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A.D.F. prieš pripaži 
nimą Rusijos

Lenkija reikalinga finan 
sinio diktatoriaus

Kratos ir areštai komu 
nistų Anglijoj

Nuo ekonominio žlugimo ją ga
li^ išgeilieti l:k Tautų Sąjun
gom pa kirtas caras •

Lenkiją išgelbėt galįs tik sveti 
mas Finansų diktatorius

A. D. F. priešinga pripa 
. žinimui Rusijos

Aštriai pasmerkia darbininkų 
unijų ardytojus komunistus; 
gins demokratiją •

ATLANTIC CITY, N. J., sp. 
15. — Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija vienbalsiai nu
tarė veikiai pradėti energingą 
kampaniją organizuoti visame 
krašte dar' neorganizuotuosius 
darbininkus. Kampanija trau
ksis keturiasdešimt savaičių ir 
bus vedama visų Darbo tedera-- 
cijai priklausančių unijų pagal
ba krutamųjų . paveiksiu, pa
skaitų ir masinių mitingų, ku
riuose kalbės specialiai organi
zatoriai. Bus vedama stipri 
kampanija organizuoti taipjau 
moteris darbininkes.

Konvencija nutarė, kad nuo! 
šio laiko aštuoniom valandos tu-’ 
ri būt nebe svarbiausias obal- 
sis, bet darbo laiko maksimum, 
ir agituoti bei darbuotis 
dar didesnį darbo laiko 
trumpinimą.

Tuo pačiu laiku nutarta 
tik energingai kovoti kiekvieną 
pasikėsymą mažinti darbinin
kams algas, bet reikalauti di
desnių algų atatinkamai su di
dėjimu produktingumo ir bran
gimu darbo gaminių.

Pasmerkia komunistus

pasmerkia visą komunistų fi
losofiją, kuri tapo antkarta 
sovietų valdžiai ir kuri priešta
rauja taip vadinamos sovietų 
valdžios filosofijai ir konstitu
cijai. A. D. F. yra priešinga 
komunistų dogmoms ir visai ko 
munistų diktatūrai, kuri engia 
visą nelaimingą, prispaustą Ru
siją.

“Amerikos Darbo Federacija 
tokį savo priešingumą 
kia ne tik gynimos 
ir tvirtu agresingu 

“Amerikos Darbo 
kviečia savo krašto
kytis ir toliau nusistatymo ne
pripažinti sovietų valdžios, ir 
pagiria ją už jos drąsą ir gyni
mą pamatinių demokratijos 
principų absoliučiu atsisakymu 
būti Įtrauktai j pirkimus par
davimus dėl diplomatinių pra 
gumų ir kapitalistinės eksplua- 
tacijos.

“Amerikos Darbo Fedearcijr. 
priešinsis kiekvienai komunis

kreditoriai 
tikro ekono- 
I^enkijos fi- 
sutvarkyti. 

viduj esanti

už 
su-

RYGA, Latvija, spalio 15. 
[Chicagos Tribūne koresp. I)o 
nald DayJ. Trijų didžiulių 
Latvijos bankų direktoriai pra
našauja, kad ekonominis Len
kijos krizis nepasiliausiąs; kol 
to krašto užsienių 
nepaskirsią tam 
minio diktatoriaus 
nansų reikalams 
Padėtis 'Lenkijos
katastrofinga, ir jie nematą jo
kios vilties, kad dalykai galėtų 
pagerėti, kol Lenkija negau
sianti užsienių pagalbos • kraš
tui reorganizuoti.

Bankai neišsimoka
šiandie, pasak jų, Varšuvos 

Prekybos ir Pramonės bankui 
suteikta moratorium. Varšuvos 
Bank Handlovvy, nors oficialiai 
išmokėjimų dar nesustabdęs, 
bet juos labai vėluojąs. Bank 
Zachodowy išmokėjimus taip
jau atidėliojąs. Bank Diskonto- 
wy, kurs yra svetimšalių kont
roliuojamas, esąs beveik vienin
telis Lenkijoj privatinis ban
kas, kurs savo prievoles atlie
kąs kaip reikiant, be jojeių 
vilkinimų. Lenkijos valstybės 
bankas nors savo prievoles at
liekąs, bet su dideliu vargu.

Du Rygos bankininkai, kurie 
•ką tik grįžo iš Varšuvos, pra
neša, kad visoj Lenkijoj esanti 

itinės agitacijos formai Jungti- ‘didele stoka apyvartos pinigų* 
mėse Valstijose, ir kaip ikiz*iol.’Pi"!glJ 
taip ir ateity gins visomis pa-Į 
doriomis priemonėmis savo 
garbę nuo korupcijos ir ardan
čios bei pragaištingos komunis 
tų ^agitacijos, ir tuo pačiu kar
tu mes stipriausiai ginsime
kiekvieną savo respublikos de
mokratinę įstaigą. /

“Mes stojame už Ameriką, 
už demokratinę Ameriką, - - 
lai tatai visas pasaulis žino ir 
supranta.”

pareiŠ- 
forma, bet 
budu.
Federacija 

valdžia lai- c

Darbo federacijos konvenci
ja, pasmerkus komunistus kai
po darbininkų organizacijų ar
dytojus , ir demoralizuotojus, 
priėmė tam tikrą rezoliuciją, 
kuria federacija pareiškia taip
jau savo priešingumą pripažini
mui sovietų Rusijos. Rezoliuci
joj sakoma:

“Amerikos Darbo Federacija 
visomis savo jėgomis kovos su 
kiekvienos rųšies autokratija, 
ar ji butų žiauri ar drauginga, 
biurokratiška ar diktatoriška. 
Amerikos Darbą Federacija 
yra priešinga smurto revoliuci
jai ten, kur yra demokratija ir 
kito- piliečiai turi galios savo 
valdžią pakeisti konstitucinė
mis priemonėmis.

“Amerikos Darbo Federacija

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

[Pacific and Atlantic Photo]

Charite Chaplin. — Taip jis’ atrodė, kai šiomis dienomis 
buvo atvykęs į Chicagą.

Vokietija sutinka su 
saugumu paktu

Padarytos Lokarno saugume 
konferencijoj sutąnyn 
pasirašytos lapkrity.

Francuzy nuostoliai Siri 
• joj — 6,042 žmoniy

bus

Italy maksimalistai susi 
jungė su komunistais

Green vėl išrinktas A. D.
F. prezidentu

PARYŽIUS, spalio 15. — 
Kraštutiniesiems Italijos tnak- 
simalistų partijos nariams pa
sisekė įtikinti savo vadus, kad 
bendravimu su Aventino opozi
cija jie neatsieksią savo tikslo 
nuversti fašistų valdžią, ir pri
vertęs susidėti su komunistais.

Italų rateliuose Paryžiuj sa
koma, kad sutartis dėl susidė
jimo su komunistais jau buvus 
padaryta m<"ųesis atgal, ir kad 
einant ta sutartim Italijos 
maksimalistai veiksią bendrai 
su komu'iis'AiS ir klausysią 
Maskvos įsakymų.

ATLANTIC CITY, N. J., sp. 
15. — United Mine VVorkers of 
America prezidentui John L. 
Lewisui nominavus, 
Darbo Federacijos 
šiandie kaip vienu 
deracijos prezidentu
Williamą Greeną, kurs ton vie
ton buvo išrinktas mirus Sa
mueliu! Gompersui.

Amerikos 
konvencija 
balsu fe- 

išrinko vėl

Tranzitas per Lietuvą

Užgynė laikraščių par
davinėtojams rėkauti

KAUNAS. - Tranzitas per 
Lietuvą iš Vokietijos į SSSR 
į Vokietiją jau prasidėjo. Del 
to paskutiniuoju metu žymiai 
padidėjo Lietuvos traukinių ri
da. Per šių metų liepos mčn. 
visų Lietuvos plačiųjų geležin
kelių rida pasiekė 220,773

DENVER, Colo., spalio 14. - 
Miesto taryba priėmė ir mayo- 
ras pasirašė patvarkymą, ku- klm., tuo tarpu kai per tą patį 
riuo užginama laikraščius par- 1024 m. laiką 
davinėjantiems t 
kauni rėkauti. Pa tvarkymas i pa
liečia taipjau ir Visus; “per le- 
nūs . s

f toli nepakanką krašto reika
lams, o ir jau išleistų ir esan
čių cirkuliacijoj tik 31 nuošim
tis tėra padengtas auksu arba 
užsienio pinigais; visa kita pa
remta vekseliais.

O • . 4

Fabrikai klaustos į užsienius
Lodzė, turtingiausias Lenki

joj manufaktūros centras, stip
riai kenčia. Dagi senos firmos 
kas mėnesis moka didelius nuo
šimčius už gyvus pinigus, kad 
galėtų išmokėti algas darbinin
kams. Kai* kurios didelės fir
mos nepajėgia reguliariai iš
mokėti algų, ir dėl to turi dar
bininkų streikus.

Lenkų spauda labai susiru- 
pinus, kadangi jau trys fabri
kai išsikraustė į Rumuniją, ir 
dar daugiau ruošias išsikelti. 
Žydų fabrikų savininkai, kaip 
^praneša žydų laikraščiai, ren- 
Igiasi savo įstaigas kraustyti į 
‘Palestiną.ir areštavo uuug ko-| /_ . 1 « ,kurie tapo uždaryti I, Pabalteg f.nansimnkai, sako, 

Suimta taipjau daug,ltud LenklJa Js,.and,e susiduria 
su viena is dviejų: šiaip taip 
vilkti kojas, išsiderant užsie
niuose nedidelių sumų paskolos 
dideliais nuošimčiais ir užsta
tant savo monopolius, arba lei
sti Tautų Sąjungai, arba vals
tybėms, kurioms Lenkija pra
siskolinus, paskirti jai ekono
minį diktatorių, tokį, pavyz
džiu, koks buvo paskirtas Ven
grijai.

spa-

ii priima 
paktą, kurs tapo pa- 
Lokarpo konferenci-

bus pasirašytas Vo- 
Francijos ir Bęlgijos

Kratos ir komunisty areš 
tai Didž. Britanijoj

Suimta daug komunistų litera
tūros; laikraštis Workers 
Weekly konfiskuotas 

0 F- '

LONDONAS, spalio 15. — 
Londono policija vakar vakare 
padarė eilę kratų komunistų • 
centruose ir areštavo daug ko
munistų, 
kalėjime, 
literatūros, dokumentų, atsi
šaukimų, sąskaitų knygų etc. ii 
visa tai nugabenta į Scotland 
Yardą (detektivų biuras). 
Konfiskuotas taipjau’ ir visas 
šios savaitės komunistų laikraš- 
ču) VVorkers Weekly leidinys.

Tarp areštuotų komunistų 
vadų yra: komunistų partijos 
sekretorius Albert Inkpin, 
kurs tūlą laiką buvo komunis
tų internacionalo 
mininkas ; 
Weekly

garbės pir- 
luikraščio Workers 
redaktorius John 
žinomas komunistų 

(ienose ir skaito klasifikuotų-/1^storius Harry Pollitt,
-- •r*- a noiin/vk^t* Wintrin-

Naujienos pagelbės jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau-^‘aiy^)e^» 
jivimsc ji sAtinu Maaiunuvi.4-1 ,
jų skelbimų puslapius kasdie-|^an^» Gallaghei, 

Parašykite j Naujienas ką fcham ir kiti.

3 grelžkeliečiai užmušti
traukiniui susikūlus

ną.
turit parduoti, o pilkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų 
nos: vienas colis (apie 30 
žiu) vienai dienai, $1.05,
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną

Parduokit kas jums i

kai- 
žod- 
dau-

Kratos 
Londone, 
vincijoj.

ir areštai buvo ne tik 
bet ir kai ku»* pro*

Moteriškė paskirta 
muitinės viršininku

PITTSBURGH Pa., spalio 
15. Vakar netoli Wheelingo 
susikūlė pasažierinis Pennsyl- 
vania traukinys No. 531. Nelai
mėj trys traukinio tarnautojai 
buvo užmušti. Daug pasažie- 
rių buvo sužeista, bet nepavo
jingai.

LOK ARNAS, Šveicarija.
lio 15. — Vokietija šiandie ofi
cialiai pranešė, kad 
saugumo 
darytas 
joj.

Paktas 
kieti jos,
kaipo svarbiausių pakto! dali
ninkių, ir Anglijos bei Italijos 
kaipo garantūotojų.

Padarytos Lokarno konfe
rencijoj sutartys bus formaliai 
pasirašytos tam tikroj konfe
rencijoj, kuri įvyks Londone 
ateinantį lapkričio mėnesį.

Lyga dar 10 mėty tvar 
i kys Austrijos finansus

VIENNA, Austrija,
15. Austrijos 
nutarė priimti 
gas, duodančias Tautų
gai teisės savo kontrolę 
jos finansams pailginti 
šimčiai metų.

parlamentas 
Genevos sąly- 

Sąjun- 
Austri- 
dar de-

Indianos senatorius 
Ralston mirė

INDIANAPOL1S, Ind., 
lio 15. Praeitą naktį 
Samuel M. Ralston, Jungtinių 
Valstijų senatorius iš Indianos 
valstijos. Jis buvo 68 metų 
amžiaus.

spa- 
mirė

QRHl
apielinlcei oficia
liai dienai pra-

oras; šalčiau
ir

Siūlo $400 už vyrą ke
turiems menesiams

SALEM, Mass., spalio 15. 
Viena pana įdėjo vietos laik-Į 
rašty skelbimą, kuriuo ji ieš
ko sau vyro keturiems mėne
siams. l’ž tai ji siuto sumokė
ti jam 409 dolerių, taigi po 
100 dolerių mėnesiui. Iš skel
bimo matyt, kad jai reikia iš
tekėti, idant paveldėjus turtą^ 
bet po keturių mėnesių, sako ji, 
ženatvė turi baigti^.

traukinių rida 
gatvėse vai- siekė tik 194,260 klm.

Paskutiniuoju metu padidėjo 
ir siaurųjų geležinkelių rida, 
būtent per šių metų liepos 
mėn. padaryta 94,,515 klm. o 
per tą pat 1924 metų laiką — 
tik 73,416 klm.

; Komunistu literatūros 
šmugelis į Lietuvą

KAUNAS [LŽ]. — Politinė 
policija praneša, kad naktį iš 
rugsėjo 14 į 15 dieną sulaikyti 
4 asmens, gabenę komunistinę 
Ii te ja turą jš K.uno į Šiaub”s 
Paimta: 78 ekzmp. atsišauki
mų Lietuvos Komunistų Parti
jos į Liet. Socialdemokratų par
tiją; 50 ekz. Liet, komupistų 

jaunuomenės org. “Jau- 
Įnimas” leidžiamojo Rusijoj; 
130 ekzp. “Jaunimo” lapelių; 
6 ekz. Maskvos žydų laikr.

PARYŽIUS, spalio 15.
Francijos premjeras Painleve 
vakar pranešė atstovų buto fi
nansų komisijai, kad Francuzų 
nuostoliai Sirijoj nuo laiko, kai 
Francija priėmė Tautų Sąjun- 
gos mandatą, iki šių metų lie-1 J kjek kalbų išversta darbo j 
pos 31 dienos buvę 6,042 už- i 
muštais ar sužeistais. j

Kaip žinia, mažiausių nuo
stolių franeuzai turėjo Sirijoj Britų ir užsienių Biblijos drau-,“Emes”, kelios dešimtys Sovie- 
rugpiučio ir rugsėjo mėnesiais, gijos paskelbtu ką tik praneši- tų rusų laikraščio 
Suedijos kampanijoj, bet Pain- mu> Biblija yra išversta į 
leve pasakė, kad tų mėnesių kalbas, 
nuostoliai jam dar tikrai neži-, 
nomi.

Biblija?
LONDONAS,

Tornadas sugriovė na

Molodoj 
835 Lępinec”, “Bezbožnik”, “Rabo- 

čaja Gazeta”, “Pravaa” komu
nistų žurnalų “Pioner”, “Ko- 
mar” ir kt. Be to rasti pirmojo 

' Liet, komunistinio jaunimo su- 
TUCSON, Ariz., spalio 15.— važiavimo užrašai ir rezoliuci- 

. Tautybės atžvilgiu visi su 
šiuo bagažu suimtieji žydai.

SNIEGAS ARIZONOJ

mus; 4 asmęnš užmušti Praeitą naktį čia prisnigo še- jos.
•  šis colius gilumo sniego.
EATON ROUGE, La., spalio 

15. Užėjus smarki vėsula, Į 
tornadas, netoli nuo čia sugrio
vė namus it užmušė keturis' 
asmenis, Davidą Myersą, jo 
žmoną ir du jų vaiku. Jų kūnai I 
buvo vėsulos nunešti septy- i 
niasdešimt jardų nuo namų. Jų ; 
pusantrų metų .kūdikis buvo' 
sužeistas,, bet tikima, kad jis! 
pasveiks.

Dabar Laikas

LENKAI REIKALAUJA RE
DAKTORIŲ CENZO

praneša, kad 
Aidą” lenkų valdžia 
dėl to,, kad sakyto 
redaktorius, valdžios 

buv^s per žemo mok- 
ir nemokėjęs pakan- 

kalbos (sic), 
laikraštis 
visai tai-

laikraštis spėja,

“Ziemie Ludu
“Vilniaus 
uždariusi 
laikraščio 
nuomone, 
slo cenzo
karnai lietuvių 
Kadangi uždarytas 
buvo redaguojamas 
syklingai, tai 
kad lenkui greitu l^įku pasiū
lysią lietuviškoms redakcijoms 
savo kandidatus į redaktorius.

Marylando traukinių 
tarnautojai sustrei

kavo

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon i visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto, perlaidos kainuoja tik 
2j/2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs. 

A

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę viehą sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
rUPTKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.BALTIMOBE, Md„ spalio 15.

Nepavykus susitaikyti su 
samdytojais dėl algos ir darbo 
sąlygų, Westem Maryland 
gelžkelių mašinistai, jų padėjė
jai ir kurintojai paskelbė strei
ką. Streikuoja viso apie 500 
tarnautojų.

Chicagai ir 
lis oro 'biuras 
našauja:

Nenusistojęs
pavakarį; pusėtinas vakarų 
vasaros vakarų vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
nimum 43°, maksimum 56° F.

šiandie saulė teka 6:03, lei-

DUBUQNE, la., spalio 15. —* 
Norėdama degtuku pasišviesti 

,__  ______ __  ___________ kamaraitėje, moteriškė Euge-
lingas per paskelbimus Naujie- Iluntingtono, Tenn., tap.o pas- nia Valley netyčia padegė ant 
nose. 1 kirta Memphiso, Tenn., muiti- savęs rubus. Skaudžiai apdegus džiasi 5:09 valandą.
V****-M^V*Mta^V**>a*^V*aM«**JL*nčs viršininku. -ji neužilgo mirė. ----- *----------

ivuą. WASHINGTONAS, spalio 15. 
nereika- Mrs. Eddie McCall Priest, iš NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, III
3S



Išsimaudžius Pacifike

S. L FABIONAS CG(Tęsinys)

Žemės Ūkio kursai

mn

Savaitiniai Specialai
nes

ialiai

pritai

susipažinimo su mumis

Vėlinių NaktisRodavytig

Tel. Dearborn 9057

J. P. WAITCHES

Gydytojų Rekomenduojamai

kad

nuo 
mu-

jnokus 
kas-gi' 
slėpk.

vyių. 
kaipo

The
New 
kaip

Į NAUJIENŲ 
MASKARADĄ

Kada motinos pieno pristinga, var
tokite Borden’s Eagle Pieną, viena
tinį tikrą pavaduotoją motinos pieno

Jubiliejus ir benefisas 25 m. scenos darbuotės M. Dudulienės 
Nereikalauju aukos, o tik nuo Širdies parėmimo jūsų, skait

Skaityk šitos straipsnius kas 
vaitę ir pasidėk ateičiai.

valdžiai 
bent 
iŠKe-

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Reikia ReguliariŠkai 
su Daktaru

Jis nemato saulė
Tik elektros lempu 

saule;

asiriskimas styliškų dėl storų 
i <lel moterų kurioms sunku

Tūkstančiai vėlių, tūkstančiai gyvų sli
džių, tūkstančiai draugingų sielų, susi 
rinks i Naujienų Maskaradą.—

teko jums girdėti dainą, 
matyti paveikslą kokio 
dailininko, kurįs patiekė 
programai, tai beabejo

Jei pasiusite šį apgarsinimą į 
Borden Company, Borden Building, 
York, jie pasakys jūsų kalboje, 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Lietuvos darbininkai 
važiuoja j Franciją 

ant darbų

SPECIALISTAS egzaminavo  ji 
me abstraktų ir nejudinamo tiu 
to teisėse. Taipgi veda visokius su 
dus.

gydytojai, prižiūrės jūsų kojas dėl kurių

kUDIKIv^K 
EROVes skYRIUS

Šiandien netur ribų. .Jis yra 
visagalis, bet užtenka mažutės 
kibirkštėles 
trupintų, 
dailės

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Lsvt»lcricio-Nov. 
valandą vakare
Blvd. Auditorium, V an
Buren & Ashland gat.

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

d., 6-ta 
Ashland

čeverykus dėl 
užbaigę mokyklas

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2iąi W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Repubiic 9600

. Lietuvis Advokatas
2221 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

momentu nakvo- 
tyruose kartu su 
Ak. kokios gra- 
naktysl... Am-

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Haisted SL Chicago 
Tėl. Yards 4681

ADVOKATAS
Miesto ofisai i 

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
TeL Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Haisted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketverg*. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

duonos ‘kąsnio, kurį

šiame vaidinime dalyvauja geriausios artistų spėkos.
Tikietų kainos: $1.00 ir 75c, į šokius 50c.

šis veikalas yra vienas iš įdomiausių lietuvių kalboje. Atsi
lankiusieji pamatys ką tai tokio nepaprasto, naujo; kas bus ant v, o *

4090 porų kūdikių, vaikų ir mergaičių Čcverykai ir sli- 
periai, su leisaife ir guiikais, augšti dėl rudenio ir kitokį su
grupuoti j skyrius, 1 skyrius 4 iki 8_ir^8^» iki 2, verti nuo 
$2.50 iki $6.00. 
apkainuoti

Musų pilnas 
verykai ir slipęrl 
kinti, turime pilną pasirinkimą.

Mes turime žinomus Bostonian
Lev.- ir Miltcm Warsawsky’ai, 

sunku prjtaikinti visai dykai.
Ateikit j musų krautuvę dėl

kuri tą galią att
iki kibirkštėlė yra 

atomas.

$1.95
moterų če- 
yra

Aš pasitenkinsiu indijoniš 
kais įspūdžiai, nes jie — dai 
liniuko veidrodis. Kaip važiuo 
jaut per Arizoną aš grožėjaus'dijonai garbino ir 
stebuklingai gražiais gamtos kas... rikiai Dailės 
reginiais, taip dabar dŽiaugiuo- prieglobsty galiu aš 
si savo likimu, kuris išskyrus nūs sapnuoti 
vargą, rupesnius ir sielvartus 
daugiau nieko neduoda. Dai 
lininko gyvenimas visuomet de 
besuotas 
niekados 
tė scenoje jam duoda 
vaizdą 
saulės 
šiuo gyvenimu persiskiria. Vi
si j j bara, keikia, šmeižia, kri
tikuoja ir netiki jo žodžiams, 
nes jis atsisako tarnauti žmo
nijos smagenynui. Jis žiuri j 
tą keršto ir skriaudų pasaulį, 
kaip j kokį žaislą ir jaučiasi 
milžinu. ' Kas su jo išvadon s 
nesutinka, skaito jį pamišėliu, 
bepročiu, egoistu ir “svieto val
kata.” Dailininkas jaučiasi tik 
tuomet dailininku, kada jis ak
lai pasišventęs savo fantazijos 
siekiams, kovoja prieš žmoni
jos geismus. Geismų pasaulis

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th ’ Chicago, UI.

Lietuvoje darbininkai randasi 
sunkiose sąlygose, tat ir no
rinčių apleisti Lietuvą yra ga
na nemaža, ir važiuoja užrube- 
žin nelik bedarbiai, bet ir tu
rintys darbą važiuoja į Fran
ci j ą 
pasitaikė ger

Trečias 
iš Kauno 
važiuoja nemažai ii 
ir senesnių merginų 
tariu 809 W. 35th SI., Chicago į 

Tel. Be levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR J 

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus it r 

Parduodam Laivakortes.

Jums atrodė tas ku- 
Kartais net juo- 

bet atsiradus 
drąsuoliui, kuris 

į visokius už-

‘Šėtono Karalystė 
arba ką veikė velniai pekloje, kuomet Kristus buv6 ant žemės, 

ir kuomet jį nukryžiavojo 
2-jų aktų pasaulinė tragedija

Spalio-Oct. 18, 1925, lygiai 7!ą vai. vakare
M. Meldažio Svet., 2242-44 W. 23rd PI.

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St, 
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

V AbVOKATAS
11 S. La Šalie hU Room 2001

Tet. Rarrddlph 1034—Vai. nuo 9-6
t Vakarais
3241 S. Haisted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlią ir 
z Pėtnyčios.

KAUNAS. Lridu 
išvežti darbininkus, » 
dvi darbininkų partijos 
linvo j Franciją ant darbų. Pir
moji darbininkų partija 300 
žmonių iš Kauno išvažiavo 9 
rugsėjo, o antra partija iš 550 
žmonių vėl išvažiavo iš Kau
no 21 iugsčjo, išeinančiu į 
Klaipėdą vakariniu 
(»S vai. vakaro).

Kadangi dabartiniu

JOHN KUČINSKAS
LAWYER .

neužilgo būti Chicagoj. Kaip 
Dzimdzi tsu Drimdzi susitiks, 
tuomet vėl linksminsimus kar
tu ir melus su teisybe sumaišę, 
pasijuoksime kartu iš savo kas
dienės 
mums uždarbiaujant tenka vi- 
so-ko patirti. Tuo tarpu nepy
kite, jei jums teko išgirsti vic- 
nas-kitas rimto pobūdžio saki
nys. Žinoma, aš kalbu su tais, 

(kurie klausė “geografiškos pa
skaitos.” . Kitų kolonijų lietu
viai, kurie negirdėjo “paskai
tos,” gali būti ramus, nes jų 
ausis, nepasieks suvytusioš n 
išdžiuvusios kalbos.

Visai kitaip skamba įspū
džiai, kada kalba žmogus “išsi
maudęs” — reiškia, vadinasi, 
apmazgojęs savo “griešną” ku 
ną ir sielą.

Dar kaitą atsiminęs Žirnį ir 
pasidalinu įspūdžiais tą Californijoj 

i, nes tuo tai 
pu dar viešiu pas Zuni indijo 
nūs

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. VVashington St. 

Cor. Washington & Clark

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. \Vashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Sukatoj nuo 1-7 ▼, •. 
3236 S. Haisted St. T Bonl. 6737

Kūdikio viduriavimas yra ženklas 
pavojaus, kurian- reikia tuoj atsižiū
rėti. Ekstra atyda ir tinkama prie
žiūra iš motinos pusės, daug pada
rys, idant kūdikį pemešus per šį pa
vojingą laikotarpį.

Visados reikia saugotis viduriavi
mo, kadangi mažiausias užpuolimas, 
jei negydomas, gali privesti prie rim
tų painiavų. Reikia gydytoją šauklį 
net menkiems nuotikiams. Jei, vie
nok gydytojo nėra galima gauti, tai 
butų patartina neduot maisto per 24 
valandas, duodant tik paprasto van
dens arba miežinio vandens. Jei po 
24 valandų kūdikiui pagerėjo, ban-i 
dyk labai silpną mišinį (sakykime," 
pusę paprastos formules) ir stiprin
kime iki mišiųis atatiks kūdikio am
žiui. Paprastai"" ima 10 dienų iki dvie
jų savaičių kol kūdikis atgauna nor
malę padėtį viduriuose. Liga antrą 
syki užpuola greičiau negu pirmą 
syk i.

Visados reikia bonkutes, čiulpikus 
ir virinio indus laikyti griežtai šva
rius. Tai geriausia atlikti pavirinant 
juos vandeny. Vandenį vartojamą 
maistą gaminant reikia išvirinti, ir 
atvėsinti bei laikyti gerai uždaroma
me puode — o puodą ir uždangalą^ 
teikia pirma gerai pavirinti. Sykiu 
tik tiek vandenio išvilk, kiek reikia 
visos dienos penėjimams.

Krūtų pienas yra saugiausias pie
nas visados. Jei jo nėra, tai reikia 
narinkti maistui švarų, sveiką pieną, 
atmiežtą sulyg kūdikio amžiaus ir 
svorio. Jei nesi tikras savo apylin
kės gaunamam-a piene, tai konden- 
uotas pienas suteikia ideališką mai
tų, dėlto, kad yra Švarus, vienodas, 

maistingas, lengvai suvirškomas, ir 
visados galima jį greitai paruošti.

Jei duodama orančių sunka ir ko- 
rėlės (kaip rekomenduoja bile pieno 
•"ormula), tai kondensuotas pienas 
tinkamai vartojamas suteikia visus 
augimui reikalingus elementus.

Vidurių suirimo galima išvengti, 
švarus maistas, švarus virimo Ir pe
nėjimo indai, grynas vanduo atsigė
rimui, tinkamas kiekis maisto atatin
kamais tarpais, drauge su ganėtinu 
kiekiu šviežio oro ir saulės yra di
deli žingsniai viduriavimą išvengti. 
Musės yra mikrobų nešiotojos ir daž
nai užteršia maistą. Todėl svarba 
♦ uos niekingus tvarinius vaikvti 
kūdikio ir jo maisto. Neįleiskite 
šių j stubą.

Kaip rašėme, dažnai nutinka, 
'motinos negali žindyti kūdikių ir tu
ri duoti kitokį maista. Geras, gry
nas karvės pienas tinkamai sulietas 
i u tinkamu kiekiu geriausio cukraus 
atstoja motinos pieną. O geriausias 
suliejimas parinkto pieno ir geriau- 

io cukraus parduodamas po vardu 
Borden’s Eagle Brand Pieno. Per 
tris gentkartes Amerikos motinos 
pasitikėjo šiam pienui. Penint sulyg 
nurodymų, jče yra arčiausias šalę 
motinos pieno.

agronomai sulig tum tikru pla
nu, jų pačių nužiūrėtose vieto
se. Kursai truks sulig reika
lo ir galimumo, nuo 3 javaičių 
iki mėnesio ir daugiau. Kur
suos dėstys ir paskaitas darys 
agronomai ir žemės ūkio' spe
cialistai.

Papuoškit save gražiais rūbais, o savo 
sielas padabinkite draugingumu ir mei- 
le, ir ateikite

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 S. Haisted St. Kampas Liberty St.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. , State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3385 So. Haisted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
NedėHoms nuo 10 ryto iki 12 

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

ir džiaugiasi, kad jiems 
proga išsprukti.

į Franciją ešelonas 
vėl išeis 9 spalių, 

jaunučių 
— prųle- 

Lietuvos darbininkas.

Gal 
arba 

nors 
jums 
jus nesupratot, Jto tas dailinir. 
kas nori 
rinys geistas, 
kingai išrodo, 
minioj vienam 
neatsižvelgiant 
metimus, išgiria tą kurinį plun
ksna, tuomet visi garbina aną 
“pamišėlį.” Todėl dailininkas 
neprivalo kreipti domės ir 
taikanti miniai, nes tuo pat 
mentu, jis prieštaraus sau 
prieštaraus dailei.

Minia neprivalo gerbti savęs, 
nes ji nemokės pagerbti daili 
ninko. ,

Atsiprašau gerbiamieji! Aš 
nuklydau nuo temos. Basiau 
tuos žodžius būdamas jau ke- 
liobką mylių už Zuni. Mato
te aš visą laiką klajoju dar po 
tyrus, kurių užtikau didelį pio 

\rizono.‘ ii 
New Mexiko. Mano gyvenimas 
prilygsta aniems tyram:;, 

Ryt poryt, busiu Santa negaliu sučiupti gyvenimui 
tai ten gal bus kitoki įs-'rngų. Bučiau daug laimingos 

pudžiai. Senas 
duos moderniniam 
juokingų įspūdžių 
jauni juokias iš senųjų 
no, kad pasenus iš jų juoksis 
Taip nuo amžių buvo, taip ii

ragų 
miestas gal ms, jei šiuo 

dailininkui, čiau Arizonos 
Visados indi jonais...
nes ži- žios Arizonos 

žiną tyla migdo svajonių mie 
gu, kuris praeities tinklais 

Igaudo sapnų deives po užburtą 
| gėlyną... Ten amžinybės dva
sia seka pasakas dievams, ku
riuos dar nesenai prabočiai in- 

itnašavo au< 
dievaites 

tuos sap- 
štai plun- 
mintis už-

•« kMikl*.

KMikl« .pripbiiMM Ir oe- 

MjlnuM yr* dalyku gyva* 

svarbos MMynal !r tautai 

Ir bms kad ta!

yra dalykas, kurf oms ta*

Kada 
ksna aš vadžioja tas 
rašinėdamas, lai išgirstu kaip 
“strytkaris” praūžia,, kaip sku
binas biznierius su bearklhųve
žimu, tai vėl dirbtuvių ragas 
šaukia žmones darbo dirbti, ar- 

Be saulės vaidina, bu ba vaikai gatvėj boksuojasi už 
gyvena, be saulės su plunksną, tai šmiHia • vyras mo

terį “gudtaimo” ieškinėti ir vi < 
dėl “marnasčio to svieto...” Gy
venimas alsuoja realybe... To 
nejaučiau aš Arizonos tyruos, 
nes ten dar viską puošia seno
vės pasaka. —

l'žteks rašyti tuos žodžius. 
Kurie be atbalsio gražus...

(Bus daugiau) 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Ką tik gavome “Šiaulių Nau
jienų” N r. 37. Kaina 5c.

NAUJIENOS 
1739 S/Haisted St., Chicago 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiniiiiiiiiiiiim

Advokatas
Td. Pollman 6377 Roselani

10717 Jndiana Aye

llodos, visi suprato tų žodžių 
prasmę,-- tik nekreipė domūs. 
Kada aš važinėjau Pacifiko pa
kraščiais, tai girdėjau iš dau
gelio lupų, kad Japonija ne
snaudžia.. “Ten knibžda mili
jonai!...”* O ten už Japonijos 
dar randasi šimtai milijonų to
kių pat geltonųjų, kurie ir-gi 
‘‘knibžda...” Tik keletas klau
sytojų įdomiai klausės pasakas 
“Senelio Vandenyno” ir jie 
“paskaitos” sveikino mane. Jie 
suprato dzimdziaus žodžius, at
jautė tam vargšui, kuris klajo-

» Vakarus, parsivežė ne 
i, bet gryną teisybę. Ir 
? Su teisybe tu pasi- 
o duok nuims melo, juo- 
Gerai, dzimdziai gal me

luoti, bet ar toli su meh’ nu 
eisi? Aš galiu primeluoti de
vynias galybes ir juoktis kaip 
“Pajacas,” tik man jau atsiŪo balą, 1 ‘‘
do. Leiskit bent vieną-kilą kaįp dailininkas 
rimta žodi tarti. Jei aš kai-1
bu, lai kalbu žodžius tiesos. 
Juokimės mes tada, kai
“Dzimdži Drimdzi” atidarys 
savo ‘‘juokų skrynelę.”

Tas laikas jau artinas, nes 
antroji pusė Dzimdzi, žadu

KAUNAS. Nuo lapkričio 
d. visoj Lietuvoj prasideda 

traukiniu Žemės ūkio kursai ir skrajoja- 
• mos paskaitos ūkininkams, 

metu Kursus ruoš ir ves apskričių

it
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KORESPONDENCIJOS
Klausimas

cigare

Išpardavimas Pėtnyčioj ir Subatoj
čia randasi Karpcn ir Kroehlcr Svečių Kambario Rakandai

Telefonais

Bakas

LIETUVIAI DAKTARAI

PATIKS SIS BANKASJUMS

KOTRYNA JONIKIUTĖ Chirurgas

The STOCK YARDS
TRUST & SAVINOS

4150 South Halsted St

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Data: Spalio 16, 1925

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
!nxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Garsinkities Naujienose

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. I/Ouis Avė.

CHICAGO, ILL.

geru, 
tėvai

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

Blrd SlSg 
\Voitkiexdcx* 
BANI8

Clark Streets

Telephone Y?.rds 0994

DR. MADRIDE

Dearborn, Monroe

> 3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETU VYS DENTISTAS 
4712 So, Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES

Pilna* autfitaa $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodama Razors ir Blades

Penktadienis, Sp. 16,- 1925

Rusas Gydytojas ir ChirurfM
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 81st Street
Valandos, 1—8 po piet, 7—l8 vak. Ne
rišliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Rūkytojo paprastų 
eiga re tų

DIDŽIAUSIOS VERTĖS RAKANDAI IR 
KAURAI CHICAGOJE

$16 Kaip ar šuo
linis pečiukas, 
su didele vieta 
dėl ugnies 
$12.50

Geriausi cigaretai pasaulyje yra 
padaryti iš Turkiško tabako. liek 
marai turi savyje GRYNĄ Turkiš
kų tabakų rinktinos rųšies.

0 arba 20

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 59L3

Lietuvis nuteistas nužudymui 
„ elektros > kėdėj

£25 Virtuvas ap 
š tdytojas i r 
gaibage sude- 
glųtojas
$17.95 $49.50

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar j sto- 

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per menes), 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,

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

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

......... '.....................................  Atkirpk čia ....i............................ ................

•Mes turime dar 100 tų 3 šmotų Velour Parloro Setą 
Marshall springsais, Ruošomis paduškaitėmis, <T“ 
paprastai verti $125, specialiai už

LENGVAIS IftMOKfiJIMALS

cOBPORATf°N
PRESENTFOR

UNITED

Augštau
Krėslas gol-
den užbaiga

$2.99

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

1721 So. Lopinis, kampas 18 Ir Bla* 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Ud 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6858

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Mięhigan Avė., 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo

* 8 iki 2 vai. po pietų.

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretų
S. Anargyros, di
džiausias išdirbi- 
netcųas augštos 
rųšies Turkiškų 
cigaretų pasauly

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

Optometrist
Boulevard 6487 5K74649 s-A,,h,and Av- Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

ANTISEP
TIKAS’ 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ii 
Kosėjimą.

Valet 
AutoStrop 

Razor 
Sharpent Ittelf

visi lietuivai nustotų 
stvertųsi už knygų, 
ir pradėtų rūpintis 

savo vaikus auklėti.

Boulevard 8686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 491 h Avė., Cicero 
Valandos 9-M2 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 1 lebds 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Jaunas lietuvis, Petras Jan
kauskas liko nuteistas nužudy
mui elektros kėdėje už užmu
šimų kito jaunuolio, Andrcy 
Hrilzu. Mirties bausmę jam 
paskyrė Lake pavieto krimina
lia teismas mieste Crown Point. 
Jo byla buvo nagrinėjama 
prieš tebėję Smith.

Jaunas ’Andrey Hrilzu, 2(1 
m.,, buvo padorus vaikinas, tu
rėjo savo automobilių 
vo gi'ažiai pasirėdę 
vo pinigų 
•avo draugu 
manė 
tasis 
garažių 
Hemlock 
priešino LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedaliomis nuo 10 iki 1. 
3333 So. Halsted St.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 Vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų. .

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COM Ine.

** Oulbranaan Trade Mark 

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
I)0WIAT—SASS

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Kuomet jus surasite su, išdirbtu 
reputacija kas link stiprumo ir sau
gumo, kad šis banaks kad yra; kuo
met jus surasite banką kur draugiš
kas patarnavimas visuomet yra su
teikiamas kaip šioje bankoje, rem- 
kit tą banką ir pasinaudokit dar ir 
savo prisidSjimu.

Jūsų biznis pavestas musų prie
žiūrai bus tinkamai (vertintas ir at
liktas, visi jūsų piniginiai reikalai 
gaus asmeninį patarnavimą musų 
viršininką.

ČIONAI pas Klein Bros jus gausit daugiau negu rakandus už tas 
kainas. Jus pasinaudoait proga didžiausių supirkinėtojų — jus gau
sit DENGV1AUSIAIS IAMORĖJIMAIS Chicagoje — ir jus nemokėsit 
nuošimčių. Jus gausit pilną pasirinkimą vėliausios mados materiolų. I

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albariy Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nekėlioj 10 iki 12 d.

$75 Radiant
Ease Burneris, 
nekel'u, trimuo-

Abn užmušėjai už kelių die- 
' tių tapo suimti Whitinge ir 

’uojaus «abu prisipažino prie 
:mogžud.vstė.>. Vėliau Jankaus
kas atsiėmė savo prisipažinimą 
ir stojo prieš jury, bet ir jury 
rado jį kaltą ir pasmerkė ini- 
riop. Jo draugas gi Jaek Wal- 
son teisme prisipažino prie kal
tės, lxit teisinas dar neišnešė 
savo nuosprendžio ir dar ne
paskyrė jam bausmės.

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Rankos.

E PAI O TO

RING CORPORATION

$125 vertės an
glimis ir gasu 
kūrenamas pe
čius
$95.00

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valančios: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 Ud 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną. '

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue, 
VALANDOS: 2—4 diepą. 6:30— 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namif telefonas Pullman 0349

Kada nuimta, Jankauskas už 
savo nupuolimą labiausia kal
tino savo tėvus, kad jie jo ne
prižiūrėjo ir nedavė tinkamo 
išauklėjimo. Petras Jankauskas 
dar yra jaunas, apie 20 m. 
amžiaus; ji* yra mažas atvež
tas iš' Uetuvos ir jo tėvai dar 
ir dabar tebegyvena Indiana 
Harbor. Tur būt tai yra pir
mas lietuvis Indiana valstijoj, 
susilaukęs mirties bausmės. Jo 
ėvai yra tamsus, o kaipo tokie 

gyvena nesantaikoj, vienas ki
tą tankiai areštuodavę, mėg
davo gerti. 'Lodei vaikai buvo 
neprižiūrimi, augo gatvėje ir 
elgėsi kaip jie norėjo, anksti 
pradėjo piktadariauti, nes ne
buvo kas .juos pamokytų. O 
užaugusius jau sunku pamo
kinti, sunku juos suvaldyti, 
lodei tai dar pačioj jaunystėj, 
nespėjęs geriau pažinti gyveni-1 
mą, nespėjęs net subręsti, Pet
ras turės mirti elektros kėdėj, 
kaipo auka netikusio auklėji
mo.

Ne veltui Petras, išgirdęs 
teismo nuosprendį, pasmerkian
tį jį mirčiai, pasakęs: ,

“Aš mirsiu todėl, kad mano 
motina nemokino būti 
Aš nekaltas, bet mano 
kalti.”

Tai baisu* kaltinimas 
vams. Ak, kaip butų gerai 
kad sujudinti šiuo baisiu pa 
vyzdžiu

Kas išdirbinėja 
Helmar 
tus?

buda- 
ir turėda- 

Tad Jankauskas su 
Jaek Watson su- 

Hritzu apiplėšti, ,kada 
važiavo automobiliu į 

prie savo namų 3825 
Bet Hritzu pasi- 

todel tapo nušau-

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir ILsęl
vaikų. Daktarų Me- Tat
dikalė Laboratorija. JRjk i

DR. HORVAT, DR. W1LL1NG , 
134? W. 18 Stw kampas'Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien, hjedėlioj nuo 9 iki 12.

LISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

šviestųsi 
gerinus 
Tada Petro baisi mirtis nenu
eitų veltui. Tėvai, susipraskite, j 
sustokite vaidytis, girtauti, o 
tinkamai auklėkite savo vaikus, 
kad jie butų naudingi draugi
jai, o ne sunkenybė jai. Tada' 
ir jus patys džiaugsitės iš sa
vo vaikų, džiaugsis ir kiti.

—Senas Senelis.

LIETUVIŠKA APTIEKS
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininke
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki f.oilet setai ir ki 
t; reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės: 

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

$20 Dreseriai, 
tikro aržuolo 
kolonial užbai
gimo

$13.45

^-DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomus per 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisu*.

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

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

į Dienomis: Canal 
8110. Nakt|
Drexel 0950

Boulevard 4180
3235 S. Halsted St
: 9—10 iš ryto ir

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust i and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Trrylor, Prezidentas.

Mis. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Penney 1- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Jei jums reikia 4 šmedų r.iieTamo kambario retų, 
nepraleiskit ptegos nematę šių. Visi padaryti kaip 
gumwocd, valnut, užbaigimo, gražaus Tudor išmar- 
ginimo, verti $125, šiame išparda- ^"7 G
vime už W

AKUAERKA
Pasekmingai p»- 
tnmauja mote
rims prie gimdy- 
■n o , patarimai 
lykai moterims 
•r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

KLEIN BROS fc!
20 and Halsted Street

I h
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4.00 
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styme, o ne ginklavimosi ir tarpusavinės neapykantos 
kurstyme.

Gaila, kad Europa taip ilgai šito paprasto dalyko ne
galėjo suprasti. Per -šiuos metus nuo karo iki dabar ji 
butų galėjusi jau gražiai susitvarkyti, jeigu viešpatau
jančiųjų klasių godumas ir tautinis minių fanatizmas ne
būtų visą laiką stumę ją prie naujų vaidų, konfliktų ir 
smurto. i

Bet gerai, kad atsipeikėjimas atėjo bent dabar. Po 
Locarnos konferencijos Europa, reikia tikėtis, ims paga
liau rimtai statyt pamatus taikos gyvenimui.

Naujienos eina kasdien, ilakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ban- 
•Irovfi, 1739 So. Halsted SU, Chicago, 
UI. — Telefonas; Roosevelt 8580.

BIEDNAS BALTRUŠAITIS.

PERYBOS LOCARNOJE EINA SĖKMINGAI. MAUDININKAI IR KRIK
ŠČIONIŲ SMURTAS

DRAUGIŠKUMAS TARP BUVUSIŲJŲ PRIEŠŲ.

EKONOMINIS KRIZIS IR FINANSINIAI KEBLUMAI.

MILITARIZMAS SLEGIA EUROPA.

yra 
bet 
len-
su-

biz-

Europos valdžių atstovų konferencija Locarnos mie
ste j^u baigiasi. < 
numatyti. Dar prieš konferencijai prasidėslant, “Nau
jienos” išreiškė savo nuomonę, kad Santarvės valdžios su 
Vokietija susitars. ' H 1

Išrodo, kad konferencija pasieks net didesnių rezul
tatų, negu buvo tikėtasi, nes saugumo sutartis tenai bai
gia daryti ne tiktai Francija su Vokietija, bet ir Vokieti
ja su Lenkija ir su Čecho-Slovakija. , ‘ ;

* • • l ‘I
U , ----- ---------------------------------------

Ji ėjo taip, kaip buvo galima iš kalno trauktų 
•^1 2* ••• • I A • 1

Amerikos laikraščių korespondentai negali atsiste
bėti ir atsigėrėti tąja draugingumo dvasia, kurią Locar- 
nos konferencijos derybose parodė visų dalyvaujančiųjų 
valdžių dtštąvai. Pirmu kartu nuo didžiojo karo metų, 
esą, francuzai taip prieteliškai kalbąsi su vokiečiais ir to
kiu smagiu upu vedąs tvarką tuose pasikalbėjimuose 
anglas.

Kas gi pasidarė, kad tų valstybių vyrai staigu pradė
jo žiūrėt į kits kitą be dantų griežimo?

Pasidarė, pirmiausia, tas, kad Europos žmonės jau 
pasveiko nuo to sudurnavojimo, kuris buvo juos apėmęs 
karo metu. Paskui prisidėjo da ir ekonominės bei finan
sinės bėdos, kurios prispyrė taip pergalėtojus, kaip ir nu
galėtuosius suvaldyt savo karštus jausmus.

Bendras ekonominis krizis Europos ir , finansiniai 
valdžių keblumai gal būt yra svarbiausia priežastis, delko 
buvusieji priešai dabar eina prie susitaikymo. Tie vargai 
šiandie slegia ypatingai Santarvės valstybes. Anglijos 
pramonė, nežiūrint visų pastangų, negali atsigriebti jau 
kokie penkeri metai, ir valdžiai tenka nuolatos maitinti 
netoli pusantro miliono bedarbių. Pastaruoju laiku ji 
yra prispirta da ir skirti dideles pašalpas anglių kasimo 
pramonei.

Franci ja gi yra iki i.asų paskendusi skolose, 
tiktai nepajėgia mokėti skolas Amerikai, bet ir 
kuo padengti einamąsias valstybės iždo “bilas”.
kad savo finansų sutvarkymui ji turinti umu laiku sukelti 
ne mažiaus, kaip du bilionu (miliardu) dolerių; tuo gi- 
tarpu vidaus paskola, kurią mėgino užtraukti naujasis 
Francijos finansų ministeris, davusi vos apie du šimtu 
milionų. Šitokioje padėtyje nenuostabu, kad “finansinis 
genijus” Caillaux (išt. Kaio) nuvyko net į socialistų par
tijos konferenciją prašyt patarimo ir pagalbos.

Ji ne 
neturi 
Sako,

Dar aršiaus, negu francuzams, klojasi Paryžiaus nu
mylėtąją! Lenkijai. Iš to, kas pastaruoju laiku praneša
ma apie jos pramonę, prekybą ir pinigų stovį, nuomanu, 
kad tenai prasidėjo tikras* “visų galų suirimas”.

Beveik visi Lenkijos bankai yra subankrotavę.* Len
kų “zloty” smunka. Fabrikai užsakymų negauna. Kre
ditų nėra. Prekyba sustojus. Pramonininkai, matyda
mi, kad toje stovinčioje baloje jokio biznio nebegalima pa
daryti, jau ima kraustyti savo įmones į užsienį. Kitų 
šalių biznieriai pranašauja Lenkijai tokį pat likimą, ko
kio susilaukė Vengrija, t. y. kad Tautų Sąjunga arba kuri 
turtingesniųjų šalių grupė turės paskirti Varšavai “re- 
syverį”.

Kuomet šitokios bėdos spaudžia laimėjusias karą val
stybes, tai noroms-nenoroms joms tenka atidėti savo di
deles fanaberijas į'šalį ir ištiesti ranką nugalėtamjam 
priešui.

Ne dėl to jam tiesti ranką, kad jisai gali panaikinti 
nedarbą Anglijoje arba paskolinti pinigų francuzams ir 
lenkams (to gero ir patys vokiečiai turi neperdaugiau- 
sia); bet dėl to, kad, nesusitaikius su Vokietija, negalima 
paliuosuoti nuo miHtarizmo slogučio Europos ūkį.

Kol Europos valstybės laikys po ginklu milionus vy
rų, kol metai iš metų jos skirs milžiniškas sumas pinigų 
karo reikalams, tol jos neišbris nei iš skolų, nei iš ekono
minio krizio

Lietuvos valstiečių liaudinin
kų partija, kaip žinome, 
griežtai nusistačiusi prieš 
kokių derybų vedimą su 
kais. Vilniaus pagrobimo 
kaktuvių dienoje liaudin
dienraštis, “Lietuvos žinios,“ 
pareikalavo, kad valdžia nu- 

į derybas su lenkais; 
tuo gi taipu tą pačią dieną val
džios delegacija iškeliavo tęsti 
derybas. /

P-as Sleževičius dabar pra
neša, kad valdžia sukonfiskavo 
“Lietuvos žinias“ ir uždėjo re
daktorei Bortkevičienei du 
tūkstančiu litų pabaudos arba 
pusantro' mėnesio kalėjimo.

Kiekvienas padorus žmogus 
šituo klerikalų smurtu 
piktins, 
dininku 
valdančiosios partijos 
nūs, tai iš to dar visai neišei
na, kad valdžia turi teisę 
oponentus bausti. Jokia 
džia taip nedaro, išimant 
ševikų. Tokiąm svarbiam 
tuvai klausime, kaip derybos su 
lenkais, piliečiams turėtų būt 
suteikta pilniausia laisvė išrei
kšti savo nuomones, nes tiktai 
tuomet bus užtikrinimas, kad 
tas klausimas išsiris taip, kaip 
yra geriausia Lietuvos albui.

Kuomet gi Lietuvos “krikš
čionys,“ vesdami derybas su 
lenkais, jėga slopina opozicijos 
balsą, tai jie sukelia žmonyse 
nuožiūrą, 
yra kas tokio blogo, ką valdžia 
nori paslėpti nuo visuomenės.

Valdžios smurto nepateisina 
ir ta aplinkybė, kad vai. liau
dininkų nusistatymas tuo klau
simu gali būt klaidingas, 
ra spaudos laisvė reiškia pilie
čių teisę ne tiktai skelbti sa
vo teisingas nuomones, bet 
taip pat ir daryti klaidas. Nes 
kuris gi yra tas autoritetas, 
kuris gali iš kalno pasakyti, 
kad ta nuomone esanti 
ga,” o ta “klaidinga?’ 
išeina į aikštę tiktai 
nuomonių kovoje. Ne valdžios 
galia turi būt teisėjas šitoje ko
voje, bet sveikas visuomenės 
protas.
- Liaudininkų nusistatymas de 
rybų su lenkais klausimu, mu
sų ąumanyjnu, yra silpnokas. 
Protingiaus žiuri į tą dalyką 
socialdemokratai, kurie sako, 
kad dėl medžių plukdymo Ne
munu derėtis su lenkais reikia, 
nes to reikalauja Lietuvos pa
sirašytoji Klaipėdos konvenci
ja; bet kartu reikia žiūrėti, 
kad po tų grynai technikinio 
pobūdžio derybų priedanga 
Lietuvos diplomatai neįsileistų 
su lenkais į tokias pertraktaci- 
jas, kurios gali apsunkinti tin
kamą Vilniaus klausimo iš* 
sprendimą.

Mums rodosi, kad vai. liaudi
ninkų nusistatymas yra pa
remtas ne reale (tikra) padė
tim, bet partinės agitacijos mo
tyvais. Mat, šiandie yra labai 
pigu, atsistojus prieš minią, 
šaukti: “šalin lenkus! Jokių 
derybų su jais nereikia!“ Toks 
šauksmas pataikys į minios 
jausmus ir bus palydėtas jos 
aplodismentais. Bet ar tai y- 
ra rimta politika, tai jau ki
tas klausimas.

Vienok, kaip sakėme, liaudi
ninkų nusistatymo klaidingu
mas visai nčra pamatas tam,

pasi-
Jeigu valstiečių liau- 

nuomonė skiriasi nuo 
nuomo-

savo 
val- 
bol- 
Lie-

kad tose derybose

Tik-

“teisin- 
Tiesa 

įvairių

llJ išganymas yra produktingųjų jėgų vy- kad valdžia cariškomis priemo-
nėmis smaugtų jų spaudi}.

Jessie W. Donahfle, iš kurios 
;New Yorke tapo pavogta $750,-
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Jau bus apie treji metai lai
ko, kaip Pittsburgh’o .Baltru
šaitis nutraukė ryšius su tais 
makleriais, kurie, apsisiautę 
“komunizmo“ skraiste, kadlija 
dolerius iš neprotaujančių dar
bininkų savo “raudonam 
niui.

Jisai ir jo sekėjai, “kairieji 
komunistai,“ atsimetė nuo 
“Laisvės“ hurpbugierių, bet no
rėjo pasilikti (ištikimais Mas
kvai. Jisai net paskelbė “su
sipratusiam proletariatui,“ kad 
jo frakcija esanti vienintelė 
tikra Maskvos “tezių'’ gynėja, 
kuomet “laisviniai“ elementai 
tai esą tiktai apgavikai ir “ko
munizmo žagintojai.“

įstojęs į šitas vėžes, Juozas 000 vertės brangakmeny.
Baltrušaitis per visus šiuos me*| , ,_______
tus rašė ekstra-kairiųjų leidžia- gavęs per galvą. Ve ką 
muose organuose ( Darbininkų apje jį sak0 įas “autoritetaš:”
Tiesoje,” “Apsišvietime“ ir 
“A-de“) ir prakaitavo, įrodinė
damas, kad • jo komunizmas 
esąs geras, o “centristinis“ ko
munizmas blogas. Kone kiek
vienam tų organų numeryje ji
sai dėjo ištraukas iš Komin
terno nutarimų, kild įtikinus 
skaitytojus, jogei “centristinė“ j 
Amerikos Darbininkų Partija1 
bei jos sekcijos “sulaužiusios“ 
šventuosius Lenino prisakymus 
ir kad todėl jos negalinčios bū
ti 'kofnunistinio Intrnacionalo 
dalim. Jisai tvirtino savo 
skaitytojams/ kad Maskva ne-Į 
turinti su Fosterio-Ruthenber- 
go organizacija nieko bendra; 
ir kad Kapsukas su Angarie- 
čiu, kurie gyvena “ant burdo“ I 
pas bolševikus, nelaiką savo 
draugais lietuviškųjų Limbinių.

Buvo juokinga Tr liūdna žiū
rėti į tą kvailą komediją. Kiek
vienas turįs smagenų ' galvoje 
žmogus galėjo juk matyti, kad 
vadinamoji “darbininkų parti
ja“ yra ne tiktai susijungus su 
Maskva, bet ir palaiko sielą

“...Johanna, .jos Baltrušai
tis ir Ko. leidžia paskalas, 
buk Amerikos Darbininkų 
Partija nesanti sekcija Kė
ni interno, buk jos nariai, 
kuomet jie atvyksta į Sovie
tų Sąjungą, nesą priimami 
į R. K. P. (Rusijos Komu
nistų Partiją). Tai grynas 
melas. Tai toks per akis me
las, kurį gali leisti tįk visiš
kai nusikaneveikę ir suban- 
krutiję politiniai veikėjai. 
Juk jie negali nežinoti, kad 
Amerikos Darbininkų Parti
ja jau senai yra priimta Ko- 
minternan, kaipo jos pilna
teisė sekcija; jie žino, kad 
ADP atstovai dalyvauja ly
giomis teisėmis Kominterno 
kongresuose ir Pildkomo iš
plėstuose plenumuose, vienok 
leidžia tokias paskalas, dru
msčia vandenį, nes drums
tam vandeny lengviau kokia 
žuvelė sugaudyt.“
Toliau tas Maskvos “koševa- 

rų“ padėjėjas vadina Baltrušai-
savo kūne .vien Maskvos send- tį tiesiog “buržuazijos agentu“ 
vičiais. Amerikos komunistų ir “darbininkų klasės nepriete- 
atsižadėjimas savo pirmesniojo liu.”
programo ir vardo buvo pada-j Ekstra-kairiųjų sapnuotojų 
rytas su Maskvos žinia ir paD draugijai bus ypatingai skau- 
nai atitiko tai atmainai, kuri du, kad Pittsburgh’o Juozą, 
per keletą paskutinių metų įvy- kuris plusta “Naujienų“ redak- 
ko pačiam Rusijos bolševizme, torių “pasiučiausiu kontr-revo- 
Iš “revoliucinio“ bakunizmo' liucionierium,” Kapsukas savo 
(anaaChizmo) apaštalų, bolševi- straipsniuose iškoneveikia net 
kai persikeitė į kapitalizmo aršiau, negu Grigaitį. /Jisai 
gaivintojus, “raudonus biznie- rašo:
rius” ir revoliucinio darbininkų 
judėjimo priešus. Tokį pat 
evoliucijos kelią perėjo ir ame
rikoniškieji bolševizmo gramo
fonai, su pačios Maskvos palai
minimu.

Nors tai matė kiekvienas 
protaująs žmogus, bet Pitts
burgh’o politikierėlis su savo 
protinių neūžaugų “bunčium,“ 
užsimerkę deklamavo ir dekla
mavo, kad tai esą netiesa, ir 
kliedėjo apie kokį ten “tikrą* 
bolševizmą,“ kuris neatsižadąs' 
saVo principų (!) ir nekenčiąs' 
“raudono biznio!“ j

Ir to politikierėlio buto tokio 
grynojo ko-

pretenzijoms pa
rado reikalinga net 
Kapsuko “autorite- klasės nepiietelio“ ir “bui’žua- 
rašė, kad šis “išti-'zijos agento“ Baltrušaitis gavo

iš durnumo.
Baltrušaitis vi-

Tai są-

“...Man teko skaityti, kad 
Grigaičio kompanija puolan
ti komunistus, kaipo buržua
zijos agentai; o Baltrušaičio 
kompanija 
Tai netiesa.
siškai nčra durnas.
numingąs darbininkų eilių 
skaldytojas ir mulkintojas. 
Jo uždavinys* tas pats, ką ir 
Grigaičio. Abudu jie buržu
azijos agentai, tik kitais ke
liais eina, kad savo tikslą 
atsiekus. Baltrušaitis su 
savo Johanna net moka den
gtis leninizmo skraiste, veid
mainingai neva nusilenkia 
prieš Kominterną.”
^Vįulinasi, be “darbininkų

naivaus, kad savo 
monizmo“ 
remti jisai 
panaudoti 
tą.“ 
kimus 
tojas“ 
matąs 
griekus, tik dar jo žodis nepa- butų iš tiesų toks ‘'nedurnas, 
siekęs lietuviško proletariato; kaip įsivaizduoja tas Maskvos 
bet kada nors tatai atsitiksią... i>asakorius, tai jisai senai bu-

Na, ir atsitiko! ' , tų supratęs, jogei didžiausi
Paskutinėmis dienomis Bįo- darbininkų mulkintojai ir veįd- 

oklyno “raudonųjų biznierių” mainiai yra patys Kominterpo 
organe tilpo du Kapsuko raši
niu apie Baltrušaitį ir jo frak
ciją. Juos perskaitęs, ekstra- 
kairiųjų sapnininko redakto
rius tur-but jaučiasi, kaip ko-

Jisai 
darbininkų klasės kovo- iš savo gerbiamo draugo da ir 
iš Moskvos aukštybių “veidmainio” epitetą!
Amerikos “centristų Jeigu ekstra-kairiųjų vadas 

M

patys Kommterpo 
mekleriai, ir iš ‘kapsuįiškų 
komplimentų tiktai nusišypso
tų. Bet ką jisai darys dabar? 
Visi jo poteriai tapo sumaišy
ti!

Drabužių mados ir sveikata, f 
—Milžiniški vėžiai.—Inte
ligentijos gyvenimas Ru
sijoj. — {steigta fondas 
Scopes’ų šelpti.
Kodėl žmonūs dėvi irabu- 

ŽOJK?
Puviršiitiniai žiūrint, .atsa

kyti į tą klausimą labai leng
va.

Drabužiai žmogui reikalinga 
visų pirma tam, kad apsaugo
ti kūnų nuo šalčio ir susižei- 
dinių. Bet ar ištikrųjų žmo
gus pradėjo vartoti drabužius 
tik tam tikslui?

Ne, -atsako garsus vokiečių 
antroųjologas Dr. Klaatsch. Ir 
štai kodėl. Ugninės Žemės gy
ventojai net ir dabar jokių 
'drabužių nedėvi,, nežiūrint į 
tai, kad oras ten kartais yra 
pusėtinai šaltas. Dr. Klaatsch 
mano, kad pirmpradinė priežas
tis, kuri paskatino žmogų dė
vėti drabužius, buvo noras 
puoštis, dekoruotos. Juk ir da
bar laukiniai žmones labai mė
gsta dekoruotos: jie ištepa ku- 

:ną dažais, dėvi auskarus* įsi
veria j nosj ir lupas visokius 
kaulus, ir Išviso' labai mėgsta 
blizgučius.

Kaip dalykai esti su civili
zuotais žmonėmis? Niekas tur- 
but netvirtins, kad civilizuo
tas žmogus dėvi drabužius tik 
tam, kad nuo šalčio apsisau
goto. Taip nėra. Civilizuoti 
žmonės irgi mėgsta dekoruotos. 
Ką reiškia visokios mados, ku
rios mainosi kas metai? Viena

* I *
tik dalyką: žmonės vaikosi 
paskui madas' todėl, kad jie no
ri gražiau atrodyti.

Visi žino moteriškų drabužių 
madų tendenciją. Cinikai sako, 
jog musų dienų moterims ru
pi ne kaip gražiau apsirėdyti, 
bet kaip gražiau “nusirėdyti”...

Bet tame, kad sijonai su
trumpėjo ir moterys pladkus 
pradėjo kirpti, nėra nieko blo
go. Taip mano garsus Anglijos 
fizįologos Leonard Ilill. Pasak 
jo, butų gerai, kad moterys 
niekuomet nuo tos mados neat 
sižadūtų. e

• Dr. Hill yra tos nuomonės, 
kad žmones perdaug drabužių 
dėvi. Antra, tie drabužiai esą 
labai netikusiai padaryti svei
katos žvilgsniu, ypač vyrų. 
Vyrai dėvi tokius drabužius, 
kurie neprileidžia saulės spindu 
lių. Dabar tiktai yra patirta, 
jog ultra-violetiniai saulės 
spinduliai yra nepaprastai nau
dingi sveikatai. Džiova ir rachi- 
tas gydoma tų spindulių pa
galba. Patirta, kad rachitu 
vaikai labiausia apserga žiema, 
kada jiems mažai saulėj tenka 
būti.

Dr. Hill pasakoja apie vienų 
žmogų^ kuris visuomet šaltį 
jautęs. Nežiūrint į tai, kaip 
storai jis neapsirėdydavęs, bet 
sušilti negalėdavęs. Ant galo, 
jis išvvkęs į Australiją, kur 
pradėję^ imti “saulės vonias.“ 
Į trumpą laiką jis visiškai nuo 
šalčio atsikratęs ir pradėjęs 
kuopuikiausia jaustis.

Vokietijoj yra susitvėrusi 
skaitlinga organizacija, kuri 
skelbia “saulės kultą“: veda 
propagandą, kad žmonės, kuo- 
daugiausia naudotųsi saulės 
spinduliais. Dr. Hill sako, kad 
tos rųšies propaganda esanti 
naudinga. Tačiau ta vokiečių 
jaunimo organizacija yrd tiek 
įdomi, jog apie ją verta pla
čiau pakalbėti. Aš tai padary
siu kitą kartų.

O dabar dar apie drabužius. 
Dr. Hill sako, jog yra neišmin
tinga vaikytis paskui madas. 
Sakysime, šilkas sveikatos 
žvilgsniu yra blogas drabužis, 
nes jis nepcrleidžia saulės ultra
violetinių spindulių. Jeigu dra
bužiai butų siuvami atsižvel
giant į sveikatos ^reikalavimus, 
tai jie daug pigiau atsieit’.’, ne
gu dabar, ir butų patogus dė
vėti. Butų geriau, jeigu taip 
butų. Bet tankiai žmones nors 
ir žino kas yra naudinga, vie
nok nedaic to.

Nova Scotia pakrantėj prieš 
keleto} savaičių • tapo pagautas 
37 colių ilgio vėžys. Jis svėre 
18 svarų. Tai buvo tikra sen
sacija.

Bet New Yorko prieplaukoj 
senovėj pasitaikydavo pagauti 
ir didesnių vėžių. Vienok dabai 
jį nebėra. 1792 m. W. Eddis 
parašę knygą vardu “Letters 
Irom America.” Toj knygoj 
jis sako, jog prieš karą su An
gliju Ncw Yorko prieplaukoj 
buvo pagautas milžiniškas vė
žys, kokių penkių ar >šešių pū
dų ilgio. Eddis sako, kad ka
rui prasidėjus tie \ ežiai visiš
kai apleidę Ncw Yorką. j ur 
būt, išsigando...

Adriaen van der Donck sa
vo užrašuose (1649 m.) irgi 
pastebi, kad Ngw Yorko prie
plaukoj gyvenę milžiniški vė
žiai; bet, pasak jo, “those a 
foot long are better for serving 
at table“.

Prieš kiek laiko atvyko iš 
Ruhijos prof. SinicinHr apsi
gyveno New Yorke. h:i *i'd 
jis jau padare porą pranešimų 
apie rusų ini ‘ligentiyjs 1.1-li
čius. Pasak jo, rusu inteligen
tija gyveno tol, kol tikėjo į 
pasiliuosavimą, o paskui — nu
mirė ir dabar yra niekas dau
giau, zkaip tik vaikščiojantis h- 
v^nas.

Pilnai atsiduoti mokslui ne
galima. Prievartos valdžia rei
kalauja •dalyvauti politikoje. 
Diena iš dienos kalama galvon, 
kad šnipavimas valdžios nau
dai yra pilietinė pareiga. Net 
vaikai įtraukiami į tą šlykštų 
darbą.

Važiuoti į Rusiją esą nėra 
jokios prasmės: ten nėra darbo 
ir pusbadžiu reikia gyventi. Vi
si^ kas tik gali, važiuoja į už
sienį, (f likusieji svajoj i apie 
tai. Jeigu butų galima iš Ru
sijos išvažiuoti, tai dauguma 
pasinaudotų ta proga.

Masū -kaimiečia' ir darbui':’ 
kai—priešingi bo’Ševikams. bet 
pasvvųs ir nepajėgia nunešti 
jungą. Inteligentija prislėgta 
ir negali liaudžiai padėti.

Gan nejaukus paveikslas. Bet 
kas per .vienas yra prof. >ini- 
ein? Ar galima jo I virt mi
mams priduoti bet kokios reikš
mės?

Galima tięk pasakyti, jog 
bolševikai gan aukštai statė 
prof. Sinicino gabumus. Tai 
nėra plikas tvirtinimas. Komu
nistų mokslo literatūroj prof. 
Sinicino vardą mes užtinkame 
šalę' prof. K. Timiriazevo, ku
ris, kaip žinia, prieš mirtį nu
ėjo tarnauti bolševikams. Prie 
to dar reikia pridurti, kad prof. 
Sinicin yra biologas.

Bet, matyti, Rusijoj mosklas 
yra tiek “subolševikėjęs“, kad 
net biologai negali liuosai savo 
specialybe užsiimti ir turi bėg
ti į užsienius.

John T. Scopes, kuris buvo 
teisiamas Tennesscc valstijoj 
už evoliucijos išguldinėjimą, 
tiek pagarsėjo, kad vodeviliai 
sumanė iš jo biznį sau pasida
ryti. Jie supranta žmonių psi
chologijų. Kiekvienas juk eis 
pamatyti tą “dyvą”, apie kurį 
th?k daug laikraščiai rašė. Re t 
Scopes griežtai atsisakė nuo 
vodevilių pasiūlymo, pareikšdar 
mas, kad jis nenori komercia- 
lizuoti padalytų jam reikiamą. 
Vietoj to jis nusitarė speciali
zuotis biologijoj iridar daugiau 
patirti apie evoliuciją.

Kadangi Scopes yra netur
tingas, tai mokslininkai sukūrė 
fondą, kuris ir rems jį. Prie to 
fondo prisidėjo tokie garsus 
žmones, kaip I>r. David Starr 

’Jordan, 'Dr. Jacoh G. 'Lipman, 
Prof. M. F. Guyer, Dr. May- 
nard M. Metcalf, etc.

Scopes dabar lanko Chicagos 
universitetą, kur jis žada pasi
likti trejus metus kad gavus 
filosofijos daktaro laipsnį.

—K. A.
f
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Del kredito klausimo Lietuvoj
IV.

Kredito įbUigo^ Lietuvoj prieš 
karą. — Nepriklausomosios 
Lietuvos kredito aparatas ir 
jo stovis.—Mitoka apyvartos 
kapitalo bankuose.—4Litų« pa
stovimi »s yra vienintelis 
kredito krizio malšintojas.— 
Daugiau savytarpio bendru
mo Amerikiečių ir Lietuvos 

finansų ir biznio santykiuo
se.

sio 1925 met. Tenai imama do
mėn tik svarbesnius kredito j- 
staigos, ir jų priskaitoma iš 
viso 31. Čia mes betgi tesusto 
sime prie 10 Akcinių ir 2 Ko
operacijos bankų. Štai tūlos jų 
. kaitline.-, imant milijonais li
tų ;

Bankai, įvairios kredito 
draugijos ir kitos skolinimo 
bei taupymo * įstaigos yra 
krašto ekonominio gyvenimo 
reguliatoriai: l>e jų nėra gali
ma prekyba, pramonė ir že
mės kultūra. Kai į jure su
bėga vanduo upėmis ir iš ten 
vėl geruoju ir pavidale debe
sų ir lietaus esti išsklaidomas 
po sausžemios, taip ir krašto 
pinigai suplaukia į bankus ir 
iš čia paskolų formoje yra 
duodami ten, kur jų labiausiai 
reikia. Didelis kredito įstaigų 
skaitlius ir geras jų stovis ne
abejotinai reiškia aukštų eko
nominę šalies kulturąr

Prieš karą šių dienų laisvos 
Lietuvos plote finalininkų ap
skaitymu, veikė 15 privačių 
kredito įstaigų, būtent:

3 akcinių bankų skyriai,
12 kredito draugijų,
1 vadstyftiės banko skyrius 

ir daugelis taupomųjų kasų, 
kurioee buvo sudėta apie 15 
mil. rublių taupmenų. Privat. 
kredito įstaigose indėliai (de
pozitai) apytikriai siekdavo 
virš 6 mil. aukso rublių me
tams, arba 30 mil. litų; dis
konto ir paskolų operacijos 
siekdavo maždaug 5 mil. rub
lių arba 25 mil. litų; už eina
mas Sąskaitas (current 
accounts )buvo mokama 3 ar 
V/c; už metinius indėlius mo
kėdavo 5 arba ir daugiau; dis
konto kaina buvo 8%. Kredi
to įstaigos, pačios > gaudamos 
pigų kreditų iš vidaus ir už
sienio, — visai lengvai, be ma
žiausio įtempimo galėjo norin
tiems duoti apie 12 mil. rub
lių arb^i 60 mil. litų kredito. 
Toks tebuvo kredito ieškoji
mas tada. Del viso to, kas 
buvo prieš karų, — dabar 
mums teliko vien kartus atsi
minimai. Visi musų depozi
tai, visos musų prakaito taup
menos sykiu su bankais išdū
mė Rusijon, ir keista, kad iš 
ten, nežiūrint visų pastangų 
atgauti, — iki šiol negrąžinta. 
Iš to sovietų valdžia nepratur
tėjo, o mums tie skatikai buvo 
ir yra brangus.
Kaip kitose srityse, taip ir čia 

T.ietuvai prisėjo viską iki ma
žiausio daikto pačiai iš naujo 
daryti. Ir štai dabarties me
tu Lietuvos kredito laukę da
lykai jau kitaip atrodo.

Kredito įstaigų skaitlius 
1925 metų pradžioje buvo 
toks:

Banko pavadininvas Balansas, pfadž.N r. 102 1 1925
t) Lietuvos Bankas 91,8 157,2
2) Lietuvos Žemės Bankas — 50,3
3) Lietuvos Ūkio Bankas 26,6 12,3
4) Lietuvos Prekybos ir

Pramones Bankas 18,6 12,3
5) Lietuvos Komercijos

Bankas 8,9 12,4
6) Lietuvos Tarptautinis

Bankas 6,2 9,7
7) Lietuvos Kredito

Bankas 6,2 9,7
8) Centralinis žydų

Bankas 14,1 22,8
9) Tautinis Lietuvių

Bankas 0,0 1,8
10) Rygos Komercij. Banko

skyrius f t 0,9 1,4
11) Ukin. Sąjungos

Centralinis Bankas 0,5 1,9
12) Lietuvos Kooperacijos

Bankas. 0,5 1,9
13-13 Kitos 9 kredito

įstaigos MM MM

—,—,-----------------
Balansą (resursų) suma 183,1 333,3
Pagrindinių ir atsargos

kapitalų suma 40,0 92,4
Diskonto operacijų suma 21,6 30,3

60,5Paskolų operacijų suma 32,3
Diskonto ir Paskolų

bendrai 53,9 90,8
Depozitų suma 31,2 71,2

čius (apie 18%) užsienio kre
ditoriams; turėdami mažą ka
pitalą, bankai stengėsi jį kuo- 
daugiausia išnaudoti, didinant 
jo apyvartą tuomi, ka<į tuos 
paičus pinigus skolindavo ke
liems mėnesiams keletą kartų 
metų bžgyje; taip elgdamiesi 
bankai galėjo didesnį skaitlių 
“aprūpinti”. Prie viso to, čia 
beabejo lošė tūlą rolę ir dar 
ni išnykusi Spekuliacija, kaip iš 
skolininkų taip ir iš kredito
rių pusės. Tokių brangių ir 
tokių trumpalaikių kreditų 
vargais negalais galėjo nau
dotis pirkliai, bet suprantama 
visai negalėjo naudotis svar
biausias krašto gamintoja 
ūkininkai. Kredito krizis 1921 
metais nustojo bent kiek savo 
aštrumo; Lietuvos , BatUtas jau 
skolino už 10 ar 12%, o kiti 
bankai už 15 ar 20%. Veikė 
pernai įkurtas ilgalaikinio kre
dito Žemės Bankas, kuris tei
kė kreditus ūkininkams. Žemės 
Bankas davinėjo paskolą ma
žiausiai metams už pigesnį 
nuošimtį negu visi kiti bankai 

apie 7% , ir 1924 metais jau 
įstengė paskolinti 4,3 mil. litų. 
Pradžiai, — tai didelė suma ir 
tai iš kitos pusės parodo, kaip 
dideli yra Lietuvos ūkininkų 
reikalai. Dauguma jų vis dar

ga ir geriau tvarkosi, jų kapi
talai ir apyvartą pamažu didė
ja, auga visuomenės pasitikė
jimas ir sykiu su tuomi auga 
indėliai bankuose ir taupymo 
kasos. Čia prisvilta pabrėžti tą 
svarbų faktą, kad nežiūrint Į 
katastrofingą vokiečių valiutos 
(markių) žlugimą, Lietuva sa
vo pajėgomis, suprantama, nei 
be nuostolių, įstengė išplaukti! 
iš |os finansines suirutės^ įsten- I 
ge sutverti ir išlaikyti savo pi
niginę sistemą, kuri susilaukė 
komplimentų iš Anglijos, Fran- 
cijos ir Tautų Sąjungom. Rei
kią pabrėžti ir tą faktą, kad 
iki šiol nei vienas Lietuvdjc 
įsikūręs bankas neužsidarė, nc>- 
subankrulavo. 'Liesa, ^sunkiau
siuoju momentu, pereinant nuo 
markių prie litų, kai kurie ban
kai ir sykiu su jais jų klientai 
gerokai nukentėjo, bet visgi iš
liko, atsigriebė, susitvarkė ir 
dabar veikia visai normaliai. 
Kadangi Lietuvos Emisijos 
Banko politika yra išmėginta 
ir nenumatoma, kad ji keistų
si, todėl ir pastovus santykis 
tarp lito ir dolerio yra, galima 
tvirtinti, garantuotas ir tas 
kad litas yra"ir bus pastovus 
duoda vilties, kad kredito sun
kenybės Lietuvoje išnyks na
tūraliu keliu. Vienok tuom pu

šie pastarieji, savo keliu, turė
tų visą biznį su Amerika atliki
nėti per “lietuviškus” bankus.
Čikagoje. —P. žadeikis.
6 d. spalio 1925 m.

Tel. Boulevard 8582 ir 2418
Dr. Konstancija Abraičiutė 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St. 

Valandos nuo 2 iki 4 po piet; ir nuo 7 iki 9 vakare k

BANDYKIT 
zBohėmian 

Hop-Flavoned

PurHan
Malt
Teikia geras 

pasekmes ♦
Parinktas materiolas

p- NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. «=
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti Ji su narkotiikals nuodais, 

kad "apmalšinti” jo skausmą paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių.
Du geriau—duokite jam truputi

BAMBINO
tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuofojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotlAkų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta ii daržovių iisunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių
dieglio, mMlungio. Kūdikiai mėgsta j|. Jie net prato daugiaus.

BIZNIERIŲ DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI
Skaitykit kas dieną ir patėmykit permainas

Žemiau seka dovanos musų 
biznierių, kurios bus išdalytos 
Nauj:enų Maskarado daly
viams, kuomi nors ypatingu pa
sižymėjusiems, ar tai kliubams 

‘ar pi .vienoms ypatoms. Naujie
nos apvertindamos kiekvieną 
dovaną suteiktą per kiekvieną 
biznierių, prašo savo skaityto* 
jut kuoarčiausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio įs
taigomis ir nuolatos remti 
juos.

Pinigais ..................... $15.00
Bowman Dairy Company, 140- 
158 W. Ontario St., Chicago.

Keisą Malt ............... $10.00
Marąuette Malt and Hops Co., 
J. KOMINSKAS, vedėjas,

6250 So. Campbell Avė., 
Chicago, III.

Perlo karolius, vertės $10.00 
Dovanoja P. K. BRUCHAS,

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

Akcinių bankų .............. 10
Kooperacijos bankų .... 2 
Bankinių namų ir įvairių 
kontorų .....................    10
Savytarpio kredito drau- 
g'jU  ............. 16
'laupom.-skolin. kasų ir 
bendrovių ......................... 26
Liaudies ir smulkaus kre
dito bankų ................. 836

iš viso \400
Prie to 100 dabar pasekmin

gai veikiančių kredito įstaigų 
reil ia dar pridėti Akcinių ban
kų skyrius, kurių yra apščiai. 
Lietuvos Banko (Emisijos) 
24 skyrius; I’Tekybos ir Pra- 
mo iės ir Ūkio bankai turi jų 
dar daugjau. Galima tiesiog 
nusistebėti kaip greit toks pla
tus kredito įstaigų tinklas ta
po Įkurtas į tokį trumpų 5 me
tų laiką.

1 ad kiek arčiau pažinti Lie
tuvos krtdiio įstaigų stovį ir 
jų darbuotės pobūdį, pasinau- 
dotime daviniais, paskelbtais 
19 numery “Statistikos Biule
teny” kame, sulyginamas kre
dito įstaigų stovis 1 d. sausio 
1924 metų su stoviu 1 d. sau

Tokiu budu į vienų metų 
-laiką ;bankų balansai išaugo 
beveik dvigubai; bankų pagrin
dinis ir atsargos kapitalai, ku
rie reiškia bankų pačių kredi
tingumo pamatą, daugiau negu 
pasilviigubino, depozitai taip 
pat daugiau negu pasidviguhi- 
no ir tai reiškia didėjimų žmo
nai pasitikėjimo savo kredito 
įstaigomis, diskonto ir pasko
lų operacijos bendrai imant 
padidėjo iš 53,9 mil, litų iki 
90,8 mil. litų, tai yra išaugo 
68%. Pavyzdžiui, Ūkio Ban
ke paskolų ir specialių sąskai
tų - operacijos išaugo iš 7,2 
mil. litų iki 18.2 mil. litų. Vek
selių diskonto sumos padidėji
mas reiškia kvaito įga’ėjimas 
daugiau prekių nupirkti ir su
vartoti. Apart to, akcinių 
bankų i>adėtis pagerėjo 'ku 
. u .n, kad jų skolos s imažėjo 
iš 15,1 mil. litų iki 11,8 mil. 
litų. Visi akciniai bandai bė
gyje 1924 m. turėjo dvigubo 
pelno negu pernai metų, išski
riant vieną Prekybos ir Pra
monės banką, kuriam teko iš
lyginti praeities veikimo lulus 
trukumus. Svetimos tvirtos 
valiutos suma visuose ban
kuose bendrai ‘padidėjo iš 
23,5 mil. litų iki 55,4 ‘mil. litų. 
Sulyginamai nebloga kredito į- 
staigų padėtis paeina iš pasto
vių litų valiutos įvedimo gale 
1922 metų: bankai ir prekybos 
įstaigos, kurios tarp kitko už
siiminėjo spekuliacija, buvo 
priverstos mesti spekuliaciją 
markėmis ir rimčiau imtis kre
dito organizavimo. Aukščiau iš
vardyti bankai išimant Rygos 
Komercijos banko skyrių Šiau
liuose ir Tautinę Lietuvių Ban
ką Klaipėdoje,— visi randasi 
Kaune.

Akyvaizdoje tokio kredito į- 
staigų skaitliaus ir akyvaizdo
je sulyginant neblogos jų pa
dėties, dar net gi kaip mato
me gerėjančios, atrodo lyg 
nuostabu, kad Lietuvos bankai 
dar neįgali patenkinti visų 
jiems adresuojamų kredito rei
kalavimų, kaip tat minėjome 
praeitame straipsnyje. Taip 
pavyzdžiui, bėgyje 1924 metų 
iš Lietuvos Banko buyu pra
šyta kredito *98,8 mil. Titų, o 
kredito duota tiktai 37, 7 mil. 
litų, tai yra pustrečio syk ma
žiau įduoda, negu įprašyta. 
Panašiai ir kituose bankuose. 
Už suteikiamą kreditą bankai 
imdavo nepaprastai aukštus 
procentus: apie 35%, gi pa
skalą duodavo tik labai trum
pam laikui: 3 ar 4 mėnesiams. 
Tokia padėtis susidarė tuoj po 
litų įvedimo 1922 m. Ta slinki 
padėtis tęsėsi per ištisus 1923 
m. e Aukštumas procentų aiški
namas tuo, kad patys bankai, 
turėdami mažus pagrindinius 
kapitalus, neimponavo savo 
kreditingumu ir todėl turėjo 
patys mokėti aukštus nuošim

po senovės kviečia gydytoją 
ligoniui mirštant, kreipiasi į 
banką nebematydami kitos iš
eities. • Bet jau vien ilgalaikio 
kredito įkūrimo faktas reiškia, 
jog pats aštriausias 
krizis Lietuvoje yra 
ėjęs.

Šiais 1925 metais

kredito 
jau per-

kredito 
krizis Lietuvoje vėl bent kiek 
palengvėjo, bet toli dar neper
ėjo: Lietuvos' Emisijos Bankas, 
nors vėl sumažino procentus: 
už vekselių diskontą iki 7%, 
už paskolas eksportininkams 
iki 6%, bet tuo pat lai^u nu
tarė neduoti kredito importi- 
ninkams. Tat gana karakterin- 
ga. Kooperatyvai gauna pasko
los, kad ir ne tiek, kiek rei
kia, bet už 6% . žemės Bankas 
pradėjo davinėti paskolas net 
iki 10 metų už procentus nuo 
5,5 iki 8. Prie to *viso jaučia
mas didelis reikalas dar kito 
ilglaikinio kredito banko, — 
specialiai miestų statybos rei
kalams.

Taip tat, Lietuvos Emisijos 
Bankui, bendrai stovint auksi
nės litų valiutos Sargyboje, 
kredito krizis (Lietuvoje žings
nis po žingsnio eina mažyn, 
kredito sąlygos lengvėja, kre
dito įstaigos laikui Ižėgant au-

sitenkinti neužtenka, — reikia 
ieškoti priemonių tam procesui 
pagreitinti. *

Kadangi aukščiau išvardintos 
Lietuvos kredito įstaigos pavo
jingiausiais laikais, kurie tiki
me niekad nebegryš, parodė sa
vo patvarumą, tai nėra, jokio 
pamato jiems nepasitikėti da
bar, kad jie operoj a vien tik 
tvirta valiuta, savo ir svetima. 
Todėl Amerikos lietuviai turė
tų dabar drąsiai atlikinėti sa
vo skaitlingus reikalus su Lie
tuvos bankų pagclba ir naudo
tis jų patarnavimu, tiesioginiai 
rašant jiems, arba čionykš- 
čioms lietuviškoms. įstaigoms 
(bankams, (laikraščių redakci
joms ir notarų ofisams) tarpi
ninkaujant.

Lietuvių sulyginamai visgi 
yra nedaug. Tat laikykimės 
bendrumo ir biznio srityse. 
Kam davinėti progas iš musų 
labo
Amerikos lietuviai juk turi 
čia savas kredito įstaigas (ban
kus ir bendroves), o tuo tarpu 
kodel-gi eina pas svetimus ir 
įdeda savo taupmenas į sve
timus bankus? Aąaerikoniškai- 
lietuviški bankai galėtų užmeg- 
sti savo procesinius santykius 
su visais (Lietuvos bankais', o

SIERINES VANOS 
, i 'I ■ 

Elektros prietaisai mank- 
štinimui kūno

(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai C 4 
nakvinei ..................... I ■ ■ w

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tel. Boulevard 4552

Fonografą vertės .... $400.00 
PEO?LES FURNITURE CO. 
arba Lietuvių Rakandų Bendro
vė si vi įlinkai dviejų didžiausių 
kraut ttvių, lietuvių Amerikoje.

1912 So. Halsted St.
41'<7 Archer Avė.

3321 So. Halsted Street, 
Chicago, III. /

naudotis svetimiems?

Ar jus žinote, kad \
Romoj, Italijoj, bus suvažiavinuis 

tarptautinio statistikos biuro. LicS 
tuva į tą suvažiavimą siunčia du 
savo atstovu: P. Klimų ir Fe te
rmišką. Ar jus žinote, kad daugu
mas žmonių noriai užmoka biskį 
daugiau už Turkiškus cigaretus ne
gu už kitus ir kodėl? Todėl, kad 
Turkiškas tabakas yra du arba 
tris sykius vertesnis negu kitas ko
kis tabakas. lieiinar Tui'kj&ki ciga- 
retai suteiks jums 100% gryno 
Turkiško tabako. Paprasti cigaretai 
suteiks jums maišytų tabakų.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį 
—---------------------------------------1

Kimball Upright ir Grand 
Reproducing Pianai

5-kių Tūbų Radio Sėt $50.00 
Dovanoja J. F. BUDRIK.

Pienų ir kitokių muzikalių 
daiktj krautuvė, 3343 So. Hal
sted St. Chicago, III.

Pečių vert/s ..... ..... $19.00
Dovaioja PETER BARŠKIS 
Rakandų, karpetų, pečių ir ki
tokių daiktų krautuvė,

17' 8 West 47th St.
Chicago, III.

Elektrinė Lempa, vertės $19 
dovanoja Z. PIETKIEWICZ 
Rakandų, kaurų, karpetų, pečių 
ir fonografų krautuvė,

1721 West 47-th St.
Chicago, III.

Perlo karolius, vertes $15.00 
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktų ir laikro
džių krautuvė,

2422 West 47-th Street,
Chicago, III.

Sieninį laikrodį, vertės $15.00 
Dovanoja A. R. JUNIEWIECZ, 
Aukso daiktų ir laikrodžių, 
krautuvė, specialistas laikro
džių taisyme ir šliubinių žiedų.

3317 So. Halsted Street, 
Chicago, IK.

Smuiką ......................  $15.00
International Music Shop, G. 
BALSEVIČIUS savininkas,

1722 W. 47th St.
Chicago, 111.

Pusę tuzino paveikslų $10.00 
Dovanoja W. J. STANKŪNAS, 
Fotografas, •

3315 So. Halsted Street, 
Chicago, UI. '

. «• «»

• Laiptus langams plauti, ver
tės $5 dovanojo Jul. Adomai
tis, Naujienų rėmėjas, 5650 
Bišhop St., Gidėto, UI.

1

Elektros prosą vertės $4.2u , 
ir skutimosi įtaisus vertes $3 
dovanojo A. J. KAREIVA & 
SON Hardware ir maliavų 
krautuvė, 4537 So. Wood St., 
Chicago, III.

Setą iš 12-kos .............  $6.00
G. Benošiu®, aptiekorius, 1616 
VV. 47th St., Chicago, III.

Perlo karolius arba portei- 
garą vertės$5 aukojo CHAS. 
MICHEL, auksinių daiktų ir 
laikrodžių krautuve, 3320 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Perfumų ir Ružčs, vertes $3. 
Dovanoja OREMUS DRUG CO 
Gyduolių išdirbėjai,

3313 So. Halstd Street, 
Chicago, III.

'Sliperius, vertės ....... $3.00
Dovanoja WILS0N’S FASH- 
ION SHOE,

Čevcrykų. krautvė, 
3235 So. Halsted Street, 
Chicago, tll.

Kuomet ateina vakaras, jus pasi- 
imat muzikos rolei), įdedat j pianą, 
paspaudžiat guziką ir jums plaukia 
gūžiausi muzikos garsai; jus tuomet 
turite visą vakarą draugą — Kim
ball Reproducing Pianą. šis pianas 
taip yra padarytas, ir groja taip pui
kiai, kad jus gaunate muziką geriau
sių pasauly artistų — pianistų, taip, 
kaip jie patys giotų. Viųn tiktai 
Kimball Reproducing lianas gali 
taip groti. Kiekvienas piano modelis 
yra padarytas kuopuikiausiai. Kim
ball Reproducing pianai yra geriau
sios rųšies.

Ateikit ir pasiklausykit kaip gro
ja Kimball Pianas. Jus negalėsit at
sidžiaugti jo puikiais garsais. Jus 
būtinai turit tą pianą pamatyti ir iš
girsti grojant, kad tikrai įvertinus ,jo 
gerumą.

Tai tiek iki šiai dienai —kas 
daugiau ?

" j 
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Parduodam ant lengvų išmokėjimų

KRAUTUVES ATVIROS VAKARAIS

Vienintelės Lietuvių Rakandą Krautuves Parduodančios Kimball Pianus

4177-83 Archer Avė
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St
J. NVKROŠIS', Vedėjas.

1 •• I ' .

Vilnius
1323-1923 Į

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
s u pr autam a kalba pradeda savo raštą: x

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovšį buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.“
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų huvot inusų bus'

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chica«o, BĮ.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dvi bombos sprogo Įdomi paroda

Šerifas Hoffman nuteis 
tas kalėjiman

Hoffman gavo 30 dienų, o ka
lėjimo viršininkas West- 
brook gavo 4 mėnesius kalė

jimo.!

Federalinis teisėjas \Vilker- 
son užvakar nuteisė Cook pavie 
to šerifą Peter M. Hoffman 30 
dienų kalėjimo ir užsimokėti 
$2,500 pabaudos už teismo pa
niekinimą, kadangi jo priežiū
roje esančiam pavieto kalėjilne 
buvo duodama perdaug lais
vės federaliniems kaliniams 
butlegeriams Druggan ir Lake.

Kapt. Wesley H. VVestbrook, 
buvęs tuo laiku kalėjimo vir
šininkas, už tą patį dalyką li
ko nuteistas keturiems mėne
siams DcKalb pavieto kalėji
man, Sycamore, 111., kur da
bar sėdi Druggan. Piniginės 
pabando- jam neuždėta.

Jie gal dar šiandie bus išga
benti kalėjiman.

Visi kiti surišti su šiuo di
deliu skandalu Cook pavieto 
kalėjime, irgi liko rasti kalti 
— kaliniai Lake ir Druggan, 
buvę kalėjimo sargai Foerst, 
Thompson, Fitzgcrald taipjau

Užpereitą naktį sprogo dvi 
bombos, viena prie barzdasku- 
tyklos, o kita prie pieninyčios 
pridavydamos už $2,000 
stolių.

Pirma bomba sprogo 
Joseph Urbas pieninyčios, 1751 
W. Huron St. PieninyčJoj tuo 
laiku nieko nebuvo, bet tardo
ma- policijos pirmas atėjęs dar
bininkas Joseph Janas, 1639 
\V. Huron (St., pasisakė girdė
jęs gandus apie kivirčius dėl 
biznio.

Antra bomba sprogo prie 
Paul Vasenoff barzdasku tykios, 
1055 N. Ashland Avė.

nuo

Bomba State gatvėj

gatvėj, 
Bomba 

ša lygai vio 
Auto Parts Co. ir

Užpereitą rytą sprogo smarki 
dinamito bomba State 
tarp 21 ir 22 gatvių, 
buvo padėta ant 
tarp Eik r
Rex hotelio ir kavinės. Abi tos 
įstaigos liko smarkiai apgriau
tos; visoje apielinkėje nuo 
trenksmo langai išbildėjo. •

Kam buvo taikoma bomba 
— neišstengiama susitaikinti. 
ReN hotelio savininkai sako, 
kad bomba buvo taikoma Eller 
Auto Parts Co., nes ji . turėju
si kivirčių dėl neuždarymo sa
ve biznio sekmadieniais; be to 
tą kompaniją valdo du broliai, 
kurie yra žymus “Valley“ po
litikoje, nes jų brolis yra tei
sėjas, o jų tėvas yra sanitari 
nio distrikto narys.

Eller broliai gi sako, kad
tapo rasti kalti, bet nuospren- bomba buvo taikoma Rex bo
dis jiems bus išneštas gruodžio , geliui, nes ir pirmiau sproguli 
7 d., ir Jie gali pasiliuoeuoti! bomba prie kito tų pačių žmo- 
(išėmus Druggan ir I<ake, ku- nių valdomo hotelio; o tai del
ne sėdi kalėjime už pirmes-'to, kad hotelis kivirčijasi su 
nius nusidėjimus) užsistatę po1 nickuriais butk'geriais ir mun-

American Exposition Palace, 
666 Hike Shore Drive, dabar 
yra laikoma labai įdomi Illinois 
išdirbinių paroda. 
Illinois išdirba, pagamina ar 
užaugina, yra išstatyta šioje( 
parodoje. O užauginama ar pa- koiįonijoae

,gia prasiskverbti į jos narius.' 
■Mes tik tiek žinome, kad Vaidi
los yra nuoširdus žmonės, sto
vi išvien kaip siena ir valo vi
sas organizacijas nuo bolševi
kiškos ligos. Darbas jų sekasi 

: “KurViską, ką jr j«e nere(aj klausia:
daugiau darbo?“

Vaidilų priviso jau ir kitose 
_________ Girdėti, \kad jie 

gaminama visai netikėtų daly- ruo§iaaj jr bridgeportiečių 36-ai 
kų, apie kurių buviinh kitas ii kuOpaį pagelbėti.
manyti negali. Pav., ar esate 
kada matę tokią pupą, 'papras-1 
tą valgomą pupą, kurios vie- 

ankštis-. svertų 8 svarus? 
bent esate girdėję apie to- 
pupą? O l.etgi šioj paro- 
tokia pupa yra išstatyta;

užauginta Illinois(

džcntelmoniški, sportai ir vi
siem draugingi.

Išgirdau, kad spalio 24 d. jie 
kelia naktinę puotą aristokratų 
apgyventame Evanstone ir no
rėjau nusįpirkti tikietą, bet 
vaidilų Žaibas man pasakė: 
“Ne, turėsite palaukti. Ši puo
ta tik vienų vaidilų ir jų šei
mynų, svečių nebus. Laukite. 
Mažu po Naujų Metų surengsi-

Atsiimkit laiškus iš Pašto

na

Šiaip jie žmonės ramus, (Tąsa nuo 6-to pusi.)

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rel- 

kur 
Win- 
gat

kia klausti prie langelio, 
padėta iškaba “Advertised 
dow“ lobėj nuo Adams

kia 
doj
tikra pupa, užauginta Illinois( dienomis sllkanka ly.
valsijoj. Ir daug panašių įdo- gjaj devvni metai nuo susiku- 
mybių ir keistenybių yra toj rimo Lietuvių Bakandų Bend- 
paiodoj. !rovės - Peoples Furniture Co.

Paroda prasidėjo pereitą ket- Kčmpanijos viršininkai paminė- 
virtadienį ir tęsis ji iki atei-,darni šias sukaktuves rengiasi

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJA DŽIAUGIASI DEVYNIŲ METŲ 
SUKAKTUVĖMIS

pageidaujantis kokių nors dai
ktų st|yo namam papuošti ar 
papildyti, ras ko tik nori.

kas metai ir dabar jau rengia
si prie pusės miliono dolerių į 
metus.

nančio šeštadienio nakties.

Negali ištrukti nuo 
. vagiu

Lewis H. Smith, savininkas 
Auto Supply Co., 1438 

S. Michigan Avė., ir jo pati, jo
kiu budu negali ištrukti nuo 
vagių. Pirmiau jis gyveno 
3521 Douglas Blvd. Keletą 
mėnesių atgal tarpdury juos 
užpuolė plėšikai ir atėmė iš jų 
už kelis tūkstančius grožnų. 
Po to jie persikėlė į 825 Sunny- 
side Avė. Užvakar naktį, jiems 
gryžtant namo, tarpdury pasi
tiko juos tie patys plėšikai ir 
atėmė už $10,000 brangmenų.

< /

prie nepaprastai didelio išpar
davimo, kuris ketina prasidėti 
ateinantį šeštadienį ir, į kurį 
yra užkviesta įvairiais budais 
apie 100,000 žmonių. Kiek teko 
matyt jų paskelbimus, kainos 
yra labai pigios ir kiekvienas

Lietuvių Rakandų Bendrovė 
tikrai turi kuo pasididžiuoti ir 
pasidžiaugti. Devyni metai at
gal ji, kaip visos kitos lietuvių 
bendrovės, prasidėjo iš mažo 
ir su nedideliu kapitalu. Pir
maisiais metais, sako, padariusi 
apyvartos apie $25,000.00; to- 
liaus jos apyvarta dvigubinosi

Tokio stambaus kilimo ji pa
siekė tik ačiū grieštam nusis
tatymui jos viršininkų, vesti 
reikalus teisingais keliais. Jie 
(Bendroves viršininkai) ge
rinus sutiks turėti sau nuosto
lių, negu išleisti pirkėją nepa
tenkintą. Ir tas juos kelia ir 
auklėja jų įstaigą.

vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laik< 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

501
502
503
504
505
506
507
508
510
535
538
541
548
549
550 
552 
556

, 564
566
567
569
573
574
577
583
592
599
605
609
610
614
615
619
627

pa

Alisansuiu J 
Alzbleta Panzeucius 
Ambross Pranas 
Andrijovski Frances 
Andrisiunas Jonas 
Askeljonis Kasimera 
Balzekas S P 
Bandža Rokas 
Bateisis Antanas 
Grinkewich Steve 
Grumbinas T 
Gutowska Antonino 
Januškienei X)lesai 
Jaraminaite Marjona 
.Jatuzis Juonas 
Kaminskas Jonas 
Kapustka Jozeph 
Krusevycius L 
Kulak Anna 
Kvedar Aleks 
Lekowicz Dominik 
Lizinas Kasimeras 
Macys T 
Makuskus Anna 
Matovas Martin 
Navickas Maik 
Rivkus A 
Seselgis Naste 
Shimanouckos E 
Skurkei P B 
Strus Antonina 
Suodaitis Antanas 
Vostakienei Onai 
Žebrauskiene Pranciška

Pasitarkit su 
Specialistu

■ - ■ Į Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykas 

» ? jus norite gauti
' X 4 specialistu 

ka<* j*s jumis 
dytų — tokj spe- 
cialistą, kuris tu- 

daug metų pa- 
‘v tyrimą ir tokio 

kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau UHHHejSHBBBs esat gydęsis pas 

daugelį gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvo ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit į musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, ta* pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Mčsų X-Ray 
nvašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenėju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skaustųp. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

RISIS SU ST. ZBYSZKO
Lietuvis ristikas, kurio trum 

poj ateityj ne tik vardą patir
site, ale ir “pikčerį” pamatysit, 
risis ne su Wladeku, bet su 
St. Zbyszko, kuris paguldė 
Munn’ą ir tuo budu buvo lai- 
mėjęs pasaulio čempionatą.

Senis Zbyzsko yra vadina
mas “stebuklingu žmogumi“,

nius nusidėjimus)
$3,(100 kaucijos, 
dėl Lake galbut 
greičiau, gal dar

Be to visi jie
federaliniam grand jury,. kad 
pastarasis juos apkaltintų už]
trukdvmą teismo nuosprendžių Ve-J’ ^aiT Ohio ir Grand Avė.
vvkinimo. latvių, bus budavojamas 8

•aukštų namas artistams. Pa- _
Šis skandalas kilo, kada budavojimas kainuos apie 3,- nes nežiūrint į savo metus, jis

jo aikštėn, kad nuteistieji ka- 000,000 dolerių. Jis bus pana- yra vienas geriausių pasauly
lėjiman butlegcriai (Lake ir §us į Fine Arts namą, turės ristikų. —N;
Druggan turi labai didelės lais- du teatrus, o kituose aukštuo-
vės kalėjime. Eatce buvo dar se į)US studijos, dailės dirbinių ‘

> 0 sankrovos, kavinės ir tt. Bus
turėjo,*bildavojamas taip, kad galima,

Nuosprendis1, šaineriais. 
bus išneštas I 

šiandie, 
tapo atiduoti!

Budavos artistams 
namus

Paskelbta, kad Michlgan gat-

prieš laiką paliuosuotas, 
Druggan tiek laisvės I __ ~ ........... ............
kad nuolatos išvykdavo iš ka- reikalui esant, butų jį padaryti

Lietuvių Rateliuose.

r-

Lietuvių Rakandų Bendrovės Lapenas, I). šemaitis, S. Kru- Kežas, J. Nakrošius, V. Maka-
direktoriai. Iš kairės stovi: A. kas; sėdi: J. A. Krukas,

lejimo ir negryšdavo per kele
tą dienų. Pačiame kalėjime jis 
tiek privilegijų turėjo, kad ga
lėjo akmeniniai vesti visą savo 
platų butlegerystės biznį. Teis
me jie abu prisipažino, kad ta 
laisvė buvo perkama už pini
gus ir kad jie yra Westbrookui 
ir kitiems kalėjimo sargams 
sumokėję virš $30,000 kyšiais, 
šerifas gi, kurio žinioje yra 
kalėjimas, žinojęs apie tą graf- 
tą kalėjime, bet nieko nedaręs.

Šerifas Hoffman nors ir yra 
nuteistas ir sėdės kalėjime vi
są mėnesį, bet 
los nepražudys 
liks šerifu. Tik 
prestižas bus 
jis nebegales

dar aukštesniu. >

Padėkavonė
North West Side

SLA. 22. kuopa.
SLA.' 226 kp. auga sparčiaimusų

įvyko Kas mitingas įstoja po 7, 8 ir 
kapi- daugiau narių. Ji užsibriežė su

daryti 200 narių iki auksinio 
kontesto užbaigos. Stoja į ją 
rimti ir sveiko proto žmonės. 
Bolševikų užsiliko tik veislei. 
Jie sėdi, kaip žemę pardavę ar
ba kalba mandagiai, nes čia

tvar-

Širdingai dėkavojam visiems, 
dalyviams laidotuvėse 
dėdės, J. Jurkino, kurios 
spalių 10 d., Jautiškose 
nėse.

Ačiū p, P. Galskiui už
khs vedimą Kapinėse, Dr. A. 
Montvidui už gražią prakalbą, 
p. K. Rugiui, už prakalbą, p. 
Izd. Daunui už prigelbėjimą 
šermenų tvarkime; taipgi gra- juos spenduojama už nemanda- 
boriui p. Eudeikiui už gražų ir gumą, 
nuoširdų patarnavimą, 
ir visiems giminėms ir drau- noma, kad ir kiti “kelsis 
gams ir visiems dalyvavusiems dėl northsidiečiai svarsto, 
laidotuvėse už tokį skaitlingą ir tik nebūtų sveikiau 
gražų paskutinį patarnavimą jiems “keltis“, nes 
musų mylimam dėdei. Lai jam North Sidėj neturėsime 
būna lengva šios šalies žemelė, vikų ne veislei, 
kurią jis turėjo nusipirkęs per Vaidilos

Viena “vištutė” jau iš- 
Taipgi dūmė į bolševikišką kuopą. Ma- 

; to- 
ar

neleidus 
greitai 
bolše-

Čia yra jų nuosavas namas, 
4177-83 Archer Avė.

M. veckas.

krautuvė, 5-kių ]p-gi yra jų 
/ tų namas.

1922-32

savo šerifo vie- 
ir toliau pasi- 
gal jo politinis 
sunaikintas ir 
kandidatuoti į

pavieto iždininkus, į, kurią vie
tą jis taikėsi ir jau buvo iš
siuntinėjęs blankas rinkti pa
rašus jo kandidatūrai paremti. 
Dabar veikiausia nebedrys kan- 9 metus Tautiškose Kapinėse. Į 
didatuoti į jokią policinę vietą, 
nes.ir jo paties partijos., nariai 
nebenori jo remti.

So. Halsted St.

Liekam nuliūdę Vaidilų Brolija slapta
Angelija ir Kaz. Čepukai ir nizacija, todėl mažai ką galima 

[Valerija čepukiutė. žinoti apie ją ir retas tepajė

orga-

Budinkas ant Archer Avė.
/

tik p’ernai užbaigtas ir užimą 
du augštus ir skiepą; budinkas 
ant Halsted yra jų užimtas vi
sas pirmas augštas ir skiepas. 
Kaip vienoj, taip ir kitoj krau
tuvėje pilna prikrauta daiktų,

nuo pigiausių iki brangiausių, 
t u .

Nors l ietuvių Rakandų Ben
drovė yra tiktai biznio įstaiga, 
ir tik bizniui sukurta, bet ją 
gali pasidžiaugti 1 kiekvienas 
sveikai protaująs žmogus. Ji

verta pasitikėjimo. augu 
arčiaus

yra
Chicagos lietuviai dar 
susidraugautų ir. susirištų su 
šia ir panašiomis savo žmonių 
bendrovėmis, tas kiekvienam 
išeitų ant naudos.

Dr. Gili, Specialistas
40 No. Wells St,

kampas Washington ,
Valandos: Panedėlyje, Ketverge 

Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

ir 
ir
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me ir viešą puotą. Pažiūrėsi
me”. ir kas gi nenorėtų į vai
dilų parengimus lankytis, nes 
jie pralenkia visus savo vaišin
gumu, draugingumu ir padoru
mu. Bet mat nevisuomet jie 
pašalinius įsileidžia. Jų Praam
žius sako, kad jie įvedę pamo
kas iš įvairių mokslo šakų sa
vo susirinkimuose. Užsibrėžę 
ir kitokių apšvietos darbų, bet 
sužinoti nelengva.

Savitarpinėj

Chicagos Lietuvių Savitarpi
nės Pašelpos Draugija išaugo 
iki 500 narių. Kadangi nepri
imama senesnius 40 metų, tad 
galite suprasti, jog čia susispie
tė nemaža jaunimo. Ir kadangi 
be daktaro užgirimo kandida
tas negali įstoti — o Draugijos 
daktaras yra aštrus ir nė pro
tiškų, nė fiziškų ligonių ne- 
pe r leidžia,- ta galite suprasti, 
kad Patalpinės nariai yra svei-

NAUJA LIETUVE DAKTARE CHICAGOJELieiuvių Rateliuose
(Seka ant 7-to pusi.)

Penktadienie, $>p. 16, 102d
PASTABOS. |

šią savaitę Princess teatre; 
pradėjo eiti Eugene O’Neill, 
drama “Desire undėr the 
Elms.”

Garrick teatre eina muzika* 
lė komedija 
South Seas.”

Kituose teatruose permainų 
nėra visur eina senieji vei
kalai.

“Student Prince” jau dau
giau kaip 300 kartų suvaidin
tas Great Northern teatre.

Prie Milvvaukee ir Savvyer 
gatvių pereitą pirmadienį -ati
daryta naują didelį krutamų- 
jų paveikslų teatrą “Harding.? 
Pabudavojimas kainavęs 
milijonai dolerių.

I Adžiusiuose krutamu jų pa
veikslų teatruose šią 'savaitę 
eina:

Roosevelt
“The

dyt, nes buk esąs nepadorus. 
Bet teatras vistiek jį rodo.
I Policijos viršininkas grūmoja
atėmimu laisnio, taipjau pata
ria cenzoriams konfiskuoti fil- 

.. „ ., mas, bet nieko nedaroma. Da-Aloma of the . . . .x . x. _bar cenzoriai išnaujo žiūrės tos 
filmos.

Teatro lankytojai .balsavo a- 
pie to paveikslo padorumą ir 
visi veik vienbalsiai 
prieš cenzorius.

Kovojama, kaip matyt, žo
džiais, nes bijosi kabintis prieš 
tokią didelę korporaciją. By
la eina ir teisme, nes teismas 
neįžiurejo nepadorumo ir mies- 
tas padavė apeliaciją. —V.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ.-

du

balsavo

Paleugvin* akių jiempimą, kuri* 
esti priežastimi 'galvos skiudčjimc 
svaigimo, ūkių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akla, nuima kataraktą, ati 
taiso trumpregystę* ir toliregystf 
Prirenka teisingai akinius. Visuo 
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias kluidm, Specialč atyda at
kreipianti j m/kykioH vaikus, 
niai nuo 54.00 ir rtugščiau. 
iki

Aki-
Vai: ,K-

8 vai. Nedeliol 10 iki 1 vai. p. r
1545 West 47th Street

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. - Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. SergėkMĮ savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
' Netoli Avė.

Dr. K. Abraičiutė
P-lė Konstancija Abraičiutė 

i baigė High School Edvvards- 
kesni, negu visų kitų draugijų. *ville, Pa. Paskui lankė College 
Ir prie visko šito, Savitarpinė j\VyOn-dng Seminary, Kingston, 
turi da turto apie 10 tukstan- *j>a. Medicinos mokslus baigė 
čių dolerių! Valio! Kas pasily- Temple Univers., Philadelphia, 
gins su North Sidės Savitarpi- pa 
ne?

Vėliau dar lavinosi medi
cinos mokslo Chester General 

Ketinama šią žiemą vėl pada- Hospital, Chester, Pu., kur bai- 
sudarius gg ^ajp vadinamą “Intership.” 

Galop specializavosi moterų, 
vaikų ligų gydyme ir chirurgi-

ryti kontestą, kad i 
1,000 narių. Esant valdyboj i
Mickevičiui, Rugiui, šaikui,
Briedžiui ir kitiems, nėra abe
jonės, pasiseks. Jie moka tvar-

liarald Lloyd
Freshman” (paskutinę 

savaitę; Chicago • Her Sister 
from Paris; McVickers The

Biznierių Dovanos Nau 
jienų Maskaradui

Fondas jau pasiekė $400.00, o 
kiek dar yra biznierių, kurie 

Monroc mąsto, galvoja ką duot, kas bu- 
_ _____ _ x ; Up- tų geresnis ir interesihgesnis

cialius medicinos mokslus per town Never the Twain shall Naujienų publikai. Pagalios 
Never the kur dar musų daktarai, advo

katai ir kiti profesijonalai? Jie 
nuo biz- 
šjo gur
klio ga-

joje New York Post Graduate Bes?People; Orpheum—Charliei 
l'niversity, New York, N. Y. chapiin jtUsh;”

Užbaigus bendruosius ir spe-l_ Everlasting Whisper;

5 metus praktikavo, Nesbit meet’” Senate
Hospital, Kingston, l’a. Twain shall meet; Capitol -

šiais metais gi atvyko į (.hi- pony Express; Tivoli Never.be abejonės nepasiliks 
cagą ir žiu atidarė ofisų Bridge-'the Twain shl>1| mett; Harding' 
porte, 3337 S. Morgan Street. Tvvilight Romance.

į Tiino f/in/t iui * fYoli rli ii i oChicagiečiai gali džiaugti^ 
susilaukę taip aukšthi išsilavi
nusios- ir turinčios gero prity
rimo daktarės.

Naujienų Maskarado Dovanų į Ponas Lukas nėra krautuvi
ninkas, ale keliaujantis aukso- 
rius. Jis keliaudamas nuo vie
no kostumerio prie kito, sako, 
daro labai gerą biznį. Ir jis 
gausiai remlia gerus darbus. 
Jis taipgi yra karštas rėmėjas 
sporto. Sykį jis paaukavo gar
siajam lietuvių galijotui, K. 
Požėlai auksinį laikrodėlį, o vė
liaus buvo vyriausiu fundato
rium deimantinio diržo.

nierių i? prisidės 
maskarado,saus

prie 
kas

joj6 aukso.
• »*

Mąstant apie to-

kią dovaną, fiėnoromb turi pra 
‘ . Į f ’ /» ’ f

bilti poeto Maironio žodžiais:

“Kam tas laikrodys teks?

kyti organizacijos reikalus, mo- IŠ Draugystės Palai- keIeti* pamokų, kaip reikia gin» «• • . • • 1 • ii cntrn 4-mona iv i o o 11 mmka ir auginti ją.
Bijūnėlis.

Musų jaunuolių Bijūnėlis 
vėl atnaujino praktikas. Tėvai • Draugystė Palaimintos __
galvoja ir daro planus, kaip pa- įuvos laįjęg mėnesinį susirinki

mą spalio 11 d., Lietuvių Au- 
’ • ditorijoj. Pirmininkui atidarius 

susirinkimą, priimta trys nauji 
nariai. Priimant naujus na
rius nutarta už vieną dolerį pri 
ėmimą pratęsti iki naujų me
tų. Todėl į Draugystę 
mintos Lietuvos 
vieną dolerį įstoti yra meldžia 
mi nepraleisti šią trumpą 
paskutinę progą ir tegul temija 
Naujienose Draugystės prane
šimus. Skaitytas ir priimtas 
protokolas. Pirmininkas pra-' 
nešė, kad už Auditorijos gold '• 
bonus nuošimčio už pusę metų 
gauta $48.75. Kom. dei suren
gimo baliaus 15 d. lapkričio iš
rinktas iš labai gabių narių;
prie to nutarta imti įžangos
liktai 50 centų y patai, kas at
rodo kaip dėl Auditorijos^ sa
lės permažai, todėl reikia tikė
tis gausingo netik narių, bet ir 
svečių atsilankymo.

l)as; Iš veikimo Vilniaus Vadavi- 
rA mo Komiteto, delegatų rapor

tas priimtas. Toliau sekė ra
portai nuo ligonių,/ tuomi 'susi
rinkimas ir užsibaigė. Draugy
stės turtas yra $8,203.94.

—Ig. Žilinskas, Rašt. 
------------------------ 1----------------------------- -----------------

dauginus narių skaičių ir s u ra- ’ 
dus tinkamesnę svetainę.
nelio narių skaitliui yra apie 20 
pusėtinai prasilavinusių muzi
kantų, kokis tuzinas išmoku
sių taisyklingo lietuvių 
rašto Ir kelios dešimtys 
dainininkų. Bijūnėlis ir 
turi, nes moka uždirbti,

k ai bos 
gerų 

pinigų 
o nei

na ubagauti, kaip bolševikų 
vaikų draugijėlės.

Musų daktaras.

Dr. A. Montvidas turi moder
niškiausia ofisą ir North Sidės 
lietuviai gražiai su juo sugyve
na ir netoli išimtinai į jį krei
piasi ligoj. Apėmęs visą musų 
kolionija, jis sumanė pabandyti 
ir Bridgeportą atliekamomis va
landomis, todėl atidarė gražų 
ofisą po No. 3421 So. Halsted 
St. Sako: “Išbandysiu, nes iš 
ten daug ligonių 
Man vienam velyk 
ten, negu jiems 
mane”. Matysime, 
nusibos važinėtis.

at važiuoja.
nuvažiuoti 

visiems
ar

mintos Lietuvos vei
kimo

Lie-

Palai- 
norintys už

ir

Musų inteligentija

<Tuli sako, kad apart Dr. A. 
Montvido ir advokato Griga
liaus North Sidėj inteligentijos 
nėra, lai netiesa. O kur inži
nierius Simokaitis, dailininkas 
Šileikis, Valdu, adv. Kodis ir 
kiti? Paimkime musų studen
tiją: panelė Eufrozina Miku- 
žiutė jau treti metai kaip lan
ko Chicagos Universitetą, pa
nelė Rugiutė baigė mokytojų 
kolegiją ir da studijuoja Lie
tuvoj, augštesnius kursus lan
ko Semaška, Dubauskas, la
paitis, Kadsel ir keletas kitų. 
Iltigh Scliool baigusių turime 
kelias dešimtis, taipgi netoli 
kiekvienas baigusis pradinę mo 
kyklą čia leidžiamas į augštes- 
nę, ko kitose kolionijo.-e nėra.'statęs jau šiame sezone pen- 
Net kriaučių ir kitų darbiniu- ’kias premjeras, t. y. penkius 
kų tarpe* čia nemaža baigusių naujus veikalus, turėjo progos 
Valparaiso tam tikrus skyrius suispąžinti su ta publika, kuri 
arba porą-trejetą gimnazijos 
klesų. North Side yra inteligen
tiškiausioj! kolionija.

Musų bolševikai
Net ir bolševikai North

dėj piandagesni ir jirotingesni. įpratusiai liaudžiai. Spalių m. 
Jie nusimano, kada neišpuola į 18 dieną teatras gtato “Dumb- 
triukšmo kelti, suspendavus (lyne” . arba “šunadvokatys,” 
juos organizacijose jie tyli ir keturių paveikslų Ožeškienės 
pildo tarimą, matydami, kad apysaką. Turinys paimtas iš

ir kaimiečių
x Veikalas savo tu-

& Teatras
Muzika

Vaičkaus. Dramos 
Teatras

Ateinanti sekmadienį
, “Dumblyne.”

Htato

Vaičkaus Dramos teatras pa-

Si-

'lanko teatrą. Praktika paro
dė, kad teatro lankytojų dau
gumą sudaro ne musų inteli
gentija, bet susipratusioj i liau
dis. Todėl teatro direkcija ir 
savo repertuarą taikina susi
pratusiai liaudžiai. Spalių m.

pildo tarimą, matydami, kad apysaką.
jų partija nuėjo velniop, turi Įvaro kumiečių 
sarmatos ir ginasi nesą jos na- gyvenimo.
risis. Taip ir reikia, vyrai. jriniu nušviečia kaimiečių psi- 

— Patrimpas. chologiją ir duoda taip sakant,

Auditorium teatre sekmadie
ny, 3:30 v. p.p., duos savo pa- 
skutinį koncertą Paul White- 
man ir jo orkestras.

Orchestra Hali sekmadieny, 
3:30! v. p.p., duos koncertą 
New Yorko simfonijos orkest
ras, vedamas Walter Dam-

ti savo teises ir apsisaugoti nuo 
visokių išnaudotojų ir šulerių. 
Nekurtos scenos teikia gardaus i 
juoko ir sudaro labai linksmą 
ūpą. Veikale dalyvauja ge
riausios teatro pajėgos: Pola dažio svet., bus M. Dundulienės 
Tendžiulytė, J. Briedis, B. Liu-' benefisas. Statomas veikalė- 
tkevičius, K. širvis, M. KJaka-;bs “Šėtono Karalyste.” 
vičaitė-KJonradienė, Budrys, 
Vaičkus ir kiti.

Teatre galima pastebėti 
kių lankytojų, kurie dar 
vieno vaidinimo nepraleido, 
būt jie randa tenai ką tai 

tai naujo

Sekmadienio vakare M. Mel-

Del paveikslo “Her Sister 
to-' from Paris,” dabar rodomo 
nei Chicago teatfę, eina smarki ko
tui’ 
to-

va. Cenzoriai uždraudė jį ro-

Kas prisisegs?
Roudonąsis kam širdį 

uždegs ?A

kio nepaprasfo* ką 
Susidaro koks bu bendras li
pas tarp teatro lankytojų ir ar
tistų. Publika džiaugiasi kad 
jos teatras auga ir tobulėja, 
seka artistų žygius, o artistai 
džiaugiasi įsigydami vis 
ir naujų lankytojų.

naujų

“Žentas Iškilmėje

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbininkų. 
Tas specialia pasiūlymas, yra geras 
tiktai trumpam • laikui, todėl neatidė- 
liokit, atsilankykit šiandien. Atidėlio
jimas visuomet yra pavojingas ne
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrų krau
jo ligų yra musų spccialutnas.

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikite 

pas:

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy

rų

pinigų 
dukte- 
šleivo, 
turtin-

Ateinantį šeštadienį, spalių 
17 d., M. Meldažio svet., bus 
vaidinama vieno veiksmo juo
kinga komedija “Žentas Iškil
mėje.” Tai pašaipa iš lietuvių
gyvenimo, kaip viešbučio užlai- 
kytojas, turys daugiau 
negu proto, j ieško savo 
rei turtingo vyro — 
kreivo ir kuproto, bile
go; pasikviečia talkon ir žydą 
ir prasideda j ieškojimas žentų. 
Juoko bus daug, bet ir bus ge
ra pamoka. Vaidins Liet. Sce
nos Mylėtojų artistai, vado
vaujant M. Dundulienei ir da
lyvaujant pačiai M. Dundulie
nei, p-lei Budriutei, Daukšai, J. 
Asciliai, P. Rudžiui, J. Radi- 
šauskui, M. y Kasparaičiui. Va
karą gi rengia Lietuvių Evang. 
Liuteronų Pašelpos Draugystė, 
po vaidinimo gi bus šokiai iki 
vėlos nakties, nes kadangi tai 
bus šeštadienio vakaras, tai ne
bus reikalo skubintis namo.

Visi kviečiami atsilankyti.
—Ar Ne.

A

Jis 
vie-

turime garbes paskel-j Myli jis ir Naujienas.
sako, kad Naujienos yra

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambarys 1203

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad jūsų sistema 
yra liuosa nuo ligų, kurios kenkiu 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, “Neuritis”, 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap
kurtino, Pnralyžo, “Locomotor Ata- 
xia”. Bronchito. .Astma, Anemloa, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Paildidinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas liirat, tankiausiai yra noftva- 
raus ii- uiipąo kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerą ir teisingu 
gydymų. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Serum, čiepus. Hakteryn, 
Antitoxin ir specialės “intraveneus” 
gydlšoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines “606” ir "914”, jei yra reika
las.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 
karo kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki ' b vai. vakare. Nedalioj 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N, Dearborn St., Chicago

va-

JUOZAPAS TERESEVIČIUS• • ■ •
Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 14 d., 6 vai. ryte, sulau

kęs 57 metų amžiau^, Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime tris sūnūs, Vincą, Jaronimą, 

Vaitiekų ir dvi dukteris, Sophie ir Uršulę Ručinskienę ir žentą 
ir vieną seserj Lucijų Vasiliauskienę Brooklyn, N. Y.

Velionis paėjo iš Lietuvos kaimo Šakių, Valsčiau^ Pajavo-. 
nio, apskričio Vilkaviškio. < 1

Laidotuves įvyks Hubatoj, Spalio 17 d., 1 vai. po pi,etų iš 
namų 11143 Vertjon Ąve. į tautiškas kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laikotuvėse. Liekame didžiausiame nubudime,

• Hunai, dukterys, žentas ir sesuo.
Tolephone Pullman 8742. f

Laidotuvėse patarnaus grab. A. Masalskis, Tel. Uoulevard 4189

Dabar 
bti kas seka:

BRIDGEPORT ELECTRIC nintėlis laikraštis, kurį galima 
CO., 1619 W. 47 Str., kurios skaityt su pamėgimu ir, kuris 
vyriausia galva yra ponas A. t užinteresuoja ir pamokina. 
Bartkus. Tai yra stambus elek- • Apie jo dovaną Naujienų 

įtros inžinieriai ir kontraktoriai. Maskaradui galima štai ką pa- 
■ Paskutiniu laiku ši kompanija sakyt: laikrodėlis bus panašus 
'taip įsigalėjo, kad ji kimba į į šitą 
kontraktus po $100,000 verčios. 15-kos 

1 Jie suveda elektrą į naujus ir 
'senus namus.

Taigi, Bridgeport Electric Co. 
sutiko aukoti “Electric Grill” 
'arba lietuviškai sakant elektri- 
kinį pečiuką valgiams gaminti, 
verčios 18 ar 20 dolerių.

Ponas Bartkus tą pečiuką 
parodė musų pasiuntiniui, P. 
Galskiui. Galskis, sako, ž.iurė- l 'jęs, žiūrėjęs į daiktą, bet kaip 
jis tdn atrodo, negalėjo nei. 
papasakot nei nupiešt. 
skis ant greitųjų 
abelną jo krautuvės

Ir Gal- 
pa braižė 

vaizdą 
(kaip matot paveikslėlį su e- j 
lektros reiknėnimis). Kai Gal-Į Viršelis

Yra dar rankų dovanos nuo 

sekamų biznierių, profesijona- 
lų ir asmenų: Globė Furniture 
Co., 6637 So. Halsted St.; Eze-

Chemical Co., 693 Westwash

L8thakmenų Elgin viduriais. St.; Dr. C. Z. Veželis,
So. Ashland Avė.; Aptie-

A. Zalpys, 
dar keletas
Iš eilės su-» 

žinių ir a-

Prie tos bus šitoks retežėli 
ir peiliukas:

Dovanų 
praneškite nieko ne-

5.

4712 
korius Tupikaitis, 233 E. 115
St.; Jagiello Pharmacy, 46 ir 
liermitage , Avė.; 
naujas adresas ir 
nepilnai nustytytų. 
teiksime platesnių 
pie šias aukas.

i bus storai auksuotas 
skis darė savo piešinį, sako, po- ir garantuotas nuo prablukimo 
nas Bartkus tik juokiasi iš jo per 20 metų.
ir mano, kad Galskiui tas dar-1 
bas nepavyks. Reikia pabrėž
ti, jog daryti kokius nors eks- 
perimentusi prie tokio mekani- 
ko, ,kaip ponas Bartkus, nėra 
tai lengvas darbaa. ir Galskiui 
prisiėjo nemažai prakaituoti.

Kaip ten nebuvo, bet dovana 
tapo užtikrinta ir kas nors, iš 
Naujienų Maskarado dalyvių 
turės progos ją laimėti. Pq 
to, tas laimingasis ar laimingo
ji išsivirs sau gardžius pietus, 
valgis, vaišins kitus ir dėka- į 
vos Bridgeport Electric Co., p.1 
Bartkui ir Naujienoms. / |

J. LUKAS, 1116 N. Clark St.,j 
auksinių daiktų, laikrodėlių ir, 
deimantų pardavėjas, teikėsi1 
dovanoti laikrodėlį su retežėliu i 
ir peiliuku, vertės $30.00. <Visa tai bus didelėje proporci- bus.

Biznieriai sukruskite! Chica- 
goję dar yra apie 100 biznierių 
kūne turi prisidėti prie bendro 
Naujienų Maskarado 
fondo;
laukę kas ką aukojate. O auko
ti galite dar ne suskaitomą 
daugybę daiktų: kas Fordą, kas 
automobilių, kas tajorą, kas 
drabužių eilę, kas pianą, kas 
čeverykus vyrams ir moterims, 
kas pinigais šimtinę ar dešimkę 
-^-žodžiu bite ką, nauda vistiek

Never.be
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Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRAKIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI C100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą. *
Kiekvieiras musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų <4** kiekvienas centas atlieka 
tum 4ikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate phiigus. Atsiminkite, kiek 
lie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt Juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka.
$6.(M) gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, f 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

uždirba po 
Kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt ji

o nuo jo su-

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo- 10 ryto jk^ 8 vai. vakaro.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap- 
lupinnni “Nauiienums’’ gana anksti. 
Už “Naujienas” gulima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 1 
nanti pažymėtame zone. o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis" 
tuoj praneškite šiuo adresu: AuSros, 
Isnygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulev;0«| ’JGtL't).

Ncrih Siete. Puikų vakarėlį su 
juokingu perstrtymu rengia Pirmyn 
Mišrus choras, nedėlioj, Spalio 25 <1., 
I iuosybės svet., 1822 W. V/abans a 
Z ve Pradžia 7 vai. vuk , kok : I 
I erstatymas pamatys te kai atsilan- 
I ysite. Širdingai kviečiame atsilan
kyti. — Komitetas.

A. L. T. Sandaros £5 kp. sushinki- 
mas atsibus pėtnyč’oj, Spalio 16 ta, 
1925, Raymond Chapel, 816 W. 31st 
St., 8 v. v. Visi nariai malonėkite 
rtsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų, taipgi atsivežt nau'ų narių 
I risi rašyt i prie 25 kuopos. Valdyba.

Rėpėte  ̂ja “šėtono Karalystė’’ 
įvyks pėtnyčioj, Spalio 16, 7:30 vai. 
akare, Meldažio svetainėj. Visi lo

šėjai malonėkit dalyvauti repeticijose.
Dudulienė.

Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martine 
bertaininis 
tudieny spalio 17 d., 
karo. šv. Jurgio 
32 PI. ir Auburn avė. 
malonėkite susirinkti, 
svarbus mitingas. —P.

ussirinkimas įvyks šeš- 
7:30 vai. va- 

parapijas
Viši naViai

svet..

nes. bus 
rL, rašt.

Valančausko 
susirinkimas 
spalio 18 d., 1 

Lietuvių Auditorijoj

Pašelpinės 
įvyks sep- ' 

vai. po 
3133

Vyskupo 
Draugijos 
tintadieny, 
pietų, 
S. Halsted- St. Malonėkit visi drau
gai atsilankyti ir naujų kandidatų 
atsivesti. —Ant. Budvetis, rašt.

pinio 
spalio

nariai

iviy Vyrų ir Moterų Pa*el- 
Kliubo susirinkimas įvyks 
18 <1., 2 vai. po pietų, pap- 
svet., Halsted ir 30 St. Visi 
prašomi susirinkti.

G. Mikaliunas, rašt.

L.MSĄ 2 kuopos metinis susirin- I 
klmas įvyks šeštadieny, spalio 17 ■ 
dieiur, kaip 8 vai. vakaro, M. ši- ( 
leikio studijoj, 3567 Cottage Grovc 
avė. Visi nariai prašomi laiku su-1
sirinkti, nes- bus kuopos valdybos z 
rinkimai. —Kp. Raštininkas.

PRANEŠIMAI
Tautiškos DraugyntėH Lietuvon 

Dukterų mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, spalio 18 <1., 2 vai. 
po pietų, Mark VVhile Sųuare kny
gyne. Malonėkite visos narės at
silankyti. —Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJĖšKAU ^Augusto Vainausko, 

giminaičio mirusios Domicėlės šilai- 
nienis-Vainauskiutės; laįiai svarbus 
reikalas.

Atsišaukit j 
Naujienas, 

1789 So. Halsted St.
Klauskit M. JUrgelionienės *

PAIEŠKAI’ Boleslovo B :gvilos 
arba jo moteries Paulinos Bogvi- 
iienės. Paeina iš šiailuvos 
Panevėžio apskr. Žinančių 
pranešti arba |>aty!> tegu 
kia. Turiu svarbų reikalų.

Jonas
1126 -State St

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ
VYRŲPRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonio* gijos įvat-; iaauao Timiui? ........riems nėriniams; kainai 4 uncijų DABAR lt RIME dėl vytų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius labai gerų darbų. Ateikite. Rei- 
skiautės valkams, kaina nuo 65c. . • * re- : „olnnzloiki $1.00. Baltoji drobė užvnlka- kia karpentenų, 75c. | valandą,
lains ir unklodėms. Marškonios gi- Kabinet dirbėjų, 80c į valandą,
jos, kaina 1000 jai <lų nuo 10c. iki Iti4iriipf<ii] $4f) i *uivaite Stenm45c. Mano tavom* parsiduoda nuo l”2 ,® . *,Sa’an*;
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičius
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

i fiterių, 75c į valandą. Automo- 
Ibilių plovėjų, $35 į savaitę.
j Prie bačkų, 75c j valandą. Ma- 

1 STONGDENGYSTR šinistų, $42 į savaitę. įrankių
j Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir jp dažų išdirbinėtoji], $1. Pali- 
I garantuojamas už $4. Autom*obilių i vnlnndn
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogvj dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing C<o., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

miesto,' 
prašilti 

atsišau-

Stankus
, De Kalb, III.

ISRENDAVOJIMUI

Krautuvių Įrengimai .Nauji ir Seni 
Del visokių biznių visuomet stake. 
Musų kainas ir patarnavimą nega
lima sukonkurųoti. Ateikite ir 
persitikrinkite. Specialiai įrengi
mai daromi ant orderio. Išmokė
jimais arba cash.

JULIUS BENDER, Ine.
901-915 W. Madison St., Chicago

7 kambarių flatai, pečiumi. , 7 Z
šildomi, $27.50. 6 kambarių fla- KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
tai. Har0 šildomi, *35 ir augš |
čiau. 1131 — 11.)2 S. Wcstern vių, keptuvių Spdtialis prirengi- 

- - mas Sostheim’s 'pbai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais orbn iš
mokėjimu.

1912 80. STATE STREET 
ALHAMHKA STORE FIKTURR < <>.

Avė. Agentas ant pareikalavi
mo kasdien nuo 2:30 iki 5 po 
pietų.

KENIJAI 6 ruimų fintas, ga
ru šildomas, moderniškai įreng
tas. Renda pigi. ’

Kreipkitės:
G510 So. Francisoo Aye.

PASIRENDAVOJA 4 rūmų fia
las, šviesus ir ncdidclhu šeimynai. 
Renda liktai $18 į mėnesi.

ANTRI ruiirai irgi 4 rūmų; len
da tik $16 | mėnesį. Kreipkitės.

Frank Selemonavičius 
504 \V. 33rd St. '

'PAISAU plaukus naujų “permn- 
nent wave” būdu. Plankai sutaisy
ti laiko net 6 mene du ;. Išimu 
Iduzgus. Plaukus taisau i’gUs ir 
trumpus sulig noro. Darbą at
lieku pigiai. Jeigu norit kad ateh 
'iau jūsų plaukų sutašyti 
telefonuokil Sunnyside 
klauskit Mrs. Clark.

__ i_______ -__

į namus
1345 ir

<5

PARDAVIMUI
NEAPSĄKOMA proga dėl gabios 

ir smarkios moteries katra nenori* ar
ba negali eiti dirbtuves darban, tai 
gali pasidaryti savo namuose 10 ir 
15 dolerių į dieną, aš parduodu 
Knitting Machine arba lietuviškai 
mezgama mašiną sveteriams daryti, 
aš parduosiu ir darbą išmokinsiu. 
Priežastis pardavimo, aš' turiu didelį 
darbą. 
Šaukit

šerių ir buferių, 86c į valandą. 
Punch press operatorių, 55c į 
valandą. Vyro prie namų, $75 į 
menesį, valgis ir kambarys. 
Darbininkų, 48c. į valandą.'Pa
kerių, $27.50 savaitę.

South Park, Employment 
Agency,

4191 So. Halsted Str. < 
Kampas 42nd St.

REIKIA salesmenų dėl rin
kimo prenumeratos ir apskel
bimų. Labai gera proga dėl 
uždirbimo pinigų. Room* 520.

117 N. Dearbom St.

REIKALINGI —
3 kriaučiai prie moteriškų ir 

vyriškų darbų.
Kreipkitės:
6758 Wentworth Avė.

APSIVEDIMAI NAMAI-ŽEME

ANT rendos 5 kambarių fialas. 
Visi rūmai šviesus ir naujai išde- 
koruoti. Yra elektra, gasas, mau
dynė ir telefonas; ant antro aukš-7 
to iš fronto, renda nebrangi. At- 
sišaųki|| į cigarų Storą.

732 W. 22 St. prie Halsted St.
Tel. R losėvell 7508

REIKIA DARBININKU 1
' MOTERŲ

KEIKIA 
šhcarmenų į geležies atkar

pų jardą. .
Steiner Iron and Metai ('o.

1103 (So. Wa.shtenaw Avė.
KEIKALINgAs draiveris du®-' 
nai išvažiuoti. Turi būti paty
ręs šiame darbe.

Kreipkitės:
1208 E. 93 St. '

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON šviesus kambarys, ar

ti karų linijos, vienam arba dviem 
vaikinam ar merginom, arba ženo- 
tai porai be vaikų; su valgiu ui 
be valgio. Atsišaukit. A. P.

6948 S. Artesian Avė.

PASIRENDAVOJA geras, švie
sus kambarys vienam vaikinui 
ar merginai su valgiu, ar be 
valgio.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling, 
Turime daug metų patyrimą.

3238 S'o. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 Office

I. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

Matai Kas Dedasi?

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Pręz.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

<jjven FREE* Ol|F 
PAPSK 

Redeemable ror x
Valmble Gifts

oerAut

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING A 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mihvaukei* A v. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymąrket 4221

i .... .........................................

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

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis K

Lerinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Dhislon St., 

netoli Marshfield

Taupyk kuponus iškirpdamas1 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

PLASTER bdard po 4c.. už 
ketvirtainį pėdos; dastatome 6, 7, 
8, 9. 10 p$dų augščio. Pilnas pasi
rinkimas lentų, stogų dengimo ir 
moldingų. Greitas patarnavimas. 
Greitas dastatymas visur, šaukit

. Mr. Smetana
Builders Supiy & Lumber 

i 2228 W. Madison St. 
Tel. West 1090 — Seeley

Co.
4062

-ama masiną sveteriams daryti, 
parduosiu ir darbą išmokinsiu.

Kam1 būtinai reikalinga, atši
po antrašu:

828 W. 34 St.
Antros lubos užpakalyj

Bile katra vakarą apie šeštą 
valandą vakare 

___________ k........ ......   '.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, greitu laiku. Visokių tautų 
apgyvento] vietoj, biznis išdirbtas 
per 18 metų. Benita pigi. Yra vi
sos mašinos. Viskas pirmos klesos. 
Savininkas važiuoja Lietuvon.

10713 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 7050

NEG1KDRTI MAINAI
Parsiduoda aiba išsimaino 3-jų pa

gyvenimų mūrinis namas, parduosiu 
už $8,600 arba mainysiu ant didesnio 
namo, farmos, loto, bučern,es, restau- 
ranto, automobilio, kas norite ta bar- 
geną laimėti pasiskubinkit.

PARDAVIMUI bučernė j r gro- 
sernė; geroje iriznio vietoje ir UŽ 
{(ana prieinamą kainą. Parduosiu 
)iznį su namu arba vieną biznį. 
Pardavimo priežastį sužinosit vie
toje. . *

559 W. 37 St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė; gera biznio vieta ir su ga
na prieinama kaina. Parduosiu su 
namu arba be namo. Pardviino 
priežatį patirsi! ant vielos.

4624 S. Wood St.
Tel. Lafayette 9396

IŠSIMAINO o-kių kambarių bun- 
galow, su keliais lotais, mainysiu 
ant didesnio namo nepaisant apielin- 
kės, arba ant bite kokio biznio.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA arba paslren- 
davoja barbernė lietuvių ap- 
gyventoj vietoj. Matyti galima, 
vakarais po 5 valandų.

3317 Aubum Avė.

KAKCIAMA parsiduoda. Nau
jos mados tikturiai. Geroj vie
toj, senai apgyventa vieta. Riz
nis gerai eina. Pardavimo prie
žastys išvažiuoju j kitą mies
tų. 2956 Emerald Avė.

UŽ DYKA
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 

biznis išdirptas per 15 metų, pigi ren
da, 7 kambariai pagyvenimui, prieža
stis pardavimo patirsit ant vietos. 
Kam reikalingas tokis biznis atsišau
kit

3651 So. Wallace St.
Tel.. Yards 3206

PARSIDUJODA grosetnė lie
tuvių apgyvejjtoj • apielinkėj. 
Riznis eina gerai. Užleisiu 
4 pagyvenimui kambarius 
forničiais.

524 W. 33rd St.

ir
SU

DEL IŠMAINYMO
Mes priimsime lotus hu bis- 

kiu pinigų už išmokėjimą mo
derniško mūrinio bungalovv, 
plieno ir cemento konstrukci-« 
ja, palinktoj apielinkėj, netoli 
parko, bulvaro, mokyklos, baž
nyčios ir krautuvių.

J. N. Zewert and Co.
4377 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5313

TIKRAS BARGENAS. Pardavi- 
> Į mui cigarų, saldainių, notions, moky- 

| klų reikmenys, nesvaiginami gėri
mai, taipgi 1 augšto murjnis kampi
nis narnąs, 4 kambarių, 2 karų gara
žas, 1 blokas nud mokyklos.

2734 W. 43 St. •

PA RISI DUODA restauracija. 
Biznis gerai eina. Parduosiu 
pigiai dėl nesveikatos.

900 W. 21 St.
Cor. Peoria St.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė. Galit uždirbti daug 
pinigų. Nėra kompeticijos. 
delis bargenas. Geriausias 
kinvs mieste. Apturėkit.

4106 W. 63 St.

PARDAVIMUH gasinis pečius 
ir krėslai. Atsišaukit po 6 
vakare. Pirmas augštas.

4347 S. Roickwell SI.

PARDUODU savo dėdės farmą 
iš priežasties jo ligos. Ta fanmi 
laikyta jau |0 melų, randasi Kcn- 
dali, Mieli, ’/z mylios nuo miesto.

40 AKRŲ, yra 50 obelių,y 50 jau
nų p\čių, 1 akras greihsų (vynuo
gių), 1’/z akro aviečių, 2 geri ark
liai, 3 karvės ir 2 veršiukai, 60 
vištų, Ford karas, — žodžiu, visi 
reikalingi prie faianos padargui. 
Namas ir liarnC gerame stovyje, 
kaina $3700. '

vai. 1212 S. 48 Gt., Cicero, III.

Di- 
pir- NAMAI-ŽEME

REIKALINGAS patyręs savo 
darbe bučeris. Geram darbihin- 

REIKIA merginos prie namų, kui gera užmokestis. Ateikite 
lengvam darbui, prie mažos pasirengę dirbti, 
šeimynos ir prižiūrėjimo mažo 
kūdikio. Mrs. Horn, 

4691 So. Mczart St. 
Tel. Lafavette 2767 v

JOHN SAKALAS 
1301 So. 50th Ct.

MAINAU bučernę ir groser- 
nę. Mainysiu ant loto, auto
mobilio arba kitokio biznio. 
Priežastis — nemoku dirbti.

1056 W. 32 St.

Tik pusę valandos važiavimo
ANT 120 akerių farmos, 

miesto, prie cementinio kelio; ge
riausi žemė: juodžemis prie 
Ii >. Naujos mados bildingai,
karvių, 6 arkliai, daug kiaulių, 200 
vištų, ančių ir visos mašinos, ko
kių tik reikalinga ant farmos. Mai
nysiu į

arti

mo-
3(1

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė Brightcn pąrke, 4 rui-

didelį arba mažų namą.
B. JASUDES, 

So. Robey St., Chicago

PARSIDUODA 9 kambarių mu
ro bungalovv, 5 kamb. apačioje, 4 
viršuje; yra elektra, vanos, hard 
wo.)d trimingai. Parduodama ant 
lengvų išmokėjimų su mažu įmo* 
kėjimu. Atsišaukit pas savininką.

3841 \V. 66 St.

REIKALIM’iA pradinė ste- 
nografė j ofisų vitiurmiesty. 
Turi mokėt gerai Angliškai. 
Atsišaukit vakarais. >

Adv, Kl. Jurgelionis, 
3335 S. Halsted Sį., 2nd floor

REIKIA keletos moterų dar
bui į musų pop corn depar
tamentą. \

ALBERT DICKINSON,
2750 W. 35 Str.

REIKIA moterų. Mokėsime $18 
iki $25 į savaitę kol išmoks teleg- 
rafystės. Patyrimo nereikia.

M r. WalkcT, 
Room 601, 127 N. Dearbom St. 
ba M r. Carey, Room 705, 1553 
Madison St.

ar- 
W.

REIKIA moterų indų plovė
jų, nereikia dirbti nedėlioj.

Olson & Hatch,
4169 So. Halsted St.

Tel. Yardui 0346
t.'IL.lU!.ll.l!'g!’ 1' 'LT”! 1!.',UV! .Į..IBI... '.I.1'. '■!

REIKIADARB1NINKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

lengvai uždirbami

Taupant vyrais ir moterims
Jus galit 

są laiką 
išparduoti 
paskutinius 
prie

dirbti dalį arba vi- 
pagelbėdami mums 
geriauMų Chicagoj 

likučius savasčių

79 Western. Avje.

REIKIA vyrų,į #20 iki $35 į sa-4 
vaitę kol išmok.; telegrafystės. Pa- mai gyvenimui. Visokių tautų 
tyrimas nereikalingai. VValkcr, (apgyventa vieta.
Room 601, 127 N. Dearborii St. ar
ba Mr. Carey; Room 705, 1553 \V. 
Madison St. ’ y \

REIKIA1 AGENTŲ
$75 iki $125 į savaitę

Ambitingi agentai uždirbs $1506 ( 
iki $1800 nuo dabar iki Kalėdų su 
musų greitu ir garantuotu išpar
davimu overkautų.

LOGAN - MciMAHON CO.
Galiom Ohio.

——- ........... , . |
REIKIA agentų pardavinėti

rūbus išmokėjimo pagrindais.
Atsišaukit:

Halsted Credit House 
1227 S. Halsted St., 3 lubos

St. JJakpląjįskas,
' 1235 S. Kedzie Avė.

• t...... ........ ...................... »-----------------------
PARDAVIMUI dry goods 

krautuvė. Mes priversti esame 
išsikraustyti, kaina labai 

Mrs. Michcll 
2649 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 4416

2015
Už pinigus arba mainysiu biz

niavę mūrinį namą, 4 flatai po 4 
ir 5 kambarius ir didelis storas; 
garažas dėl 2 automobilių; rendos 
$165 'į mėnesį. Prekė $15500.

B. JASUDES,
2015 So. Robey St., Chicago 

MAINYSIU namų ant 2 lotų,
flatai po 6 ir 4 kambarius, yra 
gasas, elektra, pečiais šildomas, 
mainysiu ant steani heat namd.

M. AbramaviČe,
St., Chicago 
mūrinis 
po 4 ir 
elektra, 
garažas.

PARSIDUODA mūrinis 4 flatų 
namas, po 4 kambarius, netoli lie
tuvių bažnyčios, ant 33 gatvės. Kai
na $7,300, cash $2,500, likusius ant 
lengvų išmokėjimų. Atsišaukit:

P. Krauczunas,
2201 W. 22 St., 2-os lubos

Tel. ('anai 6699

(j

RARDAVIMUI pigiai 5 rui
mų murinę cottagf. Yra elekt
ra ir maudynė.

Kreipkitės
3222 So. Lo\ve Avė.

pigi.

PARSIDUODA grosemė ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per 
daugiaus kaip 1O metų. Turiu 
du bizniu, negaliu apsidirbti; 
vieną jų tūrių parduoti. 1639 W 
15th St., Gary, Ind.

namas, 
5 kam- 
maudy- 
Namas

PARDUODU farmą 80 akrų, vi
sa aplinkui aptverta. Nauji dideli 
budinkai, yra šulinis ir mašinos. 
Parduosiu gręit ir pigiai dėl mir
ties moters, barnia randasi 1(4 
mylios nuo Goodman, Wis.

T. Zičkus,
P. O. Box 18, Goodman, Wis.

AUTOMOBILIAI
BARGENAS de1 šios savaitės, tik

tai, Oldsm-obile, 4 pasažierių, kupė, 6 
ekstras, — kaip naujas. Turiu pa
aukauti.

Cadillac, touring, gerame stovyje, 
Pierce Arrow liipozinas, Ford rod- 
steris*

3222 So. halsted St._______

RAKANDAI

PARDUODU vieną iš dviejų bučer- 
nių ir grosernių už labai prieįnąmą 
kainą. Taipgi priimsiu pusininką. 
Naudokitės proga, nes dabar yra ge
riausias laikas pirkti.

4425 So. Wells St., 
Phone Yards 3906

RAKANDAI pardavimui, vartoti 
2 mėnesiu, riešutinis miegruimio se
tas, valgomo -kambario setas, mohair 
parloro setas, karpetai, lempos, 
veikslai, piun

Atsišaukite

PARDAVIMUI vaisių ir daržovių 
krautuvė, su fikčeriais. Yra dvejos 
svarstyklės, du kaunteriai, ledaunė, 
du keisai, geroje vietoje, naujoj apie- 
linkėj, rendos $65, cash $1300, 3 me
tų lysas.

Atsišaukite:
204 W. 108 St.

2015 So. Robey 
ANT išmainymo 

ant 2 lotų, 6 flatai 
barius, yra gasas, 
nė, 2 automobilių
geriausiam padėjime. Mainysiu ant 
fanuos.

M. ABruiiiuviče,
2015 So. Robey St., Chicago

4 MAUNYSIU; mūrinis namas, 2 
aukštų, cemento beizinentas, gasas, 
maudynės^ elektra, 2 flatai po 6 
kambarius, cenlrnliškai 
mas. Iš priežasties ligos 
išmainytas ant fannos.

M. AbramaviČe,
2015 So. Robey St., Chicago

NAUJAS mūrinis kampinis na
mas, 3 fialai po 6 ’r 4 kambarius; 
naujos mados Įtaisymai ir Storas, 
2 automobilių garažas. Mainysiu 
ant rout house arba gasolino sto
ties; nedaro* skirtumo kur randas.

0 M. AbraihaviČe,
2015 S. Robey St., Chicago

MORTGEClAI-PASKOLOS

apšildo-
turi būt

k

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

. . , . , . pa-“ianas, puikus bargenas.
*4 >

1889 West 55th St.

PARDUOSIU 5 kambarių rakan
dus, grojiklis pianas, miegamo 
kambario setai, 7 šmotų valgomo 
kambraio tėtušį 
lempos, rašymui 
smulkmenų.

Atsišaukite
1611 W.

PARSIDUODA šviežios mė
sos išvežiojimo routas. Sąžinin
gom 
ryti

viktroja, karpetai, 
stalas ir kitokių

55 Str.

PARDAVIMUI t
BEVEIK naujas grojiklis pianas 

su benčium, cabinet ir 80 rolių, 
$160 cash arba išmokėjimais. Par-

Stypher xNo\vakowska, 
2332 W. Madison St. 1 fl.

................. —..i. ..... —-..........   ..
1 ANT PARDAVIMO groserh? it* de- 

, . licatessen ir kitų daiktų krautuvė yra
Kurios ant kampo ir daromas geras pragy-

Netoli dviejų milijonų dole- duod%dl"'^±&s n"rl°'
rių savasčių parduota j pirmu- j 
tinęs 10 dieny. Į pardavhno 
kainas jeina šalygatviai ir vi
sos požeminė* dūdos, 
dabar jau yra (vestos. Galima venimas, ir gyvenimui ruimai. Turiu 
tuojau statyti namus. Tai yra 
geriausia pasiūlomas išpardavi
mas šiandien Chicagoje.

Atsišaukit dienomis arba va
karais j Englewood ofisą iki 9 
vai. vakare. Klauskit Mr. Webb 
arba Mr. Bradlėy.

parduoti dėl moteries dideles ligos, 
I ir parduosiu’ nebrangiai.
reikalinga, prašau atsišaukti

600 E. 64th St.

Kam yra

733 West 63rd Street 
Wentworth 5590 

HINKAMP & COMPANY

PARDAVIMUI grosernė ir 
delicatessen, 10 metų išdirbtas 
biznis, 4 kambariai gyvenimui, 
1 mašinai garažas, renda ne
brangi; geram žmogui 
vieta lengvai gyventi.

3518 S. VVallace St.

gera

žmogui gera proga pada- 
pinigų. Atsišaukite

Box 622
1739 So. Halsted S t

PARDAVIMUI namas, mūri
nis, 2 flatai, po 4 kambarius, di
delis skiepas ir viškai su kam
bariais; yra elektra, gasas, pe
čium šildomas; yra gražus jar
das; nąmas gerame stovyje.

2825 So. Emerald Avė.

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, 1111

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PARSIDUODA buchernė ir groser- 
nė pietų pusėj, puikiausia proga pa
daryti pinigų, su visais įtaisymais ir 
visom mašinom parduodame už cash. 
Turiu parduoti šia savaitę, nes va
šiuoju į Lietuvą. Kreipkitės j 

Naujienas,
1789 So. Halsted St. No. 626

MAINYSIU arba parduosiu 10 
kambarių rooming house, labai ap
simokantis biznis. Pardavimo prie
žastis — liga. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
1018 S. Halsted St. 

Antros lubosk

PARDUODU muro namus, G-6 
ir 5-5 kambarių. Taipgi turiu 
bungalovv 5 ir 6 kambarių. Karš
tu vandeniu apšildoma, kieto me
džio trimingaij viskas naujausios 
mados. Namai randasi Brighton 
Parke, Marųuctte Manor, N. Dado, 
savininkas.

5305 So. Turner Avė.
Phone Republic 2319

A

PARDAVIMUI —
DU dideli daniški šunes. f
Kreipkitės:
4622 So. Western Avė.

PARSIDUODA kriaučių šnpa. Biz
nis išdirbtas per 5 m. ir eina ge
rai. šapa gerai įrengta. Darbo pa
kanka dėl dviejų darbininkų. Par
siduoda, nes savininkas vyksta Lie 
tuvon. Joe Koll,

68 N. Main St., Kenosha, Wis.

GERAS BARGENAS
Išvažiuoju į Floridą. Turiu par

duoti savo gražų 2 flatų namą ir vi
są nuosavybę, 2-4 kambarių, 1-5 
kambarių, 1-6 kambarių ir 2 flatų 
ir kampinis 4 flatų namas. Geros 
įplaukos.' TaĮpgi 50 pėdų biznio lo
tą. Parduosiu tuos namus už goriau
si pasiūlymą.

JAMES KRAL 
3000 W. 55 St. 
Trospect 2310 

-________________ i-------- 1______
21 APT., SKLEPAS COURT NAMAS 

Randasi-, 7806-10 So. Laflin St., su 
įmūryta vana, didelis apšildytuvas ir 
plumbingas, vėliausios dekoracijos, 
plieno konstYucija, rendų apie $18,000 
1 morgičius, $65,000, mainysiu j ma
žesnį narna.

W. J. BUTCHER,
Tel. Vincennes 8164 <
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ANGLU KALB
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam* šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo I^e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St„ Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxry

50 vyrų reikia 
IŠMOKIT MURININKYSTĖS 

Uždirbkit $12 iki $16 j dieną. | 
Mes išmokinsim greit gerai ap
mokamos murininkystčs, busit už
tikrinti nuolatiniu gerai apmoka
mu darbu. Klesos dieninėj ir va
karinės. Lengvais išmokėjimais. 
Atsišaukite arba rašykite

1322 CLYBOURN AVĖ.


