
tumei. Ypač, kad kalbos nemo
ki. Kas susitinka su kuo (emi
grantai) tik ir kalbas, bėdavo
jo sielojas, kad pinigų Lietu
von sugrįžti nėra.

Tenai amžina vasara. Nieka
dos sniego ir ledo nesti. Kada 
pas mus žiema, tenai didžiausi 
karščiai. Tokie karščiai, kad 
vidudienį saulėje tiesiog svaigti 
nuo šilumos reikia. Musų žmo
gui nedirbant jau nėra kur pa
sidėti, o prie sunkaus darbo 
sveikata nebeneša, lodei ameri
konai nemėgsta musų išeivių 
samdytis. Jiems geriau duoda 
žemės sklypą, dirbk, s-ako, tu
rėsi, nedirbsi—badu mirsi. 0 
žemė—akmuo. Skaldink, tru
pink, sodink vynuoges, per ke
lius metus ^užaugs, duos vaisių 
gyventi. Kol suskaldysi ne vie
nas “guzas” kaktoje išaugs. 
Amerikiečiai labiau mėgsta is
panus, taip vadinamus, sezo

ninius, darbininkus. Prie karš
čių ispanai pripratę. Taip pat 
porlngMai. Pas šiuos vasara 
baigiasi kur kas ankščiau negu 
Pietinėj Amerikoj. Tad savo va
saros darbus nudirbę, portuga
lai tūkstančiais vyksta i * Pieti
nę* Ameriką, ir tenai uždarbiau
ja. Baigia ten vasaros darbus

grįžta vėl namo. Ir taip jie 
sezoniniai. Pusmetį namie, puš
im ti Pietinėj Amerikoj. 'Lodei 
kiti emigrantai,-kaitų ir musu 
lietuviai, negauna darbo. Per
karsta, musų žmonės negali 
t< kirui* karšty dirbti, kisti taip, 
kad pačiam vidurdieny papus iš 
jūrių šaltas vėjas, dangų apklo
ja migla, debesys, vesulai suka- 
u. daužosi, šėlsta. Pasidaro taip 
;al|a, kad nors kailinius vilkis. 
Ipralusiems prie tokių Maigių 
icrmainų niekai. Pasipurto, su
kandę dantis palaukia, praeina 
uitis, už mindos kitos vėl 
Judra, karšia. Ncpripralusiems 
Lai liga.

Miškai didžiausi. Bet nepama
tys! tenai milinio musų berže
lio, eglės, ąžuolo, klevo. Med
žiai visai kitoniški negu pas 
mis. Palmės su išskėstomis 
dariomis sakomis greit atsibos- 
a. J ie medžiai lietuvio širdies 
idraukia. Girių paukščiai, žvė
rys irgi nemusiški. Keliaudamas 
no tuos miškus daugybę bež
džionių, tigrų, dramblių, liūtų, 
meškų sutiksi. Pievose ganosi 
bandos raguočiu, k ieno tik sa
vininko pasilaiko apie 17 2(1 
tūkstančiu gyvulių banda. Ga
no raiti piemens, suaugę vyrai. 
Vienos bandos viena pamaina 
‘sti iš 12 20 raitų piemenų. 
r>ievose žolė labai greit auga. 
I vasarą piamia siena 3 karius.

Brazilijoj yra žmonių, ku
riems maža pasakyti gera gy
venti. Jiems per gerai gyventi. 
Lai savininkai dideliausių že
mės plotų, ar dirbtuvių. Turi 
iii* neaprėpiamus (artus, nesu
skaitomus būrius galvijų, bent 
no kelias dešimtis namų, po 
keletą dirbtuvių ir Lt. Jiems 
svarbu, kad pigesnį darbininką 
gavus, ir kad tasai darbininkas 
nitų kuo darbingiausias. Bedar
bių padėtis, skurdas ir vargas 
įų visai neliečia, jiems las ne
rupi. Darbngesni jiems —ispa
nai, portugalai —tie moka ir 
gali dariais dirbti. Ateivių iš 
musų krašto nemėgsta. Duoda 
laiba kuone bloginusį, kuone 

sunkiausi, kur jau ir ispanas 
nebeįstengia dirbti. Emigrantų 
bedarbiu yra tūkstančiai, tai, 
girdi, eikit, skaldyfi uolu.. Kad 
ir gavęs darbą gali dirbti tik 
pusmetį, kitą pusmetį darbo i Jei nori turėt 
nustoja. Tad pusę metų dirb-Į nuolatinį draugą - 
damas, ką Uždirba, sekantį be- Skaityk Naujienas

Budreeiser
TIKRAS APYNiy SALYKLO STROPAS

Jokių priemaišų, šiukšlių, ar priedų nėra var
tojama dėl Budweiser Tikrų Apynių Salyklos 
Syrupo. Tai kitus viršijantis ant kurio gali 
atsidėti 100%. Jis gali kainuoti jums keli cen
tai brangiau — bet kas nemokėtų tų kelių 
ekstra centų už salyklų,’kuri tiek gryna ir svei
ka, kad gali jų valgyti tiesiai iš blėšinės?

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

r^Western Sales Corporation
Chicago, III. j

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE
- /

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrų — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrų, ūkanų ar lietų.
3. Besiartinančių audrų ir smarkų vėjų.
4. Sniegų, pūgų ar šerkšnų, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

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

Siunčiant paštu parduodame po ..... 80 centų
Pasiimantiems iš ofis6 po...................75 centus

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

darkė' pusmetį yisus pinigus 
pravalgo, pragyvena. Net žmo
niško apsivilkimo nugai įsitai
syti.

Viena laimi*, kad visus bedar
bius i migrantus valdžia šelpia. 
Badu jie nemirs. Kad čia pas 
mus badas, tai išvažiavusieji 
laimės, ten badu nemirs. Emi
grantams gyventi yra šuopos. 
Duoda jiems duonos, arbatos, 
cukraus ir du kariu į savaitę 
žuvies ar silkės.

Labai ryškiai melas i akis- 
vienas dalykas: p<-i- didelis kon
trastas, skirt urnas žmonių gy
vuliniu. Per didi bagotyslė 
vienų, per didelis skurdas kilų. 
'Tas galima pastebėti luojaus 
ton saliu atvažiavus. Pav. mies
te Rio-de Janeiro, centre per 
malonus gyvenimas, per gražus 
namai, priemiesčiuose per didis 
skurdas. Žmonės gyvena bu
delėse iš senų namų stogo su- 
i ūdi jusių skardų sunertose. 
Vaikai pusbadžiai, pusplikiai 
bėginėja po neaptvertus kiemus", 
ropinėja po akmenuotą dirvoną.

Klausima.-;, kodėl Brazilijos 
valdžia Įsileidžia imigrantus, 
nors ir dabar tenai daug jų 
be darbo sėdinčių yra?

Valdžia pinigų turi. Kad dau
gėtų jų valstybėje žmonių, kad 
apgyventų tyrlaukius ir kad 
skintų nepereinamus miškus. 
Brazilijos valdžia įsileidžia i- 
migrantus. lik, deja, musų 
žmonės geriau be darbo pus
badžiai kur miesto šuopose sė
di, o neina į miškus, j liūto 
nasrus, neina kalnuos akme
nynu didžiausioj kaitroj trupin
ti.

Daugiausia susirūpinę i.šei- 
vysle lai Įvairios laivynų fir
mos. Joms rupi, kad daugiau 
keleivių keliautų. Kaip jos da
ro bizni, kokios jų kombinaci
jos sunku susekti. Bet, kad jos 
nuo įvairiu keliauninkų laimė- 
ja, kad gešel’tus daro tai nėra 
abejonės.

Vokiečiai gudresni. Pas juos 
irgi didi bedarbė. Liršlai apgy
ventas jų kraštas. Vykdamas 
Brazilijon, vokietis pasiima dar 
pinigų namo sugrįžti. Grįžta 
ne vienas. Ir keikia Pietų Ame
riką tėvynėn grįždami. ■

|"L. ž."| Petras Biržys.

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis* pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodj 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose.

Greit Išeis
. ........................................ ......

Tel. Lafavette 0094

GYVENIMAS E. V. K RŪKAS,
Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-LeidiĮjaH

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

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

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

4120 So. Richmond Street
Adresas:

900 W. 52n<] Street 
C hieago, UI.

Gerai patyrus gydytojas

N A PR AL A TAS
Draugai užsirašyki! GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.
Dr. A. J. Ncrmantn

1151 So. ’Vc.«Lrn Avė.
2-5-6-S v. > Chicago. III.

S
r"................ ............ ....... , • ų

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

Optemestrist

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapat hi

i Dr. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313L --------------- ———>

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų 

Vlll.M..... !■ ..................../

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. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A 1) V O K A T A* S 

Miesto Ofisas
J 90 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.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St. 7

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo DrG

Vakarais
gll S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAK1S
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CIIICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. \Vashington & Clark
Namų Tol.: Hyde Park 3395

!( V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 53t 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S’. Halsted St, Chicago 
Tel. Yards 4681j —------—..... J

[JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

> 5349 So. Hermitage Avenne 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piot. Vaka- 
t rais: Utarn, Ketv. ir Sub. nuo 

6-9. Ned. iki 1-mai. Prirengia 
visokias legališkas popieras.

......  ■ ui ....................................—

h! j NAUJIENŲ
i Pinigų Siuntimo Sky

rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare.

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

t -— ------------ —-----------------

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKlišERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Tel. Yards 1119
Baigiesi ukuše 
rijos kolegijų: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauju, visokio 
s<* ligoso prie: 
gimdymo, laike 
gimdymo i c po 
gimdymo.

Už dykų pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kaluose mot* 
rims ir mergi 
noms, kreipk, 
tės, o rasite pa 
gelbą.

Valandos nu.
8 ryto iki 2 pc 
pietų, nuo G iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
/ AKUSERKA

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.

lioHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

. 7 So. Dearbron St. Room 1538
l Telephone Randolph 3261
L Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9G00

T J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

• 10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullinan 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

IMR. HERZMANv.
Į - IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 

■ naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS3 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktj

South čhore 2238 
Boulevard 4136

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

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
dėliotais ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAl"
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

j Res. telephone Plaza 3200

" IMI. M. J. SHERMAN "
Specialistas Moterų Litų 

172| So. Loomis, kampas 18 ir Rlue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietą ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tai. Fairfax 6853 

1 >
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Edita, P GRIGAITIS______
173* South Halnted Street 

f'hicat’n, III.
Tclcphonr P5(’>0

Subscription Ratesi 
$8(10 per yearli (’anada. 
.<..00 per ’-ęar outside of Chicago.* 
Č'yOO i'O»- year i n Chicago.:,e_ U/. ________________ I

Kniered us Second CIush Matter • 
March *h, U'H, ui the l’o>t» Office | 
of (’h < ■ g<». Ih. undcr tha a< t of Į 
M.r-b 1879. __ _______

Man r eini kasdien, iiskirir.it j 
, («k'i:ad C'Hvm. Leidžia Naujienų Ben-* 
drovi'. < 739 S. HaMed St., Chicago, ' 

telefoną*) RaosovaJt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chic .gojo - paštu:

Metams ......  _ $8.00
Pusei mėty ......................  $4.00
Trims menesiams .................. 2.00
Dviem miuetiuimi .......  1.50
Vitu.am :nine*iui ......................... ,i5

Cbicagoje per neiiotojua;
Viena kopija .....................  3c
Savaitei -...................................  18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei melų ................................  3.50
Trims mėnesiams .................... 1.76
Dviem mėnesiams ....................  1.25
Vienam mėnesiui ........................... 75

IJetuvon ir kitur uisieniuo»et 
(Atpiginta)

Metams ....................... -.......... $8.00
Pusei metų ............................... 4.00
l'rims mėnesiams ______    2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money
neriu kartu nu užsakymu.

portuojama daugiau, negu eksportuojama). Suvalstybin
tosios pramonės neša didelius nuostolius ir jos pasilaiko 

|tiktai stambiomis subsidijomis (pašalpomis) iš iždo, lai 
kame gi tie šaltiniai, iš kurių sovietų valdžia tikiši pa
semti milžiniškų pusės miliardo dolerių sumų “industria
lizacijai?”

Tie šaltiniai gali būt tiktai trys: nauji mokesniai, 
červoncų emisija (popierinių pinigų leidimas) ir pasko
los užsieniuose. Dedant naujus mokesnius (arba didinant 
senuosius) gyventojų masėms, kraštas butų dar dau
giams suvargintas, negu šiandie, o suvargintam krašte 
juk ir industrija negali tarpti, nes jai reikalingi pirkikai, 
kurie turi pinigų. Leidimas naujų popierinių pinigų ga
lutinai pakirstų červonco kursų, kuris jau ir dabar lai
kosi kaip ant vištos kojos. Nauja infliacija Rusijai reik
štų visiškų jos ekonominio gyveninio suardymų. Taigi pa
silieka tiktai užsienių paskolos.

SuCIALiSi ( L.iIMĖJiMAS ANGLIJOJE

PASIDAVĖ IK “DARBININKŲ OPOZICIJA”
• • • s JI t*

ST.Ai.lXU DEMAGOGIJA — "INDVSTR1ALIZACIJA” 
♦ •••••

i, i»uu,(/ka',000 RUBLIŲ PRAMONĖS TAISYMUI

Is KUR JUOS PAIMTI?

\ akar rašėme apie municipalitu (vietinių savivaldy- 
biu) umumu>, kurie nesenai įvyko Belgijoje ir Švedijo
je. i '<><!'• ateina žinios apie tokius pat rinkimus, įvyku
sius Anglijoje. 1 engi aruos praneša, kad ir šituose rinki- 
rmi’-uc pasireiškė žymus socialistų laimėjimas.

iu:g4, nežiūrint ką pasakoja klerikalų ir kitokių at- 
..u a spauda, eocialistims judėjimas Europoje au
ga n- stiprėja.

i asi\utine> ickgi amos is Maskvos sako, kad Stalino 
dikUuu.ui ir vadinamosios “darbininkų opo-
/į; , . \u ;.u, Saa| 111K.GV ir jl*‘dviede\.

j. :,, m.a p:: iivc.cla <a\aičių pasirase po “atgailos
uAa,.n> padiktuotu; Al'rockm, Zinovjevas,

i . va . i’ta. t.m . a.-. SoKoiiiikcvas ir Evdokimovas, 
.m.uiumm op: ,.u-pa’ da” nebuvo nusilenkusi “plie- 

įiį ,Į ct-miLH ?i.!:viJt;ų se>.ų asmenų pareiškime lodei
. an>ta, .-a.. ;.v “ats.z.ida dešiniosios šliupui:.ovo

• ;r zae.’ ■ A-mti frakcinių grupių kominlerno 
nu.:'' ai.m.ų opjzuuja” tuo budu tapo tuomet 

j/...,. d it j v į , .d;..mmjimas bu\o is anksto nulemtas.
ir,; \e K<uą, .i>s grupes vadai, pagaliau, atsi-

kkiui'c priJi v\ riausybę.

?xe.eia: ’ •.ecm. ' manyti, kad blalinui ši pergalė ap- 
e , . • ra . kas seka Rusijos bolševikų politikų, tas

r ; . .Įogei .'ovietų diktatorius padare
: ;t... o. '. icijai. Jisai, būtent, priėmė svar-

i ' ....... r / romo punata — “irmustriaazaci- 
. . t uti žinia m boise\ikų konferenci

ja, min ... ■ a: eina Mask oje: 
» /"i rezoliucija priimta pciiaioiikioje go-

l;1uiii j ... J.’os korif''encijoje Maskvoje, paremia 
r ik ' .’;•< ) imą, kuriuo einant ekonominė Rusijos 
. L m :1 iH.cijz darosi vyriausias punktas komunistų 
pAA< iiir . •. Rezoliucija pažymi, kad visos Rusijos 
pujcg"s imi imt/ sukoncentruotos industrijos atsta
tymui.

‘'Komisara> Rykovas, raportuodamas apie Rusijos 
finansus, pranešu, kad 1,000,000,000 (tūkstantis mi- 
iionų) minių e>a skii iamauiteinantiems metams pa
grindinių pramonių taisymui”.
>110 kaip tu\ ■ įauėiausia reikalavo savo ;.*konominiam 

įji eg! ame opozicijos vadėj — Trockis, Ziiiovjevas ir ki
ti. '<■ .ė, ku i Rusija privedant i savo pajėgomis pakel
ti savo pivm.oaę R j to laipsnio, kurį'yra pasiekusios ka- 
pilaimtinių .-.d u industrijos. Tuo budu, girdi, Rusija ga
lėsianti įvesti socializmo tvarka, nelaukdama kitų šalių 
pagalbos.

Tas opozicijos reikalavimas, žinoma, Puvo kūdikiška 
utopija, l’oks praktiškas žmogus, kaip Stalinas, labai ge
rai žinojo, kad kraštų, kuriame 90 nuošimčių gyventojų 
susideda iš ūkininkų, pakelt iĮti amerikoniško arba vokiš
ko imlust riėdizaoi ;os kdp’snio greitu laiku ir Ir* svetimos 
pagalbos -- orgmima. To(jel jisai ir jo šalininkai iš to opo
zicijos reikalavimo krėtė juokus.

Tečiaus dabar pasirodo, kad Stalinas tų naivų opo
zicijos reikala\imų įrašei savo programų! Kuriuo tik
slu? žinoma, tiktai tuo, kad opozicija pasiliktų be savo 
svarbiausiojo argumento. Taip dažnai pasielgdavo su sa
vo oponentais nabašninkas Leninas, ir taip nuolatos el
giasi visi gudriis demagogai.

Tėčiua< pavogti opozicijos amunicijų yra vienas da
lykas, o vartoti ja visąi kitas.

Rykovas siūlo paskirti vienų b-ilionų rublių pramonės 
atbudavapmui. Bet ištkur tas bilionas bus paimtas? Sor 
yietų biiaižėtas kasmet yra suvedamas su deficitu. Rusi- 

užsienių prekyba duoda nepalankų balansų (t. y> im-

Galiam numanyt, kad Stalinas dės visas pastangas 
gauti kreditų užsieniuose. Apie tai liudija jau tas fak
tas, kad sovietui vyriausybė prisispyrusi prašo Amerikos 
pripažinimo ir siūlo jai net užmokėti senąsias Rusijos 
skolas. Apsidirbęs su opozicija, Stalinas dabar ims šito
je kryptyje darbuotis padvigubinta energija. Bet klausi
mas, ar užsienių kapitalistai norės su Maskvos diktato
riais tartis.

Jeigu jie tarsis, tai, žinoma, tiktai statydami Mask
vai sunkiausias sąlygas.

Todėl užsienio paskolų gavimas šioje valandoje yra 
absoliučiai neužtikrintas. Negavus gi tų paskolų, sovietų 
valdžiai bepasiiiktų, vykinant savo utopiškų “industria
lizacijos” programų, tiktai spausti ūkininkus didesniais 
mokesniais ir bristi į infliacijos balų — žodžiu, traukti 
kraštų Į bankrotų. Deja, Rusijos bolševikai dar ir šiandie 
laikosi to nusistatymo, kad tegu viskas prasmenga, bet 
tik kaip galint ilginus pasilaikytų jų diktatūra!

Kunigas

Naujos kryptys Lietuvos 
gyvenime

i\.i' al.dziai seka Lirluvos 
\ alaus gy vuiii.’i.a, bus paslebė- 

< s, tad jame eina nauja kryp- 
’is. ' Tą patį galima pasakyti 

apie ižetuvos santykius su 
kaimyaais; nauja kirptis ir 
cOnai jau yra paaiškėjusi ir 
net pasirei.'kusi.

Santykiai su užsieniais, pel
nant naujai vyriau..yla : vai- 
i. buvo visai neaiškiis arba. 

' eriau pasakius, tu sanlyl iii 
. sai nibuvo. Lietuvos visiška 

ja I i\ <> matom;’, m t is 
am.'., kmie užsieniu reikaluo- 
i neką tenusimano. Ar palima 

buco pasilikti tokioj padėtyj 
kada 'I autu Sajungon įstojo 
šukietiia. kada buvusi Antantė 
•.cik sub.'. rčjo, kada atskiros 
lidžiosios valstybės pradėjo du
sti visą eilę tarpusaviu sutar- 

;iu? Tokie klausiniai, kaip l\lai- 
i (los ir Vilniaus, \ 's darėsi 

'.pesui, tuo daugiau, kad Pil- 
■udskiui stojus valdžion, gali- 
• ia laivo visko susilaukti. 1 <

Sutartis su Rusija

.Raujoji vyriausybė mlensin-' 
. ai dirbo visa vasaros meta 

C v
ir štai turinio dabar rugsėjo m. 
“S d. s. m. Maskvos sutartį, 
kiiria einan.l susitarta tarp Ru- 
iics ir Iaetu\os nepuolimo 

k knisimais, pasisakyta V ilniaus 
klausiniu ir pabrėžta, kuriuo 
uidu Rusija žiuri į tas Lietuvos 

•.ienas, kurios buvo nustatytos 
sutartimi iš liepos m. 13 d. 
1920 m. Pastarasai Maskvos 
susitarimas su Lietuva visą aud- 
drą sukėlė Lenkuose ir dalinai 
lairopoje, — tat reiškia, kad 
pataikyta j skaudžią vietų — 
Vilniaus klausimų, kurs vėl iš
kilo i,r reikalauja rišimo.'

Lietuvos klerikalai kol kas 
veda aršią kovą prieš šitą su- 
lartį. 'Tiesiog nesuprantama, 
Ididel jie lat daro. Turbut pa
gailo, kad ne jie tai atliko.

šiomis dienomis Maskvon iš
keliavo Lietuvos delegacija eko
nominei* sutarčiai daryti. Apart 
šitos sutarties bus padaryta su
sitarimas dėl prekių tranzito 
per Lietuvą, bendrai dėl Klai
pėdos uosto bndavojimo preky
biniam tranzitui, dėl turtų grą
žinimo iš Rusijos, einanl 1920 
metų sutartimi. Galimas daly
kas, kad už mėnesio Lietuvos 
Seimas ratifikuos šitas dvi su 
Maskva -sutartis. Vedant eko-

iionnnc.s su Rusija derybas, ži
noma, kad Lietuvos odos, mc- 
ip.lo pramonės ir nekurie žemės 
ūkio gaminiai gautų tam tikrą 
Rusijoj rmką.

Santykiai su klaipėdiečiais

Ae tik šitos dvi sutartys len
ką įrašyti į naujosios vyriau
sybes teigiamųjų dalbų skai
čių. Tenka, priminti dar vieną 
dalyką. Pei li.1.i 'Tanių Sąjungon 
pateko keliolikti klaipėdii’cių 
skundų ant Lietuvos. Tautę 
Sąjungos 'taryba nusprendė, 
kad kiekvienas Klaipėdos gy- 
\entojas gali rašinėli skundus 
ir tie skundai be suformulavi
mo kaltės Lietuvai gali būti ke
liami T. Sąjungoje, davusi ši
tokį antausį, senoji vyriausybė 
ramiai s;iu miegojo. Tik paė
mus vairą naujiems žmonėms, te
ko ir čionai užprotestuoti prieš 
toki T. Sąjungos Tarybos spren
dimą ir pareikalauti, kad pra
eitų metų T. Sąjungos Tarybos 
sprendimas butų panaikintas, 
nes Lietuvos vyriausybe yra 
suverene ir nekiekvienas gali ją 
skųsti kada panorės. Kaip žino
te, ir Tautu Sąjungoje LJeluva 
iaimėjo bylą ir šių metų T. Są
jungos suvažiavimas nustatė 
kitą skundams procedūrą, at
šaukdama pernykštį savo spren
dimą. čionai buvo gautas ant
ras žymus laimėjimas. Mažute 
Lietuva įrodė didžiosioms vals
tybėms ir jų juristams, kad jie 
buvo neteisus, ir didieji buvo 
priversti tame prisipažinti.

Laimėjimas Tautų Sąjungoje

Kad greičiau užbaigus bylą 
T. Sąjungoje, buvo susitarta 
su klaipėdiečiais dėl mokesčių 
ir muilų, akčižių. Šitoji suma 
nustatyta ir siekia 6,600,(100 li
tų melams. Su klaipėdiečiais 
nusistatyta elgtis sulig Klaipė
dos konvencija: duoti kas jiems 
priklauso ir reikalauti to, ką 
Klaipėdos kraštas privalo pil
dyti.

'šis’ žygis visai išmušė iš vė
žių tuos Klaipėdos atstovus, ku
rie su globiu skuhdų "dar ant 
senos valdžios buVo nuvykę ž6- 
nevon. Nepadėjo, jiems nei arrie- 
rikbnas advokatas Muller, ir jie 
grįžo namo su numarintomis 
bylomis 'Tautų Sąjungoje ir 
nieko nepešę.

Walter O. Potter (Marion, 
III.), advokatas, buvusia senato
rius, spalių 24 d. nužudė savo 
žmohą, dvi dukteris ir dvi anū
kes, o po to ir pats nusižudė. 
Tragedija aiškinama nepasiseki
mu finansų srityj.

šitie keli dalykai rodo, kad 
naujoji vyriausybė tikrai padir
bėjo ir sugebėjo tarptautinėje 
politikoje pastatyti Lietuvos 
reikalus tinkamoj plotmėj ir iš
eiti iš tos izoliacijos, kurion 
klerikalai buvo įsipanioję, žiū
rėdami pirmon galvon kas kam 
patiks ir visai nebodami Lie
tuvos savarankumo užsienių 
politikoje.

Lietuvos tarptautinė padėtis 
sustiprėjo

Lžbaigus derybas su Rusija, 
teks kreipti domės į tinkan us 
santykiu sureguliavimus su \ o- 
kii’tija ir Pabaltos kraštais. 
I Aks imtis Į)i iimoiiių, kad su
dalyti \ isą eilę ekonominių 
sutarčių. įstrigti konsulatus 
kurie duotų galimybes užmegs- 
li platesnius prekybinius ry
šius ir tuomi išeiti iš ekonomi
nio krizių, kuri Lietuva šiuo 
momentu gyvena. Taip atro
do su Lietuvos užsieniu politi
kos^ reikalais. Jų smulkesnis 
nagrinėjimas bus galimas, se
kant Lietuvos ir užsienių spau
dą.

Lygiai tokios pat permainos 
\ykda ir vidaus gyvenimo. Kei
čiasi m'minist racija, tvirkinu 
jos santykiai su piliečiais. Įsta
tymu srity* nuimta karo būkle, 
panaikinta administracijos sau
valė, nuimti suvaržymai spau
dos, susirinkimų.

Darbininkų judėjimas atgijo
Nesenai priimtas ligonių kasų 

įstatymas, kuriuo einant ligo
nių apdraudime dalyvauja vals
tybė, darbininkai ir darbdaviai. 
Svarbiausia tečiaus bene bus 
tai, kad Lietuvos darbininkų 
visuomene gavo galimybes or
ganizuotis. J Irumpą laiką su
sikūrė Lietuvos Darbininkų ir 
Tarnautojų Profesinių Sąjun
gų Centro Biuras, kuris jau 
vienija apie 20,000 darbininkų, 
organizuotų j t atskiras profesi
nes sąjungas.

Nesenai Įvykęs Lietuvos gele
žinkeliečių suvažiavimas paro
dė, kad šios pramonės darbinin
kai sugebėjo suburti savo są
jungon apie 4,500 narių. Tai 
pasiekta į porą mėnesių.

Pastaruoju laiku eina smar
ki kova už prof. sąjungų va
dovavimą. Komunistai, liaudi
ninkai maksimalistai deda visų 
pastangų suskaldyti darbinin
kų sąjungas iy pagauti jus savo 
įtakon. Kad tat geriau sektų
si, einama.] darbininkus su 
“bendrojo fronto” obalsiu .

Visi šitie gaivalai, norėdarhi 
geriau įsitaisyti profes. sąjun
gose dahgstosi “bendruoju fron
tu” ir šaukia, kad s.-d. skalelę 
sąjungas, šis vylingas žygis 
vienok nevyksta. 'Tas pats ge
ležinkeliečių su važia virbas vigais 
halsais prieš vieną atnietč siį- 
lomąji “bendrąjį frontą” ir 
pa reiškė,y kad Lietuvos geležin
keliečių profeg-^ąjįinga eina 
ginti 'savo narių ekonominius, 
kulturinius, teisinius reikalus

I ir šioje kovoje laikysis kontak- 
j te su politine Lietuvos darbi- 
I ninku s.-d. partija.

Darbas profesinėse sąjungose 
be galo sunkus, nes trūksta 
spaudos, trūksta ir žmonių, su
gebančių dirbti organizacijos 
darbą. Profesinių Sąjungų 
klausimas šiandien atsistoja vi
su savo opumu prieš L. S. 1). 
Partiją. Spalių m. 17 d. par
tijas C. K. šaukė šiuo klausimu 
partijos Tarybą, kuri šituo 
klausimu, t.y. partijos su profes. 
sąjungomis santykių klausimu 
priėmė tam tikrą nutarimą.

Bergždžios klerikalų atakos
Vasaros metu ėjo visa eilė 

streikų Kaune ir provincijoj. 
Veik visur darbininkai laimėjo 
15—20%. priedo, atostogas ir 
šiaip pagerinimus. V. R. Mi- 
nisteriui ,reguliuojant streikus, 
teko išleisti tam tikrą instruk
ciją darbo inspektoriams, šito
ji instrukcija ir nemokėjimas 
algų kunigams sukėlė klerika
lus. Klerikalai patiekė net dvi 
interpeliacijas valdžiai dėl V. 
Reikalų Ministerio Požėlos “nu
sidėjimų” prieš nuosavybę, jė
zuitus, bažnyčią ir kitus mi
nisterio nekrikščioniškus dar
bus. (Interpeliacijos jau buvo 
svarstytos Seime ir 43 balsais 
prieš 23 valdžia tapo paremta. 
Red). Tuo budu dėl vidaus gy
venimo esame susilaukę atakų 
iš dešines. Jų bus ir daugiau. 
Klerikalai kliudys kiek tik pa
jėgdami.

Tai tiek trumpai apie tuo, 
dalykus, kurie gali interesuoti 
užjūrio musų draugus. Visų rei
kalų čionai neišvardysi, tik 
kreipiame domės į tai, kad Lie
tuvos gyvenime vykstančios per
mainos reikalauja iš dabartinės 
Seimo daugumos milžiniško jė
gų įtempimo ir darbo. Butų la
bai gera, kad ir užjūrio drau
gai atsiliepiu į tai ne pasingu 
musų gyvenimo sekimu, bet ak
tingu veikimu.

Sveikatos Dalykai

Rašo Dr. Herman N. Bundesen,

Chicagos sveikatos komisio- 
nierius.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pi^ią 
kainą, naudokitės 
Vaujieinu kableizrarnu

Apskaitoma, kad kasmet 
Jungt. Valstijose nuo vėžio 
miršta 125,000 žmonių. Illinois 
valstijoje 1925 m. mirė apie 7,r 
o()() žmonių. Ir kasmet tukstan- 
* iai žmonių miršta nuo tos li
gos, miršta daugiausia tokiame 
amžiuje, kada gyvenimas būna 
pačiame gerume.

Vėžys, kaip gaisras, išpradžių 
menkas dalykas ir jeigu jis už
tinkamas tuo laiku, jį galima 
pagydyti be jokių blogų pasek
mių. Bet jeigu jį palikti be gy
dymo, jis sunaikins viską, taip 
kad nebeliks jokios vilties ir 
pagelbos.

Vėžys gali paliesti bile kurią 
kūno dalį, bet daugiausia pri
simeta odoje, viduriuose, bur
noje, ysciuose ir krūtyse.

50 n uos. visų susirgimų vė
žiu ištinka maisto kanaluose— 
pilve, žarnose ir abelnai vidu
riuose. Po to daugiausia būna 
krūtyse ir y.ščiuose. Vėžys nė
ra užkrečiamas ar paveldčja- 
mas. Medicina dar nėra suradu
si tikrą būdą gydyti vėžį.

Vėžio augimą galima sulaiky
ti ir gyvastį išgelbėti, jeigu 
Ays bus tuojaus pažintas ir 

ispiautas, arba susilauks tinka
mo gydymo pačioj pradžioj. 
\ ežiui išsiplėtus jau sunku yra 
ji bepagydyti. Geriausia dėl 
sveikatos ir net dėl gyvasties, 
jei bus tuojaus atsikreipta prie 
geriausių daktarų prie mažiau
sios nuožiūros pasirodymo ligos 
ženklų, kaip 1) nuolatinio odos 
riežojimo, (2) žaizdų, kurios ne
gyja, (3) apgamų, kurios mai- 
,.o savo formą ar dydį, ar (1) 
nereguliarių mėnesinių vėžio 

ilgimo amžiuje.

Skelbimą i Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Kės. Tol. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3161 So. Halsted S’t.

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

lies. 3201 So. VVallace Street

A. MONTVID, M. I).'
1579 MHwaukee Are., Jlopin 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunssvick 4983.
Namų telefonas ’paulding 8633

• Ultravioletine šviesa ir diathermia1 L 1,
Phorie Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
ęCor. Loavitt St$

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

Tek Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

«■ w

| DR. KARCERIS 1
| Gydytojas ir Chirurgas
1 3327 So. Halsted Street 1

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

" .Sekmadieniais: 10—2

’ 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 40th St. Chicago. III.

f DR. I. E. MAKARAS 
1 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dienų; 6:30-—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas l’ullman 119.3Į Namų Telefonas Chesterfield 0578

A. L. Davidonis, M. D. 1

4910 So.Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

r z i - JI. J l*uo 9 iki 11 vai. ryte; ■ 
Į'aianaOS į nuo (j jį; y va| vakare ■

A. K. Rutkauskas, M.D.
4112 So. VVestern Avė.

Tek Lafayette 1146 
... . | nuo 9 iki 11 v. rytoVakuulos > nuo jki ,, va, vįk

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Bouheard 
7820. Res., 6641 So. Albany Are. 
Tel. Prorffoect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10 iki 12 d. 

.......-i, ....... . ' i . ....

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

Office Boulevard 7042
.. Dr. Č. Z. Vezelis ..

LIETUVIS DENTISTAS
» 4645 So. Ashland Avė.

Dr. A. J. KARALIUS
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.
Tu- .M .... ■.— .. 11 ■ ’

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 S. Morgan St. 

Chicago,’ 111. 
Tel. Boulevard 2160 

— Valandos — 
Nuo 9 iki 12 Vai. dienos ir 
Nuo 6 iki Q VĮuląųdui vąkaro

1 ,1""1 1 1,1,1 1 
lies. 6GOO So. Arlesian Avė.

' Phonc Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted St. 
Chicago. UI.

*>■■» i , 7. ...................... ■ /

iiskirir.it
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Brennan tur būt laimėjo
Kinant laikraščiui į spaudą 

dar mzinoma tikrųjų davinių 
vakarykščių balsavimų. Balin
tas . ra m paprastai didelis ir
Iltis

kamiidaius m
■'lomi"- vakaro.

ZlIlU

Brennan. Bent jis 
tik Chicagoj, bet ir visame

su Brennanii, (’.ook p.t 
ikiausia ir I itas viela
įiemoKraiai; nes 
didumo daugelis

u
žino- 

cmian.’

prie sa I.tinus (iraudž.ane
ir mit tolinus piasiiink

u proli:! 
lUiictiona.'

KIMBAIS.
l žsi(arna\ o ir lainičjo

plunu'. i r

Kz <4 A V JLliUUly, t V 11 ’

tą ir Dailu Paciarvma, n

LM?[
:h; pianą, ( i<- j

medui
■ m ■( e

I;s tai Ir.ati- 
Onky Manu-

irnejęs augsčiati-

ITAUJEITOS, CEIcago, UI

K i m L i 
k dau

tuoju
ll'.S

Ui l> įsi', e • m.:nt' pakol 
Grojiklio savu

Va'v '..m-

yra Unijine Sumstuve.

bh,l y

Rinkiniai praėjo ramiai Lietuvių Rateliuose
j ganai) 
buvo d

buvo 
ša kii

mia ramiai. Bei 
na didelių pastan- 
A'i.sti sumišimų ar 
vi ikimo. Policijai 
i art šluoti visus

doselaHti
Raudonio ji

p t.'oiimt .i kalė į iiiian, 
;' iaryta L/iangėn iki 
balsavimai, l’ederali- 

taiĮijau, dabojo rin- 
imus ir buvo 
(!\(>| du žiūrėti

pastačiusi 250
kad nemini

tėm;’. S U K t v I 
,|lzv;j daboj linkimus

upiau

iiau.i >.

i pastačiusi savo (la

• ulbai iHUoicio ap- 
vietos, bet rinkimų 
pauruinc įu .> areštu

paaiškinimų 
. užmetimų.

m.r- su

< • O u. u 
ai bu 
likę nemaž; 

;\i km 
posėdi

n

Vienoi

komisi-

už liepi ideramą 
suotoiais ir už- 
polieijos stoty.

i iie ’'uvo l'.ller
ti teise
triuksn

li uo

iiep.įpras
iąs * kuris

I i u

IMS

kur Ir

pu- kuliuos

Tė

Kili 
tai

<1 i

■ii i o.'

m> $200. lad 
kamantmčja-

* raukinis užmušė 
inoterį

* livv ostern trati- 
•uivažinėjo Mrs.

m. amžiaus.

Ęabies Love lt
Del skilvio ir vidurių nešina* 
• 'inių iš prifza-tieH danty 
auginio. nieko nėra geresnio 
kaip .šia baugus Kūdikių

VT?\/'CLAOM Wv! \ / “temr 1

saviems 
pačiu laiku “Ar 
nešti nuostolius

biznieriai “Aušros” 
parengimus naudoja 
tikslams, kada tuo 

turi pa-

Spalių 17 d., Strumilų svetai
ne, “Aušros” kn.vgx.io nati- 
i, draugijų sąrišyis. surengė

ALMPS. 2 kp. noriai suvai
dino “Kontrolierių”. Režiseriavo 
Pakaušis. Buvo garsinta Mira-

tik 15 min. iki 8 vai. Publikai 
nusibodus laukti, pradėjo rei
kalauti pradėti programą. Pa
kaušis vis {'•yues po svetainę,

ma įsreze girą spvciu, aiškiu- 
damas apie “Kontrolieriaus” 
veikalo gerumą ir svarbumą,

tai “s 
torius ne bolševikas, ne

l.'ūp sau žmogus,

banko Kaune

turys jį pamatyti

vrirti artistus.

Uis, neliktai Boselando, bet ir 
Chieagos artistus, neišskiriant 
Vaičkų, Pilka ir kitus. l'apra- 
. <s publikos už-si lai k \ t i ramiai 
ir kad priimk', iii vaikučius nuo 
tiiukšrno darymo’, pasitraukia 
už uždumtos.

Nors publikos buvo nedaug, 
bet visi su nekantrumu laukia 
pamatyti “Kontrolierių” ir taip

I) I s susinerva-

,<;dč tinkamo meilumo, kada
• '.ii laikėsi pavilioti jauna ban-

riaits moterį. Bet visgi jis 
atbuvo ta:pt jau blogas, kaip 
bankieriaus moteris, nei ir ta- 
'a, kada ji sužinojo, kad banke 
rūksta l'),(MH)'litų ir kada pa

sakojo kontrolieriui. a[)it> josios
ryi'o njištikimykę, kad josios į 

bučiuodavo svetimas mo- 
eris prie josios akių ir su to

tuos 
dali
ne i i

uis moterimis

molei

kurie užsimokėjusi

{lau j kam 
bankieriaus 
ne vaidino, o tik juokiu 
s publikos,
žimgą norėjo pamatyti tinka
ma vaidinimą. Bet Pakaušiui 
vis viena buvo gerai ir geriau
si artistai, .lis turkui mano, 
kad lietuvių publikai rodyk juo-

Vaidinimas truko

pristatoma

itpie pusę 
e Jaunų 
orkestras, 
susitaisys,

apie reikalingumą ir naudingu
mą “Aušros” knygyno, nušoka

tiTs žmones, o išgyręs komunis-

tus, nušoko i sovietų Kusi ją, 
išgyrė sovietų .vuldž,ią; po to 
nudūmė j Lieluvą, išpeikė da
bartinę Lietuvos valdžią ir pi i- 
lygino prie buvusios klerikalų 
valdžios jis jokio skirtumo 
nematąs. O juk visi gerai ži
no, kad naujoji Lietuvos val
džia panaikino mirties bausm*;. 
panaikino karo stovį, paliuosa- 
vo politinius kalinius ir sugrą
žino laisvę spaudos ir susirin
kimų, ir daug kitų dalykų, atli
ko. Zalpis. to nežino? Jis žino,

klaidinti žmones. Mat jau In
kis jųjų •amatas, Meluoti ir 
keik Ii visus'tuos, kurie netrau-

kalbą nežiūrint, kad jaunimo

nūs
Kiti nesulaukdami gryšta

avo “pamoksi

kus laikraščius.
Grisia JDL. orkestras, Stepo

navičiaus vedamas. Iš dides
niųjų jau yra prasilavinusių

mažaisiais, kurie dar tiktai 
pradera mokintis, lai nieko ge
ro ir neišeina.

laimimas
Vydamas,

io vei rakausis praucua 
‘■pamokslą”, agituodamas, 

visi skaitytu “Vilnį” ir 
,i visomis savo išgalėmis.

kuris laukė šokių, nia- 
kad vėl prasideda 
vėl grįsta atgal ne-

vū naudą “ 
o nuostolius 
nui. Rep.

Tai ir po šokiu

um: ann
gimimu' 
eiti naud

knygy

k ui
viena ir

i A 20S kuopos rim
ais Vilniaus našlai

r.iiiic

ma buvo pastebėti, t:
vo sakyta, kad “balt
rankc’ėm bu viskas,. . ....' tu via U:) istiesų
nes višos ponius ir

ii, kaip bil
ai- juodom”

i ode gražiausia, 
su padabintais

į,u bli k>)je nū' su 
liesiu astum; v

1) H

JO su 
tuoti;

Eraujo, idos. chroniškas

Lga? rečiai, 
■: ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUS!!
OPTOMETRtSTAS

pusi puošusios, 
>L uk.ii.Y ir į 
latingo domė-

įeitu

is su Pilka bm.o spccia- 
cčiai ir artistiškai mokė- 
damomis „europiškai Bir- 
vienu žodžiu, niekas ne 

e, kad minėta darbšti

’-ą tiems nab."..gams nasiaiciams. 
Tiesa, juk sentimentu juos ir 
nesušclpsi, o duosnumo čia bu
vo matyli gana gražaus. Publi
kos buvo nemažiau 500, o dai
lininko Žemaičio paaukotas pa
veikslas išleistas laimėjimui su
rinko suvirs -*200. Garbė musų 
moterims už tokį gražų darbą. 
Pamargininiui laike šokių buvo 
dvi šokėjos. Viena gana gera 
šokėia, svetimtautė ir da ge-

Bl j, w. deaudette
ASHLAND STATE

> BANKU

18C0 So. Ashland Avė.

11 u<> 2 ik’ .,
r<»j tiie iki 4:30 po pietų

EijZIL'ENCIJA: 
Mar«haU Blvd.

TE) LEONAS CRAVZFOKD 148(1
TEUFONAB CANAL €464

lAETUVLS AKIŲ SPECIAL
Palengvins akių įtempimą, kurui 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervnotu- 
ino, skaudamą akių karštį, a'itaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 

o. Nedė-I Prirengia teisingai akinius. V: 
se atsitikimuose egzaminavimas 
romas su elektra, parodančiu 
žiausias klaidas. Specialė atyda 
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai : 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki t vai. p. p.

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

iU0

<na

J.F.RAD3US
Pigiaufliag Lietuviu 
r'tthorluM Chicago j e

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi 
iriau nejru kiti, to
dėl. kad priklaufiau 
nrie grabų išdirby- 
Uės.

OFISAS:
W. 18th St. 

i -1. Canal 6174 
SKYRIUS: .

3238 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko 
šlifuoti stiklui 
vietos.

lė Visockaitė. Styliaus, gražu-Į 
nio ir gabumo pas ją netrūksta 
ir ateitv turėkim gerą šokėtą.

as ištraukti laimėjus) numerj, 
kuris t m ėjo būti trečio Lauki
mo. Laimingasis tgi buvo airių 
bažnyčios Bridgeportc klebonas 
kum McNaniie, kuris pagyre 
moteris už tokį labdaringą dar-i 
Lą ir vėl paaukavo paveikslą, 
In.m pačiam tiksiui. Muzika bu-į 
vo žinomo musų pianisto M.' 

is, ant nelaimės, | 
o rubli, m ai jo j i 
I rčiau i jo vietoj i j 
skas. U. Yozavi-

l'el. Boulevard* 4139

A. MASALSKIS

Egzaminuoju 
akiniua — 

ant

Or. Jau J. Smetana
OPTOMETRiSTAS

1801 South Ashland A vena©
% Kampas 18-tos Gatvės 

Telefonas Canal 0523
Ant tiečio augšto virs Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, J6 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto *ild 8:30 
vak. Oiisas uždaryta.-, Nedoliomia.

mutei ų

ai n ei i-, 
as ma- ‘

. . .\ors turėjo limgiis kai])*

.s*.i iki
I trims 

i u ir
u.mm pra-

suinlerrsuoli su
pti visų senti-i 

entą prie našlaičių. Vienu žo-' 
im nūs visi buvom uziiitcrc-'

SIUSKIT PEI
NAUJIENAI | 
PINIGUS LIETUVON I

Graborius
Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet 
sanžminpas ir nebrangus, 
kad

reikale, visuomet esti 
is ir nebrangus, todėl 

neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
C'hicago, Iii.

Pilone Boulevard 5203 
Privatiniai Anibulansui

I. J. ZOLP
Graborius ir I'agrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiem.-, reikalams dieną, ar naktj.

Kili \V. 161h St., Chicago, Iii.

i leme Boulevard 7314 
lai. lalome i viešas miesto dalis 
S. Loveikis, Kvietkininkas 

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Hulsted St., Chicago

S. D. LACHAWIGZsuoti i

Povilas Leščauskas

10.01 i valandą

at
manę

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti luidotuvč 
nj patarnavimą ir atsisveikinimą.

žiūrėti ar iš tn.sii me.> aplu»’č- 
k ini kas mums buvo žadama. Ir

kapines.

draugai ir pažįstami esate 
o ir suteikti jam paskuti-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kare, 1926 m , sulaukęs app 12 
ko dideliame nuliūdime mot tį' 1 
torį Emiliją ir žentą 
Antaną Kazakauskius 
votas, randasi 

l.aidotuve 
ivto, iš namu

Lapkričio 1 dieną, 5:00 valandą va
rneli! amžiaus; ganęs Lietuvoj, pali- 
Imiliją ir sūnų Povilą 1<> metų, duk- 

i švogerius Antanetą ir 
Milkintm. Kūnas pašai-

įvyk.; Ketverge, l.:i> 
bus uuivdėtas i taus

2901 So. Emeraid'

Moteris, Sūnūs, Dukteris jr žentas

Laidotuvėse patarnauja graborius Masalskis Telefonas Blvd. 
4139.

i.abat geras casloroil pa
darytas dėl medikai io var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas ftesimai- 
no. . . Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius

I ietuvis Graborius 
ir Batzamuotojas 

2311 XV. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauju laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu 
sišnukti, o
darbu husite užga
nėdinti.

Tcl. Ganai 1271 
ir 2199

TASTELESS CASTOR OIL

taip pataria Lietuves tenka1 %

VU* ’iir’.-.

**>'£*• •'!V emj

■'IVM

Daktarai Mato Didelį Įtem
pimą Biznyje, Darbe ir

mina Daug Ligų
Medikalis Moksląs Dabar Turi Gyduo

lę Kuri Veikia 
Tokiuose

Jei jūsų miegiM 
žinantis ir jus jaučiate ncrvuotai- 
Kęs rytmečiais, tik nueikite 
Kitę tų naujų gyduolių Nūn 
ginu negu nustebins jumis l.a 
veikia. Nuga-Torm suteikia 
miegą, stiprius, nuolatinius 
apetitą, puiki) virškinimą. r< 
lauk, daug entuziazmo, pep i 
naujos gyduolės Nuga-Tone, ve 
rai dėl virškinin.o, užkirtieji 

jųa kenčiate bent 
tikrai esatį sau s

Atsitikimuose

nėra gerar ir neatžvie- 
ir nuvar- 

aj,tieką ir Kau- 
a-Tone. Dau- 
ip greitai jos 

atšviežinanti 
nervus, g<-rą 
'guiiarį ėjimą 

piir.ch. Tos 
ikia laboj ge_ 
rno vMutių ir 
tuo irios tų 

ii’čus, kad 
tūkstančiai

N u- 
i< O

t. t. Jei 
lirų, jin 
pabandžius tas gyduoles, ki 
kitų kad daro kas mėnesis. 
ga-Tone žino gerai ka ios 
atitikimuose, jie privertė 
rit» suteikti garantiją ir 
rus jei jus nebusite už,ranėi 
labai malonios varteti ir j 
(i visam mėnesiui gjRluolių 
komenduojamos ir pardavinėjamos 
sub ge?u.s aptiekorius.

iip
U-lrCj.-.i 
p n H. ? ‘.’n, t«

iinti pini- 
s. .Ton yra 
Kalite m- 
dolerj. Ke

pau vi-

“OREIVIUS”
1. “Oleinus“ žolių arbata, ku
ri labai pasekmingai gydo že
miau minėtas ligas, kaip ve: 
gydo nevirškinimą pilvelio 
(Dyspep.'ua) nedirbamą kepe
nų, liuosuoja vidurius, Ver
čia prakaituoti ir prašalina 
iš kūno šaltį ir skausmus.

2. “Oremus” žolių vaistas 
kuris labai pasekmingai gydo 
sekamas ligas, kaip ve: gydo 
chroniškas Plaučių ligas, Ca- 
tharą (slogą). Plaučių užsi- 
senėjusį koruli ir asthmą ir

žė f.u prisaintimu 55c

Laboratorijoj
(Not Ine.)

313 So. Halsted Street 
Chicago, Ui. ,

Tek Lafayctte 4223 /

Plumbing, Heatiinc
Kaipo lietuvis, lietuviams vikados 

patarnauju kuogeriausiai\
M. Yuška, K

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

“NAUJIENŲ" KNYGŲ
KATALOGAS

J SO
TVNHV

Į

buUArr oo^S s 
it KAVA tų uJHEKj

Ą F\SH UIKGS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Chicago, UI.



NAUJIENOS, Chicngn, 111. • Trečiadienis, Lapkr. 3, .1920

Lietuviu Rateliima.
Bridgeport

Vėliniu nakties siaustis
kmadieny, Liet. Auditori- 
(’.hicčigos Komitetas l.ielu-

rengęs Vėlinių 
su vakariene, 
uaus tikslo.
riti nupirkimui

akties siaustį 
Nežiūrint kil
dinąs turėjo 

dovanų prie-
g,alkiose esantiems Lietuvos 
našlaičiams, bet žmonių j ši pa- 
i engimą ne tiek daug atsilankė. 
Bet tai Laivo rinktinė publika. 
Buvo svečių ir iš Indiana Har- 
bor. Ispradžių buvo šokiai ir 
žnisniės. o paskui vakariene.

ūme
kuriems p. Uktveris pra-

specialių žaismių. 80-
and Atlantic Photo]

Pranešimai
X a n 

v.

KIEK

Laike vakarienės, kiek už 
mins, kalbėjo trumpai p-i;

\VHhelm, dėl kurio 
armiją turėjo rezig- 

inin-

JIESKO PARTNERIU REIKIA OARBININKU
, ką, kur, kaip ir 
irki rengia, veikia 

ar kviečia.
KAINUOJA ŽMOGUJ PRA 

I.EJSTI $100.00?
OiakyniHs: f 100 00 an* ir 

$6.00 | melus nėr *!«• 
likus; gy»rnim».

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą įuostą 
ių ir ki“kvicna> 
nin tikra darbą

cen- 
centus atlieku 

raleisdami) cen-
i Ih paskui centą, doleri paskui dū

li rio n>< \ greitai praleidžiame 
Ajnitą Ir Ksiuiiėiamr savo centus 
dirbti de| kitų.

Atsiminkite tai. kada jus pralei- 
užietr pinigus Msiminkite, kiek 
tie nin’gai uždirbtų j.ims jei padė 
tumėt jun-i į banku ar smilką?

Naujienų. Spulka.
*6.00 grvnn pelno ant

j *100.00
I šimtas uždirbt’j _ jei

Ateik
apie taupymo budus,
Žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Balated St.

piunislvk

ii” pasitark

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jųsų 

laikytumėt ji 
su sekretorių 
o nuo Jo su- 

lUMJ

REIKALINGAS partnery# siuvėjas j 
j kriaučių šapą; vyras arba moteris. , 
Jei mažai mokėtų darbą, galima iš- ' 
mokinti. ‘Atsišaukit

3101 So. Halsted St.

IŠRENŪAVOJIMUI

MOTEKV
KEIK ALINGA patyrusi virėja, ge 

ir švari moteris.
2025 So. We.8tein Avė.

PARDAVIMUI
GROJIKUS pianas, biskj vai

tot as, dėl kįjuistymos turiu par 
duoti. 6136 So. Halsted St.

S. (iiišius ir k.
K. Janulis. M. ir
\ .si Jaunosios 
kr monoloeu ir

Taipjau jauni

priėmimo j 
nuoti vokiečiu armijos

Birutėm, paša- (
deklamaci jų.; parKiuko svetčunėj bus 

d n Dn-’sios Birutės tėvu susirinkimas.

mėjimui. Be to buvo renkamos 
ir aukos Lietuvos našlaičiams. 
Aukų nemažai surinkta.

Nežinau kaip kitiems, bet 
man vakarėlis patiko. Nors ga-

Karnų
Mildos

būti
nes

būti ir linksmesnis, galėjo 
jame daugiau linksmo ūpo. 
tai buvo siausties naktis 

daugiau siaut i-būt i
ino.

Komitete
rengime d:i

ir
musu darb-

(i ražu i
nę išpuošė p. S. Zolp.

sios moterys dirba Si.ti’ų 
Libdarybės darbą n nemažai 
v ra sušelpusios Lietuvos naš
laičius. Reikia tik. kad musų 
visuomenė ilgi p įremtų jų dar
bą. Komitetas, rodos, mažai 
yra lankęs aukų. Baugiausi; 
jis stengėsi pelnyti parengi- 
maic. kuriuose stengėsi duot!

damas už imamą nedidelę ižan-

komiteto gražius
parengimus, ir t 
tu rmagumo, ir

Simano Daukanto (iraugijo-

Sekmadieny , tčiip.jčiu Liet. 
\uditoi ijoi, buvo 33-čias meti
nis Simono Daukanto draugijos

$et tų 
kaip ir 
apsčiai

tariamų senovinių 
nebuvo, nes susi- 
jaunima, kurk 

ą vakarą, 
oxl u s.

I'.’U.
šokių
rinko
graži.0i linksminosi
šokdami naujovinii

žmonių šokiuose
1 js draugija yra dide.ė
v uojanti jau 33 metus, 
pritarėjų turi nemažai.

Be to buvo duodami 
tiems nariams, kiltie nesirgo ir 
neėmė

n- gy-

pašalpos per 12 metų, 
gavo keliolika tvirtų, 
narių, kurie džiaugiasi

is savo geros sveikatos, kad jų 
nevargina visokios ligos, o dar 
už savo sveikatą ir po gražų 
čiuksi n j žiedą, su draugijos žen-

>6 kp. susirinki
mas

šiandie Audi-

kuopos susirinkimas. 'Kuopoj 
dabar eina aštrių ginčų su jo
je įsigalėjusiais bolševikais, ku
rie ir su SLA. konstitucija ban
do nesiskaityti. tad svarbu, 
kad visi 
rinkimus

nariai lankytųsi į susi- 
ir patys tvarkytų jos 

nepavesdami juos 
bolševikams, kuriems 

narių reikalai mažiausiai rupi.

šiandie taipjau bus Jaunuo
lių Orkestro narių ir tėvų susi
rinkimas Mark \\ hite Square 
parkiuko svetainėje.

Jaunojoj Birutėj

Rytoj, Mark White Square

REIK AI,INGA moteris arba mer- 
__ ------- -------------- gina prie namų darbo. Darbu sąly- 

v^-^vvv^.________ —--- —-——-— I gos geros. Atsišaukit tuojaus. 2953
OAKLEY IIALL ant viršaus Oak- ĮSo; Michigan Avė., Tel. Calumet 

Icy teatro. Susirinkimams salė ir , (>031._______________ ___
ofisas nuomon. Bendos pigios. Al-1 
si.šaukil į Strand teatrą, 2111 W. 1 
Division st. ’l'el. Armitage 4421. 
Kasdien nuo 7 iki 16 vakaro. Subti-1 
tomis nuo 2 iki 10 vakaro.

l’AltDAVIMUI cigarų, r i gerėtų ii 
visokių smulkmenų krautuvė. Yr; 
listas, kambariai gyvenimui. Išdirb 
tas biznis ir turiu parduot greitu 
dėlei nesveikatos.

Kreipkitės:
II20 S. VVenlU’orth avė.

JVAIRŲS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting

Malcvojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez,

REIKIA DARBININKŲ
VYR<

REIKIA

vyro, kuris turi pasisekimą

no dėl prižiūrėjimo 3 arba

DEL1KATESSEN, grosernė, sal 
dainių ir cigarų su 4 kambariais i 
užpakalio, remtu $10.00. Greit parduo 
dant tik $400.00.

• 5301 So. Union Avė.

PARDAVIME! saldainių, ci
garų, užkandžių krautuvė, neto 
Ii 2 mokyklų, 5 kambariai iš už 
palcnlio, ,-«• i nlos 5F3.“>. Bni-gctias 

GO2 XV' 20 St.

_ NAMAI-ŽEME
i PABD1 OŠIU arba mainysiu 
6 fialų muro namą, gražioj apie- 
linkėj, su visais parankumais. 
Kurie norėtumėt tokį namų 
oirkti arba turit kų mainyti, 
kreipkitės pas A. Grigas, 3114 
S. Halsted st. ,

$500 arba daugiau Įmokėti, 
ikusią sumą išmokėsi kaip ren
ių. Pardavimui 3 pagyvenimų 
lamas, geriausioj apielinkėj 
uit Bridgeporto.

Parsiduoda muro namas, 2 po 
> kambarius. Aukštas beizmon- 
as, elektra, maudynes; kaina 
$7500.

Parsiduoda 6 kambarių cot- 
age, Brigliton Park, $500 įmo- 
celi, likusi suma kaip renda. 
Norėdami pirkti arba mainyti 
kreipkitės pas A. Grigas, 3111 
So. st. Tel. Hlvd. 1HOU.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė
1034 VV. 20th Place

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga 
ow. Naujas, tik pabaigtas arba duo- 
in ant rendos. 5416 So. Mariem A v. 
Jummit, III.SVARBUS PRANEŠIMAS 

( IHCAGOS LIETUVIAMS
Cbicagos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. Į šią 

.kuino- į draugiją priklauso arti 800 vyrų 
I ir moterų, o draugijos piniginis tur- 
1 tas siekia netoli $15,000. Sergan- 
I tiems nariams yra trys skyriai pa- 
1 šelpus: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
| Narys sykį įstojęs į .šia draugija 
, v r;« Iiuo.-:is išvažiuoti iš Chicagos į 
1 bite kurią dalį Jungtinių Valstijų 
į Amerikos ir gauti pa.šelpą kaip ir 
I gyvendamas Chicagojc. Nariai šios 
j draugijos gali patapti kaip vyrai, 
1 taip ir moterys nuo 16 iki 45 me- 
j lų amžiaus. Norinti įstoti į .šią 
1 draugiją, galite priduoti prašymą 
, bile vienam draugijos nariui arba 
j jei neturiti' pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros

> e -
įvyr.s iap- 
svetainė je.

— B.

Towd ot Lake
Nenuilunumai su kiidotuvėmis.

pasimirė jaunas

(am; .1. ir Kot finos Kareivų.

įsazimiero Kapinėse.
Bet su laidotuvėmis išėjo 

■lėlių nemalonunių, kurie

jį Naujienas, 173!) St). Halsted St. — 
1 čia galėkite išpildyti aplikaciją jsto- 
I iimtii j Chicagos Lietuvių Draugiją 

S. P. Palengvinimas įstojimui j .šią 
' draugija tęsis tiktai iki gruodžio 
’ 12 d š. m. Perlat veria Cbicagos 

lietuviams pasirūpinti, kad
I gruodžio 6 diem i “ktmnėt
Į Iraugiji •: nariais.

iki

su
jau’ukde pačias laiaoiuves, <> 

ir taip nuliudusiems tėvams 
nridair daug nesmagumo. Ir vi-

ir turėjo dideli šalti. Kada vai
kas mirė, daktarai turėjo pri
pildyti pareiškinuĮ apie* mirties 
priežastį Bet vii hm pats pil- 
Ivti, jis mivvki: i sveikatos de-

j kokius vaistu:- 
-ė suprato. I 
limpama liga

! o<1< ! prisiėjo kud*
anksčiau nustatvto laidotu- 

netlaugelis ga- 
įlalyvauti. Bet 
laklaras nuo-

tugniau ligą

vaikasnuo kurios 
as, visai nebuvo.

l)ii-

nu-
va-mti ir reikėjo antru kartu 

žinoti j kapine-;. \’ieną k; 
kūną nuvežta sulig sveiki 
departamento reikalavimų, o 
antrą dienų nuvežta vainikus, 
kurių buvo virš trijų desėlkų.

Bažnyčia irgi nepatarnavo 
kaip buvo .sutarta. Nors kūnas

reikalavimais, bet pamaldos baž
nyčioj turėjo Įvykti paskirtu 
laiku 9 vai. ryte. Tečiaus 
pamaldos liko atlaikyta 8 vai. 

tuščioms bažnyčios sienoms. 
Kiek man yra žinoma, p. Ka- 

vra užsimokėjęs visas 
ne

reiva yra užsimokėjęs 
bažnytines duokles ir 
mažai pasidarbavęs ir 
parapijos naudai, bet 
oriėjus visgi negavo 
patarnavimo.

Ret nežiūrint visų 
nesmagumų, Kareivų 
dar kartą dėkavoja

reikalui 
tinkamo

ištikusių 
šeimyna 
visiems 

tiems, kurie pareiškė savo užuo
jautą, prisiųsdami vainikus ir 
kurie važiavo abu ar vienų 
tą į kapines. r. p.

SiP'ižeidė

kar-

Lietuvė Dr. Marija Dovviat- 
Sass-, turinti ofisą prie 1707 W. 
17tli st., nesenai sugryžusi iš 
Europos, šiomis dienomis savo 
namuose lipdama laiptais pa
slydo ir skaudžiai susižeidė. Bet 
gal neužilgo pasveiks ir galės 
vėl priėminėti pacientus. —S.

jusų rtogT pmkiST' užtaisomas I P™ vienos geriau- 
ir garantuojamas už $4. Automobi- j
Jių, trokų patarnavimas Chicagoj ir sj0 rūšies firmos 
apielinkSj. Įsteigta 34 metų senumo. “
IAidžiausia ir geriausia stogų den
gimo Įstaiga Chicagoj. 
unijos darbininkai samdomi.
DUNNE ROOFING CO., 
Ogden Avė.

'I ik patyrę , r*i<r()in 
ni. J. j.r“K Jl’

3411-13
Phone Lavvdale 0114.1

Tel. I.afayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHIOAGO

Chi-

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
no, parduosiu už jūsų pačių pasiuli 
jimą; didelis hargenas.

4201 So. Maplewood Avė.

Pasimatykit su

MR. FRIEND

General Manager

OLIVER SALINGER

& CO.

Naujienų 
Visi, kuriu 
malonėkite 
pirversti pasielgti pa . 
iii. —Sekretorius.

apnikus narių atydon.— 
inokestvs yra užvilkti ., 
užsimokėti, nes busime 

konstituci-

SLA 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks 3 d. lupki., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. 3133 S. Halsted 
st., kaip 7:311 vai. vakare. Nariai 
visi malonėkit atsilankyti paskirtu 
laiku, nes turim daug svarbių rei- 
' alų apsvarstyti. Atsivesk it ir nau
jų narių prirašyti prie SI.A 36 kp.

A. .Marcijonaitė. sekr.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas (vyks Lapkričio 3 d., 1926 
m., Mark VVliite Sųuare Svetainėje 
( Library Room), 29th ir Halsted gat
vių. Visi Jaunuoliai-ės ir jų tėvai at
vyki. nes daug reikalų yra apsvar
styti i šį susirinkimų. Nauji nariai 
norint prisirašyti ir taip pat atvykit 
tų vakarų.

Al. Schultz., Rašt.

North Sicles Draugijų Sąryšio De
legatų mėnesinis susirinkimas atsi
bus Seredoj, Lapkričio 3-čią dieną, 
1926 m., X vai. vak., po numeriu 1564 
N. Robev St., antrų lubų Union sve
tainėje. Visi delegatai esate kviečia
mi būtinai pribūti ant laiko, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

— Valdyba

Harvey, III. — S. L. A. 289 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks Ketverge 
vakare, Lapkričio 4 d., 7:30 vai., pa
prastoj svet. Taigi kaip, nariai taip 
ir narės ateikite visi ant susirinkimo, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. — Valdyba

Cicęrc, III. — Lietuvių Namų Sa
vininkų (Improvement) Kliubo mėne
sinis susirinkimas įvyks šiandien, 
7:30 vai. vak., W. Lukšto svetainėj, 
1500 So. 49th Avė., Cicero, III. Ma
lonėkite visi kliubiečiai dalyvauti ir 
kaimynus atsivesti.

— A. Tumavich, Rast.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys savo 
mėnesinį susirinkimą, Trečiadieny, 
Lapkričio 3 d., 1926 m., Lietuvių Au
ditorium svet., 3133 So. Halsted St. 
Visi nariai malonėkite Susirinkti lai
ku, nes bus rinkimas darbininkų ant 
baliaus.

— I). Gulbinas, Rašt.

20th Ward Lithuanian Political 
ant Benefit Club of Chicago, UI. mė
nesinis susirinkimas atsibus Seredoj, 
Lapkričio 3 dieną, 1926, 7:30 valandą 
vakare, Parapijos svetainėje, Union 
Avė. ir 1 K-tos "atvės. Visų narių at
silankymas yra reikalingas ir svar
bus. Užtai visi bukite laiku ir naujų 
narių atsiveskite. Kviečia

— Valdyba

APSIVEDIMAI
LIETUVIS laisvas vaikinas, links

mo bydo, dailaus sudėjimo, protin
gas ir pamokytas, kalbantis keletą 
kalbų, tinkamas prie bile 
'siėinimo: biznio ir t. t. 
amžiaus. Ieškau draugės 
mui, suaugusios merginos 
lės, vaikų negeidžiu; be 
tikėjimo ir išvaizdos; nejnunesnės 
kaip 27 metų amžiaus. Atsišaukit, 
atsakymą suteiksiu kiekvienai. Pla
čiau susižinosim laiškais. Dyka! 
meldžiu nerašinėti. G. | W. M., 37 
So. Genesce st., Harees Co., Wau- 
kegan, III.

kokio už- 
37 metų 
apsivedi- 

arba haš- 
skirtumo

P R A N Eš 1M A S M t>TER 1M S
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31 V^c, 35c, 38c ir 40c. 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo

Vilnonios , vifoi vaikams i 1 ,rst
i 65c »iki i

nuo 35c

Room 660

National Bank Bldg

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- ' 
dienyj po pietų.

FRA N K SEL E M ON A VIČIUS
504 VV. 33rd St.. prie Normai Avė.

31 S. Clark St

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
čcrniųi, Delikate- 
ssen, Restauran- 
lų, Kandžių, Be- 
kernių. Musų 
nas, Geras pat ar 

navimas, žemos kainos. 
Sostheims, 1912 So. State > St.

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

343 VV. 1071 h PI.
lies. 10742 So. VVabash Avė.

Phone Pullman 8092 
Chicago, III.

Patent Mercury Machine Co

kurios apšildys jūsų namų 
jums elektros šviesą dy- 
proga. Reikia turėti biskj

Mašinos 
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo.

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamų kainų taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt S500

AŠ trumpu laiku išvažiuoju auto- j 
mobiliu j Floridą, už mažą atlygini
mą priimsiu partnerių. J. J. M., 
Naujienos, 3210 So. Halsted St.

ĮIEŠKO DARBO
J IEŠKAU darbo už bučerį. 

Turiu 15 metų patyrimo. Moku 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai 
ir angliškai.

SAM NORKUS
Brunswick 2545

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginos arba vidutinio 
amžiaus moteries prie namų darbo 
ir virimo. Skalbti nereikia. Prie 
mažos šeimynos. Duodam valgį ir 
privatišką kambarį. Alga $10 i sa
vaitę. Tel. Lincoln 1332 arba Di- 
versey 9099.

R1JK1A 5 vyrų dėl pardavi
nėjimo musų naujo Great West 
Side Development žemės. Yra 
visi Įtaisymai. Jau statomi na
mai. Tiktai 2 Ųlokai nuo “L”. 
Netoli mokyklų ir bažnyčių.

SHEKLETON BROS.
Room 416

GI 31 W.

REIKALINGAS patyręs savo dar
be bučervs. 1501 So. 49th Avė., Cice
ro, III.

DARBININKŲ
Reikia stiprių vyrų prie mir

kymo j plate department.
WESTERN ELECTRIC CO.
48 Cicero Avė. & 24th St.

REIKALINGAS patyręs bučeris.
5256 Princeton Avenue

REIKALINGAS patyręs bučeris.
1036 W. 31st St.

REIKIA siuvėjo, tinkamo prie vi
sokio darbo. 2053 W. Rdosevelt Rd.

REIKIA siuvėjo prie taisymo rū
bų. Norintis nuolatinio darbo kreip
kitės: 3404 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

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

MILDA AUTO SALES
3121 So. Ha’eted St. ?

DEL labai svarbios priežas
ties pardavimui pigiai “tate

Mašina visai mažai vartota, at
rodo ir eina kaip nauja. Gali
ma matyti, 6052 So. State St. 

_________________________ _____L!1

RAKANDAI
PARDAVIMUI 3 kambarių ra

kandai, mažai vartoti. Matyti gali
ma nuo 5 iki 8 valandą. Atsišaukite 
3240 So. Emerald Ave.^l-mos lubos 
užpakalyj.

PARDUODU savo Vietoj 
Viktrolą, gražaus mahoga 
ny medžio išmarginimas, si 
rekordais už $37. Išmokėji 
mais. Klauskit Victor maši
nų paliktų sandėly.
1538 W. Chicago Avė., 1 fl

PARDAVIMUI bučernė, gro 
sernė. Senas biznis, lietuvių ap 
gyventoj kolonijoj. Parduosiu si 
namu arba be namo. 4348 So 
Artesian Avė. Pinna gatvė j 
vakarus nuo \Vestern Avė.

DEIJKATESSEN ir groserio krau
tuvė pardavimui, yni 4 kambariu 
flatas garu šildomas, prie karų lini 
jos, netoli transferinio kampo. Neto
li nuo publi.škų mokyklų, vėliausios 
stiliaus fikčeriai. Yra daug stako. 
parduosiu pigiai. Atvažiuokit ir per- 
sitikrinkit. Gera vieta dėl bučernės.

2256 W. 22nd St.

TURIU parduoti savo grojlklj pia
ną, pirmos rūšies stovyje, labai ma
žai vartotas, sykiu 75 voleliai, ben- 
čius ir kabinetas. Parduosiu už $110 
cash arba lengvais išmokėjimais.

VAITONIS
6512 So. Halsted St.

1 fl.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
•nė. Biznis senas ir gerai išdirbtas.

4605 So. Paulina Street

PARDAVIMUI arba mainymui bu- 
černė ir grosfemė; biznis gerąs, per 
daug metų išdirbtas, mainysiu į bun- 
galovv prie Vienuolyno; turi būt 6 
kambariai.

3559 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 1245

_ • - _ _

\PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, mokykloms reikmenų — Al 
įrengimas. Arti mokyklos, vienas 
kambaris užpakalyj. Garu šildoma. 
Rendos tiktai $50.00. Geras cash biz
nis. Gera vieta vedusiai porai.

2621 W. 51st Street

GROJIKUS PIANAS
88 notų, moderniški keisai, 

vėliausios mados ekspresijos 
Įrengimai, kaina $110. Priim
siu po $2 Į savaitę.

F. W. WILEY
13 So. Kedzie Avė., 1 fl.

X

NAMAI-2EME
TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 j sa

vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
Lake, 39 mylios j pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na
mą. Lotas $85. Džiaugsitės kitą va
sarą sutaupydami po $1 j savaitę. 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 881.

TURIM keletą lotų rezidencijos 
ir biznio, arti Marųirette Parko, 
prie karų linijos, už nužemintą kai
ną ir su mažu (mokėjimu. Kurie 
žingeidaujat gražia apielinke ir že
ma kaina, atsišaukit nedėlioj iki 2 
valandos ir seredoj visą dieną.

WESTERN AVĖ. REALTY CO. 
6953 So. Western Avė. 

-------- -------------------- 1-------------------
EXTRA! AR MATAI!

160 akrų juodžemio, gera žemė ir 
budinkai*, yra 18 karvių, 4 arkliai, 4 
kiaulės, javai, pašaras, mašinos. Ar
ti miesto už $9000, įmokėti $4500. — 
80 akrų, gera žemė 4r budinkai, yra
9 karvės, 3 arkliai, kiaulės, javai, 
mašinos, 2 mylės j 'miestą, už $6200, 
įmokėti $3000. —• 40 akrų geros že
mės ir budinkai, prie cementuoto ke
lio, arti miesto, yra gyvuliai ir ja
vai, kaina-$2600, įmokėti $1300. — 
80 akrų geros žemės, geri budinkai,
10 akrų sodno, kaina $1700, Įmokėti 
$850. Taipgi turiu ir mainymui gerų 
ūkių.

P. D. ANDREKUS 
pentwater, MICH.

PARDAVIMUI bizniavus namas ir 
bučernė ir grosernė, 2 Storai ir 3 fin
ai, karštu vandeniu apšildoma. Mui

lysiu j mažesnį namą, arbu parduo
du bucemę vieną, už teisingą pasiū
lymą. '

2500 W. 69th Street

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

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
nokinimo anglų kalbos, matematikos, 
ligh School dalykų, Komercijos, 
tea! Estate biznio ir t. t. Musų mo- 
cyklos kreditai priimami Illinois 
'tate Universitete.
Universal Preperatory & 

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

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

VYHAI išmokit barberystes. Mes 
nokinam dienomis ir vakarais. At- 
iišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE,

651—672 XV. Madison St. arba 
109 S/ Wells 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 Mlllinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
de] smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

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

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

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato, 

i Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FE DERA L ACTO ENGINEERING 

i SCHOOL
1507 W. Madison Slroot


