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Užgriauti 43 maine- 
riai visi sveiki

-------------------------- t

Lenkai gauna iš Francuzų 
15 karo laivų

Graiku armija traukias iš poli
tikos; nori ramumo krašte 
\ f

Užgriauti kasyklose 43 Lenkai gauną iš Francijos 
darbininkai gyvi karo laivyną

Gelbėtojams pavyko prisigriebti 
prie užbertųjų; dėl badėjimo 
labai nusilpę

Maskva įtaria Angliją, Franci- 
ją ir Pabaltijį dėl karinių 
prisiruošimų prieš Rusiją

LENINGRADAS, SSSR, rug
sėjo 29. — Sovietų laivyno 
sferose gautomis žiniomis, Len
kija netrukus gausianti iŠ 
rrancijos penkiolika karo lai
vų, tarp jų vien^ą šarvuotą krei
serį, du torpedininku ir dvyliką 
submarinu.

Rusų žiniomis Lenkų valr 
džia gavus iš Anglijos priemo- 

•nių Lenkų Gdynios uostui pra-

IRONWOOD, Mich., rūgs. 29.
— šiandie pagaliau buvo įsteig
tas susisiekimas su keturiasde
šimt trimis mainieriais, kurie 
praeitą penktadienį buvo, šaf- 
tui įgriuvas, uždaryti vietos 
Pabsto geležies kasyklose. Visi 
jie yra gyvi ir sveiki, tik silp
ni, kadangi per šešias dienas 
išbuvo nevalgę. Jie sakosi, kad 
“badui numarinti” vartoję ar
batą, pasidarytą iš berto luobų, plėsti ir pagerinti. Visa tai, sa- 
nusilupinėtų nuo kasyklose var- ko rusai, 
to j amų rąstų. Jiems tuojau pri
statyta maisto, ir kai kiek atsi-j valstybių 
giiebs ir sustiprės, 
benti į paviršiu, kur jų laukia, I Pasak nišų laivyno vyriau- 
verkdamos iš džiaugsmo, žmo- sybės Latvija greitai pradčsian- 
nos, šeimos ir giminės.
Reikalauja, kad valdžia ištirtų 

nelaimės priežastį
ASHLAND, Wis., rūgs. 29.— 

Ashland Daily Press redakto
rius John B. Chapple paskelbė, 
kad jis kreipęsis į federalinę 
valdžią prašydamas, kad butų 
tuojau padarytai 
Ironwoodo kasykh) 
priežasties ir 
butų patraukti 
Be keturiasdešimt trijų darbi
ninkų, kurie buvo užgriauti ka
syklose, trys buvo užmušti Sai
tui sugriūvant.

yra dalis intensingų 
Anglijos, Francijos ir Pabaltijo 

karinių prisirengimų 
bus išga-’|>rifš sovietų Rusiją.

i ūsų laivyno

\ tardymas 
nelaimes 

kad kaltininkai 
atsakomybėn.

ti Statyt milžinišką laivyno ba
zę, tuo tarpu kai Suomijos val
džia asignavus didelę sumą pi
nigų įsteigti Suomijoj sausdo- 
kius, kuriuose galės išsitekti 
laivai iki 10 tūkstančių tonų.

Be t,o bolševikai sako, kad 
Suomija jau baigianti statyti 
naujoviškiausią laivyno bazę 
Biorke. Biorko uostą 1918-19 
metais Britanija vartojo kaipo 
bazę savo laivynui, operavu
siam prieš Rusiją.

ny demonstracija
Sovietijoj padaugėjo 

kriminalinių pik
tadarybių

MASKVA, nigs. 29. 
kios rųšies piktadarybių 
čius visoj Rusijoj stipriai 
dėjo. Sovietų 
susirupinus 
piktadarybių 
pastaruosius 
kriminaliniai 
tardė 22,739 
- _----------

Viso- 
skai- 
padi- 
ypač

smurto
vyriausybė 

smarkiu
padaugėjimu. Per 
šešis mėnesius 
teismai Maskvoj 

krimindlines bylas.

GIBRALTARAS, rūgs. 29.- 
šiomis dienomis Tanžire bus 
laikomos jungtinės Italijos ii 
Ispanijos laivynų demonstraci
jos. Italijds karo laivų Pisa ii 
Francesco Farunicuo 
dabar esą Gibraltare, 
jos kreiserio Alfonso 
la paraduos Tanžiro 
demonstracijai už z 
kontrolę tarptautinei 
zonai.

jūreiviai, 
iii. Ispani- 
XIII įgu- 
gatvėmis 
Ispanijos
Tanžiro

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Nepaprasta padėtis Ang 
lijoj dar pailginta

Naujienos pagelbės _jums. 
Desetkai 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 
nos: 5c už žodi, 
na 50c. Vienas
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-j 
nose.

LONDONAS, rūgs. 29. —At
stovų butas, nežiūrint darbo 
partijos atstovų protes 

priėmė rezoliuciją 
rastą padėtį dėl anglies 

lų streiko pratęsti dar 
siui.

nepap- 
kasyk-

mėne-

36 ASMENS SUŽALOTI
TRAUKINIŲ KOLIZIJOJ

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

NEW YORKAS, rūgs. 29.
Praeitą naktį vienas požeminis 
traukinys Long Islande trenkė 
į prieky stovėjusį kitą trauki
nį. Trisdešimt šeši asmenys bu
vo sužaloti, du pavojingai.

BERLINAS, rūgs. 29. — Iš 
Maskvos praneša, kad ^Lenino

Chlcago, 111. Ketvirtadienis, Rugsėjis-September 30 d., 1926

i Ciuihc und Atlantic Photo]

Miami Meyer-Kaiser banko • trobesys, kuris uragano 
tapo iš pamatų pajudintas
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Smarkios lietaus audros 
piety valstijose

.    -........................... ...............— 'f- I ................. ... ■' ■■

Graikijos armija pasitrau-1 Plėšiky bandų siautimas 
kia iš uolitikos Kinuosekia iš politikos

Politiniai vadai žada veikiai 
steigti krašte normalinį 
litinį gyvenimą

at-
po-

500 britų ir amerikiečių misio
nierių izoliuoti Kinijos gilu- 
moj

Daug tiltų išnešta; susisiekimas 
geležinkeliais ir 
sutrukdytas

vieškeliais

Lietuvos žinios.
Iš “krikščioniško” vieš

patavimo laiky Lietuvoj

Pašlavė 13,000 Kauno li
goninės pinigu

Ilgapirštis Špokas, ligoninės 
raštvedys, sėdi už tai kalėji
me.

Krikščioniški budeliai KAUNAS, rūgs. 6. [Lž]. — 
Rugpiučio 30 d. Kauno ligoni
nės raštvedys špokas staiga 
kaž kur dingo ir neatvyko 
darbą. Kadangi jau buvo įtari
mas, kad jo darbe ne viskas 
yra tvarkoj, tuojau buvo su-! 
daryta revizijos komisija, kuri 
ėmė tikrinti ėjusius per špo
ko rankas piniginius dokumen
tus. Taipogi padaryta jo buitį! 
revizija, kur buvo rasta per< 
laidų ir kvitų apie gautus pi; 
nigus, iš viso virš/ItU tukstan-*; 
čių litų sumoje. /

čia yra toks/dalykas. Ligo
niai, išeiną iš ligoninės, dau
giausia lieka skolingi pinigų, 
kurie vėliau išieškomi per poli
ciją arba klientai patys atsiun
čia savo skolą. <

Daugely tokių atsitikimų 
špokas pasiimdavo perlaidas į 
butą, o pinigus į kišenę.

Rastoj jo bute koresponden
cijoj yra net vieno piliečio lai
škas direktoriui, kuriame jin 
prašo, kad jam ,butų išsiųstas 
kvitas gavime iš jo 100 litų, 
kad policija nesikabintų. Tasai 
laiškas irgi atsidūrė špoko as
meniniam archyve.

Špokas jau sėdi sunkiųjų 
darbų kalėjime Valst. gynėjo 
žinioj.

KAUNAS, rūgs. 2. [Sd.j.— 
Vasario 6 Kauno apskrities 
IV nuovados (Garliavos) poli
cijos viršininko padėjėjas Pra
nas Marcinkuj atvykęs į Pode- 
rišl-.ių kaimą pas ūkininką A. 
Adomaitį nežinia kuriuo rei
kalu darė kratą. Radęs pas 
tą ūkininką pakeleivį, užėjusį 
nakvynėn, ir nusamdytą b^rną, 
prikibo, kad jie neužmel(įuoti 
valsčiuje, ir suareštavęs nusi
varė pas kaimo seniūną. Už 
kelių valandų grįžo atgal pas 
minėtą Adomaitį, kurį taip pat 
areštavęs' atsivedė pas seniū
ną. Bet čia jau'keleivio nerado. 
Už tai policininkas Pr. Marcin
kus pradėjo mušti A. Adomai
tį. Mušė brauningu į galvą, 
spardė jojomis. Pririšęs Ado
maitį ir jo samdytą berną prie 
arklio ir riščia, mušdamas rap- 
nikų, varėsi apie 10 kilometrų 
į Garliavą. Čia taip pat Ado
maitį mušė ir primušė tiek, 
kad jis tik šliauždamas įšliau
žė daboklės kambaiin. Dabok
lėj taip pat mušė.

Išlaikęs daboklėj tris paras 
ir nesustatęs protokolo, palei
do. Už poros savaičių, pakvie
tęs vėl raštinėn, sustatė švel
nutį protokolą už laikymą ne- 
užmelduotų asmenų, ir tiek.

Nukentėjęs bijojo skųstis, 
nes iš visos eilės fhktų matė, 
kad kiikšcioniškoji valdžia ne 
tik tinkamai tų budelių nenu- 
bausdavo, bet jie dar paaukš
tinimus gaudavo (Parulis ir 
k.).

Tik dabar, kada Vidaus Rei
kalų Ministeriu yra socialde
mokratas, žmogus be baimės 
ipadavė skundą.

r ugs. 29.PH0ENIX, Ariz.,
Pranešimai iš įvairių pietų

. LONDONAS, rūgs. 29, —
Pranešimai iš šanha.įaus, Kinų ____ - __ t_____ . .
sako, kad llonano provincijoj (Arizonos ir Šiaurių New Mexi- 

buriai slen- cos vietų rodo, kad pastaromis 
idant tarybos klau-|ką pietų linkui, plėsdami ir de-,dienomis siautusios smarkios 

' i išspręstas.'gindami gyventojų. namus..lietaus audros yra padariusios
pirminiu- čengtu mieste, kiašto gilumoj,'daug didesnės 

kavo Konduriotis, politinių par- kur daug britų "ir amerikiečių,pirmesnės žinios 
tijų vadai prižadėjo karinome- misijų draugijų turi savo cent- 
nės vadams, kad 'normalinis po- rus, apie penki įimtai misionie- 
litinis gyvenimas Graikijoj bu- rių esą atkirsti nuo susisieki- 
siąs tuojau atsteigtas. mo su kitomis vietomis.

Pulk. Tsangaiidis pasikalbę-i Pranešimai iš Maskvos per 
jime su užsienio spaudos atstė- Berliną sako, kad maršalas 
vais pasakė, kad armija nere- Feng Juhšianas, kiniečių nacio- 
mianti nė vienos politinės fak- 'nalinūs liaudies armijos vadas, 
cijos. Ji nutarus laikytis neitra- keliaująs’ į ’ Kantono armijos 
liai ir priimti visa, ką taryba štabą kaipo politinis patarėjas, 
nuspręs.

Kai kas mano, kad ištrauki
mas armijos iš politikos reiš
kiąs susitaikinimą rojalistų su 
respublikininkais.

Visos partijos sutiko
mento rinkimus atidėti keturio- kas, leitenantas
liką dienų. Premjeras gen. Kon- praeitą pirmadienį nušovė čia 
dylis pareiškė, kad jis pavarto- du'vokiečių piliečiu ,ir vieną pa
siųs visą savo įtaką armijai ir šovė, tapo francuzų karinės vy- 
laivynui išlaikyti krašte ramu- riausybės areštuotas ir, kaip 
mą ir tvarką ir tikįs, kad pie- kalinys, išsiųstas į Landau, 
zidentas laikysiąs dabartinį ka
binetą iki ,įvyks rinkimai.

29. 
au-

ATĖNAI, Graikija, rūgs.
— Pulkininkas Tsangaridis 
diencijoj pas prezidentą Kon- 
duriotisą pareiškė, kad aimi4a kiniečių banditų 
trokštanti, i 
simas butų tuojau 
Susirinkime, kuriam

Germersheimo incidentas
| GERMERSHEIM, Vokietija 

paila- rūgs. 29. —.- Francuzų kavįnin- 
Bouciei, kurs

Vokietijos laikraščiai, kalbė-

žalos, ne kad 
skelbė. Daug 
susisiekimas 

vieškeliais
tiltų išnešta ir 
geležinkeliam bei 
tarp Tuscono ir kitų vietų pietų 
rytuose vis dar tebėra parali- 
zuotas. Penki Southern Paci
fic traukiniai, gabenę 600 pąsa- 
žierių, buvo sulaikyti Tuscone. 
Šiandie dar du Southern Paci
fic geležinkelio tiltai buvo iš
nešti ; vienas Bensone, antras 
Fairbankse, Arizonoj. Susisieki
mas Southern Pacific of Mexi- 
co linija tarp Nogales, Sonoros 
ir Guayamas visai sustojęs.

Del biznio padėties Ame 
rika negali skystis

UŽDAROMA MIŠKŲ TECHNI
KŲ MOKYKIA

~ Okupuota Lietuva
MOKYTOJŲ KVOTIMAI

VILNIUS, VIII. 28 (Elta). 
— ■ Vytauto Didžiojo gimnazi
joj įvyko valstybiniai vasari
nių kursų lietuvių mokytojų 
humanistiniai Ikvotimai. Kvo
timus laikė 23 mokylojai-jos. 
Buvo kvočiama iš pilno gimna
zijos kurso: lenkų kalba. Len
kijos istorija ir geografija ir 
lietuvių kalba. Mokslas tęsęsi 
tik vieną mėnesį.

Iš 23 mokytojų išlaikė 14.

ATLEISTAS NAUGARDUKO

,WASHINGTONAS, rūgs. 29. 
— Kabineto posėdy prezidentui 
Coolidgeui buvo pranešta, kad

darni apie Germersheimo inci- biznio dalykų padėtis Jungtinė- 
dentą sako, kad tuo tik dar Valstijose esanti

D ' a a Aff nn rrrvftimi kartą parodoma, jogei karinės ta-rciiicare ragina greičiau okupacijos sistema esanti di- kas New nurodė, kad pašto pa
džiausiu kliūtis Francijos sukamos vis didėjančios, o darbo 
Vokietija susiartinimui.

visai ge-
Generalinis pašto viršinin-

Panevėžio miškų technikų, VAIVADA
mokykla, kuri per 5 laidas iš-1 -----------
leido 229 miškų technikus, šie-į VILNIUS, VIII. 28 (Elta),
met uždaroma. Miškų mokslo Prezidento dekretu atleis-
bus mokoma žemės ūkio aka- tas Naugarduko vaivada pa- 
demijoje ir žemės ūkio techni- garsėjęs pakraščių malšintojas 
kūme Dotnavoje. gen. Janušaitis.

Fr

baigt skolų bylą
PARYŽIUS, rugsėjo 29. — 

Premjeras Poincare ir atstovų 
•buto specialios skolų komisijos 
pirmininkas Dariac šiandie lai
ke ilgoką konferenciją Franci
jos skolų Jungtinėms Valsti
joms ir.Anglijai klausimu.

Le Temps sako, kad premje
ras prikalbinęs 1
skolųi bylą pristatyti parlamen-, ketvirtadienį 
tui tuojau, kai pastarasis vėl nors” Italijoj 

susiriiiks spalių mėnesį.

I sekretoriuj Davis pranešė, kad
■ visaryie krašte bedarbių esą vi- 

. Santykiuose tarp 
ir darbininkų aštru- 

*mų aplamai niekur nepasireiš- 
ikią.
I Prekybos departamento pra^ 
• nešimu užsienio prekyba

29. — Girdėt, kad Britų užsTe-puikiausiame stovy, o 
nio ministeris Chamberlainas ir.t° pramones veikiančios

Chamberlaino ir Mussoli-Isamdytojų i 

nio konferencija
GENEV'A, Šveicarija, lugs.

.Kelti VIII J v* 11117 111 Hilo Vvl lo vluUilUvl laulcin Ji i *

Dariacą visą Italų diktatorius Mussolini šį ’ patenkinamai

DENVER, Colo., rūgs. 29.
Karo aeroplanui nukritus že
mėn užsimušė pilotas 'Įeit. Ro
bertas Rolando. Mechanikas 
šert. Clyde Plauk pavojingai 
užsigavo.

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ

susitiksią. “kur 
nors” Italijoj konferencijai A- 
bisinijos ir Tanžiro klausimais.

fe ORBSi

Uraganas Vera Cinze
I

VERA £RUZ, Meksika, 
sėjo 29. — Siautęs vakar 
ganas Vera Cruze padarė dide-

rug- 
ura-

naši®, Krupskaja, pasitraukian-’lės žalos. Rezortas Vilią Del 
i Ii iš veikimo sovietų organizaci-ĮMar visai sunaikintas. Du as
lose* \»mens užmušti, keletas sužalota.

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

Apsiniaukę ir nenusistojęs 
oras; nedidele temperatūros at
maina; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros 
nišJkai buvo 57° F.

šiandie saule teka 5:45, lei- vį. 
džiasi 5:36 valandą.

esan- 
kraš- 
visui

3)000 okupanty apleis 
Reino kraštą

FRANKFl^RTAS^ Vokietija, 
rūgs. 29. — Pusiau oficialinė 
Vokiečių Wolffo agentūra sako
si sužinojus, kad ateinančią sa
vaitę aliantai ištrauksią iš 
Mainco ir Kobleneo-srities 3,000 r f 
okupacinės kariuomenės, 
6,000, kaip kad vokiečiai 
jose.

TEHERANAS, Persija, 
viduti- 29.

užuot 
tikč-

rūgs.
Susekta naujas sąmoks

las prieš Persijos šachą Pehle- 
Areštuota keletas aukštų 

karininkų.

NUPIGINTAS PINIGŲ 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 

Jus mokėsit tiktai 60 centų!
Telegrafuokit pinigus per Naujienas 

Lietuvon.
C •

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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, m.



NAUJIENOS, CHcago; UI. Ketvirtadienis, Rūgs, 30, ’26

Amerikos Lietuvių Seimas
< Tęsiny s)

“Penktas Amerikos Lietuvių 
Visuotinas Seimas pilnai su
prasdamas dabartinę politinę 
ir ekonominę Klaipėdos krašto 
padėtį ir gerai žinodamas Ame
rikos lietuvių nusistatymą išgel
bėti jį ne tik Lietuvai, bet ir 
lietuvybei, miltai ia kreipti Lie
tuvos valdžios atatinkamų įstai
gų atydą į reikalą tam tikro 
organo, kuris galėtų pagaminti 
reikalingas statistiškas žinias 
apie tą kraštą, ūkių ir įstaigų 
stovį ir galimybę lietuviams 
jas įgyti ypač kreipiant atydą 
į vokiečių Vokietijos pilietybės 
aptarimą ir suteikimą Amerikos 
reikalingų pilnų informacijų ir 
su tuom tikslu prašo Lietuvos 
valdžios tokį organą įkurti ir 
galimais budais ir keliais infor
macijas suteikti Amerikos lietu
viams per šio Seimo įkurtą Ta
rybą ir jos komisijas, kurių 
sandaibininkavimą ir Amerikos 
lietuvių paramą šis Seimas Lie
tuvos Valdžiai prižada."

Rezoliucijų komisija pateikė 
rezoliuciją Lietuvių spaudos 
reikaluose. Eina diskusijos; po 
diskusijų buvo priimta sekama 
rezoliucija:

‘‘Penkti Visuotinojo Ameri
kos Lietuvių Seimo Rezoliucija

‘‘Spauda yra vienas svarbiau
siųjų kultūros veiksnių. Be jos 
butų neįmanomas mokslas. Be 
jos mums sunku butų ir savo 
kalbą palaikyt. Ji yra tas ce
mentas, kuris jungia musų iš
eiviją į vieną kūną. Bet, deja, 
musų spaudai Amerikoj arti
nasi krizis. Imigracija užsida
rius, musų laikraštija turės su
silpnėti ir su laiku išnykti, jei
gu mes nesiimsime tinkamų 
priemonių jai palaikyti. Spau
dai išnykus, turės išnykti ir 
tautinis musų gyvenimas Ame
rikoje. Trečia dalis lietuvių 
tautos turės žūti svetimtaučių 
bangose.

“Kad šitą skaudų nuostolį
kiek galint atitolinus ir suma-į_
žinus, Penktas Visuotinas Ame
rikos Lietuvių .Seimas ragina vi
sas musų pašalpines draugijas, 
visus kliubus ir kitokias organi
zacijas remti saVo spaudą. Tuo 
tikslu Seimas siūlo šiuos bu
dus :

“1. Kiekviena draugija įveda 
savo konstitucijon įstatą, kad 
kiekvienas draugijos narys turi 
imti kokį nors laikrašti, kurį 
jam išrašo draugijos raštinin
kas. Prenumeratą už laikraštį

30—31 dd., 1926 m., Philadel- 
phia, Pa., apsvarstęs visiems 
Amerikos lietuviams lygiai svar
bų ir bendrą lietuvių jaunimo 
auklėjimo klausimą, nutarė:

“1. Užgiria Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje pradėtąjį jau
nimo organizavimo ir švietimo 
darbą ir ragina Amerikos lietu
vių visuomenę prie to darbo dė
tis ir jį visomis išgalėmis remti. 
Taipgi ragina remti ir visas vai
kų ir jaunimo draugijas, kurios 
sukurtso vien jauhimo auklėji
mui Ir lavinimui ir beturi jokių 
partijinių ar kitokių atskiroms 
grupėms tarnaujančių tikslų.

“2. Ragina Amerikos lietuvių 
spaudą, inteligentiją ir veikėjus 
visomis išgalėmis remti jauni
mo veikimą visosą gyvenimo sri
tyse ir auklėti jaunuoliuose ini
ciatyvą prie pirmenybės ir pa
sižymėjusius jaunuolius tinka
mai e įvertinti ir jų nuopelnus 
pripažinti.

“3. Dabartinis Seimas '(urėtų 
išrinkti Amerikos lietuvių Jau
nimo Tarybą bent iš penkių as
menų, kuri skaitysis laikinu 
jaunimo veikimo centru, šitą 
tarybą sudaro tik čionai augu- 
sieji jaunuoliai, kurie jiems nu
matomais keliais ir su pritari
mu jau gyvuojančių jaunimo or
ganizacijų, taipgi visos Ameri- 

>kos lietuvių visuomenės remia
mi, ir veikdami kontakte su šio 
Seimo sudarytu organu, be ati
dėliojimo stengtis sušaukti 
Amerikos lietuvių jaunimo vi
suotiną suvažiavimą, jpu pa
čiomis jaunimo jėgomis aptari
mui ir išsprendimui tolymesnių 
veikimo planų ir sudarymui pa
stovios visuomenės jaunimo or
ganizacijos.

"4. Neatidėliojant įsteigti 
vien jaunimo reikalams savaiti
nį žurnalą, • redaguojamą ir 
tvarkomą pačių jaunuolių jėgo
mis. Toks žurnalas turėtų bū
ti spausdinamas dviem kalbom 

Tokio žur
nalo vyriausiu tikslu butų nu
šviesti jaunimo vaikimą ir su
pažindinti jaunimą su lietuvių 

| tautos kultūros savybėmis, isto
rija, literatūra, muzika ir kt. 
Taipgi stengtis sulig išgalės lei
sti anglų kalba ir žymesnius mu
sų literatūros kurinius ir istori
nius aprašymus.

“5. Steigti ir palaikyti jauni
mo lavinimui mokyklas, kuriose 
butų mokama lietuvių kalbos, 
rašybos, istorijos ir scenos me
no. Taipgi tokips mokyklos pa
stangomis turi būti rengiami 
vaidinimų ir muzikalių progra
mų vakarai, kurių išpildyme da
lyvauja tik patys jaunuoliai. 
Rengti jaunimui žaislų, pasilink
sminimų ir kitus kultūringų 
pramogų ygftarus.

“6. Remti ir gelbėti jaunimui 
sporto ir atletikos srityje. Taip
gi skirti dovanas visuomenės 
sporto ir atletikos rungtynėse 
pasižymėjusiems jaunuoliams.

“7. Eiti visais galimais bu
dais prie įkūrimo atatinkamų 
svetainių ii* kliubų jaunimo rei
kalams kiekvienoje didesnėje 
lietuvių kolonijoje. O kur to
kios svetainės jau yra, tai steng
tis jas pritaikyti jaunimo 
jimo reikalams.

“8. įkurti visuomeninį 
mo Auklėjimo Fondą, iš
butų finansuojama žurnalo leidi
mas ir visos jaunimo veikimas. 
Šitas fondas butų valdomas pa
čių jaunuolių, tačiau kontro
liuojamas tam tikro visuomenės 
sudaryto organo. Iš šito fon
do taipgi šelpti sulig išgalės 
aukštąjį mokslą einančius jau
nuolius, kurie tokios , paramos 
reikalingi. Fondo lėšos susida
ro iš organizacijų ir draugijų 
metinių mokesnių, visuomenes 
aukų ir pačių jaunuolių organi
zacijos narių mokesnių ir pel
nų nuo įvairią parengimų, ku-

“Amerikos Lietuvių Visuoti- unuos tam tikslui ruošt pačios 
nas Penktas SJnuu, /ugpiučio jaunuolių draugijos ar jų visuo-

meninės organizdčijos skriai, 
jei tokie susidarys.”

Specialė jaunimo komisija 
pilnai pritarė virŠminFtiems' pa
tarimams ir prašo leisti Seimui 
ant apsvarstymo.

Z

Spaudos komisija pateikė 
tekstą pasveikinimo Suv. Valst. 
Prezidentui. Išklausius teksto, 
buvo trumpos diskusijos; priim
ta sekančiai:
“Hon. Calvin Coolidge,
President of the United States, 
Washington, D. C., or his Camp. 
. We, the Representatives of 
the Lithuanian Colonies of 
America, at the 5th Congress, 
held in the city of Philadolphia, 
for the purpose of advanęing 
our cultural and sočiai aelivities, 
have the honor to tender our 
hearty gęeetings to your Excel- 
leiicy, on the IfcOth anniversary 
of this great country’s indepen- 
dehee and most respectfully 
entreat in juštice to our people 
to base the Lithuanian im- 
migraiion quota allotment on 
the numlfer of our race in this 
country, instead of the incor- 
rect statisties recording them 
for many years as Poles and 
Russians.

Secretary
President of the Congress”.

Teleferamo tekstas pasveikini
mas Lietuvos prezidentui Dr. 
K. Griniui, seka:
“Lietuvos Prezidentas
Dr. Kazys Grinius 
Kaunas, Lithuania.

"Musų tautos gerbūvio darbe, 
Amerikos lietuvių Penktasis 
Seimas siunčia Jus ekselencijai 
savo nuoširdžius linkėjimus ir 
pasveikinimus.

Pirmininkas”.

ir vertelgų atydą į reikalą orga
nizuoti visose Amerikos lietuvių 
kolonijose Amerikos Lietuvių 
Prekybos Rusų, pahašjų j tūos 
kokie jau yra Bostone, Brookly- 
ne, / Chicagoj ir kitur, ir idant 
šis darbas būt našesnis ir Lietu- 
vos ekonominiam bujojimui 
naudingesnis, Seimas reiškia se
kančius pageidavimus:

“1. Kad visi esantis Prekybos 
Rūmai kuourtymiausioje atei
tyje sutvertų savo Centrą ir tą 
padaryti paveda savo išrinkta
jai Tarybai ir jos komisijoms.

“2. Kad visuose Amerikos lie
tuvių kolonijose kur tokių rū
mų nėha, tuoj organizuotųsi.

“3. Kad Lietuvos valdžia su
teiktų instrukcijų savo konsUr 
liams ir komercialiams “atta- 
ches” su Amerikos Lietuvių 
Prekybos Rūmais kooperuoti ir f 
jiems visais galimais budais pa
dėti.”

Išklausius rezoliucija, be dis-
... .

žodžiu referuoja
Bagočius; palietė

Liėtuvių įdėliai Lietuvoje. 
Referuoji ftdV. F. i. rfagočlus. 
Kalba A. B. Štimaitfa, Mokyto
jas Kafriaitfs; P. Lftzapskas. Po 
diskusijų buvo priimta šitokios 
įtalpos rezoliucija:

“Penktas Amerikos Lietnv.ių 
Visuotinas Seimas apsvarstęs 
reikalą mato, jog Lietuviai yra 
labai reikalingi pinigai, kuriuos 
apyvartoj naudojant galima bu
tų suteikti kreditus Lietuvos 
ūkių ir komėrefalių įstaigų su
tvirtinimui, ir Supranta, jog pa
tys Lietuvos gyventojai kol kas 
drfr begali tiek pinigų bankose 
sutaupyti, kad kreditų reikala
vimą, užgapėdihti, it žinodami 
toliau, kad pffti Lfčhivo kol kas 
iš komercijos pėlno trumpoj 
ateityje riėgali tikėtis, dalykų

stovį pataisyti, ir taipgi sūpras- 
dami, kad tūkstančiai Amerikos 
lietuvių turi milionus dolerių au
dėją įvairiose Amerikos taupo
mose kasose ir bankose už labai 
mažus nuošimČiiis, pataria ata
tinkamiems Lietuvos valdžios 
organams sekantį:

“I. frnties žingsnių per savo 
Atstovybę ir Konsulatus supa
žindinti Amerikos lietuvius su 
nauda ir pelnu dėti savo pinigus 
į Lietuvos Banką, kuri yra tau
tos nuosavybė ir dalis Lietuvos 
valdžios finansinio aparato.

(Bus daugiau)

naudingas skelbimas

N”-

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

“2. Draugijos, kliubai, kuopos 
ir rateliai skiria komisijas ar 
agentus laikraščiams užrašinėti. 
Tas darbas turės dvejopos nau
dos: jis platins musų spaudą, 
palaikys musų kalbą ir duos 
draugijoms pelno, nes laikraš
čiai moka tam tikrą komisą už 
naujus skaitytojus.

“Seimas tvirtai tiki, kad mu
sų spauda, nors ir privatinių 
žmonių vedama, priklauso musų 
visuomenei kaipo jos kultūros 
židinys, kuriam užgesus neiš- 
vegiamu budu turėtų užtemti ir 
musų išeivijos tautinis gyveni
mas.

"Eidami tuo supratimu, kad 
musų spauda yra visuomenės 
švietėje ir auklėtoja, Seimas 
reiškia pageidavimo, kad pažan
gus musų laikraščiai vengtų be
reikalingų ginčų tarpe, bet dau
giau kovotų su tais gaivalais, 
kurie yra griežtai priešingi Lie
tuvos nepriklausomybei, 
sui ir • demokratybės 
pams.

“Taigi, lai gyvuoja
spauda.’ Lai gyvuoja lietuvių 
iąeivyja Amerikoje.”’

Rezoliucijų komisija skaito 
rezoliuciją Jaunimo klausime; 
su pataikymais rezoliucija pri
imta, kuri skamba:

“Jaunimo klausiniu.

Telegramų tekstas pasveikini
mui Lietuvos Ministeriui Pirmi
ninkui ( Mikolui Sleževičiui:

“Lietuvos Ministeriui Pirm. 
Mikolas Sleževičius, 
Kaunas, Lithuania.

“Musų tautos gerbūvio darbe 
Amerikos lietuvių Penktasai 
Seimas siunčia Jus etsėlęncijai 
savo nuoširdžius linkėjimus ir 
pasveikinimus.

Pirmininkas”.

Amerikos - Lietuvos Susisie
kimas. Referuoja žodįiu p. V. 
F. Jankauskas^ Nesant tam re
zoliucijos, išklausius referato 
buvo įnešta ir paremta, kad re
zoliucijų komisija pagamintų 
rezoliuciją tame reikale.

Lietuvių Imigracija. Refe
ruoja p. D. Pilka ir V. F. Jan- 
kaUskasi Išklausius fererentų, 
buvo nutarta pavesti rezpliucijų 
komisijai pagaminti rezoliuciją 
tam reikalui.

Amerikos Lietuvių Interesai 
Lietuvoje 
adv. F.
įvairių Bendrovių reikalus; pa
teikė sekančią rezoliuciją, kuri 
buvo vienbalsiai priimta:

“Penktas Amerikos Lietuvių 
Visuotinas Seimas nuodugniai 
aptaręs Amerikos lietuvių pas
tangas laisvai Lietuvai sustip
rėti netik kultūriškai ir mora
liai, be( ir materialiai, su didele 
širdperša konstantuoja faktą, 
kad tos musų pastangos nebuvo 
sunaudotos, bet atpenč buvo iš
naudotos ir Amerikos lietuviai 
likosi labai 
vilti, ir todėl 
na:

“1. Kreipti

nuskriausti ir su
šik Seimas nuta-i A’ i'> ' « ./

Lietuvos valdžios

auklū-

jauni- 
kurio

progre-
prinči-

muaų

Telegramas Dr. 
seka:

šliupui

“Dr. Jonas šliupas
Kaunas, Lithuania.

“Amerikos Lietuvių Penkta
sis Seimas sveikina pirmo seimo 
rengėją ir kitus veikėjus, jų ne- 
nuilstančiame tautos labui dar
be. Pirmininkas”.

Buvo įnešta, paremta ir nu
tarta padaryti sesijos pertrauką 
iki ‘2:00 valandai po pietų.

Sesija IV.
Svarstoma įsteigimas preky

bos rūmų. Referuoja advokatas 
F. J. Bagočius ir pateikė tam rei
kalui rezoliuciją sekamo tuYi- 
nio:

“Penktas Amerikos Lietuvių 
Visuotinas Seimas kreipia visų 
Amerikos Lietuvių prfesiorialų

rąAmerikos Biurą Lietuvoj, 
kurs pagelbėtų Amerikos lietu
viams gryžtantičms ir norin
tiems gryžti Lietuvon.

“2. Kad Lietuvos valdžia per j 
savo Teisingumo Ministerijos • 
įstaigųs ir prokuratūrą nuodug-' 
niai ištirtų veikimą ir priežas
tis Amerikos . Lietuvių poros • 
milionų dolerių žlugimo sekan-' 
čiose įstaigose, būtent: Lietu-' 
vių Atstatymo Bendrovė, Arne-’ 
rikos ir Lietuvos Audimo Ben
drovė, Lietai vos Prekybos Ben
drovė, Lietuvos Laivynas, te- 
m&i Bankas (kun. žiliaus), 
“Eglynas“ (Yčo), “Mekanikų 
Sąryšio”, -“Rūbas”, “Nemunas”, 
“Dubysa” ir Prekybos ir Pra
monės Bankas ir suradus nusi
kaltėlius, padaryti civilį jieškinį 
iš kaltininkų ir einančiais ' įsta
tymais kriminaliai kaltininkus 
nubąli^.”

taupyk firtigtis Taupyk Pinigus

Išveriok Nesmagumo
Taisyti savo pėčių, furnas arba boilerį

Nebutines reikalas pifkti naują pečių, furnas arba boileri, kuo
met dalis išdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nors toli.

The Nbfth#tstern Stove Repair 
Compariy Užlaiko Visas Dalis

Tik paimkit numeri ir išdirbėjo vardą. Jei negalit t6 surasti, 
tai atneškit seną dalf. Nelauk zero šalčių.

. ' Vėik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naują pečių, furnas arba 
boilerį, sutaisykit seną.
Mes turim^penkis skyrius Chicagoj y- vienak randasi netoli 
jūsų.

Northwestern Stove
Repair Company

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

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

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS 

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.

4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žįemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, li,etus ar audra.

3.

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

Siunčiant paštu parduodame po
Pasilipantiems iš ofiso po........

1739 Stf. Halsted St

80 centų
75 centus

NAUJIENOS,
Chicago, III

*

Paveiksiąs nuimtas nuo laivo S. S. SI. George. rFaip atrodė jura prie Floridos laikė didžiosios audros. (“Pacific $ Atlantic 
, Photos” paveikslas).

r ’

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

GLOBĖ FURNITURE 00.
6637 So. Halsted St.

Phonc Wfntworth 6890 
Krautuvė ir dirbtuvė atdara sekan
čiais vakarais: Utarninke, Ketverge 
ir Šubatoj nuo 8 ryto iki 10 vakaro. 
Kitomis dienomis nuo 8 ryto iki 7 
vakaro.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru-

Sių ir šeimynų 
tusų Speciali-

Skumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res, Tel.

Beverly 2300

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karolis Norkaitis

Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
YXXXXXYXYXXXXXYYYYXXXXXXXX

Tel. Lafayette 4228
Pliunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
' patarnauju kuogeriausiai

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

“NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS

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

"NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinami ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
romis ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-būt toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —4 tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Losis, U. S. A.
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KORESPONDENCIJOS

Iš Bostono Apielinkės Hawotho, Mich

Kas r kaip veikta vasarą

—Leonas StankiauČis.

kar
‘V.’

liu<>ii 
.%ži' 

pala r 
visokio

prie# 
laik> 
ir p<

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

Akinių Pritaikymo Mano 
25 jilETŲ PRITYRIMO

Ketvirtadienis, Rūgs. 30, 26

laikraščius. Aš pats skai- 
“Naujienas” nuo gana se- 
Mano simpatija visuomet 

su socialistais; taipgi gkai- 
“Keleivj”. Kiti lietuviai ne-

1 k »i 

f k ♦ ' uda nntgalviu “Today”. Tokis 
geltonosios spaudos paėmgdžio- 
jimas “Vilnį” parodo, kaipo 
bui žuaz.inių uodegų-pastumdė- 
lių politikierių įrankį, o ne ori- 
ginalį darbininkiškos /dvasios“Naujienų” skaitytojai gal g t ______ TT__ . ________

buli mano, kad vasarą Bostono laikrašti. Trečias* ir juokingiau- 
lietuvių veikimas turėjo ilgas sias “Vilnies” papuošalas

. vakacijas ir todėl nieko nesi-’lai paveikslas su kaukuole ant 
matė spaudoje apie jų nuopel-* pirmo puslapio. “Rimbas’ 
mis. Reikia pasakyti, kad veik tą buvo pranašavę-, kad 
kiekvienas sekmadienis buvo pirmes dienraščio numeris išeis 

ūkais, tai eks- papui štas su kaukuole, kaipo 
•važiavimais. Ir . ženklu, kad jinai aklai eis Le- 

Dalis “B.” pra- 
islės jau išsipildė, o kita, 
Abejonės, išsipildys gal būt 

gi eičiau, negu kai kiti s|)ė ja.
Bostono Padauža.

/Užimtas tai p<Uji 
kursijomis, tai 
to visko buvo labai daug, bet nino keliais... 
Bostono Padauža negalėjo da- m 
ryti spaudai pranešimų dėliai be 
sekančios priežasties.

čionai veik visi kiek pasitu
rintys lietuviai turi savo auto
mobilius, kuriais važiuoja į pik
nikus; ten linksminasi,* biz
ni daro kokiam nors augštam- 
tikslui. O kas neturi automo- SLA. 3X3 kuopos šauni vakarie- 
biliaus ir nenori pasažieriniais; nė ir pamarginimai 
busais 
eina būti namie ir nieko nema-į Rugsėjo 26 d., SLA. 323 
lyti. Todėl ir B. P. daugiausia turėjo surengus vakarienę 
turėjo išbūti namie ir praneši- p. L. A 
mų negalėjo daryti.

Socialistų piknikas mokslei
viams šelpti

Tačiau ir B. Padauža kai ka-. ' r
da patekdavo į pikniku*?. Taip, 
kartą “Keleivio” administrato- f 
rius J. Gegužis nuvežė Į Nor- 
vvoodą piknikan, kuris buvo 
surengtas bendrai So. Bostono 
ir (’ambridge’iaus socialistų 
kuopų. lai buvo labai puikus 
puknikas, kurio pelnas skirta 
sušelpimui Lietuvos pažangių
jų moksleivių. Suvažiavusieji 
turėjo progų išgirsti gerų pra
kalbų. kurias pasakė “Keleivio“ 
redaktorius St. Michelsonas ir 
adv. Bagcčius. Kaip kalbėtojai, 
taip ir publika buvo labai ge
rame upe ir didžiavosi social
demokratų žymėtinais darbais 
Lietuvoje, laimėjus tenai rinki
ni ils į Seimą, čionai ^pasitvirti
no socialdemokratų neklaidin
gumas nolitikoi, kad tik ra
miuoju 
mokslo 
mingai

trankytis”, tam prisl
inko nema-l

politikoj, 
evoliuciniu keliu, keliu 

ir apšvietus galima sek- 
iškovoti žmonijai ge-

Tik

parengimų, 
ja žmonės 
miestelių, 
kitais “bed 
ninku srrovės.*

bolševikai susmukę
Socialistų piknikas Norsvoode 

čionai paduodamas tik kaipo 
pavvzdis vieno iš (langelio jų 

Paprastai suvažiuo- 
apielinkinių 
būna ir .su 
t. y. tauti- 

pa rengimuo
se irgi daug susirenka. Buvau 
kartą jų piknike VVestboro,
Mass., kur publikos suvažiavo 
iš kitur, kaip \\’orcliesteris,
Framingham. lai buvo bend
ras parengimas So. Bostono 
dailės-choro draugijos “Gabi
jos” ir “Aušrelės” choro iš 
\Vorchesterio. Pažymėtina, kad 
tik pas vienus bolševikus to 
nėra. .Jie tai visiškai susmukę. 
Bet, mano manymu, už tai ne
reikia jų barti. Matomai jie 
jau persitikrino, kad Pruseika 
ir Bimba juos ir taip perdaug 
ilgai mulkino, todėl dabar išės 
jo į streiką. Bolševikų ūpas nu
puolęs, nežino ką daryti: rem
ti savo kvailių politikierių ne
nori, o grįžti prie “buržujų” 
socialistų — šarmai i naši viešai 
prisipažinti prie savo klydimo, 
tad taio ir stūkso sau.

Kaip pasitikta ( hieagoa 
bolševikų dienraštis

Chicagos “Vilnis”, kaipo dien
raštis, Bostone padarė labai 
prastą įspūdį. Viena todėl, kad 
iš pirmo žodžio paskelbė mela
gystę, pasivadindamas “pirmuo
ju darbininkų dienraščiu Chk 
cagoj”, kuomet gerai žinoma, 
kad jau trylikti metai kaip ei
na tenai “Naujienos”, kurių 
skaitytojai nėra milionieriai, 
turčiai, bet .didžiumoje — lie
tuviai proletarai. Tokia mela
gystė pastato bolševikų “ieže- 
dnievną” labai žemam laipsny
je. Antra, tai pamėgdžiojimas 
Hearsto laikraščių styliaus, 
skyriumi “Kasdieną”, kokį 
Hearsto spaudoj Brisbanas ve-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Carnegie, Pa

kp.

3-čios k p. svetainėje. 
1 Po vakarienės buvo ir progra- 
Imas, susidedantis iš deklama
cijų, dainų ir “lietuviškų nige
rių” štuku.

Vakarienė buvo 
gana skani, o stalai 
buvo papuošti, 
čius gana gerą

Viešnioms ir 
.drutinus, tuoj 
programas.
buvo p-ia M. Liepienė. Pirmiau
sia J. Balčiunytė gražiai pade
klamavo. Paskui maža mergai
tė, Milda Liepiate, gražiai pa
dainavo “ši naktelė per nakte- 
’ę”, Petrausko. Po to toji pati 
dainininkė 
kartu su 
sesute Marijona sudainavo 
da vieną dainelę. Tik nelabai 
gerai dainuoti, kad nėra piano 
svetainėj 
rijos pir 
eina ir ‘ 
savo fonėm ir 
susidedantys iš I^enio Kavaliau
sko, jo brolio ir Andriaus Ra
dzevičiaus. Tie “lietuviški ni
geriai” prikrėtę fohių įvales. 
Tų “nigerių” fones geriausia 
mėgsta čia augę. Mat tie “lie
tuviški nigeriai” lošė pagal a- 
merikoniška stilių, tik lietuviš
kai. Po tų fonių vienas iš tų 
“nigerių”, Renis Kavaliauskas, 
pareiškė, kad šis kartas tai tik 
pradžia, ir kitą kaitą jie maną 
kad jiems dar geriau seksis. 
Paskui da J. Mauckis pasakė 
porą deklamacijų ir vieną mo
nologą. Ant pabaigos S. Baka- 
nas keliais žodžiais pasigerėjo 
SLA. 323 kuopos moterų darl> 
štumu ir ragino, kad SLA. 323 
kp. pasistengtų 
jaunuolių 
augančius 
lietuviškai 
žaidimų.
tas linksmas vakarėlis, žmonių 
buvo neperdaugiausia, 
mažai buvo garsinta.

— Ilgasis Stasys.

pagaminta 
gėlėmis 

kas darė i sve- 
įspūdį.
svečiams pasi- 
buvo pradėtas

Programo vedėja

M.
savo

Liepiate 
didžiąja 

ir

Dainos ir deklama- 
blikai labai patiko. Iš- 
‘SietuviŠKi nigeriai” su 
.Z... f? i net čieli trys,

suorganizuoti 
mokykis, kad čionai 
jaunuolius mokyti 
rašyti, skaityti ir 
Tuom ir užsibaigė

Kas Dedasi Lietuvių 
kolonijose Bailio

J Jr

šiame miestelyje lietuvių gy
vena nedaug, didžiuma jų su- 
amerikonėję, skaito vien angliš
kus 
tau 
nai. 
yra 
tau
skaito jokių lietuviškų laikraš
čių.

Irons, Mich

mus lietuvių gyvena pu-Pas
sėtinas būrelis, daugiausia fnr- 
meriai’; nors girtybė kaip vi- 
-.ui’, taip ir pas mus yra išsi- 
įlatmusi pusėtinai, tečiaus ne- 
<toka ir apšvietą mylinčių lie
tuvių. šiame kampelyje “Nau
jienos” yra gana išsiplatinu

sios, nes darbuojasi sėkmingai 
geras “Naujienų” agentas, Juo
zas Rimkus. —J. Mikučionis.

De Kalb, III
Musų įmestij/lietuvių koloni

ja neskaitlinga, bet ir lie pa
tys lietuviai pusėtinai išben- 
kartėję, geriau pasakius, sttko- 
munislėję. “Naujiena:-” skaito 
:iktai daugiau apsišvietę lietu
viai, o Maskvos- davatkos skai
to 
riti c

išben-

‘Vilnį” ir “Laisvę**, iš ka
sau semia kvailybės peną.

S. Boreišytė.

Beloit, Wis

lietuvių beliko. Iš 
čia yra daugiausia

“Naujienos”, bet

Pastaruoju laiku pas mus ne
baugiausia 
laikraščių 
skaitomos 
jaunoji karta skaito vien ang
lų kalba laikraščius. ' Senieji: 
išvažiuoja, miršta, laipsniškai 
Beloit lietuviai nyksta.

J. Križanauskas.

DiveFntitfTH.
Pas mus siaučia bedarbe. Kiek 

buvo lietuvių, visi išbėgiojo. 
Kai mainos pradės dirbti, ma
nau, vėl kai kurie lietuviai griš. 
Iš likusių lietuvių aš pats ir 
mano draugas D. Jutclis abu 
skaitom “Naujienas”. Reiškia, 
kiek lietuvių gyventojų, tiek ir 
“Naujienų” skaitytojų.

P. Backovitch.

Nuo Skaudėjimo,
nikterėjimp, užsigavimp, 
susimušimp, tinimp

SEVERĄ’S
GOTHARDOL

Paikėtinas naminis linimentas per* 
suvirtum 45 metus. Tad tai yra 
laiko išbandyti ir užsitarnavę jūsų 
pasitikėjimo,

Kaina 50 ir 60 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO„ CEDAR RAPIDS. IOWA

Tai yra vėliausias muzi
koje dalykas dabar taip 
ištobulintas, kad su vienu 
dialos pasukimu; gali gau
ti stotį, kokią tik nori.
Apsisaugokite netikrij se
tų ir nežinomų pardavė
jų-
Atvvater Kent, Freshman,

R./C. A. Radiolos visiems yra gerai žinomos ir ne
brangios. Parduoda ant lengvų išlygų ir veltas pa
tarnavimas.

Pamatykite Gulbransen pianus pas

JOS. F. BUDRIU, PIANŲ KRAUTUVĖSE
3343-3417-3421 So. Halsted Street

akis — pritaiko 
Šlifuoti stiklai 
vietos.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 8u. Halbted St., kampan 31 gaL
Tol. Yar»L 
Baigusi 1 
rijos 
ilgai 
niHi 
vanij 
bučiuoti^, 
ningai 
nauja, ’ 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote 
rims ir merg> 
norns, kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

Garsiiikites
I

NAUJIENOSE”

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis lAtaiso

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St„ Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 13X0 

Vai.: Nud 6 iki 8 vai. kiekvie
na vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St., Koom 1012 
Tel. Dearborn 2734

Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St
Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 
Tel. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — In^aliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas (Janai 2552

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

......................... 1
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS*
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 172(/

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark
Namtj Tel.: Hyde Park 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 Repuhlic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Te). P ui 1 man 5950

Specialistas Abstraktų 
i Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
, Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

I

Ofiso ir R/s. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

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

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Mielu gan Avė. 
Tel. K e n w o o d 5107

,, , , J nuo 9 iki 11 vai. ry»«l
V alandosy nuo 5 8 vai. vakare

r

DR. K. DRANGEUS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidenęijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Biunsvvick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevari 8483 
Valandos: 10—-2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

turbut

ADVOKATAS
, 11 S. La Šalie St„ Room 2001 .
Te. RanSolph 1034—Vai. nuo 9-6

. , Vakarais 
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

\ * * •

> 7—9 v. v. apart Paned&io ir
Pėtnyčios. DU 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, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. HERZMAN ■«>
-IŠ - RŪSĮ JOS —

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. '

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

. Dienomis: Canal
Telefonai: | 3110. Naktį

| Drexel 0950 
’ Boulevard 4136

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

-

V

DR., CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
jr 4631 So. Ashland Avė.

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

Į Res. telephone Hyde Park 4000
V ■■■.— ■ l»lZ

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191^

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Hiristed St., Chicago
artų31st Street

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

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

Opiemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland At.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

n
^ffice Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis .. 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir pridąok į Naujienų ofisą ar i stotį, 

arba savo išnešiotojui sykį į mSnesį ir bus apmainyta į tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. 7

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Datai -JiuKsejo 30 <1., 192G

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

“Karvelęli” ir “Plaukia Sau Laivelis
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė 
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaunė užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė” (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c). / ’

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.
VIENYBĖ

193 Grand St Brooklyn, N. Y

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicajio. III.

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

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

bTANDARD OH.CO.( JilWKMl¥)

Garsinkitės Naujienose
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily Newa Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS

1789 South Halated Street
Chicago, 111,

Telephone Rooserelt 8500
Subscription Ra tęs;

i
8.00 per year in Canada.
7.00 per year outside of Chicago.
8.00 per year in Chicago.

8c. per copjr.

Entered m
March 7th, 19 
of Chicago, 1
March 8rd 187--

Second Class Mat te r 
t at the Post Office 
, under the act of

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmaoientus. LekUia Naujienų Ben
drovė 1730 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevalt 8500.

i »
mus (kurstančius kariuomenę prie maišto), tai Rapni- kais 

$8.oo Has, matyt, išdavė savo draugą čapskj, kuris jam buvo
tuos atsišaukimus davęs. Tuomet žvalgybininkai veikiau
sia įmokino Čapskį suversti kaltę ant Ivanausko, kurio 
žvalgyba nekentė, kaipo socialdemokratų frakcijos nario 
Kauno miesto taryboje. Ir taip socialdemokratas Ivanau
skas buvo paverstas “komunistu” ir net Komunistų Par
tijos UC. K. nariu” ir komunistinės literatūros platinto
ju !

Už kurstančią prie maišto literatūrą, karo stoviui 
esant, skiriama mirties bausmė. Tuo budu krikščioniška 
žvalgyba ir komunistiniai provokatoriai ryžosi nekaltą 
žmogų pražudyti! Puikus “bendras frontas” — ar ne?

2.50
1.50

.75

8c 
18c 
75c

Užsimokėjimo kaina:
Chicago  je — paštu:

Metams ............... ............. .
Pusei metų ___________ __
Trims mėnesiams ___ ___
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ____ ____

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija .................... .
Savaitei --------—.............. .
Mėnesiui ....................... .. .......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ______________ _ $7.00
Pusei metų .........  «... 8.50
Trims mėnesiams  ................ 1.75
Dviem mėnesiams ...—................ 1.25
Vienam mėnesiui........... ............. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta) *>

Metams . ....................   $8.00
Pusei metų ............ 4.00
Trims mėnesiams -----   2.00
Piinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su u~ Al.

KRIKŠČIONIŲ PALAIKAI VALOMA Iš 
VALDIŠKŲ IŠTAIGŲ

PASMERKTO MIRČIAI IVANAUSKO ISTORIJA

ŽVALGYBOS IR KOMUNISTŲ PROVOKACIJA

Lietuvos politines policijos viršininkas Račys, kuris 
prie krikščionių valdžios pasižymėjo įvairiais smurto dar
bais, yra kažin kur dingęs. Sako, pabėgęs į užsienį, — nes 
jam grasino kalėjimas už kriminalius nusidėjimus.

Lietuvos laikraščiai praneša, kad dabar tapo suareš
tuoti ir atiduoti teisynui šię Račio padėjėjai: Norvaiša, 
Gartfeldas, Selickis ir Zdanavičius.

Pusė metų atgal tie poneliai tur-but nė sapne nesap
navo, kad jiems gali tekti atsidurti už geležinių krotų!

Naujasis vidaus reikalų ministeriš, be to, paėmė į na
gą dar sekančius valdininkus: Kauno žvalgybihinkus Ma
tulaitį, Tamašauską, Jackevičių ir Mikulevičių — jie at
statyti iš tarnybos; Tauragės apskr. viršininką Vaišnį ir 
politinės policijos vedėją Milkintą — juodu taip pat pa
šalinti. Pagaliau, atstatyta Alytaus apskr. policijos vadas 
Lesniauskas ir užvesta tardymas prieš Seinų apskr. nuo
vados viršininkus Čerskį ir Kociną.

Ir šitam “valymo” darbui dar galo nematyti, kadan
gi per savo šeimininkavimo . laikus klerikalai daugumą 
valstybės įstaigų buvo prigrudę netikusiais ir net tiesiog 
kriminaliais gaivalais.

Kauno “Socialdemokrate” paskelbta laiškas social
demokrato E. Ivanausko, kurį karo' teismas buvo prieš 
dvejetą metų pasmerkęs mirčiai. Nuteistasis, po antraš
te “Už ką mane nuteisė mirtin”, rašo:

“1924 m. gruodžio 9 d. atėjo pas mane du polici
ninkai ir du žvalgybininkai kratą darytį. Nieko ne
radę vis deito mane areštavo. Žvalgyboj radau tūlą 
Čapskį, kuris parodė, jog aš jam davęs komunistų 
atsišaukimus platinti Šančių rajone. Iš karto paaiš
kėjo, kad tai buvo kieno tai sugalvota provokacija 
mane pražudyti, nes aš su tuo Čapskiu visai nepažy
stamas buvau. Protokolą surašė žvalgybininkas 
Gartfeldas (dabar jau areštuotas už suimtųjų kanki
nimus). Aišku, koks tas protokolas buvo! Gruodžio 
10 d. atėjęs pats Viršininkas A. Račys pasišaipyda
mas pridūrė, kad aš saulės daugiaus nematysiąs, nes 
kam, girdi, ‘Social-te’ rašinėji, kad žvalgyba tau pi
nigus siūliusi.

“Gruodžio 13 d. prasidėję karo lauko teismas. Čap- 
skis tvirtino tą patį. Čapskis gavęs komunistų ątsi- 

• šaukimus iš manęs ir davęs tūlam Rapnikui (kurį ir 
sugavo platinant). Žvalgybininkai Gartfeldas ir Vi- 
tulskis parodė, buk aš 1924 m. gegužės 1 d. komuni
stų demonstracijoj nešęs vėliavą ir esąs Liet. Kom. 
Partijos C. K. narys. Tam melui atremti aš pažadė
jau dešimtis liudininkų pristatyti, bet teismas ne
kreipė dėmesio ir gruodžio 20 d. ‘visus tris nuteisė 
miriop.

“Tik aktingas Kauno socialdemokratų ir kitų or
ganizacijų užsistojimas išgelbėjo mane nuo mirties: 
prezidentas man bausmę sumažino iki 10 metų, o ki
tiems dviem iki gyvos galvos.

“Sėdint kalėjime man keista atrodė, kad komuni
stai su provokatoriais Čapskiu ir Rapniku draugau
davo, duodami jiems knygas, laikraščius ir k. Ma
tydamas tokį korhunistų elgesį turėjau išeiti dš jų 
kameros. Savo spaudoj komunistai ir lig šiai dienai 
nepaskelbė provokatoriais Čapskio ir Rapniko. Ky
la reikšmingas klausifnas: kodėl? ,

“Sėdėjau nekaltai kalėjime. Tik sulaužius krašte 
krikščionių diktatūrą, III-jo' seimo išleistos amnesti
jos buvau ir aš paliestas:

, “Prasėdėjęs kalėjime arti pusantrų metų, vėl at-

Matote, kokie dalykai dėjosi Lietuvoje, krikščioniš
kiems diktatoriams viešpataujant!

Draugo Ivanausko atsitikime aišku, kad žvalgyba 
kartu su komunistais buvo padarę provokaciją. Kai žval
gyba sučiupo Rapniką, bedalinantį komunistų atsišauki-

‘ —T— ’ ■ ........................................ ..............- .. ..................... . ■
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Apie Įvairius Dalykus

Kais. Smarkesnieji fašistui tu- vą rasti prie namų statymo, parsivežė Gudaitis atgal į Ue*
rėjo iš Susivienijimo pasitrauk- Dienai moka vyrui 8 milrei- tuvą tik 150 dolerių.
įi ' sus. Darbas bene tęsiasi ii- Reikia dar pridurti, kad ap-

Nors fašistai rodo nemažai*fkaip 8 vai. Karštis buvo siejimas ąu emigrantais neblo-
aktingumo,-bet nedaug kas ti
ki, kad jie galėtų-padaryti dide
lės įtakos »Amerikoj gyvenan
tiems italams. Sakysime, Nęw 
Yorke, kdr yra susimetęs fašis
tų centras, Fiorello H. La Guar- 

fdia įtaka nuolat didėja tarp ita
lų. O La Guardia yra gan pa
žangus žmogus ir aršiausias 
fašizmo priešas.
/’ ' ' — K. A.

X
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Fašistu Organizacija 
Amerikoje

Fašistai oficialiai dalyvavo Va
lentino laidotuvėse. — Italų 
draugijas. — Kiek yra italų 
Amerikoj. — Pirmas fašistų 
organizatorius ir Italijos Sū
nų Susivienijimas. — Dabar
tinis fašistų vadas grafas di 
Revel. — Šiaurinės Amerikos 
Fašistų Lyga ir jos ateitis.

New Yorke jie veda nemaža na
mų statybos biznį. Viena tik 
italų firma iki šiol pastatė 
$220,000^000 vertės trobesių.

Kiek yra Amerikos italų pi
liečių — sunku pasakyti. Vie
nok apskaitoma, kad apie du 
trečdaliai italų yra piliečiai ar
ba turi išsiėmę pirmas popie- 
ras. Nemažai yra ir tokių, ku
rie sutaupę kiek pinigų grįžta 

gyventi Italijon.

didesnis kaip pas mus vidur- gas. Policijos ten kaip ir ne- 
vasary iri metalinius daiktus, simato. Plantacijoj dvarinin- 
gulinčius ant saulėj plikomis kas faktinai yra ir policininku 
rankomis nebuvo galima nu- ir teisėju ir... kunigu. Jis net 
tverti, taip jie įkaitę. Sake, reikale suvinčiavoja. Gudaičio 
kad karštis kovo mėnesį šie- plantatorius buvo katalikas, 
kiąs 38 laipsnių. '• —M-na«.

Gudaitis su kitais savo 
draugais atrado, kad iš 8 mil
reisų uždarbio jie negali gy
venti, nes brangu ne tiktai bu
tai, bet ir maistas: balta duona 
(juodos nėra) 1 kilogramas 
kainuoja 1 milreisą, lyteris 
pieno taip pat 1 milreisas. Už 
vieną milreisą galima nupirk
ti 8 vištos kiaušinius. Lašinių 
kilogp. kainuoja 4Vj> miheiso, 
o liesa kiauliena 2'/a milr., gi 

I jautiena—1^ milreiso.
metų | Todėl grįžo atgal į emigran- 
Ru?}‘|tų punktą ir prašė vežti į ka- 

Kaičikių kaimų, iš- vos plantacijas. Su mielu no- 
15 d. į nj administracija sutiko ir tuo- 

gelžkelio stotį,
vadino Sant Jė- 
juos nuvežė už 
kavos plantaci- 
keturias šeimas

Kg pasakojo grįžęs iš 
Brazilijos .

(Grįžo rugpiučio m. 19 d.)

“S-tas

Įvairenybės
Buvusių galiūnų rūmų 

liNmas
Gražiausi, šauniausi ir labai 

erdvus Turkijoje rūmai yra bu
vusio Sultono būstinė Konstan
tinopoly. šitie rūmai, iškrauš- 
čius Sultoną, stovėjo tušti ir jų 
priežiūra ir išlaikymas nemažai 
teatsėjo Turkijos iždui. Dabar 
turkų valdžia sumanė šituos 
rumus bizniškai išnaudoti. 
Juose žada įrengti lošimą, maž
daug tokį, kaip Monte Karloj. 
Šitas sumanymas , turėsiąs ne- 
abejojim^i pasisekimą, nes rū
muose busią. įrengtos 
sios poilsiui vietos,
mėgėjai galės matyti iš šitų 
rūmų žavėtiną Konstantinopo-Tur būti, mažai kam tėra ži

noma, jog Mussolini turį pugė-' 
tinai daug pasekėjų Amerikoj. 
Tašl faktas ypač paaiškėjo laike 
Rzudolph Valentino laidotuvių. 
Nuo Mussolini buvo prisiųs
tas vainikas. Tą vainiką vienok 
pridavė ne valdžios atstovas, ale 
Amerikos fašistų organizacijos 
viršininkas. Maža to: juodmar- 
škiniai net oficialiai dalyvavo 
Valentino laidotuvėse.

Viešas fašistų pasirodymas 
sukėlė -didžiausį audrą italų 
spaudoj. Diktatoriaus Mussoli- 
nio priešai griežtai pasmerkė tą 
žygį, sakydami, jog anti-demo- 
kratinėms demonstracijoms ne
gali būti vietos Amerikoj.

Del fašistų darbuotės daug 
triukšmo kilo ir Italijos Sūnų 
Susivienijime. Paskutinėje tos 
milžiniškos organizacijos kon
vencijoj įvyko skilimas — atsi
metė grupė fašistų.

Italai, kaip ir kiti at.eiviai, 
gan nuo senai pradėjo kurti 
p&šelpines draugijas visokių 
šventųjų vardais. Tos draugi
jos palaikė papročius ir tauti
nes apeigas. Vėliau italai supra
to, jog turėti vieną tvirtą orga
nizaciją yra daug geriau, negu 
aibę mažiukių. 1905 m. buvo 
inkorporuota Italijos Sūnų 
sivienijimas, kuris išaugo į 
lingą organizaciją. Šiandien 
susivienijimas turi 300,000
fių. Jo kuopos randasi beveik 
kiekvienoj valstijoj. Kai Musso
lini užgriebė valdžią, susivieni
jimo prezidentu buvo John di 
Silvestro iš Ptyladelphijos, žur
nalistas.

Spėjama, 
Mussolinio
Amerikoj organizuoti Fašistų 
Lygą. Jis tapo išrinktas tos 
Lygos vadovu. Italijos Sūnų 
Susivienijime kilo didžiausias 
triukšmas. Buvo įrodinėjama, 
jog di Silvestro neturi teisės 
vienu ir tuo pačiu laiku vado
vauti dviem organizacijom, ku
rių principai griežtai skiriasi. 
Ant galo, tapo pastatytas ulti
matumas — pasitraukti i,š vie
nos ar kitos organizacijos, pi 
Silvestro rezignavo iš Fašistų 
Lygos.

Mussolini, žinoma, turi išro- 
kavimą stiprinti savo įtaką 
Amerikoj. Reikia nęužmiršti, 
kad Amerikoj gyvena apie ke
turi inilionai jtalų. Pasak buvu
sio teisėjo John J. Freschi, vie
name tik New Yorke randasi 
800,000 italų. Tai reiškia, jog 
New Yorke gyvena daugiau ita
lų, negu bile kuriame mieste 
pasaulyj, — daugiau net, kaip 
Naples’e arba

ga
tas
na-

kad di Silvestro, 
prašomas, pradėjo

|tomoj. 1,800,000 
italų yra sulaukę balsavimo am
žiaus.

Italai Amerikoj kontroliuo
ja milionus dolerių. Kaliforni
joj jie turi milžiniškas truktų 
faunas ir finansines įstaigas.

Andrius Gudaitis 44 
amžiaus iš Kauno apskr., 

.Aiškių v(> \
Įvažiavo zvasario mėn. 
Braziliją.* Jis vežėsi kartu sa- jflu i$gjunt§ į 
vo žmoną su 4 vaikais: 20, 17, kuri^ vietiniai 
4 ir 1 metų amžiaus. Savo ūkį žė nuo kurio8 
iŠ 11 ha. menkos žemės iške- kilometrų į 
liaudamas parsidavė. Be kelio yež^ 
išlaidų Gudaitis turėjo su sa- j- stoties j plantaciją, dviem 
virn. grynais pinigais 550 ame- vežimaiSt kurie turi tik po 2

TĄ. Q.. , .. . .y rikonišky dolerių, kuriuos jis r£^u įr : juog įkinkyta po 12
Di Silvestro pasitraukus iš nusivežė į Braziliją, jaučių. '*•

I Kelionė iki Amsterdamui ir,JPatalpiho 
paskui jūrėmis buvo nebloga, mokyklos' bute. 3 dienas į 
Iš 400 laivo keleivių mirė ke- darbų nevarė. Maistas {ryžiai aįjV^ekdam^" konfUkavo""kot- 
lyje 2 seniai ir 3 vaikai. Tame ir-šebelbona.) sriuba be mėsos,;lų buvusio vokieči„ kai„ 

zerio vasariškus rumus ir ten 
radę įrengtą panašų lošimui 
ų^nją.' žinoma, buvęs Vokie- 
tįos kaizeris prieš tai protes
tuoja ir reikalauja atlyginimo 
už savo turtą, bet Versalės 
kos traktatas atima jam 
kokį teisėtą pagrindą tatai 
kalauti.

Fašistų Lygos, jbs vadovavi
mas pakliuvo į rankas grafo Ig- 
nazio Thaon di Revel." Revel 
jau šešti metaį kaip gyvena 
New Yorke. Jis dalyvavo pasau
liniame kare, o vėliau Mušsoli- 
nio kabinete. Kilus kokiam tai 
nesusipratimui, jis pasitraukė 
iš valdžios ir atvyko j Ameriką. 
Vienok jo santykiai su Musso
lini pasiliko draugiški. Grafas 
di Hevel studijuoja Amerikos 
biznį ir anksčiau ar vėliau ma
no grįžti Italijon. Arti jo sto
vintys žmonės sako, jog Musso
lini jam suteiksiąs aukštą 
džioj vietą.

Oficialiai grafas Revel 
Šiaurinės Amerikos Fašistų 
gos prezidentas. Ta Lyga tapo 
inkorporuota New xYorko val
stijoj ir dabartiniu laiku turi 
Amerikoj 47 kuopas. Narių,^sa
koma, Lyga turinti apie 7,000. 1 —25 centus, ten davė

Grafo di Revel dešinioji ran- porciją 3 žmonėrhs vienai die- 
ka yra Dr. Giuseppe Previtali, 
Columbia universiteto profeso
rius. Fašistų būstinė, pasak 
John W. Harringtono, randasi 
New Yorke,,.JL45,W. 45th St. 
Ofisas susidedęs iš keturių kam
barių ir nemažos :----- ------
gams laikyti. Ofisuose randasi 
Mussolinio biustas ir fašistų 
vėliava. Ant sienų kabo taipgi 
Italijos karaliaus ir karalienės 
paveikslai.

Ofiso darbininkai, 
yra pusėtinai užimti, 
žiūrinėja naujų narių 
jas ir išrašo narystės 
Grįžtantiems tėvynėn 
turėti tokias kortas yra gan pa
ranku. Tai savo rųšies ištikimy
bės paliudijimas. Jie gali liuti 
tikri, kad Mussolinio juodmafš- 
kiniai apsieis su jaj)s, kaip su 
“Broliais”. Prie tokių aplinky
bių visokiems šarlatanams ir po
litiškiems avantiūristams atsi
veria labai plati veikimo dirva. 
Reikia manyti, kad visi italų 
būtlegeriai yra įsirašę į fašistų 3 valandas. Atvyko į neapgy- 
organizaciją. Jietns tai tikrai 
yra išrokavimas. 
pasidarys karšta, 
rasti prieglobstį 
moję Italijoje. . .. -

Beje, grafas di Revel sako, .džiai apsiviję huo apačios iki 
jog 70% Amerikos italų simpa
tizuoja Mussolinio valdžiai. Fak
tai vienok l$ą kita rodd. Kaip 
jau buvo minėta, Italijos Sūnų 
Susivienijimas faltinai pasmer
kė fašizmą, pareikalaudamas iš 
savo prezidento pasitraukti 
fašistų organizacijos. Carlo 
Treaca, paskilbęs italų laikraš
tininkas h* Anti-Fašistų Susi
vienijimo .pirmininkas, tvirtina, 
kad fašistai Amerikoj buvo su
organizuoti vyriausia tuo tik
slu; kad užgriebti J į $ąyo ran
kas Itaįiįos Sūnų Susivienijimą. 
Susivienijimas kontroliuoja mi
lionus dolerių. Miissolinįui tad 
ir buvo parupę^ per sava adju
tantus prilįsti prie tų pinigų.
Bet tos pastangos nuėjo nie- bo juodo su kastuvu buvo leng- mėn.

vai-

yra
Ly-

jjeriau-
Reginių

visas 4 seimas ,jio'panoramą.
' _ _ .8 į ( Graikų valdžia, turkų pavyz-

Po 3 dienų vyrams 
visi kiti keleiviai išdalino darbo įrankius ir nu- 
Latvijos ir iš ki- vedė į darbą. Lietuvių ten dir- 

ten

laive buvo tiktai 4 šeimynos iš buvo gera. 
Lietuvos, o 
iš Lenkjos, 
tur.

Atvyko į
miestą kovo mėn 5 ar 6 dieną.1

bo jau 4 šeimos, o iš viso 
Santos dirbo 46 šeimos.

1 Darbininkai turėjo valyti že
ls laivo luotais visus keleivius po kavos krųmais, kad ne- 
pervežė į salą, kurioje išlaikė liktų po ja^nfel žolės, nei pa- 
3 dienas. Saloje buvo apie 4000 laidos žfehiės, nes kitaip nega- 
tokiu budu suvežtų keleivių, lirila surinkti nukrintančius ka- 
Tcn laikė dėlto, kad nespėjo 

'galyoes emigrantų išskirstyti į 
paskyrimo vietas, 
tė kokia 
smarkiai 
nemirė, 
maitino, 
gią musų 
rią mes Lietuvoje mokame 20 

kaipo

Braziliją
tai- 
bet 
le

Saloje siau- 
tai liga, nuo kurios 
mirė valkai. Suaugę 
Saloje labai menkai 
Kvietinę bulkutę, ly- 
francUziškai, už ku-

nai. Du kartu iper dieną duo
davo sriubos iš šebelbonų arba 
ryžių, bet kiekvieną kartą vie
nam žmogui po vieną paprastą 
mažą samtuką. Mėsos visai ne
davė. <

salės "mitin-i salos trečią dieną vakaro 
6 vai. išvežė mus į San Paulo 
miestą. Atvykome sekančią 
dieną po pietų 1 vai. San Pau
lo mieste buvome 10 dienų. 
Emigrantų radome apie 6,000. 
žmonės iš visų kraštų. Valgis 

g?ras ir pakankamai, 
geras, apsiėjimas

sakoma, 
Jie per- 
aplikaci- 

kortas. i 
italams

Kai Amerikoj 
tai jie/galės 

fašistų valdo-

vos grūdelius.
s Mokėdavo už 

tokį apkaupimą. 
šį darbą atlieka 3 vyrai per 4 
—dienas, atsižiūrint į žemės 
minkštumą. Butą, malką ir 
šviesą duoda plantatoriams, o 
maistas ir drabužis darbininko.

Prie kavos kaupimo Gudai
tis su savo dviem sunais dir
bo 2 mėnesiu ir uždirbo 669 
milreisus. Prie kavos rinkimo 
dirbo visi 3 taip pat du mėne
siu ir uždirbo 482 milreisų. 
Sekmadieniais nedirbo.

Iš viso per 4 mėnesius uždir
bo Gudaitis su savo dviem sū
num 1151 milreisą. Pragyveni
mas jų šeimai per tą laiką kai
navo 881 milreisas. Gryno už
darbio liko 270 milreisų arba 
432 litu.

1 Tokį darbą ir tokį uždarbį 
galima turėti per ištisą metą. 
Bet' Gudaitis grįžo po 4 mė
nesių darbo Lietuvon dėlto, 1) 
kad labai sunkus darbas ir la
bai karšta, • 2) nesveikas mus 
žmonėms oras: liežuvis sutius-

/lOOO krumų
70 milreisų.

Tik vienerių metų tetru
ko j mėnuli nueiti

Pradedant š. m. liepos 1 d. 
paleistas pensijon seniausias 
I^ondono miesto laiškanešis,
kuris, ištarnavęs 43 metus ir 
benešiodamas kasdien mieste

D i j. I
laiškus, yra suvaikščiojęs viso 
229,000 anglų myl. kelio. Jei tas 
žmogus butų tarnavęs dar vie
nerius metus, jisai butų suvai
kščiojęs su savo laiškų krep
šiu ant peties lygiai tiek ke
lio, kiek iš žeh)ės lig mėnulio.

Savotiškas pasipiršimas

Gudaitis važiavo

buvo 
Švaru, guolis 
mandagus.

Iš Lietuvos 
dėlto, kad agentai buvo žadėję
Brazilijoj žemes. Bet Brazili- ta, valgyt nenori, 3) įkyrųs^ya- 
jos valdžia atsakė, kad ji neža- balai, kurie apsigyvena pana-, 
dėjo,o jeigu agentai žadėjo, tai gėse, kurie Teikia būtinai va- 
tbgul jie ir duoda. Bet kadangi lyti kas 
Gudaitis 
reikalavo 
sutiko jį nuvežti luosos žemės se, rankose apsigyvena smul-

vakaras, pjaustyti 
su kitomis šeimomis trtumpai nagai, mazgoti muilu 

žemes, tai valdžia ir tepti žibalu. Kojų blauzdo-

paflkirėti. Iš San Paulo važia- kios kirmėlaitės, kurios išauga 
vo Gudaitis traukiniu 22 vai. 
ir nuo stoties automobiliu dar

ventą kraštą: tik kalnai ir rė
vai, jokios lygios vietos, žemė 
apklota dideliausiais akmeni
mis ir apaugusi miškais ir 
brūzgynais. Visi didieji me-

Vienas prancūzų muitinės 
Bresto miesto valdininkas ne
senai gerokai nustebo, atsida
ręs nusipirktą tabako dėžutę 
ir joje radęs šio turinio mažą 
raštelį.

“Tamsta įsitikinsi, kad šioje 
dėžutėje įdėta smulkaus, o ne 
stambaus tabako; už tai tams
ta gali būti dėkingas Marijai 
X..., tabako fabriko Marlex 

■ mieste darbininkei, kuri yra 
j našlė ir norėtų vėl ištekėti...

PRIETAISAS KURTIEMS 
BALSĄ GIRDĖTI

Stebuklingas klausos sugrą- 
žintojae kurtiems yra ne gydy- 

mėsose veik vaiko piršto didu-^tojas, kaip to reikėtų tikėtis, 
mo. žmogus iš karto nė ne- bet vienas anglų inžinieirus. Jis 
pastebi, išrodo rausvas spuoge- išrado tokį aparatą, kurio pa- 

Į kavos galba gali girdėti balsą net ir 
didelių kurčiais gimę arba klausos nu-

lis, o paskui sopa, 
plantacijas atšliaužia 
kirmėlių sieksnio ilgio ir kaip stoję dėl k i iu nors priežasčių, 
ranka storio. Yra jų labai nuo- Pasak anglų laikraščio “Man- 
dingų, kad įkąstas žmogus per chester Guardian”, nesenai bu- 
12 vai. miršta ir jokių vaistų vo viešai bandomas šitas, apa- 
nuo įkandimo nėra. ratas. Didelėj salėj buvo pasta-

Vietia svarbiausia priežastis tytas tas aparatas, o kurtiems
vršui kokiais tai augalais pirš
to storio didumo, su aštriais 
kaip ylomis erškėčiais. Gyventi grįžimo Lietuvon, tai kad Ja- uždėta ant ausų atatinkami au- 
tokioje laukinėje vietoje, ūkį bai mažas uždarbis. Jeigu imti siniai, kiek panašus radio tele- 
kurti jokiu budu negalima. To- domėn dar ir apsirengimą, tai fono ausiniams. Greit kurti 
dėl Gudaiti^ grįžę tuo pačiu ke- iŠ Uždarbio niekų nelieka, o išgirdo ritmiškus garsus ir 
liu vėl į San Paulo ir pareika- darbas ir toks sunkus darbas žmogaus balsą. Kurčiai iš kar
iavo leisti laisvai eiti į miestą, tęsiasi kasdien 12 valandų be to nustebo, paskiau jų veidai 
kad ten rastų pats sau uždar- 'jokios pietų pertraukos, nes nušvito džiaugsmu ir susidomė- 
bio. Iš, emigrantų barakų vi-Įakordinis darbas ilsėtis nelei-' jimu. Vieni tš kurčių negalėjo 
sas keturias šeimas paleido do. Lietuvoje jei šitaip sunkiai suvokti žodžių, nors aiškiai 
tuojaus ir jos išėjo į San Pau- dirbti galima nemažiau uždirb- juos girdėjo. Vienas kurčių 
lo. Pirmiausia ieškojo butų. ti. parašė, kad labai gerai girdė-
Bet rasti buvo nelengva, nes’ Iš darbavietės Gudaitis su jęs smuiką ir aiškiai atskiriąs 
butai labai brankus. Vienas šeima išvažiavo Lietuvon lie- aukštus tonus nuo žemų. Kitas 
kambarys sieksnio pločio ir pos mėn. 1Q dieną ir parvažia- sužavėtas reiškė pasitenkinimą, 
pusantro sieksnio ilgio kainuo- vo į Kauną rugpiučio mėn. 19 kad pirmą kartą per visą gy
ja 70 mflreisų, o kambarys su dieną. Tiktai kelio bilietai iš 
virtuve apie 150 200 milreisų Brazilijos į Kauną kainavo 
(1 miljtvisas 1,60 sentų). Dar- 2350 milreisų. Iš išvežtų kovo 

dolerių

venimą galėjęs ką nors girdė
ti. Aparatas dar tobulinamas, 
tač|au jau ir dabar jis vertas 
susidomėjimo.
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Socialistų Partija Įspėja 
Prieš “Bendro Fronto”

Apgavikus
Socialistų Partijos nacionalis 

ekzekutyvis komitetas savo po
sėdyje Chicagoje, rugpiučio 29 
d., išleido sekantį įspėjimą ' ir 
patvarkymą dėl ^pagalbos strei
kininkams” ir “bendro fronto” 
siūlymų, . kįlančių iš abejotinų 
šaltinių.

Paskutiniais metais musų na
rius stebindavo atsišaukimai, 
kuriuos jie gaudavo iš keistų or
ganizacijų, dygstančių kaip gry
bai po lietaus. Atsišaukimai 
padėt Sovietų Rusijai, apginti 
kitataučius darbininkus, kovot 
uė negrų rasės teises, padėt dar
bininkams streike, išgelbėt poli
tinius kalinius, ir taip toliau. 
Daugelyje atsitikimų musų na
riai, atsiliepdami į tuos atsišau
kimus, pasijusdavo esą “bend
ram fronte” su komunistais, ir 
labai tankiai tos paslaptingos 
organizacijos surinkdavo pini- 

’ gų, kurie kaip mes turime pa
grindo manyti, tekdavo komuni
stų organizacijoms vesti savo 
ardantį darbą.

Nacionalis ekzekutyvis komi
tetas buvo prašomas duoti nuro
dymų, kuriais galėtų vadovau
tis musų nariai, ir padėti piems 
išvengti teikimo paramos judė
jimui, kuris ardo vienybę ir 
kuris yra atnešęs daugiaus ža
los darbininkų klasei, negu ku
ris judėjimas, turįs pretenzijų 
atstovauti darbininkus. Norė
damas padėti partijos skyriams 
ir kuopoms, nacionalis vykdoma
sis komitetas duoda sekančių pa
tarimų:

1. Kilus streikui, kur vadovy
bė patenka į komunistų rankas, 
kurie šaukiasi aukų ir “bendro

• bronto”, patariama tame “ben
drame fronte” nedalyvauti ir pi
nigų neduoti.

2. Jus privalote steigti savo 
komitetus streikininkams padė
ti ir aukoms rikti, veikdami ben
drai su visomis pritariančiomis 
organizacijomis, kurios sugeba 
darbuotis bendram tikslui.

3. Nieku budu neturite sutik
ti, kad jūsų surenkamos aukos 
patektų { kokios nors komunistų 
kontroliuojamos “bendro fron
to” organizacijos rankas. Vie- 
nintėlis būdas išvengti, kad ko
munistai nesuvartotų jūsų aukiį 
savo algoms ir komunistinei 
propagandai, tai — pavesti au
kas tiesiai tiems, kuriems rei
kalinga pašalpa.

- 4. Jeigu pas jus kyla abejonių
dėl pasiūlymų veikti kartu arba 
eiti į “bendrą frontą” su kuria- 
nors organizacija, būtinai pra
neškite apie tokius pasiūlymus 
nacionaliam partijos ofisui. Na
cionalis vykdomasis komitetas 
tuomėt pasiteiraus ir padės 
jums nuspręsti, ai* tie pasiūly
mai tinka socialistams priimti.

5. Tokiuose atsitikimuose, kur 
darbininkų unįjos, sociįlisliį 
partijos skyriai ir. kitokios or
ganizacijos kuriam nors reikale 
veikia bendrai ir vietinės uni
jos atsiunčia į konferenciją ke
letą komunistų, jus galite tokio
se konferencijose dalyvauti. 
Bet jūsų pareiga yra žiūrėti,

kad komunistas nebūtų išrink
tas į jokią atsakomingą vietą, o 
ypatingai tokią, per kurią eina 
pinigai. Pažadai, kuriuos duo
da komunistai, statydami savo 
kandidatūras į tokias vietas, ne
turi jokios vertės, kadangiko
munistai vartoja apgavystę, kai
po partijos taktiką.

6. Jeigu jūsų mieste pasirody
tų asmuo, renkąs aukas strei
kui užsienyje arba šiame krašte 
ar kuriam kitam tikslui, tai ne
duokite tokiam asmeniui nei 
vardų, nei adresų ir neleiskite 
jam daryti kolektas jūsų susi
rinkimuose, kol jisai neparodys 
liudymo iš socialistų partijos, — 
išimant vietiniu^ streikus, apie 
kuriuos jus esate pilpai painfor
muoti. Surinktas streikininkų 
naudai aukas visuomet siųskite 
nacionaliam socialistų partijos 
ofisui, bet ne atskiram asme
niui, jeigu jisai neturi laiško ar
ba liudymo iš partijos sekreto
riaus.

7. Jeigu kiltų koks klausi
mas, kurio nepadengia aukš- 
čiaus išdėstytieji patarimai, ra
šykite atsakomingiems partijos 
darbuotojams, klausdami infor
macijų.

Šitie patarimai yra duodami 
tam, kad apsaugojus socialistus 
a kitus žmonės nuo tam tikrų 
avantiūristų, kurie darbininkų 
eilėse ieško pinigij arba paseke- 
ių komunistinei propagandai. 
Patys komunistai savo spaudoje 
prisipažįsta, kad per paskutinius 
dvejus metus komunistų organi
zacija neteko labai daug narių 
ir tie patys yra suskilę dėl aš
trių kivirčų, kilusių užsienyje. 
Mes turime apsisaugoti, kad ne- 
paremtume per sAvo neapsižiū
rėjimą judėjimo, kuris paliko 
paskui save tiktai neapykantą ir 
pakrikimą tarpe organizuotų 
darbininkų, patikėjusių jo ap- 
gavingais žodžiais.

Priimta: 1926 m. rugpiučio 29 
d. Socialistų Partijos raštinėje, 
2653 Washington Boulevard, 
Chicago, Illinois.

Wm. H. Henry,
Ekzekutyvis Sekretorius.

ŠVEICARAI NORI STOTI Į 
INTERNACIONALĄ.

Šveicarijos socialdemokratų 
partijos valdyba vienbalsiai nu
tarė pasiūlyti partijos suvažia
vimui (kuris {vyks lapkričio 
mėnesyje), kad partija įstotų į 
Socialistinį Darbininkų Interna
cionalą. - i

Iki šiol Šveicarijos socialistai 
nepriklausė jokiam Internacio
nalui. Ųirma jie dalyvavo Vie
nos socialistinių partijų sąjun
goje ( kairiųjų socialistų Inter
nacionale). Bet kai Vienos są
junga susivienijo su Internacič- 
nalu, turėjusiu savo centrą Lon
done, tai šveicarai neprisidėjo 
niekur.

TRYS DARBININKŲ ‘ATSTO
VAI KANADOS PARLA- 

' MENTE.

Rinkimuose j Kanados parla
mentą praėjo trys Darbo Parti
jos nariai. Iki šiol buvo du. 
Kanados Darbo l^artijal statė vi
so 23 kandidatus,

Kapitalizmas Rangią Dirvą 
Socializmui

ko priešą feodolizmą. Pamati
nis akmuo, ant kurio stovėjo 
feodolizmas, buvo baudžiaunin
kai. Baudžiauninkai, kurie bu
vo “pririšti” prie mažo žemės 
šmotelio, turėjo ve^k visus feo- 
dalo-pono dvarų darbus apdirb
ti. Išliuosavimas baudžiaunin
kų iš feodalų jungo reiske mir
tį feodolizmo sistemai. "

gamybą, pirklybą ir negirdėtą 
feodolizmo gadynėje trasporla- 
ciją, sulaužė feodolizmo rube- 
žins ir pramušė liuosą kelią į 
pasaulio rinkas. Kiekviename 
mieste ji sutvėrė milžiniškas 
dirbtuves, kurios išliuosavo bau
džiauninką ir senovės vergą iš 
feodolizmo vergijos. x

Buržuazija pigiais- tavomis 
sudaužė akmeninę Kinijos sie
ną. Ji apavė čeverykais Indi
jos ir Afrikos barbarus ir ap
vilko juosi vatiniais drabužiais. 
Buržuazija ,priverčia visą žmo
niją pirkti ir vartoti jos paga
mintus produktus.

Buržuazija be gailesčio pa
smaugė senovės rankų ftdirbys- 
tę ir pakeitė ją mašinine. Meis
trai, kurie ilgus metus mokin
davusi, kad atlikus puikų ir ge
rą rankų darbą, tapo paversti 
paprastais mašinų darbininkais.

Mažieji pirkliai ir mažieji 
išdirbystčs savininkai žuvo ka
pitalistų rankose. Neturėdami 
didelių turtų, jie negalėjo mo
derniškų mašinų nusipirkti, kad 
išlaikius konkurenciją su tur
tingais kapitalistais. Konkuren> 
cija išskyrė juos iš vaizbos ta
ko ir padarė alginiais darbinin
kais. ,

Kapitalistai nustebino pašau- 
į, išstatydinę didžia ūsas- dirb
tuves, kuriose tuksiančiai, telpa 
vairių rasių darbininkų. Jje 
nutiesė geležinkelius per kalnus 
ir lomas, per miškus ir laukus, 
<ad greitai ir lengvai vienos vals
tijos įmonės susisiektų su kitos 
valstijos žmonėmis.

Buržuazija savo neišpasakyta 
spėka ir drąsa padare didesnius 
stebuklus, negu Egypto archi
tektai pabudavodami didžiausias 
pasaulio piramidas; Ji sunaikino 
vaariite feodalizmo „įstatymus 

X įvedė savus. Su proletaru 
pageltai ji nuvertė monarchiją 
r feodolizmą ir įsteigė kapita- 
izmą.

Kapitalizmas žiauriai sunaiki
no savo priešus ir apvaldė visą 
pasaulį.

Bet milžiniškas* jo produktų 
didėjimas jam mirtį pranašau- 
, a. Industrijos krizini, kurie 
jurto visą buržuaziją visi tan
kiau ir tankiau apsireiškia. Nau- 

, ų rinkų užgriebimas ar gamy-

Ibos sustabdymas tik tegali eko
nomiškus krizius prašalinti.

Buržuazija, kovoje su savo 
priešais, išauklėjo jaunų kovo
tojus proletarus. Ji išmokino 
pasaulio proletarus politiškomis 
teisėmis naudotis. Ji pirma pro
letarams parodė, kaip galingas 
yra parlamentas ir kaip jos 
išrinkti atstovai kongrese ga
biai apgina kapitalistų intere-, 
sus.

Viso pasaulio darbininkai, bū
dami labai išnaudojami kaĮ)ila- 
lizino, yra. privemti organizuo
tis politiškai ir ekonomiškai, 

kad išgelbėjus save ir visuome- 
nę.nno pražūties. Proletarų ko
va ne tik yra ekonominė, bet ir 
politiška. Darbininkų išrinkti 
atstovai kongrese, jų reikalus 
smarkiai gina. Jie pirmi pareiš
kė pasaulio darbininkams as
tuonių valandų darbo dieną ir 
iškovojo sveikatą - apsaugojau-j 
Zius {statymus.

Kapitalizmas su baime žiuri j 
greitai augančią proletarų 'spė
ką. Jie gerai žino, kad viso 
pasaulio susipratusių darbinin
kų obalsis yra pakeisti kapita
listų tvarką Socializmu. Kapi
talizmas žino, kad jis kovoje 
su savo priešais išauklėjo vy
rus ir pagamino ginklus, 
kurių jis pražus.

Kapitalizmas supranta,
visos visuomenės turtų koncen- 
travimosi ir kerėjimas į visuor 
menės rankas yra Socializmo 
vykini m as.

Kapitalizmas jaučia, kad pro
letarai parengė jam šaltus ka
pus, kuriuose j j palaidos. Bet 
jis jau savo priešą nebepajėgia 
kovoje sunaikintu 
sudaro ddižaiusią 
klasę;
reikštų pražūtį visai visuomenei 
ir sykiu pačiam kapitalizmui.

Buržuazija sutverė savotišką 
literatūrą ir didžiausius pasau
lio laikraščius. Savo literatūra 
ji apvaldė visuomenės protus. 
Bet proletarai jau pakeičia bur
žuazijom literatūrą ir laikraš
čius Socialistų laikraščiais ir li
teratūra.-

Viso paasulio susipratę pro
letarai, vienu galingu balsu šau
kia: Salin kapitalizmas! Lai gy
vuoja Socializmas!

—Felix Misses.

nuo

kad

išžudymas

Proletarai 
visuomenės 
darbininkų

“Darbininku Delegacijos” 
Nieko Nepatiria

Socialistų spauda dažnai nu
rodinėdavo, kad Busijos bolševi
kai humbugiškai monija kitų ša
lių darbininkų akis, kviesdami 
pas save iš užsienio neva “dar
bininkų delegacijas”, kurios pas
kui giria 'sovietų tvarką. Dabar 
tą tiesą pripažino ir kairiųjų ko
munistų organas “Aidas”.

Savo 35-am numeryje jisai 
įdėjo A. Kiipreišio (buvusio ro-

selandiečio) laišką iŠ govietų Są
jungos, kur tarp ko kita sako
ma:

“Ir ištikrųjų, dalykus visus 
sužinoti, galima tik tąda, ka
da žmogus atvažiuoja į S. S. 
S. R., kaipo savo gyvenimo 
ieškotojas (ieškąs vietos ap
sigyventi Rusijoje. “N.” 
Red.). Na, ir tada, žinoma, 
priseina pavažinėti po mies
tus ir sodžius, pereiti f visus 
valdiškus kontūrus. Pasipa- 
žįsti su {statais ir pasikalbi 
su įvairių pakraipų žmonėmis, 
taipgi su įvairių profesijų^ 
žmonėmis. Tada, žiAoma, 
akys gauna viską gerai pa-, 
matyti, ausys girdėti ir galų- 
gale praktikoje patirti. O 
jeigu atvažiuoja kas tik pa
viešėti ir jam apie gyvenimą 
nereikia rūpintis, o tik pabu
vus keletą mėnesių sugrįžta į 
Ameriką ar kur kitur, tai jie 
nieko, o nieko nesužino, ly
giai kaip daugelis iš Ameri-' 
kos atvažiuoja kaipo delega
tai nuo darbininkiškų organi
zacijų. (Musų pabraukta. 
“N.” Red.).

“Kadangi čia jau rfe teori? 
nis gyvenimas yra vedamas, 
ale grynas praktikinis, ’ tai 
toki virš pažymėti svečiai at
vykę negali ištirti.” (Musų 
pabraukta. “N.” Red.).
Šis lietuvis komunistas) pa

gyvenęs Rusijoje, patyrė tą pa
prastą tiesą, kad atvykęs iš ki
tur žmogus negali tuojaus pa
žinti. vietinių sąlygų. , Prie to 
jisai galėjo dar pridurti, kad 
juo labiaus yra sunku iš sveti- 
•mos šalies atkeliavusiam žmogui 
patirti gyvenimo sąlygas Rusi
joje, kuomet jisai nemoka net 
rusu kalbos. Anglus, vokiečius; 
švedus ir kitus panašius “dele
gatus” sovietų valdžiai yra ypa
tingai lengva už nosų vadžioti.

Štai dėl ko Maskvos diktato
riai ir kviečia pas save “delega
tus”, bet neleidžia patiems Ru
sijos žmonėms turėt savo spau
dą ir joje laisvai pasipasakot 
apie savo reikalus. Vienas ne
priklausomas nuo valdžios laik
raštis Rusijoje galėtų šimtą kar
tų geriaus painformuot pasaulį 
apie tai, kas dedasi tame krašte, 
negu visos “delegacijos” sudėtos 
j daiktą!

NAUJAS RUSIJOS SOCIAL
DEMOKRATŲ ORGANAS.

Gyvendami po zrespotiška bol
ševiku valdžia, Rusijos socialde
mokratai turėdavo paskutiniu 
laiku tenkintis tiktai vienu dvi
savaitiniu (laikraščiu (“Socialis- 
tičeskij Vestnik”), einančiu Ber- 
line. Bet dabar socialdemo
kratų partijos centro komitetas ■ 
ėmė slaptai leisti organą Rusi-.

L.M

joje. Jisai susideda beveik iš
imtinai iš partijos žinių ir vadi
nasi “Iz Partii”. Liepos mėne
syje pasirodė pirmas numeris, 
iš 24 puslapių. Korflunistinės 
čekos šunes dar ki šiol nėra su- 
uodę, kur jisai spausdinamas.

Reikalaudami

BAKANDŲ
Naujas “paily herald

REDAKTORIUS. i

Nuo rugsėjo 1 d. Anglijos 
darbininkų dienraštį, “Daily 
Herald”, ėmė redaguoti William 
Mellor. vietoje Hamilton Fyfe.

Naujus lai ki'ii&cio redaktorius 

yra baigęs Oxfordo universite
tą \r buvo Fabijonų (dešiniųjų 
Anglijos socialistų) draugijos 
tyrinėjimo biuro sekretorius. 
Kurį laiką jisai buvo nukrypęs į 
komunizmą, bet 1924 metais dėl 
principialių nesutikimų su ko
munistais pasitraukė iš jų par
tijos ir įstojo į ‘‘Daily Herald” 
redakcijos štabą, kaipo redakto
riaus padėjėjas.
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ESTIJOS KOMUNISTAI 
“AUGA.’’
"— j >'5 I

t’er pastaruosius rinkimas į 
seimą Estijoje socialdemokra
tai gavo 119,000 balsų ir prave
dė i seimą 24 atstovus., Rinki
muose gi 1923 metais socialde
mokratai buvo surinkę 85,951 
balsą ir buvo gavę 20 vietų^sei
me. Vadinasi, laimėta apie 34,- 
000 balsų ir 4 vietos seime.

Komunistai gi dabar gavo 
32,000 balsų, kuomet 1923 me
tais jie buvo gavę 51,000. Reiš
kia, per trejetą metų komunis
tai Estijoje “užaugo” žemyn 
net 19,000 balsų, netekdami dau- 
giaus kaip trečdalio savo bal
suotojų.

“Kitų Tokių Nėra”

Jus galit pasitikėti gyduolėmis ku
rios išlaikė bandymus ir gyvuoja jaih 
50 metų. Tai yra Severa’s Cough 
Balsam, kurias bile veistininkas su
teiks jums už 25c. didesnes rnieros 
slovikelis, 50c<- * Jos prašalina kosulj 
kuomet kitos gyduolės to padaryti 
negali. M r. A. Kūne, Hemlock, Obio, 
sako: “Kuomet jokios gyduolės, net 
ir musų šeimynos gydytojo gyduo
lės, negalėjo 'sustabdyti mano duk
ters kosulį, aš tuomet nupirkau Se
vera’s Cough Balsam ir kosulys grei
tai pranyko. Tai yra puikios gyduo
lės, kitų tokių nėra”. Severa’s Slogų 
Tabletai prašalina slogas, 30c. pas 
vaistininkus. W. F. Severą Coi, Ce- 
dar Rapids, lovva.

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

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

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

I V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tei. Yards 6062 . ,

Chicago. I1L___________

*' \ ĮPacific and Atlantic Photo] •
Vaizdas potvynTo mieste Darlington, Kas. Nuostolių padaryta apie $6,000,000,

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tu* pasirinkimas Naujausių Madų —• 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kauru, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų Ir Šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Lengi 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Dideles Krautuvės 
Tfofttpfe Qrįįąįj[

1922-32 So. Halsted Street 
' Prie! 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

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

Musu dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIŲ 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State Si.' Chicago, III.

Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Jame telpa daugy
bė juokų, juokingu dainų, paveikslų 
ir Unksmių pasiskaitymų. Skaityk 
“Rimbą” visada busi linksmas. Prį- 
siųsk 10c {dėjęs j konvertą gauil 
vieną numeri. Prenumerata metam 
tik $1.00. Kas neturi “Rimbo” tas 
ne vyras. Moterims ir merginoms 
“Rimbas” irgi reikalingas. Reika
lauk sekančiu antrašu:

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

Atėjo žurnalas Kultūra 
No. 7—8. Kairia 45c. Ga
lima gauti 

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III. i

Nėra kito Šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų elnių, 
kaip Naujienos. -
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Daug liguistų vaikų 
mokyklose N

Rašo Dr. Herman N. Bundesen,
Chicagos sveikatos komisio- 
nierius. H

1925 metais 50 mokyklų dak
tarų išegzaminavo 148,zOO Chi
cagos mokyklas lankančių vai
kų, daugiausia iš kinderganten 
ir pirmojo skyriaus- (grade).

Rasta, kad 110,<MX) turi įvai
rius fizinius trukumus, tiek 
rimtus, kad jie yra reikalingi 
gydymo.

101,000 išegzaminuotų vaikų 
turėjo nesveikus

01,000 vaikų 
kus tonsilus.

30,000
kas akis-.

33,000 
dus.

27.000
suotino ] 
damaitintus ar blogai maitina
mus, tiesiog badaujančius.

2,010 vaikų turėjo širdies li-

d antis.
turėjo nesvei-

H

M
M

h

M

vaikų

vaiku

turėjo nesvei-

turėjo adenoi-

vaikų, 
pertekliaus,

I 

nežiūrint vi- 
rasta ne»-

Įvairus 
fiziniai trukumai 

sveikatų, ar nelei-

Geriausios sąlygos ligoms 
plėstis yra ten. kur kūno nuo- 
jėgumas pasipriešinti ar ątrem- 
ti ligą yra sumažėjęs, 
išskaitliuoti 
susilpnina
džia vaikui augti pilnai sveiku.

Patariami ir paskatinti vei
kiančių bendrai mokyklų dakta
rų ir slaugių, 43 nuoš. iš tų 
110,000 liguistų vaikų ieškojo 
medikalinės pagalbos.

Tuktsančiai liko išgydyti, o 
kitiems tūkstančiams daktarai 
ir dentistai suteikė pagalba. Bet 
reikia dar didesnio tėvų ir dak
tarų kooperavimo, kad visus 
vaikus išgydyti.

Pagerinimas mokyklų vąjkų 
'sveikatos reiškia:

1. Žemesni mirtingumą.
2. Ilgesnį gyvenimą.
3. Gerą sveikatų tarp suau

gusių. •
4. Didesnį protinį ir fizinį

<5. Padidėjusį pasipriešinimų 
ligoms.

G. Sumažėjimų išlaidų moks
lui, nes bus išvengta nepasise
kimų mokykloje.

Dabokite, kad jūsų mokyklų 
lankantys vaikai butų pilnai 
sveiki. ,

Gavo bonkoj išsių
stus laiškus

John E. Hart, radio operato
rius ant laivo, plaukusio į Rio 
de Janeiro, Brazilijoj, parašė 
laiškų savo motinai Chicagoj, 
Mrs. J. Hart, 6926 S. Aberdeen 
st. ir atvirutę savo draugui S. 
VVilliams, 6834 S. Carpenter st., 
kaip reikiant juos užstempavo, 
Įdėjo j bunka ir Įmetė jūron 
Floridos pakraščiuose. Tai bu
vo 15 mėnesių atgal, šiomis 
dienomis abu adresatai gavo 
laiškų ir atvirutę iš jurų. At
nešė juos paštas. Iš pašto žy
mių pasirodė, kad bonka su 
laiškais pateko j jurų sriovę ir 
nuo Floridos pakraščių nuplau
kė net prie šetlandijos salų, į 
šiaurę nuo Anglijos. Ten iš
plautų ant kranto bonką rado 
tūlas John St. Clair ir abu laiš
kus atidavė paštui, kuris ir per
siuntė laiškus adresantams.

Kaltina tėvo munšainą

Fred Gost, 1840 
teisme atvirai kal- 
tėvo munšainą ar 
prisigėręs tėvo pa-

Robert O’Neill, 18 m., 2917 
N. Robey st., kuris pašovė sa
vo draugų 
George st., 
tino savo 
alų. Jis esą
dary tų svaigalų ir nenusimany
damas ką darus pašovė savo 
draugų. Tėvas prisipažino, kad 
jis pasidaręs “gero” alaus ir 
davęs sunui; liet jis prisižadė
jo niekad daugiau svaigalų ne
bedaryti. Byla gi tapo atidėta 
iki gruodžio 8 d., laukiant pa
sveikimo pašautojo.
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Laikinis-Didžiausias “Naujienų” Knygų Nupiginimas
KNYGOS Už PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAŽIAU $10.00. KNYGŲ DIDELIS NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI

Aktyvam protui reikia maisto — knyga sotina protinj žmogaus alkj. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tautų žmonės, semia sau žinojimą iš knygų, pertat visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
* knygomis, vadiname kultūriniais žmonėm to, neskaitančius — nekulturiniais. 'Vienas senas galvočius yra pasakęs: .“Narna# be knygų, tai namas be stogo“. Irtai yra šventa tiesa, kad namas atrodo daug jaukesnis, 
tlaug pilnesnis, daug padoresnis, kutiame matosi apščiaj knygų. Knygos netiktai gražiną bęi dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, įfflina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę. Tiktai 
skaitanti žmonės yra kultui nėšiai, yra tikrieji civilizacijos sūnus. Pertat yra verta kiekvienai lietuviui savo namų keYtelę išpuošti gerų knygynėlių ir turėdami liuoso laiko semti iš knygų pasaulio gudrybių turtą, 
kuris yra pęr šimtmečius patirtas ir surašytas j knygas. Verta raginti jrrle skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, verta geresnių knygų parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms j Lietuvą.

Siame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS“’ naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lietuviškų knygų, pertai šitą nupiginimą 
daro kaipo įvadą i naują bizni ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš šio knygų sąrašo sau eikalingų knyg(| tuoj, kolei dar kaina yra numažiųt< Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $20.00 PILNA KAINA, tai 
“NAUJIENOMS” prisiuskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai prlsiųskite “NAUJIENOMS“ tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knygos yra pažymėta numažinta kainai šitas didžiausias knygų nupiginimas tęsjs tiktai iki SPALIO-OCTOBER .81 DIENAI, 1926 m., pertat verta pasirūpinti kiekvienam, kad tuoj įsigijus geriausių knygų iš šio 
“NAUJIENŲ“ pasiulijimo.

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
A^GLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. Lalis'. /Dalis 1 ir 11). 
čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul- 
.dytys angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio yra kabėse pridėta tar
mė |<aip žodj ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos sky
riaus žodis priklauso, šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintelis pas lietu
vius —- geresnio už jį nėra, šitas žody- • 
nas ^reikalingas visiems — ateiviams lie
tuviams, taipgi ir čiagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbų, žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1274, gražus tvirti audi
mo apdarai.
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU- 
VIŽKOS KALBOS. Šutais* A. Lalis. 
(Dalis JI), čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusla
pių 835, drūtais audinio apdarais.
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $4.00 

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KAL
BOS. Sutaisė J. Laukis. Iš šios kny
gos lengva pačiam per save be pagelbos 
mokytojo‘išmokti angliški kalbą. Pus
lapių 310, drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

LITHUANIAN SELFINSTRUCTION.
Sutaisė J. Laukis, šita knyga gera ne
mokantiems lietuvių kalbos,’o ypačiai 
čiagir^iams lietuviams, kurie visai silp
nai susikalba lietuviškai, o nori išmok
ti tinkamai susikalbėti.
Kaina 50c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė prof.
Chantepie de la Sauseye’o. Labai dide
lė knyga su daugybe paveikslų dievų, 
dievaičių relikvijų, bažnyčių, šveptiny- 
čių ir tt. Vienintelė knyga lietuvių kal
ba, kurioje galima rasti pilna tikėjimų 
istorija. Pusi. 1086, drūtais apdarais. 
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ISTORIJA ABELNA. Parašė Dr. A.
Bacevičius. Yra tai pilna viso svieto 
istorija' nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimimų 
iki galutinam išdraskymųi Aleksandro 
Makedoniškojo imperijos, 146 metų po 
Kristui, šioje knygoje yra istorijos 

' Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, Ba- 
bilionijos, Persijos, Karthaganos, Phoi- 
nikijos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš
patijų kurių vardai čia nepažymėt’i. 
Knyga 498 pusi., drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ, 
šioje knygoj^ yra pilna Amerikos isto- 
rija sykiu ir Amerikos konstitucija. 
Kiekvienas perskaitęs šitųeknyn^ ryš
kiai susipažins su Amerikos istorija -*• 
jos praeitim, jos kovoms ir visu tuo kų 
Amerikos žmonės turėjo pakęsti kolei 
iškovojo tas sąlygas gyvenimui, kūrias 
šiandie turim. Pusi. 364, drūtais ap
darais.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

PAVEIKSLŲ KNYGA.
Pictures, 350 moterų bei merginų pa- • 
/eikslai, gryni, gamtiški. Knyga dide
lio formato. Pusi. 350, tekstas aųglų 

. kalba, apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

VILNIUS. Vilniaus istorijos apžval
ga. Parašė K. Binkis ir Turulis. /Lai
kotarpis Vilniaus istorijos yra paimtas 
nuo 1623 metų iki 1923 metų. Repro- 

. dukcijos surinktos iš Bulhako, Fleuryo 
ir Smuglevičiaus litografijų ir senų pie
ninių. Daugybė varsuotų paveikslų ir ‘ 
du žemlapiai. šitas Vilniaus Albumas, 
tai brangus jculturinis turtas dėl kiek
vieno lietuvio, pertat kam brangi Lie
tuvos praeitis ir jos ateitis, tai kiekvie
nas turi pažinti Vilniaus istorijų su io 
esamais •kulturiniais .turtais. šitas 
Vilniaus Albumas padabins kiekvieno 
lietuvio namų, peniai mes patariam 
kiekvienam įsigyti7 Vilniaus Albumą. 
Didelio formato, su daug paveikslų 
spalvuotą ir nęspalvuotų, pusi. 188. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Rygiškio Jono. Pilna lietuvių kalbos 
gramatika. Pusi. 280.

‘ Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00
VARGO MOKYKLA. Sutaisė Jab

lonskis. Skiriama lietuyių kalbos 
mokslo reikalui, geriau pasakius tiems, 
kurie nori išmokti taisykliškai kalbėti 
lietuvių kalbą. Dvi dalis, pusi. 542. 
Kaina $.00, Iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

FIZIKA. Parašė K. Šakenis. 3 dalys 
vienoje knygoje. Pusi. 472, apdaryta. 
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

šitas didžiausias “NAUJIENŲ“ knygų jiupiginimas, kuris tęsis iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI yra daroptias tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rėmėjams ir visiems “NAUJIENŲ” draugams davus 
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite Įsigyti kuodaugiausia šitų knygų, kito panašau nupiginimo vargiai kada susilauksite. Kurie 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJIENAS” asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti Užsisakykite per laiškus. Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi, nes' 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime. Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

NAUJIENOS 1739 So.. Halsted St

f
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LIETUVOS TĖVYNĖS DAINOS. 
Parašė kun. Vienožinskis. 83 dainos 
Vienožinskio ir 4 dainos vyskupo Mo
tiejaus Valančausko. Pusi. 48.
Kaina 30c., iki Spalio,31 d. tiktai 25c.

PATARIMAS VYRAMS APIE LY
TIES DALYKUS. Paraše Dr. Robinso
nas. Knygoje nurodoma kaip apsisau
goti nuo lytiškų ligųi.ir jas gavus kaip 
galima išsigydyti. Pusi. 233, apdaryta. 
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

PATARIMAI MOTERIMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso-’, 
nas. Knyga su daug paveikslų ir nau
dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią knygą įsigyti. 
Puslapių 300, apdaryta.
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI 
SUTVĖRIMAI. Parašė šernas. Su daug 
paveikslų. šioje knygoje aprašoma 
apie įvairius sutvėrimus seniausių ga
dynių, gyvenusių dar prieš atsiradimo 
žmogaus. Mokslininkai atkasinėdami 
žemės sluoksnius randa čielus kimus ir 
pagal jų sprendžia apie žemės senumo 
ir gyvybės atsiradimo ant jos. Pusi. 
370, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ŽINYNAS. Svarbi knyga visokių žinių 
iš mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos, 
medicinos ir įvairių patarimų bei pamo
kinimų knyga — kaip tai apie sveikatą, 
budus gydymosi, vaistus, nurodymus 
amatininkams, ūkininkams, darbinin
kams, šeimyninkams ir kitiems . šita 
knyga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje bei kiekviename name. Pusi. 
392 apdaryta
Kaina 43.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba 
burtų, monų ir visokių raganysčių •kny
ga. Taipgi pilnas delnažinystės moks
las su paveikslais. Yra tai didžiausia 
ir praktiškiausia monų ii’ visokių pas
lapčių knyga pasaulyje. Didelio . for- 

’ mato 6x9, pusi. 414, apdaryta. '
Kaina $4.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50 

LIETUVIŠKAS SAPNININKAS — 
vieninteliai geriausias Sapnininkas, su
taisytas pagal persiškai egiptišką sap- 
.niniijkų su daugybe paveikslų, šitas 
sapnininkas geriausia išguldo visokius 
sapnus negu bile vienas kitas sapninin
kas. Taipgi yra ir planatų spėjimo 
ateitis. (Agentai, kurie pirks sykiu 
daug šitų sapnininkų gaus už gana nu
mažintų kaina). Pusi. 205, apdarytas.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ETHNOLOGIJA arba istorija apie 
žemės tautas. Sutaisė šeynas. Su 
daug paveikslų, šioje knygoje aprašo
ma apie visas žmonių tautas ir gentes, 
veislės arba'rasės. Knygoje parodoma 
kiekvienos nors ir mažos viešpatystės 
žmonių kilmę, spalvų, tikėjimų, papro
čius, užsiėmimą. Knyga pilnA paveiks
lų visokių ^žmonių veislių. Knyga žin
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 
667, drūtais apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIK
ŠČIŲ PAVEIKSLAI: Algirdo^ Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose, 
ofisuose, svetainėse. Perkant visus 4 
paveikslus sykiu atiduosime už $1.25, 
bet perkant atskirai, kaina kiekvieno 
50 centų. , į

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Knyga 
naudinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais bei visa šalies 
tvarka. Didelė knyga. Pusi. 1031, 
apdaryta. , z
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

GEOGRAFIJA arba žemės aprašy
mas. Sutaisė šernas. Su daug paveik
slų. Aiškiai ir suprantamai aprašoma 
musų žemė, jos pavidalas, didumas, 
aukštis, vulkanai, kur randasi anglis, 
geležis, auksas, druska ir kitos žemės 
gerybės. Kiek kur yra ežerų, marių, 
upių, jų vardai, plotas gylis, kur* kokie 
miestai, gyventojai ir tt. Labai žingei
di knyga. Pusi. 469, drūtais apdarais. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

TRUMPĄ SENOVĖS ISTORIJA. Su 
paveikslais. Parašė prof. Vipperis. 
Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki nupuolimo Rymo im
perijos. Pusi. 305, drūtais apdarais. 
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA- 
, KŲ. Parašė Kaijpavičius. Daug už

imančių dalykų randaši šioje knygoje. 
Puslapių 148, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

(JYVENIMO DUMBLE. Parašė S.
E. Vitaitis. Žingeidi apysaka iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, naujai išėjusi iš 
spaudos. Pusi. 366, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

AKYVI APSIREIŠKIMAI SVIETE, 
į kuriuos žmonės nuolatai žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Knygelė su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 40c., iki Spalio 31 d. tiktai 30c.

RAISTAS — THE JUNGLE. Para
šė Upton Sinclair. Gana žingeidi apy
saka iš lietuvių gyvenimo. Puslapių 
355, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA- 
ŠTAS SENO IR NAŪJO TESTAMEN- 
TO. Lietuvių kalboje 11 kartų peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta. Pusi. 1127, dydžio 61/2x91/o.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai >$2.50

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meye- 
ris.* Aprašyta kokiu budu tvėrės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų žemė 
ir kaip atsirado gyvybė Su daug pa
veikslų. Pusi. 140, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $H)0

LIETUVOS ŽEMLAPIS, visai naujas 
— randasi visi Lietuvos miestai, mies
teliai, bažnytkiemiai, kaimai, upčs^/eže- 
rai, vieškeliai, plantai, pelkės, tikroji 
valstybės siena, Kurzono linija ir tt. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVA PAVEIKSLUOSE — 60 
gražių gražiausių atviručių (Post 
Cards) ant kurių vaizduojami puikiau
sios bei istoriškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo draugais.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

MAGIŠKOS KAZYROS su pilnu lie
tuvišku išguldymu. Gęriausios kazyros 
tiems, kurie nori savo ateitį atburti ka- 
zirų metimo pagelba.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė 
H. Sienkievičius. įdomi apysaka iš 
krikščionių persekiojimo laikų, geriau 
pasakius apie Nero laikus. Puslapių 
230, apdalyta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS.
Labai įdomios pasakos su daug paveiks
lų. Puslapių 300.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS. 
žingeidi pasaka iš žmonių padavimų. 
Puslapių 174.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KANDIDAS. Parašė Valtairo. Gar
sus filozofo-istoriko Valtairo veikalas. 
Pusi. 175, apdaryta.
Kaina $1^Į>, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŪKININKO DANGUS. Parašė Ig. 
Končius. Metereologijos populiarus 
vadovėlis, apie žiemų, sniegų, saulę, au
galus, orų, vėjų — ją sudėtį, ypatybes, 
elementus ir tt. Pusi. 112.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Parašė 
N; Osiopovski. Apsakymas kaip gyve
na ir minta žmogaus kūnas, su paveiks
lais. Puslapių 79.
\aina 60c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Pa
rašė N. Rubakinas. Į0omi knyga apie 
visokius stebuklus — su daug paveiks
lų. Puslapių 240. '
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPATAVI
MO LIETUVOJE. Parašė Dr. j. Šliupas. 
Pusi. 552, apdaryta.
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

GAMTA IR JOS REIŠKINIAI. Pa
rašė Trojanovskis. žingeidi moksline 
knyga su daug paveikslų 4-riose .dalyse. 
Puslapių 303.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

ARITMETIKOS TEORIJA. Sutaisė 
A. Smetona. Puslf 139.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

ORGANINĖ CHEMIJA. Parašė V. 
Rūkas. Pamatinės žinios šitoje srityje. 
Puslapių 884, apdaryta.
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
arba trumpas vadovėlis pačiam mokytis . 
arba mokykloms. ^Sutaisė Damijonai
tis. Pusi. 166.
Kaina 80c., iki Spalio 31 d. tiktai 60c.

KELIONE APLINK PASAULĮ PER 
80 DIENŲ. Parašė Julės Verne. Įdo
mus pasakojimas apie kelionę aplink pa
saulį. Su paveikslais. Pusi. 228. >
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.0 (T

Vfc-
Ba-

GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS. 
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa
tirti gamtos mokslus: augalus, vandenį, 
žemę, žmogų ir kitus gamtos įvairius 
sutvėrimus verta įsigyti šią svarbių 
knygų. Su daug paveikslų. Pusi. 584, 
yra 3-jose dalyse .
kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

LIETUVIŲ TAUTA SENOVĖJE ir 
Šiandie. Parašė Dę. J. šliupas. Yra 
tai pilna Lietuvos istorija nuo 13-to iki 
16-to šimtmečio. Pusi. 563, apdaryta. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

ARITMETIKA. Sutaisė A. Busilo. 
Aritmetika yra 5-iose dalyse, pusi. 525, 
gana tinkamai sutaisyta dėl mokinimosi 
rokundų .
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. Su
taisė Ilgūnas. Tinkama knyga norin
tiems mokytis knygvedystės. Pusi. 184. 

‘Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Su

taisė Mašiotas. Dvi dalis, pusi. 177. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 75c.

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODY
NAS. Sutaisė Včgėlė-Strazdas. Tinka
mas nešiotis kišeniuje. Pusi. 252. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 75c.

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKU 
LIŲ BEI VELNIU- Surinko Dr.

'Sanavičius. $įoje knygoje telpa keli 
šimtai gražių pasakų apie rojų, čysčių, 
pekla, giltinę, marų, cholera, dusias, 
velnius, vaidinimus ir kitas įvairybes.

* Pusi. 470, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAI
RIOS. Surinko Dr. Basanavičius. Daug: 
gražių pasakų ,gana juokingų ir lab^T 
žingeidžių. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

LITHUANIA — THE AVVAKENING
OF NATION. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta tinkamai lietuvių kalbos, šita 
knyga yra anglų kalba ir joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šita knygų perskaitęs kiekvienas čiagi- 
inis lietuvis pamylės savo tėvą šalj. 
Pertat, verta kiekvienam tėvui bei kiek
vienai motinai pąsirupinti, kad vaikai 
turėtų šita knygų, nes tai yra brangus 
turtas dėl čiagimių lietuvių. .Pusi. 248, 
didelio formato.
Kaina $5.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.50

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS.
Sudarė K. Būga. 1-ma^ sąsiuvinis iki 
anč. Pusk 80, didelio formato.

, Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25
VAINIKAI. Naujos visokios dainos 

musų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu
staičio, Vinco Krėvės, Kalėdų Kaukės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Steponaičio, Puti
no, Zigmo Gėlės, Fausto Kiršos, Balio 
Sruogos, Tyrų Duktės, Vaidylos Ainio 
ir Binkio. Taipgi visų minėtų poetų au
tografijos ir paveikslai. Pusi. 230.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

BLUDAS. Parašė Dobilas. Roma
nas iš laikų buvusios revoliucijos 1905 
metų. Pusi. 428.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

A. VIENUOLIO RAŠTAI. 22 gra
žios — užimančios apysakos. Pusi. 348. 
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMO
NIŲ PADAVIMAI. Parašė Vincas 
Krėvė. Pusi. 152.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 80c.

DYKUMOSE IR GIRIOSE. Labai 
žingeidi apysaka garsaus lenkų rasėj o 
-— Henryko Sinkevičiaus. Dviejose da
lyse. Pusi. 419.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVOS 
KRAŠTAIS. Parašė Sirvydas. Pusi. 
208, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BA- 
TALIJONO ‘‘VEDĖJA. Jos gyvenimas 
ir vargai. Pusi. 296.

- Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 
LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJE 

AZIJOJE nuo senovės iki pateko po val
džia Persų. Parašė Dr. J. šliupas, žin
geidi dalis Lietuvos istorijos. Pusi. 
283, drūtais apdarais.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI. 
Parašė Banks. Knyga labai žingeidi, 
su paveikslais. Pusi. 200, apdaryta. 
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

PAVASARIO BALSAI. Mairionio.
Gražių dainų knyga. PjisL 120.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 5Oc.
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Chicagos Žinios
Atsivežė peilį dėl plėši

kų, bet atsidūrė ka
lėjime

James Cody, 28 m., augšto 
ūgio ir stipru* Montanos "covv- 
boy” buvo skaitęs, kad Chica- 
go yra pilna plėšikų, kurie vi
sus užpuldinėja ir apiplėšinėja. 
Todėl jis vykdamas Chicagon 
apsiginklavo dideliu 10 colių 
peiliu, kuriuo manė tikrai nuo 
visų plėšikų apsiginti. Bet at
vykęs Chicagon jis vieton plė
šikų susitiko su policistu, ku
ris jj ir jo didįjį peilį nugali
no j Ik's Plaincs policijos sto
ties kalėjimą.

Lietuvaitė Nepaprasta Narsuolė Kraujo, odos, chroniškas DR. VA1TUS.II 
OPTOMETRISTAS

San Francisco, 21
Don-

lo, 10 — EI Paso, 12«— San 
Diego, 13 ir 15 — Los Angeles, 
18 br 19
—; Salt Lake City, 24
ver, 27 — Milvv&ukee, 
&finnc&polis, 31 —- Duluth; Va
sario 6 — Chicago (po piet), 
8, 9, 10 ir 18 — New Yorke, 
17 ir 18 — Florida, 19 ir 20 
—Havana, 21, 22, 23, 24 ir 25 

Florida.

senas žaizdas, ligjps recta), 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Nusižudė iššokdamas 
per lanjarą

Harry F. Kraemer, 32 m., ap- 
draudos agentas ir muzikantas 
vodeviliuose, nusižudė iššokda
mas iš 10 augšto lango South- 
moor hotely, 67 ir Stony Island 
gt., kur jis kartu su L. Brun- 
dage dalyvavo vodevily.

Brundage pastebėjo, kad jo 
draugas Kraemer lig pamiršo 
ir nuvedė jį į kambarį, pats 
nuėjo pašaukti hotelio detekti- 
vą ir daktarų. Jiems įeinant į 
kambarį, Kraemer greit pašo
ko ant kėdės sušuko*“good bye 
everybody” ir šoko per alngą.

Sveikina chicagiečius

Išvykdamas rengtis prie 
pradžios darbo operoj, daininin-1 
kas J. Babravičius tarp kitko1 
rašo Naujienoms:

. “Siunčiu daug labų dienų vi
siems chicagiečiams lietuviams. /

Aš niekados neužmiršiu Chi
cagos lietuvių, kurie mane vi- . 
suomet rėmė ir mylėjo kaipo I 

Emma Shemaičiutė, laimėjusi greito plati- savo artistą. Valio Chicagos j 
kimo kontestą, kurį rengė Chicago Examiner lietuviai! Pasimatysimu Chica- 
pora sąvaičių atgal,' pasirodo esanti nepapra- vasario 6 d. - operoj, 
sta narsuolė, su dideliais pasižymėjimais. Pa-1 
nelč šcmaičiutė yra dar tik 14-kos metų mer
gaitė ir dabar lanko Morgan Park vidurinę mo-, 
kyklą, bet jau spėjo tiek pasižymėti, jog var
giai yra kita mergaitė galinti stoti greta jos.

Or. J. W. Beaudette j VIRŠUI ASHLAND STATE Į BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandca? 

i Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neriš
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pintu

REZIDENCIJA: 
2226 Marshal] Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL «4«4

Dali. M. J. Sileikio paveik- 1 
sly paroda

STANISLOVAS 
PABEDINSKAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palongvins akių įtempimą, kuris 

esti pjležastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų 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, garodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nędėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

S p o r t a s l
Golfas ;

"Triangle Trophies” turna- 
mentas pasibaigė nedelioj Hi- 
ckory Mills (i. C. "Handicap" 
trofiją laimėjo J. Augustinavi-’ 
cius su "net score" 67 kirčių.f 
Dr. M. Žilvitis liko "runner- 
up” su "net score" 69 kirčių. 
"Scotch-foursome" trofiją lai
mėjo Dr. C. Kasputis su Dr. A. 
Zimontu prieš Dr. S. Naikelį ir 
G. Šukį, 11 points. A. K. Me
nas laimėjo prizą už padarymą 
daugiausia "birdies" — turėjo 
net tris. P. Gustainis laimėjo 
“par" su septyniais. J. Merec- 
kis laimėjo mažiausia "putts’’ 
su 29.

šias troli jas ir prizus auka
vo JYiangle Sporthig Goods Co. 
pagal rekomendavimą J. Purol.

"President’s Handicap Tro- 
pliy" L. (i. K. turnamente lai
mėjo J. ('.. Miller ant “play 
off’ su "net score" 71. K. Jur
gelionis, runner-up, gavo prizą 
autografuotą Clnck Evans bran
gią knvga. Tas puikias dovanas 
aukavo l)r. A. J. Karalius, L. 
(i. K. prezidentas.

Kvalifikavimo laikas į "ama- 
teur" ir ,“open" visų lietuvių^ 
metinius turnamentus pasibai
gia subatoj, spalių 2 d. Nedė- 
lioj prasideda "mateli" lošimas. 
Nekvalifikavę negalės dalyvau
ti turnamentuose. Ne nariai L. 
(i. K. privalo registruotis kliu- 
be, 3201 S. Ilalsted st., Boule- 
vard 6648.

Lietuvių moterų golfo tur- 
namentas šįmet bus lošta Jack- 
sen parke. Kvalifikavimo die
nos spalių I, 2, 3, ir I. “Mateli" 
lošimas prasidės spalių 5 dieną. 
Ne narės registruokitės.

Sporto Reporteris.

•
Simpatiškai — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yarda 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Aubum Avė., Tel. Blvd. 3201

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 28 dieną, 10:30 valan-, 
dą vakare, 1926 m., sulaukęs 
10 metų amžiaus; gimęs Chica- 
goje, paliko dideliame nuliūdi
me motiną Oną Pabedinskienę 
ir patėvį Povilą Zupustą ir du 
brolius Alfonsą 11 m. ii* Vla
dislovą 5 m. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3353 So. Union Avė/

Laidotuvės įvyks Spalio 1 
dieną, 1 valandą po pietų; taip 
pat bus perkeltas į lotą Jonas 
Pabedinskas, kuris mirė Gegu
žio 15 d., 1925 metais bus nu
lydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stanislovo Pabe- 
dinskio giminės, draugai ir pa- 
aįstdmi esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Patėvis ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Bugsėjo 27 d., Carson Pirie 
Scott galerijose ^atsidarė 'All- 
Ulinois Society of. the Fine 
Arts, Ine. of Illinois, pirmoji pa
roda. Parodoje yra išstatyta 
372 eksponatai, tarp kurių yra 
trys paveikslai lietuvio daili
ninko, M. J. šileikio — du alie
jiniai ir vienas piešinys, šilei
kio paveikslų numeriai katalo
ge yra pažymėta: 323—“Spring 

“Edgebrook 
“Nude". | 
pirmadienio 

laimėjimo minėto kontesto vakare su muzika, kurią paruc- 
i šė Edith Bockefeller-McCor- 

mick. Publikos kaip pirmą tlup > 
ir antrą dieną atsilankė 
daug.

Parbda tęsis iki spalių 16 d. 
Po to visi \ paveikslai

Svarbiausias Emmos pasižymėjimas yra 
greitas ir tolimas plaukimas. Už pasižymėji
mus šioj srity Emma yra gavusi penkias si
dabrines taures ir 56 medalius. Ant vandens 
ji gali plaukti kaip ir antis: rodos ji butų iš 
neškęstančios medegos! žinoma tai yra tik»su- 
gebėjimas gerai plaukti, atsiektas per besila- 
vinima.

Emma yra gabi netik plaukime, bet ir mo
ksle: būdama 12 metų bai^ė pradinę mokyk- ĮTime”, 
lą ir dabar su dideliu pasižymėjimu mokinasi |Woods’ 
toliaus. Dabar Emmos vardas liko dar labiau 
garsus, kaip po I 
International News filmų korporacija rodo jos 
paveikslą visuose teatruose.

Emma yra duktė Doihininko žemaičio, vieno žinomos firmos, Peoples Furniture kompanijos, 
nario ir darbininko. Šėmaičių šeimyna turi dai* ir kitą šaunią dukrelę, Mariutę, 19 metų, kiir.i 
taipgi už plaukimą yra laimėjusi 36 medalius. Mariutė dabar lanko Normai School ir neužilgo bus 
mokytoja.

324 — 
ir 355 — 

Paroda atsidarė

. fe

labai K. Jamontas palaidotas
Vakar nemažo būrio žmonių

Tel. Boulevard 4139 r

A, MASALSKIS
Graborius

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

m skyrių.
F3307 Auburn Avė.'

Chicago, III.

Lietuvių Rateliuose
Bridgeportas

Čionais jau apie vienuolika 
metų gyvuoja Bučerninkų ir 
(iroserninkų Sąjunga, šios są
jungos tikslas yra geriau pa
tarnauti savo kostupieriams, 
suteikiant geras prekes, ir 
kartu apsisaugoti save nuo ne
geistinų elementų. Per pastaruo 
sius kelis metus sąjunga mažai 
ką veikė, bet dabar pradeda dar
buotis. Yra šaukiamas visų na
rių susirinkimas rugsėjo 30 die
noj, Lietuvių Auditorijoj. 'Puri 
visi nariai susirinkti, čionais 
gali ir nauji tos rųšies biznie
rių išloti, nes tik veikdami or
ganizuotai galime ką nors ge
resnio pasiekti, duoti geres
nį patarnavimą ir savo būvi 
pagerinti. l’ž tai lietuviški bu- 
čeriai ir groserninkai nesnaus
kime, o iš rimto darbo turėsim 
naudą.

—Pirmininkas J. Machiulis.

šimo į protokolą vieno pačių 
bolševikų paduoto įnešimo rr 
nejrašimą į tą patį protokolą 
vardų balsavusių už ir prieš tą 
įnešimą (balsuojama buvo aus
trališku budu: užrašant kiekvie
no balsavusio įja^ačdę ir kaip 
jis balsavo).

Dabar padavusieji skundą 
gavo pranešimą iš Centro Val
dybos, kad jų skundas liko pri
pažintas pamatuotu ir kad kuo- 
pos valdybai įsakyta laikytis 
SLA. kbnstitucijos ir neįrašytus 
dalykus į protokolą įrašyti.

Centro Valdybos nuosprendis 
delei paduotojo skundo turės

gio. Du rando, (įįacomo Lucchi- 
ni ir Giuseppe La Puma; diri
gentu bus Eugene Plotnikoff. 
Dekoracijas ir kostiumus ope
rai parūpins garsus rusų daili
ninkas Korovin./Turės ir savo 
simfoninį orchestrą. ’

Trupė pradės savo gastroles 
spalio 27 d., Kanadoj, o paskui 
vyks į Ju^gt. Valstijas ir ap
lankys visus didesniuosius A- 
merikos miestus; Bus ir Chica- 
goj, vasario 6 d., bet tik vieną 
dieną. Tad ir mes, chicagiečiai, 
galėsime išgirsti J. Babravičių 
dainuojant operoj, ir tai kartu 
su šaliapinu! Galės išgirsti jį

eis į j
Springfield, III., Peoria ir kitus palydėtas, Liet. Tautiškose ka- 
miestus Illinojaus valstijoj. jpinėse tapo palaidotas Kazys

Nors ši meno paroda buvo Jamontas, Jo laidotuvėmis ru- 
garsinta kaipo “garbės" paro- pinosi ir ant kapų kalbėjo ko
dą, bet išėjo labai marga. Jury munistų abazo žmonės, nors 
buvo gana “aštri," nes paveiks- prieš mirtį K. Jamontas, kaip 
lai ėjo per dviejų jury rankas, rašė “Draugas”, bivo “susitai- 
bet įsiskverbė ir publikai neįdo- kęs su bažnyčia” ir miręs kaipo 
fhių1 paveikslų. — Reporteris. t katalikas.

Vakar “Draugas" tai išnaujo 
pakartojo ir sako, kad kun. Al-

Kas Girdėti Naujieny Lai; XX
Sius sakramentus.” TautiškoseV3K0rCIŲ SūnujeI kapinėse esą tik todehlaidoja-

—-------- mas, kad neturėjęs draugų ka-
Draugas” tarp

SLA. 36 kuopoj

Prieš kiek laiko daugelis šios 
kimpos ndyjų padavė skundą 
SLA. Centro valdybai delei kuo
pos valdybos priėminėjimo nau
jų narių, apsilenkiant su kon
stitucija, taipjau delei nružra-

BlLLYfS UNCLE

būti skaitomas sekamam 36 kp. 
susirinkime spalio 6 d.—t.

• Juozas Babravičius 
Šaliapino operoj ♦ - - - - - I

Jau pavasary buvo žinių, kad 
dainininkas Juozas Babravi
čius įstojo į tuomet garsaus ru
sų dainininko Feodoro' šaliapi
no organizuojamą operą. Da
bar ta operd jau suorganizuota 
ir paskelbtas jos programas. 
Bus statoma operti “Sevilės 
Kiepejas”, kurioj J. Babravi- 
čius vaidins ir dainuos svarbią 
grafo Almavivos rolę.

i Be J. Babravičiaus toj operoj 

dainuos pats F. šaliapinas, El- 
vira de Hidalgo, Anna Lisets- 

kaja, Marguerite Cobbey, Gior-

ir kitų kolonijų lietuviai, kurie 
ikišiol dar neturėjo progos gir
dėti tą didįjį lietuvių daininin
ką. • 1 f

Maršrutas su šia opeia yra 
sekamas: *

Spalio 27 — Montreal, 28 — 
Toronto, 30 — Baleigh; Lapkri
čio 1 — Boanoke, 3 — Bich- 
mond, 4 — Washington, 6 — 
Baltimofe, 8 — Newark, - 9 
Prpvidence, 10 — Boston, 12 
—New H&ven, 13 — Spring- 
field, 15 ir 16 — Philadelphia, 
18 - Buffalo, 19 — Toledo, 22
— Detroit, 30 — Cleveland; 

. Gruodžio 3 — Pittsbui’gh, 4 -r-
Columbus, 6 - - Indianapolis, 7
— Cincinnati, 9 1— Chattanoo-
ga, 1O ---- Memphis, 18 Bir-

mingham, 14 — Atlanta; Sau
sio 1927,3 — Tulsa, Okla., 5 
—Oklahoma City, 8 — Amaril-

Musų ofisan atsilankė ponia talikų tarpe.
Domicėlė Gricienė ir ponas An- kitko rašo: 
tanas Juozaitis, sugrįžę iš Lie-! “Sekmadieny, 
tuvos ekskursantai, kurie gogu- 1926 m. Chicagojc mirė... Ka-

26 rugsėjo d.

žės 15 d. buvo išvažiavę į Lie- zys Jomantas; mirė sugryžęs į 
tuvą paviešėti. Abu kaip susi- Katalikų Bažnyčią, priimtas at- 
tarę dėkavoja ir pripažįsta, kad gal šiais Didžiojo Jubiliejaus 
Naujienų patarnavimas buvo metais, atlikęs išpažintį ir pri- 
puikus, — kaip prirengimas, ėmęs kitus sergantiems teikia- 
taip kelione, priėmimas Klaipė- mus sakramentus.
doj ir sutvarkytas gryžimas.'l “Nedaug buvo likę laiko. Bu- 
žodžiu, buvo pilnai užganėdinti gsėjo 22 dieną pasišaukė jisai į 
ir žadėjo savo draugams pa-ligoninę gerb. kun.’lg. Albavi- 
tarti važiuoti su Naujienų eks- ėių. Atliko būtiniausias į Baž- 
kursija. 1 nyčią grįžimo sąly^.s. Antru

Apie gyvenimą Lietuvoj sa- kart atsilankė pas ligonį jo pa
ko, kad jiems buvo gerai ir kad ties prašomas kun. Aloavičius. 
ūkininkai gana gerai gyvena; Suteikė šventuosius sakramen- 
biskį sunkiau naujakuriams, bet tus. O rytojaus dieną a. a. K. 
ir tie, kurie darbštesni, gyvena Jomantas atsiskyrė su šiuo pa- 
neL-log’ai. Ponas Juozaitis dar šauliu.
pridūrė, kad jie galėtų dar ge-1 "Visą amžių dirbęs laisva- 
riau gyventi gal ir už ameri- manių tarpe, jis neturėjo drau- 
kiečius, jei^u jie daug'iuu dirB- gjų iš ka.ta.liku pusės.
tų. švenčių ir visokių pramogų "Nestebėtina, kad gyvieji K. 
turi perdaug ir ūžia sau po ke- Jomantą palaidojo ten, “kur jų 
lias dienas. pačių širdis traukią." —Z.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavi<nas viso
kiem.^ reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St^ Chicago, III.

SERGANTI ŽMONĖS
Jei jus turit sunkių 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą 1 .

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

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

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

Dr. B. M. Ross
• 35 South Dearborn St.
Kampas Monroe St^ Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAF 

. TAME PAČIAME NAME.

Vyrti priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 5JD8. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
A.tsišaukit, Informacijos Dykai.

LI5TERINE 
. THROAT 
b TABLETS

■ ■ ■ .................. ■ 11 ■■ -R

&1aJc by
L^mb«rt Ph«etnj(c«l Co., Satnt Louu, U. S. Ą.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Rūgs. 30, ’26

Lįsiu.m Rateliuose, Neteisinga žinia

Brighton Park

Keistučio Kliubo Dramos sky
rius ir artistas p. Stasys Pil
ka.

IBRENDAVŪJIMIL 
________ _______ su ar be 

lis ren- pagyvenimo. Bu.vus barbernė, bet ga- 
priešais įima visokį biznį uždėti. Labai pato- 
|..hi p gf vieta, lietuvių apgyventa. Kreip- 

’ kitčš prie savininkės, ant antrų lubų, 
žemę ir užpakalyj.
Tvni-iin. 1 4934 W. 15th Street

Cicero, 111.

šeštadieny N-se tilpo žinia,
i j i , , .» j .J s C NUOMON krautuvėkad kun. L. L. Brodovičii....... . '
giasi būdavot i Inižnyčią
Tautiškas Kapines iy

pauskas atidavė jai
biski medžiagų, o b'.
nas atidavęs savo biznio namelį 
dėl klebonijos.
♦ Tai nevisai tiesa. Viena, C?- bariai. 6120 So. California Avė., Tel.

.. u; ..Hn., j: * . Republic 8581, vakarais po 5-tą va-puuskis negal?j.p atiduoti že- visI) ,uc,^
mę, ne- žeme priklauso lygiai 
b'. Tverijonui, kaip ir F. ce-!
pauskui, 
1925 m.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Didelis Išpardavimas Pianų

Mes turime visai išparduoti visus 
, upright ir grand 

-. pianus, kad padarius vietos dėl mu- 
Isu kalėdinio stako, kuris ateis ant 

| Inžinibrlų,. $42.50 į savaitę. Pa- geležinkelio tiekių sekamą savaitę, 
siuntinėjimui, $27.50 j savaitę. Dar- Sutaupyki! nuo 33’Zi iki 50%. Musų 

l bininkų, 50c. j vai. | dirbtuves viii- nuostoliai yra jūsų pelnas. Ifimokėji- 
I . . “ * „ / " * ‘ - • ■ -- ’ L- “ '

1 NUOMON rezidencija 5 ar 3 kam- I, v«l. Mašinistų, 75c. 
abčkų, $37.;>(l | savaitę

Dabar turime daiiR Kęni darbų

LOTAI 5 kambarių mūrinis bun"alow 
$5750 

$500 įmokėti, $60 j mėnesį 
Mes pastatysim ant jūsų loto

kinu. $18 į savaitę. Mnlderių, 85e. mais net po $5 įmokėjus, štai 
........ į vai. Prie tas tų bargenų:

...»-v, i į dirbtuves a.rA
50c. į vai. Asemblerių, 60c. į vai.

‘ Prie cle-
y* ir 
Prio

lanitorių, $28 j savaite. Prie 
. vatorių, $75 i mėnesį, Rambiu? 
valgis. Trukmių, 50c. i vai.

kele-

nėra
ze-

RENDAI du štorai, su- beiz- 
nes aš lą žemę pirkau mentais, pusė bloko nuo bulva- 
ir pabudavojau biznio ro. Randasi 6617 ir 6619 So.1 

namelį, o 1926 m. buvęs žemės Ashland Avė.
savininkas tą pačių žemę par
davė Cepauskui. Tas 
atsidūrė teisme ir dar 
rišta kas yra tikrasis 
mės savininkas.

Antra. Aš ravo biznio name
lio neatidaviau kun. Rroddvi- 
čiui, bei lik išnuomojau (puren
davau) ir esu padaręs tam 
tikrą kontraktą, ant kurio kun. 
Rrodovičius pasirašė.

Aš visai nematau mažiausio 
reikalo aukoti panašiems, prie- Į ■

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo Dramos Skyrius, vado-( y , __  (
vaujamas art. St. Pilkos, daro šingiems. mano idėjai, tikslams,Į

6123 So. Troy St. 
Phone Republic 9610

JIESKO KAMBARIŲ >
ginai su valgiu ar be valgio prie 
blaivių, švarių ir laisvų žmonių. 
Geistina Brighton Parko apie- 

; linkyje. NAUJIENOS, 1739 So. 
'Halsted St., Box 863.

nainųt$10<) į mėnesį.
SOUTH PARK F.MPLOYMENT 

AGENCY
4191 Si Halsted St.
Kampas 42 st., 2 fl.

Visa alga. Neįeik dirbti.
SUTEIK man 1 valandą savo 

liuoso laiko ir aš narodysiii jums 
l^aip uždirbti ekstrą jtinigtj tiek 
kiek jus dabar gaunat į savaitę ai- 

. Nereik rinkti kostmnerių. Ne- 
pardavinčti.

160 N, La Šalie St. •
Room 416, '

Skyrius, 6131 W. 22 St. 
Atdara vakarais

1 gos. 
reik

I REIKALINGA 4 karpenteriai ant 
trimingo, turi būti unijistai. John 
Mežlaiškis, 7018 SO(, Campbell Avė., 
Tel. Republic 4537.

pianas 
pianas 
pianas 
pianas 
pianas 
pianas

atpiginta^ 
atpigintus 
atpigintas 
atpigintas 
atpigintas 
atpigintas

filayer 
player 
player 
player 
player 
player
Upright pianas atpigintas 
Upright pianas atpigintas 
Grand pianas atpigintas 
Grand pianas atpigintas

$109
$135
$190
$225
$270
$295

$600
$650
$700
$300
$400
$600
$800
$1000 Gi and pianas atpigintas
NATIONAL PIANO STORES, 

3968 Milsvaukee Avc.
(Arti Jcampo Milwaukee, Cicerą ir

Irving Park Blvd.)

$95 
$225 
$345 
$115
Ine.

$110 CASH arba biskį įmokėjus, 
nupliksite mano grojiklj pianą su ro- 
leliais ir benčiumi. Pamatykit šian
dien. EMIL NOVAK, 2332 W. Mad- 
isou St., 1 fl.

NEPAPRASTAS BARGENAS

repeticijas po du sykiu į savai-J nes aš esu laisvas ir‘daugiau 20 Į
tę, nes art. S. Pilka nori d ra- .metų nieko bendra su jokiomis! NUOMON modemiškas kambarys 
miečius gerai prirengti vakarui,! bažnyčiomis neturiu. Mano nuo- vienam arba dviem vaikinam. Gera

’ , x v . • . • • transportačijiL 6515 So. Talman Avė.,nione, bažnyčių ir Ųmp jau pey- p,ospect lO2fo.
daug yra; joms senai melas su
griūti, o ne naujas statyti. To
kią neteisingą žinią, kaip apie 
mano aukojimą bažnyčiom 
skaitau mane

dienj, spalio 3 d., Lietuvių Au
ditorijos svetainėje. Jame bus 
suvaidinta viena iš gražiausiųjų 
trijų veiksmų komedija “Karo-( 
lio Teta“. Dramos Skyrius jau 
keletą metų darbuojasi, turėjo 
įvairių vadovų ir savo laiku yra* 
nemažai darbo nuveikęs, bet kur į 
kas daugiau

pažeminančia
is
ir

vie-1

—Pranas Tverionas.

NUOMON didelis kambarys 
nam arba dviem žmonėms, karštu 
vandeniu šildomas, vnna, naujausi 
įrenginiai, netoli 3 katu linijos, prie 
mažos ir švarios šeimynos, jei reikia 
it garažas yra.

C. STONES
3425 So. lx»avitt St., 1 fl.

VYRŲ. d°l pardavinėjimo real 
estate pagal naujų planą; įplau
kos garantuotos-.
160 N. La Salio st. Room 416 

Skyrius, 6131 W. 22 St.
Atdaras vakarais

TURIU parduoti į trumpą laiką 
bučernę ir grosernę. Didelis biznis, 
išdirbtas per 20 metų. Turiu sam
domus 2 bučerius ir patys dirbam 
Agentai nesinaudoki! taja proga, 
liktai savininkai atsišaukit. .Del 
formacijos atsišaukit:

3990 ARCHER AVĖ. 
Bučernė yra kitur.

in-

ir geriau butų

mokytoją, kaip!
Pranešimai

REIKIA patyrusių pardavinėtojų 
eiti i namus, alga ir komisas, gali 
uždirbti nuo $35 iki $200 į savaitę. 
Gera vieta, nuolat darbas. Nepaty
rusius išmokinsime. Pilnų laikų ar
ba dalį laiko. Reikia paliudymus 
turėti. RADZIK & CO., 1826 South 
llalsted st.

PARDAVIMUI' bučernė'ir groser- 
nė. Geras pelningus biznis. Vokie
čių apgyventa vieta. Kas nori 
daryti pinigų, kur visas cnsb 
nis vra. Pamatysite patys. 

1036 \V. 31 st. 
Boulevard 2479

pa- 
biz-

PARDAVIMUI pigiai Malt 
and Hop storas. Biznis geras, 
arti kito nėra. Renda pigi, 4 
kambariai gyvenimui. Biznio

tokį patyrusį
art. S. Pilką. Atsilankę į vaka-l 
ra patys galės tame įsitikinti, j 

Be to dar dainuos Kastas Sa-; 
bonis apie tą “dvaro urednin- 
ką”, kuris visiems labai pati n-Į 
ka. Taipgi dainuos p-lė Adelė 
sauliutė; manau, tarp kitų jie 
padainuos ir tą gražiąją “Prie 
atviro lango.“ — Ne Reporteris.1

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ir

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuriu mokesty* yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
nirversti pasielgti paj; ’ konstituci
ją. —Sekretorius.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam.' 1 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Už-

JEI NESI' užganėdintas savo da
bartinėmis įplaukomis', pasimatyk 
su manim. Aš išmokinsiu jus dykai 
ir suteiksiu nuolatinį darbų, kur 
galėsi uždirbti nuo $50 iki $100 j 
savaitę.

Suite 416
160 No. La Šalie St.

REIKALINGAS karpenterys* prie 
senų namų taisymo. Atsišaukit 1843 
So. Halsted St.

3553 So. Wallace St.

EXTRA BARGENAS
, PARDAVIMUI Hardware žio

ras arba mainysiu ant namo ar 
loto. Priežastis liga. Biznio vie
ta gera.

'4051 Archer avė.

______________ Jaunosios Birutės atydon! — Nariai, 
i tevai ir svečiai bei nauji nariai vi- 

•_______________________ .'fi prašomi atsilankyti ateinantį ket-

Nauja serija - nauja proga
* džia 7:30 vai. vakare. Nepamirški-

I te, kad antras vakaras yra už ke- 
Spalio 1-nia diena prasideda; lėtos savaičių. Beikin nusitarti.

- . ‘ . • • (Uganizatarius.L serija I
serija I Lietuvių .Mėsininkų ir Grosernin- 
trijų kų Sąjungos susirinkimas įvyks 

rugsėjo 30 d., 7:30 vai. vakare, Lie- 
i lovių Auditorijoj. Visi biznieriai ir 

kurie groserninkai turite būti susirinki- 
is na- I ,ne- —J- Machiulis, pirm.

nauja pinigų taupymo 
Naujienų Spuikoje. Kita 
bebus atidaryta tik už 
mėnesių laiko.

Naujienų skaitytojai, 
dar nėra Naujienų Srulk 
riais, kviečiami tuojaus prisi
dėti ir pradėti mokėjimą kiek 
katram galima. Spulka yra ge
riausia Įmonė taupymui ir p«-

kiekvienas yi a

riai, bent kas
tus pinigus kiekvienas 
gauna lygią dalį pelno, 
skaičiaus mokamų
spulka' uždirba. Naujienų Spul
kos nariams

i DASTATAU anglis Southern Illi- Į 
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. Tel. ' 
Boulevard 1035. AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI ’bekernė lietuvių 
Apielinkėj, kaina ir renda nebran
gi. Savininkas nori visai pasitrauk
ti iš biznio. 2903 W. 38 st.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

I TIKRA MENA
I Studebaker išleido naujus karus 
“Custombujld Seclaą” (ta pati ma- 

Įšinėriju, bet bodk yrk visai naujos 
mados, 4 tekinių* brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard

Į1G85. •
MILDA AJJTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI dry goods, tabako, 
cigarų, kendžių krautuvė. Biznis iš
dirbtas nėr 14 metų. Arba mainy
siu ant Joto ar mažo numuko. Tu
ri būti parduotas šioj savaitėj.

4839 W. 14 St. 
CICERO, 1LL.

Birutės Choro dainų pamoka įvyk
sta šį vakarą, Mark VVhite Parko 
svetainėj. Vienų vyrų pamoka atsi
bus Penktadieny vakare, Spalio-Oct. . _. .
I d., Raymond Chapel, 816 W. 31sti,”’ garantuojamas už $4.

Brighton Park. — S. L. A. 176 kp 
susirinkimas įvyks Spalio 1 
kanto name, 4138 Archer Avė 
nariai ir narės malonėkite atsilanky
ti, nes yra daug svarbių reikalų ap- i

mėnuo. Už padė-
narys
.su lyg

Šėrų, kiek I svarstymui, taipgi naujų narių atsi-

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

_ ‘ ____ *1. Automobi
liu, trokų patarnavimas Chicagoj ir senumo. 
iJKlziausiu ir geriausia «toj<ų den
gimo įstaiga Ghicagoj, Tik patyrę 

’ i unijos darbininkai samdomi. J. J.
IDUNNE BOOFING CO., 3411-13 

i. bei o., Qgden Avė. Phone Lavvdale 0114.

Vartotų Karų Išpardavimas 
50 karų 

Roadsteriai, Touringni, Sedanai, 
.Trekai, Coupe.

Jų kainos yra nuo $15 iki $275 
dėl greito išpardavimo.

Visi kurui A-l stovyje. 
GEO. E. SHERMAJN & CO.

1725 W. DIVISION ST.

RAKANDAI
tenka po 6 nuoš.

Priwi rašyt 
Spulkos gali 
ar motelis i 
ri sumą, nuo 12V2 centų į sa
vaitę iki kelių desėtkų dolerių; 
ir mokesčius galima padėt kas
dieną. Esant reikalui kiekvienas 
narys gali pasiskolinti ir .vi*! 
grąžinti skolą kada nori. Taip
gi kiekvienas narys turi spren
džiamą balsą spulkos reikaluose 
ir rinkime direktorių.

Dar kartą patariu Naujienų 
skaitytojams: rašykitės prie 
Naujienų Spulkos pradžioje šios 
serijos. —T. Rypkevičius, 
Naujienų Spulkos sekretorius.

veskite, prisirašymui prie S. L! A.
— Valdyba

prie Naujienų 
i kiekvienas vyras , |.'-wv ...nov.
ir mokėti kokią no- rd atsilankyti ti

L. A. 109-tos kuopos susirinki* 
įvyks penktadieoj, Spalio 1 d.,'mas

Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI.,
7:30 vai. vakaro. Visi nariai kviečia-

• atsivesti po vieną' 
naujį nari prirašyti prie S. L. A.

— Valdyba

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

rpecialurnas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. , State St.

PARDAVIMUI «tubos rakandai — 
fornišei. 3309 So. Lowe Avė., fl.

RAKANDAI. Pardavimui geras pe
čius, kietomis anglimis kūrenamas ir 
galite pasiskirti iš fumiture. Parduo
siu pigiai. 7140 So. Maplewood Avė.

APSIVEOIMAI
IEŠKAU apsivedimui merginos 

rba našlės. Geistina, kad turėtų 
kiek nors turto. Aš esu 30 m. am
žiaus vaikinas, biznierius ir turiu 
savo namą. Kreipkitės laišku.

1739 S. Halsted st., Chicago / 
Box No. 86(1

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai-, Ist fl. 

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- —

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dui, ir grojiklis pianas. Rakandai ma
žai' vartoti, parduosiu sykiu arba po 
viena. 6047 So. Sacramento Avenue,

kos 3P/ac, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios PARDAVIMIH ni<»i«i ffpri ra- 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams IAHUAV1MU1 pigiai geri yra- 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki kandai. Ruimai geri. Pigi ren- 
^'mo' «. ii j ok da. t Arba priirhsiu moteriškę gy-

Mnnn rnvnraa noranlnnda mm 1 T

Šiandiė WLS radio sto- 
tyj bus dainuojama lie

tuviškos dainos
Dainuos Ona Razgaitė-Piežienė

šiandie 7:15 vai. vakare Chi- 
cagos Daily Journal radio sto- 
tyj (WLS) poni Ona Razgaitė- 
Piežienė padainuos tris lietuviš
kas ir kelias angliškas dainas. 
Be to, amerikiečiams ji išaiš
kins tų lietuviukų dainų reikš
mę.

Turintys radio priimtuvus, 
pasinaudokite proga išgirsti

popularizuoja musų dainas tarp 
amerikonų. —N.

GROJIKUS pianas sandely, turi 
būt parduotas už užlaikymų sande
ly, pridedama lienčius, roleliai, vis
kas už $110. Klauskit Mr. F. Bla- 
zek, 6136 So. llalsted st., 1 fl. fron
tas. .. ' ■

PARDAVIMUI Lunch Room, geroj 
vietoj tarp šapų, geras biznis, pigi 
lenda. 1715 So. Canal St.

PARDAVIMUI bučernė, 
ledo dirbimo mašina, 
kas, yra gyvenimui kamba
riai ir garažas. Biznio daro
ma apie $1300 j savaitę. Bar* 
genas greitam pirkėjui.

f 1750 W. 63rd Street 
Po 1 vai. po pietų

d/dELIS bargenas. Pardavi
mui bučernė ir grosernė su nau
ju mūriniu namu, 3 flatai po 6 
kambarfus ir didelis storas. Biz
nis išdirbtas pet septynius me
tus. 2859 W. 40th'St. '

PA J IEŠKAU apsivedimui mergai
tės arba našlės nesenesnės 25 metų. 
Geistina pasiturinti Amerikos pilie
tė, menininkė arba mylinti meną, ku
ri padėtų man baigti mokslą Ame
rikon nuvažiavus. Aš esu žmogus!
Kitaip, doras, negirtuoklis, baigęs 
kelias gimnazijos klases, 29 metų
1-rogresyvės minties rašytojas bele
tristas. Žinau, kad mano raštų skai-j 
tėt, taigi draugė, kuri norėtum ras
ti tyrų poeto meilę ir gražų amžinč 
pavasario gyvenimą — atsiliepk ne
laukus. Rašant reikalinga fotografi
ja pridėti. Kas rašytų nerimtai 
neatsakysiu. Smulkiau laiškuose pa
sisakysimų. Adresas:
Lithuania. ,

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

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

Įventi, kad ir šu vaiku. Bus ap
žiūrėtas. Ist fl.

835 W. 34th PI.

PARDAVIMUI groseriiė, deli- 
katessen ir sandvičių biznis apie 
linkėję dirbtuvių, geras biznis. 
Atiduosiu už teisingą pasiūly
mą, nes svarbi priežastis verčia 
parduoti. Phone Fairfax 0031).

Gelžkelio
Radviliškis 

g-vė 10 No. 
T. Galeckui 
Del. P. R.

ISRENDAVOJIMUI
NUOMON moderniškas 6 kam

barių Patas, karštu vandeniu šildo
mas, $60. 4324 S. Califųrnia avė.

NUOMON 5 ir 6 kambarių flatai, 
moderniški, $20 ir $25.

2700 Normai Avė.

JIESKO DARBO PARDAVIMUI
BARGENAS greitam pirkėjui. Gro

jiklis pianas, gerame stovyje, $90 
pridedant 75 rolelius ir benčių. Ati
duosime už biskj pinigų, o kitus IŠ

J ieško Darbo*
Kam reikalingas šoferis,\ turi 

šoierio laisnį, nevartoja svaigi- mokėjimais į 4 mėnesius, 
namu iy&wmn 'ruioinrroo ' ZAKAITISnamų gėrymų. Teisingas žmo
gus. , j. j.

1050 W. 57th Street

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Valgis ir kambarys. M. Bu- 
chas, 216 Woodslde Road, Riverside, 
IH-, Tel. Riverside 1951 J.

6512 So. Halsted St.

BUČERNE ir grosernė ant 
pardavimo arba mainymo ant 
prapertes. Priežąštiš pardavimo 
nesupratimas darbo, nemokėji
mas kalbos ir silpna sveikata. 
Yra trokas, mėsos pjaunama ma
šina ir kiti parankumai. 10456 
So. Corliss Avenue.

PROGA SHOEMAKERIUI
PARDAVIMUI arba mainymui 

g shop; parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto. Kas 
norite Įsigyti gerų biznį pasisku
binkite. Kas pirmas, tas laimės. 
Kreipkitės pas F. G. LUCAS & CO., 
4108 Archer avė.

RANKOMIS^ siuvėjų ir beis- 
terkų, patyrusių prie moteriš- shoe repairinę shop; parduosiu 
kų dresių. Atsišaukit.

LIPSČN BROS.
325 W. Adams St.

PARDAVIMUI bučernė, South West 
Side, geroje vietoje, nėra kompetici- 
jos, dėl ligos, šaukit Prospect 2260.

PARDAVIMUI kendžių Storas prie 
teatro. 3528 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen Storas pigiai. '

4505 So. Paulina St.

PARDAVIMUI visai pigiai cigarų, 
tabako, visokių smulkmenų krautuvė, 
yra ant kampo 18th ir String St. 
Priežastis z pardavimui, turiu antrą 
biznį. 626 W. 18th St.

PARDAVIMUI bučernė.
2908 So. Union Avė.

PARDAVIMUI kieti) anglių pečius, 
beveik naujas. Taipgi ice box.

10707 So. Troy Avė.

NAMAI-ZEME
Už $3000 nepirksit naują 3 fia

lų muilui namų, 5—5 ir 4 kamba
rių, karštu vandeniu šildoma. North 
West Side, kaina $18,000, Peyson, 
952 Addlson st; Bitterswcet 5623*

MANNOT & MADIGAN
3410 W. 63 St. — Prospect 9059-DYKAl išimtina apdraudoa komparii- 

x A , ja garantuos jūsų mokesti laikė li-
Del apartmentų kampinis lo- gos, susižeidimo arba atsitikime mir

tas, 102x125 pėdų, 1 blokas nuo ties ir likusieji
v Inai apmokėti, O JŪSŲ 1NMOKETI

PINIGAI BUS GRĄŽINTI. Už dide
lį skaičių namų kainos yra labai pi
gios. Suteikiame augštos rųšies kon
strukciją visiems namams. Rašykit 
tuojau dėl galutinų nurodymų ir pla
nų, už tai jums nebus jokios atsa- 

--------- ---------,------------ komybčs. “ NAUJIENOS, 1739 South 
125 pėdų, 66 St. & Kedvale I Halsted St., Box 861, Chicago, iu. 
Avė., $1700.

77 pėdų, bizniavus, frontas į 
63 St., prie dvigubo.-; sekcijų li
nijos, $150 už pėdą. Klauskite 
Mr. Knishka.

63 St., prie dvigubos sekcijų li
nijos, kampas, 2100.

60 pėdų frrie Keeler Avė., ne
toli 66 St., $1,000.

Rezidencijoms, kampinis, 58x*

MANNOTT & MADIGAN
3410 W. 63 St. — Prospect 9059 

Netoli 63 St.
6 kambarių ant cementinių 

blaksų namas, karštu vandeniu 
šildomas, 30x125 pėdų lotas, 3 
metų senumo, moderniškas, 
$4000. Tiktai $1500 cash rei
kia. Klauskite M r. Knishka. 
3410 W. 63 St. — Prospect 9059

3 FLATŲ PO '5 KAMBARIUS. 
Sun parlorai, moderniški, ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
.$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

PETER RAYS

2 FLATAI ir štoraK, *2 mašinų 
garažas; namas randasi ant 59th ir 
\Vestern :ive. Prekė $34,0(111. Priim
siu lotus arba mažą farmą, katra 
tinka dėl resortų. Atsišaukite pas 
kontraktorių
J J. WEUCZKA

6634 S. Maplewood avė.

PARDAVIMUI 2- flatų muro 
namas 5 ir 6 kambariai, furnas 
šildofnas, 2 karų garažas, ant 2 
lotų. Kaina $11,000. Agentai te
gul ncatsišaukia. Cash 
kitus morgičiais.

5831 So. Sangamon
Sav. 5548 So. Sayre

Tel. Prospect 5736

$3,000,

st.
Avė.

6
3

PARDAVIMUI du namai po 5 ir po 
kambarius. Viskas įtaisyta, taipgi 
lotai. Už viską $6,300.

4836 So. Ridgeway Avė.

PARDAVIMUI bizniavas namas su 
bučeme ir groserne, Ž štorai ir trys 
flatai, karštu vandeniu apšildomas, 
gera vieta ir biznis yra geras, arba 
mainysiu ant mažesnio namo be biz
nio.

Kreipkitės pas savininką.
2500 W. 69th Street

PARDAVIMUI 11 apartmentų na
mas su tuščiu lotu, garu šildomas, 
namas 3 flatų, kampas prie elės, 
North West Side, Vienas blokas nuo 
Humboldt Parko, 2¥j bloko iki ele- 
vatorio. Turit pamatyti, kad įverti- 
nūn. N. OLSON, N. SpžiulUinpf

PARDAVIMUI <3 apartmentų mū
rinis namas, pečiumi dildomas, 6-7-7 
kambarių, nętoli Lincoln Parko, cash 
reikia $5000, kaina $16,500. W. E. 
Fleming, 2931 N. Clark St.

\ 4 FLATŲ mūrinis namas, 
gražioj ijpielinkėj, parduosiu su 
mažu įnešimu arba mainysiu 
ant mažesnio namo, lotų, -biz
nio, zautomohilio ar morgičių.

901 W. 33 St. 
Yprds 4669?

7 KAMBARIU moderniškas na
mas, kaina $4,500, , įmokėti $500, 
3001 Wesley avė., Bervvyn.

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas, krautuvė ir 4 gvvenimai po 
5 kambarius; parduosiu pigiai, su 
mažu įmokėjimu. Savininkas mainy
tų ant mažesnio gyvenimui namo ar 
mažos farmos apie 1 akei’į ar dau
giau, apie Chicago. 2300 Lake Street, 
Melrose Park, 111.

PARDAVIMUI namas ir lotas, sy
kiu su groserne ir bučerne. Randa
si geroje Ketoje, gera vieta tinka
mam žmogui. 2648 W. 47 st. Tel. 
Lafayette 4812.

5 KAMBARIU namas, $4,590 ant 
jūsų loto, vėliausio įrengimo, išmo
kėjimais. Atsišaukit dėl planų, 17 
N. La Šalie st. Room 810.

PARDAVIMUI. Pažiūrėkit * tuos 
modemiškus bwngalow pirm pirkimo, 
6261-67 Hycinth St., prie Milwaukee 
ir Elston kampų.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Marųuette Manor apielinkėj. 

Kas turit 6 kambarių bungalow 
ir norit mainyt ant 2 pagyveni
mų namo, atsišaukit, 6218 So. 
Rockwdl St., Ist fl.

PARDAVIMUI 5 kambarių medinė 
bungalovv, cementinis fundamentas ii 
beizmentas. Furnacc šildomas, gazas, 
elektra, vanduo. Kaina $6,500.

10/07 So. Troy Street

NEPAPRA STAS BARGENA S
Reta proga įsigyti 

Brighton Paiko ' 
namuką nepaprastai pigiai.

Medinis dviejų pagyvenimų namas 
ant 38-tos gatvės netoli Kedzie par
siduoda nepaprastai pigiai, jei pirk
sit greit. Pelnysite daugiau kaip tūk
stantį dolerių, jei suskubsite. Jnest 
reikia $1000. Kreipkitės vakarais nuo 
G iki 8 vai.

ADV. K. JURGELIONIS 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 0141

MAINAU mažą namą, kuris ran
dasi Bringeporte į lotą arba ant ge
ro automobilio. Atsišaukit prie savi
ninko.

MRS. T. RADAVIčlENfi
301 So. Fourth St.

ST. CHARLES, ILL.
Tel. St. Charles 451

GER1AUS1S pirkimas arba mainy
mas ant Aneher Avė. Naujas mūri
nis namas, štoras ir 5 kambarių fin
tas viršui. Parduosiu cash pigiai ar
ba mainysiu ant bučemės arba gro- 
semės ar į gerą lotą. Atsišaukit 

5097 Archer Avenue 
Nuo 2 iki 6 po piet

PARDAVIMUI naujas moderniškas 
5 kambarių medinis bungaloW, aržuo- 
lo trimas, miegojimui porčiai, Tumas 
šildomas, $2000 cash, savininkas ant 
vietos. 5829 Warwick.

BARGENAS —• 2 flatų mūrinis, 6- 
6, 2 kambariai skiepe, 2 ka/ų mūri
nis garažas, lotas 50x125, tiktai $43,- 
500, cash $4,000. 3914 W. North Avė.

• EDGEVVATEĘ 3 apartmentų na
mas .$26,500 naujas namas, 1631 Fos- 
ter Avė., netoli visokių transportaci- 
ių, 5 kambariai ir didelis su siete
liais porčius. biskj įmokėti. ODELI., 
Longbeach 6750.

PARDAVIMUI up-to-date 9-4 kam
barių apt. kampinis, tile ir shower 
vana, 5 karų garažas, garu šildomas. 
H. BOEGE, 5759 N. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų kampinis 
namas, muro frontas, moderniškas, 6 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų mūrinis garažas.

3424 So. Western Avė.

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

Paskola suteikiama 
i vieną dieną 

Perkame real estąte 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
* Padidink Savo Uždarbį

Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Univergai Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

Komercijos,

IŠMOK Barberystės, nuolat dar
bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmeni
nės instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarais. Weeden’s, 1253 W. Madi- 
son Street.

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

Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialus klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seelev 1643
M. E. HUTFILŽ, Manager


