
I The and Greatest Ltthuanlan Daili) t n America NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Enter*! m Mooad Clau Matui* Marcb 7, 1914, at the Fort trtffca of 0hlea«a, RL 
•ndar the Act of March 1, 1871.

The First and Greatest Lithuanian Dailu tn America 1

NAUJIENOS
Thk Lithuaniam Daily nkws

PUDl ISHfD BY LITHUAN1AN NEWS PUBL1SH1NG CO„ INC.
1739 South HaLteJ Street, Chicago. lllinoie 

Telėpbone Roo»«v«lt 8500

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily newa

PUBL1SHF.D BY <Th» LITHUANIAN NEWS PUBL18H1NG CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Hlinoit 

Telepbone Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIII Kaina 3c Chicago, III. Trečiadienis, Lapkričio-November 17 d., 1926  No. 271
-    ------------------- —  _________________________________________________________________ — a- — . ... ...................................— _________ ________________ _________________ ______ __________________ _ _________________ __________ _________ _________ __ ............................ , I imi ■ .a ——a—M——a»

Milžiniškas socialistų 
laimėjimas Švedijoj

Augštojoj Silezijoj vokie
čiai nuveikė lenkus

Franeuzai ir anglai evakuosią 
Reino kraštą apie sausio 1

Milžiniškas socialistu lai- Lenky Aukštojoj Silezijoj 
mėjimas Švedijoj laimėjo vokiečiai

gĮĮgįĮĮį^l

Ii JiVIIH AtlHlillC rilolO| / 
šeimos angliakasių, kurie buvo užgriuvę Pabst kasykloj, Ironwood, Mich.

Kuo. A. Vilimas atsisakė 
nuo kunigystes

Šiaulių Naujienos praneša: 
-Diplomuotas juristas ir eko

nomistas, buvęs Seimo atsto
vas kun. Adomas Vilimas, ne
pakęsdamas kunigų jėzuitiško 
veikimo visuomenėje, kurs di
džiai žemina kunigų vardą ir 
garbę, viešai spaudoje pranešė, 
kad padavęs
pareiškimą ir remdamasis kai). 
211, 
'Per tai kreipdamasis 
Menę prašo daugiau nevadinti
jį “kunigu”, nes tokio titulo 
neturįs ir esąs paprastas pa
saulinis žmogus.

vysk. Karevičiui

nuo kunigystės, 
j visuo-

Lietuvos žinios
importas

litų, 
mėn. 
davi- 

eksportas
i. o im-

Rugsėjo mėn. Lietuvos ekspor
tas pasiekė 17.9 milionų 
o importas — 23.6 mil.
Palyginti su rugpjūčio 
daviniais, rugsėjo mėn. 
niais. rugsėjo mėn. 
sumažėjo 0.7 mil.
portas — 1.6 mil. litų.

Per šių metų devyniuus mė
nesius Lietuvos eksportas sie
kia 183.8 mil. lt., o importas- 
177.0 mil. litų arba eksportas 
praneša importą 6.0 mil. litų.

Rinkimuose socialistai gavo 76 
naujas vietas; komunistai 
prakišo 18

•ovincijos seimeliu išrinkta 
daugiau kaip 60 n uos. vo
kiečiu

30 angliakasiy žuvo Ja 
ponijos kasyklose

Vilniuj prasideda stu
dentų riaušės .

STOKHOLMAS, Švedija, XI. 
16. — Rinkimai Švedijoj pasi
baigė milžinišku socialistų lai
mėjimu, tuo tarpu kai visas 
kitos partijos, tarp jų ir komu
nistai. stipriai pralaimėjo.

Socialistų išrinkta 141 at
stovai, arba 76 atstovais dau 
giau, negu partija iki šiol tu
rėjo.

Kitų partijų išrinkta: kon
servatorių 321, ūkininkų parti
jos 163, liberalų 1X1, ir ko
munistų vos 14.

Iš tų penkių. rinkimuose 
dalyvavusių, partijų, konserva
toriai prarado 43 vietas, libe
ralai — 12, komunistai — IX 
(pirmiau komunistai turėjo 32 
atstovus), 'lik ūkininkų parti
ja laimėjo vieną vietą daugiau, 
ne kad ji pirma turėjo. Vienin
telė rinkimuose laimėjusi pai- 
ti ja yra sociailstų, išrinkusi, 
kaip sakyta 411 atstovus, vie
toj 368. kiek ji pirmiau kad 
turėjo.

Italija visai nemananti 
pulti Turkiją

\\ASIIINGTONAS, XI. 16.
Italijos ambasada išleido 

formalinį nugenimą iš Londo
no paleistų pranešimų, kad 
Luk Italija ruošiantis pulti 
Turkiją. Italija neturinti nė 
jokios intencijos ardyti taiką 
artimuose lytuose.

Sheffield grįžta Meksikon

\VASHINGTONAS, XI. 16.
Ambasadorius Sheffield 

pabaigė savo pasikalbėjimus 
baltajame name, ir ketvirtadie
nį išvyks atgal į Meksikos 
Miestą savo pareigų eiti.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

BERLINAS. XI. 16. — Kad 
lenkų kandidatai tikrai laimė
tų rinkimus Aukštojoj Silezi
joj, kuri santaivininkų buvo 
atimta iš Vokietijos ir atiduo
ta Lenkijai, premjeras IHlsud- 
skis įsakė, kad balsavimas bu
tų priverstinas ir kad kiekvie
nas lenkas, kurs neis balsuoti, 
bus baudžiamas didele pinigi
ne pabauda.

Tatai betgi nieko nepadėjo. 
Rinkimuose laimėjo ne lenkai, 
bet vokiečiai.

Varšuvos laikraščiai atvirai 
prisipažįsta, kad Aukšt. Silezi
joj lenkai buvo sumušti, ir 
dabar lenkų paitijos kita kitai 
verčia kaltę už tai, kad f pro
vincijos seimelį išrinkta dau
giau kaip 6l' nuoš. vokiečių.

Berlino spauda sako, kad 
vokiečių laimėjimas esąs aiš
kiausias įrodymas to, kad len
kų šovinistu vartotas teroriz
mas Aukšt. Silezijoj nepajė
gęs sileziečių įveikti. Lenku 
pralaimėjimas rinkimuose tu
rįs pamokyti lenkus respektuo
ti vokiečių mažumų teises, pil
dyti duotus tautinėms mažu
moms prižadus ir paliauti en
gimo politika. Nuo 1922 metų 
ir iki šiol daugiau kaip 100,- 
OOO vokiečių apleidę Aukštąją 
Sileziją, bijodami lenkų smur
to, bet šiandie gyventojai pa
rodę, jogei nežiūrint tokio di
delio vokiečių skaičiaus pasiša
linimo, gyventojai vis I ij< 
parodę, kad jie lenkų politikai 
nepritaria.

Vokiečių nacionalistinė spau
da eina dar toliau. .Ii sako, kad 
naujieji rinkimai Aukšt. Sile
zijoj parodą, jogei padarytas 
1921 metais plebiscitas buvęs 
lenkų smurtu pravestas, jis bu
vęs neteisingas, o todėl turįs 
būt padarytas naujas plebisci
tas.

e*

Vengrijos parlamentas 
paleistas

V1ENNA, Austrija, XI. 16.
Vengrijos regentas Horthy 

paleido parlamentą. Nauji rin
kimai įvyks nuo gruodžio 7 
iki 14 d. Rinkimų kampanija 
jau prasidėjo. Valdžios partija 
savo kalbas remia Vengrijos 
rekonstrukcijos pasisekimu, ir 
tikis rinkimus vėl laimėti. So
cialistai gi veikiausiai linki
muose nedalyvaus.

IHJ BRITŲ AVIATORIAI 
SKRENDA I AUSTRALIJĄ

LONDONAS, XI. 16. — Du 
drąsus britų aviatoriai, Neville 
Stack ir Bernard Leete, dviem 
mažais “baby moth” aeropla
nais išskrido iš Hendon aero
dromo į Australiją.

Pareinis gal netrukus bus 
evakuotas

Anglijos ir Francijos užsienių 
ministeriai veda tuo reikalu 
pasikalbėjimus

LONDONAS, XI. 16. —Tarp 
Anglijos ir Francijos užsienių 
ministerių, Chamberlaino ir 
Briando, šiuo tarpu eina svar
ius pasikalbėjimai Vokietijos 
nusiginklavimo ir Vokiečių te
ritorijų evakuavimo dalykais.

liek britai, tiek franeuzai 
norėtų galų gale pasitraukti iš 
okupuotų kraštų, bet juos su
laiko nuo to du momentai.

Viena — vokiečių nacionalis
tai. kurie naudojas kiekviena 
proga statyti kliūčių vokiečių 
respublikininkų taikos judėji
mui.

Ant! a — okupacinių jėgų 
vyriausieji vadai, kontrolės 
komisijos, tyrinėtojai etc.. ku
rie turi geras vietas ir nenori 
jų prarasti, o todėl nuolatos 
suranda naujų techniškumų, 
naujų priekabių, kad neva Vo
kietija nesanti, kaip reikiant, 
nusiginklavus.

Pasitarimai tečiaus yra jau 
taip toli pažengę, kad visiškas 
okupantų' pasitraukimas iš Vo
kietijos teritorijų gal būt įvyks 
apie ateinančius Naujus Metus.

Esąs susektas naujas 
sąmokslas prieš

Mussolinį
TOULONAS, Francija. XI. 

16. — Girdėt, kad tapęs susek
tas naujas sąmokslas nužudyti 
Italijos diktatorių Mussolinį.

Sako, kad policija gavus 
įsakymą stropiai daboti, ka
dangi tūli ispanai ir italai, pri
klausą anarchistų organizaci
joms New Yorke, Genevoj, Pa
ryžiuj ir kituose centruose, 
bandą persigriebti per sieną j 
Italiją, kad ten savo sąmokslą 
įvykdžius.

Kinų piratai puolė 
Britų garlaivi

HONKONGAS, Kirtai, XI. 
16. — Kiniečių piratai (jūrių 
plėšikai) tpuolė Britų garlaivį 
Sunning, bet galų gale buvę 
atmušti ir savo nedideliais lai- 
vnkais pabėgo. Kautynėse vy
riausiai garlaivio Sunning ofi- 
cieras buvo sužalotus. Sunning 
plaukė iš Amoy j Honkongą.

LEIPCIGAS, XI. 16. —Mu
nicipaliniuose rinkimuose Sak
sonijoj komunistai padare žy
mių laimėjimų.

Priešinsis cary briliantu 
pardavimui Amerikoj

I ---------------
Rusų advokatų draugija sako 

briliantai buvę sovietų Valdi
ninkų pavogti

NEW YORKAS, XI. 16. — 
Sužinojus, kad į Ameriką ga
benami Rusų carų carienių bri
liantai pa’duoti, rusu advokatu I . . v.draugija New Yorke išleido 

;pareiškimą, kad ji darysianti 
žingsnių neleisti juos parduoti. 
(Draugija pareiškia, kad tie 
briliantai esą ne valstybės nuo
savybė, jie buvę sovietų vy
riausybės konfiskuoti arba, tie- 

, šiai sakant, pa vogti iš jų tei
sėtų savininkų.

i Tarp gabenamų j Ameriką 
briliantų esą Katrinos Didžio
sios karūna, velta 52 milionų 
dolerių, didysis Orlovo dei
mantas, puošęs skeptrą, ir 
imperijos globus. Rusijos carų 
galybės simbolis.

Vare rinkimams išlei
dęs $7,668.28

1 \VASHINGTONAS, XI. 16. 
—• Pennsylvanijos valstijos iš
rinktas Jungtinių Valstijų se
natorium VVilliam S. Vare, ku
rio vieta senate dabar statoma 
klausimui dėl milžiniškų išlai
dų jo “primary” kampanijai, 
šiandie pristatė senato sekreto
riui prisiektą pareiškimą, kad 
jo rinkimų kampanijai išleista 
viso $7,668.28.

PAVOGĖ KANDIDATĄ Į 
MIESTO MAYORUS

• L()WELL, Mass., XI. 15.
Keturi ginkluoti vyrai suėmė 
Johną Mahaną, policininkų 
kandidatą j Lowello miesto 
mayorus ir automobiliu nežinia 
kur jį išdangino.

104 mėty lietuvė trau
kinio užmušta

Buvo kurčia, ir grįždama iš 
bažnyčios negirdėjo besiarti
nančio traukinio

P1TTSBURGH, Pa., XI. 16.
Vakar čia (raukinio loko- 

motiva suvažinėjo vieną senu
tę lietuvę, Agotą Rasimons 
| Rašimienę?,, 104 metų am
žiaus. Senutė grįžo namo iš 
bažnyčios, ir kadangi ji buvo 
kurčia, ji negiidėjo, kad atbė
ga traukinys. Keletas dešimčių 
žmonių matė tą nelaimingą at
sitikima. , ,

Sako, kad senutė Rasimons 
buvus gana turtinga.

Kuba nutraukia santykius 
su Uruguaja

HAVANA, Kuba, XI. 16.
Kuba atšaukė sifvo ministerį iš 
Uruguajos respublikos. Tai ly
gu nutraukimui diplomatinių 
santykių, nors Montevidėo, 
Uruguajos sostinėj, bus palik
tas charge d’affaiies Kubos 
reikalų žiūrėti.

Naujas Nikaraguos ka
binetas sudaryta

MAN AGI A, Nikaragua. XI. 
16. — Naujasis respublikos 
prezidęntas Adolfo Diaz jau su 
sikurė savo kabinetą. Užsienio 
ministerių bus Dr. Carlos Ra
sos, finansų — Fernando Guz- 
man. Rosendo Chamorro pas
kirtas ministerių Jungtinėms 
Valstijoms. \ I

L0WELL10 KANDIDATAS Į 
BURMISTRUS ATSIRADO

TOKIO, Japonija, XI. 16. — 
Praneša, kad Kiužo Ojabu an
glies kasyklose, priklausančio
se Mitsui kompanijai, šiandie 
įvykus baisi ekspliozija, kurios 
trisdešimt darbininkų buvo už
mušta ir sužalota.

VILNIOS, X. 20. (Elta). — 
Spaudos žiniomis, Vilniaus uni
versitete tarp lenkų ir žydų 
studentų kilęs konfliktas. Pir
mo ir antro kurso medicinos 
fakulteto studentai griežtai pa
reiškė savo kolegoms žydams,

i’iume, jei per kelias

nj i nosį privertę negrą 
pasisakyti žmogų 

užmušus

nepatieksią X žydų lavonus. 
Kadangi žydų ritualu mirusio 
žydo lavonas negali būt skro
džiamas, o lenkai nusileisti at
sisako, universitete laukiama 
riaušių.

MEKSIKOS MIESTAS, XI. 
15. — Už maištingą propagan
dą tapo areštuotas Campeche 
vyskupas Fra nei sco Arias.

i . -rjtrjrarvrrsA

L0WELL, Mas?., XI. 16.
Policininkų kandidatas į bur
mistrus, John Mahan, kurs va
kar naktį buvęs ‘ “pavogtas”, 
šiandie atsirado. Mahon sakos, 
kad jis buvęs keturių kaukėtų 
vyrų suimtas,* automobiliu nu
dangintas į Providence ir vie
nuose namuose įkalintas. Iš 
jo buvę atimta 138 doleriai 
pinigų. Apie ♦pietuk jam pavy
kę ištrukti ii* sugrįžti namo.

Aukščiausias teismas 
naujo tardyti bylą vieno neg
ro, Johno Fisherio. kadangi 
pasirodė, jogei jo prisipažini- 

jis papildęs žmogžu- 
ktirios jis buvo pa
buvo išgautas bai-

mas, kad

IŠ

Lietuvis keliaus pėsčias 
aplink pasauli

smerktas, 
siais kankinimais. Patsai kaun- 
tės šerifas liudijo, kad keli vy-

j nosį ir tuo bu

papildęs žmogžudybę. šerifai 
sakės buvęs pakviestas kaleii 
man išgirsti negro “prisipaži
ri iru ą.’

16. 
noj

vie-

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

Daugiausiai apsiniaukę; ga
li |)iit lietaus ar sniego; nedi
delė temperatūros atmaina; 
stiprus mainąsis vėjas.

i Vakar temperatųros buvo 
vidutiniškai 37° F.

Šiandie saulė teka 6:41, lei
džiasi 4:28 valandą. Mėnuo lei
džiasi 3:59 vai. ryto.

Pavogė $20,000 varpus

SAN DIEGO, Cal., XI. 16.— 
Iš Santa Ysabel misijos nežino
mi vagys pavogė garsiuosius 
jos varpus, vertės 20.000 dole
rių.

SI0UX CITY, la., XI. 15. -r- 
Dviem automobiliam susidū
rus buvo viešbučio savininkas 
Barrett užmuštus, o septyni 
kiti asmenys sužaloti.

KALNAS, [Lž;. — Po ke 
lių nepasisekimų 
ton (kelionėn vėl 
mas Paškevičius, 
šnos miestelio, 
skričio. P. Paškevičius ... far«
macininkas, 23 metų amžiaus, 
pasiryžęs apeiti visus didžiau
sius žemynus per 10 metų pės
čias. Jo malšintas eis per 
Latviją, SSSR, 
jon, Afrikon ir 
voj jo kelionė

ryžtasi p. Re-

Kaukazą, Azi- 
kitur. Lietu- 
eis iš Kauno

vijon per •Daugpilį* Riežicą ir 
taip toliau.

Brazilijos prezidentas
DE JANEIIU), Brazili-
16. — Šiandie buvo

RELIGINIS PAMIŠĖLIS
ŠOVĖ POLICININKĄ

LOS ANGELES, Cal.,
— Kažin koks vyras,
rankoj laikydamas bibliją,

antroj — revolverį, pašovė
parke policininlu) James Maus-
fieldą, 59 metų amžiaus, šovi- inauguruotas naujas Brazilijos
kas pabėgo. Manoma, kad tai respublikos prezidentas, \Vash- 
buta religinio pamišėlio. ington Luis.

BIO

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per- 
k siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 

išmokėjimą.
Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 

kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurodytą adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų 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. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

. NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, m

__ ______________



Kas Dedasi
Lietuvoj

Spaudos naujienos.

SEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

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

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Leono Vitkausko raštų pirma 
Spinduliai ir šešė- 
Knyga turės 64 pus-liai”, eilės, 

laisčius.

RODYKLĖ No. 58

liui iškiausių žuvių maistų naudoja
mu šioje šalyje. Amerikonai sunau
doja apie pusę į dėžes sudedamų sal
monų. Salmonų yra įvairiai gamina
mų. Jus turėtumėt pirkt tik tas ry
šis, kurios pagaminama geriausių j- 
staigų. Tuoj kaip tik atidarot dėžę 
salmonų, reikia viską išimt iš dėžės 
ir sudėt i torielką. Nepalikt dėžėje,

rodys jums kaip pagamint skanų val

mint ir visi namiškiai jį mėgs.

Smetoniniai Salmon -u

1 dėžė salmonų
,l4 puoduko evaporated pieno 

miešto su
l'i puoduko vandens
L’ šaukštai kornų krakmolo 
'šaukštuko skustų svogumi
2 šaukštai sviesto pavaduiHojo 
1 šaukštukas druskos

šaukštuko pipirų
1 puodukas nevirtų žirnių 
Virti rvžiai

at

maišyk su krakmolu, dadėk pipirus 
ir kita uždara, pilk palengva, mai
šant atmieštą evaporate 
tuo tarpu reikia atidaryt 
žę. nuplikyt ir suplčšy 
sa- verda, salmonus ii 
įmaišyt ir viską virt ' 
što vandens
Duodant į stalą, torielkon aptiek

ilmonų dė-
Kuomet so- 

žirnius reikia 
ykiu ant kar- 

dešimts minutų. 
kra-

Virtuvės Patarimai

pre- 
paskui tik

paus, 
Ku 

galit 
naktį

eikia pirmiausia . išbandyt
ii imlu- ar nekiauri.
i juos vai-ių koše.-.

uomet darai plaktinj (inermgue) 
naudosi miltinį cukni vietoj ru- 

plaktinis nebus \andeniuotas.
met peiliai surudyja, lengvai 
juo.- nuvalyt pamerkiant per 
rukščiame piene.

N a m u

balto šilko, išiaiki- 
pamerk į vandenį, 

lašai lemeno sulčių. 
Du šaukštai balto acto plaunamame 
vandenyje taipgi pagelbės išlaikyt 
šilką nuo pageltonavimo.

m u i j<

Borden’s Evaporated Pienas yra du j 
s\k riebesnis kaip butelio.-e pienas, j 
Kuomet jum.- reikia pieno vartokit 
Borden’- Evaporated Pieną sumaišy
tą pu.-iau su vandeniu. Sutaupysit 
pinieti už pieno bilas.

Prašalinimui taukų plčtmų nųp 
marmuro, valyk su koše, padaryta is 
Fuller’s molio ir vandens. įleisk tam 
mišiniui būt užteptam keletą dienų.

Prašalinimui plčtmų ant rakandų 
užtepk juos su biskiu juodino ir‘lai 
nudžiusta. Paskui nušveisk su geru 
rakandų valytojų.

Grožės Patarimai
Rūpinimasis sudaro nervingumą iš 

ko paeina raukšlės, įdubę akjs, dry
žiai ir amžiaus išvaizda. .Jeigu tik 
rupinsities apie paprastus gyvenimo 
menkniekius, turėsite nuolat viduriu 
sugedimą ir galinus atsilieps ant vi
so kimo gyvumo. Todėl, viski) priim
kit lengvai. Neskubinkit veikiant ką, 
išlėto valgykit ir tinkamus valgius, 
ganėtinai mankštinkitės ir miegokit. 
Atminkite ta visu laiku ir busite 
.Uliniais išvaizdoj kaip ii’ dvasioj.

Sekantis J toks pąt 
talpins poezijos ir prozos daly
kėlius iš kovų už Lietuvos ne
priklausomybę metų, nuo 1910 
metų, nuo kurių pradedant 
yra ir visi šie dalykėliai iki 
šiol autoriaus parašyti. Lęono 
Vitkausko rengiami visi jo iki 
šiol parašyti dalykėliai, vienas 
rinkinys po kitam išleisti.

antrašu
Kaunas.

ios knygos kaina 
lito, ir ją galima už- 

ir išanksto — leidėjo 
(Julei Vitkauskienei, 
Iki pareikalavimo).

NAUJIENOS, CKIcagO, UI.

iš spaudos

Nepalyginamą Vertybę

BISKETAI

’/g

’/2
2

MBM.i
Grojikai Pianai 

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbes Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir-

*i H vį*1S553»H <

Žmonės butų sveikesni, jeigu at
simintų, kad jų skilvis yra dirbtuvė, 
o ne žaist u vė. Nekurie valgo daug
aiskrymo, lemonado, frankfurtų, py- 
t acų ir popkornų. “Aš būtinai turiu 
turėt maišiuką popkornų“. — “Aš tu
ru’ turėt maišiuką pynacų”, girdėjot 
t lip sakant nekuriuos nuolatos. Tan
kiausia suaugusieji pasirenka šitokį I 
maistą ir jeigu prie jų yra vaikai ir 
tie svkiu valgo. Skilvis turi virškint Leonas

kauskas vra — buvęs “Šiaulių 
Naujienų“ ir kitų laikraščių 
redaktorius( ir jis žinomas iš 
rašymo ir Amerikos lietu
viams). Amerikos lietuviai už-

iš karto, nes tai bus graži bi- 
kam nuo savęs suteikti dova-
nėlė.

kai kasdien, bet taipgi priverstas I 
virškint ta pridedamą našta, kemša- . 
imi nenrotaujančių skilvio savininku. ( (*s
Daugybė tėvų ir motinų pasiima bon-I 
kas lemonado ir košelę savo namie ’ 
darytų užkandžių, kuomet eina su I 
vaikais į cirką ar j laukus. Kuomet Minčių 
v-ikai išalksta arba nori gert, jie tu į,, džiaugsmo ir skausmų

dievaitė,
•Gelmė akyčių pamiltų 
ir juodo skurdo karalaitė

TAMSA 
knygos “Spinduliai ir

kai 
tais

ivo užkandžių ir gėrimo ir vai- 
pa.-itenkina taip pat kaip pirk- 
tenai.

Rekomenduojame Sek inčius 
Produkt us:

Evaporated Pienas \ ra 
pienas su palikta jame 
lai yra geriausis pienas

tyra- ūkio 
>metona.
t irimui, kepimui ir kitiems namų rei
kalams kur reikia pieno. Naudokit jį 
kavoje. Pamatysit, kad jūsų kava 
turės visai kitokį 
savo krautuvininko 
Evaporated Pieno, I 
eisii pirktis gro.-erių.

'kamšoje nyksta atminimai
■ Kraujuotum rožėm išdabinti, 
Ir gimsta mintys 
i siekiu vainikus

•ir troškimai, 
įpinti.

skonį.
duot 

kada kitu sykiu k;j

i Tam.da jėgomis gaivalinga:—4

tamsos vylinga
au rvlo aušrą kova niaukia...

Kellogg’s All-Bran vi.-uomet yra 
geras nuo užkietiejimo, kada nieks 
kitas nepagelbsti. Tai yra dėlto, kad 
Kellogg’s yra 1(10^ All-Bran. Jums 
patiks ju .-konis.

Leonus Vitkauskas

(Iš knygos “Spinduliai ii

Ar Jus Žinote Kad -- Užkietiejimas 
Tikrai Kenkia Jūsų Sveikatai?

Kooperacijos Bumų Kaune ati
darymui paminėti.

Jus Mėgstat Virti? 
Daugelis moterų mėgsta virti, suprantama, 
ne tik vien dėl savęs, bet savo visai šeimynai. 
Jus žinote, kad geras valgis yra didelis sma
gumas dėl jūsų, šeimininkes kurios vartoja 
Borden’s Evaporated Pieną dėl valgių recep
tų mėgsta virimą. Jos žino, kad kiekvienas

ir pasisekimą.
Jus galit padaryti bale kokį receptą kuriame reikia 
vartoti pieną arba Smetoną su Borden's Evaporated 
Pienu. Borden’s Evaporated Pienas padaro gar
džius pajus, pudingus, sosus, salad košeles, keksu.;

karštus bisketus. Pabandykit receptą čionai at
spaustą. Ji yra lengva padaryti ir prie to dar eko
nomiška.

puoiluko BordenJI Evgpo- 
rntcd Pieno atmiešto su 
puoduko vandens 
puodukai miltų 
arbatiniai šaukštukai bak/ng 
powde.'
arbatini* ašukštukaH druskos.

2 arbatiniai šaukštukai Kvies
to užvaduotojo

Sumaišykil HausaKias dali* ;u 
druaka du Nykiu. |maišykit avie- 
ato pavaduotoji, au galaia piri
tų; dadėkit pamažu miltų, mai
šant au
Ii). Paakinu nedarykit pusė co
lio storumo bandutę, 
kit au bisketo piautuvėliu, 
dėkit ant sviestuoto 
ir kepkit karštume 
penkto).kų minulij

Hiiukštu minkštą teš-

Mažas 
Kenas 
6 unc.

M ILK

Nttpiaii- 
pa

keptu vo 
pečiuje apie

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus ūž paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

DYKAI

mums.

Didelis
Kenas
16 unc. dalimi 

jums 1 
pilno

100,l)(H) moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaropatcd Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos įvairius recep
tus ku Borden's iapildjkit ku
ponų pažymėdamas kokių re
ceptų jums reikia, ir prisiųs- 
kit

Borden’s Evaporated Pienas yra grynas farmų pie
nas su palikta jame Smetona. Jūsų groserninkas 
užmoka biskj daugiau už Borden’s, nes jis žino, kad 
jis yra saugus ir grynas pienas, kuris suteiks jums 
didžiausi užganėdinimą.

KUPONAS

Duona Mėsa Pudingai
Saldainiai Košelės Sosai
Žuvis Pajai Sriubos

r| Vardas .... ........................ 8

Adresas Lithuanian

1 THE BORDEN COMPANY
I Borden Building, Nevv York

UNSWEETENEO

EVAPORATED
MILK

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 
vandens suteiks 
puodukus gryno 

Smetonos pieno

DIDELIS MASKARADINIS BALIUS
Draugystė Lietuvos Dukterų

Subatos Vakare, Lapkričio (Nov.) 20 d., 1926 m.

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

tuo C

iškirpkite

lUteikil

greitas 
tėj’.nio.

IUO' , 
ALI

paliuo-u.o jumi 
ietėj nio. V i uir

reguliariai, 
suteiks 
užkie- 

stalavus

Al I.-BRAN 
pasekme* nu 
Valgykit du 

kn*Adien> chrontakio
se atsitikimuose prie k.ek vie
no valgio. Junu niekuomet 
daugiau nebereikes vartoti jo
kių pilii) ir kilų l>ereikalingi|

Brolau, še ranką,—tau sunku 
Abiem ir darbas palengvės;

Kur buvo pirma nejauku.

tį. L-UI! A N 
irykit jas 
sumaišyk it 

tais lems

l>:enu arba sūne
li l.'lai • v irtai •

\ a gia--. Uan-

I llogg'

atsiųskite ši kuponų mums šiandien su jūsų vardu ir adresu

Malonėkite atsiųsti man dykai 
Kampeliu) pakelį jusij Kcllogg’o 
AI.I.-BRAN sykiu su in- 
formac-jomis mano kalboje ir 
ką reiškia AI.L-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip aš įga
liu išvengti užkietėjimo.

ąubun
v

Keilotcg Cumpany 
Battle Creek, .MirhiKHH

Adresas 
Lithuanian

Padu ošini ranką ir kitiem 
Ir bus galinga mus talka: 
'Piktai suvienyta ranka 
Išganymą atneš visiems!

RŪPINASI PAVARGĖLIAIS

L V<)

lingu 
ritins

vienu balsu
i liję esamus

pripažinta

spaliųn u tarė
pavar-

asm..
bus

Pareikalaukite
veltui duodamos Imk vniu.

pavyzdinės bonkutes.

nėšį po 16 Itin, gi 1 asmenims 
iš to skaičiaus, kaipo dar ga
lintiems šiek tiek dirbti po <S 
litus į mėnesį. Ir tą pašalpą 
teikti iki tol, kol nebus įsteig

VISOSE
VAIS-

TINĖSE

Jie visi mėgsta

35c
UŽ

BONKĄ
Nėra nieko geresnio nuo 

įtėįimo vidurių ir 
suirusio skilvio.

nutarta 
su Šimonių vaisė. V ie

ties Viešintų savivaldy- 
reiaklui duoda 1*4 ha 
Prieglaudai steigti su 
savivaldybe išrinko ir 

i iš E. Gratkausko, E.

Prieglauda 
bendrai 
ši n tose , 
be tam 
žemės. 
Šimonių 
komisiją 
Breskaus ir A. Orlovo. Už to
kį gilų reikalingumo šelpti pa
vargėlius supratimą Viešintų 
v. Taryba reikia tikrai ’ pagirti. 
Juo labiau, kad nei vieno na
rio tam prakilniam darbui prie
šingo, nors pats tarybos, sąsta-

LIETUVIŲ LIUŪSYBES SVETAINĖJE
1 Ith Street ir 49th Court, Cicero, Ilk

Pradžia 7 valandų vakare Įžanga su drabužių padėjimu 75c ypatai
Kviečiame visus lietuvius* ir lietuvaites atsilankyti ir linksmai laiką praleisti, prie puikios muzikos, ku

ri grieš įvairius šokius. Bus skanių gėrimų ir užkandžių, prie to dar laimėsite dovaną, nes šįmet jų ga
lybes turime, kur bus dalinami grupėms ir pavieniams. Yra ir 3 piniginiai praisai: Pirmas, Antras ir Tre
čias. Gaus kiekvienas. Pastaba: — Atsilankiusios į balių ir norinčios įstoti į draugiją, bus priimamos vel
tui. Nuoširdžiai kviečia visus KOM1TETAŠ

IŠKILMINGAS KEPURIŲ BALIUS

l)r-stė Lietuvos Mylėtojų

Subatoj, Lapkričio 20 d., 1926

NUSlšOVt

Spalių d d. Iraku 
3-čio Rajono pasienio

ap.sk r

buvo peršovė sau krutinę, nuo 
ko tuojau ir mirė.

Nusižudžiusio kišenini rastas 
laiškas, kuriame atsiprašo sa- 

ir prašo, kad jo 
nieko nekaltintų, 
nežinoma; spėja- 
sunkaus ekonomi-

to draugus 
nusižudyme

Priežastis 
ma, kad dėl
nio gyvenimo. —J. Saikevičius.

VILKŲ NEATSIGINA

CHICAGO LIETUVIU AUDITORIUM
Italsted Street

Įžanga 75<* y patai 
geni dovanų, katrie bus pa- 
kepurėmis. Katrie atsilan

kys j šj balių bus priimti veltui j Draugpstę, bet 
nesenesni kaip 40 metų.

Ant šio 
’ėdę su

baliaus gaus 
puikesnėmis

KOMITETAS

SAUžUDYSTĖ

“NAUJ1ENĮJ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So, Halsted St. 

Chicago, III.

Look
to your health. Epsom 
Salt s is štili the best 
Physic-take it in small 
flavored tablets.

Oh 
Henry! 

America’s. 
F in e s t 
Gandy!

AlRIOGAiLA, Kėdainių apsk. 
Spalių 4 d. š. m. nusižovė Ai- 
riogalos policininkas Antanas 
Tulys. Nusižudymo priežastis, 
kaip, žmonės kalba, nesugyve- 
nimas su savo jauna žmona. 
Velionis buvo tarnavęs Lietu
vos .kariuomenėj savanoriu, 
mūšiuose buvo apdovanotas Vy
ties kryžium. Tarnaudamas 
nuovadoje, policininko parei
gas ėjo pavizdinpai. Tebūnie

Suk-šup.

Trakų apylinkėje daugelis 
skundžiasi,.; kad priviso čia be 
galo daug vilkų, kurie, vieti
niams gyventojams padaro daug 
nuostolių. Rugsėjo m. 28 d. 
3-čio rajono pasienio policijos 
V-kaš Gelgermanas, išėjęs va
kare medžioti, nušovė 
vilką. —J, Saikevičius,

vieną
1 tie Knight LuboiatorMjs

EPSOM 
SALT S COMPOUND IN 

TABLETS
F. AD RICHTER & CO. 

Berry & Sb. 5th Sts. 
BrookJyn, N. Y.

žydų ,rusų. Lietuviškoji dalis 
taip pat susideda iš kr. deni, 
bepar. ir valst. liaudininkų. Pa
starieji taryboj turi vadovau
jama rolę. — Federalistas.

Lietuva, už pigią 
kainą, naudokite 
Naujieinų kablegramy



freriadienis, Lapkr. 17, Pu

Del “K. Norkaus 
Istorijos"

“Naujienų” 210 Nr. iš šių 
metų rugsėjo , mėn. 7 dienos, 
tilpti “K. Norkaus Istorija” su 
paties K. Norkaus laišku, už
valdytu: “Darbo pajėgoms nu
trukus". Minėtame laišku jis 
tarp kita ko guodžiasi negavę? 
is Lietuvos Banko paskolos ii 
jako:

...“aš (K. Norkus) pasiūliau 
ulve/ti į (Lietuvos) Banką ke 
lias -kiynias Vilniaus albumų 
kuriuos “švyturio“ B-vės vardu 
as savo lėšomis išleidau, 1921 
m asmeniškai nuvykęs į Vii 
nių iš lenkų dailininkų jair. 
paveikslus supirkau, leidimą 
spausdinti išgavau savo vaidu 
ir per p. K. Binkį, "švyturio’’ 
B-vę Elsncrio s-pausauu i Bev
iele už jo išleidimą sumokė- 
jau kelis tūkstančius dolerių...’’

Gryna netiesa. P. K. Norkų: 
n i < k a d nėra nei sumanus, ne 
leidęs, nei tuo labiau sumokė 
jęs net kelių tuksiančią dole 
i iu Elsncrio spaustuvei už 
“švvturio“ išleistą, albumą.

1921 metais Vilniaus albunu 
sugalvojo leisti jo autorius poe
tus K Binkis, tačiau aolinky 
belus susidėjus neišleido ir 1921 
imtais pasiūlė “švyturio’ 
B-v« i. Pastaroji susitarė ii 
savo lėšorni- išleido, šiam lak 
tui nušviesti mes paduodami 
žodis žodin sutalries tekstą:

“1921 metų vasario mėnesii 
22 diena Baltiojs Valstybių Ei 
nansinės Korporacijos atstovu: 
Lietuvoje Konstantas Norkus ii 
literatas Kazys Binkis daro šii 
turinio sutartį.

1 ) Kazvs Binkis perluidži: 
Norkui tris tūkstančius (3j)(hf 
< k/empliorių jo, Binkio, leidžia 
nu jo monograt į jos albume 
“Vilnius” su monopoline teisi 
platinti jį Amerikoje.

Pastaba. Smulkaus albume 
monografijos apra.šymas prii 
■.:<s sutarties pridedamas,

2) Leidėjas Kazys Binki> 
perduoda Norkui viršminėtu* 
3,91)9 » kzemplioriu nuleisdama: 
du', nuo bruk• ' kuinus t. y 
lenus pat sąl.vgom is kaip Lie
tuvos urmo pirkūįiims.

3) Konstantas Norkus apsi
ima įmokėti reikalingąją sunu 
tokia tvarka: a) dvidešimt: 
penkis tūkstančio auksinų Į 
moka tuojaus pasirašant sutar 
ti, l>) liekaną gi dviem atve 
ptis, Ii) antrąją pusę trims rnė 
st siams praslinko nuo knygo: 
pasirodymo.

I) Konstantas Norkus supa 
knotas knygas paima nui 
Leipcigo stoties.

Viršminėtos sutarties tikru
mą abi pusės tvirtina savo pa
rašais.

TEN IR Iš
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ
Ant musų triiu Ariubų laivų

Kesolute, Reliance, Albert 
Ballin, Deutschland 

Hamburg
ir poputiariški vieno kabin 

laivai,
( leveland, WeKtphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

šono1* new yok‘ ' / j j <K() IKI KAU- LUU.NO IR ATGAL

Plūs ’jįJ. S. Revenue taksai 
______________________ J
Savaitiniai išplaukimai

Del i^rmito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg At^ricaK Line
United American Lines, Ine.U 

General Agentą
177 N. Michigan Avė.

(’hieago,' III.

[Pacific and Atlantic Photo]
Katherine H. GimkIo (Chica- 

ą>) 5-tas distriktas išrinko i le- 
’islaturą antram terminui.

Kaunas. 1921 rn. vasario inen. 
22 dieną.
(Parašai) K. Norkus. K. Binkis.

šioje sutartyje pažymėtus 
15,000 auksinu nuo p. K. Nor
ams gavau. 1921 m. vasario 
'2 d. K. Binkis.

1922 metais spalių mėn. 7 
•ieną “švyturio'' B-vė susitarė 
u Į). K. Binkių perimti šį !ei- 
’inį. Ant tos pačios sutartie.*, 
itaiu parašyta:

“šią sutartį perleidžia “ŠVy- 
ui io“ Beudrovti. Kaunas 1922 
i. spalių 7 d. K. Binkis. Šil
iuku. K. Norkus*.

“švyturio“ B-vė iš šyvo pil
ės su p. K. Norkum ant tos 
:i! sutarties šitaip susitarė:
Sulig- šios sutarties dalyku

ikvidavome sekančiai: apart
nmokėtų p. Binkiui pmigm
/iiniaus albumo leidimu', už 
aveikslų iš Vilniaus parga.be-
lirną ir nupirkimą, kas pri
kaitoma 000 dolerių, šiandien 
ugsėjo mėn. 3 dieną 1923 mc- 
ais Norkus sumokėjo 1,000 do
mių ir Norkus išdavė “švvtu- 
io” B-vei vekselių ant 13.1'00 
tų, už ką gauna 3,000 Vil
iaus albumų. • Jeigu dalį albu- 
lų Norkus nesiūs Amerikon, 
ii duos “švyturiui“ komisai), 
aip lygiai ir “švyturys“, jci- 
u norės siųsti Amerikon, t’i- 
ės parduot Norkui.

“švvhirio” B-vė per PaŠke- 
iėių. K. Norkus.

Taigi tik ivenas K. Norkaus 
virtinimas tėra teisingas, kad 
is pargabeno iš Vilnaius l’oto- 
‘iariį;is. kuriu tik tebuvo
unaudota, gi kitą dali pasiru- 
'ino pati “švyturio” B-vė, ku- 

i ir pati albumą klap sutvar- 
;ė. 'Tuo l/iidu p. Norkus te- 
uvo vien grynas komersantas, 
•asiėmęs Vilniaus albumui mo- 
lopoli Amerikoje. Tačiau ir 
iuo atveju p. K. Norkus šli
aužė su mumis sutartį, nes pu- 
ę Vilniaus albumų parsigabe- 
io Lietuvon ir numušęs karną 
(įdavė “Spaudos Fondui“ ko- 

nisan. Pagaliau pastaraisiais 
••ikais siuntinėjo ir dabar tebe
ini i nė ja po privačius butus 
r ' aidžios Įstaigas savo agen- 
as su Vilniaus albumu iručia
ms už ji tiek, kiek kas duoda... 
'Iiuų tuo laiku pareiškimai 
aštu ir žodžiu, jogei p. K. 

Norkus lokiu savo elgesiu da
ro “švyturio“ B-vei daug žalos 
ir kad laužo sutartį, žinoma, 
'.nėjo niekais... Taip lygiai nie
kais nuėjo ir antras musų iš 
n. K. Norkaus reikalavimas 
grąžinti mums 100 dolerių už 
pražudytas* knygas, kurias jis 
nuėmęs neprisiunte" “Aušins” 
Knygynui Chicagoje 1923 me
tais rugsėjo mėn. 21 dieną.

Kitoje savo laiško vietoje K. 
Norkus šitaip rašo:

“...Arba imkime švyturicčius. 
Jie gavo paskolą (suprask) iš 
K. Norkaus) 5,(MM) dolerių. Vie
ton atmokojimo išdavė akcijas, 
nors- “švyturys” nei tuomet 
nebuvo nei dabar nėra akcinė 
bendrovė. Graži bendrovė: 
Kultūros darbą Lietuvoje dir
ba, bet kai kam visai netikėtai 
prisiėjo skaudžiai nukentėti; 
reikia laukti...”

šitas dalykas ir gi neatatin- 
ka tikrenybei. K. Norkus buvo 
paskolinęs pil. Juškevičiui 3,(MM) 
dol. gi K. Norkus iš jo paėmė 
5,(MM) doler. vekseli. Jackevi
čius tais pinigais statė “Ply
tos” fabrikų. Kadangi buvo 
priskolinęs ir iš kitur pinigą 
panašiais procentais kaip ir iš 
K. Norkaus, tai Jackevičius to-

——————— . .

kios nustos nepakėlė ir suban
krutavo. Jackevičius savo sko
loms apmokėti buvo priverstas 
atsiimti ir savo dalį iš “švytu
rio“ B-vės. P. K. Norkus suli
ko likti “švyturyje” 5,090 do
lerių dalininku. Kadangi tuo 
laiku laivo kelinta “švyturys“ 
akcijoiuioti, tai K. Norkui ir 
buvo duotos akcijos. (Jis vėliau 
tas ąkcijas perrašė savo žmonos 
vardu). Kadangi B-vė liko ne- 
akcijonuota. tai ir tie K. Nor
kaus 5.009 dol. skaitosi “Švy
turyje“ kaipo daliofnko dalis 
ir kokie bus iš viso biznio re
zultatai, tą jis savo laiku gaus, 
jeigu norės išstoti. Norint iš 
B-vės išstoti, turi motais iš- 
anksto pranešti apie tai raštu.

Į 
Savo tvirtinimams paremti 

mes čia paduodame K. Norkaus 
pakvitavimo nuorašą:

“Kaunas, Kovo 31 d. 1921 m. 
Belerence GI 3-6.

Kalėdiniai Siuntiniai
Mes siunčiame didelę dali Chicagiečių

Tai yra vienas iš tų dalykų ką mes dėl

Ateikit su savo reikalais pas mus. Tai

mo biznio reikalų.

Departmento

CENTRAL ZZN8 BANK
1112 West 35th Street

Pilną 3 
svarų keną

groser- 
ar kai-

pirkllo

j Pirkite nu> 
r savo 

ninko 
myno

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

“Jei Anheuser-Busch dudtų dovanų su 
. Budweiser Salyklos Synipu, žmonės ne-

Tas gali būti tiesa,, bet lengviau pasakoma, 
negu padaroma. Nes su Budweiser Tikrų 
Apynių Salyklos Synipu mes teikiame 100% 
grynų ekstraktų parinktų žiemių miežių, 
paskanintų su geru mišiniu importuotų 
Saazer ir parinktų vietos apynių, ir garan
tuojame, kad nėra jokių priemaišų, šiukš
lių, ar pridėčkų.
Taigi nėra galima duoti tų viskų ir parduoti 
už tiek kiek paprastas syrupas kainuoja — 
ir dar duoti dovaų su kiekvienu kenu.

Distributors Chicago, III. j

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS 

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrų — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra, 

k

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
............ I."- ■ " I ...^Į .... .....................          , ,

NAUJIENOS, Chicago, III 
^■1 II II ' ■■■■ ■ ! > - ............... .. ■ uu» n M

“švyturio” Bendrovių, Kauno.
šiuo.mi liudiju, kad iš “švy

turio“ Bendrovės gavau 50 
“švyti nio“ Bendrovės Akcijų 
kapo užmokėjimą už pil. Stasio 
Jackevičiaus pas mane paimtus 
59,00(1 litu sulig “Plytos” Ben
drovės su p. Jusaičio /vio vek
selio. (Antspaudu). Parašas: 
K. Norkus, Amerikos Valdžios 
Laivyno, United States Lines, 
Generalinis Atstovas Lietuvai.’’

Kadangi Amerikoje ši K. 
Norkaus istorija paplito ir pų 
kitus laikraščius, tai maloniai 
prašome ne tik “Naujienas” šį 
musu raštą patalpinti, bet ir 
kitus laikraščius atsispausdin
ti.

“švyturio“ B-vės vardu
Jonas Strazdas 
Jonas Rinkevičius 
Martynas Kukta.

Kaunas. 192G m. spalių mėn. 
22 d.

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

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

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

' Adresas:

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsiraSykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
m patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, 
Zl228 VV. 38th Street, Chicago, III. 

k .......   -«■....... /

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
X Miesto Ofisas

127 N. Dearhorn 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
nų vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATĄ S 

Miesto Ofisas
J 90 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearhorn 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.

W " 1 1 .....— "" '

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas *
2221 W. 22 St. ’

arti I.eavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

Tel. Lafayette 0094

E. V. KROKAS
Registruota Akušere

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal <tt:utįL

4120 So. Richmond Street

............... ...............................................
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr.A. R. BLLMENTHAL
• Oplemestrist 

TU. Boulevard 6487 
4619 S. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų 

k--- ------ ----- /

Patyrusi gydytoja ir akušere 
N a p ra pa t h

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Va).: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

Tol. Dearhorn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

(’or. \Vashington & ('kirk
Namų Tek: įlydo Purk 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. l’ulhnan 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531 '
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenve 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

r,------------- -- ----- -------------------------------

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėidieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet. I 

į_____  _ - ........ ..............

Mis. KICHKiEViCZ-VIDIKIERE
AKL'šERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 111!»
Baigusi akuše
rijos kolegijų: 
ilgai piaktiKa- 

■ vusi Pmmsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

Valandos nu< 
K lyto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKI ŠERKA

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.

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso

DR. G. SERNER
(SERNAS)

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

į Tel. Boulevard 76791 3265 S Halsted St
® 2-ros lubos

ir

MR. HERZMAN «
-Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

. Dienomis: Canal 
Telefonai:/ 3110, Nak9

| South ' hore 2238
’ Boulevard 4136

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, i
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais l(k—12 dion.

DR. CHARLES SEGAL^
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po p|et.
Te’i. Midway 2881

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Lirų 

1724 So. Loornis, kampas 18 ir lllue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietiį ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfai 6858

............... ......... ....... ......... .........J

____



NAUJIENOS, CHcsgO, m. Trečiadienis, Lapkr. 17, '26

naumf-mos-
The Lithuanian Daily Ne—•

Publishpd Daily Except Sv.nday 
hv th#» Lithuanian Daily New» Pab. 
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Edltor P. GRIGAITIS
173# South Halated Street 

Chicasro, III.
Telephone Rooearelt 8500

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

3c. per copy.
Entered a« Second Claas Matter 

March 7th. 1914. at the Post Office 
of Chicago, III, nnder tha art of 
March Rrd 1879.

Naujienos eina kasdien, įtekinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 S Halsted St.. Chicago. 
III. «— Telefonas i Roomv*H 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............„............ _ $8.00
Pusei metų ..................... -...... $4.00
Trims menesiams .................. 2.00
Dviem mintydama  ..............  1.50
Vienam minealui —.-----------_ .75

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija ........ .'..................... 8c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginu)

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

orderiu kartu su užsakymu.

ję nedali nei grasinimais ir šantažo taktika prispir
ti pasiduoti nei kokiomis nors malonėmis papirkti 
Stalino centralinė kontrolės komisija”.
Vokietijos kairieji komunistai, vadinasi, ne tik laiko

si savo pirmiaus pareikštosios nuomonės, kad dabartiniai 
Rusijos diktatoriai veda Rusiją į kapitalizmo nasrus, bet 
jie dar drebia Stalinui į akis naują kaltinimą: kad jišai, 
būtent, vartojęs šantažo ir tvirkinimo taktiką linkui par
tijos narių!

Ir reikia atsiminti, kad šitie Maskvos diktatorių prie
šai dar tebėra Vokietijos komunistų partijoje. Kiti kai
rieji Vokietijos komunistai Korsch, Katz, Maslov, Ruth 
Fischer ir t. t. negalėjo aukščiams minėtoje konferencijo
je dalyvauti, nes jie iš partijos išmesti.

Stalino “pergalė” tuo budu nenumalšino maišto ko
munistų judėjime. {Pacific and Atlantic Photo J

“DIAMOND DA2 Y VES” ' mados
NUDAŽO KUBUS NAUJAI

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ VVASHINGTONE 
NAIKINAMA

IŠMINTINGAS ŽINKSNIS
• •••••

PASIUNTINIAI — BEREIKALINGA SENOVĖS 
LIEKANA

Apžvalga
h u. I ...........—'

TIESA AR SUKLUPIMAS?

su dvasininko stonu, todėl ir 
atsisakęs tolinus eiti kunigo 
pareigas.

šita savo “gilią” mintį Mari
jonų organas išreiškia tokiais; 
žodžiais:

Anna O’NeilI, vienintelė mo
teris, kuri Valstijos Departa
mente užima aukštą urėdą.

KOMUNISTU OPOZICIJA VOKIETIJOJE 
NEPASIDUODA

, Užvakar buvo įdėta “Naujienose” musų korespon
dento telegrama iš Kauno, pranešanti apie Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone panaikinimą.

Biudžeto komisija Seime, būtent, išbraukė iš valsty
bės išlaidų numatomų ateinantiems metams pasiuntiny
bės Washingtone laikymui sumą. Komisija paliko tiktai 
išlaidas generaliniam konsulatui.

Reikia manyti, kad šitą komisijos nusistatymą pa
rems ir Seimo plenumas, ir tuo budu Lietuvos legacija 
Amerikoje bus likviduota.

“Draugas“ rašo apie buvusį
jį kunigą ir krikščionių demo
kratų atstovų Lietuvos Seime, 
A. Vilimą. Mėgindamas išaiš
kinti, kodėl Vilimas metė kn- 
ligystę, jisai sako, kad buvusis 
klerikalų šulas esąs- tuščias gar
bės ieškotojas ir negalėjęs sa
vo siekimų politikoje sutaikyti

“A. Vilimas nepanorėjo po
litinės garbės sau pamažinti 
ir pasiėmė didesnę negarbę 
ekskunigo vardą”.
.Jeigu didesnė negarbė yra 

Imti eks-kunigu, tai būti kuni
gu irgi yra negarbė, tiktai ne to
kia didelė. Tai sako kunigo 
redaguojamas ir kunigų lei
džiamas laikraštis!

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Apie Įvairius Dalykus
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXJ
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Naujoji Lietuvos vyriausybė prie šito žinksnio, ma
tyt, jau iš anksto rengėsi, kadangi atstovybės sekretorių 
p. Rabinavičių ji perkėlė Ne\v Yorkan ir paskyrė gene
raliniu konsulu. Eiti konsulo pareigas New Yorke ir kar
tu atstovybės sekretoriaus Washingtone, žinoma, vargiai 
butų buvę galima. Sekretoriaut valdžia paliko p. Rabina
vičių, matyt, tiktai tol, kol buvusieji pasiuntinybes ran
kose darbai bus perkelti i New Yorko, generalinio kon
sulo raštinėm

Mes manome, kad Lietuvos valdžia pasielgė išmintin
gai, padarydama šią atmainą. Lietuvos pasiuntinys Wa- 
shingtone nebuvo reikalingas. Valstybių pasiuntiniai sve
timose šalyse šiandie vargiai iš viso yra reikalingi. Tai 
yra senų gadynių liekana — tų gadynių, kada susisieki
mas buvo sunkus ir blogas, kada valstybių pasiuntiniai, 
paskirti atlikti koki nors reikalą su svetimos šalies val
džia, turėdavo keliauti keletą mėnesiu, kol iš vienos sos- 
tinęs nukeliaudavo i kitą. Šiandie geležinkeliais ir gar
laiviais tos pačios kelionės yra atliekamos per keletą die
nų, o per telegrafą ir radio Europa su Amerika gali su
sižinoti ta pačia diena.

Tarptautinius reikalus dabar atlieka ne ambasado
riai, bet dažniausia pačios valdžios, tiesiog susižinodamos 
laiškais ir telegramomis viena su kita arba konferenci
jose, kuriose dalyvauja ministeriai pirmininkai ir užsie
nių reikalų ministeriai. Esant specialiam reikalui, val
džios siunčia viena pas kitą tam tikslui skiriamas misi
jas ir delegacijas.

Ambasadoriai yra pavirtę tuščiu diplomatijos pa
puošalu, kuris tečiaus valstybėms kainuoja daug pinigo. 
Turtingosios šalys gali sau tą prabangą leisti, bet ma
žos valstybėlės, kaip Lietuva, geriau padarytų, kad to 
anachronizmo visai atsižadėtų. Lietuvos pasiuntinys Wa- 
shingtone, pav. užsiimdavo beveik tiktai pasportų rašy
mu ir vizų davinėjimu. I jo rankas, beje, patekdavo ir 
nemažai kitokių žmonių reikalų — mirusiųjų Lietuvos 
piliečių giminiu paieškojimu, bylų dėl palikimų ir t. t. 
Bet šitie visi darbai, lygiai kaip ir pasportų davimas, juk 
nėra jokia diplomatija, ir juos gali pilniausia atlikti kon
sulai, kurių uždavinys ir yra padfti atskiriems savo kra
što piliečiams, gyvenantiems svetimoje šalyje.

Tik gaila, kad senoji Lietuvos valdžia buvo nupirku
si Washingtone dideli namą pasiuntinybei. Dabar reikės 
ieškoti jam pirkikų.

Vokietijos komunistai, kaip matyt iš jų spaudos, ne
ketina sekti pavyzdžiu Trockio ir Zinovjevo, kurie pabu
čiavo Stalino bizūną. Spalių mėn. 20 d. Įvyko Berlino ir 
apielinkių komunistų organizacijos veikėjų konferencija, 
kurioje opozicija patiekė savo rezoliucijas.

Vienoje tų rezoliucijų sakoma:
“Žinomame draugų Zinovjevo, Trockio, Kamene- 

vo, Piatakovo, Sokolnikovo ir Jevdokimovo pareiški
me pabrėžiama, kad opozicija rusų partijoje savo 
politinių pažvalgų neatsižadėjo. Juo labiaus neturi 
pagrindo atsižadėti bent vienos savo pažvalgos Ru
sijos klausimais vokiečių opozicija — ypatingai, kad

Iš ko ir kokiu budu žmo- 
gaus protas gali pa- 
žinti tai, kas aplink 
mus dedasi? — Fran- 
cijoj truksta^kunigų

Kiekvienam yra įdomu pa
irti iš ko pasaulis sudarytas. 

N .A. Bubakinas, garsus rusų 
mokslininkas, savo knygoj 
‘Medžiaga ir jos paslaptys” 
štai kaip tą dalyką aiškina.

Iš ko sudarymas .* pasaulis? 
Tai keikvienas žino: pasaulis 
nudarytas iš medžiagos. \ isa, 
kas aplinkui mus, tai vis 
nedžiaga. O ii’ mes patys, musų 
kūnas, sudarytas iš kurios nors 
nedžiagos, arba kaip paprastai 
sakoma — iš “materijos”. “Ma
terija” žodis nelietuviškas ir 
ietuviškai reiškia medžiagą ap
autai imant, kitaip sakant, tai 
v ra medžiaginis pamatas visa 
o, kas yra, iš kurio sukurtas 
zisas pasaulis ,visa Visata. Ir 
šią medžiagą mes, žmonės, jun
tame, t. y. turime galimybės 
įausti, kad ji iš tikrųjų yra. 
Mes ją juntame akimis, ausi
nis, nosimis, juntame visa oda, 
t. y. visais jutimo organais. 
') kas butų, jeigu mes nei au
sų, nei akių nei kilų organų, t. 
v. musų jutimo įrankių netu
rėtume'? Tąsyk apie pasau- 
į mes mažiausio supratimo ne
turėtumėme, negalėtume net 
spręsti ar jis yra, ar ne. štai 
pavyzdžiui ant stalo obuolys. 
Kas jis per vienas? Jis mums 
v ra tas ,ką mes iš jo juntame,- 
ką matome akimis. Jis turi 
tokią ir tokią išvaizdą, jis yra 
tokio ir tokio didžio, tokios ir 
tokios spalvos. Obuolys turi 
tokį ir tokį skonį. Tai mes jun
tame savo nosimi ir liežuviu. 
Toliau, obuolys turi tokią ir 
tokią formą lai mes juntame 
patylėdami. Obuolys turi tam 
tikrą svorį - tai mes taip pat 
juntame. Reiškia, taip ir išei
na, kad obuolys mums yra tik 
musų jutimų išdava: tokia ir 
tokią išvaizda, tokia 'ir tokia 
spalva, toks ir toks kvapas, 
toks ir toks sunkumas ir for
ma. Ir štai visi tie jutimai su
sirenka musų prote ir ten lyg 
susijungia iš vieno.

Ir iš to susijungimo susida
ro musų prote išorinis obuolio 
vaizdas su visomis jo savybė
mis ię ypatybėmis. Jeigu męs 
neturėtume akių, ausų, liežu
vio ir kitų organų, mes apie 
obuolį nič nfeko nežinotume, 
apie jį supratimo neturėtume. 
O kas butų, jei musų akys, au
sys, oda, liežuvis .butų kitaip 
įtaisyti, ne taip kaip dabar, pa-

vyzeižiui, k.iip muses, vubdžio, 

vėžio? Aišku, tuomet obuolys 
mums atrodytų visai kitoks 
nei dabar. O koks? To nežino
me. Mes obuolį žinome lik to
kį, koks jis mums dabar rodo
si. () rodosi jis mums toks 
dėl to, kad lokį mes jį juntame. 
O šitr musų jutimai atsiranda 
net mums nenorint. Kuomet 
obuolys prieš mus, musų juti
mai sueina visi kartu, urmu. 
Tokiu budu. mes ir sužinome, 
kad obuolys yra medžiaga ir 
kad jis iš tikrųjų yra, o ne tik 
nuims rodosi.

Panašiai mums tenka pažin
ti ne tik obuolys, bet ir kiek
vienas akmuo, kiekvienas medis 
ir net žmogaus kūnas. Viskas 
mums tenka pažinti tik musų 
pačių jutimas.^' 'Tokiu pat ke
liu mes gauname supratimą 
apie saulę, mėnulį ir apie kiek
vieną medžiagišką daiktą, kuris 
pasaulyj yra ar buvo.

Visa tai medžiaga, o mes ją 
pažįstami' dėl to, kad ją jun
tame. Musų jutimai-‘-pirmas, 
vyriausias ir pagrindinis musų 
pažinimo šaltinis. Visas žmo
gaus pažinimas, visos jo žinios 
reikalingi jutimų paramos ir 
patikrinimo. Visas pasaulis su
kurtas iš medžiagos.

Savo jutimais, su pagalba 
musų jutimo organų mes gali
me pažinti pasaulį. Per juos 
pasaulis tarytum atsispindi mu
sų sieloje, musų prote lyg ko
kiame tam tikrame veidrodyje.

Musų reikalas—galvoti, rū
pintis, kad musų protas iš tik
rųjų butų geras, tikslus veid
rodis, kad jame pasaulis atsi
muštų juo artesnis tikrenybei, 
be to, kad mes iš to atsimušimo 
'orėtume apie pasaulį juo tik
resnį supratimą.

Tikras pasaulio ir jo gyveni
mo vaizdas musų prote ir yra 
vadinamas tiesa.

Tai va kas yra žmogui lie
sa, kur yra tikras jos pamatas 
ir šaltinis: tai musų pačių juti
muose. Ar gali kas nors to ne
suprasti'?

Bet tai supratęs, suprasi dar 
ir kai ką kita: kai kuriai tie
sai pažinti ir žmogaus proto 
nepakanka. Iš kai kurių kilų 
vietų ir kitais keliais liesa nie
kad į žmogaus galvą neateina. 
Ir niekad negali ateiti. Vyriau
sia mūsų tiesos pažinimo esmė 
įmuštų pasaulio jutimai. Reiš
kia jais visų prma ir privalu 
mums remti, į juos kreipti, 
vesti visu musų apie išorinį' pa
saulį minčių, spėliojimų patik
rinimą. Pasisekė suvesti, reiš
kia pasisekė patikrinti.

Suvesti ir * patikrinti ne
pasisekė reiškia musų 
manymas ir mintys nėra liesa, 
reikia su jais palūkėti. Kad lik 
musų jutimų organai butų 
sveiki, veiktų tikrai bei kiek 
galima geriau.

Beje, žmogų patikrina kitas 
žmogus. Tokiu budu ir gali
ma atskirti sveikus organus 
nuo nesveiku.

Bet ką reiškia “musų juti
mo organai veiktų kiek galima 
geriau?” Tai reiškia —pagei
dautinos geriau {žiūrinčios akys, 
klausios ausys, jautri oda ir 
kiti organai. Bet ar galima 
jie patobulinti? Žinoma, kad 
galima. Žmonės jau senai lavi
na savo organus, kad jjit' tintų 
vis daugiau ir daugiau jautrus, 
labiau išlavinti, daugiau apim
tų. 'Tai daroma ujos auklė
jant, mankštinant ir pasigau- 
nant padedamų .stebėtinai jaut
rių pagalbinių įrankių.

'Taip pasijaudami vienų prie
taisų, žmonės gali daug geriau 
matyli, daug daugiau įžiūrėti, 
nasigaudami kitų, geriau gir
dėti, pasigaudami trečių, tiks
liau atsverti, aplamai imant, 
laug geriau matuoti, jausti svo
rį didį, ir kitas savybes bei 
ypatumus. Ir kiekvienais me
lais išgalvojami vis nauji prie
taisai, įrankiai vis daugiau 
jautresni, (lai būt, jų išradi
mams ir galo nėra. Kas tie per 
prietaisai, mes kalbėsime kito
je vietoje. Jų dėka mes gali
me jausti ir tai, ko šiaip ir vi
sai nejaustume. Jų dėka pasau
lis žmogui tartum išsiplečia, 
kitą kartą, rodos darosi vis di
desnis ir didesnis.

Prieš šimtą metų, žmonės 
neturėdami prietaisų, negalėjo 
jusli daug ko, ką mes dabar 
galime justi. O visa to, ko ne
gali justi, tau kaip ir visai nė
ra. Panašiai kaip akliems nė
ra jokių spalvų, o kurtiems gar
sų.

Visa lai reikia atsiminti ir 
tuomet, kai nori ką nors suži
noti apie pasaulio sudarymą.

Senai yra 'pasakyta, kad per 
savo galvą neperšoksi. 'Tas pat 
galima pasakyti ir apie pasaulio 
santvarką bei jo pradžią: mes 
žinome tik tai tą, ,ką leidžia 
pažinti mums akių, ausų ir ki
tų jutimo organų įtaisymas— 
-vadinas musų protas. Dau

giau nieko. 
»!: «:< *

“Jaunuoliai, stokit į dvasiš
kas seminarijas”. Tos rųšies 
iškabas ,pasak laikraščių, ga
lima užtikti beveik prie kiek
vienos bažnyčios Franci joj.

Kita iškaba adresuojama mo
terims. Ji skamba sekamai: 
“Moterys, kurios lankote baž
nyčias, privalote būti padoriai 
apsirengusios.”

Atsišaukimas į jaunuolius 
mokytis kunigystės aiškinama 
sekamai: kare žuvo 4,618 ku
nigų. Seminarijos ištuštėjo. 
10,000 parapijų neturi kunigų. 
1,661 parapijoms išpuola vie
nam kunigui, kuris tankiai yra 
nusenęs.

Bet tikroji priežastis, kaip 
sako' Joscph McCabc, gal yra 
ta, jog gabesnieji jaunuoliai 
kratosi nuo dvasiškų seminari
jų. Del tos tai priežasties se
minarijos tuštėja ne tik Fran
ci joj, bet ir kitose šalyse.

—K. A.

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15' 
centų pakelis tu-! 
ri paprastus nu-1 
rody m u s, kad | 

' kiekviena mote-. 
4|^aL( įj] j ris gali nuspal- i 

vuoti švelnia' 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal-' 
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si-1 
jonų, veisčių, dresių, kautų, i 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 1 
apvalkalų - visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rtjšies — ir pa-1 
sakykit aptiekoriui ar materio-l 
las kurį norit dažyti yra vilno-1 
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Nauja Mady Knyga

2865. Kūdikiui naktiniai marški
niai. Be jų žiemą vaikai negali ap
sieiti, taigi jau laikas pradėti ruoš
tis prie šaltesnio oro. Pigiai kainuo
ja ir lenva pasisiūdinti .

Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8, 10 ir 
12 metų, 8 metų vaikui reikia 2% 
yardų.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę

i ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina
I 15 centų. Galima prisiųsti pinigus
j arba krasos ženkleliais kartu su už-
> sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Ilalsted St., Chicago, 111.

/•---------------------- :------------------------
NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Ilalsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

• siųsti man pavyzdį No ..................
; Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)
1 ....................................................
,, (Adresas)
I ; 

ir valst.)

H Karolis Norkaitis
Nauja rudeninių madų knyga. Kiek-» 
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos I 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos., 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT.,

M 
H

H 
M 
H 
M 
N 
M

Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XXXXXXXXXXXXXXX XXTXXXXXXXX

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tol. Boulevard 5913

DR. A. J. BERT ASU
3164 So. Ilalsted St.

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

Res.' 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 4Gth St. Chicago, 111.

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

rz / J I nuo 9 ikt II vai. ryte; 
yaianaos Į nuo 5 jĮ., g va|t vakare

Tel. BoiHevard 0537

DR. MARYA 
v D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 

. 6 iki 8 vaį. vak. Nedėliomis nuo 
8 iki 2 vai. po pietų

i na. .7

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

Nuo 0 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

...........................................JI.,—Į U ■■■ .......... i» ■■■■->

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofisu 'telefonas Pullmuu 1193 

Namų Telefonas Clieslerfiehl 0578 
V ................. „p, II II III.

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
. Į nuo 9 ikm v. ryto Valandos j nu0 g jki # vaL vak.

DR. M. T. STRIKOL ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

. I 1,1 I.— ,.,. U I .1.

Office Boulevard 7042
.. Dr. C. Z. Vezelis ..

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Ilalsted St. 
Chicago, III.
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USsimokėJimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............................ - $8.00
Pusei mėty .... ...............—......  $4.00
Trims mėnesiams ..................  2.00
Dviem m4nn»iauia .................- 1.60
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu bu užsakymu.

jų negali nei grasinimais ir šantažo taktika prispir
ti pasiduoti nei kokiomis nors malonėmis papirkti 
Stalino centralinė kontrolės komisijh”.
Vokietijos kairieji komunistai, vadinasi, ne tik laiko

si savo pirmiaus pareikštosios nuomonės, kad dabartiniai 
Rusijos diktatoriai veda Rusiją į kapitalizmo nasrus, bet 
jie dar drebia Stalinui į akis naują kaltinimą: kad jišai, 
būtent, vartojąs šantažo ir tvirkinimo taktiką linkui par
tijos narių!

Ir reikia atsiminti, kad šitie Maskvos diktatorių prie
šai dar tebėra Vokietijos komunistų partijoje. Kiti kai
rieji Vokietijos komunistai — Korsch, Katz, Maslov, Ruth 
Fischer ir t. t. negalėjo aukšėiaus minėtoje konferencijo
je dalyvauti, nes jie iš partijos išmesti.

Stalino “pergalė” tuo budu nenumalšino maišto ko
munistų judėjime. [Pacific and Atlantic Photo J

Anna O’NeilI, vienintelė mo
teris, kuri Valstijos Departa

"DIAMOND DAŽ Y VES" 1 mados
NUDAŽO RŪBUS NAUJAI

—,-----  I
I

Tiktai jmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ VVASHINGTONE 
NAIKINAMA

IŠMINTINGAS ŽINKSNIS
• •••••• •••••

PASIUNTINIAI — BEREIKALINGA SENOVĖS 
LIEKANA

Apžvalga
I . I *

TIESA AR SUKLUPIMAS?

su dvasininko stonu, todėl ir 
atsisakęs tolinus eiti kunigo 
pareigas.

šita savo “gilią” mintį Mari
jonų organas išreiškia tokiais 
žodžiais:

mente užima aukštą urėdą.

Kiekvienas 151 
centų pakelis tu- Į 
ri paprastus nu-Į 
r o d y m u s, kad į 

|W ' kiekviena mote-. 
į|| j ^ris gali nuspal-1 

vuoti švelnia 
spalva arba nu-: 

dažyti turtingai ir suteikti spal- ■ 
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si-i 
jonų, veisėjų, dresių, kautų, i 
pančiakų, sveterių, uždangalų,1 
apvalkalų -- visoko! j

Nusipirkit Diamond Dažyvių I 
— ne kitokios Aišies — ir pa-

2865. Kūdikiui naktiniai marški
niai. Be jų žiemą vaikai negali ap
sieiti, taigi jau laikas pradėti ruoš
tis prie šaltesnio oro. Pigiai kainuo
ja ir lenva pasisiūdinti .

Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8, 10 ir 
12 metų, 8 metų vaikui reikia 2%

KOMUNISTU OPOZICIJA VOKIETIJOJE
NEPASIDUODA

, Užvakar buvo įdėta “Naujienose” musų korespon
dento telegrama iš Kauno, pranešanti apie Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone panaikinimą.

Biudžeto komisija Seime, būtent, išbraukė iš valsty
bės išlaidų numatomų ateinantiems metams pasiuntiny
bės VVashingtone laikymui sumą. Komisija paliko tiktai 
išlaidas generaliniam konsulatui.

Reikia manyti, kad šitą komisijos nusistatymą pa
rems ir Seimo plenumas, ir tuo budu Lietuvos legacija 
Amerikoje bus likviduota.

“Draugas” rašo apie buvusį
jį kunigą ir krikščionių demo
kratų atstovų Lietuvos Seime, 
A. Vilimą. Mėgindamas išaiš
kinti, kodėl Vilimas mete ku- 
ligystę, jisai sako, kad buvusis 
klerikalų šulas esąs- tuščias gar
bės ieškotojas ir negalėjęs sa
vo siekimų politikoje sutaikyti

“A. Vilimas nepanorėjo pt>- 
lilines garbės sau pamažinti 
ir pasiėmė didesnę negarbę 
ekskunigo vardą”.
Jeigu didesnė negarbė yra 

būti eks-kunigu, tai būti kuni
gu irgi yra negarbė, tiktai ne to
kia didelė. Tai sako kunigo 
redaguojamas ir kunigų lei
džiamas laikraštis!

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

Apie Įvairius Dalykus. 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

Naujoji Lietuvos vyriausybė prie šito žinksnio, ma
tyt, jau iš anksto rengėsi, kadangi atstovybės sekretorių 
p. Rabinavičių ji perkėlė Ne\v Yorkan ir paskyrė gene
raliniu konsulu. Eiti konsulo pareigas New Yorke ir kar
tu atstovybės sekretoriaus VVashingtone, žinoma, vargiai 
butų buvę galima. Sekretoriaut valdžia paliko p. Rabina
vičių, matyt, tiktai tol. kol buvusieji pasiuntinybes ran
kose darbai bus perkelti į New Yorko, generalinio kon
sulo raštinėm

Iš ko ir kokiu budu žmo
gaus protas gali pa
žinti tai, kas aplink 
mus dedasi? — Fran- 
ci joj trūksta kunigų

Mes manome, kad Lietuvos valdžia pasielgė išmintin
gai, padarydama šią atmainą. Lietuvos pasiuntinys VVa
shingtone nebuvo reikalingas. V alstybių pasiuntiniai sve
timose šalyse šiandie vargiai iš viso yra reikalingi. Tai 
yra senų gadynių liekana — tų gadynių, kada susisieki
mas buvo sunkus ir blogas, kada valstybių pasiuntiniai, 
paskirti atlikti koki nors reikalą su svetimos šalies val
džia, turėdavo keliauti keletą mėnesių, kol iš vienos sos
tinės nukeliaudavo į kitą. Šiandie geležinkeliais ir gar
laiviais tos pačios kelionės yra atliekamos per keletą die
nų, o per telegrafą ir radio Europa su Amerika gali su
sižinoti ta pačia diena.

Tarptautinius reikalus dabar atlieka ne ambasado
riai, bet dažniausia pačios valdžios, tiesiog susižinodamos 
laiškais ir telegramomis viena su kita arba konferenci
jose, kuriose dalyvauja ministeriai pirmininkai ir užsie
nių reikalų ministeriai. Esant specialiam reikalui, val
džios siunčia viena pas kitą tam tikslui skiriamas misi
jas ir delegacijas.

Ambasadoriai yra pavirtę tuščiu diplomatijos pa
puošalu, kuris tečiaus valstybėms kainuoja daug pinigo. 
Turtingosios šalys gali sau tą prabangą leisti, bet ma
žos valstybėlės, kaip Lietuva, geriau padarytų, kad to 
anachronizmo visai atsižadėtų. Lietuvos pasiuntinys VVa
shingtone, pav. užsiimdavo beveik tiktai pasportų rašy
mu ir vizų davinėjimu. 1 jo rankas, beje, patekdavo ir 
nemažai kitokių žmonių reikalų — mirusiųjų Lietuvos 
piliečių giminių paieškojimų, bylų dėl palikimų ir t. t. 
Bet šitie visi darbai, lygiai kaip ir pasportų davimas, juk 
nėra jokia diplomatija, ir juos gali pilniausia atlikti kon
sulai, kurių uždavinys ir yra padtfti atskiriems savo kra
što piliečiams, gyvenantiems svetimoje šalyje.

Tik gaila, kad senoji Lietuvos valdžia buvo nupirku
si VVashingtone didelį namą pasiuntinybei. Dabar reikės 
ieškoti jam pirkikų.

Vokietijos komunistai, kaip matyt iš jų spaudos, ne
ketina sekti pavyzdžiu Trockio ir Zinovjevo/kurie pabu
čiavo Štalino bizūną. Spalių mėn. 20 d. įvyko Berlino ir 
apielinkhi komunistų organizacijos veikėjų konferencija, 
kurioje opozicija patiekė savo rezoliucijas.

Vienoje tų rezoliucijų sakoma:
“žinomame draugų Zinovjevo, Trockio, Kamene- 

vo, Piatakovo, Sokolnikovo ir Jevdokimovo pareiški
me pabrėžiama, kad opozicija rusų partijoje savo 
politinių pažvalgų neatsižadėjo. Juo labiaus neturi 
pagrindo atsižadėti bent vienos savo pažvalgos Ru
sijos klausimais vokiečių opozicija — ypatingai, kad

Kiekvienam yra įdomu pa
irti iš ko pasaulis sudarytas. 

N .A. Bnbakinas, garsus rusų 
mokslininkas, savo knygoj 
‘Medžiaga ir jos paslaptis” 
štai kaip tą dalykų aiškina.

Iš ko sųdaryjįus .* pasaulis? 
lai keikviėnas žino: pasaulis 
mdarytas iš medžiagos. Visa, 
kas aplinkui mus, tai vis 
nedžiaga. O ir mes patys, musų 
kūnas, sudarytas iš kurios nors 
nedžiagos, arba kaip paprastai 
sakoma iš “materijos”. “Ma
terija” žodis nelietuviškas ir 
ietuviškai reiškia medžiagą ap- 
amai imant, kitaip sakant, tai 
v ra medžiaginis pamatas visa 
m, kas yra, iš kurio sukurtas 
/isas pasaulis ,visa Visata. Ir 
šią medžiagą mes, žmonės, jun
tame, t. y. turime galimybes 
įausti, kad ji iš tikrųjų yra. 
Mes ją juntame akimis, ausi
nis, nosimis, juntame visa oda, 
t. y. visais jutimo organais. 
D kas butų, jeigii mes nei au
sų, nei akių nei hjlų organų, t. 
v. musų jutimo įrankių netu
rėtume? Tąsyk apie pasatl- 
į mes mažiausio supratimo ne
turėtumėme, negalėtume net 
spręsti ar jis yra, ar ne. štai 
pavyzdžiui ant stalo obuolys. 
Kas jis per vienas? Jis mums 
v ra tas ,ką mes iš jo juntame,- 
ką matome akimis. Jis- turi 
tokių ir tokių išvaizdą, jis yra 
tokio ir tokio didžio, tokios ir 
tokios spalvos. Obuolys turi 
tokį ir lokį skonį. T’ai mes jun
tame savo nosimi ir liežuviu. 
Toliau, obuolys turi tokią ir 
tokią formą tai mes juntame 
palytėdami. Obuolys turi tam 
tikrų svorį - tai mes taip pat 
juntame. Reiškia, taip ir išei
na, kad obuolys mums yra tik 
musų jutimų išdava: tokia ir 
tokia išvaizda, tokia 'ir tokia 
spalva, toks ir toks kvapas, 
toks ir toks sunkumas ir for
ma. Ir štai visi tie jutimai su
sirenka musų prote ir ten lyg 
susijungiu iš vieno.

Ir iš to susijungimo susida
ro musų prote išorinis obuolio 
vaizdus su visomis jo savybė
mis ię ypatybėmis. Jeigu męs 
neturėtume, akių, ausų, liežu
vio ir kitų organų, mes apie 
obuolį nič nięko nežinotume, 
apie jį supratimo neturėtume. 
O kas butų, jei musų akys, au
sys, oda, liežuvis .butą kitaip 
įtaisyti, ne taip kaip dabar, pa

vyzdžiui, kaip muses, vabdžio, 
vėžio? Aišku, tuomet obuolys 
mums atrodytų visai kitoks 
nei dabar. O koks? To nežino
me. Mes obuolį žinome lik to
kį, koks jis mums dabar rodo
si. O rodosi jis mums toks 
dėl to, kad tokį mes jį juntame. 
O šie' musų jutimai atsiranda 
net mums nenorint. Kuomet 
obuolys prieš mus, musų juti
mai sueina visi kartu, urmu. 
Jokiu budu. mes ir sužinome, 
kad obuolys yra medžiaga ir 
kad jis iš tikrųjų yra, o ne tik 
mums rodosi.

Panašiai mums tenka pažin
ti ne tik obuolys, bet ir kiek
vienas akmuo, kiekvienas medis 
ir net žmogaus kūnas. Viskas 
mums tenka pažinti tik musų 
pačių jutimas.^ Tokiu pat ke
liu mes gauname supratimą 
apie saulę, mėnulį ir apie kiek
vieną medžiagišką daiktą, kuris 
pasaulyj yra ar buvo.

Visa tai medžiaga, o mes ją 
pažįstame dėl to, kad ją jun
tame. Musų jutimai-‘-pirmas, 
vyriausias ir pagrindinis musų 
pažinimo šaltinis. Visas žmo
gaus pažinimas, visos jo žinios 
reikalingi jutimų paramos ir 
patikrinimo. Visas pasaulis su
kurtas iš medžiagos.

Savo jutimais, su pagalba 
musų jutimo organų mes gali
me pažinti pasaulį. Per juos 
pasaulis tarytum atsispindi mu
sų sieloje, musų prote lyg ko
kiame tam tikrame veidrodyje.

Musų reikalas—galvoti, rū
pintis, kad musų protas iš tik
rųjų butų geras, tikslus veid
rodis, kad jame pasaulis atsi
muštų juo artesnis tikrenybei, 
be to, kad mes iš to atsimušimo 
'arėtume apie pasaulį juo tik
resnį supratimą.

Tikras pasaulio ir jo gyveni
mo vaizdas musų prote ir yra 
vadinamas tiesa.

Tai va kas yra žmogui lie
sa, kur yra tikras jos pamatas 
ir šaltinis: tai musų pačių juti
muose. Ar gali kas nors to ne
suprasti?

Bet lai supratęs, suprasi dar 
ir kai ką kita: kai kuriai tie
sai pažinti ir žmogaus proto 
nepakanka. Iš kai kurių kitų 
vietų ir kitais keliais liesa nie
kad į žmogaus galvų neateina. 
Ir niekad negali ateiti. Vyriau
sia mūsų tiesos pažinimo e^nė 
č-auūiių pasaulio jutimai. Reiš
kia jais visų prma ir privalu 
mums remti, į juos kreipti, 
vesti visif musų apie išorinį'pa
saulį minčių, spėliojimų patik
rinimą. Pąsisoke suvesti, reiš
kia pasisekė patikrinti.

Suvesti ir ' patikrinti ne
pasisekė reiškia musų 
manymas ir mintys nėra tiesa, 
reikia su jais palūkėti. Kad tik 
musų jutimų organai butų 
Sveiki, veiktų tikrai bei kiek 
galima geriau.

Beje, žmogų patikrina kitas 
žmogus. Tokiu budu ir gali
ma atskirti sveikus organus 
nuo nesveikų.

Bet ką reiškia “musų juti
mo organai veiktų kiek galima 
geriau?” Tai reiškia —pagei
dautinos geriau {žiūrinčios akys, 
klausios ausys, jautri oda ir 
kiti organai. Bet ar galima 
jie patobulinti? Žinoma, kad 
galima. Žmonės jau senai lavi
na savo organus, kad jie butų 
vis daugiau ir daugiau jautrus, 
labiau išlavinti, daugiau apim
tų. T’ai daroma ujos auklė
jant, mankštinant ir pasigau
na!) t padedamų stebėtinai jaut
rių pagalbinių įrankių.

Taip pasigaudami vienų prie
taisų. žmonės gali daug geriau 
matyti, daug daugiau įžiūrėti, 
nasigaudami kitų, geriau gir
dėti, pasigaudami trečių, tiks
liau atsverti, aplamai imant, 
daug geriau matuoti, jausti svo
rį didi, ir kitas savybes bei 
ypatumus, h' kiekvienais me
tais išgalvojami vis nauji prie
taisai, įrankiai vis daugiau 
jautresni. Gal būt, jų išradi
mams ir galo nėra. Kas tie per 
nrietaisai, mes kalbėsime kito
je vietoje. Jų dėka mes gali
me jausti ir tai, ko šiaip ir vi
sai nejaustume. Jų dėka pasau
lis žmogui tartum išsiplečia, 
kitą kartą, rodos darosi vis di
desnis ir didesnis.

Prieš šimtą metų, žmones 
neturėdami prietaisų, negalėjo 
justi daug ko, ką mes dabar 
galime justi, O visa to, ko ne
gali justi, tau kaip ir vis-ai nė
ra. Panašiai kaip akliems nė
ra jokių spalvų, o kurtiems gar
sų.

Visa lai reikia atsiminti ir 
tuomet, kai nori ką nors suži
noti apie pasaulio sudarymą.

Senai yra 'pasakyta, kad per 
savo galvą neperšoksi. Tas pat 
galima pasakyti ir apie pasaulio 
santvarką bei jo pradžią: mes' 
žinome tik tai tą, ,ką leidžia 
pažinti mums akių, ausų ir ki
tų jutimo organų įtaisymas— 

—vadinas musų protas. Dau
giau nieko. 

« *
“Jaunuoliai, stokit į dvasiš

kas seminarijas’”. Tos rųšies 
iškabas ,pasak laikraščių, ga
lima užtikti beveik prie kiek
vienos bažnyčios- Franci joj.

Kita iškaba adresuojama mo
terims. Ji skamba sekamai: 
“Moterys, kurios lankote baž
nyčias, privalote būti padoriai 
apsirengusios.”

Atsišaukimas į jaunuolius 
mokytis kunigystės aiškinama 
sekamai: kare žuvo 4,(518 ku
nigų. Seminarijos' ištuštėjo. 
10,(H)(> parapijų neturi kunigų. 
1,661 parapijoms išpuola vie
nam kunigui, kuris tankiai yra 
nusenęs.

. Bet tikroji ppežaptis, kaip 
sako'Joscph McCaVe, gal 
ta, jog gabesnieji jaunuoliai 
kratosi nuo dvasiškų seminari
jų. Del tos tai priežasties se
minarijos tuštėja ne tik Frau- 
cijoj, bet ir kitose šalyse.

—K. A.

sakykit aptiekoriui ar materio-į 
las kurį norit dažyti yra vilno-1 
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

yardų.
Norint gauti vieną ar daugiau virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina

Nauja Mady Knyga
NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ..................
Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)
I

........................................................
, (Adresas)

(Miestas ir valst.)

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą jsigyti. Jos., 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT.,

I 15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
j arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

į Karolis Norkaitis
M 
M 
H 
M 
M 
M 
M 
N 
M

Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tei. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

XXXXXXXXXXXXXXX

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Kės. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted S't.

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

Res. 3201 So. VVallace Street

A. MONTVID, M. I)
1579 Milwaukee Ate., Koom 209 
Kampas North Avė. ir Kobey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
Pitone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 4Gth St. Chicago, III

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

rz , j \ nuo 9 ilct II vai. ryte; 
Kaiandos nuo jį, g va|tare

Tel. Boirievard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
., . . I nuo 9 ikn 1 v. rytoValandos j nu() c jki „ vaL vak_

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.
.......................... ..----------------- --------
Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezclis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Z

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 va|. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

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

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-SAI ŽILVIČIAI

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valančios: 2—4 dieną; 6:30—8:30
{ r . vakare.

Ofiso Telefonas Pulhnuu 1193 
Namų Telefonas Chestcrfield 0678

P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgus

M. ŽILVITIS
Dentistus

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Houlevard 717(1 

Rcs. Teleloiiao Heiulock 2615
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Amerikos Plieno IrGele
žies Industrija

l'orcign Language Informa- 
tion Service pagamino keletą 
interesingų straipsnių apie Suv. 
Valstijų didžiausias industrijas. 
Tos industrijos samdo šimtus 
tūkstančių svetimšalių. Kiek- 
vienas straipsnis stengsis iš
dėstyti naujai-atvykusiam pro
cesus ir produktus inimtus to
se industrijose, ir kaip tos in
dustrijos risasi su šios šalies 
ekonomišku gyvenimo.

Pirmiausia imsime Amerikos 
plieno ir geležies industriją.

t So l m. Suv. Valstijos pro
dukavo mažiaus, kaip dešimtą 
nuošimtį pasaulio geležies ir 
tik apie ketvirtą nuošimti pa
saulio plieno, šiandien šioji ša
lis produkuoja (langiaus gele
žies ir plieno, negu visos pasau
lio šalys kartu sudėtos. Tonais 
Suv. Valstijos pristato beveik 
pusę viso pasaulio “pig” gele
žies ir daugiau kaip pusę lieto 
plieno (ingot steel). 1921 m. 
visam pasauliui produkuota 61,- 
600,900 didžių tonų “pig” ge
ležies, ir 73,500.000 didžių to
nų plieno, iš lų šios šalies dalis 
buvo 31,100,090 tonų “pig” ge
ležies ir 37.SOO.OOO tonų lieto 
plieno stukių ir plieno liejimų 
(castings).

ši šalis turtinga geležies- ru
da. Daugiausia geležies rudos
pristato Minnesota, Michigan,1 naces”
\\'is(onsin ir Alabama valstijos. 
Kas met apie 60,000,000 tonų 
geležies rudos išsiunčiama iš 
Lake Superior kasyklų i plieno 
liejyklas Pittsburgh'e, Voungs- 
lo\vn’e, Chicagoj'e’ ir kitose 
vietose, kur randasi geležies ir 

•♦plieno industrijos. Anglis, kalk
akmenis ir kita neišdirbta me
džiaga, kas reikalinga produk- 
luoti geležį, randasi visai netoli 
plieno centrų.

Produktuoti geležį trys daik
tai reikalingi geležies ruda, 

koksas ir kalkakmenis Geriau
si geležies rudos depozitai yra 
Minnesota valstijoj. Minnesota 
ruda labai minkšta, panaši i 
raudoną žemę, rankomis leng
vai sutrupinama, lyg paprasta 
žemė. Čia geležis labai lengvai 
iškratoma ir pargabenimas la
bai pigus. Suvirs puse varto
jamos Suv. Valstijose geležies 
rudos, iškasama Minnesotoj ir 
beveik visa iškasama iš taip 
vadinamų “open pit“ kosyklų. 
Tos “open pit“ kasyklos yra 
gilios duobės. Tos- gilios duo
bės panašios į dideles skyles že
mėj. Aplink jas nematyti jo
kio judėjimo, tik čia ir ten ke
lios šviesos, jokio triukšmo ne
girdėti, vien tik inžino purta- 
\ imas, rodos toli, toli skylėj. 
Per vieną naktį galima išimti 
iš vienos didelės duobės net 
L”),000 tonų geležies rudos. Ta 
ruda pasiunčiama į plieno cen
trus, kurie randasi netoli ang
lies kasyklų, nes koksas, kuris 
reikalingas sustiprinimo proce
so yra pagamintas iš anglies. 
Amerikoje, kaip ir kitose šaly
se, geležies ruda nugabenama, 
kur randasi anglis, ir ne ang
lis, kur randasi ruda, nes ekono
miškiau taip daryli. Kai kurios 
“open pit” kasyklos panašios į 
dideles stadijas su įvairiais ly-

gurnais ar aukščiais; kitos kvad
ratiškos; kitos ilgos ir siauros 
su įlenktais galais lyg vąšai; 
kitos ilgos — apie vieną arba dvi 
mylios ilgio, su žemės paviršiu 
iškastu apie 100 pėdų arba dau
ginus iki raudonos rudos. Pirm 
negu garinis s patus pasjekia 
rudą, milionai kubiškų jardų 
viršutines žemės turi būti pa
šalinta. Iš Minnesotos kasyk
lų ruda pasiunčiama į Diduti) 
ii* Tvvo I larbors, kur įkrauna
ma į laivus. Krovimas labai 
skubiai atliekama. 10,(>00 tonų 
laivas į tris valandas gali būti 
prikrautas, ir į kelias miliutas 
po tam pradeda savo kelionę.

Bet šitas “open pit“ kasimas 
yra labai brangus. Didieji ga
riniai špatai ir gelžkelio karai 
yra labai brangus ir jų užlaiky
mas labai brangiai kainuoja. 
Prie kiekvienos šitokios kasyk
los tini būti didelė atdara, liue
są viela lengvam priėjimui. Bet 
nepaisant to visko, “open pit” 
kasimas geresnis.

Antra svarbia vieta užima 
anglis. Connellsville dislrik- 
tas, netoli Pittsuburgb'o yra 
tipiškas anglies centras. čia 
randasi Standard Mine No. 1. 
šita kasykla kas dvidešimts-ke- 
turias valandas išsiunčia 1,200 
tonų anglies savo kokso pe
čiams, kurie dega kaip k ru ta
niųjų paveikslų perstatymai 
Dante’s peklos. Visa anglis tu
ri būti padaryta į koksą pirm 
negu pasiunčiama “blast fur- 

(suskaldymo pečiams).
Connelsville apielinkėj apie dvi- 
dešimts-aštuntas nuošimtis an
glies durnais nueina, ir tie du
rnai turi priedinių produktų (by 
Products), kurie vbrti tiek, kiek 
verta anglis. Kad sulaikyti tokį 
eikvojimą, tapo “priedinių pro
duktų kokso pečiai” įvesti. Tie 
nauji pečiai sutaupo viską ir 
kokso daugiau pagamina. Suv. 
Valstijų Plieno Korporacija į- 
staiga Gary, Indianoj, turi dau
gelį šitų priedinių produktų pe
čių dviejose eilėse. Beveik pusė 
sutapyto .gazo vartojama įkai
tinti pečius, liekamas vartoja
mas ugniakuriams (open 
heaiis) ir pečiu įkaitinimui. 
Kiekvienas tonas anglies pri
stato ne tik 75 nuošimtį kokso 

. 10,000 pėdų gazo, bet 5 ga
lonus smalos ir nuo 20 iki 25 
svarų “amonia sulphate” arba 
nuo 3 iki 5 svarų skystos amo- 
nijos. Iš gazo ištraukiama nuo 
1.1 iki 3.7 galonai benzoliaus, 
ir truputis teluol, svarbiausias 
sudėtinis stipriausios eksploduo- 
jančios medžiagos. Galime saky
ti, kad viskas ištraukiama iš 
anglies.

Trečias sudėtinis yra kalkak
menis “calcite” pageidaujamas 

randamas keliose vielose Suv. 
Valstijose. Yra pasiunčiama su
skaldymo pečiams, kur varto
jamas virimui “pig iron“. Kuo
met atlieka savo tikslą, išeina 
su kitais nevalumais kaipo grau
žai (slag) — .šitas priedinis 
produktas vartojamas kelių pa
statymo arba iš jų Portland 
cementas padaroma. Kiek metų 
atgal tie graužai buvo niekam 
neverti. šiandien didelės ce
mento įstaigos Pittsburgb’e, 
('.hicagoj'je ir Duluth produkuo
ja su virš 12,000,9(10 bačkų ce
mento kasmet.

Pittsburgh'as buvo pirmas

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieny Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą. " <

Pinigus gavo:
2111&--J. Erčiui
•23068 K. Lukšienei

7 162 -Benediktai Butkienei
7170 -Onai Morkevičidkei
7161 Juozap. Aleknavičienei
7 I0K J ui. Pelkunienei

1251(>—Mortai Barlašienei
7192 Peliksui čereškai

12551- .levai Poderskiemd 
7195—Juozui Grušui

230X7 J. Jonikui 
7150 1). šliužienei
71X1 B. Mišeikienei

21 I9(K —P. Sirmulienei 
74X0—J. Kleinauskui

2135X A. Ginčiui

didelis plieno industrijos cent
ras. Nes visai netoli radosi ka
syklos, turėjo užtektinai natū
rai i o gazo, ir gelžkelių paran- 
kumai buvo kuogeriausi. Cleve- 
land’as, pusiaukelyj tarp rudos 
ir anglies, ir Mahoning ir Sbe- 
nango Valley distriktai Ohio 
valstijoj, yra plieno ir geležies 
centrai. South Chicago turi di
delę plieno gaminimo įstaigą, 
netoli didžiausio gelžkelių cent
ro pasaulyje, ir Lake Michigan 
suteikia lengvą ir pigų perga
benimą rudos. Yra daugybė ka
syklų Illinois ir Indiana. Gary 
yra tik kelios mylios iš Soutb 
Cbicago.

Geležies ruda, kuri randama 
rudos lovose, sumišusi su gele
žiu, oxygenu ii- su kaikuriais 
nevalumais. Yra suskaldymo pe
čiaus darbas išimti o.vygeną ir 
kitus nevalumus ir palikti ge
ležį. Moderniškas pečius suėda 
2,000 tonų kietos grynos me
džiagos kasdien. Visa geležis, 
kuri vartojama pagaminimui 
plieno, turi kada nors pereiti 
per suskaldymo pečių, kur ji 
sutarpinama su koksu ir kalk
akmeniu. Suskaldymo pečiai vi
suomet dega. Darbas kitose de
partamentuose gali sustoti, bet 
kasdien suskaldymo pečius turi 
gaminti “pig iron“, taip vadi
namas, nes sutarpinlas meta
las bėgdavo iš pečiaus į lieja
mąsias rindeles, kurios vadina
ma “so\vs”, iš kur bėgo į ma
žesnius rindeles, pavadintas 
“pig”, ataušti.

Plienas padaroma įvairiais 
budais. Metalurgai, betyrinėda
mi geležies rudą, rado, kad mi
šinys neišdirbtos geležies, kalk
akmenio ir gelžgalio (iron 
seraps) ugniakure (open 
hearth) gazo liepsna įkaitintas 
iki augštos temperatūros už ke
lių valandų padaro plieną ir 
gerą plieną. šitas procesas pa
vadinta “open hearth heat”, ir 
net šiandien vartojama. Tas 
parodo, kodėl plieno įstaigose 
nesiranda gelžgalių. Jie yra rei
kalingi ir todėl suvartojami. Ki
tas būdas pagaminti plieną yra 
“Bcssemer procesas“. Geriau
sias plienas vanadium, chro
me, niekei chome ir niekei plie
nas elektriškų pečių paga
minamas.

Galų gale tie visi procesai pri
sideda prie lieto plieno sinkių 
produkcijos. Kuomet lietas me
talas įliejamas į rindeles, pama
tinis žingsnis atliekama. Po to 
reikia tik formuoti reikalingas 
formas. Nėr galima minėti vi
sų daiktų, kurie pagaminama iš 
tų stukių.

Kas met pasirodo sumažėji
mas plieno ir geležies kompa
nijų gal todėl, kad visuomet 
vairios kompanijos susivienija. 

Pav., 1XXO m. 311 įstaiga pro
duktą vo “pig iron”, bet 1X90 
metais buvo tik 304 įstaigos, 
1900 m. lik 221 ir 1905 tik 191. 
Bet kapitalas ir produktų ver- 
;ė buvo didesnė, negu 1XX0 m. 
Didžiausia kombinacija atskirų 
užsiėmimų pasekmingai užbaig
ta 1901 m., kuomet United 
States Plieno Korporacija lapo 
suformuota. Buvo formuota su
vienijimu Carnegie Steel Cor
poration, Eedcrhl Steel Com- 
)any, The Lake Superior Con
solidated Iron Minės, The Ame
rican Birdge Company ir kitų 
didžiulių industriališkų k</m- 
lanijų. Elbert H. B. Gary, Eu

dorai Steel kompanijos prezi
dentas, Andrcvv Carnegie, Cur- 
legie Steel kompanijos savinin
kas, Charles M. Schvvah, Ca|- 
tegie kompanijos viršininkas, 
ir J. P. Morgan, bankininkas, 
nivo svarbiausios figūros įvy
kinti tą suvienijimą. Korpora
cijos turtas dasieke $2,250,000,- 
)00. 1925 m. pelnas buvo su
virs $173,900,000. Tais pačiais 
metais samdė 249,833 darbinin
kus, kuriems algoms buvo iš
nokėte $450,710,355.

šitos korporacijos priedinės 
kompanijos įvairių užsiėmimų 
tiri 112 suskaldymo pečių, 

360 plieno įstaigas, 5X4 įvairių 
rųšių metalo kočiotuvų, suvirs 
100 geležies rudos nuosavybių, 
I3X,351 akrus anglies (kokso) 
ir 320,195 akrus garinio ir ga
linio anglies. Priedinės (subsi- 
diary) kompanijos turi 57 kok-

so įstaigas su 16,427 pečiais ir 
3,284 “priedinių produktų” pe
čius. Jų gelžkelių linija turi 
3,X62 mylias (nuosavas ir pa
samdytas), 461 garinius ilgi
nus ir 61,916 karų.

1925 m. Suv. Valstijų Plieno 
Korporacija samdė 259,000 dar
bininkų, ir tų metų gruodžio

ruotus akcionierius. Iš tų ak- 
cionieiių 47,617 buvo korpora
cijos darbininkai ir jų akcijos 
vertos iki X0 milijonų dolerių. 
Tos korporacijos didžiausios 
priedinės kompanijos yra Na
tional 'Tube Company, Ameri
can Steel Company, American 
Bridge Company, Illinois Steel 
Company, Tcnnesse C.oal, Iron 
and Bailroad Company, Car- 
negir Steel (’.ompany, American 
Sheet ir Tin Blate Company, 
Eederal Shipbuilding Co.

Kitas didelis plieno ir 
žies susivienijimas, kuris susi- 

Beth- 
kuri 

m. ir
lehem Steel Korporacija, 
buvo inkorporuota 1901 
kurios galva yra ('bar 
Schwab. Turtas $617,X55,OOO ir 
pelnas 1925 metais buvo beveik 
$39,000,000. 1925 m. korpora
cija samdė 60,09X darbininkus, 
kurių algos dasieke $107,771,- 
919. šios plieno korporacijos 
priedinės organizacijos randasi 
Pennsylvanijos valstijoj—Beth- 
lehem, .lohnsto\vn, Coatesville, 
Lebanon, Roading ir Steelton 
ir Lacka\vanna Ne\v Yorko ir 
Sparro\vs Point Mary landė. Or
ganizacija turi laivų pastaty
mo ir laivų pataisymo įstaigas 
įvairiose šalies dalyse, geležies 
rudos, anglies ir kalkakmenių 
nuosavybes ir jikeano ir ežerų 
laivus. Kitos svarbios' plieno ir

jos yra 
Tu be ( 
(Ibio;

VAIKAI 
VERKIA

T i :
V
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Baltijos Amerikos Linijos
Kalėdos 

LIETUVON

Net Contenti 15 Fluid Dracl

CastoriA
MOTINA! Fletcher’s Castoria yra 
malonus, nekenksmingas pava
duotojas Castor Oil, Paregoric, 
Teething Drops ir Soothing Syrups 
specialiai prirengtos dėl kūdikių 
ant rankų ir vaikų visokio am
žiaus.
Jau jos yra vartojamos virš 
metų ir gerai pagelbsti.

30

Užkietiejimo Wind Colic 
Šviežiu. SkilvioRaugėjimo 

Svaigulio

• c5 

k n

9oo Drops
arT-ĮftujifigBIijjiuijįAnį

CASTŪRIA
ALCOHOL 3 PER CENT 

AVeįetable PreparationforA* 
s imiIat in\> thc Food by Regula 
t i n Q1 he S tomacfi s and Bowd s cf

INFANTS/ChIIDRF-N
Thereby Promotin^ Diįeslion 
Che«!:fuln«s» and Resl 
neither Opiom. Morphincnof 
Mineral NotNar< otic

Stnna \

Sftd I

AhelpfuIRemedyfor 
Constipationand Diarrhota 

and Feverisfcness and 
LossofSleep 

fesuIlinttherefrominlnlatKy

FacSmoi* Si<naw*o(_

THE CENTAUR CO

Pagelbsti suvirškinti maistą, suteikia linksmumą, Pt
Naturalj Miegą be Opiates

ir

Atsiminkite štai ką: Castoria yra vien tik kūdikių gy
duolė ir negydo visus šeimynos narius. Kas pagelbsti jums, 
gali būti pavojinga, jeigu duosite ta patį kūdikiui.
Kad apsisaugojus imitacijų, visuomet žiūrėkite parašo

Chas. 11. Fletcher

consin Steel Company, South _ ___________________
Chicago, Illinois; ir Common-
\veallh Siet i Companv St. Louis, • 1
Missouri. D-LIS]. KJIaTSltlKltCS

i

Patvirtinti nurodymai ant kiekvieno pakelio. Gydytojai visur reko
menduoja jas.

NAUJIENOSE”

TIKRAI
Kasmet Chicagos savasčių kainos kyla augštyn. Pelnai yra pa
daromi visuose dalyse miesto, tiktai palaikius trumpą laiką lo
tus gerose vietose. Tokie investmentai yra saugus ir TIKRI, kad 
kils kainuose. Chicago auga greičiau ir greičiau. Kainos irgi turi 
kilti su miesto kilimu.

ŽINOJIMAS
Mes žinome tuos pinigų uždirbimo faktus per 15 metų patyrimo 
statyme ir pardavinėjime Chicagos namų. Mes pastatėm ant pel
ningesnio kelio šimtus vyrų ir moterų savo patarimu ir patarna
vimu.
M r. Lavvrence P. Romano, viršininkas musų Kompanijos, asmeni
niai prisidėjo padauginime 25 naujų vietų Chicagoje, įskaitant 
Marųuette Park, Columbus Park, Foster ir Kimball, Devon ir 
Western. Ankščiau pirkę uždirbo didelį pelitą minėtuose vietose.

NAUJAS, PIGIOMIS KAINOMIS 
PASIŪLYMAS CHICAGOJ

Dabar mes nupirkome dėl kostumerią jtmotą žemės prie Mar
ųuette Kelio, greitai augančioj namų sekcijoj netoli Manjuette 
Parko — viduje miesto rubežių, tiktai 8V2 mylios nuo vidurmies- 
čio. čia mes parduodame puikias vietas dėl apartmentinių namų 
ii- kainoja tikrai $750, įskaitant suras, šalitakius, vandenį, gasą, 
elektrą. Labai lengvomis sąlygomis tiems, kurie veiks tuojau.

PAMATYKIT ŠIAS SAVASTIS GREIT
Štai yra jūsų proga įsigyti tikrą bargeną geros Chicagoj žemės, 
nuo senai įsteigtos firmos su gera reputacija teisingo patarna
vimo. Pamatykit patys TUOJAU. Parašykit vardą ir-adresą ant 
žemiau paduoto kupono ir/ atsiųskit mums dėl gavimo pilnų iš
aiškinimų, kurie bus atsiųsti jums greit be iškaščių \

LAVVRENCE P. ROMANO & CO
10 So. La Šalie St., Chicago 

Telephone Main 3933

į Lawr,encp P. Rpingno & Co.,
I K) So. LiiSalIe St., Chicago, Ilk 

i iškaščių

KUPONAS

RĮĮRĮĮI^RJRĮR 

^•1 III 'i

“Estonia” Gruod. 1 dieną
Važiuokit visu keliu vandeniu 

j pačių 
KLAIPĖDĄ 

per laisvąjį Danzigo portą 
Iš ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181 

Populiariika turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus. 
Taksai atskirtum

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar

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

Daktarai Sako, kad Negeras 
Virškinimas ir Užkietėji
mas Vidurių Pagamina 

Daug Ligų
Tie Visi Nesmagumai Dabar 

(Greitai Prašalinami su Nau
jomis Gyduolėmis

jums jų

yra

UŽ- 
bu

mą- 
visam

Jei jūsų daktaras dar nėra 
sakęs, eikite pas aptiekorių ir gaukite 
telį. Jos vadinasi Nuga-Tone. 
lonios vartoti ir jus galite 
mėnesiui apie už $1.00. Jei 
nevirAkina, yra užkietieję ir 
valgio, skauda galva, kepenis 
rai, apsiviclęs liežuvis, atsiduoda kvapas, 
jaučiatės lal.ai nuvargęs atsikėlęs iš ry
to. bandykite Nuga-Tone. Jos atliks darbą 
gerai ir greitai. Nuga-Tone suteikia daug 
ambicijos ir vikrumo nuvergusiems, nusi
dirbusiems žmonėms. Jos pasekmingai padi
dina stiprumą ir spėką gyvenime. Joe su
teikia ramų, atšviežinanti miegą, gerą ape
titą, stimuliuoja kepenis, skilvi ir žarnas 
labai pasekmingai. Pabandykite jas tik ke
lias dienas, 
išrodysite 
aptiekorių. 
kitę atgal 
'fone žino

Jos yra 
gauti 
jūsų viduriai 
raugejate po 
neveikia ge-

kepenis, nkilvj

ii

jei jus nepajusite geriau ir ne. 
geriau, nuneškite likusias pas 

kur jas nupirkote ir gau- 
savo pinigus. Išdirbėjai Nuga- 
labai gerai ką jos padaro to

kiose atsitikimuose, jie privertė visus ap- 
tickorius suteikti garantiją ir sugrąžinti 
pinigus, jei jus nebusite užganėdintas. Re
komenduojamos- ir pardavinėjamos ' pas vi
sus gerus aptiekorius.

Nerizikuokit Link 
Krupo!

K r u p a s tankiausiai 
apsireiškia staigiai — 
naktį — be perser- /""'L 
gėjimo. Turėkit 
save šias gydytoją/

menf
(Jita

i n Chicago

750
AND 

JlDEWAi.KS 
INCLUDEDIN

THE PRICE- ;J

kurios pagelbsti į 15 
minučių be vėmimo.I 
Greičiausi pagelba nuo kosulio, slo
gų ir užkimančio kosulio. Vartoja
mos per 35 metus, daugiausiai par
duodamos nuo krupo gyduolės. Jei 
turit vaikų nusipirkit butelį nuo ap- 
tiekoriaus.

^DR.DRAKESGlėssco
CROUP RrMEDY

Skausmą nuo li
guistos pūslės 
— greitai su
stabdo 
SANTAL MIDY 
Persitikrink kad 
gauni tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodį “M i d y”. 
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
čiose.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
Šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos 
kiekvienas vyras 
be jokių sunkumų 
kyt egzaminą bile
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. llalsted St. 

Chicago, 111.

išsimokinęs 
ar moteris 
galės išlai-

Malonėkit atsiųsti man faktus apie jūsų žemų kainų apartmenlinę žemę netoli Marųuette Park, be 
ir atsakomybės.

. Vardas

Adresas Del greito piniginiu 
reikalų atlikimo su



THE ROAD TO 
SECURITY

cvj vrvj u u iruv-ut/ urun_rcrw

INTKR OCKAN 
CASUALTY COMEANY
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lf siustai ne<l i n 
the manner de- 
sribed i n Para
graph s 2 to 9 

inclusive

lf sustained 
in the 

manner 
described 
Paragraph

Da Vienas Patarnavimas Naujienų Skaitytojams
KIEKVIENAS GALI GAUTI

$10,000 .Sr POLICY
Tiktai už 75c Registracijos Mokesčio

This Policy provides indemnity lor Loss of Life, Limb, Sight or 
Time by Accidental Means, as herein limited and provided

Executive Offices Cincinnati, Ohio

INTER-OCEAN
A Stock Company

CASUALTY COMPANY
(HEREINAETER ( ALLEH THE COMPANY)

DOES HEREBY INSURE

ago of ... ....................
(hereinafter referred to as the Insured), subject to the liinitations and conditions herein contained, 
against I>« ath or Disability resulting direetly, independently, and exclusively of all other cause from 
bodily injured effected solely througr <*xternal, violent, and atridentai means during the term of this 
policy and .sustained by the Insured in the manner follovving:

SECTION A. .... , e ,
lf such injuries shall result in any of the losses listed in this Section on or before the thirthieth

day lollovving the dale of accident, the Company will pay for such loss, as follows:

Life
Both Hands .............
Both Feet ....................
Sight of Both Eyes
One Hand and One Foot
One Hand and Sight of One Eye
One Eoot and Sight of One Eye
Either Hand
Either Eoot
Sight of Either Eye

$10,01)0.00 $500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00

PARAGRAPH I. By the wreckihg of a Railroad Passenger Car or Street, Elevated or Under- 
ground Railvvay Car, Passenger Steamship or Steamboat, iii or on which the Insured is traveling as a 
fare-paying passenger, in a place regularly provided for the sole ūse of passengers

PARAGRAPH 2. By the wrecking of any Public Omnibus, Taxicab, or Automobile Stage plying 
for public hire, \vhich is being driven or operated at the time of such vvrecking by a licensed driver, 
and in vvhich such Insured is traveling as a fare-paying passenger.

PARAGRAPH 3. By the vvrecking of any Private Horse-dravvn Vehicle, not being used for btlsi- 
ness purposes, in or on vvhich the Insured is riding or driving, or by being accidentally throvvn from 
such vvrecked vehicle. ' . .

PARAGRAPH I. By the vvrecking of any Private Automobile (motorcycle not included) not being 
used for business purposes, in vvhich the Insured is riding or driving, or by being accidentally throvvn 
from .such vvrecked automobile. , , .

PARAGRAPH 5. By the vvrecking of any Passenger Elevator (elevators in nnnes excepted) in 
vvhich the Insured is riding as a passenger.

PARAGRAPH 0. By being Struck or Knocked Dovvn or Run Over Wlnle Walking or btanding on 
a Public Higvvay, by a vehicle propelled by steam, cable, electricity, naphtha, gasoline, compressed air, 
liiĮiiid, or horse-povver, excluding injuries sustained vvhile vvorking in the public highvvay or vvhile on 
a railroad right-of-vvay. . ,

PARAGRAPH 7. By being Struck by Lightning, or consequence of Cyclone or a tornado.
PARAGRAPH 8. By the Collapse of the Outer Walls of Building vvhile Insured is therein. .
PARAGRAPH 9. By the Burning of Any Church, Theatre, Library, School or Municipal Building, 

in vvhich the Insured shall be at the beginning of such fire, būt this paragraph shall not apply to nor 
co-ver the Insure.l vvhile actintf «« watchman, policeman, oi- volunteei- or paid fireman.

SECTION B. . , . , i • , , ,, f . iIf The insured sustains injuries in any manner specified inParagraph 1, wnicn shall not prove latal 
or cause snecific loss as aforesaid būt shall immediately, continously, and vvholly disablo and -prfcvent 
the Insured from perforrning each and every duty pertaining to any and every kind of business, labor 
or accupation during the time of such disablement būt not exceeding fifteen consecutive weeks, the 
Company vvill pay indemnity at the rate of \ xP y H ‘ TEN DOLLARS ($10.00) PER WEEK

Skaitykit Ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 

Nelaimių Apdraudos Kontraktu 
PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM

Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metu 
amžiaus, neskiriant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos 
stovio, gali gauti vieną iš šių kontraktų. .Jokis tyrinėjimas nė
ra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ skaitytojas, senas ar 
naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir me
tinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą 
skaityti NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais 
numeriais ar per išnešiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos 
kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų šeimynų nariai, kuriems 
yra siunčiamos ar pristatomos NAUJIENOS, taipgi gali gau
ti šį'kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos i N AUJIENŲ 
Ofisą kartu su registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIENŲ prenumeratoriai, arba skaito 
laikraštį nereguliariai, gali gauti šį apdraudos kontraktą su
mokėdami 75 centus registracijos mokesčio ir prenumeratą.

PERSERGĖJIMAS!
Idant niekas/nebūtų suklaidintas ar netiksliai informuotas, 
mes persergiame ir nurodome, jog šie kontraktai nepadengia 
paprastų susižeidimų, kaip tai: puolimas laiptais, užgavimo 
kokiais nors puolančiais daiktais, susižeidimo dirbtuvėse ar 
namuose, pergriuvimo ir susižeidimo einant keliu, sužeidimo 
ar užmušimo per užpuolikus ir kitokių nelaimių nepaminėtų 
kontrakto punktuose. Visą kas yra padengiama šio kontrak
to ir pasakyta kontrakte po atskirais numeriais.

x VEIKITE ŠIANDIE!
Visą, kas reikalinga padaryti norinčiam įsigyti šį Apdraudos 
Kontraktą, ir tokią didelę apsaugą, reikia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir prisiųsti ar atnešti į NAUJIENŲ rašti
nę kartu su registracijos mokesčiu, 75 centai. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus paitikrinta skaitytojo tikrumas ir kon
traktas pasiųstas apdraustą jam. Neatidėliokit šio reikalo ant 
rytojaus — imkite ir atlikite tuojaus!

IŠMOKĖJIMAI IR ATLYGINIMAI
Reikalavimai pašelpos ar posmertinės privalo būt įteiktos 
tiesiai apdraudos kompanijai, per apdraustąjį ar jo paveldė
toją. Visi reikalavimai ribose kontrakto yra išpildomi greitai 
ir teisingai. Prie šio kontrakto nėra jokių kabliukų, kurie 
siaurintų apdraustojo teises prie atlyginimo. $150,000.00 yra 
sudėta per šią apdraudos kompaniją, Indiana Apdraudos 
Departamente apsaugai apdraustųjų.

To the Insurance Dept.,
Naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau"už $10,0(10 Accident Insurance Policy, kuri bus 
išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai • nuolatinėms 
NAUJIENŲ skaitytojams. Čia įdedu registracijos 75c ir liudiju kad—* 

Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ skai
tytojas ir busiu juomi tokiu pagal šit:) 
policy per vienus metus 
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAUJIENŲ 
skaitytoju ir busiu juomi tokiu pagal šitą 
policy per vienus metus. 
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduotu ad
resu. Aš jam mokėsiu j savaitę 18 centų. 
Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu per 
vienus metus už Chicagos $7, Chicagoj $^ ir 
dar dadėsiu 75c. už apdraudos registraciją.

Vardas ............................................................................................. . ...........................-.7..........   Amžius ............ .........
(Parašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Gatvė Adresas......................................................... Apt.........
Miestas ............................................ . Valstija .................... Tel........................

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu.
Naujienos Insurance Dept. 

1739 So. flalsted St., Chicago, III.

Padėkit 
ženklelį 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

runavvay 
accident
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ILAUJIENOT, CEW,

PIGESNIS VANDUO
1 Raugia u Spaudimo ir Geresnis 

Patarna\ imas

Suprantant didelį žmonių už- 
sii nteresavimą, 
veikmėj link 
miterių pagal patvarkymus Li
ty Council September 1, 1925, 
atstovas musų laikraščio turė
jo sekamą pasikalbėjimą su 
Komisionieriu Publiškų darbų, 
Col. A. A. Spragile, kuris yra 
patvirtinęs planus miesto inži
nieriaus Mr. John Ericson. Mr. 
Spragile pasakė:

“Kad gavus kuog’eiėiausia 
didesnį pelną nuo Įvedimo van
dens miterių, darbas yra pra
dėtas tame distrikte kur pagal 
rekordus yra žinomas kaipo 

yra bereikalingai

CHICAGOS
ŽINIOS

kuris dabar yra 
įvedimo vandens Pavieto iždininkas 

P. J. Carr mirė

lo šerifu, vakar pasimirė 
ercy ligoninėj.
Susirgo ji
laukiant

•; rinkimu dieną, 
rinkimu davinių, 
ligoninėn jis buvo

naujas kraujo užplūdimas vi
lui iuo.se ir nors po lo du šy
du leisią krauju, bei jis mirė,

kurie jungiasi

ir i vaka-

daugiausiai
yra žudoma vandens.

Distriktai,
pietus ir į rytus nuo m.esto ru-
bežiaus ir i šiaure 
rus 79th St. ir Yat
jau apie 9000 my torių jau yra 
Įvestų, vandens s 
pasididinęs nuo 
penkiolika svarų, 
miliniui galionų 
miau dingusių

iavė alderinanas McDonough, 
> antrą kartą mirusiojo sesuo, 
rečiu kartą kraujo rengėsi

dešimlies iki 
ir dešimtis 

vandens pir- 
tame distrikte,

kiti žmonės, kurie kai kad i ne
galėdavo gauti užtektinai van

Nauda yra ne tik tiems žmo
nėms, kurie gvvena tame dis-

vena netoli to distrikto ir abel- 
nai, kur 
prižiūrėjimas buvo pirmiau 
paipų prakiurimai buvo 
mi abelnai 
kad bilos 
mažesnės

Miteriai
riut kokis patarnavimas 
yra reikalingas.

Pasirenkant 
rių, jų kaina 
nuo sušalimo
atidon Miteriai 1 
skiepus, nes surasti

paprastas

suras,
už vandenį bus daug 
negu buvo pirmiau.
yra įvedami nežin

ia m

vieta?
ir apsaugoj ima > 
turi būt

mite-

kuomet
ant ope-
C.arr mi-

Sudus neturtingų darbininkų 
?vų, 
ai r

pats buvęs darbininku, 
»is augštai iškilo politi- 
buvo palyginamai 

uuinas žmogus tik 1G 
mžiaus.

Gimė jis rūgs. I d., 1880
Jock vardų distrikte. Jo tėvas 
buvo krovėjas lentų i upės lai
vus. Simus išpradžių lankė p ra

li paskui La

m.

m.,

imę mokyki 
šalie institutą
•.alintas kaipo peštukas. Lan
kydamas mokyklą, kad kiek 
ižsidirbti ir pagelbėti tėvams*, 
•ardavinėio laikraščius prie 35 

gatvių. Jam pagel
iam) dabartinis al- 
Mcl)onoug*h ir kong-

imamas 
įvesti i

paran-
,;aso ii 

ir miestas

savininkui nebus jokių n 
kurnu. -Taip piakti 
elektros kompanij 
turėtų suteikti tokia pat
legiją ir vandeniui. Vis; 
bas bus atliktas be jokių nema
lonumų savininkui.

Yra tikimasi, kad piliečiai

tinimo to svarbaus darbi

Pinigai

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Te i. Boulevard 9663.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

derminius 
esmanas 
;ok \ klos 

krauti ir i 
tu. Paskui

urinas
1911 m
".■aini i-

jis irgi nuėjo laivus 
dirbo ten keletą me- c

i gavo šalvgatvių in- 
s viela. Tai buvo jo

tapo išrinktas alder- 
enojo o vardo, 191 I

o 1921 
laikiniu 

’iavieto iždininku. Dabar gi ta
tapo paskirtas

os vietos neteko užimti.
Paskutiniais keliais melais 

jis užsiėmė real ctsate bizniu, 
gyveno prie 3529 S. Western 
įve.

motina įmetė savo ku-

!ė ištraukti dviejų mėnesių ku- 
likio kūną iš kanalo prie 33 
tat. ir Sacramenlo bulvaro.

Manoma, kad Mar\ Lit\vicki

lidelio susijaudinimo neteko 
msiausvaros ir paėmusi savo 
uidikio lavoną (kūdikis numi- 
e praeita sekmadieni) Įmetė

tvnerius melus

mes Lit\\ ickiene 
miršti.

ir tos uolai- ■

Marv Litsvic-

negalima buvo išklausti.

HILLY'SIVNCLE,

HOUJ
STO^V COT

V KMOU). THIS UJ/gS PAUOV
SlOKi \OU NAAAiV. —E>Y *TH^.

FISFUAG VFOVV.F W\VV- HANH
M-t AteOUiT TVAACV

TO UJKTY J

Dainininkas Jonas Ramanauskas, dalyvaus Dr-tes Palaimin
tos Lietuvos 26 melų jubiliejaus apvaikščiojime nedėlioj, lapk
ričio 21 d., Lietuvių Auditorijoj.

Du jaunuoliai su
mušė moterį

Du jaunuoliai' John Scardi- 
na, 19 m. ir jo brolis Sanuiel, 
21 nu, 150 N. Green si., sumu
šė Mis. Mary GrilTin, 50 m., 
<818 \V. Grand avė., kuri da
bar randasi ligoninėj, o . aižu 
jaunuoliai sėdi kalėjime.

Abu Sendina atėjo pas Gri- 
ffin pasimatyti su jos duktere 
Margaret, 19 m., bet motina 
atsakė, kad dukters nėra na
mie ir jos niekad jiems nebus, 
vienas jaunuolių pastvėrė kė
dę ir smogė Griffm Į galvą 
taip, kad toji nuvirto be są
mones. Laiminai pašaukė po
liciją, kuri nugabeno moterį į 
ligoninę, vėliau gi areštavo ir 
dm jaunuolius, taipjau ir jos 
dukterį. Abu jąumioliai bus lai
komi kalėjime iki paaiškės, ar 
(iriflinienes žaizdos nėra mir
tingos.

Girtas nepažino savo 
namo — pašautas

Louis Bruzro gerokai įsikau- 
šęs naktį traukė sau namo. 
Bet nuo munšaino neprimatė ir 
vieton eiti į savo namą, bandė 
Įeiti į Edwnrd Goetz narna, 
771 Gilpin 1’1. Goetz, 80 m. se
nis tuo laiku buvo vienas na
mie ir manydamas, kad plėši
kas bando įsilaužti Į namą, pa
leido šūvį per duris ir kulka 
pataitėj Bruzro i koją.

Apipiešė namie
Du plėšikai įsigavo į Jacob 

Chavin namą, 1807 So. Millard 
Avė., šeimininką, jo žmoną, du 
sunūs ir marčią suvarė į klo- 
setą ir pabėgo paėmę $150 pi
nigais ir už $2,900 brangmenų, 
taipjau raktą nuo Chavin san
krovos Maxwell gatvėj. Dabar 
sankrova yra po policijos ap
sauga, kad ir jos tie patys plė
šikai neapiplėštų.

Lietuviu Rateliuosa.
Šiandie šaunus 

maskaradas
Lietuvių Moterų Kliubo ren

giamas maskaradas South Side 
Masonic Temple, 61 ir Green 
gi.,- įvyksta šiandie.

Galintieji ir norintieji pasi
linksminti ir kartu sušelpti ke
letą neturtingų Chicagos lietu- 

jvių šeimynų turi šiandie progą 
! lai padaryti.

Neužmirškime tuos, kuriuos 
ijeluimei atėjus visi užmiršta. 

[Gražus kostiumai, smagi muzi
ka, malonios šeimininkės pa
darys šį vakarą linksmą ir ne
užmirštiną. Visi bukime jame.

M-tė.

Sargybinis mirtinai, pa
šovė du banditu

Beiijamin Homyinon (7029 
S. Michigan avė.) gal mirtinai 
pašovė du banditu, kurie ban
dė apiplėšti aptiekę prie 201 E. 
7! st. Aptiekus savininkas yra 
į:. \\’. Bro\vn.

Prieš porą savaičių du vyrai 
Įėjo į Bro\vno aptieką ii1 pa
ėmę $105. Brovvn nužiūrėjo, 
kad tai buvo narkotikai ir 
anksčiau ar vėliau vėl sugrįš. 
Jo spėjimas išsipildė. Lžvakar 
banditai vėl aplankė aptiekę. 
Bet šį kartą jų žygis pasibai
gė nelaimingai. Specialiai pa
samdytas* sargybinis llonev- 
man pasiliko neprašytus sve
čius šūviais. Abuibauditai tapo 
sunkiai sužeisti ir nugabenti į 
Jacks< n Bark ligoninę. Vienas 
pasisakė esąs George \\'hite, 
iš Indianupolis, o kitas l'dlvvin 
Morgan, iš l'psom, N. 11.

Rado paplautą jaunuolį
Jaunuolis, kuris pasisakė 

esąs llarry Brovvn, 1029 N? 
Lincoln St., tapo policijos ras
tas užpakaly 1628 N. \\’ood 
St., visas subadytas peiliu. Nu
gabentas į .ligoninę jis pasimi
rė už pusės valandos. Spėjama, 
kad jis bus gangsteris, kuris 
susipyko su savo draugais. Jo 
kišenini rasta levolveri.

Iššoko pro langiį
Kada liaęiek, darbininkas, 

kuris atvyko iš Millesburg, 
III., gydytis, vakar pats iššoko 
ar gal ir netyčiomis iškrito pro 
16 augšto langą St. Luke ligo
ninėj ir užsimušė ant vietos. <

Trys žmonės užmušti

Vakar automobiliai užmušė 
du žaidžiusius gatvėse vaikus 
ir vieną moterį. Dvejuose atsi
likimuose automobilistai pabė
go ir policija jų ieško.

Roseland
SLA 139 kp. spektaklis

Suimtoje, 13 d. lapkričio, 
Strumilos svetainėj įvyko SLA 
139 kp. vakaras, kuris buvo 
pavadintas “spektakliu su lie
tuviškais šokiais“. Kadangi ap
garsinimuose buvo sakoma, kad 
yra užkviesti geri monologis- 
tai ir komikai, kaip P. Bobelis 
ir kiti ir Ateities Žiedo cho
ras, tad ir aš nusitariau nueiti 
pažiūrėti tų gerų monologistų. 
8 valandą vakare aš jau sve
tainėn Įlendu. Žmonių nedaug, 
ale vaiku visokio saizo: dideliu V C

ir mažų, buvo ir tokių, kurie 
dar nemoka vaikščioti ir rėp
liojo ant grindų. Svetainėj uži
mąs didelis. Kad ir nedaug 
publikos, bet biznis visuos kam
puos; vienam kampe kelbasiu- 
kus verda, keli pirkėjai jau 
laukia, kad tik greičiau gauti 
pasistiprinti, antrame kampe, 
po laiptais, gėrimus pardavinė
ja, trečiame kampe bolę stum
do su pagaliu, o biski toliaus 
staliuką apstoję saldainius se
mia iš popierinės skrynutės ir 
pilia ant staliuko; vienas skai
to, suskaitęs kaip kada sėmė- 
j ui atiduoda, ale daugiausia se- 
mejas gauna tik vieną ir turi 
užmokėti kiek skaitytojas pa
liepia. Man taip bevėpsant į 
tuos saldainius, pradėjo krės
lai barškėti, žiūriu kad nešas, 
kas vieną, kas du krėslu artyn 
estrados ir sėdasi. Pasirodo 
vienas žmogus ant sleičiaus ir 
kviečia visus eiti užimti vie
tas, nes jau prasidės progra
mas ir pirmiausia pristato Atei
ties Žiedo chorą. Choras, vado- 
vaujanl Pečiukaitei,. padainuo
ja kelias daineles. Paskui išei
na pašokti kelios mergaitės; 
pašoka neblogiausia.

Pristatomas monologistas p. 
Bobelis. Bobelis; išeina apsiren
gęs kunigiška juoda ilga suk
nia ir pradeda eiles deklamuo
ti. Bet nors žodžių yra juokin
gų, bet deklamuoti labai pras
tai moka, gerinus butų Bobe
lis, kaipo geras komikas, pasi
rinkęs kitokį monologą, gal 
geriaus butų išėję.

Vėl pristatoma didesnių mer
gaičių ' iš Ateities Žieme dai
nuoti. Dainuoja labai prastai, 
kad nesu girdėjęs prasčiau dai
nuojant.

Pristatoma Zalpis kalbėti 
apie SLA. Išlenda kalbėtojas 
iš už užlaidos, paeina ties vi
duriu estrados, įtraukia galvą 
giliaus į kalniečių ir pradeda

Kraujo, odos, chroniškas

»enaa žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKU

1809 So. Ashland zlve.
balandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iV-f Nedė 
lioj nuo 2:31) iki 4:30 po pi'ji.ų

REZIDENCIJA:
Mar>.hal| HivJ.

TELEFONAS CRAV'FOKD 148P
TELEFONAS CANAL *464

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabama 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

DR. VAITUSD
OPTOMETRISTAS

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

kalbėti apie Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoj ir inšiurinus, 
pastebi, kad susidaro frakci
jos Susivienijime, o jas pagim
do tam tikros gyvenimo sąly
gos, šoka prie unijų, vėliaus 
prie sutarties Lietuvos su Bu
si ja ir vėl prie Grigaičio barz-, 
dos, pranašauja kokią tai gra
žią dieną, kuri jau artinas ir 
esanti visai nebetoli. Kalbėjo 
jis kokias 15 minučių, bet jis 
per tą 15 minučių perbėgo SLA 
reikalus, apdraudę, unijas, nu- 
sibaladojo Rusijon ir Lietuvon 
ir. vėl sugryžo Chicagon — 
prie Grigaičio. Taip niekas ir 
nesuprato jo kalbos.

Kad Žalpis nėra kalbėtojas, 
tai jau visi žino, tad kokiems 
peibeliams ji kvietė komitetas? 
Juk nebuvo tarta kviesti kal
bėtoją. Kada raportai buvo duo-( 
darni, komisija nieko nerapor
tavo. kad bus kalbėtojas. Ir to
kia kalba nedavė jokios nau
dos nė SLA, nė darbiečiams, 
tai kam tokius barškalus staty
ti prieš žmones, kad jisai 
pliaukštų kas tik jam ant sei
lės ateina? Laike Žalpio kal
bos svetainėj buvo didelis uži
mąs, kad sunku buvo nugirsti 
ką jisai ten barška; net pats 
Žalpis stabdė vaikus,, kad tie 
nerėktų, bet nieko nesakė di
deliems .kurie balsiai juokės iš 
tokios Žalpio kalbos .

Paskui dar perstatoma vai
kai dainuoti ir tuo pasibaigė 
“spektaklis“. Programas buvo 
prastas, publikos buvo mažai.

Narys.

Dr. Montvido byla su 
Vilnim prasidėjo

Vakar prieš teisėją Fisher, 
prasidėjo bolševikų išgarsinto
ji Dr. A. Montvido byla su 
bolševikų laikraščiu Vilnim už 
šmeižimą. Dr. A. Montvidas 
apskundė bolševikų laikraštį 
už du šmeižiančius straips
nius, kurie, tilpo Vilny rūgs, 
ir spalio mėn., 1924 m., reika
laudamas viso $400,000 atlygi
nimo.

Vakar po piet buvo pakviesti 
bolševikų laikraščio vedėjai su 
knygomis ir visokiais kitokiais 
dokumentais, išrinkti prišal
ki ntuosius teisėjus (jury) ir 
pasakyta kaltinamąją kalbą, 
šiandie gi prasidės liudytojų 
klausinėjimas.

Byla užsitęs bent trejetą 
dienų. —K.

Akiniu Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Ur. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avčnie 
Kampan 18-tos Gatvžfl 
Telefonas (anai 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariaij 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9130 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždangas Nedėliomis.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, Iii.

" ...... ... . .... <
Phone Boulevard 52C3 

Privatiniai Amhulansai

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

1646 W. 46th St^ Chicago, III. k . i—.. .. ., ____ —7

S. D. LACHAWICZ '
Lietuvis Graborius 
ir Ba Izamuotojas 

2314 W. 23r<l Place
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199 J

______________________ ■___________ ________________________

“OHEMUS”
1) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo šviežių ir Chroniškų Plau
čių ligų, kurį greitai ir pasek
mingai išgydo žemiaus minė
tas ligas, kaip ve: Catharrų 
Plaučių, Užsišaldymą ir Ko
sulį. Bonkutė su prisiuntimu 
85c.
2) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo širdies ligų, kurį greitai 
ir pasekmingai išgydo že
miaus minėtas ligas, kaip ve: 
Palpitatio Cordis, tai yra per- 
tankus širdies mušimas, As- 
t hm a. tai yra dusulis. Praša
lina visus skausmus iš kruti
nės ir padaro žmogų sveiką ir 
linksmą. Bonkutė su prisiun
timu 65c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago. III

.........................—



S NAUJIENOS, Chieago, III.

.» spėkų, kad jį tinkamai išp>.dy-

1 eatras 
Muzike

Aulomobiliams yra labai pa-

Kaip mokėdama, nerei kabinda
ma jokio kito atlyginimo, kati 
vien lietuvių teatras kiltų, bu
jotų ir tobulėtų.

APSIVEDIMAI i REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ZEME MOKYKLOS
tyti. Go<xlman 
prie Monroe 
Drive.

Visi bukime

teatras randasi 
ir South Park

ten D. M.

Chicagos opera turi didžiau-1 
šio pasisekimo. Praeitą antra-1 
dienį ją aplankė Rumunijos ka
ralienė. Publika lanko operą su • 
pamėgimu. Sekamą pirmadienį !

Pirmą kartą Chicagoj duos gy
vą panoramą. Dainuos O. i’o- 
žėlienė. Bus ir vaidinimas

tnen 
sitTns

avaite su opera (.ar- 
dalyvaujant žymiau-

Roselando Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Batelis jau užbaigė 
ruošti specialus dekoracijas sa
vo vakarui, kuris įvyks atei-

cagiečiai

the Regiment.“ Chieagiškės 
o(>eros tas kūrinys bus pi liną

pabaigoj uhi
; naujanybių. pantį sekmadienį, lapkričio 21 
bus pnstaly- d., Strumilo svetainėje, kam- 
laugther of pas 107 ir Indiana gatvių.

Tarp kitko bus duota gyva 
panorama. Kad tai padaryti.

operoj bus prog 
si rodyt i baletui.

Pt nktadienio
ma karta “La

k oracijas.
Liutkevičius.

Rateliečiai 
J. Šimkus,

\akarc
porą savai- 
dekoraci jas.

1 )el Tito, 
•erge l kruins-

ydė). bo vakarais bent
.• No- čių ruošdami tas

Jose Pereitą ketvirtadienį J. Šimkus
Ale\-»l)uvo pasikvietęs piešėją p. A.

Vainorių ir dirbo visą dieną

iena, t harles 
Mojica, Desire 
ander Kipnis, 
ky, Helen Samuels ir balete
nariai; diriguos \\’ebor.

Sekmadienio 2 vai. po pietį, 
bus nastatvtas “Resurrection”

tams, kurie dainavo 
opefą pirmą kaitą.

Sekmadienio vakare 
goletto” nupigintomis 
mis.

statant

Kaino-

bus pastatyta “C.armen”, daly
vaujant Mary Garden, Eide

Ansseau, 
Giacomo 

rolėse, o 
A n- i

Edouard Cotreuil ir 
Rimini svarbiausiose

ramos dekoracijas. Statyti gy
vą panoramą sumanė lietuvių 
ristikas Karolis Požėla. Taip 
pastatyta gyvoji panorama bus 
dar pirmą kartą netik Roselan-

gos lietuvių.
Pirmą sykį Roselando šiame 

vakare dainuos p-ia O. Požč- 
lienė. Ji yra garsi dainininkė, 
pagarsėjusi visoj Rusijoj gra
žiu išpildymu romansu. Kartą 
ji davė koncertą Chieagoj ir

ti jos gražiu dainavimu.
antraeiles partijas vaidins An- i Be to dar L, S. M. Ratelis 
na Ilamlin, Lorna Doone Jack- suvaidins juokingą farsą “Gy-

sti, Dvsire Dvfrere, Eugenio šokiai, 
(’orrenti ir kiti. Operoj daly-1 
vauja baletas, susidedąs iš 
Seige Oukrainsky, Shermont, 
Nemeroff. Samuels. Chapman 
ir kitų.

vai. vakare, nežiųrint kiek 
publikos butų. Kadangi daug 
tikietų iškalno parduota, tad

,apkličio 23 d. bus pakarto- 
“1! Tiovatore”. cbiivvaujant 
r.io, Lenska, Misgen, Lindi, 

irMojica, I
Morelate;

Lapkričio 24
goji “Lucia di

meili, Lazzari
diriguos \Veber.

I. eis melodin-
I jammermoor”,

Rimini ir Cotreuil;

galės pasi-
mėgia-

nesivėlinkite ateiti, kad nelik
tumėte nepamatę viso progra- 
mo.

Kadangi visi artistai ir p-ia 
Požėlienč yra Ratelio nuliai ir 
nereikalauja jokio atlyginimo, 
tai įžanga j vakarą labai ma
ža — tik 50c vyrams ir 35c 
moterims,—kad davus visiems 
progos susipažinti su p-ia Po- 
žėliene ir L. S. M. Rateliu ii 
kad visi galėtų pamatyti pirmą

; Chicagoje gyvą panora-
—Reporteris.mą.

Kalakutų dienoje 
tus pavaikiusieji 
klausyti labai publikos 
mą operą “La Boheme”, ku-!
rioj dalyvaus Mason, Pavlos- 
ka, Cortis, Oliviero, Montesan- 
to Lazzari ir Trevisan; diri- Į

Smulkmenos

operos nebus.

Milv.aukee, kurr ji statys 
a”. šeštadieny po pietų

Gena delle o vakare
i “Resurrection” 

nupigintomis kainomis.

Goodmano teatras

Jau dabar visa lietuviška 
suomenė žino, kad didelį veika
lą. kuris spindi patriotizmu, 
“Aušros Sūnus”, kurį Birutės

VI-

giečiarns

Roselando Lietuvių Scenos 
Mylėtoji! Ratelio rengiamo va
karo lapkričio 21, tikietus ga
lima gauti šiose vietose:

Roselando:
Yonaičio aptiekoje, 105 SI. ir

IEŠKAU merginos dėl npsivedi- 
ino, kuri mylėtų ant farmų gyven
ti. Senumo nuo 25 metų ligi 35 me
lų. Aš esu 30 melų amžiaus. Mel
džiu merginų atsišaukti.

B E N KALVU-B, 
Sagola, Mich., Boį 35.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGA

VYRŲ
REIK1A vyrų išmokti plauti, pali- 

šiuoti, simonizing, aliejuoti, 3 savai
tes mokinimus prie kostumerių karij, 
paskiau uždirbslt nuo $35 iki $55 į 
savaitę. Darbas jūsų laukiu, už,dirb
sit kol mokinsiąs. Klesos dienomis ir 
vakarais. Chieago Auto Service Bu- 
reau, 309 So. LuSalle St., Room 101.

Vilimavičiaus
St. Micbigan a’

1(17

Požėla. Strumilo
svetainėje,

Vuoršio ir
bučernėįe, Riti! 1 Edbrooke avė.

Phingis linkiu store, IO72S

Kondrolavičiaus

REIKALINGAS PARTNERIS

av<\

128 Kensing-
ton avė.

\Ves l’iillmane:
Tupikaičio aptiekoje

120th St.
Tern vvoode:

\V. 103rd st., ir pas Ratelio 
ritiK.

108
na-

Pranešimai
SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių saviielpoi 
draugija Chiragos mieste. | šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams \ ra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs j šią draugiją 
yra liuesas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tesis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Perint veria Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai '.ktmnėt šios 
draugijos nariais.

Naujienų npulkos narių atydon.— 
Visi, kuri . mokestvs yra užvilkti,.., 
malonėkite užsimokėti, nes Imsime 
nirversti pasielgti pa.!. ’ knnstituei-

—Sekretorius.

Vaidinimas įvyks lapkričio 
' Goodman teatre, East Monroe 
Grant Park. Sėdynės visos 
vuotos. Tikietus galima įsigyti šio-

ir

Naujienos, 1739 So. Hlilste<l St. 
North Side pas J. Ascitą 
Bridgeporte Aušros Knygyne, 

3210 So. Halsted St.
Universal Bank, 3252 So. Halsted 

St. Klauskit G. Stungis
Elta Commerce (’<>., 3251 South 

Halsted 'St.

Fornišių bizny (store). •Biz
nis išdirbtas per 15 melų ir 
plahis. Pavieniam persunkti. 
Kas turi kapitalo - geriausias 
investmentas. Reikalinga dau
giau kaip $15,000; su narnu 
dar daugiau. Pats biznis vertas 
$75,000. Tai vra tikra lietuviš- 

laiškn 
y pati š-lietuviškai, ar ateikit

00MACYS FURNITURE 
19S-200 Grand St., Brooklyn 

Tel. Greenpoint 2372

ISRENDAVOJIMUI
Nl'OMON Jrvvcliy krautuvė, įs

kaitant 1‘ikčerius, geroje vietoje, 
įkurta prieš 15 metus. Savininkas 
išvažiuoja. Phone Yards 1187.

RENDA1 5-kIų kambarių fintas $30 
j mėnesj — maudynė ir elektra, ga- 
sas ir visi kiti parankamai. Randa
si ant 2-ro aukšto. Kreipkitės po 6 
valandai vakaro.

•1G01 So. California Avė.

JIESKO DARBO
IEŠKAU darbo už janitorių. 

Turiu patyrimo ir darbą laikau. 
Kam reikia tokio darbininko, 
meldžiu greit atsišaukti.

6951 S. Rockvvell st.

IP.sKAt darbo prie 
darbo, nes esu patyrusi

stubos
tame

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA KELETOS

Į Gerų vyrų ar moterų pardavėjų prie 
geros Real Estate firmos. Galima 
dirbti visą laiką arba tik vakarais. 
Patyrimas nebūtinai reikalingas. — 
Mes išmokinsime. Musų žeme randa
si garsiam Marųuette Park distrikte 
ir greitai parsiduoda. Geriausios dar
bo sąlygos. Kreipkitės tuojaus nuo 9 
ryto iki 6 vakare.
Lawrence P. Romano and

. Matykite N. W. Caine 
Room 1501

10 So. LuSalle St.

(O

REIKIA salesmenų, tiktai pirmos 
klesos vylų, pageidaujama kurie tu
ri patyrimų prie apdraudos kompani
jos. Jei negalite nieko toje linkmėje 
veikti, neatsišaukit.

KELLOG BROS.
3659 W. Harrison St.

AUTOMOBILIAI

GSEiiAi IR PIGIAI
.IUSU paskutinė proga nusipirkti ; IŠMOKINAME ANGLU KALBOS, 

likusius 24 lotus dėl užbaigimo na-j gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
minių reikalų, apielinkėj Koslncr, knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
ir Kenneth avė., netoli Archer avė. mokslo šakų. Musų i / 
Virš 95 lotų jau parduota. Kiek- sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
vienas lotas 30><125, kaina tik 
$379, Išmokėjimais, $25 cash, kitus 
po $5 j mėnesį. Tai geriausis bar
genas šiandien Chicagoj. Atsišauki! 
arba rašykit pas

ERANK J. PETRU
1413 West 18th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telephone Canal 0806

LOTAI SOUTH SIDE

PARDUOSI! ARBA -
NYSIU 
lotus j 2 arba

MAL 
apartmentinių namu 

flatų namą. 
Lotai randasi labai geroj vie
toj, North saidėj, netoli nuo 
leikos. Visi įmprovementai 
yra sudėti ir apmokėti, 2 blo- 

Studebaker išleido naujus karus kai nuo gatvekarių linijos, 
“Custombuiid Sedan’ ta pati ma- blokai nuo elevatorio 
šinėnja, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma- Šita yra labai gera proga

TIKRA NAUJIENA
stoties.

lllUUOM, H iCKiiiiŲ urunen. nunc ma-. ei pi UZ-

note pirkti ar mainytiij seną atva- įdirbti pinigų į trumpa laika. 
1685. kuris gali įmokėti $1,000 arba

daugiau. Del informacijų krei
pkitės pas

Mr. Victor J. Lėkis, 
7210 East End Avė.
Tel. Dorchestėr 7910

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Ha’sted St.

PARDAVIMUI Willys-St. Clair 
Hub Cab ir V. 61 Caddilac 7 pasa- 
žierių. Katras norite eiti i Taxi 
biznį, tai yra gera proga įsigyti 
lahai pigiai.

2857 So. Emerald Avenue 
Vakarais po 6 vai. vak.

PARDAVIMUI

Cab

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui cigarų, saldainių, užkandžių 
counter’is, netoli 2 mokyklų, ren-

dai .kaina už vi.įką $800. Turiu par
duoti greit. .

602 \V. 26 Street.

PARDAVIMUI kendžių, tabokos, 
minkštų gėrimų ir mažas groseris. 
Pigiai, nes turiu du bizniu.

• 1621 So. Union Avė. .

PARDAVIMUI hr rendavoji- 
mui gazolino stotis su praper-

galiu vienas apsidirbti. Turiu 3 
biznius. Vienų iš. trijų galėsite 
pasirinkti.

Tel. Boulevard 9568

PARDAVIMUI valymo ir dažymo 
krautuvė. Įstaiga per 14 metų. Pigi 
remia. 1252 So. Union Avė.

. PARDAVIMUI Restarurantas, vie
ta apgyventa visokių tautų, biznis ge
ras ir gera vieta dėl partnerio. 
Tinkantiems žmoniems, greitam par
davimui. Bargenas.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 892

GROSERNR ir hindi ruimis 
pardavimui pigiai. Yra 
venimui kambariai. Turiu 

įduoti iš priežasties ligos. 
310 W. 43 St.

gy- 
par-

mokyklos nauja

pradinj mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i 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.. Chieago, III.

VYRAI išmokit bariteryslės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBEI’.
COLLEGE,

651—672 \V. Madison St. arba 
109 S. Wells St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

$1,500 AR MAŽIAU
Gali nupirkti puikų 2 augštų 4-4 kam
barių muro namą; likusią sumą kaip 
rendą po $60 į mėnesį, 
transportacija į visas 
Kas nori, priimame ir didesnį 
k ėjimą.

Pamątykit greitai

1IAYDEN BELL CO.
Klauskit Ed. Bakševičius 

4336 So. Kedzie Avė.

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

34.3 W. 1071 h PI.
Res. 10742 So. VVabash Avė. 

Phone Pullman 8092 
Chieago, 111.

Geriausia 
miesto dalis.

Įino-

Tel. Lafayette 8600

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 3P/2C, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
ki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVlčIUS 
504 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

vaikams 
65c iki

nuo 35c

20 AKRŲ labai derlingos Flori
doj farmų žemės j Highlands nuo 
Escambia County, netoli Pensacola 
ir Frisco geležinkelio. Pačiame vi- j 
dury geriausių vaisių auginimo far-1 
mų ir abelno farmeriavimo. Yra į 
geri marketai, taipgi mokyklos, ' 
bažnyčios, keliai. Baltaveidžiai kai-; 
mynai koperuoja. Tiktai $250 rei- į 
kia cash. lapkričio 16 bus ekskur- i 
sija, ten ir atgal tikietas $35. At- 
sišaukit arba rašykit, gausit dykai | 
knygutes. Tai gera proga.

McCaskill Estates Owners 
Union Trust Bldg. 

,7 So. Dearborn St. 
CHICAGO, 1LL.

TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 į 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 į savaitę. 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 881.

8 FLATŲ Bargenas. Pardavimui 8 
flatų namas, pečiumi šildomas, flatai 
po 4 kambarius. Morgičius $15,000 
6% į 5 metus. Rendų $3960. Turi 
parduotas šią savaitę pigiai.

PAUL MILLER BROS. 
6624 So. Halsted St. 

Wentworth 4576

būt

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS. Prez.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

Patent Mercury Machine ( o

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

MORTGECIAI-PASKOLOS

Mašinos 
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo.

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

REIKIA DARBININKŲ PARSIDUODA gražiai įrengta 
bučernė ir grosernė su vaisių sto
ru, geroj apylinkėj, visokių tautų 
apgyventa. Biznis cash. Panašios 
ištaigos nesiranda per 5—6 blo- 

r- . . . , ? -.y , x įkus. Priežastį pardavimo patirsi-
stymo popierų atkarpų. Atsisaukit: Le an| vįe(os Atsišaukite 516’6 E. 

612 W. 1 aylor St. (y.- Phone Chesterfield 6151.

2- RI MŪRGICIAI
3- TI MŪRGICIAI
6% Nuošimčiai

Ikidgeportų mėsininkų ir gro- 
serninkų sąjunga rengia iškilmingą 

. vakarienę paminėjimui 10 metų gy
vavimo sąjungos. Bučeriai duos 
tokią puikia vakarienę, kokios ne
buvo ant Bridgeporto. Tat kviečia
me visus atsilankyti ant vakarie
nės, kuri įvyks nedėlioj, lapkričio 
21 d., Chiragos Lietuvių Audito

rium svetainėj, 3133 S. Halsted 
Kviečia Komitetas.

MOTERŲ

vieną iš 
riaušių operų pasauly. Jos 
laikymas labai daug kainuoja 
ir gaunamoji įžanga toli nepa
dengia operos išlaikimo išlaidų. Įsi. 
Deficitą paprastai padengia' 
j hvIi.zaI.o,’ ! Socialdemokratų Rėmimo Eond-turtuoliai. Dabai Ugi nuo tųj(|() Chicagoje susirinkimas
turtuolių gauta prižadus, kad , įvyks 18 d. lapkr. š.’m., •'Naujie- 
jie per ateinančius penkis me-i.n.Ų kambariuose. \ ra daug svar- 

1 ' bių reikalų, kurie kuo uoliausiai
, tos kasmet sudės po $520,000 i turi būt apsvarstyti ir įvykdinti gy- 
operos palaikymui, nes maž-; veniman. Visų narių buviiųas bu- 
daug tiek siekia metinis operos i 
deficitas, — kartais mažiau, Vyskupo Valančausko Pas. Dr-jai 
kariais daugiau. Bernai opera sueina 30 metų sukaktuvės nuo jos 

• . - tfonnmo i i- -i r> a įkūrimo ir gyvavimo. Ponis sukakdavę dėl IClto. Bet tuveins paminėti rengiama vakaras,
bus bandoma gauti $600,000; Bus šeimyniškas vakaras su pa- 
pažadų, kad butų kuo padengti "jr kilok'i„s nuujt.nybS.s. Cžpra- 
deficitą, jei kuris guarantorių, šoir visus draugijos narius ir lė

tinėjus atsilankyti į musų rengiamą 
vakarą, kuris atsibus lapkričio 

UŽtikri- (Nov.) 20 d., subatos vakare, 7:30 
irom ir Chicagos Lietuvių Auditorium, 
k • LH33 S. Halsted st. įžanga ypatai 
ateinan-!$1. —Komitetas.

ge- 
pa-

REIKIA patyrusių moterų dėl skir

REIKIA moteries abelnam namų 
darbui. A. B. Snay, 709 Central Park, 
Nevada 9712.

PARDAVIMUI bučemė ir ’groser- 
nė, geras biznis. Pardavimo priežas
tis patirsit ant vietos. Kreipkitės prie 
savininko 1980 Canalport Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NORIU pirkti mažus groserio fik- 
čerius, skėlas, Šokeisius ir barus. 
Praneškit: Boulevard 4435.

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

Iš PRIEŽASTIES DIDELIO 
PASISEKIMO

• “* _ -j mirtų ar bankrutytų. 
kylius patieks chica-| Gavimas guarantijų 
ateinant sekmadienį 

puošniame 
yra grynuGoodmano teatre, 

privalumu kiekvienam lietuviui 
pamatyti. Jau, man rodos, vi
si žinot apie patogumus šio 
stebėtino teatro, kuriame su 
.šviesų 
ma padaryti, taip, kad 
ros Sūnus“ I 
geromis scenerijomis ir kito
mis scenos reikmenimis.

na, kad Chieago turės 
didelę operą dar per 
čius penkis metus.

Keistučio Kliubo Dramatiškas Ka-

Ateinantį penktadienį vieton 
premieros “La Cena della Bef- 
fee”, operoj eis “La Juive” 

lį pagelba stebuklus gali-1 (Žydelkaitė), dalyvaujant Rai-
I “Auš- sa> Norena, Marshall, Mojica, 

bus padabintas ir Kipnis ir Oukrainskio baletui.

Lapkričio 17 d., 8 vai. vak., McKin- 
ley Parko Didžiojoj svet. Pageidau
jama, kad visi rateliečiai ateitų lai
ku, nes yra nutarta susimokint pora 
veikalų ir bus dalinamos roles.

— Sekretorius.

Mums yra reikalinga keletas 
lietuvių vyrų dėl užėmimo pas 
mus vietos. Jie turi būti virš 
25 metų amžiaus ir gyveną Chi
eago j per 3 ar daugiau metų. 
Gali pradėti dirbti tuojau. PA- 
TYRIMAS NEBEREIKALIN
GAS. MES TIKTAI NORĖTU
MĖM, KAD JUS TURĖTUME? 
NORĄ PASIMOKINTI. Malo- 
nūs darbas. Tikra ateitis ir 
greitas pasisekimas. Atsišaukit 
tuojau nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo. i ,

PARDAVIMUI Safe ir Registeris. 
Abudu daiktai geri, nupirlcsit už pir
mą pasiūlymų. Turiu keletą, krautu
vių ir namų pardavimui ir mainymui. 
Kreipkitės tuojaus.

CH. DUNKEVIČIUS 
1125 W. 31st St.

PARDAVIMUI restaurantas ir lunch 
counteris pilnai prirengtas, gasinis 
pečius, griddle, kavos virdulis, ice 
box, stikliniai keisai, malted pieno 
malyklis, krėslai, indai, viską už 
$500.00. >

6728 So. Western Avė.

Krautuvių įrengimai
Bile kokiam bizniui, nauji ir vartoti, 
dabar žemomis kainomis. Cash arba 
išmokėjimais. Specialiai fikčeriai da
romi ant orderio.

BILLIGHEIM BROTHERS 
1608-1613 So. State St.

žodis chicagiečiams

Atvirai jums chicagiečiai 
sakau ir nebandau tuščią re
klama jums ūpą pagadinti — 
atvažiuokit visi ir pamatysit 
patys. Jūsų Birute niekuomet 
neužvylė, to ji nemano daryti 
ir dabar. Birutė su art. St. 
Pilka pagelba stata tą didelį ir 
gražų veikalą ir turi užtektinai 

e

M. Dundulienei, kuri be pa- ‘ 
jliovos dirba lietuvių scenerijo- 
je, jau 26 metus, yra ruošia- j 
mas benefisas gruodžio 5 d., 
M. Meldažio svet. Bus statomas 
jos pačios parašytas veikalas 
“Dvi Seserį”. Tai yra užsitar-, 
navusi scenos darbuotoja, pil
nai užsipelniusi 
paramos, nes ji 
dar dirba scenai 
atsidavimu, kaip

Birutės Choro dainų pamoka atsi
bus L.apkričio-Nov. 1H d., 8 vai. vak., 
Mark VVhjte Parko svet. Bus moki
nama “Gegužės Karalaitė”. Daini
ninkai bukit laikd pamokose.

— Birutė

Klauskit MR. DANECKE
29 So. LaSalle St.

Room 348

PARDUOSIU savo grojiklj pianą, 
su benčiumi ir roleliais už $110. Ma- 
tykit bile dieną, taipgi ir rtedėlioj. 
' 6136 So. HaLsted St.

APSIVEDIMAI

visuomenės 
dirbo ir vis 
su didfiausiu 
galėdama ir

DORA pasiturinti moteris pajieš- 
ko vaikino, gali būti ir našlys, bet 
be vaikų. AŠ neturiu irgi vaikų. Tu
riu gerą, namą. Atsišaukit tik 
turinti, laišku į 

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted M.

Box 85

REIKALINGAS virėjas (cook) 
į restaurantij. Turi mokėti ge-, 
rai gaminti valgius.

3206 So. Halsted St. ’ 
Tel. Yards 6861

PARDAVIMUI lunch noom ir ne
svaiginamų gėrimų parloras, geroje 
vietoje, geras biznis. Parduodu dėl 
ligos. 1220 West 69th Street.

NAMAI-ZEME
pasi

PARDAVIMUI lotes, puikioj re
zidencijų . apielinkėj, netoli Mar- 
(iiiette parko, tik du blokai nuo 

,63rd St. Kaina $850 ant lengvų iš- 
1 mokėjimų, arba 5% pigiau jei cash. 

t J. šmotelis, Naujienos,

REIKALINGAS barberys dirbti va
karais ir suimtomis po'piet. Turi bū
ti patyręs. Geras komišenas. 19511 Klauskit 
Canalport Avė., Tel. Roosevelt 7706, 1739 S. Halsted'st.

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

TAISAU SENUS NAMUS
, ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 

STATAU NAUJUS NAMUS
Už prieinamą kainų taisau namus, 

statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kur j 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 8500

k

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos- Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus 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.
dauginus.
FEDERAL

Instrukcijos $15.00 ir

lsėt
AUTO ĘNGINEERING 

SCUOOL
W. Madison Street

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.
—A

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 
už $225. Taipgi perbudavoju por- 
čius iš atvirų į uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdų. Su mažai įmokfjimo 
Darbų garantuoju.

C. CZEPUKAS 
1445 Oakley Blvd. 

Tel. Brunsvvick 9131

Mes Skolinam Pinigus ant Real! 
Estate. Galit pasiskolinti nuo i 
$1000 iki $7500 už išmokėtą pra- ( 
pertę arba dėl pataisymų. Mažas . 
nuošimtis.

GOBS, JUDD & SHERMAN 
46 N. Dearborn, Central 0023


