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Vilniaus likimas suru 
pino Lenkus

Sovietų Rusijos pripažini 
mo byla Washingtone

Expliozijos anglies kasyklose 
gyvi palaidoti 65 darbininkai
Lenkai širsta dėl Lietuvos 

reikalavimo Vilniaus
Rusų pripažinimą Vilniaus

Lietuvai Varšuva laiko tarp
tautinių sutarčių laužynui

VARŠUVA, X. 4. — [Chira- 
gos Daily Ne\vs koresp. Dar si e 
Gillie . — Lenkų valdžia įabai 
rimtai žiuri į ką-tik pasirašytą 
Lietuvos su sovietų Kvi«ijax su- 

tartį. Varšuva sako, kad tuo ir 

viena ir antra šalis sulaužiusios 
kitas savo sutartis. Vilnius, ku
rį Rusija dabar pripažįsta kai
po teisėtai priklausantį Lietu
vai, jau šešeri metai lenkų ran
kose ir buvo aliantų 
Sąjungos pripažintas

Soviety Rusijos pripažini
mo byla Washingtone

Amerika atsisako atsteigti san
tykius dėl to, kad' sovietų 
valdžia nepaliaujanti savo 
klastingos propagandos griau
ti J. V. valdžią 
VVASH1NGTONAS, X. 4. — 

Viena vyriausių priežasčių, dėl 
kurios Jungtinės Valstijos atsi
sako atsteiKti diplomatinius 
santykius su Busija, tivi ONariti 

ta, kad sovietų valdžia nepaliau
janti savo propagandos Ameri
koj nuversti Jungt. Valstijų 
valdžią.

Andais xWashingtono Herald 
.paskelbė Yale Universiteto pro-

n I autų j |’esorjaus Jerome Daviso inter- 
ce jure vįu Maskvoj su soVietų valdžios 

(galva Stalinu. Stalinas, pasak 
Rygos su- prof. Daviso, sakęs, kad sovie- 

kusija Rusija nekartą siulusis at-

t Pacific and Atlantic Photo]
Gene Tunney (viduryj) gauna čekį ant 200,009 čempiono Dempsey nu,galėjimą.

Vienuoju prasidėjo Pan 
Europos kongresas

Ispanijoj bijoma naujo 
armijos sukilimo

Jo siekimai yra sukurti “Jung
tines Europos Valstybes”

VIENNA, Austrija, X. 4. — 
Vakar Viennoj atsidarė Pan- 
Europos kongresas, kurio sieki
mai yra sujungti visas Euro
pos valstybes federacijon, įstei
gti “Jungtines 
bes.”

Kongrese 
šimt astuonių 

jbių delegatai.

Inžinieriai, kartu su artilerijos 
karininkais, reikalauja de Ri- 
veros pasitraukimo

Europos Valsty-

dalyvauja dvide- 
E u ropos valsty- 
Kongresą atida- 

rant įspūdingiausias kalbas pa
sakė buv. Vokietijos kanclerius 
Wirth, reichstago f narys, ir 
Paul Loebe, socialdemokratas, 
reichstago pirmininkas. Paul 
Loebe be kita pasakė, kad Fran
cuos premjero Briando ir Vo
kietijos užsienio ministerio 
Stresemanno pasikalbėjimu 
Thoiry atsiekta tokių dalykų, 
kad vien paminėjimas jų prieš 
keletą metų butų atrodęs kle- 
jojimu.

LONDONAS, X. 4. — Daily 
Mail korespondentas Biaritze 
sakosi turįs žinių iš Ispanijos 
sienos,* kad tarp diktatoriaus 
Piimo de Riveros ir armijos ka
rininkų kilę vėl aštrių kivirčų 
ir kad laukiama naujų sukili
mų. Nuo praeito šeštadienio 
visa kariuomenė laikoma užda
ryta kareivinėse.

Korespondentas sako, kad, jo 
žipiomis, karininkai inžinieriai 
nusitarę kartu su artilerijos ka
rininkais rekalauti Primo de 
Riveros pasitraukimo ir kad 
karo padėtis vėl busianti paskel
bta Madride ir Barcelonoj.

Kongrese perskaityta daug 
sveikinamų telegramų, atsiųstų 
žymiausių įvairių kraštų valsty- 
Ijčh vyrų ir iiarsenvbių.

Senatorius Borah stengsis 
dėl SSSR pripažinimo

Lenkai sako, kad 
tarties 3-ėiu straipsniu

• I uų ivuoijti urj\«i v<j .uuiuoin ciu-

ŽadėjUS teritorinius ginčus tanp karo skolas Jungtinėms
Lenkijos ir Lietuvos palikti 
joms pačioms tarpusavy iišsi- 
spręsti. Tolinus, dabartinė sie
na buvus, Lietuvai prašant, 
ambasadorių tarybos nustatyta 
einant Versalės sutarties 87 
straipsniu, kirs duodąs santar
vės valstybėms teisės Lenkijos 
sienoms nuspręsti.

Lietuva atsisakė 
basadorių tarybos 
bet įlenki ja sako, 
sprendimas esąs 
valomas ir kad pastaroji, kaipo 
Sąjungos narys, kvestionuoda
ma dabar kito nario sienas, 
laužanti ir Versalės traktatą ir 
Tautų Sąjungos paktą.

Sovietų Rusija, be abejo, sa
vo bvla remia čia tuo faktu, 
kad lA?nkija ir Lietuva savo 
ginčų lig šiol neišlygino, o todėl 
Rusiją teberiša Maskvos sutar
tis. Taja sutartim Rusija pripa
žino Lietuvą nepriklausoma 
valstybe. į kurios sienas įeina 
Vilnius ir dideli teritorijos plo
tai, kuriuos dabar turi užėmus 
Lenkija. Ta sutartis buvo pa
sirašyta tada, kai Rusija ką-tik 
buvo atėmus Vilnių iš 
Tai buvo 1920 metais. 
Lenkų-Rusų sutartimi 
Vilniaus kraštas buvo 
kaipo ginčijama teritorija.

priimti am- 
sprendimą, 

kad tarybos 
Lietuvai pri-

Lenkų. 
Vėliaus, 

Rygoj, 
paliktas

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Valstijoms, atsiskaityti su A- 
mevikos piliečiais, kurių nuosa
vybės Rusijoj buvo sovietų 
konfiskuotos, ir paliauti komu
nistinę propagandą Jungtinėse 
Valstijose, bet \\’ashingtono 
valdžia atsisakius tartis.

Stalinas, sako prof. Davis, 
neigiąs, kad sovietų valdininkai 
užsiima Amerikoj propaganda 
griauti Jungtinių Valstijų val
džios formą; jei tokia propa
ganda esanti vedama, tai dėl to 
galį būt kalti tik šiaip rusai, 
ir sovietų valdžia, neturėdama 
diplomatinių santykių su Jung
tinėmis Valstijomis, negalinti 
jų nuo to sulaikyti.

Amerikos vyriausybė betgi 
Stalino pareiškimus nugina. Ji 
sako, kad sovietų valdžia nie
kados nesisiulius mokėti skolas 
ir atsiskaityti su Amerikos pi
liečiais. Tik vieną kartą ji da
vus neaiškų pasjulymą pradėti 
derybas tikslu susitarti dėl kai 
kurių skolų mokėjimo ir ieški
nių atlyginimo, bet už tai kad 
Jungtinės Valstijos pripažintų 
Rusiją. Prezidentas Coolidge 
betgi atsisakęs eiti į beUkurias 
pert rak taci jas, laikydamasis
nusistatymo, kad skola ir pilie
čių ieškiniai turį būt atmokėti 
kafpo dalykai teisės ir teisingu
mo, o ne kaipo kaina už pripa
žinimą sovietų.

VVashingtono vyriausybė 
kosi turinti dokumentinių 
dymų, kad sovietų valdžia 
kados nesiliovus vesti
gandą Jungtinėse Valstijose. Ji 
ir šiandie tatai daranti per 
įvairias organizacijas, vyriau
siai per Amerikos komunistų 
partiją, kurios centras esąs 
Chicagoje. Ji turinti taipjau 
jrodymų, kad ta propaganda so
vietų Rusijos finansuojama, ir 
kad vien per praeitus metus 
Amerikos komunistai gavę iš 
sovietų va’.lžios, nors netiesio
giniu budu, kelis šimtus tūks
tančių dolerių.

Visi tie dalykai buvę nesenai 
diskusuojami kabineto mitinge. 
Valstybės sekretorius Kellogg 
betgi pasakęs, kad jis tai bolše
vikinei propagandai didelės-

sa- 
įro- 
nie-

propa-

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Vėl baisi ekspliozija ang- Trockis stojo viešai prieš I Laukiama aštrios kovos 
Stalino valdžią . • Rūsy kompartijos seimelies kasyklose

Tris mylias po žeme 
griauti 65 darbininkai; visi 
turbūt yra žuvię

liko už-! Jo betgi pasirodymas komu
nistų mitinge neturėjo dide
lio pasisekimo

MASKVA, X. 4. — Trockis 
viešai metė pirštinę komunistų 
partijos centraliniam komitetui 
su Stalinu prieky?

angliakasių liko j Laikęsis kaip ir nuošaly, va-

LOCKWOOD, Tenn., X. 4.- 
Vietos Roane Iron kompanijos 
anglies kasyklose šiandie atsi
tiko ekspliozija, dėl kurios ke-Į 
lios dešimtys i 
užgriauti kasyklų urvuose. Toj kar Trockis staigą pasirodė 150 nas Pravda
vietoj, kur sprogimas įvyko, komunistų darbininkų mitinge,

WASHINGTONAS, X. 4. — 
uiatori us Boi*ah, senato vižrsie- 

nio reikalų komisijos pirminin- 

Francuzy atstovas, pa-|kas» ^urs vakar sugrįžo į 
šalintas iš parlamento, iWas'u',«ton*.žada ‘"oJa‘,s ,m- 

vėk išrinktas įmo. jjg sakos esąs gavęs dau- 
PARYŽIUS, X. 4. — Specia-’^vbę laiškų iš įvairių biznio in- 

liliose rinkimuose Alpių apskri- 4-eresij, daugiausiai iš New Yor- 
j tapo vėl išrinktas buvęs at- j^°» kuriudse jis esąs i4aginama8- 

’stovų buto narys Maurice de įdaryti pastangų, kad Amerika 
Zinovjevo fakcija sustiprinus i Rothschild, kurs, kaltinamas Pripažintų Rusiją ir atsteigtų 

savo slaptą darbuotę prieš dėl suktybių ir kyšių ėmimo pei į811 normalius santykius. Bo- 
dabartinius sovietų vadus,!rinkimus 1924 metais, buvo at-liab sakoK kad Jungtinių Valsti- 

sako Pravda istovų buto tarimu iš parlamen- prariionininkai, gamintojai ir
, rinkimais ckspmtininkai netenką Rusijos 

jis gavo 3,000 balsų daugiau, ’bikos, kurią užkariauja
------- ' to v pašalintas, šiais

BERLINAS, X. 4. — Ka
dangi netrukus prasidės Mas
kvoj Rusijos komunistų 
jos konferencija, sovietų 

sustiprino 
kampaniją prieš ojioziciją,

nei kiti ketftri jo oponentai.
parti- 
orga- 
savo 

tai

i . JO 
konkurentai tų kraštų, kurie 
'jau yra pripažinę Rusiją. Te
inamoji komunistų propaganda 
i visai neturinti svarbos.

apie tris mylias po žeme, dirbo kuriame jis graudeno susirinku- yra prieš Zindvjevą ir jo šali- 
šešiasdešimt |>enki darbininkai 
ir apie jų likimą žinios nėra.'liną. Mitingas 
Gelbėtojai buvo prisigriebę apie vai. ryto, ir pagaliau įvyko bal- 
pusantros mylios kasyklų gilu- savimas. Dvidešimt septyni 
mon ir rado vieną pritrenktą ir balsai buvo už Trockį, o sepry- 
be^ąmonės darbininką ir vieną niasdešimt aštuoni prieš jį. 
negyvą mulą.
gazų ir liepsnų gelbėtojai tuo’jo apie Trockio kalbą, kompar- 
tarpu toliaus 
Bijoma, kad visi 
nebūtų žuvę.

Pernai tose pačiose kasyklose smerkianti Trockį ir jo draugus 
baisi dėl “laužymo partijos discipli- 
dai- nos.”

sius remti opoziciją prieš Sta
tkau kėši iki 4

Del griuvėsių, Kai Maskvos valdžia sužino-

nebegalėjo eiti, tijos Maskvos komitetas skubo- 
užgriautieji tai sušaukė mitingą, kuriame 

j buvo priimta rezoliuci ja, pa-

taipjau buvo atsitikus 
ekspliozija, kurioj dvylika 
bininkų buvo užmušta.

Meksika atidarė pirmą 
žemės ūkio kolegiją j 

MEKSIKOŠ~MIESTAS, X. 4.
Las lluertas mieste, Micho- 

acano valstijoj, šiandie tapo, 
iškilmingai atidaryta nauja- 
Meksikos žemės ūkio kolegija— 
pirma visoj eilėj kitų panašių 
mokyklų, kurias prezidento! 
Calleso valdžia planuoja steig
ti visame krašte. Iškilmėse, be 
prezidento Galleso, dalyvavo 
taipjau visi kabineto nariai, iš-| 
skiriant finansų ministerį Pani. į

IVIeksika-Šveicarija at- 
steigė diplomatinius 

santykius
BERNAS, Šveicarija, X/ 4. 

— Meksika ir Šveicarija atstei-. 
gė pihųis diplomatinius santy
kius. Berne tuojau bus atidary
ta Meksikos legacija.

Graikų maištininkų va
dai pasmerkti

ATĖNAI, Graikija, X. 4.
Karo taryba pasmerkė pulkinin
kus Zervasą ir Dertilosą, nese
nai padaryto gvardiečių maisto 

svarbos nededąs ir kad valdžiai vadus, sunkiųjų darbų kalėji-
bijoti jos visai nesą pamato. mui iki gyvos galvos.

Potvyniai Illinoise
Centralinėse Illinois valstijos 

dalyse kilo stiprų^ potvyniai. 
Miesteliai kaip Beardstown, 
Danville, Watseka, West Watse- 

!ka, Alton ir kiti telkšo vande
ny ir kai kur gyventojams te
ko kraustytis ant 
munikacija daugely

• trukdyta. Potvyniai 
smarkių pastaromis 
lietų.

ogu. Ko
tletų su
kilo dėl 
dienotais

HAAGA, X. 4. — Dr. Van 
;Koyen, Olandų ministeris Itali
jai, paskirta ministeriu Wash- 
ingtone.

ninkus. Ką tik pasiekęs Berliną 
Pravdos numeris sako, kad opo
zicija ne tik nepaliovus savo 
darbuotės po tos pamokos, ku
rią gavęs Zinovjevas su savo 
bendradarbiais, • bet priešingai/ 
savo neteisėtą ir pasalų veiki
mą ji dar labiau sustiprinus.

“Su didžiausia energija,” 
sako Pravda, “opozicija sklei
džia savo propagandos literatū
rą ir plečia savo tinklus. Opozi-inoj 
ei ja yra pasiryžus savo kovą 
išvystyti didžiausiu maštabu ir 
yra pasiruošus padaryti kai 

'kurių visai nelauktų atakų kon- 
I l'erencijoje.

“Jau dabar”, sako toliau 
Pravda, “opozicija skleidžia su- 
klastuotus dokumentus, kur 
tikroji da’ykų padėtis visai iš
kraipyta, ir tuo ji daro vis dau
giau ir daugiau įtakos komunis
tinei jaunuomenei.

^Bet mep esame pr i si r u ošę 
kovai,” pareiškia Pravda. “Mes 
užkirsime kelią opozicijai. Arti
miausios dienos parodys, kad 
centrąlinis komitetas, kurs uo
liai saugoja ir gina leninizmą, 
stovi tvirtai savo'poste.

Sąmokslas nužudyti 
Albanijos prezidentą
LONDONAS, X. 4. - Daily

Mail korespondentas praneša iš Katalikų kunigas Vado- 
Brindizies, kad ten gauta pa
tvirtinami) žinių, jogei Albani
joj. susekta sąmokslas nužudy
ti prezidentas Ahmedas Zogu ir 
padaryti Albanijoj pervartas.

vauja maištininkams 
Meksikoj

Meksikos Miestas, x. 4. 
—Iš Guanu juto valstijos |/ra- 
neša, kad ten vienam maištinin
kų buriui, susidedančiam iš 60 
vyrų, vadovaująs katalikų ku
nigas Soto.,. Praeitą penktadie
nį tas būrys puolęs Salvatierros 
miestelį ir sudeginęs geležin
kelio stotį. Apielinkėj betgi 

federalinės

HANKOVAS, Kinai, X. 4.— 
Šiaurinių Kinų kariuomenė, ku 
ri laiko apsiaustą Vučango 
miestą, vakar šaudė į laivus, 
kuriuose buvo iškeltos Raudo
nojo Kryžiaus ir kitos baltos 
vėliavos, ir kurie plaukė iš 
Hankovo į Vučangą paimti iš j yra pakankamai 
ten svetimšalių moteris ir vai-1kariuomenės kunigo organizuo- 
kus. ‘tai kuopai suvaldyti.

M3RF1S
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu ir vėsiau; stip
rokas, daugiausiai žiemių vaka
rų vėjas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 69° F.

šiandie satllė teka 5:50, lei
džiasi 5:27 valandą.

Calles priėmė finansų 
ministerio Pani * 

rezignacijų
MEKSIKOS MIESTAS, X. 4. 

— Prezidentas Gailės pagaliau 
priėmė finansų ministerio Pani 
rezignaciją. Manoma, kad Pani 
vietoj bus priskirtas Francisco 
Montes de Oca, dabartinis ge
neralinis kontrolierius.

PEKINAS, Kinai, X. 4. — 
Iš Hankovo praneša, kad Kinų 
generolo Jangseno kariuomenė 
Kveišaufu uoste, Jangtse upėj, I 
rekvizavus Amerikos garlaivį' 
Ileng ir privertus jį transpor-Į 
tuoti. kareivius j Ičangą. I

NUPIGINTAS PINIGĮJ
PERSIUNTIMAS LIETUVON '

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

( išmokėjimą.

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.,

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 

\ ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL Chicago, III.
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Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, f urnas arba boilerį

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

The Northwestern Stove Repair
Company Užlaiko Visas Dalis

Tik paimkit numerį ir išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalj. Nelauk zero šalčių.

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

Northwestern Stove
Repair Company

654-666 West RooseveĮt Road
1 blokas į rytus nuo Halsted Street

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

PILVUI GYDYTI BITERIS
Šis pagarsėjęs Pilvui Gydyti Bitcris buvo vartojamas jau dau

gelis meti} kaipo vidurių vaistas. Jis yra kuogeriausias nuo pilvo ne- 
giumuliavimo, skilvio nemalimo, galvos skaudėjimo ir pametimo 
apetito.

Jis yra padirbtas iš parinktų žolių, medžių žievių, šaknų ir tyrų 
Californijos vynų.

šių biterių kiekybė negalima paaugštinti. Vienas aptiekorius, 
chemikas turėdamas 40 metų patyrimo užžiuri jų padirbimą šiaip 
užtikrindamas jų naudingumą.

Kaip žmogaus pilvas nedirba, jo visas organizmas yra užnuo- 
dintas, inkstai nustoja dirbą ir žmogus jaučiasi visiškai nuvargęs.

Vartodamas šį biterj kaip nurodyta ir ištirdamas jo naudingu
mą nebusi to be jo ir visuomet turėsite bonkclę savo namuose. Svei
kata tai yra turtas. Kaina vienos bonkos $1.00.

Reikalaukite nuo savo aptiekoriaus “Salute Stomach Bitters”, 
• arba užsakykite tiesiog iš musų.

SALUTE DRUG AND CHEMICAL CO.
616 West 31st Street, Chicago, III. 

Boulevard 7351—

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columhia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vu menes):

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $125) 

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:»

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

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

**■ 4 •

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

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

fiarsinkities “Naujienose”

NAUJIENOS, CKIcSge, Iii. Antradienis, Spalio 5, 192fi

ĮkorespondencijosĮ
II I ■ I I ■

Detroit, Mieli,
“Ateities” choro darbuotė

Detroite gyvuoja Ateities 
choras, kuris jau ne kartą yra 
'surengęs vietos lietuviams ge
rų vakarų. Yra statęs ir ope
rečių, — “Sylvia” ir kitas. Vi
sos išėjo gerai ir publika būda
vo patenkinta.

Dabar Ateities choras savo 
sezono atidarymui rengia šau
nų koncertą, kuriame Ateities 
choras pasirodys su naujomis 
dainomis. Bus solo, duetų, vy- 
rų ir merginų chorai, ir tt. Be 
to yra užkviesta iš Chicagos 
smuikininkė ir kornetistė p-iė 
Aldona Grušaitė, kuri pirmą 
kartą detroitiečiams parodys ką 

'muzikoj yra pasiekusi. Ateities 
choro koncertas įvyks nedėlicfl, 

(spalių 10 dieną, 5:30 vai. vak. 
į Kaip paprastai, po koncerto bus 
i šokiai. Yra vilties, kad Detroito 
lieUtviai pasinaudos proga, 
skaitlingai atsilankys koncer
tai!, nes ir įžanga neaukšta.

— Vietinis.

Centras pradėjo kabinėtis prie 
kuopų turto, nors tas Centras 
nėra pridėj^ nė vieno cento 
prie namo nupirkimo ar prie 
kito kokio kuopų turto sukro- 
vimo. 1 kp. nariai nutarė sa
vo namą parduoti vien dėlto, 
kad North Sides lietuviai turi 
kitą namą su svetaine ir kliu- 
bu, kuris yra globoje Lietuvos 
Sūnų Draugijos ir tie patys na-' 
riai priklauso prie abejų drau- 
gijU«

šis su+pendavimas ir turbūt 
atsidurs deisme; o tampynės po 
teisrfius juk neina draugijai į 
sveikatų.

Jums yra nusibodę 
, paprasti...

Pittsburgh, Pa.
Visokios Pittsburgho žinios

Tavorščiai pradėjo peštis tarp 
savęs. —Ne tik Rusijos bolše
vikų vadai pešasi tarp savęs, 
ale jau ir |>as mus, Piltsburghe 
ir apylinkėje, pradėjo boše v i kai 
savitarpines peštynes.

Rusijoj bolševikai pešasi dėl 
valdymo Rusijos, o pas mus, 
Piltsburghe, bolševikai pešasi 
dėl APLA. valdymo. Mat APLA. 
yra nominuoti viršininkai dėl 
1927 metų ir dabar eina “Lais-
vėj” neva apkalbėjimas kandi
datų tinkamumo.

Da pirm nominacijų paskel
bimo Gataveekas turėjo sušau
kęs Pittsburgho bolševikų ly- 
derukų konferenciją, kurioj ta
po nutarta, kad Čirvinską rei
kia pašalinti iš pirndrrinko vie
tos, o jo vieton pastatyti 1). 
Lekavičių. Pasirodo, kad Čir- 
vinskas jau nėra, ištikimas Ga- 
lavecko, diktatūrai APLA., ly
giai kaip kad Rusijoj Stalino 
diktatūrai Trockis. Taipgi buvo
nutarta toje konferencijoje ir 
kokius kitus kandidatus palai
kyti ir už kuriuos varyti agita
ciją netik per “Laisvę”, ale ir
šiaip visokiais budais.

Tai tuose neva apkalbėji
muose per “L.” daugiausia 
kliūna Čirvinskui ir kiek teko 
pastebėti, tai šiurmaitienė 
skaudžiausia pliekia kailį savo 
tavorščiui čirvinskui.

Mat, bolševikai tai tokie su
tvėrimai, kad be peštynių ne
gali apseiti; jei netur su kuo 
kitu peštis, tai patys tarp sa
vęs plaukuojasi.

* * *
Kaip bolševikams sekasi val

dyti draugijas. - Nuo pereito 
APLA. seimo, bolševikai tur pa
ėmę šią draugiją j savo kon
trolę, nes praeitam Seime bol
ševikams pasisekė pastatyti j 
centro sekretoriaus vietą savo 
komisariuką Gatavecką, Tai 
šiais metais APLA. tikrai bol
ševikiškai buvo valdoma, pagal 
Gatavecko diktatūrą. Ir štai ko
kios pasekmės to “pavyzdin
go” valdymo, ir tai tik stam
bieji nuotikiai.

5 kuopa, Trevcskyn, Pa., yra 
suspenduota vien už tai, kad ta 
kuopa d rys® užkabinti tūlą 
bolševikišką biznierių: buvo at
ėmus jam balsą už kokius ten 
skundus. 5 kp. nariai tą Centro 
suspendavimų atidavė valdiš
kam teismui išrišti.

1 kp., Pittsburghe, Penn da
ly, matydama bolševikišką šei
mininkavimą, nė nelaukė kol 
bus suspenduota, ale pati pasi
traukė iš APLA. ir įstojo į ŠI.A.

1 kp., N. S. Pittsburgh, Pa., 
viena iš didžiųjų kuopų, liko 
suspenduota vien už taL kad ta 
kuopa dryso parduoti -savo na
mą be leidimo Gatavecko. Mat,

3 kuopoj, Carnegie, Pa., kur 
ir pats Gataveekas priklauso 
irgi eina didžiausi nesutikimai, 
spendavimai. Tų visų nesuti
kimų kaltininkas—pats Gata- 
vtvkas su savo bolševizmu.

Tai reiškia, kad da nėra nė 
metų kaip tikrai bolševikiškai 
valdant A PILA. neteko kokių 
300 narių. O kiek naujų gavo? 
Visai mažai, jau neskaitant ža
los, kokią draugijai neša bar
niai ir nesutikimai.

Tai matote kaip jx>lševikam« 
“sekasi” valdyti draugijas.

—Hgasis Stasys.

Sam, Idaho
Rūgs. 28 d. per pietus giriose 

kilo gaisras, kokios mylios at
stume nuo kempės. Ėjo visi, 
kas tik gyvas, gaisrą gesinti ir 
po kelių valandų darbo ugnis 
liko apmalšinta. Gaisras didelių 
nuostolių nepadarė, tik plotus 
krūmokšnių išdegino.

—Ugniagesis.

PRODUKTAS kuris yra nuolat ir nuolat 
vartojamas pasidaro kompanijonas.

Taip yra ir su Helmar...jis užkariauja su 
pirmu pabandymu ir pasilieka ilgiausiame 
susipažinime.

Nuo ilgumo laiko jis nenukenčia. . .arba 
'įprotis nesugadina jo geros rųšies ir jie 
pasilieka malonus kaipo geriausi cigaretai!

Susipažinkit Su

Helmar
Karalienė Žymiausių Cigaretų

Naujienų Spulka Atidaro 
Nauja Serija

Dabar laikas įstoti į Naujienų 
Spulką ir pradėti taupyti 
pinigus.

Dedant po keletą centų 
savaitėje, už kelių metų gausi 
didelę sumą su nemažiau 
kaip 6% nuošimčių. 

*»

Atdara kiekvieną dieną iki
6 v. vak., Seredomis iki 8 v. v.

» . - 
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Garsinkities “NAUJIENOSE”

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
^e^eo^KfmūiĮun ((imgaBĮį

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampa* Richmond Gt.

************************

: PR11MNUS NUO KOSULIO. :
. i

Tūkstančiai ligoni p jauny ir 
seny prityrė vertę

Severa’s
:: Cough Balsam.:

Jis pagelbsti ligoniui atlaikyti ' 
ligos ir suteikia jam greita pas- 

' 1 veikimą, žinomi kaipo geras 
vaistas per suviršum 45 metus.

1 Kaina 25 ir 50 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ C0., CEDAR RAP1DS, IOWA

‘ Visi Galite įsigyti
Žurnalą “Bangos”

Tiktai už 17c į Mėnesį
“BANGOS” yra 16 didelių pusla
pių žurnalas, spausdinamas ant 
gražios jlbpiero.s. “BANGOSE” yra 
daug įvairių skyrių, kaip tai: “Ti
kėjimo Klausimai”, “Laukų Žie
dai”, Redakcijos Straipsniai, Per
žvalga, Juokų ir Satyros, Keiste
nybių, ir daug kitų, kuriuose kož- 
nas gali rasti sau naudingų daly
kų pasiskaityti.
Nieko nelaukdamas sėsk ir rašyk 
mums laišką, kurin įdėjęs $2.00 
paštos “money orderį”, čekj arba 
pinigais ir siųsk užadresavęs se
kančiai:

“BANGOS’;
219 W. Main Street

Westville, III. x
Atsišaukit, o mes vieną numerį 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI.

“NAUJIENĮJ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
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Tel. Lafavefte 0094

REDAKTORIUS

Moterys

Lietuviai Advokatai XXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXX£YX
reikalais nuo 12 iki

mai
8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutart)Tel. Dearborn 9057

Advokatas

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DUKTĖ

me

RUGJAPIUTE

Universal
Bank

Risčia bėga basos kojos, 
Rugius skina piovėjėlės: 
Sauja griebta, ranka mojas, 
Tik palieka rugienėles.

Viršuje
State

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

arti I^eavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

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

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

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. yVashington & Clark 
Namų Tel.: Hyde Park 3395

cORPORATr°N 
>7 JPRESENTFOR 
UNITED PROFIT'Šį^iM^įlįj 

SENOJBKlfMC ® p*

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarą,' išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Puliman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teįsių

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 
Eina kartų savaitėje.

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

Opleinestrist
Tol. Boulevard 6487

jOBEjE*** 16 19 S. Ashland A v. 
Kampas 47-tos

ant 2 lubų

Atsidarė kalėjimo auryš. Bė
ga prie dukters tėvas, bučiuoja 
ją, jos rankeles savp ašaromis 
laisto.

rpAIDTO

AG CORPORATION
VOHK.N.Y. „ j Res. 6600 So. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
(’KIcago, III.

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

L Kitą kartą vienoje žemėje 
buvo* labai smarkiai baudžiami 
vagys: žmogui, kur j nutverda
vo bevagiant, tuoj rankas nu
kirsdavo.

Apsivogė tenai kartą ir aukš- 
tps giminės didikas, mylimasis 
to krašto valdovo žmogus. Val
dovas- buvo labai teisingas — 
reikalavo, kad su visais būtų 
elgiamasi visada lygiai, lygiu 
visiems įstatymu. Liepė jis ir tą 
nusikaltėlį nubausti krašto įsta
tymais. J kiemą išnešė didžiulį 
pjūklą, didiką supančioję į ka
lėjimą nuvarė, ir tuojau buvo 
įsakyta, kad kitą dieną anksti 
rytą budelis jam rankas nu
plautų.

Bet šįt ateina į rūmus, kur 
gyveno valdovas, nusikaltėlio 
duktė ir prašo meldžia ašaroda- 
du, kad jai leistų pasimatyti su 
valdovu. Tarytojai kiek laiko 
priešinosi, neleido, bet pagaliau 
padarė ko prašomi. Ir mergai
tė puolė . prieš smarkųjį valdo
vą žemėn', ištiesusi į jį savo ran
keles.

—Didis viešpatie, — tarė ji 
nusigandusi, — mano tėvas nu- 
smerktas būti be rankų... Te, 
nukirsdink mano rankas: ir jos 
yra tėvo, bet nemoka visų mu
sų, didelių ir mažų, išmaitinti. 
Tėvą paleisk, paleisk!

Valdovas turėjo ir pats vai
kų, ir jam be galo patiko, kad 
maža mergaite taip tėvą myli. 
Visas nustebęs susimąstė. Pa
galvojęs sako: I

•Tesie taip, kaip tu nori; bet

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Kapčių kapčiai — rugių ^pėdos, 
Kai paminklai pasipūtę.
Turim duonos — nėra bėdos, 
Tik paskubkim biskutį...
Rieda saulė į pakalnę, 
Bėga baras, vėjas mergos; 
Žvanga pjautuvai i^ dalgės, 
Piovėjėlės kruta margos.
Talka baigias, rugiai džiūsta, 
Piovėjėlės geria girą, 
O nuvargę atsidusta, 
Gaspadorius visus giria.

M. J. Šileikis.

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261 

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

Namų Telefonas Rcpublic 9600

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

^ DR. HERZMAN
^-’Iš RUSIJOS

molekulės turi 
ankštą sąryšį. Kad 

> colio storio gė
rei-

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

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

4120 So. Richmond Street

Telephone Yards 0.994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

leidžiu tau, jei norėsi sveika iš
likti, prašytis ir paskutinėje 
valandėlėje, kad tavęs nenu
baustų. Tark žodj, ir sveikas 
rankas turėsi; tavo tėvą tik nu
kausime. v j

II. Kitą dieną atvedė mergai
tę j baudžiamąjį kiemą. To kie
mo viduryje stovėjo ant ožio 
apšlakstytas kraujais pjūklas, 
o šalia laukė jos budelis, išsi
traukęs iš makščių ir kalavijų. 
Išblyško mergaitė, sudrebo, ėmė 
lyg ką galvoti. Bet tuojau susi- 
gribo, priė jo prie pi ūkio, įkišo 
rankas j ožio grandis. Budelis 
priveržė jas prie ožio diržais. 
Mergaitė nė žodžio netarė. Bu
delis iškėlė kalaviją, ji ir akis 
užsimerkė.. . Kalavijas švyste
lėjo ir nusileido, jos ne pirštų 
nepalietęs.

—Valdovas už tokią didelę 
meilę atleidžia ir kaltybę tavo 
tėvui! — apreiškė jai valdovo 
tarnas.

plauko storis 
yra atomai.
matuoja ir sveria, 
nemato. Kiekviena 
susideda iš atomų, 
chemijoje atradimai I 
dė, kad atomai nėra 
m i. Atomai susideda i 
žesnių dalelių. Apie 
mes

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Aahlahd Ave„ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos rvto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2880

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

Ultravioletinė šviesa iją diathermia

J. LAZDA USKLS, Pirmų 3219 Atihurn :ivc.s Chicago
K. J. SEMAŠKA. Rašt., 1834 Wabansia Avė’., Chicago 
.1. KAULINAS, Ižd., 1532 S. Francisco Avė.. Chicago

ir mergi

nos kreipkitės si

JOSEPH V. MOCKUS 
’ Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

ADVOKATAS
11 ę. L. Šalie St, Room 2001 

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Akinių Prita&ymn Mano
25 METŲ PRITYRIMO

9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

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

18.50 W. North Avė.
Tel. Brunstiick 9393 

CHICAGO, ILL.

tį. Tokiu lut bildu šių dieni) 
mokslo žmonės iš dujų padaro 
skysčius. Musų žemėje niekur 
nėra tokio šalčio, kad jis orą 
galėtų paversti į skystimą. Ta
tai padaryti mokslininkai gali 
tik laboratorijose. Ateis tačiau 
ta diena, kad saulė atšals ir že
mės temperatūra nukris iki

2006 C. (200 laipsnių Celsiaus 
žemiau 0). Prie taip žemos tem
peratūros žemes oras pavirs į 
skysčio okeaną, padengdamas 
žemės, paviršį apie 35 pėdų sto- 

l’okioje žemoje 
dabar randasi

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

j ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš Platte ap
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas Uždarytas Nedėliomis.

Tuoj antrą dieną paskelbė 
žmonėms valdovo įsakymą, kad 
nebebūtų toliau niekumet tenai 
to smarkiojo įstatymo. Bausta
jame žemės plote, valdovo pa
liepimu, pastatė tuojau žmonės 
ir stiebą su prikalta mųrniulo 
lenta; joje aukso raidėmis įra
šė, kaip viena duktė norėjusi ir 
savo rankas atiduoti, kad lik 
sveikas ir gyvas liktų jos tė
vas. To įrašo >gale pridėti ir šie 
valdovo žodžiai: “Laimingi tė
vai, kurių toki gori vaikai; lai
minga ir žemė, kur tokių auga 
vaikų”. [Iš “Vargo Mokyklai”]

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru- 
pių ir šeimynų £ 
Musų Speciali- 

fikumas.
3315 South JI
Halsted St. Jb

Tel. Yards 1516
Res. Tel. Jt ji R 

Beverly 2300

rio sluoksniu, 
temperatūroje 
mėnulis. *

Kietų daiktų 
tarp savęs 
pertraukti vieni 
ležinės 'štangos molekules 
kia ne mažiau dvidešimt penkių 
tonų jėgos. Geležinės štangos 
sudėtis nėra kieta, kalbant tik
roje to žodžio prasmėje. Jeigu 
mes turėtume galimybės matyti 
kielčiausio plieno molekules, 
mes stebėtumemės žiūrėdami, 
kaip bilionai molekulių tam tik
rame atstume vienas nuo kito 
bėgiojo iš vietos i vietą. Pa
prastom arba neapginkluotom 
akim, žinoma, molekulių matyli 
negalima. Betyrinėdamas me
talus*, mikroskopistas Brown’as 
pastebėjo, jog metalų tam tik
ros daleles nuolatos juda. Su 
gerais mikroskopais galima ma
tyti, kaip kietų daiktų mažytės 
dalelės liuesai skraido į visas 
puses. Molekulių judėjimas yra 
labai greitas, ir nė viena mole
kulė negauna “ramybės”. Kietų 
daiktų molekulių judėjimo prie
žasty mokslininkams yra žino
ma. ' .Jos juda todėl, kad jas 
“bombarduoja” skysčių moleku
lės. Molekulių judėjimo atradi
mas chemijos moksle buvo su
tiktas su dideliu džiaugsmu.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 530
Tel. Central 6390 4

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

Taip tat maži 
Chemikai atomus 

l>et jie jų 
medžiaga 
Vėlesnieji 

tačiau jro- 
i nedalina- 
iš dar ma
tai tačiau 

pakalbėsime kitą kartą, 
šis naujas atradimas ato- 
buvinią nepanaikina. Ato- 
galima .sakyti, yra plytos, 

iš kurių padaryta medžiagiškoji 
visata.

Jeigu mes galėtume gauti 
magišką mikroskopą, kurio pa
galba butų galima įžiūrėti į 
medžiaginių daiktų sudėtį, tai 
mes betgi negalėtume matyti 
lygiai sudėtus atomus, kaip yra 
plytos sumūrytos sienoje. Tik
renybėje gi du ar daugiau ato
mų pirmiausia sueina į daiktą, 
idant padarius didesnes daleles, 
kurios yra vadinamos moleku
lėmis. Atomai “nemėgsta” pa
vieniais gyventi. Jeigu moleku
lė kokiu nors budu tampa su
griauta į atomus, tai pavieniai 
atomai ieško vienybės tarpe ki
tokios rųšies atomų arba patys 
tarp savęs vienijasi. Trys de
guonie atomai, pavyzdžiui, su
daro taip vadinamą ozoną; du 
vandenilio atomai susivieniję su 
vienu deguonį o atomu padaro 
vandenį. MarfF medžiagos suda
ryta iš molekulių, o molekulė 
sudaryta iš atomų.

Iš to, kas anksčiau pasakyta, 
mes gauname šiokį toki supra-| 
timą apie medžiaginius daiktus, 
su kuriais mums. diena iš die
nos tenka turėti reikalo. Skys
čių molekulės limpa krūvon 
liuosai. Jos pasilaiko krūvoje, 
sudarydamos tam tikrą kūną, 
bet jos turi laisvą judėjimą. 
Tarpe skysčių molekulių yra 
šioks toks sąryšis, bet tas są
ryšis nėra toks tvirtas, koks jis 
yra tarpe kietų daiktų moleku
lių. Ant degančios ugnies uždė
kite katilėlį vandens. Kai van
duo įkais, vandens molekulės 
garo pavidale kils viršuj kati
lėlio -ir pasiskirstys po virtuvės 
kambarį. Siame atsitikime šili
ma sugriuvę vandens molekulių 
sąjungos ryšį ir vando pavirto 
j dujas. Mes betgi žinome, kad 
šilimos suardytos molekulių da
lelės*, kada jos sušals, sueis į 
daiktą ir iš jų vėl pasidarys 
vanduo.

Dujų molekulės turi pilną 
liuosybę. Jos yra smarkaus ju
dėjimo padėty ir netigri tarp 
savęs sąryšio. Norint dujų mo
lekules suvesti į ankštesnį są
ryšį, kokį jos turi skysčiuose, 
reikia padaryti jų judėjimą lė
tesniu, panaudojant didelį šal-

Mis. MICHNIEVIGZ-V10IKIENE
AKUAERKA

3191 So. Halrted St, kampas 31 gat
Tel. Ya rd« 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
'ilgai praktika
vusi Pennayl- 
vanijos ligon* 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i j 
kitosiuose rei
kaluose mote 
jims ir mergi
noms, kreipki 
tčs, o rasite pa 
geibų.

Valandos nuc 
8 ryto iki 2 no 
pietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS’ 

Miesto Ofisas 
190 No. State St, Room 1012 

Tel. Dearborn 273.4 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir ak u Šeri s.

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

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

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

. Difenomis: Canal
Telefonai:) 3110* Nak.^

j South Shore 2238
' Boulevard 4136

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C
AKUŠERKA • 

3252 So. Halsted St.

Ne visi senovės 
liškinimu tepa- 
‘t pasaulio pa

ieškojime ne toli tenuei- 
r gudresnieji žmonės. Vi- 
gilios senovės žmonėms 

mažti. Jinai susidėjo iš že
mes ir dangaus skliauto.

Dabar mes žinome, jog visi 
daiklai puola žemėn dėl to, kad 
jie ya traukiami taip vadina- 
m<yf gravitacijos. Saulė, tiesa, 
traukia į save žemę, bet žemė 
išvengia pražūties savo greitu 
bėgimu apie saulę. Žvaigždės, 
kaip jau mes esame rašę, taip
jau traukia į save viena kitą, 
bet kolizijos jos taip pat išven
gia delei savo greito judėjimo. 
Bet juk tai ne visa, ką šian
dieninis mokslas apie visatą ga
li pasakyti. Mokslo žmonės jau 
nuo senai laužo galvas klausi
mu. iš kokios medžiagos susi-, 
deda visata? šiam klausimui iš- 
aiškinti tapo sutverta fizikos ir, 

'chemijos' mokslai. Sudėję į daik-l 
tą abu tuodu mokslu, rųes gau
name galimybės patirti, kas yra 
medžiaga ir energija. Iš tų dvie
jų dalykų ir susideda visata.

Virš dviejų tūkstančių metų1 
atgal graikų mokslininkai me
džiagos sudėti jau tyrinėjo. Ak-Į 
niuo pasiduoda sumalimui į| 
Smulkiausias dulkes, šaukštą 
vandens- galima ištaškyti į ma-| 
žiausias purslas. Galima ir kiek-j 
vieną kitą daiktą paskirstyti ar-į 
ha išdalinti į taip smulkius da-l 
lėlės, kaip jums patinka, jeigu j 
tik tokiam darbui atlikti jus! 
turėsite tinkamus Įrankius. Bet 
ir senovės graikai jau sampro
tavo, kad medžiagos* paskirsty
mui turi būti koks nors galas. 
Jie atėjo prie išvados, kad me
džiaga susideda iš taip mažų Į 
dalelių, kurių jau daugiau pa-j 
skirstyti arba dalinti nebegali
ma. Tokioje tat prasmėje grai-| 
kų kalboje pasidarė žodis 
mas.

šiandie mes žinome, kad 
džiaga susideda iš atomų, 
senovės graikų mokslininkams 
ta idėja tebebuvo ne visai są
moningas samprotavimas. Skys
čių arba dujų atomai, senovės 
graikai sakydavo, susideda iš 
dailių arba slydžių atomų, kurie 
nelimpa Į krūvą. Antros rųšies 
atomai, jų supratimu, buvo 
šiurkštus. Tokie atomai lipda- 
vę krūvon ir sudalydavę kietus 
daiktus. Geležies ir marmuro 
atomai, pavyzdžiui, buvę tafp 
šiurkštus, kad jiems sulipus į 
daiktą nė tvirto žmogaus jėga 
negalėdavo perplėšti.

Toks supratimas apie medžia
gos sudėtį viešpatavo per šimt
mečius, iki pradžioje devynio
likto šimtmečio tą idėją pasi
ėmė nagan chemikas John Dal- 
ton. Jisai pirmasis sutvėrė ato
mų teoriją, kaipo mokslinę 
hipotezą. Nuo to laiko fizikos 
ir chemijos mokslas tapo pa
remtas ant atomo. Net vėliau
sieji chemijos srity išradimai 
nesugriovė “atomizmo” mokslo. 
Atomas yra maža chemiško ele
mento dalelė. Nieks atomo nėra 
matęs. Net su geriausiais mik
roskopais negalima matyti to
kių mažų dadelių, kurios yra 
milijoną sykių mažesnės, negu,

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

, J \ nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
K olanaOS nuo į ;u g VB|t vakare

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar i stot|, 

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 mėnesį, kaip kad būna Naujienų ląldų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

..........................................,i...... Atkirp čia . -......  
Data: Spalio 5 d., 1926.......................................... .......................................

J'ur būt visi mes dar atsime
name senovės žmonių pasakas, 
kurių pagalba buvo aiškinama, 
kad musų žemė esanti blyno 
pavidalo ir kad jinai laikosi ant 
želvio nugaros 
žmonės tokiu 
sitenkindavo, 
matų

FLIT 
įuo.uą.FAT.orr.

Išnaikina
Muses, Uodus,.

Tarakonus, 
Blakes
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KAIP FAŠISTAI ŠEIMININKAUJA ITALIJOJE

DARBININKŲ ŠEIMYNŲ DEPORTAVIMAS

vo iki šiol mokama, tad ne- 
bejgą kam mokėti.”
Pasak “Šaltinio”, tpks aiški

nimas esąs “vaikiškas”, nes—
“Kas iki šiol buvo ir tebė

ra įstatymo įsakyta mokėti, 
buvo mokama katalikų (ar ne 
kunigų? “N.” Red.) naudai; 
ar popiežius panaikino Lie
tuvos katalikus, ar jų jau 
nebėra? Buvo mokama pa
rapijoms: ar panaikino, ar 
pakeitė popiežius bent vieną 
parapiją Lietuvoje? Buvo mo
kama protestonų, žydų ir pra
voslavų tikybiniems reika- 

' lams; ar popiežius ir juos 
Lietuvoje panaikino? O juk ir 
jiems tebemokama. Sakoma, 
kad esą butų nepatogu mo
kėti žydams ir kitiems, o ne
mokėti katalikams, 
kad taip, 
ginu yra, 
statymų

KLERIKALINIAI FAŠISTAI LIETUVOJE

Vienas Amerikos korespondentas telegramoje iš Ro
mos aprašo, kaip fašistinė Italijos valdžia kovoja su sp- 
cialistais darbininkais. , •

Mieste Molinella, sako jisaa, beveik visi gyventojai 
yra socialistai. Jie atsisako dėtis į “kazionas” fašistines 
sąjungas ir kitokias “juodmarškinių” organizacijas. To
dėl fašistų valdžia įsakė tuos priešginas išmesti iš jų na
mų ir deportuoti.

Pasak korespondento, šitam įsakymui išpildyti at
vyksta policija su kariuomene nakties laiku į darbininkų 
namus, jėga paima žmones — vyrus, moteris, senius ir 
vaikus, išneša iš namų rakandus ir viską išgabena už
dengtuose vežimuose į tam tyčia prirengtas kazermes. 
Spalių m. 1 d. šitaip buvo išgabenta 10 šeimynų, sekan
čią dieną dar 10, paskui 20, ir taip eis, kol bus išdepor-l 
tuota 140 šeimynų.

Tai ve kokia yra ta banditų valdžia, kurią giria dau
gelis kapitalistų Amerikoje ir kuriai šios šalies banki
ninkai duoda milžiniškas paskolas!

Žinoma, 
Bet dar nepato- 

kada vyriausybė į- 
nevyĮtdo. Siūloma 
teismų. Jei tikybų

atstovai eis' j teismą ir lai
mės, bus atmokėta už šį pus
metį, o kad nereikėtų mokėti

Seimas jau pasirūpins.

Toliau 
vaitraštis

vys- 
vys- 
Tai

tas pats kunigų s-a- 
rašo:

“Vyriausybė pranešė 
kupams, kad ji Lietuvos 
kupų nepripažįstanti,
reiškia, kad Kauno arkivys
kupijos, Telšių, Vilkaviškio, 
Panevėžio ir Kaišedorių vys
kupijos valdžiai nėra. Ji pri
pažįstanti buvusias, žemaičių, 
Seinų ir Vilniaus. Bet jų jau 
nebėra nepriklausomos Lie
tuvos žemėje. Išeina tad, kad 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
valdžiai nebėra.”

Italijos fašistinius banditus norėjo pamėgdžioti ir 
Lietuvos klerikalai. Prieš Seimo rinkimus, pereitą pava
sarį, jie buvo išleidę atsišaukimus su parašu “Fašistų Ko
mitetas”. Tuose atsišaukimuose buvo grasinama užmuši
mais ir padegimais tiems, kurie balsuos už socialistus. 
Vėliaus buvo įrodyta, kad tuos žmogžudiškus atsišauki
mus platino įvairiuose Lietuvos miestuose ir bažnytkie- 
miuose krikščioniškų partijų — darbo federacijos, krikš
čionių demokratų ir ūkininkų sąjungos — nariai ir vei-

Daugiaus kaip šimtas jų šiandie sėdi kalėjimuose ir 
laukia teismo.

Jeigu Lietuvos klerikalai butų laimėję rinkimus į 
Seimą, tai fašistinių atsišaukimų platintojai dabar ne ka
lėjime sėdėtų, bet turėtų valdiškas vietas. Ir Lietuvoje 
dabar gal dėtųsi panašiai, kaip Mussolini’o valdomoje Ita-

“šaltinis” čia varinėja teolo
gišką “filosofiją” žaizdamas 
žodžiais. Jeigu valdžia nepri
pažįsta popiežiaus sudarytų Lie
tuvoje vyskupijų, tai jisai sa
ko, jogei, valdžios nuomone, tų 
vyskupijų nėra. Aiški nesąmo
nė, nes juk pasaulyje randasi 
milionai dalykų, kurių nepripa
žįsta tos arba kitos šalies val
džia. Sakysimė, Jungtinių Vals
tijų valdžia nepripažįsta Busi- 
jos sovietų, bet ar tai reiškia, 
kad valdžia mano, jogei Rusijos 
sovietų nėra?

Dabartinė Lietuvos vyriausy
bė atsisakė pripažinti naująsias 
Lietuvos vyskupijas dėl to, kad 
jų įsteigimas reiškia pripažini- 
<ną Vilniaus Lenkijai.

Romos papa, sudarydamas 
“bažnytinę Lietuvos provinci
ją”, išskyrė Vilnių iš Lietuvos 
bažnyčios ir paliko jį Lenkijos 
bažnyčios dalim (sulig pirmiaus
pasirašytu su Lenkija konkor- pirmesnieji krašto valdovai.

Apžvalga
■ ■ II H ■ ■! d

Iš TIESŲ—KATRIE?
ta, 
tai

“Laisvė” klausia, katrie 
lagiai: ar tie, ką sakė, kad

me- 
len- 

kai rengiasi užpulti Lietuvą — 
ar tie, ką sakė, kad tai išmis
tas.

Brooklyno komunistų orga
nas mano, kad melagiai tai Lie
tuvos socialdemokratai ir Ame
rikos lietuviai socialistai, kurie 
gandus apie menamą lenkų 
ruošimąsi pulti Lietuvą vadino 
‘ bolševikų propaganda”. Nes 
dal?ar, pasak jo, jau ir Lietu
vos valdžia pripažinusi, jogei iš 
lenkų pusės tikrai grasinąs ka
ro pavojus. Ji išsiuntinėjus! vi
soms valstybėms memorandu
mą, įspėjantį jas dėl to pavo- 
j J* VIS.

“Laisves” politikai čia mėgi
na sumaišyti gana skirtingus 
dalykus—karo pavojų iš lenkų 
puses ir menamą lenkų ruoši
mąsi užpulti Lietuvą.

Kad Lenkijos politika yra to
kia, kuri grasina pavojum tai
kai—to niekuomet neketino už
ginčyti nei Lietuvos socialde
mokratai, nei “Naujionos”. ši
tą pavojų Lietuvos valdžia ir 
turėjo omenėje, rašydama įsjiė- 
jimo notą kitų šalių valsty
bėms. %

Bet tiesioginis lenkų ruoši
mąsi į karą su Letuva tai jau 
visai kas kita. Jeigu kas nors

sako, kad lenkai rengiasi užpult 
Lietuvą, tai jisai turi tokius 
savo žodžius paremti faktais. O 
ar bolševikai, kurie apie tą 
“rengimąsi” bubnija, yra 
faktais parėmę? Jeigu taip, 
kur tie faktai?

Be to, bolševikų klapčiukas 
Angarietis tvirtino komunistų 
spaudoje da ir daugiaus. Jisai 
rašė, kad Lietuvos kademai 
vedą slaptas derybas su Pil
sudskiu ir darą su juo planus 
prijungti ‘Lietuvą prie Lenkijos. 
Nuo to laiko, kai jisai tai rašė, 
jau praėjo keletas savaičių, bet 
ar iki šiol 
vieną faktą 
parėmimui?

Taigi kas
bubnijimai ir Angariečio gąs
dinimai—ar ne melas?

jisai surado bent 
to savo tvirtinimo 
Ne.
yra tie bolševikų

Ir kokioje tad kompanijoje 
yra Brooklyno holševikėliai, 
kurie iš kailio neriasi, stengda- 

apKinti bolševikiškos i>ro- 
pagandos prasimanymus — ar 

ne melagių kompanijoje?

KNIGELIAI VISGI NEGAUNĄ
ALGŲ

Kunigų savaitraštis “šaltinis” 
graudžiai dejuoja, kad Lietuvos 
valdžia nemokanti kunigams 
algų ir nepripažįstanti papos 
paskirtųjų vyskupų. Tai esąs 
įstatymų laužymas, kurį val
dančiosios partijos aiškinančios

“Girdi, popiežius panaikino 
tas vyskupijas,, kuriomis bu-

datų). Prieš papos'konkordatą kitas, kaip tik Sir Hari Singlų Grįžęs iš Afrikos vienas kę
su Lenkija protestavo net pir- kuris dabar Indijoj užima mar-liauninkas pareiškė, jog ta ma- 
mesnioji, klerikališkoji valdžia; haradžos vietą. Visas skanda-žiukė Europos valstybė Belgi- 
o Lietuvos visuomenė tuo kon- las kilo dėl moters. Viename ja yra pasiryžusi atlikti milži- 
kordatu buvo taip pasipiktinusi, Paryžiaus viešbutyj Singh tapo nišką darbą Afrikoj.
kad net papos- pasiuntinys Kau- užkluptas s'U vedusia moterim, Ir reikia pasakyti, kad belgai 
ne Zccchini buvo pavaišintas kuri vėliau pasirodė esanti smarkiai dirba Kongoj. Jie vys- 
žaliais kiaušinius I Todėl butų' avantiūristė. Bijodamas, kad tas to kasyklas ir tuo pačiu laiku 
visai nenuosaku Lietuvos vai- atsitikimas neiŠėitų viešumon, užsiiminėja žemdirbyste. Skar
džios pusėje, jeigu ji dabar pri- Sir Hari sumokėjo avantiūristų linės rodo, jog toj srityj pada- 

,tartų papos aktui dėl “bažnyti
nės Lietuvos provincijos” suda
rymo.

Ta “bažnytinė Lietuvos pro
vincija” juk yra niekas kita, 
kaip papos konkordato su Len
kija papildymas. Konkordatu su 
lenkais papa atidavė Vilnių Len
kijai, o patvarkymu apie “baž
nytinę Lietuvos provinciją” ji
sai paliko be Vilniaus Lietuvą. 
Kas užgiria vieną tų papos žin- 
ksnių, tas užgiria ir antrąjį.

Kadangi dabartinė Lietuvos 
vyriausybė ne užgiria papos 
konkordato su lenkais, bet prie
šingai—yra griežtai prieš jį nu
sistačius. Todėl ji negali ir 
“bažnytinę provinciją” pripa-

kelias mylias 
hektarų) ap-

“Provincijos” pripažinimas 
reikštų Vilniaus atsižadėjimą. 
Argi Lietuvos kunigija neturi 
gėdos reikalauti tokio dalyko 
iš Lietuvos valdžios?

..KLERIKALIZMO PALAIKAI 
ŠLUOJAMI LAUK

Iš politinės policijos tapo 
liuosuoti šie valdininkai:

pa-

Juozas Milkindas, Tauragės 
punkto vyr. valdininkas; Vy
tautas* Bliumfehjas, Panevėžio 
punkto vyr. valdininkas; Leo
nas Bliumas, Šiaulių punkto 
sargas; Petras Kupčiūnas, Vil
kaviškio punkto viršininkas; 
Pranas Jakys, Kretingos punk
to vyr. valdininkas.

SEIMAS SUSIRINKO

Lietuvos Seimo pirmininkas, 
I)r. J. Staugaitis** sušaukė at
stovus susirinkti į naują sesi
ją rugsėjo mėn. 24 d.

Prieš Seimo, posėdžiams pra
sidedant klerikalų spauda sklei
dė visokių paskalų apie mena
mus nesutikimus valdžioje ir 
apie busiantį koalicijos suiri
mą. Bet reikia manyti, kad 
krikščionių geismai neišsipil
dys. Kaip vai. liaudininkai, 
taip ič socialdemokratai rodo 
pasiryžimą darbuotis kartu ir 
toliaus, kad sutvarkius valsty
bės reikalus ir apvalius valdiš
kas įstaigas nuo visokio šlamš
to, kuriuo jas buvo prigrudę

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M 
H Apie Įvairius Dalykus
H

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

Kaip už Indijos valdovų 
nusidėjimus turi ken
tėti žmonės. — Mažiu
kė Belgija kontroliuo
ja didelę valstybę Af
rikoj.
Tarp 700 maharadžų, radžų, 

navabų, ir chanų, kurie randa
si Indijoj, pasitaiko neįmano
mai įdomių tipų, kurie savo el
gesiu primena komiškos opere
tės herojus. Bet visai nesinori 
juoktis, sako Vishnu R. Karan- 
dikar, kai žinai, jog nuo tų val
dovų įgaidos priklauso milionų 
žmonių likimas.

Indijoj yra. tokių valdovų, 

miO kurių įnorio gali nukentė
ti visas miestas. Visaų dar ne
senai vienas radža paliepi su
rišti į krūvą po keturis savo 
sostinės bankininkus. Surištieji 
bankininkai turėjo bėgti paskui 
radžos vežimą. Kitas maharad
ža laiko apie 300 gulbių. Kas 
rytas ir vakaras, kai gulbės 
marguoja į joms paskirtą vie
tą, sustabdoma trafikas.

Vienas vėliausių to nenormd- 
liškumo pavyzdžių yra Hydera- 
bado Nazimas, apie kurį jau 
buvo rašyta šioj vietoj. Prieš 
keletą mėnesių jis išleido įsaky
mą, kuriuo draudžiama ne tik

pardavinėti, ale ir namie laiky
ti karvės paveikslus. Reikia gi 
žinoti', kad karves indusai skai
to šyentais gyvūnais.

Buvusis Indaro maharadža 
pasižymėjo nepaprastu prieta
ringumu. Jis įsikalė sau į gal
vą, kad jo visos nelaimes pa
reina nuo dievų užsirustynimo. 
Kad permaldauti dievus, jis nu
tarė ne tik pats pasninkauti, 
ale priversti ir savo pavaldinius 
tatai daryti. Tapo išleistas pa
tvarkymas, kuriuo buvo už
drausta visoj jo valstybėj bė
giu septynių savaičių pardavi
nėti mėsą ir žuvį. Be to, jo 
Buvo pasamdyta 108 “pakutavo- 
tojai”, kurie melde dievų suxi- 

mylėti ant jo. ,
Udaipuro princas koVo mė

nesyj paaukavo vienam dievu
kui, kuris jo pavaldinių yrą la
bai gerbiamas, $250,000 vertės 
rubus. Rūbai yra nuausti iš 
gryno aukso siūlų; sagučiai 
padaryti iš deimanto, o diržas 

perlų. Jįs suteikė tą dovaną 
todėl, kad norėjo pasigėrint! re
ligiškiems žmonėms. iMht, jam 
buvo pranešta, kad žmonės 
pradeda juo nebepasitonkinti.

Daugelis, be abejo, dar atsi
mena skandalą, kuris kilo Lon
done dėl “Mr. A.” Kaip vėliau 
pasirodė, “Mr. A.” buvo ne kas

šaikai apie $600,000. Bet tuo ryta didelio progreso. 1923 m., 
skandalas visgi nebuvo nu- sako Arnold, z belgų Kongos 
gniaužtas: Singho’ prietikiai iš-plantacijos davė 5,0Q0 tonų 
ėjo aikštėn. Singh po to tu- medvilnės, o praeitais metais 
rėjo praleisti Indijos džiunglėse gauta 8,(MM) tonų. Medvilnės 
šešis mėnesius, koh permaldavo auginimui ten esanti labai pa
savo dėdę. Mirdamas dėde už- lanki dirva. Trumpoj ateityj, 
leido savo vietą Singh’ui. Dvi- sako Arnold, Belgijai nebereikės 
dešimt vieną dieną tęsėsi reli
giškos iškilmės, po kurių maha
radža Sir Hari Singh tapo pa
skelbtas valstybės valdovu.

Belgija turi tik 30,000 ketvir
tainių kilometrų žemės plotą, 
bet po jos kontrole randasi mil
žiniška valstybė Afrikoj. Tai 
Belgijos Kongo, kurios žemės 
plotas turi 2,500,000 ketvirtai
nių kilometrų. *

Belgija turi labai daug nau- 
dos iš tos kolonijos. I^ai k rūs
čio “La Journal” koresponden
tas nesenai turėjo interviu su 
Kongo administratorium M. Ar
noldu, iš kurio jis patyrė daug 
įdomių dalykų. Pasak to ko
respondento, Arnold eina kolo
dijų ministerio pareigas. Bet 
Kai kuriais atvejais jo padėtis 
yra geresnė nei ministerio. O 
tai todėl, kad karaliaus patvar
kymu jam yra suteikta ypatin
ga privilegija: ministerių ka
bineto griuvimas jo nepaliečia. 
Jis yra lyg nusamdytas admi
nistratorius, kad tinkamai ves
ti biznį Kongoj.

Bet 
radi-

ran-

importuoti medvilnę iš užsienio 
ir mokėti už ją bilioną frankų.

Išnaudojime žcnMs turtų pa
daryta dar didesnio progreso. 
Kongo yra vario šaltinis Euro
pai. Laike pasaulinio karo Jš 
Kongo buvo išvežta per 100,- 
000 tonų vario.

Kaip žinia, brangiausias da
lykas pasaulyj yra radijus (ra- 
diumas). Iki 1922 m. Amerika 
turėjo radijaus monopolį', 
dabar Kongoj daugiausia 
jaus iškasama.

Kongoj nemažai taipgi
dasi aukso ir deimantų. Pasta
ruoju laiku atidaryta nemažai 
ir anglių kasyklų.

Kiekvenas žino, jog be tinka
mos' komunikacijos negali joki 
šalis vystytis. Belgai deda daug 
pastangų, kad pratiesus kuo- 
daugiausia gelžkelių. Kongos 
gelžkelių ilgis šiandien yra toks 
jau, kaip ir Belgijos.

Vienok nereikia manyti, jog 
Kongos vystymas ėjo sklandžiai. 
Prie karaliaus Leopoldo Kon
goj buvo įvesta tikra vergija, 
dėl kurios kilo skandalas. B'et 
apie tai kitą kartą.-^K. A.

Bronius Balčiūnas

Iš Gyvenimo Praktikos Argentinoje
(Pabaiga)

lietu- 
galėtų 
Aires,

Man teko daug patirti iš imi
grantų gyvenimo Argentinoje, 
kalbėtis su darbininkais įvairių 
tautų, dirbusiais įvairiausiose 
pramonės centruose Argentinoj, 
ir padaryti išvadas apie tas vie
tas, kur geriausiai butų gyventi 
Argentinos darbininkui.
Kur geriausiai gyvena darbinin

kai Argentinoje? 
s

Ten reikėtų stengtis kiek 
galint daugiaus suvažiuoti lie- 
tumiams', kurie, nelyginant, 
kaip “žydo bitės” išsiblaškę* gy
veno po Argentinos užkampius. 
Mano nusimanymu, 
vių centralizacija 
sėkmingiausiai, be B.
vystytis Comodoro-Rivadavijoj, 
Com-Rivojo uostas Didžiąjam 
vandenyne į pietus nuo Buenos 
Aires atsiekiamas garlaiviu iš 
B. Aires' dar apie 5 paras, ke
lionė 3 klasėj kainuoja 95 pe- 
zai. Kokie 15 metų atgal Go- 
modoro Rivadavija turėjo vos 
apie 1,000 • gyventojų. Beka- 
sant šulinį vandeniui, netikėtai 
tapo surasta degančios dujos, 
1 urios liudijo apie tai, kad čia 
turi būti žibalo; išpradžių ne
atkreipta į tai didelio dėmesio; 
bet padarytieji tyrinėjimai pa
rodė, kad čia yra labai daug ži
balo. Pradžioje karo stvertasi 
ekspluatacijos. Argentinos val
džia pajutus gerą “biznį” iš pra
džių buvo sumaniusi ekspluata
cija monopolizuoti ir nenorėjo 
kalbėtis su prvačiais sindikatais 
kaulink išdavimo koncesijų. 
Stambiausieji pasauliniai žibalo 
sindikatai “užuodė” irgi gerą 
“biznį”. Kur biznis, ten ir ka
pitalas; o kapitalui durys viftur 
atdaros.

Argentinos valdžia nusileido 
ir išdavė koncesijas įvairioms 
kompanijoms su ta sąlyga, kad 
40% žibalo (pinigais arba ži
balu) butų atiduodamą kąipo 
mokesnis už ekspluatacijos tei
se^. Kompanijos koncesijoms 
užėmė geriausius ir didžiausius 
plotus. Tuo tarpu ekspluata
cija valdžios šaltinių nedavė 
to pelno, kurio valdžių tikėjosi. 
Stoka prityrusių žmonių ir dau

gybė “šiltų” vietų iki šiai die
nai neduoda rezultatų. Kalinama 
apie tai, kad U. S. A. bankinin
kai, kurie tam reikalui pasko
lino valdžiai apiev300 milionų 
dolerių, nori nupirkti iš val
džios visas koncesijas, bet ka
dangi valdžia jau yra sudariusi 
sutartis, tai “biznis” neišeina. 
Koncesionieriai paėmė 40% są
lygomis koncesijas ir pamatę, 
kad valdžios ekspluatacija vos 
gyvuoja pakėlė triukšmą ir pa
sistengė parlamente pravesti 
(pasirodo, kad parlamentai kaip 
pas mus taip ir Čia) “įstatyme- 
lį”, remiantis kuriuo valdžia 
neturi teisės reikalauti už kon
cesijas virš 25%—gi rųšiuo- 
jant žemės plotus (toliau jurų) 
gali nusileisti iki 10%. šis j- 
slatyniėlis Argentinai gali arti
miausiam pusamžy apsieiti į 
kelioliką milijardų dolerių; Pui
kus intermecco valstybės gyve
nime ir puikiai užretušuota. 
Mat, šis įstatymas neliečia tų 
sutarčių, kurios ankščiau 
(40^) padarytos. Dabar Gomo- 
dor-Rivadavijoj padėtis tokia: 
naujos kompanijos, kurios už
ėmė pigiau ir prastesnes žiba
lo koncesijas randa žibalo už
tektinai, gi senos, turinčios di
džiausius ir geriausius plotus, 
“neranda žibalo”, mat, kad 
“rasti” žibalą reikia laukt virš 
metų, kol užsibaigs 40%-tinė 
sutartis ir tuomet 
“nurušiuot” žen^ę,
kiek galint mažiau ir tuomet 
“žiluilo L>vis»”, nes jo 
tiek ir tiek yra.

ras desėtkų lietuvių šeimynų, 
kurįos užsiima avininkyste. Ne- 
kurie 'turi po 
(mylia—25000 
tverto lauko ir gana pasiturin
čiai gyvena. Smulkiaus apie 
lietuvių gyvenimą Sarmientoj 
kitą syk papasakosiu, bet da
bar turiu pabrėžti, kad Sar- 
iniento lietuviai turi šviesią atei
tį, nes sulig geologijos davinių, 
apie Sarmiento turi būt nema
žai žibalo. Geologai patyrė, 
kad požeminių shiogsnių kriti
mas eina nuo Kordillierų link 
Sarmiento ir netoli Sarmiento 
kyla vėl augštyn, kad ties Co- 
inodoro vėl leistis iki Didžiojo 
okeano, ši geologų nuomonė, 
nepersenai puikiausiai pasitvir
tino, nes netoli Sarmientos, ka
sant šulinį, užeita žibalinės du
jos. Šiandien dar sunku pasa
kyti, kokia bus Sarmiento atei- 
'tis, bet viena turėtų sarmien- 
tiškiai 'įsidėmėti, kad ne už jo
kius pinigus šiandien savo že
mes neparduotų. Maždaug apie 
Sarmeinto lietuviai valdo apie 
100,009 hektarų žemės. Jei pa
aiškėtų, kad ten žibalo yra, tai 
už 1OO hektarų galimą paimti 
virš miliono dolerių, šiuo atveju 
sarmientiškiai turi būti labai 
atsargus ir į jokias viliojančias 
kombinacijas neiti. Patartina 
veikti susitarus visiems išvien. 
Būt labdti gražus dalykas, kad 
šiandie visi lietuviai (kadangi 
dar nėra žinios, kur bus pra
dėta ekspluatacija ir kur bus 
žibalas) padarytų tarp savęs 
bendrą šutartį, kad visi pinigai, 
kurie bus gauti už žemes nuo 
įvairių sindikatų būt padalinti 
propbrcionaliai valdomos žemės. 
Prie tAkios sutarties galėtų būt 
pritraukti ir kitataučiai iš tos 
apylinkės. Ačiū tokiai sutarčiai 
butų išvengta tarpusavė konku
rencija ir kompanijos negalėtų 
taip lengvai “numaudyti” že
mių savininkų. Tokia sutartis, 
be abejo, turėtų koordinuoti su 
šios šalies veikiančiais įstaty
mais. šiuo reikalu, manau, ne
tolimoj ateity man teks ypa- 
tiškai su sarmantiškiais plačiau 
pakalbėti. ,

Grįžtant prie temos apie kon
centraciją lietuvių ties Como- 
doro-Rivadavia turiu nurodyti, 
kad šiandien šioj apylinkėj ži
balo pramonęje dirba gal ne-* 
kiek daugiau, kaip 1(M) lietuvių. 
Uždarbiai tokie: paprastas peo- 
nas prie 8 vai. darbo gauna nuo 
5 iki 6.50 pesų, turi butą, kurą 
ir šviesą veltui. Valgis mėne
siui kainuoja nuo 45 iki 60 
pesų. Darbininkai, kurie turi 
darbe gerą praktiką, uždirba 
nuo 8—12 pesų. Lietuvių tarpe 
yra keletas, kurie gauna mėne
sinės algos 250—.350 pesų. Dar
bas žymiai lengvesnis, negu ko
kiam nors frigorifike. Žinoma, 
darbo gauti nelengva, bet tokio 
vargo, kaip Buenos Aires ar ki
tose vietose lietuviai nekenčia; 
atvykusius ieškoti darbo kiek
vienas lietuvis stengiasi kaip 
galint palakyti ir įtaisyti dar
ban. Man čia neteko mūsiš
kių sutikti, kaip kitur, kad 
kiek mėnesių butų be darbo. 
Mano išvados tokios: kad page-

Gomodoro-

pasistengt 
nuo 25%

dabar iau 
Šiandien Co- 

’modoro apylinkėj, žibalo pra
monėj dirlia virš 5,(MM) darbi
ninkų. Iki šiol iškasta gal ne 
virš^bs 1,000 šulinių (žibalas 
randasi gilumoj nuo 520 iki 
900 metrų). Bet netolimoj 
ateify už metų kitų, sprendžiant 
iš to kiek kompanijose gabena 
reikalingos medžiagos, skai
čius darbininkų keleriopai pa
daugės.

Netoli nuo Gomodoro, apie 
200 klmtr. gelžkelių randasi 
Colonia Sarmeinto, jau nuo se
nų laikų (apie 30 metų) apgy
venta lietuviais; Čia gyvena po-

kuoskaitlin-

vkusius
N iems-

pri-

reikalinga mums stipri organi
zacija, kuri galima tik tuomet, 
jei mes gyvensime prie vienos 
vietos. Kad susikoncentravus, 
numatau patogiausiai žilmlo 
šaltinių pramonę
Bivadavijoj į ten ir patarčiau 
musų tautiečiams 
giausiai vykti. Be abejo, reikia 
kuogreičiausiai pradėti organi
zacijos darbą jau dabar žymes
niuose lietuvių apgyventuose 
centruose, kuir> tai liiienos Ai
res, Bosaria ir 1.1. Tiems-gi 

kurie randasi LieUivoj, jokiu 
budo nepatariu važiuoti Argen
tinoj!, nes čia naujdi al^ 
laukia dideliausi vargai,
gi, kuriė visgi neklausyt 
tyrimo kitų ir keliautų į^Sibl 
vargų ir ašarų šalį, patarčiau 
bųt praktiškais nors ta prasmef 
kad išvažiuojant iš Lietuvos, 
neparduotų jokių drabužių ir 
patalų, o vežtųsi su savimi. Čia 
visokie drabužiai labai reika
lingi ir bangus. Net karštose zo
nose' naktys šaltos ir neturint 
šiltų drabužių bei antklodžių 
žmonės greit suserga.

i
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Kovoja su streik- 
laužtais

Nepatiko tėvui busian
tis žentas — išvijo su 

revolveriu

ir

Prigėrė
B. C. ’ McCullaugh, 55 m., 

Wilpiette, bevaikščiodamas po 
murinę sieną, paslydo, nukrito 
nuo jos į gilų Skokie griovį ir 
prigėrė.

Kiekviename streike atsiran
da streiklaužių. Atsirado 
streiklaužių ir tarp sustreikavu
sių Bauer Cab Co. taksikabų 
šoferių. Streiklaužiai bandė 
operuoti keletą taksikabų. Vie
ną tokių streiklaužių, Theime, 
28 m., pastvėrusi minia prie 
52 ir Halsted gatvių ir jį labai 
sumušė, o taksikabą sudaužė. 
1X1 taksi kabai tapo ■ sudeginti,

William Shea, 33 m., 6720 
Crandon Avė., buvo įsimylėjęs 
į p-lę Mary Cassidy, 25 m., ar
tistę, 7216 S. SUore Drive, 
ketino si^ja apsivesti. Bet
nepatiko jos tėvui, kuris dar 
pasikvietęs pagelbon sūnų, savo 
busiantį žentą išvijo iš namų 
pagalba revolverio. Netik iš na
mų išvijo, bet dar nusivijo toli 
gatve ir pasivijęs pašovė į ran
ką. Dabar tėvas su sunum sėdi 
belangėj, o Shea guli ligoninėj. 
Bet ir sėdėdamas kalėjime tė
vas nė kiek nenusileidžia ir 
dar apgailestauja, kad 
Shea

Lietuvių Rateliuose
Birutės Choras Dalyvaus 

Vilniaus Dienoje

visai
nenušovė. •

Kam reikia pirkt nuo trečio par
davėjo, kad gah pirkti tiesiog 
nuo išdirbėjo, kur gali sučėdyti 
beveik pusę kainęs. Lietuviai iš
dirbėjai ir parduodam tiesiog 
žmonėms. Padirbam naujausios 
mados seklyčios setus. Darbą at
liekam atsakančiai ir suteikia
me geriausį•patarnavimą. Kat- vienas prie 49 ir • Morgan gat- 
rie yra pirkę nuo musų, tą pa- vių, o kitas prie 44 ir Normai 
tvirtins. Taipgi užlaikome viso- Avė. Vienas taksikabas buvo 
kios rųšies rakandų-furniture ir pavogtas nuo kabų stoties prie 
parduodam žemiausiom kainom. 44 ir Normai gatvių; jį paskui 

rado prie 52 ir Wells gatvių.
GLOBĖ FURNITURE 00.

Trys areštuoti

6637 So. Halsted St.
Phone Wentworth 6890

Krautuvė ir dirbtine atdara sekan
čiais vakarais! Utaruinke, Ketverge 
ir Subatoj nuo M ryto iki 10 vakaro. 
Kitomis dienomis nuo 8 ryto iki 7 
vakaro.

Daug žmonių užsinuodi
jo grybais

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 

PENNL AND-(ex- 
ZEELAND, ARABIC 

greitą kelionę į Cherbourg, 
Antwerp. Daug laivų

o kai komunistai pasigrobė 
“Kovos” spaustuvę ir perkėlė j 
Chicago, drauge su spaustuve 
parvyko ir jis.

Įvedus “uniją” “Vilnies” 
spaustuvėje, prirašant visus dar
bininkus, Jasiulevičius reikala
vo, kad ir- alga butų mokajna 
sulyg unijos reikalavimų, bet 
bosams tas nept»tik<»: jie norėjo, 
kad darbininkai priklausytų į 
uniją ir mokėtų duokles ne dėl 
savo intereso, bet dėl bosų, — 
ypač kovai prieš “Naujienas”. 
Jasiulevičius, tečiaus nepanorė
jo perdaug vergauti. Jis sakė: 
“Jeigu mes esarųe unijislai, tai 
nebūkime skobai ir reikalauki-* 
me, ksd unijos sąlygos butų 
pildomos.” Už gynimą darbinin-1 
kų, komunistiški bosai sutrum
pino Jasiulevičiaus darbo va
landas iki trijų dienų į savaitę 
ir taip mokėjo bado algą per. 
virš metus laiko; o dabar, kada1 
buvo reikalas dirbti pilną laiką,! 
pasiryžo

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VlRftUl ASHLAND STATE

• ’ BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos;

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 13. Nedė
lioj

DR. VAITUSII 
OPTOMETRISTAS

LIET S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

nuo 2:30 iki 4:30 pu p>otu

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Bivd.

TELEFONAS CRAWF0BD 1480
TELEFONAS CANAL 3464Galime pranešti visiems link- 

smią naujieną — musų Birutė 
dainuos penktadienio vakare 
Lietuvių Auditorijoj paminėji
mui ir pagerbimui istorinės sos
tinės.

Komp. A. Vanagaičio veda
ma ji iškilmingai užtrauks ant
rąjį musų himną — “Ei, pa
sauli, mes be Vilniaus nenurim
sim!...” Tai šauni daina. Gražus 
žodžiai ir meliodija, o dar grar 
žesnis bus jos išpildymas. Sy
kiu su tos dainos garsais išsi
lies ir musų troškimai bei pa- 
sirižymas siekti atsiekiamą tik
slą.

Kas gyvas dalyvautam Vil
niaus Dienoj, kuri pasitaiko tik 
vieną kartą į metus. —M.

Tel. Boulevard 4139 «

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiamO reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

įkyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

MCM'KAITIS 

šiuo pasauliu
PRANCIAKUS
Persiskyrė su

Subatoj, Spalio 2 dieną, 2 va
landą po pietų, 1926 m., sulau
kęs 36 metų amžiaus; gimęs 
Stcigvilių kaime, Batakių vals
čius, Tauragės apskričio, paliko 
dideliame nuliudrme savo vai
kus: Pranciškų 16 metų ir Al
bina 14 metų. Brolį Antaną, 
pusbrolį Joną ir pusseserę Oną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 710 
W. 18th St.

laidotuvės jvyks Seredoj, 
Spalio 6 dieną, 3 valandą po 
pietų iš namų j Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Pranciškaus gimi4 
nes, draugai ir pažįstami esatę 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vaikai, Brdlis, Pusbrolis 
ir Pusseserė

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

Sąryšy, su papirkimu 
kad išneštų prielankų 
sprendį spaustuvuinko Sever- 
inghaus byloje su Thompsono 
politikieriais, tapo areštuoti 
teismo klerkas Joseph C. Cooke, 
municipalinio teismo bailiffas 
John R. McWain ir policijos 
seržantas Edward Corda. T’oli-v 
cistas Corda, pasak jury na
rio Bitter, ir buvęs tas miste
riškas Griffin, kuris davęs jam, 
Hitleriui, <$*200, kad išneštų 
prielankų Severinghaus nuo
sprendį ir buvo pažadėjęs duoti 
$5,000, bet paskui savo priža
do neištesėjęs, nors Severing
haus gavo $151,000 nuospren- 
dj.

jury, 
nuo- numušti net $18.00 į

Jasiulevičius padavė, 
savo unijos virŠinin- 

rfkms, kurie padarys atatinka
mus tyrinėjimus ir privers pil
dyti sutartį.

Tai mat kaip komunistai “ge
rina” darbininkų b6vį.

Rep. Pupa.

Ponas 
skundą

Atsiradus grybams daugelis 
žmonių eina grybauti, prisiren
ka visokių grybų ir paskui juos 
verda ar kepa. Bet tarp gerų 
grybų tankiai būna ir nuodingų, 
kurių niekurie neatskiria ir pas
kui užvalgiusicms tokių grybų 
tenka ir su pasauliu atsisveikin
ti, arba bent gerokai pasirgti. 
Net ir geri grybai, jei nėra 
užtektinai išvirti, gali būti ken
ksmingi sveikatai ir nuo jų ga
lima susirgti.

Pereitą sekmadienį vienas 
žmogus\ pasimirė nuo grybų, o 
trylika žmonių sunkiai susirgo 
ir guli ligoninėse.

Joseph Bailer, 36 m., 340 So. 
Laramie St., vaisių pardavinė
tojas, išvyko j Glen Ellyn miš
kus, kur prisirinko grybų. Bet 
tuos grybus 'suvalgęs jis sun
kiai susirgo ir neužilgo pasimi
rė. Jo žmona gi taipjau sunkiai 

susirgo ir mažai yra vilties, kad 
pasveiktų.

Eitame atsitikime, Jacob Nu
sėd, 8816 Houston Avė., nuvy
ko į Gary, Ind., miškus, kur 
nemažai prisirinko grybų. Ko- 

Chicago, III. kia tai moteris jam juos išvirė 
ir pasikvietęs kaimynus jis su
rengė grybų puotą. Bet užval
gę tų grybų neužilgo visi su
siet) ir šeši jų dabar guli ligo
ninėse, o kiti šeši gydosi namie. 
Visi betgi po kelių dienų pa-

Motina žuvo gelbėdama 
sūnų

auto- 
Mrs. 
1432 
auto-

keleiviai 
dviems,

BELGENLAND, 
Pittshurgh), 
siuto 
Sout ha m pton 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. <

Jos 4 metų sūnūs žaidė gat
vėje, kuomet gatve atlėkė 
mobilius. Vaiko motina 
Mary Giancana, '45 m., 
Taylor St., pamate, kad
mobilius gali jos vaiką suvaži
nėti, pati puolė gatvėn ir nors 
spėjo vaiką pastūmėti iš auto
mobilio kelio, bet pati pakliu
vo po automobilio ratais ir liko 
užmušta. Ją suvažinėjęs auto
mobilistas Bay Sansonetti, 
1028 Blue Island Avė., tuo lai
ku pabėgo, bet vėliau tapo are
štuotas, susekus jį iš automo
bilio laisnio.

Komunisty išnaudojami 
darbininkai nerimauja

Vienas darbininkas metė darbą; 
unija pradeda tyrinėjimą.

Naujienų Spaustuvė 
vra Unijinė Spaustuvė.

Phone Boulevard 5208 ‘ 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago, III.

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu .r greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas

Mergina plėšikė

100 N. LaSalle St„ Chicago, III. 
arba prie vietiniu agentų

Moteris pasimirė po 
muštynių

j Po muštynių su Katie Knapp, 
16 m., 2321 W. 19 St., vakar 
ūmai pasimirė Mrs. Mary Da- 
bulevvicz, 38 m.

Katie Knapp pranešė polici
jai, kad mirusioji gyveno pas 
jos motiną M<rs. George Knapp, 
bet buvusi tiek nedora, kad 
motina ją išvariusi. Bet ji puolė 
motiną mušti ir motina turėjo 
bėgti, tečiaus duktė užsistojo 
už motiną ir triukšmaujančią 
l)abulewicz tiek sumušė, kad 
toji urnai pasimirė. Tečiaus 
p-le Knapp tapo paliuosuota, 
kadangi koroneris pripažino, 
kach Dabulewicz’ienė pasimirė 
nuo plaučių uždegimo ir mun- 
šaino, kurio ji buvo prisigėrusi.

North Sidėj atsirado nauja 
“katė” plėšikė. Tik šį kartą plė
šikė yra jauna graži mergina. 
Ją rado name p-lč Pearl Brooks, 
683 Wrightwood Avė. Stf plė
šike buvo ir vyriškis,kuris įė
jus į namą p-lei Brooks, pasi
leido bėgti. Bet mergina plėši
kė nesiskubšho bėgti, susirinko 
grobį ir siutkeisiu rankoje šo
ko nuo antro aukšto porčių. Nu
šokus nuo porčių ji su savo 
draugu pabėgo.

Pereitą ketvirtadienį, rūgs. 
30 d., vienas “Vilnies” darbi
ninkas, J. Jasiulevičius, metė 
darbą ir išėjo į streiką. Streiko 
priežastis tokia: “Vilnies” bosai 
reikalavo, kad Jasiulevičius su
tiktų priimti algos numušimą 
$18.00 j savaitę. Jasiulevičius 
matydamas sunkią “Vilnies” pa
dėtį sutiko priimti numušimą 
$4.00 į savaitę, bet ne $18.00, 
nes, sako, už siūlomą algą jis 
negali žmoniškai gyventi. Ko
munistiški bosai baisiai supyko 
ir pradėjo ieškoti prie Jasiule- 
vičiaus visokių priekabių, kad 
jį tarfp nors įskaudinus ir iš- 
ėdus, ko, žinoma, Jasiulevičius, 
būdamas ramaus budo žmogus, 
negalėjo pakęsti ir metė darbų.

J. Jasiulevičius yra senas ir 
gerai prityręs* spaustuvninkas, 
dirbąs spaustuvėse jau 12 me
tų. Pirmiau dirbo prie “Kovos”,'

JONAS RŲIKAS
Persiskyrė^ su šiuo, pasauliu 

'spalio 2 d., 3:20 vai. ryto, 1926 
m., sulaukęs 67 metų amžiaus; 
gimęs Kedvidžių kaim., Uakių 
vai., Telšių apskr. Amerikoj iš
gyveno 19 metų. Paliko dide
liame nuliudime savo mylimu^ 
sius ir mylinčius moterį Albei^ 
tiną po tėvais Zuvlaitė, sūnų Jo
ną ir martj Ągotą ir visus gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 12331 Emerald avė., West 
Pullman.

Laidotuvės jvyks antradieny, 
spalio 5 d., 8 vai. ryto iš namų 
j šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčią, kuriose atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Ruiko gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, sūnūs, marti 
ir kiti giminės.

t

Laidotuvąse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tol. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 07Ž7 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Povilas Kadelskis

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
atės.

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

Be 
Peilio

RUPTURA
IŠGYDOMA

ftnr Be
J Skausmo

Tas išgydymas būna per visą am
žių. Aš išgydžiau jūsų kaimyną, ga
liu išgydyti ir jumis. Nieko nekainos 
dasižinoti, jei jūsų liga yra išgydo
ma mano metodu. Aš priimu tik iš
gydomas ligas. Be peilio, be skaus
mo ir be išlikimo iš darbo, šimtai 
paliudymų nuo išgydytų ir užganė
dintų žmonių randasi mano rekor
duose.
' Skaitykit ką M r. Benda sako:

“Aš pripažįstu, kad Dr. Flint me
todas gydyme rupturų yra labai ge
ras. Tai yra tikras gydymas be skau
smo ir be praliejimo kraujo. Aš tu
rėjau rupturą per trejus metus, pa
skiau Dr. Flint išgydė mane taip 
kaip jis sakė ir dabar esu visai svei
kas. Su ruptura žmonės turėtų žino
ti apie šį išgydymą, jie gali ten at
silankyti ir išsigydyti taip kaip ir 
aš”.

James Benda, 
2726 So. Trumbull Avė.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis ipetus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir Čystos kaip vai
ko.

DR. E. N. FLINT
322 So. State' St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panędėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

SERGANTI ŽMONĖS
Kūnas pšarvotas randasi 6210 

$o. Dorchester avė. Laidotuves 
įvyks seredoj, spalio 6 d., apie 
1 vai. po pietų, iš ten bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

/
Visi a. a. Povilo Kadelskio gi

minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ic atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame:
Ignacas ir Marijona Kadelskiai 

ir- visi giminės.
Laidotuvėm patarnaus gra

borius A. Masalskis Tel. Boule
vard 4139.

I

billy'S+vncle

Irgi “juokdarys” Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 2 d., 4 vai. po pietų, 1926 
m., sulaukęs 37 metų amžiaus; 
nevedęs, gimęs Kauno rėd., Uk
mergės apsk., parapijos ir kai
mo Liduokių.

turit sunkią 
" , silpnus *• 
Pigas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Ar jus žinote, kad
Koperacijos bankas Lietuvoje turi 

apie 100,000 šėrininkų ir kiekvienas 
šėrininkas energingai dirba dėl tos 
bankos, kad padarius jį didžiausiu 
banku pasaulyje. Ar jus žinote, kad 
'Turkiškas tabakas yra geriausis ir 
brangiausia tabakas dėl cigaretų ir 
Helmarai yra padaryti iš 100% gry
no Tuikiško tabako.

Dr. B. M. Ross

todu. Dr. Ross turi 
pacientų kurie pripildo 
dien.

Wm. Anderson, 4054 Cahi- 
met Avė., stovėjo prie Lake ir 
Bryant gatvių laukdamas gat- 
vekario, kuomet prie jo priėjo 
nepažystamas žmogus ir išsi
traukęs revolverį pradėjo šau
dyti. Anderson šoko stieptis nuo1 
kulkų, o šovikas pasileido juok-' 
tis, visgi nepaliaudamas šaudy
ti. Jis paleidęs dešimtį šūvių,1 
kurių betgi nė vienas nepatai
kė.

Paliko didžiame nuliudime 
brolį Ignacą ir brolienę Mari
joną Kadelskius, seserį Moni
ką Šamienę ir 5 pusbrolius, Ig
nacą, Zigmontą, Povilą, Kazi
mierą Pukius, brolėnes ir Ka
zimierą Puknius Amerikoje. 
Lietuvoje z paliko motyną ir 4 
seseles, Zofiją Lizonienę, Ste
faniją, Uršulę ir Konstanciją 
Kadelskaites.

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

NAUJIENOSE 
173p So. Halsted St.

Chicago, III

Jei jus 
kraujo lĮgą, 
nervus, 1 j 
pūslės, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo- 
į’au. Jei tos ligos ne-

ius tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

per trisdešimtį metų

US OU
AGGOUMT OV

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

AM*

OU “T’ U\S 
bGGS ?

DR. ROSS 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą ,

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

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

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorfiškų tru- 
belių yra gydomos modernišku me- 

pasitikėjimą 
jo ofisą kas-

35 South Dearborn St.
Kampas Monroe St., Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augčto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedčliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 lyto iki 8 vakaro.

Atsišaukit, Informacijos' Dykai.
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Lietuvių Kateliuosri
“Papeikimo Rezoiiucija”

DAINUOS VILNIAUS DIE 
NOJE. PRANEŠIMAI Į

........... Birutės dramos skyriaus pamokos 
Lušros Sūnūs” įvyksta š| vakarą, 

{rengiu ix«yiiiunu v>iiu|id, 816 W. 81st St.
iVisi vaidylos bukit kaip 8:00 valan- AVe., r|o

Režisierius

JIESKO DARBO RAKANDAI NAMAI-ZEME

Liepos mėn. 7 d. bolševikai 
SLA. 36-je kuopoje pasiūlė iš 
anksto prirengtą rezoliuciją, iš-, 
įeiškiančią “papeikimą” Pildo
mąją! Tarybai už tai, kad ji 
buk ‘išlaikė be balso” per dvi 
dienas- seime 36 kp. delegatus. 
Kuopos nariams smarkiai pasi
priešinus, ta melaginga rezoliu
cija buvo dauguma 
mesta. I 
došaukiii, 
Yuknis ir jo "kamarotai” tam 
ląbai priešinosi, eidami prieš , 
SI.A. konstituciją, kuri nusta
to. kad balsavimas vardošaukiu 
Lutu daromas kiekviena karta, 
kuomet to pareikalauja bent • 
3 dalyvaujantys susirinkime. )

Bolševikams ne tiktai nepa- Dainininkė Sofija Krasauckienė, 
kuri dalyvaus Vilniaus Dienoje, 

, Lietuvių Auditori
joje, — gedulingame paminėji
me išplėšimo Lietuvos 
Vilniaus, kurį lenkų 
laiko savo naguose jau

ba sų at- 
Balsavimr.s įvyko var- 

, nors pirmininkas 
, jo “kamarotai” tam 

eidami

“skymą”
ir įsišoko. spalio g (|. 
Jako per- 

reikėjo

siseke pravesti savo 
kuopoje, bet dar jie 
Kai, balsuojant tą 
skaitytą rezoliuciją,
kiekvienam paduot savo pavar
dę, kuris balsuoja už arba 
prieš, tai smarkuoliai nusigan
do. Jie pabūgo, kad SLA. cent-. 
ras gali j Uos už šmeižimą pa
traukti atsakomybėn. Po balsa
vimo kai kurie jų, novą juo
kaudami, klausinėjo tų, kuiie 
balsavo prieš rezoliuciją: “Da
bar jus tur-Lut mus karsite?” 
Na, ir bijodami but "pakarti”, 
jie susitarė, kad nei rezoliuci
ja, nei balsavusiųjų vardai ne
turi but įrašyti į protokolą.
("Taip ir buvo padalyta. Se-\ 

kančiame kuopos susirinkime, 
rugpiučio mėnesį, visi raudonu- i 
kai, kaip pagal komandą, subė-!. 
go į svetainę labai anksti ir 
nubalsavo, kad protokolas bu-* .. ' ,.................. I uvotų priimtas be rezoliucijos ir 
be vardošaukio balsavimo re
zultatų. Dar nebuvo 8 vai. va- 

o jau protokolo priėmi- j 
buvo baigiamas svarstyt, i 

nesitikėdami,1 
taip anksti • 

progos nė iš- 
Bet visgi1 , • I ai' narių, kurie 

pakėlė jH’otestą prieš 
rę. reikalaudami, kad 
las butų pataisytas.
pirmininkas, kuris

mas
Daugelis narių, 
kad susirinkimas 
prasidės, neturėjo 
girsti jį skaitant, 
atsirado keletas

sekreto- 
protoko-
TeČiaus 

visuomet 
remia bolševikų planus, tą rei
kalavimą atfnetė ir balsavimas 
praėjo taip, kaip jie norėjo.

Bet istorija su ta nelemta 
rezoliucija tuo dar nepasibai-. 
gė. Nariai pareiškė kuopos' 
pirmininkui, kad jie paduos J 
sklindą centrui, jeigu protoko
las nebus parašytas kaip rei
kia. Tada smarkiemsiems “ko
votojams” ir vėl baimė įsimetė 
į pakinkius. Jie sugalvojo nau
ją gudrybę.

Už dviejų mėn. laiko, kai bolše-Į 
vikų balsais išrinkta komisija 
atsinešė “atsakymą” j K. Ba-!

“Jei tik žmonės žinotų 
kaip greitai Severa’s Esko 
gydo niežiančias odos vie
tas, aš esu tikras, kad ne
vartotų nieko kito”, rašo 
M r. Mike Dzedzei, Pellston, 
Mich. “Aš kentėjau mėnesių 
mėnesius nuo odos niežieji- 
mo, nieko negelbėjo jokie 
gydymai, kol aš užsisakiau 
Severa’s Esko. Po pirmo už
dėjimo, niežiejimas pradėjo 
nykti, ir į trumpą laiką ma
no oda pasveiko”. — Nusi
pirk už 50c slovikelj Seve
ra’s Esko nuo savo vaisti
ninko. W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

ARTI SUKVAILEJIMO 
DEL UŽPAKALIO 

SKAUSMŲ
Johnson’s Red Cross 
ney plaster’iai teikia 

tą, tikrą pagelbą
Greita pagelba yra patikrinta 

pat pradėjimo vąrtot Johnson’s 
Cross Kidney Plaster dedant 
skaudamos vietos.

Šildantis, malonus

Kid- 
grei-

nuo 
Red 
prie

šis gelbstantts
vaistas pašalins aštrius ir atšipusius 
skaudėjimus, sutvirtins ir gražins at
gal muskulų tvirtumą ir visi truku
mai magišku budu bus pašalinti.

Greitai pagelbai — neužmiršk var- 
tot Johnson’s Red Cross Kidney Pla- 
ster su raudona flanele užpakalyje. 
Visi vaistininkai juos parduoda.

šiomis dienomis prohibicijos «Au>ros sūnūs” Jvyksta š| vakarą 
agentui užtiko gerai įrengtą Raymond Chapel 
munšaino dirbtuvę prie l»v nve., (J Vftkare> 
tarp 1 I ir 15 gatvių. ‘Juodukai 
paskui išdaužė sienas ir viską 
išsivežė. Savininku tos “dirbtu-* 
vės” buvęs turtingas amerikic-. 
tis, kuris 1

Iš lietuvių niekas lokių gerų 
įtaisų neturi ir neturės.

I Jaunuolių Orkestro įnėnesinis susi- 
i rinkimas Įvyks Spalio o d., 1926 m., 

.. ------- ----------------- -’.Maik White Sųuare svetainėje (Li-
betgi spėjo pašislėpti.' brary Room) 29 ir Halsted gatvių. 

Visi Jaunuoliai-ės ir jų tėvai atvykit 
j šitų susirinkimą, nes pereitas mi
tingas buyo atidėtas ir bus daug se
nų Ir naujų dalykų apsvarstyti. Visi 
turit neatbūtinai atvykti. Mitingas 

Jau buvo tašyta, kad prie 49 prasidės 8:30 vai. vak. Neužmirš- 
\vc ir 11 gt. susilauksime dide- kite’ 
lio namo hotelio. Namas jau 
dalomas ir gal neužilgo bus už- 

igta>. Lauksime mfhjo lietu- ryši<> Delegatų 
;ių biznio.

— Al. J. Schultz, Rašt.

North Sidės Lietuvių Draugijų Są- 
_ j mėnesinis susirinki

mas įvyks Sere<loj, Spalio 6 d., 8 vai. 
vak. pas Smalelj, 2047 N. Oakley 
Avė. Visi delegatai malonėkit pribū
ti laiku, nes turim daug svarbių rei- 

... . ... .... kate dėl apsvarstymo.r-as Babeetus baigia taisyti ■— Valdyba
javo teatrą prie 49 (’t. ir 14 gt. ----- —------ -—■

Grand Works Opera House.
š lauko ir iš vidaus atrodo vi-
.ai kitas namas. Vidus busiąs ,ESKAU ap.,ive(Įimui merKinos or 
aug parankesnis, sėdynių bu-, našlės, nuo 30 metų iki 40 metų. Aš 
ia 100, taipjau bus gražios d e- esu aašlys. Turiu turto. Norėčiau su- 

, •.j, sipažinti su | doromis moterimis*oi acijos. I en stropiai darhyo- Kreipkitės laišku. Duosiu atsakymą, 
sostinės I jasi Jonas Deveikis, p. Ramar>l N. R.
banditai čionio mokinys. Cieeriečiai gi 3210 So' st- Chlcak°- 
šeši me- žino k, itamnnėionis gali o) ‘1NTELIGENTAS am?.

I joigU pats moka, tai gali ir ki- 23 metų. Baigiau Paryžiuje komerci- 
yra ne- tą išmokinti, ką pats turi, jos institutą. Turiu jpediniotę vertės 

Chicagosllfil e»ali ir kitam duoti. arha moteria, priežastis ansivedimo.
bet taip-Į Taigi musų Grant \Vorks die- Su pirmu laišku prisiųsti savo pa

na iš dienos šviečiasi ir kila. 1 Antrasas: J. Strachoff, 232
1 Robertson St., Fort NVHliam, Ont., 
Canadft.

APSĖDIMAI

JIEŠKAU darbo kepykloj. Galiu 
dirbti prie kepimo visokių kėksų, pa
jų ir visokios duonos. Atsišaukit šiuo 
antrašu:

M. KRIŠČIŪNAS
1311 So. 50th Ct. 

Cicero, III. 
Tel. Ųicero 3738

PARDAVIMUI mažai vartoti 4 
kambarių furničiai, gazinis pečius. 
Pigiai. 3958 So. Western avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

KIŠENIŲ DIRBfiJŲ
Vyrų arba moterų, darbas už 

miesto rūbų dirbtuvėj, .nuolat 
darbas, atsišnukit. ,

6-tos lubos

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ pagelbininkių j virtuvę, 
$15 j savaitę. Indų plovėjų, $15-$18 
j savaitę. Lovų taisytojų, $15 j sa
vaitę. Virėjų, $25 j savaitę, j dirb
tuves, $18 
namų, $18

SOUTH

A

j savaitę. Prie apvalymo 
j savaitę.
PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
4191 So. Halsted St.

Kampas 42nd St., 2 fl.

PARDAVIMUI 5 kambarių furni
čiai kaip .nauji. Paaukausiu Player 
Pianą, 3 Šmotų mohair parlorio se
tų. Valgomojo kambario setą, 2 mieg- 
kambarių setus, rūgs, lempas ir daug 
kitų dalykų. Viską kartu bei sky
rium.

1611 W. 55th Street

PARDAVIMUI

5 kambarių mūrinis bungalow 
$5750

$500 jmokėti, $60 j mčnesj 
Mes pastatysim ant jūsų loto 

DYKAI išimtina apdraudos kompani
ja garantuos jūsų mokesti laike li
gos, susižeidimo arba atsitikime mir
ties ir likusieji išmokėjimai bus pil
nai apmokėti, O JŪSŲ INMOKČTI 
PINIGAI BUS GRĄŽINTI. Už dide
li skaičių namų kainos yra labai pi
gios. Suteikiame augštos rųšies kon
strukciją visiems namams. Rašykit 
tuojau dėl galutinų nurodymų ir pla
nų, už tai jums nebus jokios atsa
komybės. NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted St., Box 861, Chicago, III.

Iš priežasties važiavimo 
Lietuvon

Pardavimui valgykla, yra didžiausi 
ir švariausi toje apielinkėje; jeigu 
yra $600 į savaitę. Atdara yra nuo 
6 ryto iki 7 vakaro. Taigi turiu vie
ną akrą žemės, netoli nuo Chicagoj 
prie Michigan ežero, kurį taipgi pi-, 
giai parduosiu už $975. Adresuokit j 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. Box 865.

NAMAI IR NEPRIGULMYBft

LABAI atsakominga šeimyna, ku
ri užlaiko savo namą ir visus ra
kandus labai švariai, nori parduo
ti savo Bellinan grojiklį pianą, sy
kiu su daug mielių, parduos už 
$150, įmokėti $20 ir po $10 j mėne
sį, bei turi turėti gerą paliudymą. 
JOHN BONTNER, 3968 Milvvaukee 
avė.

YRA jūsų, jei tik įųs .norite juos 
turėti. Bei atsiminkit, kad už ren- 
dų resvtcs jus nenusipirkfil nei 
laikraščio. Jus, kurie skaitote .šū 
skelbimą ir norite įsigyti namų, 
galite tai lengvai padaryti. Nepa
vydėkit žmogut kūgis turi namus, 
nes jis yra pirmesnis, negu jus. Jis 
susitaupino pinigų, kad turėjus 
vielos šiante pasaulyje, jus turit tą 
pačią progą Įsigyti namus, buki! 
savo bosu pats. Aš turiu 4 kamba
rių namą ant akro žemės, tik ke
lios minutės eiti nuo stoties, kurį 
parduosiu už $4250, įmokėti tiktai 
$250 ir po $42.50 j mėnesj. Atsišau
ki!, rašykit arba lelefonuokil. Vei- 
kit tuojau, kol <far nevėlu.

JOHN WARZECHA . 
2823 Woodward avė.

Spauhling 1574

i P-ia S. Krasauckienė 
tik vi.?na žymiausiu 
lietuvių dainininkių, 
jau ir uoli visuomenės darbuo
toja. kuri visuomet noriai ^prisi
deda prie kiekvieno svarbesnio 
visuomeninio darbo. Ši p-ios 
Krasauckienės ypatybė yra tiek I tą vieną vakarą turėsime hrau- 
pat chicagiečiams brangintina, gią svečių, kas pas mus visgi 
kaip ir jos puikus dainavimas, yra retenybė. Tad bukite tą va- 
kuriuo ji visuomet puošė visus Į karą visi Liuosybės svetainėj. 
V. V. K-to parengimus, o ir 
veik visus kitus didesniuosius 
musu koncertus, v

korespondenciją, kurioje 
aprašytas- liepos mitin- 
pasirodė, kad tame “atsa

kyme” yra neva paduotas Jako 
rezoliucijos tekstas. Pirma bpl- 
;evikai jokiu budu nenorėjo tą 
rezoliuciją dėt i protokolą, o da- 

ją į P°“ 
skiriamą 
dalykas: 
yra tin-

L»as,

lemišką straipsnį, 
“Tėvynei”! Kame gi

Tėvynės” špaltos 
kamesnė vieta kuopos doku
mentams dėti, negu kuopos 
protokolas ?

Komisija sakosi Įrašiusi tą 
rezoliuciją i savo straipsnį, ku
ris tun tlpti SLA. organe (jau 
tilpo. “N.” Red.), su tikslu pa
rodyti, kad jie “nėra tokia bai
si”, kaip nckurie sako. Bet tai 
aiškus melas. Jeigu rezoliuci
joje nėra nieko bloga, tai kam 
teikėjo priešintis jos įrašymui 
j protokolą? O antra, tekstas,1 
paduotas komisijos “atsakyme”, 
nesutinka su originalu, kaip ji-’ 
sai buvo perskaitytas liepos m. 
4 d. Ten, ant vietos, tai buvo, 
nekuriu narių pastebėta ir nu-( 
rodyta. Pirmininkas mėgino 
lai užginčyti, bet tai bergždžias 
darbas. Visi nariai, kurie gir
dėjo Jako perskaitytą rezoliu
ciją, o ypač tie, kurie ėmė bal
są diskusijoe ir 
gerai atsimena,

ją kritikavo, 
kad joje buvo

MERGAITE 32 metų, Lietuvė, gy
venanti Liepojuje, nori susirašinėti 
su vaikinu arba‘našliu iki 40 metų 
senumo. Tikslas atrasti gerą žmogų 
ir išeiti už vyro. Kreiptis šiuomi 
antrašu: Latvija Liepa ja Annas iela, 
No. 19. Dzi Z, B. GRICIUS.karą visi Liuosybės 

Daug naudingo išgirsite iš kal
bėtojų P. Grigaičio ir Dr. A.’ 
Montvido, o taipjau susipažin
site su D. L. K. Vytauto Benu. .
'Muzikantai, kurie nešioja tą pagyvenimo. Buvus barbernė, bet ga- 
brangų Lietuvos didvyrio var- Įima visokį biznį uždėti. Labai pato- 

vra tikri lietuviai ir runi- vieta’ lietuvk! apgyventa. Kreipei?!, J ra L1KI1 li( tuviai ir rupi kitgs prie savininkės, ant antrų lubų, 
naši Lietuvos reikalais. Jie lie- užpakalyj.
tuvių reikalams yra nemažai 4934 W. 15th Street
pasiaukoję, o ir tą vakarą be   
jokio atlyginimo aukoja savo NUOMON 2 fialai po 4 kamba-
triirą broliu vilniečių naudai. > r’us- ^034 S. Union avė. Tel. Roose- velt 4366. •.'JL ■;'

ISRENDAVOJINIUI

SIŪLYMAI -KAMBARIO
RENDAI kambariai dėl pavienių 

vyrų? su valgiu ar be valgio. Gera 
vieta pakeleiviams, Kreipkitės 2113 
So. Halsted St.

To beno muzikantų ir jų va
do Balako nusistatymu yra dirh- 

| ti ir dirbti, kad supažindinti lie
tuvius su tuo sunkiu amatu — 
griežimu pučiamaisiais instru
mentais. Didžiuma lietuvių ne-
Pojegia įvei tinti ll suprasti ko- valgio, kambarys šviesus, yra 
kis yra tų žmonių pasišventi- elektra, gali ir dvi merginos būti, 
mas tame sunkiame darbe. Ta n- 5230 So‘ Marshfield Avė., 2 fl. 
kiai net ir pašiepia muzikantus: —•— 
“Pusk, Jurgi, pusk”. Bet jeigu 
tokis pasišaipytdjas pats paban-1 
dytų tą pūtimą, tai greit įsiti
kintų, kad tai nėra jurgiškas 
pūtimas-, bet kad tai yra sunki 
profesiją, reikalaujanti geros 
sveikatos ir didelio pasišventi
mo. —D. • i

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Pranešimai

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting ’ 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Kas, ką, kur, kaip. ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

DASTATAU anglis Southern Illi
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. Teį. 
Boulevard 1O3J5.

MOTERŲ darbui naktimis į dirb
tuves, nuo 6 vakaro iki 12 naktį, 5 
vakarus į savaitę. Ateikit šiandien 
pasirengusios darban.

GRAMAMS EMPLOYMENT 
AGENCY

833 Milwaukee Avė., 2 fl. 
Kampas Elston Avė.

PARDUOSIU savo gerą Angelus 
grojiklį pianą su 107 rolei iais.» su 
dviem durim kabinot ir platus ben
čius, tą viską dastatysime pirkėjui, 
kuris užmokės mums $120. Mes no
rėtumėm gauti kiek galima dau
giau cash. Atvažiuokit pasimatyti 
su mumis tuojau. Mr. August Dubro, 
2332 W. Madison St., front.

REIKIA moterų indų plovėjų, 
darbas dienomis, 4169 S. Halsted 
Street. •

REIKIA patyrusių veiterkų, nerei
kia dirbti nedėlioj.

2502 So. Wabash Avė.

REIKIA merginos namų darbui ir 
biskj skalbti. Duosime kambarį ir ge
rą valgį ir $10 į savaitę.

4032 W. Van Buren St.

GROJIKUS pianus sandely, turi 
būt parduotas už užlaikymų sande
ly, pridedama benčius, voleliai, vis
kas už $110. Klauskit Mr. F. Bla- 
zek, 6136 So. Halsted st., 1 fl. fron
tas.

Uš $265 nupirksi! mano gražų 
$850 vertės riešutinį grojiklį pianų 
su prijungimu mandolinos, varto
tas tik 4 mėnesius. Duosiu volelius 
ir benčių. 
tiems

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

DABAR TURIME DAUG GERŲ 
DARBU

Vyrų prie cinos, $40 j savaitę. Prie 
mėsos kapojimo, $30 j savaitę. Auto 
mechanikų, 75c | vai., j dirbtuves, 
5,5c j vai., pasiuntinejimui, $27.50 j 
savaitę. Assemblerių, 60c j vai. Dar
bininkų, 50c j vai. Janitorių ,$28 j sa
vaitę, j dirbtuves berniukų, $18 j sa
vaitę. Prie išsiuntinėjimo klerkų, $30 
j savaitę. Steam fiterių, 70c j vai. 
Trukerių, 50c ji vai. Mašinistų, 75c 
j vai. Prie bočkų, $35 j savaitę. Vi
rėjų, $40 j savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St. 
Kampas,42nd St., 2 fl.

VYRŲ dėl pardavinėjimo real 
estate pagal naujų planų; įplau
kos .garantuotos.
160 N. La Šalie st. Room 416 

Skyrius, 6131 W. 22 St.
Atdaras vakarai^

JEI NESI užgari’C(^ntas savo da- 
bartinėmis įplaukomis, pasimatyk 
su manim. Aš išmokinsiu jus dykai 
ir suteiksiu nuolatinį darbų, kur 
galėsi uždirbti nuo $50 iki $100 į 
savaitę.

Suite 416
160 No. La Šalie St.

Išmokėjimais atsakan- 
Žrnonėms.

MR. \VALTER,
1723 S. Ashland 'avė.

PARDAVIMUI grosemė ir švie
žios mėsos jstaifra. Gera vieta. 4511 
S. Hermitage avė.

PARDAVIMUI lietuviškas ko
telis, 60 ruimų. Biznis išdirbtas 
per 50 metų, gera vieta dėl dvie
jų partnerių. Savininkas apleid
žia Chicagą. P. GADEIKO, 1606 
So. Halsted St., Chicago, 111.

ESU priverstas parduoti sa
vo grojiklį pianą, A-l stovyje 
už $116, yra didelis pasirinki
mas- rolelių ir benčius. Priimsiu 
$60 cash, o kitus po $10 j mė
nesį. 6512 S. Halsted St., 1 fl.

TURIU parduot du bizniu pir
mos k lesos bučernę ačba 
bernę su pulruimiu arba 
nysiu į lotą, mažą namą 
automobiliaus. Atsišauk it

4550% So. Kedzie Avė.
'Ųel. Hemlock 5939

bar- 
m ai
tui )a

PROGA SHOEMAKERIUI
PARDAVIMUI arba mainymui 

shoe repairing hhop; parduosiu pi
giai arba mainysiu, ant loto. Kas 
lorite įsigyti gerą biznį pasisku- 
>inkite. Kas pirmas, tas laimės, 
(reipkitęs pas F. Gj LUCAS A’ CO.,

4108 Archer Avė.

PARDAVIMUI. Aš visai pasitrau
kiu iš biznio, parduosiu kampini 
namą, yra 2 krautuvės ir 2 fialai. 
Namas yra gerame stovyje, turit 
pamatyti, kad įvertinus, tai yra 
A—I kampas, kaina $14,000, turit 
turėti mažiausiai $5,000 cash.

Benj. Neuberg, Savininkas 
254 West 47th St. 

Telepbone Boulevard 8940.

PARDAVIMUI muro namas, 2 pa
gyvenimų, 6 ir 6 kambarių; karštu 
vandeniu šildoma, įrengimai nau- 
iausios mados, 2 karų garažas, ar
ba mainysiu ant 2 fialų medinio 
namo arba bunga1ow. Tik $17,000. 
Atsišaukit po 5 vai. vakaro.

7013 Washtenaw avė.

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

PARDAVIMUI. Pažiūrėkit tuos 
modemiškus bungatew pirm pirkimo, 
6261-67 Hycinth St., prie Milvvaukee 
ir Elston kampų.

BARGENAS CICEROJ
TURIU parduoti savo 2 flatų mu

rini namą, po 5 kambarius, aržuolo^ 
trimas, garažas, garu šildomas, ge
rame stovyje, kaina tik $13,600, cash 
$6,000. Savininkas

1937 So. 49th Avė., 1 fl. 
Cicero, BĮ.

U mxi / «"J> Naujienų spulkoa narių atydon.—
ryba išlaikė be balso per dvi Visi, kuriu mokestys yra užvilktos, 
dienus kuopos delegatus; o ko-1 malonėkite užsimokėti, nes busimo

... .. I pirversti pasielgti pag: 1 konstituci-misijos straipsnyje rezoliucija ją. —Sekretorius.
skamba, Kad Pild. Tarybai iš-' 
reiškiama papeikimas “už pa
turėjimą” nepamatuoto skundo, 
dėl .kurio delegatai “laikyta be 
balso” per dvi dienas. Kiekvie
nas gali matyt, kad tai/ labai 
skiriasi nuo originalo.

Kas žin, ar šitaip iškreiptas) 
tekstas dabar bus įdėtas Jr į 
kuopos archivą?

| Bridgeport. — Saldžiausios š. V. 
Jėzaus visi nariai pribukit j visuoti-; 
ną susirinkimą antradieny, spalio 5 
d., 7:30 vai. vakaro, Liet. Auditori
joj, 3133 S. Halsted st. šis susirinki
mas yra svarbus kiekvienam nariui, 
nes bus svarstorAas klausimas ar 

.pirkti šėt'us Auditorijos už gaunamus 
draugystės nuošimčius.

A. Bugailiškis, rašt.

Roseland.— Lietuvių Iniprovement,
and Benefit Kliubo mėnesinis susi- 

i utaminke, spalio 5 d., 
kad sekretorė Marcijonaitė, at-'8™’’ vakare, Aušros kambariuose, 10900 S. Michigan avė. Bus svarsto-

SLA. prezidentas pripažino, rinkimas ivyks 
)<nd Hpkrpf.nrS Mnrriinnnifn nf_18 vai. vakare, 

. | j ., .ii ivvvv o. ATiivuiKUii avc. u.i n.aiovv-sisakydama įtraukt j protokolą ma nauji ir paprasti reikalai. Kurie 
tą “raštišką įnešimą” i. 
balsavusiųjų, pasielgė i 
tai. Reikia todėl tikėtis, kad 
dabar ji bus pataisius protoko
lų taip, kaii> nariai susirinki
me reikalavo. Bet tie, kurie da- ny? spaliai) d 
lyvavo mitinge liepos mėnesyje, 
privalo žiūrėt, ar ji atliko tai 
teisingai. Rezoliucija turės but 
perskaityta, ir jeigu pasirodys, kimas jvyks

ir vardus neatsilankysite, o kitur persikėlėte 
i ; gyventi, priduokite tikrus antrašus.neteise-j j. Tamašauskftw, Heųr,

1 10727.S. Michigan avė.

RoHeland. — I.ict. Scenos Mvl. Ratelio st/sirinkimas bus antradie- 
” r 1., 7:30 v. v., Strumi

los svet. Visi nariai atekit, naujų 
atsivežkit. —Valdyba.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik , patyrę

J.
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių. Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kondžių, Be- 
keroių. Musų 

CjT^^special urnas. Geras pa t ar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheiins. 1912 So. State St.

Visa alga. Nereik dirbti.
SUTEIK man •! valandą savo 

liuoso laiko ir aš nurodysiu jums 
kaip 
kiek 
gos. 
reik

uždirbti ekstrą pinigų tiek 
jus dabar gaunat j savaitę nl- 
Nereik rinkti kostumerių. Ne
pardavinėti,

160 N. La Šalie St.
Room 416, 

Skyrius, 6131 W. 22 St. 
Atdaru vakarais

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

REIKIA vyrų išnešioti premiums 
šeimininkėms ir biznieriams, kad pa
raginus juos, kad jie atsilankytų Į 
masinius mitingus, kur užkandžiai 
bus dalinami ir dykai dovanos. -Mi
tingai kas vakarą. Mokėsime algą ir 
komisą. Geri vyrai gali uždirbti nuo 
$35 iki $100 j savaitę. Mes išmokin
sime pradedančius. Del informacijų 
pasimatykit su /

RAZDIK & CO.
1826 So. Halsted St

AUTOMOBILIAI

CICERO

PARDUOSIU bučernę ir 
sernę. Biznis labai geras, 
informacijos atsišaukite: 

3990 Archer Avė.

gro-
Del

PARDAVIMUI arba mainymui gro- 
sernė. Parduosiu už mažą kainą. 
Kreipkitės 3112 W. 43rd St.

NAMAI-2EME
EKSTRA. Namas labai pigiai, par

duodu dėl užbaigimo morgičių. 4956 
So. Artesian Avet po 6 vai. vakare.

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

PETER BAYS *

7 KAMBARIŲ modemiškas^ na
mus, kaina $4,500, įmokėti $500, 
3001 Wesley avė., Berwyn.

MORTGEčIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIGIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus 

• kInternational InVestment
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. .Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716l - - - -
MOKYKLOS

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

UniversaI Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

IŠMOK Barberystės, nuolat dar
bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmeni
nės instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarais. Weeden’s, 1258 W. Madi
son Street.

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

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dressj 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seelev 1643V,—■ .... ... /

ROSELONDO BARGENAS \
3 FLATŲ geram stovy namas, 

ant bizniavo atryto, tiktai $11,000, 
$5.000 cash. Savininkas išvažiuoja 
į Lietuvą. Atsišaukite vakarais

K. C. BAŠINSKAS 
i 209 E. 107 St.

Tel. Pūliniai) 7994

PRANESIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- TIKRA NAUJIENA
Studebaker išleido naujus karus 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
. . ____ i šinėrija, bet body yra visai naujos

labai svarbių reikalų ap-1 t Mano tavoras parsiduoda nuo 85c mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma- 
: :iu vu.— i note pirkti ar mainyti į seną atva-

konfe-J Atdara dienomis, vakarais, Sekma- žinokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
' J-——' — 1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin- 
' " i Spalio 6 d.

I ietuvių Auditorijoj :
5 d., ChicaRos kos 31^c, 85c, 38c ir 40c. Vilnonios 

Izod i! v>«n ialzrnint-i tnin Vnin 1 ,evuvil! ^uuivuiijuj, 3133 So. Hal- ■ sk|aųtės dėl kelnių vyrams, vaikams kad ji yra iškreipta , taip, kai| sje(j gį Prasidėą 7:30 vai. vakare. 'jr mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
• **_< i », . yjgj narjaj malonėkite atsilankyti,'$2.75.

nes yra 1 ... __ _
svarstymui, taipgi išgirsite raportą'iki 50c pigiau, negu kitur, 
delegatų iš SLA. II apskr. T 
rencijos. Atsiveskite ir .savo (Irau- dienyj po pietų.
gus prirašyti prie 36 kp. ‘ * —

— A. Marcijonaitė, Sekr.

komisijos “atsakyme”, tai toks 
sauvaliavimas negalės būt pra
leistas. Su kuopos dokumentais 
daryt “monkev biznį” neleisti
na!—

“monkey biznį 
Balsavęs prieš.

pas

, 1 ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki
malonėkite atsilankyti,! $2.75.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
>504 W. 33 r d St„ prie Norma! Avė.

PARDAVIMUI, namas ir lotas, sy
kiu su groserne ir bučcrne. Randa
si geroje vietoje, gera vieta tinka
mam žmogui. 2618 W. 17 si. Tel. 
Lafayette 4812.


