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Trockis ir Zinovjevas 
paduoti teismui

Prusai moka ex- kaizeriui 
$3,600,000

Green vėl išrinktas Am. Dar 
bo Federacijos vadu

Trockis, Zinovjevas prieš 
slaptą tribunolą

tikis patrempti opozi-
vadu išviją pašalinimu jos;

R5GA, Latvija, X. 15. —Iš 
Maskvos praneša, kad Trockis, 
l'iatakovas ir Zinovjevas vakar 
buvę pastatyti prieš slaptą tri
bunolą Kremlyj, kaltinami dėl 
herezijos prieš sovietų režimą.

Sovietų galva Stalinas, sako, 
tikįsis sulaužyti opozicijos jė
gų nugarkaulį, išmesdamas tuos 
tris opozicijos vadus iš komu
nistų partijos ir grūmodamas 
įsniesfi dar daugiau, jeigu kam- 
ptnija skaldyti komunistų par
tiją nebusianti paliauta.

Derasi ui Sokolnikovu

Pranešimas sako, kad Stali
nas pradėjęs pertraktaci.įlts su 
buvusiu finansų komisaru So- 
kolnikovu, vadu kitos stiprios 
grupės, reikalaujančios panai
kinti užsienio prekybos mono-

nešiu kilo konfliktas, iš komu
nistų partijos buvo išmesta 6,- 
800 narių, kaltinamų dėl sklei
dimo propagandos prieš Staliną.
Staliną papirkę užsienio kapi

talistai
Viename paskleistame darbi

ninkų tarpe cirkuliare sakoma, 
kaų Stalino grupė buvus užsie
nio kapitalistų papirkta, ir kad 
Trockis ir kiti vadai darą pa
stangų išlaikyti komunistinę 
proletariato diktatūrą.

Prūsija gausiai atlygina 
buvusiam kaizeriui

imo priimtu Įstatymu sumo
ka jam $3.600,000 ir grąžina 
dvarus su 167.(>(?•(> akrų žemes

Labai gali būt kad Sokolni- 
kovo reikalavimai bus bent iš 
na lies patenkinti, ir tada jo 
grupė, kuriai priklauso dauge
lis valdžios sindikatų, trustų ir 
kooperatyvų vedėjų, susijungtų 
su dabartinės valdžios jėgomis.

r
Labai paplitus nelegalinė opozi

cijos literatūra %

jos seimas šiandie trečiuoju 
skaitymu priėmė Įstatymą atly
ginti I lohenzol lemams (buvu
siam Vokietijos kaizeriui Vil
helmui ir jo šeimynos nariams) 
už konfiskuotas jų nuosavybes 
Prūsijoj.

Einant tuo Įstatymu valstybė 
sumokės Hohenzollernams 3,- 
600,000 dolerių pinigais, gra
žins 167,000 akrus buvusių kai
zerio dvarų žemės ir Homburgo 
pilį eks-kaizeriui ir jo pačiai 
Herminijai iki jų gyvos galvos.

Fašistų bruzdėjimas 
Pietų Jutlandijoj

dan i. inkų masėse labai papiltu 
si nelegalinė. opozicijos slapta 
leidžiama ir skleidžiama litera
tūra. Nežiūrint specialės cen
zūros komisijos stropumo, opo
zicija turinti nuosavas saptas 
spaustuves, kurios gausiai Įei
siančios propagandos literatu-

KOPENHAGA, Danija, X. 
15. — Premjeras Stauning su
tiko ateinantį antradienį pi įim
ti politinių vadų delegaciją, rei
kalaujančią Pietų Jutlandijai 
autonomijos.

[Pietų Jutlandijoj pradėjo 
smarkiai bruzdėti fašistai, ku
rie

diktatūrą.
6,800 komunistų išmesta iš 

kompartijos
Daug areštų buvo žemesnių

jų komunistų valdininkų tarpe.1 
Nuo laiko, kaip prieš porą me

JOS

suprantamas dalykas, ne
pakęsti socialistinės Dani- 

valdžios. .

Ruošiasi pasveikinti * 
Mariją protesto de

monstracijomis

AR NORI.KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

NE\V YORKAS, X. 15. —Ko
munistinė organizacija Interna
tional Labor Defense planuoja 
protesto demonstracijomis pa
sitikti Rumanijos karalienę Ma
riją, kai ateinantį ]>irmadienį ji

Naujienos pagelbės jums, garlaiviu Leviathan atplauks Į 
Desėtkai tūkstančių Naujienii New Yorką. 
skaitytojų ieško bargenų Nau-I -----------------
j ienose ir skaito klasifikuotų Į i i tz • • a -
ju skelbiu puslapius kasdu-: A,’d-el-Krlnl;lS J™ trė- 
na. Parašykite j Naujienas ką HtlIIiO.Vietoj
turit parduoti, o pirkėjų atra-l 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai-- 
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai-’ 
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau-

- Pra- 
francu- 
Abd-el- 
į sąvo

PARYŽIUS, X. 15. 
neša, kad pasidavusis 

/Ižams ri f f iečių vadas 
Krimas jau atplaukęs 
trėmimo vietą, Reunion salą 
Indų vandenyne, 485 mylios į

ąiau sykių pigiau; asmenų pip jytus nuo Madagaskaro salos.
ieškojimai po 70 centų už colį 
Į dieną.

Parduokit km jums nereika- 15. — Iowoj 
lingas per paskelbimus Naujte- cholera. Cerro 
aose. K tą liga iškrito

CEDAR RAP1DS, lowa, X. 
siaučia kiaulių 

Gordo kauntėj 
jau keturi tuks-
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Kiny streikas prieš britus Užtroško visa Pruselaičio
Kantone baigtas šeimyna

Wm. Green vėl išrinktas Turkija mobilizavus 4
ADF prezidentu armijos korpusus

Vengrijos ministeriy kabi 
nefas griuvo

palikta ta
pa-

Vykdomoji taryba 
pati. Ginčai dėl Meksikos 
skirtinę konvencijos (.ieną

DETROIT. MICH. 
Keturiasdešimt šešti 
kos Darbo Federacij 
vija vakar pas i ba i g

Ameri- 
konven- 
nutarus 

sekamą konfenciją laikyti 1927 
metais Los Angelėse, Calitorni- 
joj-

Vykdomojon federacijos ta- 
rybon išrinkta visi senieji va
dai: prezidentas Wiliiam Green, 
sekretorius Frank Morrison, 
iždininkas Daniel 'l'obin 
tuoni viceprezidentai: 
Duncan, Frank Duffy, 
R fckart, Jacob Fisher. 
the\v \\’oll, Martin Ryan, 
\\ ilson ir James P. Noonaii.

Paskutinę konvencijos dieną 
vi na' dek '. : tą. būtent Ameii- 
kos aktorių ir artistų asociaci
jos pirmininkas James Fiizpat- 
rick, sukėlė karštų ginčų dėl 
Meksikos.

Vykdomajai tarybai davus 
savo raportą dėl situacijos Me
ksikoj ryšy su einančia ten ko
va .tarp valstybės ir bažnyčios, 
James Fitzpatrick [airys ir, ži
noma, katalikas j šoko smelkti 
Meksikos valdžią, kad ji ne tik 
persekiojanti katalikų bažny
čią, bet dagi atimanti žmonėms

i LONDONAS, X. 15. — Reu- 
■ terio pranešimas iš • Konstanti- 
jnopolio salio, kad vietos laik- 
Irąšėių žiniomis Turkija mobi- 
ilizavus “sritin, kuriai gresia pa-

• vojus”, kr
sus. Kas t

i šia pavoju

veikiai;
tūla 
i)- kaina.

J a mes

Mat-
James

“Jau laikas, kad Amerikos 
Darbo Federacijos vykdomoji 
taryba nusivalytų savo skver
nus nuo to purve, kurs, mela
gingų, Meksiko# apmokamu pro
pagandininkų taškomas, ten yra 
prilipęs”, pasakė Fitzpatrick. 
“Kai tik Calleso ■ valdžia paša
lins sau iš kelio dvasiškąsias 
kliūtis, niekas hebesuląikys Me
ksikos nuo nugrimzdimo į tas 
nevalumų ir nedorybių bedug
nes, į kurias 
Rusija.”

.yra nugrimzdus

i priekaištus, 
photo-engravers 

pareiškė,

Kiniečių pirkliai betgi ir to. 
liaus atsisakė imti Anglijos 
prekes

KANTONAS, Kinai X. 15. - 
Pietų Kinų streikas prieš bri
tus šiandie, bent oficialiai, pa
sibaigė ir vartai į Žarnyną, tai 

I yra į Kantono svetimšalių kon
cesiją, kurie buvo per šešioliką 
mėnesių uždaryti, dabar atida
ryta vėl.

Nors boikotas britams buvo 
atšauktas, kiniečių pirkliai vis 
dar atsisako imti britų prekes.

Praeitą naktį, kada “Naujie
nos” jau buvo baigiamos ruoš
ti’ spaudon, iš Brooklyno atėjo 
sekamo turinio telegrama:

“šiandie rado Brooklyne už- 
troškitsią gazu Pruselaičio visą 
šeimyną, persikėlusią iš \Vater- 

Ibūrio čion gyventi.
“— P. Raškinis”.

Belgija gavo $30,000,000 
paskolos

Bet h leno valdžios griuvimą riša 
s« frankų fabrikavimo skan
dalu.

BUDAPEŠTAS. Vengrija, X. 
ris arnr’ios korpu-,15. — Premjero Eethleno ha 

■‘Sritis, kuriai gre- bilietas, kurs buvo sudarytas 
. pranešimas nejia-'dar balandyje 1921 metų, atsi- 

Manoma, kad tai bus statydino. Rezignacija buvo k-
i Smyimi, kurion jau teikta regentui Horthy vakar 

i iikas žvalgėsi ir Graiki ja į vakarą. Manoma, kad naujai 
vėl pa

žinia e» nti r.('pamatuota

KONSTANTINOPOLIS, Tur-

be paskelbia, kad girdai, bukis 
Turkija mobilizavus keturis ar
mijos korpusus, 
pamato.

Latvių konsulas pa
smerkta 18 mėne

sių kalėjimo

RYGA, X. 15. — Kari Kuške- 
vič, buvęs Latvių konsulas 
Dancige, buvo teismo nubaus
tas 18 mėnesių kalėjimo už 
pardavinėjimą Lenkijos žy
dams pasportų į Ameriką, apsi
lenkiant su Jungtinių .Valstijų 
imigracijos įstatymais.

Belgija, savo frankui stabili- 
1 zuoti, gavo Londone 30 milionu 
dolerių paskolos.

UŽSIDARĖ BANKAS

BISMARCK, N. D., 
[Vietoj City National 
I Bismarck, turėjęs 
kaip $800,000 depozitų, šiandie 
uždarė savo duris. Priežasties 
banko valdininkai nesako.

Bank of 
daugiau

APIPLĖŠĖ BANKĄ

Daną fašistą vadai Į n : i : .7 .;z 
areštuoti dėl sąmokslo — Trys banditai atėję 

-----------  į Union Trust

viestas Bethienas. 
Kabineto rezignacija rišama' . .

suį paskiausiu 30 milionu Fran- |sMARKI AUDRA JAPONIJOJ
cijos frankų fabrikavimo skan
dalu.

neturį jokio 3 užmušti traukiniui su

Sąmokslas supi ūdyti Ja 
ppniją su kitomis 

valstybėmis

TOKIO, Japonija, X. 15. — 
Vienas suimtas korė; ietis prisi
pažino, kad butą sąmokslo iš
sprogdinti tam tikrų ambasadų 
rezidencijas Tokioj, tuo budu 
įvelti Japoniją į nesusiprati
mus su svetimomis valstybė
mis ir nudaryti pragumų ko
munistu ir radikalu sukilimui, 

t *>

Italija kovos Amerikos 
krutamuosius pa

veikslus

daužius autą
Į į HAM.M0N1), Ind., X. 15.
ISDuth Shore linijos elektriki- 
iiiam traukiniui sudaužius čia 
ties Johnson gatve automobilį, 
buvo užmušti trys juo važiavę 
asmens: Julius Kulik, 19 metų, 
jo brolis John, 16 metų, ir 
Andrew Jezuvik, visi vietiniai. 
Automobilis buvo į skeveldras 
sudaužytas.

ROMA, Italija, X. 15. —Ita 
Ii jos Prekybos banko rupesniu 
tapo sukurtas krutamųjų pa
veikslų sindikatas, kurio tiks
las bus sunaikinti Amerikos i 
filmų kompeticiją Italijoj. Sin-I 
dikatas kontroliuos daugiau 
kaip 2,000 krutamųjų paveikslų

Atsakydrmas 
Matth.ew \VolI, 
unijos prezidentas, 
kad nors jis prie to paties ai-! 
toriaus meldžiąsis kaip ir Fitz- į 
patrickas, bet jis nieku budu. 
negalįs sutikti su« jo pareiški-. 
mals. Padėtis Meksikoj esan-! 
ti opi, bet tai paties to kraš
to vidujinis dalykas, ir jis esąs 
įsitikinęs, kad kivirčai tarp Į abiejų resursai siekia 735,000,- 
vaktybės ir bažnyčios busią 1000 dolerių. Naujasai bankas 
ten netrukus išlyginti abiejų'dabar vadinsis American Ex- 
pusių susitarimu.

Prezidentas 
kė, kad jeigu 
notų, kokių 
(Green) turįs 
Meksikoj, tai jis taip nekalbėtų.

gi Green pasa- 
Fitzpatrickas ži- 
dokumentų 'jis 

dėl situacijos

Ku-kluxas prisipažino 
sprogdinęs bažnyčią
BARRE, Ontario, X. 15. — 

Ku-klux-klanietis William* Skel 
ly tapo teismo nubaustas sun
kiu kalėjimu už išsprogdinimą 
Romos katalikų šv. Marijos 
bažnyčios šių metu birželiu 
1O dieną. Ktaniėtis prisipažino 
kaltas, bet teisinos, kad tai pa
daręs aukštesnių organizacijos 
viršininkų įsakytas.

Admirolas Togo serga
TOKIO, Japonija, X. 15. — 

teatrų, kur bus rodomi vien ita- Kritingai susirgo admirolas 
lų ir Italijoj gaminti paveikslai.»Heihaširo Togo, pasižymėjusia 

---------- ------- jRucų-Japonų kare. Jis jau yra
N. Y. susikūrė bankas 79 metų amžiaus.

su $735,000,000

NEW YORKAS, X. 15. — 
Du didžiuliai New York o ban
kai, Irving Bank and Trust 
Company ir American Exchan- 
ge Pacific National Bank, susi
jungė daiktan. Sulieti daiktan

change Irving Trust Company.
1 Į ■ ■ ' . g"llSS8*
tas buvo kaip vienu balsu pri
imtas ir taryba instruktuota 
padaryti tardymų dėl santykių
tarp Meksikos valdžios ir dar- šiandie saulė teka 6:03, 

Vykdomosios tarybos rapor- bininkų organizacijų.

O R RC
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Niaukstosi, pavakarį ar naktį 
gali būt lietaus; maža atmainos 
temperatūroj; stiprokas, dau
giausiai pietų vėjas.

Vakar temperatūros 
minimum 43°, maksimum 
Fahrenheito.

buvo 
63°

džiasi 5:09 valandą.

INDIANAPOLIS, Ind., X- 15.
• šiandie 

kompanijų ■ 
LONDONAS, X. 15. — Iš West Indianapolis skyrių pašla- 

Kopenhagos praneša, kad Sies- vė 40,060 dolerių.
vigo fašistinės ūkininkų sąjun-: 
gos vadas Kornelius Petersenas ...... iir keturi armijos oficierai tapę 
areštuoti, kaltinami dėl sąmok
slo žygiuoti į Kopenhagą rei
kalauti šlesvigui autonomijos, .

NEVA YORKAS, X. 15.
Episkopalai padarė kontraktą 
pastatyti ties Central* parku 
bažnyčią, kurios pastatymas 
pareis 2 milionu dolerių.

Vienuolika jurininkų prigėrė, 
daug žmonių sužalota

TOKIO, Japonija, X. 15. — 
Iš Ilokodate praneša, kad Jeto- 
rofu saloj siautu.s baisi audra, 
kuri padarius didelės žalos, 
šeši garlaiviai ir du motoriniai 
botai buvo išmesti krantam Vie
nuolika jurininkų prigėrę 
daug žmonių buvę sužalota.

HUDSON AUTAI ATPIGO

lei-1

ir

DETROIT, Mich., 
Hudson Motor Gar 
paskelbė, kad nuo šios dienos 
visi dengtieji Hudson ir Essex 
automobiliai bus parduodami 
100 dolerių pigiau.

kompanija

Lietuvos žinios
Savivaldybių finansavi

mas ir nedarbas

liepus ir rugj)iučio mėn. visoj 
Lietuvoj bedarbiams yra lt 
150,00 litu. Didžiausia suma 
naudojo Kauno miestas, ma
žiausią Ukmergės. Bedarbių 
skaičius tais mėnesiais suma
žėjo. Iš viso Lietuvoj buvo apie 
2,000 bedarbių. Apie 5(10 be
darbių darbo negavo.

Savivaldybėms finansuoti iš
leista -111,000 litų. Padarytos 
revizijom I valsčių ir 1 apskri
ties valdyjjoj. 2 bylos revizijų 
sėkmėj pasiųsta valstybės gy-

NUPIGINTAS PINIGU 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

SU“

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 i 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 St Chicago, III
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LINKSMI ŠOKIAI
Rengia

Dr-ste Atgimtos Lietuvių Tautos Vyry ir Motor?
Kas Dedas Lietuvoj

PROTESTUOJA PRfEd LEN
KIŠKŲ MOKYKLŲ STEIGIMĄ

Ssštadieny, Spalio-Oct. 16 d., 1926
Pradžia 7 vai. vak.

TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS SVET.
y Union Avė. ir 35th St.

Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS
? —I

Šiauliuose’* yra keletas “tau
tiškos” krypties studentų ir 
kitų gaivalų. Jų studentai atsi
žymėję muštynėmis, girtuok
liavimu ir periodišku prostitu
čių lankymu. Nuolat kartoja 
tautiškumą ir valstybiškumą, 
bet kai prisieina stoti kariuo
menėn, jų lageris sujuda ir le
kia pas gydytojus ieškodami į- 
vairių ligų ar kitų priežasčių 
karo tarnybos išvengti.

Jojiavos valsčiaus valdyba 
griežtai protestuoja prieš lenkų 
agitatorių pastangas įvairiose 
valsčiaus vietose įsteigti lankų 
prad. mokyklas ar įvesti esan
čiose lenkų kalbą. Nurodoma 
keletas rimtų ai grumentų, iš 
kurių pažymėtina, kad lenkiš
kų mokyklą nori tie žmonės, 
kurie neturi mokyklinio am
žiaus vaikų ir negyvena

mokyklų ir net vidurinę mo
kyklą, bet mokytojai kažin ko
de! HponSją, sermėgiams neno
ri padetb Buto geras darbštus 
Megtfčionių pr. mokyklos mo
kytojas Velenas, betr kaipo ne
palankų, kademai pašalino. Bu
tų gera, kad jis- grįžtų i savo 
vietą, vėl pasidarbuo tumėm.

—Dieglys.

lės tinkamiau aptarnauti savo 
narius ir dar plačiau išvystys 
savo darbuotę, šitoks koperati- 
nis susipratimas suteikia pa
vandeniškiams daug garbės, 
bet greta gerų darbų su nubu
dimu prisieina pastebėti ir blo-

guogius—tai įsivyravusi gir
tuokliavimą. Pastebima girtuok
liaujant ir koperatyvų tarnauto
jai. S ' ’ '

Pavandeniškiai, raukite su 
šaknimis ši blogų įprotį,

< ' —Ten buvęs.

KOPERATYVAI DIRBA LINKSMUS MLIUS TAUTIŠKUS PARAPIJOS

vąlsč.

Chicagos Lietuvių Scenos Mylėtojų Grupė
Stato Scenoje

Consilium Facultatis
Vieno Veiksmo Komedijų

Apskrities viršininkas p. Sta
siūnas galų gale pašalintas. 
Provincijos veikėjai, ypač mo
kytojai nepatenkinti, kad tie 
gaivalai, kurie juos persekiojo, 
tebesėdi savo vietose ir tyli, 
žinoma, tautininkai (smetoni
niai) šalinant rėkia, kad šalini
mas valdininkų nėra valstybiš
ka.

DEL. TURTO

PAPIEVIO KAIMAS, 
vėrių valse., 1920 metais 
kaimo gyventojas J. Ankudavi- 
čius aprašė savo ūkį sunui, 
kuris pagyvenęs po <to 19 mė
nesių, pasimirė, palikdamas naš
lę žmoną ir mažą vaikutį, 
vyro mirties marčių iš namų 
varė, bet teismas priteisė
ūkyje gyventi. Ištekėjus už ki
to vyro, marti š. m. rugpiučio 
31 d. parsikraustė Į jai pripa
žintą ūkį gyventi. Tėvas Anku- 
davičius iš apmaudo rugsėjo 
mėn. I d. anksti rytą peršovė 
marčiai galvą, sužeidė jos 
rų ir pagaliau pats mirtinai

Vie
ši o

Po 
iš- 
iai

M. A. Meldažio Svet., 2244 West 23rd Place 
Nedėlioj, Spalio-Oct. 24 d., 1926 m.

Po vaidinimui šokiai. Griež p. Grušę Orkestrą 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 50 centų ■M 

H

, 10-TIES METU SUKAKTUVIŲ

Balius su Programų
Rengia

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARB. PAŠ. 
KLIUBAS CHICAGOJE

Nedėliojo, Spalio-Oct. 17 d., 1926

Bet dabar apie tautiškumą, 
valstybiškumą ir kt. panašius 
klausimus kalba ir kalba... žmo
nės, kurie neprideda nė piršto 
viso to pasiekti. Ir tie klausi
mai kaip koks barškalas, kurį 
tampo skambinti, pasivaduoda
mi smetoniniai, net klerikalai, 
delnu ploja pritardami ir strep- 
si kojomis^ Turavoti pučiant į 
viena dūda dar nereiškia vals
tybiškumo. Taip jau Įprasta, 
kad neišmanėliui “įmesk” to
kią mintį, jis ir galvą nusisuks 
visur matydamas praradimą. 
Kaip zakristijonas kunigijos 
pasmerkime mato bažnyčios ir 
net paties Dievo įžeidimą. Kad 
paslėpus tikrus faktus, juos už
maskuojama valstybiškumu ar 
tautiškumu, delko net dantys 
iškrenta iš burnos. Bet dauge
lis pamiršta, jog už musų “tau
tybes” rubežių yra kitos tau
tybės, tai pat greičiau smogian
čios, o nesistengiančios atstaty
ti žandą kumštinis. Išeitis su
rasti lengva, kai sveikai. mano? 
ma, jog yra daug žmonių, ku
rie įsiknisę savo “tautiškumo” 
principų pamiršta kitus, ir to 
pasekmėmis stveriasi ginklo. 
Tiktai darbininkų Internaciona
las gali pašalinti visus kivirčus.

sunirę. Maru 
dosi ligoninėj.

BĖDOS, REIKALAI

MELDAŽIO SALEJE
2212 W. 23rd Place

Kalbės gerb. Charles V. Barrett ir kiti.
Dalyvaus p. Sabaniai.

Kviečiame dalyvauti su automobiliais
1 vai. po pietų

Kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyti
KOMITETAS

ROSELAND

išrinkus kalbėjo, girdi, social
demokratai paleis politinę poli
ciją, o su likusia nesunku busią 
apsidirbti. Ir kas užčiaups bur
nas vergams lipdamas ant 
jų nugaros, matyt, tam nerupi 
gerovė ir santaika, žmonių gi 
visur esama tai vienos, tai ki
tos kibirkšties daugiau įtrauku
sių. Jeigu krikščionis, komu
nistas ar dar kitoks darbinin
kas privalo kurti savo reika
lams tik vieną organizaciją 
profesines darbo sąjungas. Bet 
daug prisimetę Dievo vardą ar 
komunizmo ūbaisiais skaldo są
jungas.

vy- 
su- 
pa-l

PAVANDENĖ Varnių vai. 
Čia veikia Sm. Kr. albikas, Var
totojų B-vč, Pieno pard. B-v<5 
ir žemės (Tkio Draugija. Pasku
tinioji iki šiam laikui savo vei
kimo neparodė, tik rugpjūčio 
15 š. m., įvykus visuotinam na
rių susirinkimui, po ilgų ginčų 
pasisekė jį atgaivinti. Išrinkta 
nauja Valdyba, j kurią įėjo J. 
Marčius-—pirmininkas, I. Mont
rimas-—iždininkas ir Pr. Rama- 
rrauskas—Valdybos narys.

Tikimasi, kad . stojęs Žem. 
Ūkio Dr. priešaky, p. Marčius 
sugebės išplėsti jos darbuotę, 
kaip ir kitų draugijų.

Virš minėtos organizacijos 
šiais metais pravedė telegrafo 
ir telefono liniją iš Luftkes *i 
Pavandenę ir čia įsteigė pašto- 
telegrafo agentūrą, Nors Val
džia ir padėjo, liet daug lėšų, o 
ypač darbo, pridėjo koperalinės 
organizaiijos. Dabar, turėda- 

patogešni susisiekimą, ga-

Parengtas; Ssptintadjeny, (Nedėlioj) Spalio 
17 d., 1926, 7 vai. vakare, Savoj Svetainėje 

3501 So. Union A venų e

Grieš puiki orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus šokius, švari ir 
išpuošta svetainė. Kviečiami atsilankyti suaugę žmonės linksmai pa
sišokti. * Kviečia KOMITETAS

METINIS RUDENINIS SUKIS
Rengia American Lithuanian Daughters 

of Chicago

Seredoj, Spalio 20,1926
SOUTH SIŪE MASONIC TEMPLE

64th & Green Street

Pradžia 8:00 vai. vakare įžanga $1

Nuoširdžiai kviečia RENGIMO KOMITETAS

'mos

LINKUVA, Šiaulių apskr. 
Pas mus šiemet javų derlius 
menkas. 'Kūgių dauguma sėk
lų perka, apie ruginę duoną, tai 
nėr ko ir svajoti. Vasarojaus 
taip pat tik trečia dalis paly
ginti su pereitais metais. Bulvės 
vidutinės, o linai kai kuriu ir 
geri.

Įsikūrė Linkuvos v. liaudi
ninkų kuopa, bet yra dar pa
žangaus jaunimo, kuris norėtų 
Įkurti Jaunimo Sąjungos sky
rių, lik inieiatpi;įų trūksta.

Buvo įsikūręs Kultūros būre
lis, bet kademai užmigdė. Ver
tėtų dabar vėl atgaivinti.

Buvo ir “Vyturio” jaunimo 
draugija. Turėjo daug knygų, 
dūdų orkestrą žodžiu turtą. 
Kur jis dabar vra.

Nors turime daug pradžios

PRAKALBOS
Temoje

Ar milijonai žmonių 
nebemirs?

Kunigai, dėl stokos vietos 
neateikite, nes dalyvaus Bi
blijos tyrinėtojų lyderiai. 
Šiaip visus užprašom be 
skirtumo.

Rudeninis Šokis
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS

Nedėliojo, Spalio-Oct ober 17 d., 1926 m.
ŠV. JURGIO PARAI*. SVET., 32nd Place ir Auburn Avė.

Pradžia 7 valandą vakare , . ..O Įžanga 50c ypatai
Kviečia DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS KOMITETAS

Šiandien ir Rytoj 
Didelis Išpardavimas Lotu

NAUJOJ LIETUVIŲ KOLIONIJOJ >
* PJR1VUAU VADINTAS□pring r ores t f willow 1 springs 

SUKATOJ IR NEDĖLIOJ, SPALIO (OCT.) 16 IR 17 DIENA, 1»2« 
šitas puikus Siibdivižinas guli ant Archer Avė., tik pusę mylios j vakarus nuo Keane Avė. Atvažiuok 
anksti, kati Kalėtum pasirinkti sau naudingą ir puikų šmotų miAko, kuris jau yra paskutinis tarpe

FOREST PRESERVE PARKŲ
Biznio Lotai

Ant 87-tos St. ir Archer Avė., gatvekarių lini
jos ir cementinio bulvaro gerų kampu, tinkami 
bite kokiam bizniui. Parsiduos labai pigiai leng
vais išmokėjimais.

Po kelių mėnesių pirkėjai viens nuo kito pirks 
ir mokės daugiau kaip dubeltavai.
KAM PIRKT KITUR. KUR DAR REIKIA LAUKT VISŲ PARANKUMŲ, o čionais jau viskas yra: 
Storai, mokyklos, gatvekariai, gelžkelio stotys

SUBDIVIŽINO OFISAS

Rezidencijoms Lotai
Sveikam gyvenimui ant aukštu kalnu su lapo
tu mišku % ir Vi akro dydžio. Parsiduoda la

bai pigiai, kurių kainos he paliovos užaugs 10 

kartų tiek kol pabaigsi mokėt.

cementiniai bulvarai.

CHICAGOS OFISAS

Vakaras Aušros Naudai
Nedėlioj, Spalio 17 d., 1926 

7:30 vai. vakare 
3462 So. Halsted St.

KOMITETAS

KAZWELL ZACKER & GO.
Archer Avė. ir Spring St. 

Spring Forest, III.

6312 So. Western Avė.
Phone Prospect 2102

Ofisas atdaras dienų ir vakarais iki 9 valandą.
Del pilnų informacijų klauskit S. P. Karwell.

(KAZLAWSKI)

Rengia Dr-jų Sąryšis palaikantis Aušros Knygyną

Nedėlioj, Spalio-Oct. 17 d., 1926 m.
G. STRUMILOS SVETAINEI

Įžanga 50 centų

Bus sulošta "juokinga ir žingeidi komedija 
“KONTROLIUS”,—tai dar naujas veikalas ir pirmą 
sykį statomas Roselande. Perstatys ALPMS. 2 kp. 
Taipgi dalyvaus Jaunų Darbininkų Lygos Orkestrą 
po vadovyste K. Steponavičiaus su daug naujų mu
zikos gabalėlių. Taipgi bus dar kas" nors. 
Visus kviečiame atsilankyti ir praleisti smągiai va
karą ir sykiu paremti Aušros knygyną; tik nesivė-’ 
tuokite. Grieš K. Pociaus Orkestras.

Kviečia KOMISIJA:

visų 
pai- 
visi

Darbininkas prisiklausęs 
kalbų pats nebesupranta 
niavos. Iš viršaus atrodo 
geradariais: duoda plakatą, pi
la pažadėjimus ir tt. O kad su
prasti darbininkas privalo švie
stis. Dabartiniais laikais ke
lią neužkirs, nevers kitaip ma
nyti, kaip klerikalai. Ir dėlto 
patys darbininkai kelius kartus 
turi padidinti savo’ smagurių 
veikimą. Vieni geradariai nuves 
į Romą, luti j kapitalistų nagus.

BAR DARBAS BEDARBIAMS

Miškui ir laukams Kaišedo- 
rių apylinkėje sausinti žemės 
ūkio ministerija nori paimti 
bedarbių iš Kauno. Apie 100 
bedarbių galės būt pasiųsti j 
Kaišedorius paruošus jiems bu-

SLAPTA ŽELIGOVSKIO
KELIONĖ I VILNIŲ

šiomis dienomis slaptai lan
kėsi Vilniuje pagarsėję avan
tiūristas gen. Želigovskis.

/ *.

Pirkities Sau Plumbingą
——— Ir namu apšildymo reikmenis musų naujoje vietoje. 

Pirkit dabar, o užmokėsit vėliau. Lengvais išmokė
jimais atsakantiems žmonėms. Mes užlaikome pir
mos rųšies plumbingą, namų apšildymo reikmenis, 
elektrinių reikmenų, naujų ar vartotų, olselio kaino
mis. Atsiųskite skėčių namo kambarių sudėties, ap- 
skaitliosime dykai. Arba patelefonuokit musų inži
nierius atvažiuos pas jus. Jums už tai nebus jokios 

atsakomybės. Jei jums reikia ko nors dėl plumbingoarba apšildymo reikm 
enų, telefonuokit mums, o mes dastatysime- jums į namus

•1121

KĮOVELTy

LAZAR & COMPANY
. ; * F >- > .. . „ 1Ktz, o «•. i I

' NOT INC.

PLUMBING & HEATING SUPPLIES
63rd STREET BRANCH 
142-56 West 63rd Street 
Phone Wentworth 4159

9275-79 South Chicago Avė.
Telephone Saginaw 2889

63rd STREET BRANCH 
16-18 East 63 r d Street 

Phone Englewood 3179
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Ar jieškai geros vietos?
štai yra 75 puikus, naujutėliai muro namai gatavi dėl užėmi

mo, Puikiame, Pelningame ir Augančiame

Brighton ParK

KORESPONDENCIJOS
L..-—.,____ _

Pittsburgh, Pa.

Koncertai, teatrai pas mus 
yni rengiami šiokiomis ..dieno
mis, nors jei butų galima ren
gti nedėldieniais, tai kur kas 
geresnis pasisekimas butų.

I Vakarienės pas 
įPittsburghe, ale

Visokios žinios IA Pittshurgho yra rengiamos 
padangės. nors ir nelegališkai. Bet kad

'apsukus tuos “Blue Lavvs”, tai
1 įžangos tikietus pnrdavinėja- 
.* ma iš kalno.

—Korespondentas.

mus, netik 
ir apielinkėje 
nedėldieniais,

Mirties kryžiai 
' automobilistas

Pitsburghą ir važiuodamas gat
vėmis, ant užsisujpmų arba 
ant kampų ir kryžkelių paste
bi užrašyta su baltu pentu ant 
kelio netik “sloW down”. ale 
dažnai tenka pastebėt? ir kry
žių parašytą, <> prie kryžiaus 
numeris pastatytas — 1 ar 2 
ar daugiau. Tie kryžiai reiškia, 
kad toje vietoje yra automobi
lių užmuštas žniogus, o numo

toje vietoje užrnuš- 
skaičių. Norima tuo 
kad automobilistai 
pro tą vietą ir pa-

. — Iš toliau 
atvažiavęs j

Kas Dedasi Lietuviu 
kolonijose

Kimball, W. Va.

ris reiškia 
tu žmonių 
išmokinti, 
važiuodami
sižiurėję į tuos mirties kiyžius 
butų atsargesni.

Įmokėk kiek gali kraustykis ir gyvenk. / Mokėdamas po 
$68.00 per mėnesį įsigysi vieną iš tų puikių budinki) .

Pirmam jmokėjitmu priimam VV. .1. Britigan Subdivizijos lotusKaina Tiktai / $12,650.00$500,000,000.00
I metus išmokama algoms darbininkams šioje apielinkėje

Geriausia transportacija į visas miesto dalis

šie namai yra budavoti tiems žmonėms, kurie geidžia pi
gumo ir patogumo. Čia rasite abu. Šie namai su lyg savo 
gerumu ir patogumu, yra labai pigus. Mažas įmokėjimas ir 
maži mėnesiniai išmokėjimai duoda galimybės bile vienam įsi 
gyti vieną. Be to, namas neša jums rendą ir kiti žmonės pa
deda išmokėti. Patogumų čia rasi daugiau negu dideliuose- 
brangiuose namuose: karštu vandeniu apšildomas pirmas au- 
gšta. >įmurytos sienoje lovos, prausyklos, sinka, kuknios šė
pa, puikios elektros šviesos, gaziniai vandens šildytuvai ir 
karštam vandeniui tankos, miegamieji porčiai su skriusais ir 
stiklais ir daugybe kitų patogumų ir parankamų. Šeimininkė 
čia jausis geriau negu palociuje.

Pirk dabar kol da nevisi parduoti, potam mokėsi daug brangiau

W. Hayden Bell
Klauskit Edward Bakševičiaus

4336 So. Kedzie Avė.
Phone Lafayette 8600

•KUPONAS
EDWAĘD BAKŠEVIČIUS

Malonėkit prisiųsti man daugiau infor
macijų. 4

Vardas ...... .......................................................

Adresas .......................................................... .

M 
i

1 Nepaiso “Blue —• Kaip
jau yra žinoma, netik Pitts- 
burghe, ale ir visoj Pennsylva- 
nijoj yra taip vadinami “Blue 
l4iw”, kuriais draudžiama ne
dėldieniais ne tik visokias pra
mogas rengti, ale net ir valgo
mų daiktų krautuves laikyti at
daras.

i Pastaruoju laiku visokios lū
šies kunigai, ypač protestoniš- 
ki, pasinaudodami tais ‘‘Blue 
Lavvs” pradėjo kelti dar dides
nį trukšmą dėl tų nedėldienių 
pramogų. Tad policijos viršinin
kas buvo įsakęs policijai, kad 
tie “Blue Lavvs” butų pildomi. 
Ale praeitą nedėldienį (spalio 
3 d.) keliose vietose buvo lošia
mas futbolas. Niekuriose vieto
se policija lošimą sustabdė, o' 
Soho parkuose visai policija lo-1 
Šimo netrukdė. Taipjau ir ke
liose kitose vietose buvo lošia
ma be jokio trukdymo iš poli
cijos pusės. r“ 
vėl tie visokios rūšies 
tai” 
mo 
kad 
ti.

Policijos
A. Clark paskelbė, 
burgho rybose 
futbolą lošti, ale 
golfo ir tenniso lošimus. O gol
fo lošime dalyvauja nedėldie- 
niais apie 2,600 asmenų, tenni
so gi lošime — 2,000.

Kad “Blue Law”, tai lai bus 
visiems “Blue ^Lavv”. Mat pir
miau golfo ir tenniso lošimus 
netrukdydavo, nes šiuose loši
muose dalyvauja taip sakant 
“žymesni” piliečiai, o tik draus
davo beisbolą- ir futbolą, nes 
šiuose lošimuose tai tik papras
ti piliečiai dalyvauja ir susi
renka dideli sbūriai žiopsotojų.

Delei uždraudymo golfo ir 
tenniso, manoma, kad ir tie 
“žymesnieji” piliečiai sukels di
delį triukšmą prieš tuos pase
nusius “Blue Laws”. Kol golfo 
ir tenniso nedrausdavo nedėl- 
dier.iais, tai tie “žymesnieji” 
piliečiai visai nepaisydavo, kad 
kitos pramogos yra draudžia
mos. Manoma, kad tų pasenu
sių įstatymų konstitucingu- 
mas bei teisėtumas bus išban
dytas teismuose.

Butų labai naudinga, kad 
Pittsburghas ir visa Pennsyl- 
vanija pasiliuosuotų nuo a tų 
“Blue Lavvs”. Pittshurgho ir 
apielinkės lietuvių draugijos 
vasaros metu rengia piknikus 
nedūldieniais, kadangi darbo 
žmonės tik nedėldieniais turi 
liuoso laiko. Bet nedėldieniais 
rengti piknikus, pagal tuos 
“Bdue Laws” yra nelegališka. 
Tad nelegališkai. rengiant reikia 
ieškoti nuošalesnių vietų ir 
pasimatyti su vietos policija, 
kad ' netrukdytų. O pasimatant 
su policija juk reikia ir “tep
ti”. Nuošalesnėse gi vietose 
piknikai dažnai virsta didžiau
sio girtuokliavimo orgijomis, 
nes nuošaliose vietose visokios 
rųšies mupšaineriai varo didelį 
biznį.

Jei ne tie “Blue Lavvs”, tai 
piknikai butų rengiami švai’es- 
nSsc vietos.' iv patys piknikai 
butų švaresni.

Pas mus lietuviai ištautėję, 
daugiausia save vadiira lenkais. 
Skailo lenkų kalba laikraščius, 
o kai kurie neskaito visai. Mu
sų miestelio apiclinkcje, kur 
lietuviai gyvena, padėtis nege
resnė — sulenkūjimas lietuvių 
ryškiai matosi. —.L Statkus.

pa kūle 
futbolo

Tad uirmadieny ir ( 
... . -t “moral iš

trinksimi dėl loši- 
ir kaltina policiją, 
‘tvarkos” nežiūrim

viršininkas James 
kad Pitts- 

neleisias netik 
sustabdysiąs

. ......................................... ................................................................................

Tel. Lafavette (1094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

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

(Iplemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4619 S» Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ai.i 2 lubų

— ..... .. ............ ............ ........
Gerai patyręs gydytojas

NAPRAPATAS
Dr. A. J. Nornianth

1454 So. VVestern Avė.
2-5-6-S v. v., Chicago, III.

V ........ ........ -

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tat.

Tel. Yar<’lw II19 
Baigus akuše
rijos .kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room liti 
Telefonai 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
no vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

..... -..................*

Tel. Dearborp 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. VVashington St.

'Cor. VVashington & Clark
Namų Tel.: I-Iyde Park 3395

Viršuje L’niversal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgepoito 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.
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JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN KUCHINSKAS
LAWVER

J. P. VVAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

410756 So. Michigan Avė. 
Tel. Puliman 5950 .

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

t

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. • 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Room 2001*

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

1—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S'. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681_________ —--------------/

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So.* Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

^DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St^ netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

Telefonai: J 31į°* . Nak*j)OO 
j South Shore 2238 
’ Boulevard 4136

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

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO' VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vąl. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir ąua 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

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

arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus Unįted 
Profit Sharirig kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

/...;......................................  Atkirp čia .... ,............................................
Data: Spalio 16 d., 1926 

>* PRESENTFORRE
UNITED PROFIT-S^į W

EPAI D TO 

itfRING CORPORATION 
VORK.N.V. *. -

.ŪEMAI

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE 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

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—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 86. Looinis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. A’aka re

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel.* Fairfax 6858 

* ................. ... ■ i ■ —
j’l j. . - ~ -Į------------- _ . T ~ .

Naujienų Spaustuvė yra Unijine Spaustuve.
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KODĖL “GENGSTERIAl” GAUDOSI? 
la U i* ii Ii ii 

REVOLVERIS ATSTOJA TEISMĄ
• •••••• ••••• 

“BOOTLEGGER1Ų”, GRAFTER1IJ IR “GENGSTERIŲ” 
PELNAI

HUMBUGIERIAI, SPEKULIUOJANTYS 
DARBININKU JAUSMAIS

Kodėl jie gaudosi?
šiaurinėje Chicagos dalyje, sale Holy Name katedros, 

viena “gengsterių” gauja užpuolė kitą “gengsterių” gau
ją. Rezultate du asmens užmušti, o trys sužeisti. Tarp su
žeistųjų yra ir vienas advokatas, pasižymėjęs kriminali
nėse bylose. Užpuolikai vartojo mašininę kanuolę, o už
pultieji gynėsi revolveriais.

Miesto policija žino, kad tas mušis įvyko tarpe prie
angy gnujų, užsiimančių “uždrausto vaisiaus” —•' alaus 
ir degtinės — prekyba.

Bet kodėl tos gaujos taip žiauriai kovoja tarp sa- 
V^S XI. A K- jiili

Advokatas Clarence Darrow, paklaustas, kokia jo 
nuomonė apie tą kruviną karą tarpe Chicagos “gengste
rių”, užsiimančių slapta alaus prekyba, pasakė:

“Vargiai galima stebėtis, kad tie vaikinai žudo ki
tas kitą. Jų biznis neša gerą pelną, bet jisai nėra pri
pažintas įstatymais, todėl jie negali, kaip kad daro 
batų pardavėjai arba ‘real estate’ agentai arba ‘gro- 
serninkai’, kreiptis į teismą, kuomet jiems rodosi, 
kad jie esą nuskriausti arba kad prieš juos varoma 
nešvari konkurencija. Todėl jiems nepasilieka nieko 
kita, kaip šauti“.

Nelegalė prekyba svaiginamais gėrimais, iš tiesų, 
neša gerą pelną. Pagamint bertainį “tikro” alaus, sako, 
kainuoja $3, bet “bootlegger’iai” Chicagoje ima už jį po 
$60. Kiekvienas alaus bertainis tuo budu duoda $57 pel
no.

Žymi dalis šito pelno, žinoma, pasilieka pardavėjo ki
šenėje. Bet gal būt dar didesnė dalis eina valdžios ir po
licijos atstovų papirkimui ir ginkluotos sargybos — pro
fesionalių žmogžudų — užlaikymui.

Taigi žmonės, gerdami uždraustus svaiginamus gė
rimus, ne tik apmoka alaus ir degtinės gamybą, bet ir 
duoda savo pinigus graftui ir profesionalių kriminalistų 
užlaikymui. Tai ve kokių “gražių” vaisių Amerikos pi
liečiai susilaukė iš prohibicijos, kurią jiems įpiršo viso
kie doros apaštalai — kunigai, “mukariai” ir davatkos!

Už stiklą “tikro” alaus, kurį pristato “bootlegger’iai”, 
žmonės moka po 25 centus, ir 23 centai iš kiekvienų 25 
centų eina “distribucijos išlaidoms” padengti. Žmogus 
gauna “štofo” tik už 2 centu, ir tas “štofas” dažniausia 
yra toks, kad juo greičiaus galima nusinuodint, negu nu
malšint savo troškulį.

Kodėl gi Amerikos piliečiai nepasirūpina pašalinti to
kią skandalingą dalykų padėtį? Kodėl jie renka į kon
gresą, legislaturas ir valdiškas vietas tokius politikie
rius, kurie juos įtraukė į šitą balą? Aišku — todėl, kad 
jie gyvena ne savo protu. Šimtai milionų dolerių, kuriuos 
žmonės sumoka už “bootlegger’ių” nuodus, naikinančius 
jų sveikatą, kontroliuoja ir krašto politiką.

Kol darbininkų judėjimas Amerikoje nesustiprės, 
išeitis ilšito užburto rato vargiai bus surasta.

Jeigu dar kas pirmiaus buvo tikėjęs musų komunis
tų “nuoširdumu” ir “pasišventimu” darbininkų klasei, tai 
tegu tokie lengvatikiai pasižidri į komunistų taktiką su
lig dabartine Lietuvos valdžia.

Naujoji Lietuvos valdžia panaikino karo stovį, davė 
amnestiją politiniems kaliniams, atšaukė mirties bausmę 
ir spaudos cenzūrą, atsteigė susirinkimų laisvę, atstatė iš 
vietų arba patraukė teismo atsakomybėn visą eilę valdi
ninkų ir policistų, pasižymėjusių savo žiaurumu apsiėji
me su darbininkais. Prie dabartinės valdžios komunistai 
Lietuvoje veikia atvirai; jų organas eina Kaune. Tečiaus 
ar komunistai pasako bent vieną gerą žodį apie šitą val
džią? Ne, jie tik smerkia ir purvais ją drapsto! Komu-'

nistų šlamštai niekina šią valdžią n'et pikčiaus, kaip bu
vusią klerikalų valdžią. Jie primeta jai “kruvinus dar
bus” ir, nebeištekdami pliovonių savo komunistiškam žo
dyne, skolinasi keiksmų net iš juodašimčių ir pravard
žiuoja dabartinį ministerių kabinetą “cicilikiška valdžia” 
(žiur. pav. “Laisvę”)!

Iš šitokio komunistų “nusistatymo” aiškiai matyt, 
kad tiems neva “revoliucionieriams” darbininkų laisvė ir 
būvio pagerinimas visai nesvarbu. Klerikalų despotiz
mas jiems daug arčiaus prie širdies, negu darbo žmonių 
pasiliuosavimas. Iš to despotizmo jie darė sau biznį, spe
kuliuodami minių jausmais. Ir šiandie jie dėl to apsipu
todami keikia demokratinę Lietuvos valdžią, kad ji des
potizmui padarė galą, — sugadindama biznį komunisti- 
niems humbugieriams! Į .

. _____ i-----------------------------------------------------------------------------------------

kxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Apie Įvairius Dalykus
gamyba padidėjo 48'/, palygi
nus su 1919 m. gamyba, o 1925 
m. tų dalykų gamyba padidėjo

Jungtinės Valstijos 
skaitmenų šviesoj

Amerikos nepaprastas vystymą
si.—Amerikos turtas ir invest- 
mentai
Amerika. — Pramonės augi
mas^—Darbininko uždarbis 
Amerikoj ir kitur.— Garny* 
bos didėjimas šešerių metų 
laikotarpyj.—Darbo našumas.

Ko į r kiek turi

Apžvalga
PLETKOS ir tiesa

Kasydamas apie K. Jamonto 
mirtį “Sandaroje”, p. Julius 
Švitra, pasakoja daug nebūtų 
dalykų. Tarp kitko jisai sako:

“Kada ‘Naujienos’ po jų 
užbėgimui už akių (? “N.” 
Red.) ‘Katalikui’ ir ‘Lietuvai’, 
susirgo džiova ir jau buvo 
gatavos kojas pakratyt, K. 
Jamontas buvo tuo daktaru, 
kuris jas gydė ir globė: jis 
apmokėdavo užvilktas algas 
darbininkams ir užvilktas bi
tas kitokiem skolininkam 
(tur-but norėta pasakyt: sko
lintojam. “N.“ Red.). Aišku,; 
kad K. J. savo pečiais išnešė 
‘Naujienas’ pačiais jų pirmų
jų gyvenimo metų sunkiau
siais laikais iš prapulties be
dugnės ir pastatė jas ant savę 
pasilaikančio dienraščio pa
pėdes.“
lai yra netiesa, lais laikais, 

apie kuriuos rašo p. Švitra, ji
sai (Švitra) Chicagoje nebuvo, 
lodei negalėjo nė žinoti apie vi
dujinius “Naujienų“ Bendrovės 
reikalus. “Sandaroje“ jisai, 
matyt, kartoja tiktai pletkas, 
kurių prisiklausė, bedraugauda- 
nas tūlą laiką su Jamontu ir 
jo sėbrais.

Netiesa yra, viena, kad “Nau
jienos“ buvusios tokioje kritin- 
goje padėtyje, joge i joms gra
sinęs pavojus “pakratyt kojas“. 
Sunkiausius laikus “Naujie
noms“ teko pergyventi 1911 ir 
1915 metais, ir tai daugiausia 
dėl to, kad jos neturėjo tinka
mo manadžerio. Jamontas gi 
tos vietos niekuomet neužėmė 
ir nebūtų galėjęs užimti. Jisai- 
buvo tiktai agentas-.

Per tuos sunkiuosius “Nau
jienoms“ laikus K. Jamontas 
keletą kartų paskolino Bendro
vei po šimtą-kitij dolerių, už 
ką jam, žinoma, buvo mokama 
nuošimtis—taip pat, kaip ir ki
tiems skolintojams (kiti asmens 
skolindavo Bendrovei daug dau
giau, negu Jamontas). Tokių 
atsitikimų, kad Jamontas butų 
iš savo kišenės mokėjęs užvilk
tas darbininkų algas arba už
vilktas skolas, nebuvo nė vieno.

Jamontas tais laikais pasižy
mėjo, kaipo “didelis darbuoto
jas“ daugiausia tuo, kad jisai 
vaikščiojo po žmones ir parda
vinėjo Bendrovės serus, imda
mas pradžioje po $1.()0 komi
sijos už kiekvieną parduotą šė
rę, o paskui po $2.00. Tuo bu- 
Ju daugelis žmonių jį pažino, 
kaipo Bendrovės įgaliotinį, šis 
jo agentavimo darbas tečiaus 
’abąi vaizdžiai parodė, kas ką 
“kelia ant pečių”: ar Jamontas 
Bendrovę, ar Bendrovė Jamon- 
tą.

Buvo taip. “Komišen“ už šč- 
rų pardavinėjimą Bendrovė nu
tarė mokėti agentams už 
naujų šėrininkų suradimą. 
Tuo gi tarpu. pasiip-
dė, kad Jamontas gaudo 
tuos žmones, kurie patys atei
na į “Naujienų“ ofisą nusipir
kti šėrų. Direkcija, gavusi iš 
ofiso skundų, kad Jamontas 
taip elgiasi,^turėjo, padaryti nu
tarimą, kuriuo tapo'jam tatai' 
uždrausta. 1 ‘

Reikia pastebėti, kad šitas 
Direkcijos nutarimas pavertė 
Jamontą “maištininku”. Supy
kęs ant administracijos, kuri jį

“apskundė“ Direkcijai, jisai pas
kui ieškojo visokių priekabių 
prie biznio vedėjo ir susidėjo 
su A. Petračiu, kuris varinėjo 
Bendrovėje intrigas, stengda
masis įsiskverbti į manadžerio 
vielą (kas jam, pagaliau, ir bu
vo pavykę).

Dviem ar trim metais vėliaus, 
būtent, 1920 metais tas pats Ja
montas su tuo pačiu Petračiu 
pradėjo naujų “maištą“ prieš 
administraciją. Ir priežastis 
buvo labai panaši. Administra
cija ..atmetė jo kontraktą su 
Bendrove dėl kalendorių spaus
dinimo, kadangi tas kontraktas 
darė nuostolį “Naujienų“ spaus
tuvei. Nuo tos dienos Jamon
tas ėmė manadžeriui keršyti, ir 
Petračiu, vėl užsimaniusiam 
įsiskverbti į biznio vedėjo vie
tą, buvo labai lengva pavartoti 
jį savo tikslams. Iš to galų-ga- 
le kilo ir ta “garsioji“ byla 
prieš “Naujienas“, kurią Ja
montas, komunistų kurstomas, 
vedė iki pat savo mirties.

Julius Švitra savo straipsnyje 
rašo dar ve ką:

“Už įdėtus ‘Naujienose’ pi
nigus jis (Jamontas) ėmė sū
rus ir tokiu budu pasidarė 
stambiausiu šėrininkų“.

Tai yra netiesa. Jau minėjo
me, kad Jamontas nedėjo į 
“Naujienas“ pinigų kitaip, kaip 
tik formoje paskolų (ir tai ne
didelių), už kurias imdavo nuo
šimtį. Stambiu gi šėrininkų 
jisai patapo šitokiu budu: Ka
da Ilgaudas, nuo kurio “Nau
jienos“ buvo nupirkusios spaus
tuvę, subankrutavo, ir jo tur
tas buvo parduotas iš licitaci- 
jos, tai į vieno svetimtaučio 
rankas pateko didokas pluoštas 
“Naujienų“ serų, priklausiusių 
Ilgaudui (mat, Bendrovė buvo 
užmokėjusi Ilgaudui už spaustu
vę dalį sumos ^pinigais, o dalį 
Šerais). Tuos šėrus iš svetim
taučio atpirko vienas Bendro
vės direktorius. Kadangi Ben
drovės įstatai tuo laiku buvo 
aprubežiavusi skaičių Še
rų, kuriuos turi teisę 
laikyt vienas asmuo, ir 
kadangi prieš tą direktorių 
kai kurie šėrininkai (ypač Ja
montas ir Petratis) nuolatos 
keldavo triukšmą, lai jisai pa
vedė Jamontui juos parduot už 
tam tikrų sumų. Jamontas, par
davęs savo pažįstamiems kole
tų dešimčių serų ir gavęs už 
juos visą sumų, kurių anas di
rektorius buvo nustatęs, liku
sius serus (apie* 1OO) pasilaikė 
sau.

Aiškus dalykas, kad iš šitos 
tranzakcijos Bendrovei neįplau- 
ke į kasų nč vienus centas.

Kada Jamontas šitaip pavir
to ^stambiu šėrininkų, lai jisai 
ne lik paliovė protestuot prieš 
laikymų didelio skaičiaus .Šerų 
vieno asmens rankose, bet dar 
ėmė reikalaut, kad Bendrovė 
atmestų “balsavimų nuo galvos” 
ir įvestų “balsavimų nuo Šero.“ 
Jausdamasis labai “galingu”, 
jisai paskui užsimanė ir visai 
Bendrovei diktuot. Kokios iš to 
buvo pasekmės, visi žino.

Baigiant, reikia pasakyti, jo- 
gei didžiausia Jamonto bėda bu
vo tame, kad jisai visą laikę 
buvo kieno-nors įrankis, nors 
jisai. įsi vaizduodavo, kad jisai 
‘‘komąndavoja“. Ant nelaimes, jį 
mokėjo panaudot savo tikslams 
tokie intriganti.ški gaivalai, kaip 
Adolfas Petraitis, St. Strazdas 
ir panašus. Jie ir “spmarnavo- 
jo” jo gyvenimą.

Žmonijos istorijoj sunku su
rasti kitų valstybę, kuri butų 
tokiais milžiniškais žingsniais 
žengusi pirjnyn progreso keliu, 
kaip Jungtinės Valstijos. Ame
rika šiandien yra pasaulio in
dustrinis centras; finaųsų sri- 
tyj jos įtaka yra neįmenamai 
didelė.

Ir tas stačiog pasakiškas ša
lies vystymosi toli-gražu nepa
siliovė. Prieš porų mėnesių iš
ėjo iš spaudos “The Year-Book 
Ql“«lhe Department of Com- 
mercc” ir Federal Reserve 
Board raportas, Tose knygose 
surinkta tik sausos statistinės 
žinios. Paduodama tik skaičiai

Ką tie skaičiai sako? štai ką: 
dar niekuomet Amerikos pra
monė nebuvo tiek produktinga, 
kaip praeitais metais. Ir ta pro
dukcija nesimažina, bet didėja.

Apskaitoma, kad Amerikos 
visas turtas siekia 400 bilionų 
dolerių. Anglija, Francija ir pu
se Kumpos neturi tiek turto. 
Ekspertų apskaitliavimu, viso 
pasaulio turtas siekia maž-daug 

ii,oOO,000,000.000 (vieną trilio- 
nų dolerių). Amerikos daliai iš 
to turto išpuola 10'4 . Tuo pa
čiu laiku kitos valstybės iš Ame
rikos yra pasiskolinusios arti 
25 bilionų dolerių—12 bilionų 
sudaro karo paskolos, o liku
sioji suma investuota svetimo
se valstybėse. Lotynų Ameri
koj Jungtinės Valstijos turi in
vestavę apie $4,000,000,000. Net 
Kanadoj Amerikos pinigų yra 
daugiau nei Anglijos.

Kai Europa po keturių metų 
karo dar ir šiandien negali 
ekonomiškai atsigriebti, tai 
Amerika pramonės dirvoj su
mušė visus rekordus. Tik 1921 I 
m. buvo užėjęs krizis, kuris 
tačiau neilgai tesitęsė. Situaci
ja pasaulyj tiesiog pasakišku 
greitumu persimainė. Prieš ka
rą visi pasaulio komercijos siū
lai ėjo i Londonu. Anglijos 
valstybės bankas kontroliavo 
beveik pusę pasaulio pinigų, 
šiandien Londono vietą užėmė 
Ne\v Yorkas. ' Pramonėj su vo
kiečiais buvo nelengva konku
ruoti. šiandien ta konkurencija 
visiškai nėra pavojinga.

Kur gludi ekonomiškos pir
menybės priežastys? Amerikie
tis, sako Stuart Chase, gal ban
dytų visų dalykų išaiškinti 
Amerikos žmonių įdeališkumu 
ir energija. Bei sutikus pa
skubusius “Main Street’o” he
rojus (neaptašyti ir siaurapro
čiai visuomens stulpai, kuriuos 
Sincalir Le\vis nepaprastu ga
bumu aprašė savo novelėj “Main 
Street“), nesinori tuo aiškini
mu tikėti. Visame tame ne tiek 
yra geniališkumo, kiek' susibė
gimo tinkamų aplinkybių.

Amerikoj randasi apie 6% 
pasaulio gyventojų. Bet tie šeši 
nuošimčiai pagamina pusę 
pasaulio dirbinių. Junjj
Valstijos turi liek geležinkelių, 
kiek likusis pasaulis. Jos kon
troliuoja 
šaulio 
šešiolika 
tarnauja
vienų metų, vidutiniškai imant, 
kiekvienam gyventojui išpuola 
192 pasikalbėjimai telefonu, o 
Anglijoj lik 21. Amerika turi 
M,000,(M)(> automobilių ir kito
kių motorinių vežimų, kuomet 
likusiame pasaulį tesi randa tik 
viena desimtoji dalis visų au
tomobilių. Kompetentiški inži
nieriai apskaito, kad mechaniš
ka energija atlieka trijų bilionų 
vergų darbų. Tuo bildu kiek
vienas amerikietis naudojasi 
trijų dešimčių “vergų“ darbu.

Hr tie “vergai“ dirba jam die- 
| na iš dienos. Senovėj, taip va
dinamo, “auksinio periodo“ lai
kotarpyj laisvi Graikijos pilie
čiai teturėjo po penkius vergus.

1900 m. pramonė sunaudojo 
13,000,000 arklio jėgų, o 1925 
m. tas skaičius pašoko iki 55,- 
000,000. 1910 m. buvo sunaudo
ta 2,500,000,000 kilovatinių 
elektros valandų, o 1925 m. jau 
68,000,000,000- -dvidešimt sep
tynis kartus daugiaik Industri
nių tyrinėjimo laboratorijų 
šiandien priskaitoma 600. Jos 
tapo įsteigtas bėgiu paskutinių 
dvylikos metų. Universitetuose 
ir kolegijose šiandien randasi 
keturis kartus daugiau studen
tų, negu jų buvo šio šimtmečio 
pradžioj, nors gyventojų skai
čius nei nepasdvigubino.

Amerikos darbininkas, vidu
tiniškai imant, už savo dienos 
uždarbį gali nupirkti keturis 
kartus daugiau gyvenimo laik
menų, negu Milano, Vienuos ar
ba Varšuvos darbininkas; tris 
kartus daugiau, negu Bėdino 
arba Brusselio darbininkas, ir 
du kartu daugiau, negu Londo
no arba Amsterdamo darbinin
kas.

Amerika turi štai kokiame 
kiekyj sekamų dalykų:

35 kiliomis tonų anglies 
mėj.

6 kiliomis bačkų aliejaus (ži-

visų

tris ketvirtadalius pa
telei onų ir telegrafų, 
milionų telfonų • ap- 
amerikiečius. Bėgiu

praeilais metais

jau 70'/. Turint tatai gal
nebus jokio sunkumo • upr
lentelės reikšmė. 1 š jos ta
bus lengva spręsti, 
gamyba auga, ar

ar Ameri 
ne.

1919 1924
m. m.

Maisto produktų W0 112
Tėkštilinių dirbinių 100 95
Geležies ir plieno 100 105
Medžio 100 135
Odos ir čeveryky 100 83
Popierio 100 107
Chemikalų ir aliejų 100 148
Akmens ir molio dirb. 100 148
Metalinių dirbinių 100 168
Tabako 100 110
įvairių dirbinių 100 113

Lentelė aiškiai pa redo,

250,000 pramonės įmonių. 
750,000 didelių krautuvių.

250,000 mylių, .gelžkelio.
27,000 laivų, kurių įgula yra 
18,000,000 tonų.
300,000 mylių ištaisyto kelio. 

Ir niekas nežino, kiek radio pri
imtuvu.

Butų galima privesti dar vi
sų eile skaitmenų, kurie rodo 
nepaprastų Amerikos augimą, 
bet tai perdaug privargintų 
skaitytojų. 'lodei aš paduosiu 
dar tik vienų lentelę, kuri pa
rodo Anjerikos pramonės plėto
jimąsi bėgiu paskutiniųjų šešė
lių metų. Gamyba už 1919 m. 
yra žymiama 100^. Tai daro
ma tik dėl parankumo. Kitų 
metų skaičiai rodo gamybos pa
didėjimų arba sumažėjimų. Pa
vyzdžiui, lentelėj chemikalų ir 
aliejų gamyba už 1919 m. pažy
mėta skaičių 100, o už 1924 m.

118 bei už 1925 m. skaitme
niu 170. Visa tai reiškia štai kų: 
1924 m' aliejaus ir chemikalų

•asli
’Pgi

1925 
- m. 
106 
104 
124 
150

8G 
111 
170 
170 
180

įvairių dirbi
nių pagaminta daug daugiau, 
negu 1919 m. Vienintelę išim- 
į sudaro tik odos gamyba. Bet 

užtat kitose srityse galime pa
stebėti nepaprastų padidėjimų. 
Sakysime, chemikalų ir aliejų 
gamyba padidėjo 11Y/, o meta
linių (visokių metalų, išėmus 
geležį) dalykų net 8O'-<. O rei
kia neužmiršti, kad 1919 m. 
skaitėsi “gerais laikais“, dirb- 
bama buvo visu smarkumu.

Kuriuo budu išaiškinti tą ne
paprastą gamybos augimą? Pir
miausia, žinoma, tuo, kad Ame
rika yra neįmanomai turtinga 
gamtos turtais. Antra, niekiir 
nenaudojama tiek daug mašinų 
darbui 
Darbo 

1 i dėjo. 
: f the 
merce’
iki 1923 m. fabrikų darbininkų 
skaičius padidėjo 27'4, o tuo 
'pačiu laikų darbo produk Ii ilgu
mas pasidaugino 60'/. Net tarp 
1919 ir 1923 m. darbininko 
produktingumas padidėjo 20'7.

atikti, kaip 
našumas irgi

Amerikoj, 
labai pa- 

Year-Book 
of Com-1 )epartment

sako, jog nuo 191 I m.

over nesenai pareiškė, jog bė
giu paskutinių 25 metų darbi
ninkų skaičius padidėjo l 
o pagamintų dirbinių k 
170/r. Tai reišl 
dien darbininkas
kartų daugiau darbo, negu 
darydavo jo tėvas. Kitais 
džiais sakant, jo darbas 
66'/ našesnis.

sian-

pa-

vra

Nežiūrint visų tų stebėtinų 
dalykų, kurie iki šiol jau tapo 
padaryti Amerikoj, dirva page
rinimam^ dar tebėra plati. Slu- 
art Chase savo knygoj “The 
Tragedy of Waste” parodo dau
gybę Amerikos pramonės neda- 
tcklių. Bet apie tai pakalbėsiu 
kitų kartų.— K. A.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Ke.s. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halstcd St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street

A. M0NTVID, M. D.
1579 Miiwaukce Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone'Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA >

Ofiso 'Valandos
9 iki 12, l iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. w Chicago. III.

A, L Davidonis, M. 0.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

t nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
y aldndoS į nuo £ į|J 8 vai. vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — \ 

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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevar i 8 i 83 
•. Valandos t 10—2; 5—9

Sekmadieniais; 10—2

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

t——————— I ■■■■■■ ■

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

Kės. 6600 So. Arteslan Avė.
Phonp Prospect 6659
Ofiso Tel. Cm.a) 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, UI.
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Komai
Spėjama, kad indijonų kor- 

nai arba kukurūzai yra Ame- 
’rikoš vietinis produktas. Prieš

Heliuose miestuose komus lai
psniuoja peržiurętojai, kurie 
turi leidimus iš Suv. Valstybių 
Žemdirbystės Departamento, 
bet juos samdo valstybių arba 
įvairių prekyviečių grudų bir-

Columbo atradimą Amerikos žos. Fedaraliai laipsniai pri- 
pirmieji šalies gyventojai au- guli nuo padėjimų ir rųšies. 
gino komus. Kad nors senoviš- Geriausi komai yra No. 1 ir 
koše chiniečių knygose mini- eina žemyn iki No. 6.
ma vartojimas komų, ir kornų Kornų prekės mažiausios už- 

!grudai buvo rasti senoviškuose 'derėjimo> laikais. Ūkininkams 
namuose Atenose. bet amžiais' nevertėtų laikyti komus iki po 
prieš Amerikos atradimą kor- užderėjimo laiko dėl augštes- 
nai nebuvo žinomi Europoje, nių kainų, nes turėtų atsimin-
Kuomet pirmieji kolonistai ap
gyveno Massachusetts ir Virgi
niją jie rado, kad indijohai 

Juos pamokino kaip pasėti, au
ginti ir vartoti. Senovėj tik 
lopeta ir matikas buvo varto
jama, bet vėliaus anglai įve
dė kitus įrankius. Komai bu
vo svarbiausi javai ‘pirmųjų 
kolonistų; prstatė maisto žmo
gui ir gyvuliui.

Kornų produkcijos vakarinis 
judėjimas prasidėjo tuoj po re
voliucinio karo. 'Puoj kornus 
pradėjo eksportuoti. šiandien 
Suv. Valstybės augina beveik 
tris-ketvirtadalius kornų pro
dukcijos. Amerikos kornų pro
dukcija šiandien gali lygintis 
su bile pasaulio javų produkci
ja. 1924 kornų produktuota 
2,436,513,000 bušelių, kuomet 
visa Europa produkavo 521,-

ti, jog laikyti kornus turi už
mokėti už laikymą ir pargabe
nimą ir nesykį visokį vabalai 
ir žiurkės užpuolė kornus.

Kornai užima svarbią vietą 
Suv. Valstybių istorijoj;' Nei 
vienas paveikslas musų tau riš

iko gyveninio nepilnas, kuris 
Inepažymi kornus kaipo svar
biausią faktorių musų tautiš
ko išsivystymo ir turto. Prieš 
balto žmogaus atsiradimą 
Amerikoj indijonai - vartojo 
kornus kaipo svarbiausią mais
tą ir po tam baltas žmogus ir
gi pradėjo vartoti. Ir pirmieji 
kolonistai butų išnykę, jeigu 
nebūtų buvę kornų. [FLISj.

| vaireny bes
Vyrų apykaklės šimta-

A

ūarsinkities “Naujienose”

283,000 bušelių ir Afrika 444,- 
000 bušelių. Tais pačiais me
lais 105,012,000 akrų žemės 
buvo vartojama kornų augini
mui, ūkių vertė buvo $2,405,- 
468,000.

Kadangi komai geriaus au
ga kai kuriose vietose, tai to
se vietose daugiausia ir augi
nama kornų. Dalis žemės, ku
ri prasideda Ohio valstijoj ir 
tęsiasi į vakarus iki Missouri 
ir toliaus vadinama “kornų 
juosta”.

Paprastai Naujosios Angli
jos valstijose vienas ąkras duo
da nuo 42—43 bušelių kornų, 
kuomet lovva iki 28 bušelių, 

jMissouri 26 bušelių ir Nebras- 
ka 22 bušelių. Paprastai apie 
vienas akras pristato 28 buše- 

ilius kornų. Komai reikalauja 
augštos temperatūros per die
ną ir naktį laike augimo sezo
no.

Korini auginimas "kornų 
juostoj” susideda iš 150 arba 
180 dienų. Kartais mažiaus 
dienų, jeigu ruduo šiltas. Kor
nų rųšys mainosi su sezono 
ilgumu. Kai kurios pietų rų
šys reikalauja apie 180 dienų 
nuo pasodinimo ik subrendimo, 
kuomet šiauriuose tik apie 90 
dienų. Pastangos dedama au
ginti tokius kornus, kurie rei
kalauja ttrumpesnį laiką. Ker
nai beveik neauga, kur vasaros 
temperatūra mažesnė už 66 
laipsnius F arba kuomet nak
ties temperatūra per tris va- 

Isaros mėnesius mažesnė už 55 
laipsnius F.

Paprastai pietų Texas kor
nus pradeda sodinti vasario 1 
d., ir po biskį vėliaus į šiau
rius. Nuo vasario 1 d. į šiau
rius pasodinama apie 13 my
lių ant dienos, kol iki gegužės 
1 d. jau kornus pradeda so
dinti Nebraskoj. .šiaurių Illi
nois ir centralėj Ohio. “Komų 
juostoj” sodinimas prasideda 
apie gegužės 15 dieną.

Plačiausios ir pragaištin
giausios kornų ligos yra supu
vimo ir kūlės ligos. Jau suras
ta kūlės išnaikinimo budai, bet 
kPrnų supuvimą negali kontro
liuoti gydant sėklas. Patarti
na atsargiai išrinkti' sėklas dėl 
pasodinimo. Tik reikia imti 
sėklas tų kornų, kurie aiškiai 
sveiki. Arba kitu bildu kas 
antrais metais pasodinti kitus 
javus apart kornų ir gerai ir 
derlingai užlaikyti žemę, de
dant kalkes ir fa^forą, kuomet 
reikalinga, kas pagelbės kon
troliuoti tas ligas.

Komai paprastai parduoda
ma ir perkama sulig įvairių 

į laipsnių. Suv. Valstybių grudų 
saikų aktas . reikalauja, kad 
tarpvalstijinis pardavimas kor- 

’nų turi 'būti parduodamas su
lig laipsnių ir žemdirbystės 
sekretorius tuos laipsnius turi 

'paskirti. Kaimuose pirkėjai 
į nusprendžia laipsnius, bet, di-

dabar yra vienas svarbiausių 
apsivilkimo, na, ir puotos da
lykų. Išrado' apykaklę prancūzo 
batsiuvio žmona. Jos vyras mė
go gražius baltinius, bet tiek 
prakaituodavo, kad sunku bu
vo taip dažnai juos keisti. Bat- 
Muvienei dažnas baltinių keiti
mas nelabai tiko, tuo labiau, 
kad ji įsižiūrėjus patyrė, kad 
visi marškiniai švarus, bet juo
da tik viena apykaklė. Ji, ilgai 
negalvodama, atardė jų, išplo

vė ir vėl prisiuvo. Kuomet nu
sibodo jai apykakles ardyti ir 
vėl siūti, ji įtaisė jas ant sagų 
ir netrukus persitikrino, kad 
tatai yra neblogas dalykas ir 
apie jį papasakojo savo kaimy
nėms. Jos pasekė jų ir netru
kus visoj apylinkėj pradėjo apy
kakles gaminti atskiras nuo 
marškinių.

Nugirdęs vienas amerikietis 
apie šį išradimą įsitikino, kad 
apykakles gaminant galima pa

daryti neblogą biznį. Netrukus 
jis Amerikoj atidarė apykaklių 
fabriką. Matyt, kad biznis ėjo 
neblogai, nes atsiuntė nemažą 
dovaną pirmajai apykaklės iš
radėjai.

Prancūzijoj apykaklėms- ga
minti fabrikas buvo įsteigtas 
tik 1850 m. Vėliau apykaklės iš 
palengva skleidėsi į visus kraš
tus.

Garsinkitės Naujienose
————————————

Pečiai! Pečiai! Pečiai!
Geriausios rųšies, pigiausiomis kainomis dabar 
parduodame. Mes pirkome 5 vagonus pečių: Al- 
cazar, Detroit Jewel, Gorlaiyd, Moore’s, Peninsu- 
lar ir kitus. Mes parduosime taip pigiai, kad 
kiekvienas galės nusipirkti ir pasakyti savo 
draugams. Specialės kainos kiekvienam Naujie
nų skaitytojui.

Z. Basinski Furniture
KAURAI, RŪGS, PEČIAI, ETC.

1701-03 W.47thSt. Tol. Boulevard 1751
Kampas Paulina Street

metės sukaktuvės
šiemet sukanka šimtas metų 

nuo to laiko, kai buvo išrasta 
kuri

Laimė ir Patogumas!
KUOMET namu apšildymo įrengimai bus įvesti į jūsų namą, tuomet galit 
būti ramus, kad jūsų šeimyna bus aprūpinta karštu vandeniu ir šilima žie
mai. M. Levy & ('o. pardavinėdami savo namų apšildymo reikmenis, sutei
kia jums pagelbą, užganėdinimų ir 
gyvenime;

sveikatų, du labai svarbius dalykus

Jsiveskit sau namų 
apšildymą

Kad j<vedus j savo namus apšildymo 
reikmenis nebūtinai reikia- būti dideliu 
mechanikų. Mes paskolinsim reikalingus 
įrankius ir nurodysiin kn.p reikia atlikti. 
Čia nereikalingi spėiojimai. kiekvienas 
gabus vyras gali tai lengvai atlikti.

Mur.ti

Dykai inžinieriaus 
patarnavimas - 

derini visuomet yra 
Jie sykiu uu jumis

išris klausimų, nurodys kokių įrengimų 
reikia dėl namų apšildymo ir išaiškins 
kaip jus patys galit įsivesti namų ap
šildymų. Ir už -tų patarnavimų visai ne
reikės mokėti.

PLUMB1NGAS

Sutaupyk pusę išlaidų 
logiškas išvedimus, kad patys atlikda

mi darbų, sutaupysit daug išlaidų. Kiek-' 
vienas rūpinasi sutaupyti pinigų, o mes 
norime nurodyti jums kokiu bndu jus 
galit tai atlikti už namų apAildymo reik
menis ir už plumbingų.

Planas lengvų 
išmokėjimų

Nereikia mokėti sykio visos sumos, 
tik reikia $25 įmokėti, o kitus išmokė
site mažais mėnesiniais išmokėjimais. 
Daugele musų kostumerių naudojasi ta 
proga.

Geriausios rųšies plumbingas, didžiūnais pasirinki
mas reikmenų j virtuvę ir maudynę—visuomet pi
giausiomis kainomis.

Teisingai ir gerai patarnaus jums

M. Levy & Co
Kampas State ir 22-ud SI.

Tol. Calumet 0644-0645

Atdara vakarais iki 10,
nedėliomis iki 1 po pietų

Atsišauki! arba rašykit 
nurodymų

Nedaug Įnikti lieko nuo dabar kuomet 
bus jums reikalinga šiluma namuose. bus 
geriausiai, jei tuojau atsišauksite arba ra
šykit reikalaudami planų. Maloniai su
teiksime jums visas informacijas be jo
kios atsakomybėn dėl jūsų. Jei kuomet 
turėsit nu mumis reikalų, arba pažįstate 
žmonių, kurie su mumis turėjo reikalų, 
ta5 žinokit, kad M. Levy & C’o. yra di
džiausia Chicagoje krautuvė namų apšil
dymo reikmenų ir piumbingo. Visas ma- 
leriolas yra naujas ir geriausios rųšies.

Skyrius vartotų tavorų
Turime atskirų skyrių radiotorių, garu ir vande

niu šildomų, apskritų ir sudedamų boilerių. Viskas 
yra Išbandyta ir garantuota ir labai pigiomis kai
nomis. Ateikite ir pasirinkit kol yra pilnas pasirin
kimas.

Kuponas dėl dykai informacijų

Malonėkit atsiųsti mun informacijų:

vartotų tavorų

Vardas
Adresas

l’asimatykit su mumis ko) pirksite kur kitur, 
tas jums apsimokės .'

SKYRIUS RANDASIMUSŲ»0UTH CHICAGOS
9300 Commercial Avė. Telefonas i visus Skyrius SAGINAW 4847



6

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nori policijos viršininkų 
pašalinti?

Eina gandų, kad rnayoro De- 
ver pagelbininkai reikalauja, 
kad butų pašalintas dabartinis 
policijos viršininkas 
Tas reikalavimas Dover 
te kilęs po nušovimo

kablne- 
dviejų 
\Veiss 

ii Murray. kuomet policijos vir
šininkas prisipažino, kad tik
ruosius žmogžudžius bus labai 
sunku surasti, kaip kad visuo
met būna panašiuose atsitiki
muose. Butlegeriai šaudosi vie
nas kitą, bet niekad neišduoda 
policijai šoviko ir palieka savo 
šaikoms keršyti, ą ne policijai.

Mayoias užginčijo gandams, 
kad jis reikalaus Collins rezig
nacijos, bet platesnių paaiškini
mų duoti atsisakė. Kiek žino
ma politikieriai nelabai mėgsta 
('ollinso, kadangi jis skiria ka
pitonais ir savo pagelbininkais 
ne tokius žmones, .kokius norė
tų politikieriai, o kokie jam pa-

pitonai retkarčiais nusideda po
litikieriams, padarydami kratas 
tuose gembleriavimo urvuose, 
kabaretuose ar pas munšaine- 
rius, kuriuos tie politikieriai 
globoja.

Kcal estatininkas 
nusižudė

Rastas C.onuay trobesy užsi- 
mušusio žmogaus lavonas 
tapo identifikuotas kaipo 
ry Feder, reni estatininkas, 
10 m. amžiaus. gyvenęs 
1183 Greenleaf Avė. Jis 
ko pel langą iš 
Storage Co. raštinė

jau

Roselando padangėj

Risis Meyers

Strumilo svetainėje pasidarė 
staėiog nebepažįstama: lapo pui 
kiai išdekoruota ir išpuošta. 
Ten dabar susisuko sau lizdą 
visi sporto mėgėjai. Mat, Stru- 
milo svetainę dabar nuomoja 
K. Požėla, kuris traukia pas sa-' 
ve ristikus ir kitokius sporto 
mėgėjus. Vakarais svetainėje 
tankiai įvyksta treniraviinasi. 
Požėla lavina roselandiečius ris
tis. Ko gera, Roselandas neuž
ilgo turės visą armiją gorų ris- 
tikų.

NAUJIENOS, Chicago, HL

iPacific and Atlantic Photo]

E. stewart Best (Malden, 
Mass.) nesenai sulaukė 102 me
tu amžiaus. Jis yra metodistų 
dvasiškis.

Pirmadienio vakare Broad- 
way Armory ilsis Johnny Me
yers. Jo priešu bus lledjack.

Universal klubo veikimas

Vėl iškrito per langą

Nepažystamo gerai pasiiė- 
džitįsio žmogaus lavonas rastas 
(?onway trobesy, 111 \V. \\'ash- 
ington St., ant dratų, kurie ap

augsiu “sky-saugojo ketvirto 
light”. Žmogus.

iš kurio nors 
užsi-

ar 
viršutinių augštų lango, 
mušė ant vietos. Niekas nematė 
kai|) jis iškrilo ar iššoko ii 
lavonas tebėra neidentifikuotas.

Nušovė vaikiną
vie- 
808
g a-

D.i polleistai nušovė ant 
tos Henry Castillo, 22 m., 
\\’. Roosevelt Rd. Policistai 
vo pranešimą, kad buk plėši
kas bando įsigauti j namus per 
gaisrinius laiptus. Castillo, ku
ris buvo susibaręs su savo

apįe kambario draugu A. Chagolia
Drje dėl merginos, manoma, laukė

koridoriuj savo priešininko, kad 
Automobile B nušauti. Policistams atvy-
s 11-tame ^us B8 bandė šauti, bet .jo re-
nga jis dar I volveris neišsišovė ir Castillo 
pasikabinęs Įkrito policisto kulkai pei vertis 

Tuo tarpu rašti- i° širdį.

prie 
iššo-

už palangės.
nėj nieko nebuvo. Kitame kam
baryje buvo jo uošvis, bet ta- 
sis nieko nežinojo apie savo žen
to nusižudymą iki jam nepra
nešė apie tai policija. Priežas
tis saužudystės nežinoma.

Paleido Šalčio jury
Jury, kuria turėjo nagrinėti 

Joe Šaltis ir Krank Koncil, kal
tinamų už nušovimą priešin
gos šaikos butlegerio John Fc- 
ley, bylą, vakar teisėjo Miller 
tapo paleistas. Jury paleido to
dėl, kad tarp jo narių atsira
do vienas pamišėlis, John 1,1. 
Riley, kurio pamišimas apsirei
škė tuoj pradėjus nagrinėti by
lą. Riley pati
yra buvęs ketinis 
protnamy, bailiftai liudijo, kad 
jis tankiai 
lis, o daktaras pripažino,
pas jį yra pasikartojanti bepro
tybė.

šalčio bylos nagrinėjimąs ta
po atidėtas iki trečiadienio. Tą 
dieną galbūt bus renkamas 
naujas jury, o gal bylos nagri
nėjimas bus atidėtas dar ant. 
tolinus.

liudijo, kad jis 
kartus be-

kalba kaip pamišė- 
kad

Town of
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
i ienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Areštuoja naprapatus
Penki vyrai ir viena mergina, 

kurie skelbė save esant napra- 
patais daktarais, tapo areštuo
ti už peržengimą valstijos Įsta
tymų apie praktikavimą medi
cinos.

Palaidojo užmuštąjį
butleg-erį

North Sidės butlegrių vadas 
“Hymie” Weiss, kuris liko nu
šautas iš kulkasvaidžio prie
šais kardinolo Mundeleino ka
tedrą, vakar tapo palaidotas. 
Didelių iškilmių nebuvo, nebu
vo nė tų desėtkų tūkstančių 
žmonių, kurie lydėjo kiek laiko 
atgal nušautą O’Bannion, kurio 
vietą Weiss užėmę. Kaip O’Ban
nion, taip ir Weiss liko nušau
ti veik toj pačioj vietoj ir abu 
laidota iš tos pačios koplyčios, 
į laidotuves susirinko apie {Ki
ras šimtų butlegerių ir politi
kierių, o grabnešiais buvo šeši 
butlegeriai, kurių policija ne
va jau senai j ieško, L>ct vis ne
gali rasti. Buvo glėbiama, kad 
jie buk esą pabėgę iš Ameri
kos, bet urnai jie atsirado lai
dotuvėse ir policija netik nieko 
jiems nedarė, bet dar suteikė 
jiems apsaugą. Policija ir pro
kuroro pagelbininkas Sbarbaro, 
iš kurio koplyčios Weiss buvo 
laidojamas, neprileido net 
porterių ir fotografų.

Atydos

re-

numeryje 
daly, yra 
sukaktu-

šiame Naujienų 
ant puslapio 3 antroj 
patalpintas 10 metų 
vių išpardavimas, kuris dabar 
tęsiasi abejose Peoples Furnitu- 
re Co„ krautuvėse. Perskaitykit 
atydžiai ir paminėkite savo 
draugui, nes tas Naujienų pus
lapis suteiks jums geriausias ži
nias negu jus esate kada girdė
ję. Verskit puslapį 3, antroj 
daly.

Prasideda veikimas ir (Jni- 
versal atletikos kliube. Rytoj, 
3 vai. po pietų, Freimontui vo
kiečiai rengiasi pirtį užkurti. 
Freimontas iki šiol skaitėsi ge
riausiu sunkiųjų vogti kilnoto
ju, bet vokiečiai žada jį Vsu- 
bytinti”. Be to, treniruosis ris-

A. Umbras, P. Yuknis, Urbai- 
tienė, A. Balkus, P. Bukauskas, 
P. Jucius, L. Norbutas, .M. 
Knizikevičia, 
Rimdzius, 
Mikutis, T.
J. Deveikis, 
Bu i vidas, 
Genis, L. 
(Viso su 
$54.).

Po to kalbėjo taipjau senai 
Amerikos lietuviams žinomas 
darbuotojas Dr. A. Montvidas. 
Jis kalbėjo apie netolimą pra
eitį, kaip lietuviai buvo lenkina
mi ir rusinami ir kokia kalba 
skambėjo Lietuvos klebonijose.

Vilniaus Vadavimo Komite
to narys A. Kundrotas paragino 
Cicero draugijas, kad jos pa
sektu Dr-stės ' Lietuvos Karei
vių pavyzdžiu ii’ nuo naujų me
tų suorganizuotų Vilniaus Va
davimo K-to skyrių. Reikia 
kėtis, kad Cicero draugijos 
padarys.

Pabaigoj kalbėjo vietinis 
A. Stankevičius, kuris pratarė 
keletą karštų žodžių ir ragino 
vyrus rašytis i l)r-stę Lietuvos 
Kareivių. Tuo prakalbos ii’ už
sibaigė

L. Norbutas.
Paul Yuknis,

Z. Karalienė, 
Bartkus, A. (
J. Nevereikis,

Lukoševičia, 
Makutėnas — po $1. 
smulkiomis aukomis NIKODEMAS KAMINSKAS

Mirė Spalio-Oct. 14 dieną, 
1926 m„ 1 va), po pietų. Paėjo 
iš Panevėžio apskr. Paliko di
deliame nuliūdime moterį Ka
roliną, sūnų Leonardą, dukteris 
Oną ir Kazimierą.

Laidotuvės įvyks Spalio 18, 
8 valandą ryto iš namų 5518 S. 
W4nchestcr Avė., j Basi! Baž
nyčią, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Meldžiame giminių ir draugų 
atsilankyti j laidotuves.

Liekame nuliūdę,
Mdteris, Sūnūs ir Dukterys

tai

Kraujo, pdos, chroniškas

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL »164

’j

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSTT
OPT0METRISTAS

SPECIALISTAS
Įtempimą, kuris

LIETUVIS AKIU
Palengvins akių 

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

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

Golfas
visų lietuvių penktas 
•olfo čempionatas šį- 
lošiamas Onvventsia 

Medai” 36

iViuzikalę programą 
pildė D. L. K. Vytauto Benas 
iš 22 muzikantu. Tai yra vie
nintelis lietuvių benas Chicago- 
je; narių turi virš 40 ir visi jie 
yra gerai išsilavinę muzikantai.

match”
Turnamente daly- 

golfininkių, kaip
Naglevičinte ir IX. 

ir p. Millerienė, 
ir kitos.

Viešas 
metinis 
m et bus 
klube spalio 20 d., 
duobiu.

Lietuviu moterų antras me- * c

tinis čempionatas įvyksta Oak 
H i Ils spalio 17 dieną, 
18 duobių, 
vauja gerų 
tai: p-lės X. 
Kazlauskaitė,
H. Zalatorienė,

Mėgėjų (“amateur”) golfinin- 
kų trečias metinis turnamentas 
bus lošiamas Oak Ui Ils. Iki šiol 
turnamente geriausia laikosi 
Al. Misevičius ir J. Kazickas.

—Ciolfininkas.

gelį gražių dalykėlių ir publika 
išsiskirstė pilnai patenkinta, su 
pakilusiu lipti, žodžiu, vakaras 
j visus padarė gerą įspūdį.

Atidaryta p Lietuvos himnu, 
o uždaryta — Amerikos himnu. 
Tokio vakaro čia greit nebus.

Tariu gilios padėkos žodį vi
siems to vakaro dalyviams, kai- 
bčtoįams, DLK. Vytauto Be
nui ir jo vedėjui J. Balakui ir 
aukotojams. — Vakaro vedėjas

— K. P. Deveikis.

uanuiii Bateliuos.
Cicero

Vilniaus Dienos paminėjimas
Gedulingas paminėjimas še

šių metu sukaktuvių plėšikų 
lenkų užgriebimo Lietuvos sos
tinės Vilniaus įvyko spalio 8 d. 
Žmonių susirinko veik pilna 
Liet. Li uosybes svetainė, ko 
prakalbose čia dar nėra buvę: 
Tai aiškiai parodo žmonių susi
domėjimą Lietuvos reikalais. 
O iš šio vakaro kiekvienas išsi
nešė daug žinių apie Lietuvą ir 
pasaulinę politiką, ko jie negau
davo ir negaus klerikalų ir bol
ševikų prakalbose.
Kalbėjo gi čia geriausias lietu

vių kalbėtojas ir žurnalistas, 
Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis. Bolševikai jo neapken
čia, nes P. Grigaitis jiems nepa
taikau j ji, o drožia tiesą į akis, 
o kas tik tiesą apie Maskvos 
davatkas sako, tas bolševikams 
yra darbininkų priešas, buržu
jus ir tt. (

Šiame vakare P. Grigaitis 
kalbėjo virš valandos laiko ir 
nors skubinosi, nes turėjo va
žiuoti į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją, Rur ten irgi žmonių 
minios jo laukė, jis plačiai, nuo
saikiai ir visiems suprantamai 
išaiškino svarbiausius tarptau
tinės politikos reikalus surištus 
su Vilniaus klausimu.

Po P. Grigaičio kalbos vaka
ro vedėjas K. P. Deveikis per
skaitė rezoliuciją, kuri tapo pri
imta vienbalsiai. (Rezoliucija 
tilpo šeštadienio Naujienose). 
Kartu paprašė aukų padengi
mui lėšų, o kas liks bus suvar
tota Vilniaus reikalams, 
rinkusieji sudėjo $54. 
rinkėjais buvo 
Skriduliene, L. 
B. Jonaitienė.

Aukojo: S.
$3. J. Žimantas, S. Kela, 
Spurgis, K. Putrimas, J. Mede- 
lickas, W. Buividas, A. Balsevi- 
čia, M. Kiškunas, K. Rudakis,

Susi- 
Aukų 

J. Rainis, O. 
Makutėnas ir

Stankevičia
S.

MUZIKA DEL VISŲ

Naujos stiprybės ir nervų 
būda veto jas

Tiesiog yra stebėtina kaip gerai ta 
nauja gyduolė litbudavoja silpnus, 

nervuotus žmones atgal į 
sveikatą. Ji atlieka savo 

darbą ir atlieka jį 
greitai

Kraujas turi turėti geležies ir ner
vai fosforu. Nuga-Tono peni kraują 
geležim ir nervus fosforais. Tūkstan
čiai žmonių vartoja tą moksliškų 
kraujo ir nervų atbudavojimą ir su
randa didelį pagerinimą j keletą die
nų. Musų skaitytojai suras, kad 
Nuga-Tone yra nekenksminga, malo
ni ir gera gyduole kuri sustiprina 
nervus ir priduoda vikrumo, pataiso 
apetitą, sustiprina kraują, nervus ir 
visą kūną. Ji teikia atšviežinanti mie
gą, stimuliuoja inkstus ir kepenis, re
guliuoja skllvj ir žarnas. Išdirbėjai 
Nuga-Tone žino labai gerui, kad ji 
suteiks jums tiek daug gero ir jie 
įsakė visiems aptiekoriams duoti 
jums garantiją arba pinigus grąžin
ti, jei jus neužganėdins. Žiūrėkite ga
rantiją ant pakelio. Rekomenduoja
ma, garantuojama ir parduodama 
visus aptiekorius.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

pas

Užlaikom ir parduodam 
<ios rųšios muzikalivkus instru
mentus kaip Columbia 
Tonai naujo išradimo, 
perduoda naturališką

dainavimą. Didelis 
visokiu .rekordų ir 
iiu.

V i SO-

V i va 
kuri 

baisa, ♦» ' 

arba
pasirinkimas 
pianui vole-

muzikališkusTurime visokius 
instrumentus ir tuninafne pia
nus. Musų kainos žemesnės ne
gu k.i'r kitur. Nepamirškite 
musų adreso, o mes patarnausi- 

greit ir gerai.

GUS BALSEVIČIUS.
1733 W. 47th Street 

Chicago, III.

m e

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

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hcrmitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 

neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

kad

Phone Boulevard 5203
• Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Grahorius ir Pagrahų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

164G W. 46th St

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptuko**—35c Ir 85c puoduką 
dudell. Chlldran’a Miistarole (leo<v*a» 

nd forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

3iųskit Naujienas
Lietuvon — tas bua 
brangi dovana.

Ar Jus Esate Vienas Tų Laimingų Žmonių, 
Kurie Nusipirkote Namų Apšildymo Reik
menis Ir Neturit Daugiau Rūpesčio Apie 

Žiemos Šalčius .
Mes paskelbėme savo sumanymą keli menesiai atgal kol dar nebu
vo šalčių ir šimtai žmonių paklausė musų patarimų, dabar gyvena 
patogiai ir yra mums dėkingi.

Ar jus negalit taip pat padaryti? 
Jei jus rūpinatės apie namų ap
šildymą, ofiso arba biznio vietos, 
dar yra laikas dėl veikimo, ir vei- 
kit TUOJAU kol dar šalti orai ne
užėjo.
Mes patariam, kad jus patys įsi- 
vestumėt namų apšildymo reikme
nis ir sutaupytum^ .nuo $100 iki 
$200. Tą galite lengvai padaryti. 
Mes suteiksime jums blue printi’ 
vietos kurią norit apšildyti, kur 
bus parodyta kur padėti paipas .ir 
fitingus. Mos duosime Įrankius dy
kai. Tik šekit musų planus ir mes

garantuojame, kad jūsų kambariai bus šilti 70 laipsnių šalčiausia- 
me ore.

Jmokčkit 10% cash ir 5% j mėnesj kol išmokėsite viską. Pa
vyzdžiui jei jums reikmenys kainos $250, jus jmokėsit $25 ir po $12.50 
j mėnesj per 18 mėnesių.
Jei norite, kad mes jvestumėm jums namų apšildymą, mes galim at
likti labai pigiai. Bet nelaukit ilgai dėl savo namų apšildymo.

Atsilankykit pas mumis, vėliau mes atsilankysim pas jus 

Sol Ellis & Sons, Ine. 
2118-22 So. State St 
Phone: Victory 2454 

CHICAGO, ILL.
Atdaros iki 8 vai. vakaro. Nedėlioj iki 1 po pietų

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai

4600 W. 22nd St. 
Phone: Cicero 130 

CICERO, ILL.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzainjnuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr, Jau J. Smetana
OPTOMETRiSTAS

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

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

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Sučedyk pinigų, nemesk senas 
^skrybėles i šalį atnešk pas 
mus, o mes padarysime ją 
naują. Vulom šiaudines ir 
panama skrybėles. Valome, 
prosinam siutus.
LITTLE STAR HAT 

CLEANERS
3328 S. Halsted Street

S. D, LACHA.WICZ

1271

Lietuvis Grąborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place

mano 
užga-

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

Chicago, III. |
-v

2824. Visai naujos
Ič. Panaši į bliuzką ir sejoną. 
nas paskiausių modelių.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

TeL Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

H 
M

H 
H

TeL Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Karolis ■ Maitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL. .

M
M
M
M
M 
M
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mados sukne< 
J Vie- 
Galima siu- 

(liūties iš šiesios arba tamsios mate-, 
rijos. Ji visados išrodys gražiai?

.Dėvėti galima visur ir visada.
Sukirptos mieros J 6, 18 metų ir 36, 

38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 2% yardų 40 colių ma
terijos ir 2% yardų stugų argų arba 
vieną yardą margos mateijos apsiu- 
vimui.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No ........... ......
Mieros ........................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)



NAUJIENOS, CHcago, ID. i

Lietuvių Rateliuose savimo iš grobikų lenkų nagų.
—V. V. K-to iŽd. K. Baronas. Marųuette Park PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI , SIŪLYMAI KAMBARIO ĮVAIRUS SKELBIMAI

Vilniaus Dienos aukos LSS. nariu susirinkimas Atidarė grožės įstaigų
SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

šiomis dienomis iš Dovva- 
giac, Mich. į Chicago sugryžo

Lenkų užgriebimo Lietuvos 
sostinės Vilniaus paminėjime 
spalio 8 d., Lietuvių Auditori
joje. surengtame Vilniaus Va
davimo Komiteto, aukojo Vil
niaus lietuvių reikalams:

P<> Stanley Sutkus, Dr.

po $3: Varovich
įm) $2: S. Dijokas. A. Dabul-

P. Gasiunas, ' A. Nufienė, K. 
Vaicikauskas, K. Jurgelėnas, J. 
Paciekas, Naikelis, J. Švitra, 
N. N., K. Kasparas. K. Maskin, 
J. Labanauski, S. Kapočius, 
Darbininkas, O. Daukšienė; viso 
su smulkiomis aukomis 

Per aukų rinkėjus J.
$48.5(1.
ž’. nu n-

17 d., 1:30 vai. po piet, Mildos
svetainėj, bus visuotinas Liet. P- Petraitienė ir Marųuet-
Socialistų S-gos Chieagos kuo-|^e * ar^° distrikte, prie 2ol9 
pu narių visuotinas susirinki-^t. (telefonas Ilemlock

taigą 
gerai 
yra 
pa tarnauti 
lems.
name ir gražiai įrengta.
apielinkes porioms ir panelėms 
dabar toli nereikės vaikščioti 
visais grožės reikalais, - jos ras 
tinkamą patarnavimą ant vie
tos.

P-ia P. Petraitienė? yra žymi 
Chieagos lietuvių darbuotoja ir 
per daugelį metų darbuojasi 
įvairiose draugijose.

Linkėtina jai pasisekimo 
naujame bi::i)/je. —Kaimynas.

mas. šaukia jį LSS. VIII Ra
jono valdyba, kuri nėra paten
kinta dabartine rajono ir kuo
pų darbuoto, 
žiemų žymiai 
lų darbuotę, 
pastaraisiais
bai daug dirbo įvairiose orga
nizacijose ir veikliai dalyvavo 
kiekviename svarbesniame vi
suomeniniame darbe, bet besi
darbuojant kitose organizaci
jose teko apleisti darbų savo 
organizacijoj. Dabar norima 
atkreipti daugiau domės ir į 
savo organizaciją, j politinį 
drtrbą. Apie tą darbą norima 
pasitarti su visais nariais, lodeį 
n- šaukiama visuotiną narių su-

bet nori ateinačių 
praplėsti socialis- 
Tiesa, socialistai 

keliais metais la-

atidarė naują grožės is- 
— “beauty shop”. Ji yra 
patyrusi tame darbe ir 
pasirengusi kuogeriausia 

ponioms ir pane- 
įstaiga yra liaujame 

šios

Chieagos Lietuvių Draugija S. Pi 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chieagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
Ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra (rys skyriai pa- 
Šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šia draugiją 
yrp liuosns išvažiuoti iš Chieagos | 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti Įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui j Chieagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui Į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chieagos 
lietuviams pasirūpinti,. kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijos nariais.

“KontroliuH,, Roselande
Rengia Draugijų Sąryšis palaikan

tis Aušros Knygyną, nedėlioj, 17 d. 
Spalio-October, 1926 m. C. Strumilo 
svet. 107 St. ir Indiana Avė. Pradžia 
6 v. vakare, įžanga 50c. Bus persta
tyta juokinga ir žingeidi komedija— 
“KoKntrolius”, tai dar naujas veika
las ir pirmą sykį statomas Roselan- 
de. Perstatys ALPMS. 2 kp. Taipgi 
dalyvaus Janų Ddarbininkų Lygos 
Orchestra po vadovyste K. Stepona
vičiaus su daug naujų muzikos gaba
lėlių. Bus-ir daugiau šis tas. Po pro- 
gramo bus šokiai prie K. Pociaus or- 
chestro. Visus kviečiame atsilankyti 
ir praleisti smagiai vakarą ir sykiu 
paremti Aitšros knygyną; tik nesivė- 
luokite, nes pasidės j laiką. Kviečia 
Komisija..

NUOMON kambarys vedusiai po
rai, arba pavieniams; elektra, gu
zas, galima virtuvę vartoti. Gražioj 
vietoj. 2246 W. Grand avė.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininką apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaite su valgiu, 

PETER GARElKO 
1606 So. Hnlsted St.

NUOMON ruimas vedusiai 
porai arba vaikinam — dviem 
draugam;
mas ir visi parankumai.

Mrs. Kunkulienė, 
5806 S. Peoria st.

ruimas garu šildo-

maitur. Galkiuta:-. B;
Juozauskas,

vtautas.

A.K JUS TURIT ŽINIŲ 
APIE PAVOJINGUS 

SIGNALUS?

Simanavičius Skurdelas, S.
ckis, Jonus

Maigreičius, Merdekis. S. Sta
siūnienė; viso su smulkiomis 
$35.50.

Naktyje, balandžio 18, 
1775, Paul Revere suprato 
signalus Bostono bažnyčios 
bokšte ir pradėjo savo žino
mą “midnigįt ride”.

šių aukotojų yra v i ė-

Liet. Importo Komisijos 
Posėdis

Pereito ketvirtadienio vakare 
ip. Varkalos raštinėj įvyko Lie
tuvių Importo Komisijos posė- 

'dis. Be paties pono Varkalos 
!dalyvavo dar Liet vos konsulas 
,p. P. Žadeikių, adv. V. Bračiu-

nas aukojęs $5, bet aukų rinkė- Stulpinas ir kiti.
jai per skubumą nepatemijo ir| 
užrašė jį kaipo aukojusį $1).

Per Andrulį ir
aukojo: po $2: Teodoras Jau
čius, St. Petrauskas.

po $1 : Kaz. Kazanauskas, P. 
Atkočaitis, Pranas Judeikis, A. 
Andrijauskas, Jokimas Dovi-
dauskas, Juoz. A 
Juoz. Kručas, Pranas 
Juozas Januševičius, 
lauskas, Antanas

Pirmialisia p. Stulpinas pra
nešė, jog yra gauta komisijos ir 

svarų 
Busią 
lietu-

Andrulienę j() var(ju 
'saldainių 
>ir tokių, 
viai nėra 

Kadangi paskutiniu laiku ki
lio didesnis susidomėjimas im
portu ir komisija gauna bega- 

buožis, i|es užkausimų iš įvairių miestų 
Kaz. kaz- apje Lietuvą išdirbimus tai 
Pušis, Pr. ko apSvarstyti ar importo 

Kela, Kaz. Jasis, Al. Matulaitis,. niisįjos nariai ištesės savo 
Jonas M. Locaitis, Vincas Stul- ';oniįs 
pinas, J. Jaučius, B. Gribauskas, Į velĮUj 
Teodoras Stulpinas, St. Klimas, ^įems 
Andruliui; kartu su smulkio- 
mis — $33. .mas, kad minėta komisiją nega-

Per P. Litautaitę ir M.^Vai-pj dirbti dėl pelno.
Taipogi išreikštas pageidavi- 

imas, kad pradėti rūpintis im- 
i portu į Ameriką linų, maisto 
ir arkliu. —M. V.4

po $1: Tutilus, (Jaučius, J. 
Jucius, Rapolas, Stanley Shim-Į 
kus, J. Gudaitis, Lukas, Martin-Į 
kus, Rachulis, Jonas Scucku 
kartu su smulkiomis — j>13.

Viso salėj surinkta $130.

atnešė $2 Ch. Kručias, 1916 W. i 
Division St. Tokiu budu viso 
aukų surinkta $132. 1

Komite-tos Vilniaus Lit 
tui. Rengimo išk 
dengti iš įžangos

Tą pačią dieną Cicero prakal
lx>se surinkta $5 1, kurie (atč

pasiųsti Vilniun. (Cicero auko
toju sarašas skelbiamas atski-
rai.)

Atleis aukotojai, jei per sku-

ar ne

taria
> aukojusiems
i reikalams ii

Vadavimo Komite- 
iiioširdų ačiū vi-1

iki 
šios

Naujienų apuikos narių atydon.— 
Visi, kuriu mokesty* yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
pirversti pasielgti pa£. ’ konstituęi- 

-----SekretoriuH.

L88 Chieagos kuopų visuotinas 
narių susirinkimas įvyks sekma
dieny, spalio 17 d., l';30 vai. po
piet,” Mildos svetainėj, 31421 South 
llalsted st. Yra labai svarbių rei
kalų, todėl prašome visus narius 
atsilankyti. Nuo šio susirinkimo 
daug priklausys musų busiančioji 
darbuotė. —LSS VIII Rajono Vald.

“ATIDA”
Statau namus ir garadžius. 
Taipgi turiu planus pasirin
kimų, indedu duris, langus, 
padlagas ir t. t. Atlieku di
delius ir Tnažus darbus, 
greitai ir pigiai. Patarimas 
veltui.

keli tūkstančiai 
iš Lietuvos.
kurių Chieagos 
dar matę.

rinkti informacijas

te- 
ko-

ir 
tiekti jas užinteresuo- 
Po pono žadeikio paaiš- 
likos priimtas nusistaty-

Bridgeport
Palaimintos Lietuvos draugijoje 

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė savo susirinkimą 
pereitą sekmadienį. 1 vai. po 
piet, Liet. Auditorijoj.

| Apsvarsčius visus kitus bė
gančius reikalus, plačiai svars- 
(tyta apie rengiamąjį koncertą. 
; Komitetas pranešė, kad darbas 
(labai sekasi ir jau viskas pri
dengta koncertui, tik kviete vi- 
sus narius atsilankyti ir atsi
vesti daug svečių. Koncertas 
bus lapkričio 21 d.

Dar vienas svarbus nutari
mas. Susirinkimas nutarė pra- 
<lėt mokėti Keistučio spulkon, 

| Bridgeporte, kad į tris ir pusę 
r metų sumokėti ir gauti $1,000.

—Sek r. A. Margevičius.

liaus Dienos masinius mi- 
š taipgi visiems kalbėto- 
ir artistams, kurie papuo-' 

; liūdnos dienos paminėji-1 
Lietuvos konsului P. Ža
li, .Naujienų Redaktoriui j

. Grigaičiui. Dr. A. Montvidui, Į 
. Kodžiui, K. P. Deveikiui, J.l 
ocaičiui, Birutės Chorui ir jo 

Vanagaičiui,

le t(
m a:

vedėjui komp. A.
Jaunuolių Orkestrui ir jo vedė
jui J. L. Grušui, DLK. Vytauto 
Benui ir jo vedėjui J. Balakui, 
pianistei E. Grušaitei, daininin
kei S. Krasauckienei, pianistei 
H. Sadauskaitei, art. S. Pilkai, 
pianistui J. Byanskui, dailinin
kui M. J. šileikiui, visoms drau
gijoms. kurios prisidėjo prie 
Vilniaus Dienos suruošimo ir

l)r-tė Saldžiausios širdies V. 
Jėzaus rengiasi prie savo mas
karadinio baliaus, kuris įvyks 
sekmadienio vakare, spalio 17 
d., CJri. Liet. Auditorijos svet. 
Komisija deda pastangų, kad 
visus patenkinti.

Minėtam vakare atsilankę 
vyrai galės , prisirašyti veltui 
į draugystę. I'a proga verta pa
sinaudoti, nes minėta draugystė 
yra viena iš bagociausių Čika
goj- Narys A. B.

Kas girdėti Naujienų lai 
vakorčiy skyriuje?

Dabar mums teko sužinoti, 
..........    _ kad spalio 1 d. laivu President 

visiems, kurie tik prisidėjo prie! Roosevelt . atv^įavo New 
JYorką Morta Sfulginskienė. 

ir toliau Daug darbo padėta ir gerokai 
1 pasisekė 

Vilniaus Vadavimo K-to'gauti leidimą atvažiuoti jai iš 
Bet tuomi smagiau, 

____ lietuvių kovos ir tuo pri- kad Naujienų Laivakorčių' Sky- 
artinimui musų sostinės išliuo- riui visgi tas nusidavė.

tos dienos pasisukimo.
Mes* tikimės, kad

musu visuomenė nepaliaus rė-.ka^tų išeikvota kol
* _ -. —. •» - -r . 4 ? 1 ____ _» _ x_ - —.

muši
ir jo darbuotės parėmimui Vii- Uetuvos.

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
bertaininis susirinkimas Įvyks šeš
tadieny, spalio 16 d., 7:36 vai. va
kare, šv. Jurgio parapijos svet., 32 
PI. ir Auburn avė., Visi nariai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes 
yra svarbus reikalas. Taipgi atsi
veskite naujų narių dėl prirašymo.

P. K. nut. rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU draugo Vincento Sa

baliausko. Paeina nuo Titavėnų. 
Girdėjau gyvena Chicagoje. Meldžiu 
atsiliepti arba l^as žinote praneš
kite, n>. k>i )>iiKin <l£kinrfas.Mr. Ikonas Aekcrns 

421 Orange st., 
HEADING, PENNA.

PAIEŠKAI’ draugo gyventi vie
nam flate. 2139 Greenv/ich st. Ant
ros' lubos.

S. A. ZOLP
927 W. 34th PI. 

Phone Boulevard 0527

PARENDAVOJIMUI kambarys dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, su valgiu 
ar be. Kambarys šildomas; visi pa
rankamai. 7140 S. Maplewood avė.

RUIMAS rendai vaikinui ar
ba merginai, maudynė gali ir 
virtuvę vartoti, jei kas nori.

Kreipkitės
827 W. 34 Place,

1 lubos užpakalis
KAMBARYS prie mažos švi- 

mynos vienam vyrui Brighton 
Parke, graži vieta geram žmo
gui.

4034 Montgomery avė.

Office Tel. . Boulevard 19%

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Padarome paskolas ir apsaugojam 
nuo ugnies. Parduodame ir maino
me namus greitu laiku.

1747 W. 47th Street
Chicago, III.

ĮIEŠKO DIRBO

Liet. Mosleivių SuSiv. Ain. f'l kp. 
ir Centro valdybos susirinkimas 
ivyks šeštadienio vakare, 8 vyl. spa
lio 16 d.. J. Kaulino bute, 1532 So. 

nariai 
apta-

Franeisco avė., 2 lubos. Visi 
ateikite; yra svarbių reikalų 
rimui. —Kp. Pirm.

Draug. Lietuvos Kareivių- 
sinis susirinkųnas 
ny, spalio 17 d., 
Lietuvių Liuosybės 
bukit laiku, nes yra daug reikalų. 
Taipgi atsiveskit ir naujų narių.

Pirm.

mėne- 
įvyks sekmadie- 
1 vai. po pietų, 

name. Nariai

IEŠKAU Jurgio Venckaus, Kau
no redybos, Raseinių apskričio, Kel
mės parapijos, Laukio kaimo. Pir
miau gyveno Lincoln Ilill, Pa. Jis 
ar kas nbrk kitas duokit man ži
nių. Turiu svarbų reikalą. VVilliam 
EitmontaS, 2699 W. 65 st., Chicago, 
III.

PARENDAVO.HMU1 kambarys vie
nam vaikinui, prie mažos šeimynos. 
645 W. 18 st. 2 lubos frontas.

RUIMAS rendai vienam vaikinui, 
vandeniu šildomas, šviesus, švarus. 
6106 S. Washtenaw avė. 1 aukštas.

JIEŠKAU darbo už pekorių, 
esu patyręs savo amatu.

• • J;. B.
Š356 $o. Lovve Avė.

APSIVEDIMAI

Ar jus suprantat pavojų 
signalų gamtos ankstybą 
rudeni? Ūmus persimainy- 
mas 'temperatūros padaro 
sergančiais, kurie serga nuo 
nevirškinimo, užkietėjimo 
ir kitų skilvio siurimų, tuo
met kūnas lengvai pasiduo
da ligoms. Trinerio kartu
sis vynas išvAlys jūsų skilvį 
ir vidurių veikimas pasida
rys reguliaria, tas yra ge
riausias apsaugojimas nuo 
ligų. 1 butelis $1.25, biskį 
brangiau toliau į pietus ir 
vakarus. Turėkit taipgi 
Trinerio Cold Tabletus ant 
rankų! Jei jūsų aptiekorius 
arba patarnautojas negali 
jums patarnauti, tai rašy
kit pas Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III.

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas 
Įvyks spalio 17 d., Mark White 
Parko knygyne, 1 vai. po įlietų. 
Draugės malonėkit būtinai susi
rinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Už nepribuvimą nu- 
bausime pagal konstituciją.

Valdyba.

L. G. D. U K. Vytauto nuo Brid- 
geporto laikys saVo mėnesini susi
rinkimą sekmadieny nuo 1 vai. po 
piėtų, spalio 17 d., Liet. Auditorijoj, 
3131 S. llalsted st. Draugai susi
rinkit laiku ir skaitlingai. —Valdyba

Spalio 17 d. šv. Jurgio svetainėj 
Dr-stė Šv. Petronėlės rengia pasi
linksminimo vakarą — šokius. Ku
rie atsilankydavo į pirmiaus pe- 
dengtuss vakarus,, visi buvo pilnai 
patenkinti; tikimąsi, kad šį kartą 
busit patenkinti, nes rengimo ko
misija deda pastangas, kad vaka-’ 
ras pasisektų. Į komisiją įeina darb
ščiausios narės —» ponios K. Juo
zaitienė, P. Žakienė, ‘ p-lė 
šimkaitė. Užtikrinant visiems 
time”. —Petronėlė.

Birutės dramos skyriaus 
ros sūnų” repeticijos įvyks 
dienį, 16 spalių, Raymond 
svet., 5 vai. vak. Prašome 
linti.

Bronė 
Vgood

Chapel 
nesivč-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpi
mo Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedalioj, spalio 17 d., Mark 

Scpiare svet., 29> gt. ir So. 
Malonėkite visi būtinai 

ąps yra daug svarbių rei- 
•Š. Jonaitis.

VVhitc 
Halsted št. 
pribūti, 
kaip dėl aptarimo.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant nyk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 
.am tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
^jmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė 
tumėt juos j banką ar spulką?

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt jį

Naujienų. Spulku.
<6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

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

o nuo jo su- 
dauginsis

NAUJIENŲ SPULKA, 
1789 So. Halsted St.

EXTRA! EXTRA!

jūsų

UoUž 8500 dolerių bus išdalinta 
vani) maskaradų baliuje/ parengtam 
per dr-ją Saldžiausios $. V. Jėzaus. 
Įvyks sekmadieny, spalio-Oct. 17 d., 
Chieagos Lietuvių Auditorijoj, 3131 
,So. llalsted st. Pradžia 6:30 vai. 
vakare.
Pirma grupė gaus dovaną auksu $2ą 
Antra grąpė gaus ...‘..N.......
Trečia gfupė gaus ............   $

Visi bus patenkintu, atsilankę 
minėtą vakarą, kaip grupės, taip 
pavieniai.

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.

Įžanga 75c.

PAIEŠKAI) apsivediinui merginos 
arba našlės, tarpe 30 ir 49 metų 
amžiaus. Geistina, kad turėtų pini
gų vidutiniai. Aš esu 35 metų ir 
turiu pinigų vidutiniai. Kreipkitės 
laišku.

Naujienos, 1739 S. llalsted st.
Box 879. '

NUOMON kambarys 1 vaikinui 
arba vedusiai porai, karštu vande
niu šildomas, prie mažos šeimynos, 
be valgio, galima naudotis virtuve. 
Randasi gražioj apielinkėj, 1 blo
kas nuo karų linijos.

5610 S. Savvyer Avė.
Tel. Republic 3610

‘MOTERŲ

Svarbus pranešimas Roselando, 
I’uliniano ir Kensingtono 

Lietuviams
Palengvinimui virš paminėtų kolo

nijų lietuviams gavime “Naujienų” 
kasdie, prie seniau buvusių stočių, 
atidarėme dar ant sekamų kampų:

ROSELAND:
Avė. ir' 103 Street,
Avė. ir 107 St. *
Avė. ir 108 Street, N. W.
Avė. ir 108 Street, S. W, 
Avė. if 111 St.

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

115

li u-

J 
ir

Avė ir 115 St.
KENSINGTON.

St., kampas J'ront Street.
PULLMAN:

St. ir Cottagc Grove Avc.
SO. CHICAGO:

Kaulakis, 8837 So. Houston Avc.
ENGLEWOOD

Vincennes Avė. ir 79 Si.
Visose čia paminėtose vietose 

“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 
VVestern A Ve ir 71 St.
Halsted St. ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kad rei

kia Įsteigti “Naujienų” pavienių
merių pardavinėjimo stotį bilų ku
rioje dalyje miesto Chieagos arba 
ir Chieagos priemiesčiuose, malo
nėkite apip tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui.; Primęšintą gu
lite pridtudi felėTonįu ufbu — 
Kiekvienas toks prahešinįąs b<jt rei- 

1 kalavimas fcteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjime stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui -- stotis bus įsteig
ia; Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savi) 
pilną adresą.

Julius Mickevičius,

šti “Naujienų” 
Primęšintą ga- 
i \iflja ląįšku.

RENDAI du apšildyti kambariai, i 
telefonas, elektra.

6723 S. Maplevvood Avo.
(2ras fl. *

JIESKO PARTNERIŲ
REIKKALINGAS partneris j kriau

čių biznį. Vyras arba moteris. Kriau
šius ar nekriaučius. Biznis puikiai ei
na. 4559 Ravenswood Avė.

♦ Rasta-Pamesta
PRAPOLĖ baltas spetz. Duosiu 

$19 radybų. Mar^ Baublys. Į7‘H W- 
47 st. .Te). BoiįleVard' 10153.

i:SRENDAVOJIMUI
NUOMON krautuvė su ar be pa

gyvenimo. Buvus barbernė, bet ga
lima visokį biznį uždėti. Labai pa
togi vieta, lietuvių apgyventa. Kreip
kitės prie savininkes ant antrų lu
bų, užpakalyj.

4934 W. 15th Street 
CICERO, ILL.

NUOMON groserne sykiu su 
namu, nes savininkas turi tuo
jau išvažiuoti ant farmos. Tai 
yra toks pirmas atsitikimas, kad 
vendą užsimokėjęs gali gauti 
biznį. I’asiskubinkit, nes turi 
būt išnuomota į dyi dienas. Kas 
pirmas, tas laimės. 1823 Canal- 
port Avė., Tel. Roosevelt 8612.

R1N DON 2 kambarių flatas apart- 
ment buildinge, su . visais moder
niškais įtaisymais. Atsišaukite. John 
Schultz, 7299 S. Constance avė.

RENDAI 6 kambarių flatas, visi 
šviesus, elektra ir vana, tiktai $28. 
2713 S. Emerald avė.

RENDAI 
yra vana, 
mokyklos 
Parnell ip

4 kambariai, šviesus, 
remia prieinama; arti 
ir 2 karų linijos. 3534 
/Ant 3 lubų.

NUOMON 4 kambarių apart- 
mentas, garu šildomas, dideli 
šviesus kambariai, gera Irans- 
portacija, janitoriaus patarna
vimas, rendos $55, 6403 South 
Campbell Avenue

RENDON 5 kambarių flatas. 
Vanos, elektra ir gesas, rendos 
$25 į mėnesį.
11415 Harvard Avė. Savininkas, 
4408 S. Wood St. Felix Cavry

RENDAI 5 kambarių fialas; visi 
šviesus kambariai, elektra, vana. 
Randasi, Brighton Parke. 4033 So. 
Talinan avc.

RliNI 
vigadpi

......................... , ■■■ , '
)A1 .5' ruimų .flatius. šviesus, 
riiiųlaiA 3ą20 t $. liovve avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU

KAMBARYS rendai vyrui arba 
merginai, apšildomas, prie mažos 
šeimynos, su valgiu arba be valgio, 
1 lubos frontas. Gražioj vietoj ir 
•'ražus ’ ruimas.

Kreipkitės:
5925 So. Throop St.

RENDON kambarys dėl vaikinų. 
Kambarys apšildomas, elektros švie
sa, maudynė. 2 lubos. 3362 S. Lowe 
avė.

REIKIA gabių lietuvių mote
rų prie real estate biznio; dar
bo valandos nenustatytos. Gali
ma dirbti dienomis ir vakarais, 
patyrimas nereikalingas, nes 
mes sutinkame išmokinti. Gali
ma uždirbti gerus pinigus. 
Kreipkitės tarp 9 10 ryte ir 
7—9 vakare. Klauskit Edward 
Bakševičiaus.

W. HAYDEN BELL CO.
4336 So. Kedzie Avė.

RENDON šviesus kambarys vai
kinui, arti gatvekarių, garu šildo
mas. 6948 S. Artesian avė.

BEI KALINGA patyrusi veiterka. 
Gera alga. Michigan Avenuc Res- 
taurant, 10822 S. Michigan avė.

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikomi malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S't.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

' STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai .samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO.. 3411-13 
Ogden Avc. Phona Law<lalc 0114.

. KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Groseraių, Bu- 
černių, Dclikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be
keikiu. Musų

special urnas, Geras patar 
naviinas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 3D/2C, 36c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės -dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 5Qc pigiau, negu kitur.

Atflara dienomis, vakarais, Sekma
dieny] po pietų.

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

65c iki

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS. ‘
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHTCAG*)

PRINCĖ II. 1‘HILLPS y 
(Jem

Pakerių ’ T vyr
ju cementinius pamatus. Taipgi bil- 
davoju garažus dhlelius arba ma
žus ir atlieku visokius cementinius 
darbus, cash arba ant lengvų išmo
kėjimų.

19919 Vincennes avė.
Hevei'ly 1341 •

rpktOnus i 
ųanmą. > Irtiųrį-

REIKIA DARBININK
VYRŲ

REIKIA 
District managerių

MUMS reikia gerai žinomų, įtek
mingų vyrų į lietuviškus distrik- 
lus dėl įsteigimo ofisų tuose dis- 
triktuose ir atstovauti didžiausią 
Yjdurmiesčio firmą. Tinkanti žino 
nės lengvai gali uždirbti *199 iki 
$159 į savaitę. Vyrai kurie turi au
tomobilius tiems bus suteikta pir
menybė. Atsišaukit dieną arba pa
gedėly, seredoj ir pėtnyčioj vaka
rais. C. B. Iloar, Room 399, 30 No. 
Dearborn st. 3 fl.

REIKIA gerų lietuvių parda
vėjų dirbti prie pardavinėjimo 
namų ir lotų, galima dirbti va
karais, patyrimas nereikalingas. 
Kreipkitės nuo 9 iki 10 iš ryto 
ir nuo 7 iki 9 vakare. ,

W. HAYDEN BELL ČO.
Klauskit Ed.« Bakševičiaus

4336 So. Kedzie Avė.

REIKALINGA 199 agentų, gabių 
vyrų pardavinėjimui lotų naujoj 
lietuvių kolonijoj; patyrimas ne
geistinas, mes išmokinsiu). Gera 
proga dikčiai pinigų uždirbti. Jau 
nekurie musų agentai padarė po 
$599 ir po $1999 į savaitę. Taip ir 
tamstai dabar yra proga atdara, 
jeigu greitai atsišauksi. Ofisas at
daras dienom ir vakarais iki 9 v. 
Klauskit S. P. Kazlawski

6312 S. Wcslern Avc.
REIKIA 2 molderių ir 1 cuble- 

maiij nuolat darbas, gera alga.
Phoenix Foundry (Jo.
1455 S. Jefferson'st.

REIKIA lietuvių pardavėjų. 
Darbas dienoms ar vakarais. Ge
ras uždarbis darbštiems žmo
nėms.
METROPOLITAN REALTY CO 

Klauskit Mr. John Kussas
Room 700*—134 N. La Šalie St.

REIKALINGI karpenleriai brlo 
namų taisymo darbo., neinokauti ne- 
ats&aukrt. nuo 6 i*i 8
vakaro. 3148 S. Einerald avė.

REIKTA vyrų į garažą, turi mo
kėti važinėtis visokiais karais. Ka
ru plauti nereikia. Phillips Garage, 
7913 Phillips A Ve. \

ūkės darbo. 1151 S. \Vestern avė.
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AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
I

NAMAI-ŽEME
TIKRA NAUJIENA

Studebaker iileido naujus karus 
“(’ustombuihl Sedan” — ta pati mu
ši nerija, bet budy yra visai naujos 
mados, 4 tekinių beakęs. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685. .

MILDA AUTO SALUS 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI automobilis Velie, 
louring, vėliausio modelio, 1924, iš
rodo ir bėga kaip naujas. 5 nauji 
cord (ajerai, turiu parduoti pigiai 
n greitai, $250. 2702 \V. 17 st. 'l’el. i 
lafayette 74 11. Po 5 vai. vakare,' 
iš užpakalinio flato.

PUSDYKIAI parduosiu arba 
mainysiu bučernę ir groserrę. 
Priimsiu mainais lotą arba au
tomobilių. Biznis yra labai ge
roj vietoj. Rcnda už bučernę ir 
4 kambarių apšildomų flatą $80. 
čia yra geriausia proga įstoti 
j biznį. Nedaro skirtumą ar tam
stos buvote biznį pirma ar ne. 
Pardavimo priežastis, esu kon
traktoriu s ir negaliu šį bizni 
laikyti, todėl parduodu taip pi
giai, kaili galima.

Matykite
J. PAKALNIS

PARDAVIMUI 2 pečiai, vienas 
kietomis anglimis kūrenamas, kitas 
gazinis. Apleidžiu miestą; pigiai 
greitam ptu’dnvimui.

Kreipkitės;
1356 S. Talman Avė.

2 fintas frontas

PARDAVIMUI kietų anglių žie
minis pečius. 1032 S. Maplesvood

PARDAVIMUI bučernė i r*groser
nė pigini, arba išmainysiu ant gro- 
sernės ar loto. I2l)l Maplevvood avė.

PARDAVIMUI 2 nauji kietų aug
liu pečiai, kukninis su gazu. 168 \V.

Negirdėti Mainai

4 šeimy- 
medinis namas, tiktai

PARSIDUODA debatų taisoma hu- j _________
pa, parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant nedidelio TTOTnrHcto, arba outo-1 ’
mobillo. 2319 W. Coulerton St

—--------- 1 noms
IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na- biskį įmokėti, kaina $4200. 

mas, po 4 ir 4 kambarius, parduosiu 1 
už $4,600 arba mainysiu ant nedide
lio bizniavo namo, arba ant bučer- 3012

nis namas, mažas, kaina $4500.
W. 41 PI. 2 augštų mūri

IŠSIMAINO 2-jų flatų niuro na
mas, po 6 ir 6 kambarius, mainysiu 
ant bizniavo namo su bizniu, nepai
sant apielinkėsa

PARDAVIMUI Chandler, 7 sėdy 
nių, uždaromas karas. Bėga ir atro 
do kai naujas. Parduosiu pigiai ariu 
mainysiu ant mažo karo, ar loto. 

16(17 S. Califoruia Avė.
(2-ros lubos)

Tel. Hemlock 0367
STORAS

DRY GOODS storus parsiduoda 
'visai pigiai arba' maino ant auto- 
i mobiliu. Daro daugiau kaip $100

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus 
mas, po 4 kambarius, parduosiu 
gial arba mainysiu ant cottage 
linus iš miesto.

3136 VV. 41 PI. 2 augštų mū
rinis namas, po 1 kambarius 

’apartnienlai, $2000 įmokėti, 
na- kitus lengvais išmokėjimais.

_ _ NAMAI-ŽEMEx
10 nauju mūrinių hungalows

50 Place, tarpe Union ir 
Emerald Avenuen

$750 įmokėti, kitus kaip rendą. 
po 5 knmbnrius, garu šildomi, octi- 
gon sun pariorai, įmūrytas plum- 
bingas, plieno konstrukcija, netoli 
nuo krnutuvių, mokyklų, bažnyčių 
ir transportacijoR, į kainą įskaito
ma užlaidos, rods, pečiai, refrige- 
raloriai, fikčeriai ir tvoro 
30yl25. Agentas ant viet< 
dien.

\Villiam

NAMAI-ŽEME
T l’ARMA pardavimui arba mainy

mui. <80 akerių farma, netoli Bu- 
chanun, Michigan, tik 80 mylių nuo 
Chicagns, prie cementinio kelio; 
10 akeliu girios, 1 akeriai grcipsij 
ir keli likeriai sotino, l.ikusi dalia 
visa dirbama. Labai gera ir der
linga žemė. Pirmos klesos budinkai. 
Gyvuliai, mašinos ir visi reikalin
gi įrankiai. Parduosiu arba mainy
siu ant (’.hicagos prapertės už nu
mažinta kainą. .Rašykit:

lotas 
kas- ji. 1, Box 160,

M. Dezine Jk Co.,

Besverly 8151

ABSOLIUČIAI PIGIAI

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 2 po 4 ir 5 kambariai, su 
krautuve. Parduosiu už gerinu
sį pasiūlymų. Elektra, gas.360(1 
VVallace st.

PA R DAVIMUI automobilius, 
1925, 1 durų sedan, važinėtas 
tik 7000 mylių. Atsišaukite.

847 VV. 33 Str.

GERBIAMASIS, NEPRALEISK ŠIOS '
PELNINGOS PROGOS! j1,1 ’ 

t PARDAVIMUI krautuvė saldainių, 
• irę creamo. notioni 
Ir kam, gyvenimui

, žos šeimynos arba pavieniui, 
pasiskubins, nupirks už pusę 
nos. ------ ...
Del šio istoriško bargeno mntykil

1X3!) \V. II St
puiki vieta bi-

ruimai <lrl ma- 
Kas yra gerame 
kai

PARDUOSIU savo grojiklį pianą, 
stovyje, už $75 

arba "ant kredito. V. Boereh, 
Randasi Bridgc|>orto apylinkėj. ‘ Mihvaukee Avė.

3968

RAKANDAI Yards 2610
UŽ *125 nupliksite mano beveik 

nauja grojiklį piiAuj. Priimsiu notą 
mažais išmokėjimais. .1. L. Barncs, 
2332 Madison St., 1 II. fronl.

\.\T PARDAVIMO rakandai l| 
kambarių, mažai vartoti, pigiai, 
lolj S. Bichmond st. Antros lubos.

PARDUODU visokius forničius, 
taipgi taisau pigiai, gražiai. 334!) 
Auburn avė.

EKSTRA BARGENAS
PARDAVIMUI buČernė ir groser 

nė, biznis išdirbtas, gera proga 
dirb‘1 pinigų. Aš neparduočiaa 
man nereikėtų važiuoti Lietuvon 
vo ukėn.

$500 Už BUCERNŲ

Pullman 037!)

jei 
sa-

už $500.

vėliausios mados įrankiai ir 
Vedės už *2(810, parduodu

0 3732 S. Kedzie Avė. 4 knmba- 
fių mūrinis namas, 

Q . ■ 500, įmokėti $1800.IŠSIMAINO 2 murmi bungalovvs,. 1
po 5 kambarius, mainysiu ant 2-jų Į ... ........
flatų namo, nepaisant upielinkės.

kaina $8,-

6 šeimynų

PENKIŲ kambarių rakandai, j 
visus sykiu arba atskirai; pa r-i 
duosiu labai pigiai, nes turiu 
išvažiuoti į kitą miestą; atsi
šaukit greitai. 731 VV. 18th St., 
3-čios lubos frontas.

PA B DAVIMUI nesvuiginum1 
gėrimų pnrloras, gerrs biznis 
transferinis kampas, m brimyj

avi'

TURIU parduoti kietų anglių pe
čių. lova, didelį stalą ir 4 krėslus; 
taipgi gesinį pečių, lovukų vaikui, ge
rą karvę su šviežiu pienu, pianą, (Ieš
ką ir kitokių rakandų.

5630 S. Narragasett Avė. 
l’el. Prospect 0611.

J. B A LT U SKIS

EXTRA EKTRA
Pardavimui arba mainymui 

hardvvare storas. Mainysiu ant 
loto arba ant nedidelio namo. 
Priežastis pardavimo liga.

GROSERNe ir lunch room 
pardavimui, pigiai, yra 4 gyve
nimui kambariai, turiu parduoti 
pigiai dėl ligos.

310 West 43 St.

NAMAI-ŽEME
RUDENS SEZONO BARGENAI

PARDAVIMUI
_________________ ________ TIK 9
PARDAVIMUI pigiai bučernė ir namas, 6 

grosernė (’iceroj. 1311 S. I9th Ct. vandeniu

PARDUODU GERIAUSIĄ IR
DIDŽIAUSIĄ (iROSERNĘ ANT

BRIDGEPORTO

Yra išdirbta ix?r 15 metų. 
Yra laikoma cigaretai, labukas.' 
trūktai, rūkyta mėsa, ice cream- 
as ir t. t. Kad ir nepirksitė at-! 
slankykite pažiūrėti. Yra pagy
venimas 1 ruimų, šviesus, ren- 
da pigi, lysas geras. Parduosiu 
kartu ir rakandus piųiai 
trumpu 
t u va.

3616 So. Halsted Si. 
Tel. Yards 3859

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 5 ir 6 kambarius, karštu 
vandeniu šildomas, su nauju 2-jų 
rų garadžiu, parduosiu už $12,500 
ha mainysiu ant-mažesnio namo, 
ha ant kokio biznio.

Su viršminėtais reikalais kreipki- 
pas

4438 S. VVood St. 
medinis namas, kaina $8251), į- 

I mokėti $2000.

PARDAVIMUI 2 4’latų mūrinis 
namas, —5 kambarių, 2 karų ga
ražas, gaili šildomas, naujai deko
ruotas, randasi geriausioj vietoj 
Brighton Parke, netoli Kedzie ir 
Archer avė., vertas $14,000, parduo
siu greit už $12,500, cash $2500, ki
lus mėnesiniais išmokėjimais. Ma 
t\kit Ponclj arba Eitch.

MORTGEGIAI-PASKOLOS

t ės

F. G. Lucas & Co.
1108 ARCHER AVĖ.
Pilone Lafayette 5107

ka- 
ar- 
ar-

1377 Archer avė.
RUBIN BROS.

4155 Archer Avenue

2- RI M0RG1CIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

TIKRAS BARGENAS
Musų ofisas yra atdaras 

dieną nedėlioj.
visa INIS namas, 10’ kambarių, 

padaryti į du flatu, visi kam- 
šviesųs, vasarinė virtuvė ir 

skiepe, furnaS šildomas, 
ir I kambarių cottage iš už- 
, yra elektros šviesa, $7850

cash, išmokėjimais $8350, title clear. 
5333 S. Emerald avė., 1 blokas j ry
tus nuo Halsted st.

lengva

landrė 
jardas

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investmenl 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716
3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS 
Sun pariorai, moderniški, k 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

U K ĖS— PARMOS
<80 akru juodžemis, geri budinkai, 

9 karvės, 3 arkliai.
tos, 1200 bušelių bulvių, 500 buše
lių avižų, 15 tonai šieno, mašinos, 
padargai, visko pilna; 2 mylios iki 
miesto. Kaina $6500, .taipgi turiu 
<80 akrų ūkį ant mainymo, 60 akrų 
ant mainymo, 100 akrų ant mainy
mo. P. D. ANDREKUS, Pentsvater, 
Mieli.

2-jų AUGSIŲ namas, 5-5 
kambariai. Elektra, gazas, mau
dynės ir kiti patogumai. Gara
žas, platus lotas. Randasi ant 
Bridgeporto. Rendos neša’ $60 į 
mėnesį. Vertas bile kada $6,500. 
Greitam pardavimui už $5,000.

W. HAYDEN BELL CO.
Klauskit Ed. Bakševičiaus 

4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

4 kiaulės,

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

Vieš pagclbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
nokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.
Univergai Preperatory & 

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

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

PARDAVIMUI namas su mink
štų gėrymų bizniu ' ant Keane 
Avė., priešais Tautiškų Kapinių. 
Žemės 50x295. Biznio vieta ge
ra. Kreipkitės A. KLIMA1TIS, 
Keane Avė., Justice Park, III.

PARDUODU naują muro na- 
U flatų po 5 kamb. ir 4 ka- 
A<ražą. Vėliausi įrengimai.

nn 
nj
Flatai renduojas po $75.00 mėn.
Garažai po $10.00. Priimsiu lo
tus arba mažą namą kaipo dalį 
įmokėjimo.

S. PASZKEVVICZ 
6345 So. California 

(pirmos lubos
Tel. Hemlock 4555

metų senumo muro 
ir 6 kamb., karštu 
apšildomas, aržuohi 

plieno konstrukcija. Savininkas parduos pigiaibaigtas,
Randasi arti Marųuette bulvaro, 

okėt $4000 I
MŪRINIS namas, 6 ir 6 kam-į 

barių, karštu vandeniu 
mas, aržuolu baigtas, 
muro garažas. Randasi 
bulvaro. Kaina šią 
$12,700, jmokėt $4.r>(Ri.

NAUJAS muro namas, 4 po' 
5 kamb., ir 4 karų muro gara- i 
žas. Moderniškas iš visų pusių. • 
Randasi arti 63-čios ir Rockvvell! 

' st. Priversti žema kaina parduo- ■ 
. ti arba mainyti ant 2 flatų. | 

i NAUJAS bungalovv, 5 kamb.,1 
furnasu apšildoma, plieninė kon-. 
strukcija Kaina šiandie tiktai * 
$6900, į mokėt $1500.

PELNINGAS investavimas! 
' jinigų i 8 flatų namą, 4 po 5 Į 
į ir 4 po 4 kamb. Aržuolu baig- 
j tas, visados išrenduotas. Randa
si Park Manor. Parduosiu už 
teisingą pasiūlymą ar mainysi
me į mažesnį namą.

Del 
pas.

PARDAVIMUI ar mainymui bu- 
černė ir grosernė, ant bile kokio 
namo. Senas išdirbtas biznis. 133 1 kllinil tik $12,800. į m 
S. mm Ct

PARDAVIMUI cigarų, sigaretų ir 
kilų smulkmenų krautuvė, I kam
bariai gyvenimui. Garu šildoma. 
3113 \V.‘51 si.

PARDAVIMUI grosernė, vie-1 
gera, biznis geras, apgyven-1 

i ta li<*tuviais ir lenkais; priežas 
lis pardavimo — nesveikata.

4435 So. Donore St.
Lie-1

sa-

apšildo-
2 karų 
arti 55 
savaitę

i

16 PLATU damas, 3. 4 ir 5 kam
barių, guru šildomas, visi flatai su 
rakandais, įplauką $12,000 į metus. 
Kaina greitam pardavimui $17,500. 
Labai gera proga dėl gero lietuvio; 
janitoriaus įsigyti nuosavą namą. | 
| 5 motus $20,(11)0 cash įmokėti — 
už kilus niorgiėius. Matyk Mr. Po
nelį arba Mr. Ėjleh, agentai.

PARDAVIMUI I fialų medini.* 
namas ir didelis garažas užpakaly 
Viskas pagal vėliausios mados. 632 
\v. iHtli st.

EArma

PARDAVIMUI moderniškas bun- 
galavv. 6 kambarių, karštu vande
niu šildomas. 6751 S. Maplesvood 
avė.

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

ESi: priverstas parduoti 
grojikli pianą, A-l stovyje 

už $85, yra didelis pasirinki
mas rolelių ir benčius. Priimsiu 
$60 cash, o kitus i>o $10 i mė
nesi. MIKOLAITIS, 6512 So.

PARUDAVIMUI restaurantas 
su namu, turiu du bizniu, reikia! 
i trumpą laiką parduoti. Gera 
vieta išdirbta, tarpe dirbtuvių,, 
arba mainyčiau i automobilių. 
ar lotą. Kreipkitės tuojaus.

‘ 1338 W. 59th Stw

PABDAyiMUI arba mainymui 
«hic.'igos prapertės farma, l(ii) 

apie 90 akrų dirbamos, 
rais hudinkais ir gyvuliais, 
šokios mašinos, kokios ant 
reikalingos. Randasi ant 
ežero, žuvinga ir tinkama 

$1,500. DaI šios propozicijos koope-; sarnamio. 
ruošimo šu atsakančiu brokeriu 
ba

PASTABA
PARDAVIAU I 7 kambarių rezi- ių. 

dencija Brighton parko apiclinkėj,' -! 
prie karų linijos, furnasu šildomas, 
vieno karo garažas. Istoriškas bar- 
genas, kaina 84500, įmokėti tiktai

kontraktoriu. Matyki!

50 So. Emerald 
'l’el. Yards 2(itlr).

PARDAVIMUI 3 flatų namas, ge
ras biznis, bargenas. $13,000, savi
ninkas. 506 \V. .3!) St.

su

ant 
ak- 
ge-

farmos 
kranto

4 
yra

PIGIAI IR GERAI

PARDAVIMUI restauracija 
Koorning House.

Uit W. Madison St.

KAS norite vieną iš geriausių I 
šioj apielinkėj bučernę ar gro- 
sernę, parduosiu pigiai. Biznio 
yra užtektinai, kad ir dviems 
partneriams. Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St., Box 80.

informacijų kreipkite

BRIGHTON PARK

$900 VER LĖS e.xpression groj 
jiklis pianas, taip kaip naujas,! 
kaina $100, si' benčiumi ir 50>
rolių.

FHANK DIIAVARSKI
L'189 Milwaukee Avė., 1

PAR DAVIMUI maža groser
nė su namu arba be namo, nes 
man vienai sunku apsidirbti. 
Biznio vieta gera.

8436 Gilbert Court

K. J. MACKE & CO.
(Machiukas) 

2436 W. 59th St.
Tel. Prospect 3140
S. Kasdien galima prisi-

RETA PROGA. Apleidžiu miestą.
Parduosiu kendžių ir delicatessen! 
krautuvę, 3 pagyvenimai kambariai. ; 
Pigiai greitam pardavimui.

2979 Archer Avenue

GROSERNĘ ir bučernę parduosiu 
pigini arba mainysiu. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 1036 W. 31 st St., 
Tel. Boulevard 2497.

PARDAVIMUI. Mes turime 
• savo storage labai gerą augš- 

tos rųšies 88 notų grojiklį pia
ną, kurį parduosime už $140, 
grojiklis, yra taip kaip ir nau
jas, pridedant 50 rolių ir kabi
not benčių. Atsišaukit šiandien

.1100 Archer !Ave?tUfaSyette 6719 I*' 9 val- vakar0- nedl‘lioj iki 
-------- 1 - ----------- ------- į po pietų. 

GROJIKLIS pianas A-l padė
jime, $90, biskį įmokėti, o ki-‘ 
tus išmokėjimais, roles ir ben
čius.------------------------------------ i

2918 Milvvaukee Avė.

P ARI) AVIM C! bučemė ir groser- 
nė, Brighton Parke. Graži vieta, biz
nis seniai išdirbta, didelė bučemė, su 
dau"' kostumerkų. Kas pirks tas lai
mės. Pardavimo priežastį pat irsi t ant 
vietos.

American Storage Ilouse
2216 W. Madison St.

5

TRIJŲ pompų gasolino sto
tis ant 50 pėdų kampo, 

' Garfield bulvaro. Nėra 
PARDAVIMUI valymo ir dažymo . ..

krautuvė, greit apleidžiu miestą. stoties pei keletą blokų. Kaina 
6730 S. VVestern avė. Hemlock .'1637 $22,500, jmokėt $8000.

------------------------------------------------ 2554 So. Hft|sted St< .

prie 
kitos

P.
rašyti prie Dollar Savings, BuiL 
ding and Loan Ass’n. spulkos 
po viršminėtu antrašu.

2—1 
cash 

kaip rendą. Di- 
$9800

2 AUGSTU mūrinis namas, 1—5 
ir 1—6 kambarių, flatai karštu van
deniu šildomi, 2 mašinų mūrinis 
garažas, atneša vendų į mėnesį $150. 1 
Ekstra bargenas $13500

2 Alus lt murmi', namas, 
kambarių flatai, moderniškas, 
reikia $2500, kitus 
delis bargenas

Mes turime visokios rųšies mai
nų. Atsilankykit pas mus pirmiau
siai.

PARDAVIMUI 
mūrinis bizniavus 
fintas, tinkamus 
kcrnės arba dry 
nas iš geriausių 
gui, 2 frontai — 
avė./ Atsišaukit
arba 1807 51 Avė

arba mainymui 
namas 5 kamb. 

dėl bučernės, be- 
goods storo. Vie- 

del biznio žmo- 
511 Avė ir Archer 
5097 Archčr avė.

Cicero, III.

B. R. Pielkiewicz & Co.
2608 W. 47 St.

EARMA 100 akerių, visa dirba- 
juodžemis su moliu, arti Chi-

DIDELIS bargenas. Rezidencija 
9 kambarių, lietuvių apgyvento] vie
toj, arti mokyklos, naujai pastaty
ta, prieinama kaina ir taksos. 4423 
S. Sacramento avė.

BARGENAS
PARDAVIMUI per savininkų prie 

Kedvale avė ir 48 st. naujas mūri
nis bungalovv, 1 blokas iki mokyk
los, karštu vandeniu šildomas, stik
liniai porčiai, gristi viškai, aržuolo 
trinias, 1019 N. Mozart st.

visokių javų ir šie
no užtektinai. Karma randasi \Vis- 
consino valstijoj.. Rašykit arba at
važiuokit pasikalbėti su savininku 
ir nasatysit gyvulių ir budinkų 
veikslus arba parašyti kelis 
džius, aš atvažiuosiu. Chiengoj 
busiu visa nedėlių.

KAMBARIU medinė cottage. 
visi įrengimai. Randasi netoli 

Archer ir Kostner avė., kairia $4250, 
cash $1000 įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais, po š35 į mėnesį, įs
kaitoma nuošimčiai.

.1. N. ZFĄVERT & COMPANY 
4377 Archer avė.

722 Wesl 22 St.

TIKRAS BARGENAS

zo- 
iiš

PARDAV1MUI 5 kambarių nau
jas mūrinis I>ungalow. Eurnaec šil- 

baigtas, moderniš- 
Arti mokyklos

domas, aržuolo 
kas plumbingas. 
karu linijos.

6116 S. MOZART 
Bepublic 6778

ir

Rudeninis Terminas
Drafting, Desigfiing ir Dress- 

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

College
2407 W. Madison St., ( hieago, III. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

NEPAPRASTAS BARGENAS
PARDAVIMUI bučemė ir groser

nė, labai pigiai, senai išdirbtas biz
nis. Cash daromas. Visokių tautų 
apgyventa, 
svarbi.

6010
Tel.

Visokių tautų
Priežastis pardavimo

So. Kedzie Avė. 
Prospect 7158

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Cash biznis ir išdirbtas per ilgus 
metus. Greitarų pardavimui delei 
savininko ligos. Pigiai.

6747 So. Western Avė.

SAVININKAS parduoda Dun- 
galow, naujas 6 kambarių, mū
rinis, octagon frontas, karštu 
vandeniu šildomas, visi kamba
riai šviesus, lotas 38x125, 
6915 So. Campbell avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, biznis geras, arba mainysiu.

2435 So. Leavitt St;

PARDAVIMUI bekernė, labai ge
ras bargenas. Randasi lietuvių ko
lonijoj. Turiu parduoti greitai iš 
priežasties ligos. 850 W. 18 st.

Finansinis reikalas verčia 
' skubiai parduoti tik užbaigtą 
budavoti mūrinį namą, 5 ir 5 
kamb., karštu vandeniu apšil
domas, viškos, stikliniai por
čiai, plieno konstrukcija, ran
dasi arti vienuolyno. Kreipkitės

■ pas savininkus. 2436 W. 59th 
St. Tel. Prospect 3140.

ANT PARDAVIMO biznio kam
pas, krautuvė ir 2 pagyvenimų na
mas už $14500; pigiau kaip ta že
mė verta. Atsišaukit 2300 Lake st.
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI 5 ruimų Cattage 
pečium apšildoma,- gasas, elektra, 
maudynės. Namas geras.

3222 So. Lowe Avė.
ma,

jeagos. Budinkai geri, su gyvuliais ir 1 •• 
javais. Parduosiu pigiai senatvės (barių 
delei. Gauname už pieną didelius 
pinigus.

P. SIAUŽIS
2510 N. Artesian avė.

Tel. Iluniboldt 2770

PARDAVIMUI namas 5 ir 6 kam- 
geras aukštas beizmentas, 

1 elektra, gazas, maudynės, šiltas 
vanduo, 2 automobilių garažas ir 
4 durų uždarytas sėdau Fordas. 
Parduodu dėl nesveikatos. 

5405 S. Iloyne avė.

TURIU parduoti pigiai muro namą 
2 flatų jm) 4 kambarius, netoli mo
kyklos ir bažnyčios. 3120 So. I^awn- 
dale Avė., 2-ros lubos.

N ET IK fiTAS BA RGENA S!

6 kambarių naujas mūrinis bun- 
galow, karšto vandenio apšildomas, 
tur būt parduotas i trumpą laiką. 
Randasi 4445 So. Artesian Avė. Sa
vininkas

5833 So. VVestern Avė.

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

MRS. T. RADAVIČIENĖ 
301 So. Fourth St. 

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

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

J. P. OLEKAI, Mokytojas
3106 S. Halsted St.. Chicago, III.

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

PARDAVIMUI Californin styliaus 
bungalow, dideli kambariai, karš
tu vandeniu šildomas, kietmedžio 
trinias, pleisteriotas skiepas, £eros 
konstrukcijos, bargenas. 5732 South 
Troy st. •

BARGENAS. Turiu greitai par
duoti pigiai savo naują 5 rūmų bun- 
galow. Moderniškas namas, gera 
vieta Brighton parke. 4407 S. Eair- 

1 field avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
.namas, 4 flatai po 4 rutmus, įmo
kėti .$3000, likusius mažais išmo
kėjimais. Namas randasi ant Brid- 
geporto. Savininkas.

6546 S. Rockvvell st. 
Tel. Republic 10371

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
bi/niavas namas su buėerne ir gro- 
serne; 2 štorai ir 3 flatai. Karštu 
vandeniu apšildoma. Mainysiu ant

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, geram stovy. 3844 S. Lowe 
avė. Kreipkitės 3606 Lowe avė. 

-------- , ..................... . ........................

_____ _  _ .. __ BARGENAS tyrighton Parke. Par- 
mažesnio namo arba parduosfu biz- 'davimui 2—6 kambarių ir krautuvė, 
nį be namo. Atsišaukite prie savi- mūrinis namas, geroj apiclinkėj, 
ninko._____________________________ kampinis lotas 37 y 125. Atsišaukit.

, 2500 W. 69th Street. 4356 So. Sacramento avė., 1 fl.x

BARGENAS. Pardavimui 4—1 
kambarių mūriniai namai, yra sun 
pariorai, klosetah porčiai, plieno 
konstrukcijos, 4928—4930—1934 Soe 
Komensky Avė., netoli Archer ir 
Crowford Avė. $1900 Įmokėti, kitus 
kaip rendą, savininkas ant vietos.'

PARDAVIMUI 6—4 kambarių mū
rinis namas, prie Jefferson, netpli 
1*6 St., labai,pigiai. šaukit telefonu 
Edgewatcr 5113.

PARDAVIMUI 5 kambarių ant 2 
lotų ifiedinė bungalovv, viskas įtai
syta pagal paskutinės mados. Kon- 
krito skiepas ir pamatas. Gražus 
kampas, tinkamas bile kokiam biz
niui. Turiu parduoti greit ir pigiai.

5955 S. Tripp avė.

DIDELIS BARGENAS
4 flatų mūrinis namas, 2 po 

5 ruimus, 2 po 4 kamb. Kaina 
$7000; $4000 mortgage. Atsi
šaukite 2554 S. Halsted St.

laEON SIRUS 
Tel. Victory 8194

LOTAS 58 p^dų, N. E. kam
pas 63 ir RichmOnd st. Ir biz
niavai namas arti Wcstern avė. 
2512 W. 63 st. Parduodu labai 
pigiai ar<mainau ant mažesnės 
prapertės. Tel. Prospect .‘1684.

NGLII KALB
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam Šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi.pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
tės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo 
Leveskio, Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių pa
aiškinimų klausk laišku.

G. LEVESKI,
1318 w: 12 St.

Lou Angeles, Calif.
'rxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxx'

A i

PARDAVIMUI bizniavęs namas, 
krautuvė ir pagyvenimui kambariai. 
Visokį įrengimai. Cash $3000, kitus 
ant lengvu išmokėjimų.

Kreipkitės:
2443 W. 71 St.

Tel. Republic 9557.

PRIE VIENUOLYNO pardavimui 
medinis namas/ 2 aukštų, 4—1 
barių, cemento apačia ir 2 
Kaina $9000, įmokėti $2000, 
mainysiu ant automobilio.

SAVININKAS
6535 S. Washtcnnw avė.

2 lubos.

kam- 
lotai. 
arba

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant koštu merių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina 
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Street
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Arthuras Conan-Doyle’ia. Vertė Leonas Vitkauskai

Įpjauta Lupa
Pastaru dienu apysakaitė

Duglavo Stono ir ledi Sen
noks santykiai buvo žinomi 
visam miestui. Žinojo apie juos 
n didžiūnų draugėse, kurių ji 
buvo elegantinė atstovė, žinojo 
ir mokslo pasauly, laikiusiame 
.<toną savo žymiu sąnariu. To
dėl žinia apie tai, jog ledi Sen
noks įstojo į vienuolyną, at
kreipė visų 'dėmesį. Sužinojo ir 
daugiau už tą, — garsus chi
rurgas Stonas, žmogus su ge
ležiniais dirksniais, buvo ras
tas rytą sėdintis ant kėdės 
prieš savo lovą, beprasme šyp
sena veide, ir abiem lankom, 
užkištom į vieną ir tą pačią 
švarko rankovę. Tasai galin
gas protas užtemo amžiams. 
Kokia sensacija — dargi pa
tiems abejingiesiems!

Duglasas Stonas buvo pa
gimdytas žibančiai ateičiai: 
butų jis tapys karininku arba 
keliautoju, 'teisininku arba in
žinierių, jis butų pragarsėjęs 
taipogi, kaip jis pragarsėjo 
kaipo chirurgas. Niekas nedrį
so nė svajoti apie tai, ką jisai 
išpildydavo. Jojo šaltakraujin- 
gumas, gilus įžiūrėsimas, grei
tumas jo žvilgsnio neturėjo 
sau lygių/, dar ir ikišiol kalba 
jo kolegos ir pacientai apie 
jo energiją, drąsą, tikėjimą 
savim.

Stono pajam »s buvo trečios 
savo didumu Londone, bet dar 
didesnės pasirodydavo jo iš
laidos. Jisai visuomet buvo 
savo jausmingumo vergas. 
Staiga jį apėmė beprotiška ai - ; 
stia ledi Sennoks atžvilgiu.
Vienas pašnekesys, du vylio- 
janti žvilgsniai, pasakytas pa
šnabždomis žodis - uždegė jį. 
“Jinai buvo pati gražioji Lon
dono moteris jam vieninte
liai graži, — bet jai jisai nega
lėjo būti “vienintelis”. Ji mė
go eksperimentus.

Lordas Sennoksas • buvo ty
lus, užsidaręs 36 metų ponas, 
bet atrodė dviem dešimtim me
tų vyresnis, plonomis lupomis 
ir sunkiomis blakstienomis, 
mėgęs sodininkystę ir jauku
mą. Anksčiau jisai mėgo sce
ną ir patsai nuomojo teatrą 
Londone. Ten susipažino jis su 
miss Merion Douson, kuriai 
pasiūlė savo ranką, padėtį ir 
turtą. Po vestuvių jisai atšalo 
teatrui ir dabar geriau mėgo 
su .kastuvu ir laistytuvu pralei
sti valandas savo orchidėjų ir 
chrizantemų tarpe. Ar jis žino
jo, kokiu gyvenimu gyveno jo 
žmona? Ar buvo jis apakęs 
prastuolis? Tasai klausimas 
gyvai buvo aptaiiamas visuose 
salionuose ir klubuose.

Bet kada pasirinkimas ledi
Sennoks teko Dug’asui Sto
nui, lordas jau negalėjo ftuti
nežinomas, negalėjo būti abejo
nės. Nes Stonui nebuvo jokio
slfipimo, jokių kliūčių, jisai 
turėjo perdaug impulsyvę ir 
galingą prigimtį. Skandalas iš
ėjo viešas. Viena mokslo drau
gija dargi susirengė prašalinti 
Stoną iš narių savo valdybos: 
jo draugai maldavo jį pamany
ti apie savo profesionalę ‘repu- 
taciją. Jisai liko kurčias. 
Kiekvieną vakarą jisai praleis
davo pas ją; jinai išvažiuoda
vo jo vežimu; jie nė nęsisten- 
gė slėpti savb santykių.

žiemos naktis buvo tamsi 
ir dargana. Lijo smulkus lie
tus. Vėjas staugė kamine. 
Duglasas Stonas sėdėjo savo 
darbo kabinete prie krosnies; 
šalia jo, ant malachitinio sko
bnio, stovėjo stiklas portveino. 
Tą vakarą jisai žadėjo ^uti 
pas ledi Sennoks; jau išmušė 
pusė devintos. Jis buvo benorįs 
paliepti paduoti vežimą, bet iš
girdo beldimą į duris ir žings
nius.

ledi Sennoks., Ir prie to dar 
honoraras buvo nepaprastai 
aukštas, jisai negalėjo praleisi i 
tokio atsitikimo.

- Koks reikalas?
O, atsitikima; liūdnas, la

bai liūdnas. Ar girdėjai tamsta 
kada nors apie A uYiochado dur
klus.

—Ne
—Tai senoviški durklai su 

keistoku aštri galiu — - panašiu 
į jojamą kilpą. Aš antikvaras 
ir atvažiavau reikalais iš Smir
nos: ateinančią savaitę aš va
žiuoju atgal, Tarpe mano pre
kių radosi vienas iš tų durk
lų...

Leiskite .tamstai priminti, 
jog aš užimtas šiandie, tarė 
gydytojas. — Aš turiu tams
tos prašyti pasitenkinti būti
niausiomis smulkmenomis.

—Bet kaip tik labai svarbu, 
kad tamsta visa tai žinotum: 
mano žmona apalpo tame kam
baryje, kur gulėjo mano pre
kės ir įsipiovė sau lupą tuoju 
prakeiktu durklu.

—Aš. suprantu, — tarė Du
glasas Stonas, keldamasis. 
Aš turiu perrišti žaizdą.

—Ne, ne, tai žymiai rim
čiau.

—Kaip taip?
—Tie durklai užnuodinti.
—Užnuodinti ?
—Taip. Nė Rytuose, nė Eu

ropoje nežino tų nuodų. Jiems 
nėra priešnuodžių. /

—Kokie simptomai jų veiki
mo?

—Gilus miegas ir mirtis už 
trijų dešimčių valandų.

—Bet jei negalimas išgydy
mas dėl ko moki tamsta man 
tokį honorarą?

* —Vaistai negali išgydyti 
žaizdos, — tiktai peilis: nuo
dai Lšsičiulpia išlengva ir va
landas lieka toj pačioj viėtoj.

—O kad taip pamėginus 
praplauti žaizdą?

--Jinai dėl to perdau# maža 
ir mirtinga, — kaip gyvatės į- 
k audimas.

—Tat jinai turi būti išpiau- 
ta?

—Visiškai tikrai. Mano tė
vas sakydavo: “jeigu pas tave 
ant piršto btls toji žaizda, —

į —Tamstos Jaukia koks no
nas. sir, — pranešė tarnas.

Pacientas?
-Rodos jis nori pakviesti 

tamstą į namus, sir.
—Per vėlu, — su piktumu 

atsakė Duglasas Stonas. —Aš 
šiandien neišvažiuoju. — Tar
nas padavė jam ant auksinio 
padėko vizitinę kortelę: Hamil 
Ali. Smirna — Hm, — tur
kas ?

Taip, sir, jis, tur būt. iš to 
Ii ir baisiai sujaudintas.

—Ch, aš jau pakviestas ir 
užimtas. Bet atveskite jį čio
nai, Fimai, aš su juo pakalbė
siu.

Tarnas įleido mažą, skriauz- 
ną žmogelį; jisai kumpinosi ir 
tiesė galvą, kaip tai daro esant 
dideliam žlibumui. Jo veidas 
buvo rusvas, plaukai ir barzda 
mėlynai—juodi. Rankoj jisai 
Taikė raudoną dryžuotą mutu
ra.

—laibą vakarą, — tarė Du
glasas Stonas, kada tarnas 
prasišalino. — Tamsta, tur 
būt, kalbi angliškai,

—Taip, nors ir blogai. Aš iš 
Mažosios Azijos.

Tamsta nori mane pa*mti 
su savim, kaip aš girdėjau?

Taip. Prie mano žmonos.
—Šiandien vakarą jau vėlu.
Turkas tylėdamas išėmė o-1 

dinį dėklą ir išpylė iš jo ant 
stalo krūvą auksinių. —čia IG(I 
svarų, — tarė jis. — Ir aš ti
kinu tamstą, jog tamsta sugai
ši mažiau, kaip valandą. Mano 
vežimas laukia.

Duglasas Stonas pažvelgė Į 
laikrodį; tiktai valančią: 
liks dar laiko a.uhnkyti pas

nupiauk jį!” Bet pamanyk 
tamsta tiktai, kur sužeidė save 
mano žmona! O-o. baisumas!

•
Betgi, tai. rodosi, vienintelis 

išgelbėjimas, atkirto Dugla
sas Stonas—Geriau netekti lu
pos, negu gyvybės.

Ak, aš žinau, jog tamsta 
teisus. Reikia nurimti, — to 
nori likimas.

Duglasas Stonas pasiėmė sa
vo įrankius ir perrišamąją me
džiagą: reikėjo skubėti, jeigu 
jis norėjo dar pasuoti pas ledi
Sennoks.

—Ar nenorite ‘stiklą vyno.* 
prieš išeidami į šaltį? — už- 
klausė jis, vilkdamas chalatą. 
Svečias pažengė atgal ir pake- 
lė ranka atsisakymo ženklu:

-Tamsta užmiršti, jog aš 
mahometonas, ištikimas pase
kėjas Pranašo! Tamsta paėmei 
su savim žalią buteliuką.—kas 
jame ?

Chloroformas.
—Tai taipgi mums uždraus

ta. Mes neturime paliesti alko
holio.

—Bet nenorėsi tur būti ta- 
ir.Mta, kad aš oj>eruočiau tams 
los žmoną be narkozo?

—Ak, jinai nidko nepajus:
gilus miegas, kaipo pirmas 

nuodų veikimas, jau apėmė ją, 
be to, aš daviau jai opijaus. 
Važiuokime. vežimas laukia 
mus... c

Vežimas sustojo, Duglas 
Stonas, nors ir gerai žinojo 
Londoną, bet negalėjo nusta
tyti, kurioj vietoj jie randasi, 
Senė su žvake rankoje atidarė 
jiems.

—Kaip jinai? skubiai už
klausė pirklys.—-Kalbėjo?

—Ne, sir, jinai guli giliame 
miege, kaip ir ankščiau.

Jie nuėjo paskui senę. As
loje nebuvo nei kilimų, nei 
plaušinių demblių, visur buvo 
matyti vortinkliai. Žingsniai 
skaipbėjo namo tylumoje. Sei
mininkas įvedė Stoną j rytų 
kambarį: aplink stovėjo iš-> 
pjaustyti stalai, ir matyti buvo 
savotiškos pypkės ir keisti gin
klai, tiktai viena maža lempe
le švietė * kambaryje. Duglasas 
Stonas paėmė ją ir prisiartino 
prie miegamosios sofos, stovė
jusios kampe. Ten gulėjo tur
kiškai aprengta moteris, su 
Čadara aprengtu veidu, žemuti
nė dalis veido nebuvo' apdeng
ta, ir gydytojas pastebėjo krei
vą įpiovimą apatinėje lupoje.

—Leiskite,— tarė turkas.— 
Bet tamsta žinai papročius 
musų moterų!

Gydytojas neatkreipė į tai 
dėmesio: prieš jį buvo ne mo
teris, bet “atsitikimas”.

—Aš nematau jokių simpto
mų,—pastebėjo ti jis.—Mes gali
me atidėti operaciją.

Vyras nusiminęs pakėlė ran
kas: O, daktare, daktare, aš 
žinau, jog nuodai miltingi, ir 
išgelbėti ją gali tiktai operaci
ja!

Stonas dar svarsto. Bet, ką, 
-jeigu turkas teisus, ir mo

teris mirs?—kokioj atsidurs jis 
padėty ?

—Tamsta laiduoji man pasi
remdamas prityrimu, jog ope
racija .būtim' ?

\ Prisiekiu 
man šventu.

—Veidas bus 
totas.

—Burna, bent, 
bučiavimo.

Į tuos storžeiviškus žodžius,! 
Duglasas Stone griežtai apsi-' 
šukė, bet dabar buvo ne laikas 
ginčytis. Jisai paėmė savo į- 
rankius ir prisiuntė lempą ar
čiau. Dvi tamsios akys žibėjo 
per šydą, lėlyčių beveik nesi
matė.

—Tamsta davei jai daug opi
jaus?

—Taip- didelę dožą.
Jinai nevisai be sąmonės.

—rAr nesiimti tamstai pei
lio?.. „ S.

Gydytojas užkando lupafc ii 
dviem skubiais judesiais išplo
vė moterei platų trikampi ga
balą iš lupos.

Su išgąstingu, nugriaužtu 
riksmu moteris pašoko. Šydas 
nuklito: jinai žinojo tą veidą. 
Nežiūrint sumaitotos lupos, ne
žiūrint srovės kraujo, jis vėl 
pažino jį dabar. Kambarys 
ėmė plaukti prieš jo akis. Kaip 
per sapną pamatė jis tuikc 
barzdą ir plaukus, gulinčius 
ant stalo, ir lordą Sennoksą, 
su ramia šypsena prisišliejusį 
prie sienos. Moteries riksmai 
nuščiavo: jos subjaurota galva 
užsivėrė. Duglasas Stonas vis 
dar sėdėjo nejudėdamas. Lor
das Sennoksas ramiai šypsojo
si.

-Operacijai buvo iš tikrųjų 
labai reikalinga Merion, — .ta
rė jis. Ne fiziškai, bet mo
rališkai, žinote, — morališkai.

Duglasas Stonas nieko negir
dėjo. Jis žaidė kilimo spurgais.

aš jau senai norėjau duo
ti /jai mažą pamoką, — tęsė 
lordas Sennoksas. — Tamstos 
ketvirtadienio raštelis klaidin
gai pateko į mano rankas. Ji 
su manim. žaizda, padaryta 
jai mano žiedu su antspaudą. 
—Duglasas Stonas vis dar kne
binėjo spurguotą burtiką.

-—Taip tat tamsta nepavėla
vai į pasimatymą,— pastebėjo 
lordas.

li* čia Dugiasas Stonas ėmė 
juoktis, juoktis liftai ir garsiai. 
Lordas pasidarė rimtas, jo vei
das reiškė kažką, panašų į iš
gąstį. Jis be garso apleido 
kambarį.

Palaukit, kol ponia nepra
bus,—tarė jis ‘senei, laukutdai 
lauko pusėj. Paskui jis išėjo į 
gatvę ir paliepė savo vežikui:

Džonai, tamsta iš pradžių 
n u veši daktarą namo, bet aš 
manau, kad tamsta teks nuves
ti jį laiptais. Ir pasakykite jo 

Sveikatos Dalykai!alsiai sumai- |
i k-------------- - --------------------------------------------------

.j i ---------------------------
revybos prie, . Rašo Dr. A, Montvidas

Ką valgyti
Virėja neretai suka galvą, ko

kį valgį ruošti ir kaip. Valgių 
gaminimas ir mokėjimas juos 

- paduoti yra savos rųšies dailė. 
Apart šitos dailės virėja t irėtų 

'žinoti valgių reikšmę ^sveikatos 
'žvilgsniu. Tuomet ji lengviau 
išspręstų, ką ir kfip gaminti, 
kad žinojus, kss buvo ir kas 

i
nebuvo da valgyta.

Vilgis turi susidėti iš tokių 
medžiagų (proteinų), kurios at
stato ir augina kuną, ir iš tokių 
kurios daro šilumą ir energiją. 
Be to, sveikata paįra ir kūnas 
netarpsta, jei valgyj nėra vita
minų. Vienuose valgiuose jų 
nėra, kituose mažai, trečiuose 
yra apsčiai.

Kūno atstatymui ir augimui 
medžiagų yra daug mėsose, žu- 
vyj, kiaušiniuose, žirniuose ir 
pupose.

Energijos gaminimui dau
giausiai medžiagos yra cukruose 
(meduj, (Sirupe, cukruj ir tt.). 
Paskui seka javai, daržovės ir 
vaisiai. Tūlos daržovės ir vai
siai ytin turtingi vitaminais.

Šilumos darymui medžiagos^ 
daug riebaluose: taukuose, svie-j 
ste, Smetonoj, aliejuose.

Piene, pasukose, ’ varškėj ir 
suryj esama vidų reikalingų 
medžiagų, todėl yra sakoma, 
kad pieno produktai yra geriau
sias maistas. t

Ir mėsose, ir žuvyj, ir pupose, 
ir žirniuose, ir daržovėse, ir 
javuose, ir vaisiuose, ir tūluose 
riebaluose yra dalis medžiagų 
visiems kūno veiksniams, vienok 
vienų medžiagų yra daug, kitų 
mažai, todėl x valgis turi būti 
margas — įvairus.

Žmogus kas -• dieną turėtų 
imti:

2 stiklų pieno,
2 rieki sėlininės duonos,

\ 2 rieki baltos duonos,

tarnu., jog “atsitikimas” , jį 
truputį paveikė!

—Taip, sir.
Paskui tamsta nu veši ledi 

Sennoks namo.
----- O tamsta pats-, sir?

O, mano adresas artimiau
siam laikui Venecija, Otel di 
Roma. Pasta tegul persiimti- 
nėja lendi,*-o Stefensas tegu, 
nusiųs purpurines chrizantemas 
į paiodą. Lauksiu apie jus ži
nių. (“Lietuva”).

1 kiaušini,
2 bulves,
1/2 puoduko javų (kruopų ar 
kitko).
1 šaukštą cukraus,
Kam neužtenka, gali imti vie

no ar kito šitą valgių dvi por- 
ei j i.

Kas dieną reikia pasirinkti 
vieną iš sekančių valgių:

jautiena,
kiauliena,
aviena, 
veršiena, 
kepenys, 
vištiena, 
žuvis, 
oisteriai, 
suris, 
kiaušiniai. ;
Mėsos arba kitų via suminėtų 

daiktų reikia valgyti kas diena 
2 ar 4 uncijas. Geriausia kat 
diena vartoti vis kitą.

Vienas arba du. sekančių daik
tų turi būti vartojama kas die- c t 
na:

apelsinai (orančiai), 
citrinos sunka,
pamidorai (tomatos), 
švieži žirniai, 
salotos, s

'švieži kopūstai,
svogūnai,
špinakai. , \
Iš sekančių valgių reikia pasi

rinkti du arba keturius kas die
na:

vynuogės, 
asparagai, 
pupos ankštyse, 
burokai, 
morkos, 
celeros, 
kukurūzai, 
agurkai, 
ropės
žali žirniai dėžėse, 
saldžios bulvės, 
kručkas, 
obuoliai, 
bananos,

Iš Lietuvos
REIKĖTŲ NUBAUSTI Už 

ĮSTATYMO LAUŽYMĄ

RIETAVAS, Telšių apskr. 
Nors rugsėjo S d. einant kade- 
mų išleistu švenčių įstatymu 
yra šventė, tačiau musų klebo
nas rugsėjo 5 d. paskelbė, kad 
jokios šventės nėra. Todef visi 
dirbo rankas pasiraitę: ir kle
bonija ir parapija ir net mies
telio pradžios mokykla.

Nenoroms kyla klausimas, 
kode! policija nors kunigui ne
nustatė protdkolo, kam jis ka- 
demų taip sunkiai apgintą ir 
išleistą Įstatymą sulaužė.

—Pasipiktinęs.

KUNIGAMS SUVEDUS ANT 
TILTO MIMAS ŽMONIŲ, TIL 

TAS SULUŽO IR SUŽEIDĖ 
DAUGYBE ŽMONIŲ

Rugsėjo 11 d. ant Dubysos 
tilto atsitiko didelę katastrofa 
prie gana Įdomių aplinkybių.

Ėjo dvi bažnytinės procesijos 
—viena iš J^ilavos, kita šilavon 
į atlaidus, kurios susitiko aut 
Dubysos tilto.

Procesijos ėjo su kunigais, 
baldakimais, monstrancijomis, 
altorėliais, karūnomis ir l t. 
Procesijas lydėjo daugybe žmo
nių. Ant tilto susitikusios pro
cesijos, pradėję kokias tai su
sitikimo ceremonijas. Ant til
to suėjo daugy be žmonių; senas 
tiltas neišlaikė, lūžo ir griuvo 
ant arklių ir vežimų, kurie bu
vo po tiltu, Dubysos pakrantė
je

Pasekmes baisios: daug žmo
nių sužeista, kai kurie jų lapo 
amžinais invalidais. išsigandę 
triukšmo arkliai daugeli sutry
pė; sužeisti ir kunigai.

Dėjosi o įvykio “Rytas”, žino
ma. kaltina demokratinę, kaip 
jis rašo, valdžią. Rot ištik rujų 
yni kitaip. Tiltas yra senai 
sta'yh’s ir kaip ir viri kiti bu
vusios vyriausybės, kurL netai
sė tiltų, bet pinigus dalino savo 
partijoms, palikti tiltai, gyveno 
paskutines dienas, Tą žinojo 
visi žmones, juoba to negalėjo 
nežinoti, procesijas vedusieji 
kunigai -inteligentai, kurie ta
čiau nepasirūpino žmones per
sergėti, bet ant tilto suvedė di
džiausias jų minias .

Vedamas tardymas turės Įvy
kio priežastis išaiškinti.

Kaimiečiai žudosi. Inteligentų 
mokslas

\ ______ -
KLA ŪGIAI, Veliuonos valse. 

Rugsėjo 6 d. "čia nusišovė A. 
Ramonaitė. Nusižudymo prie
žastis, sako, nenusisekus meilė. 
Velione buvo dora ir apsišvie- 
tus mergaitė.

Turime nemažą būrį inteli
gentų, kurie pasižymi nepado
riomis kalbomis. Gėda.—Onytė.

mėlynės, 
gervuogės, 
kantalopai, 
vyšnios, 
slyvos, 
avietės, 
žemuogės, 
figos, 
finikai (dates), 
razinkos, 
džiovintos slyvos 
ir panašus daiktai.
Tris ar penkis sykius savaitėj 

reikia valgyti Sekančių daiktų.
pupelės (Navy beans), 
pupos (džiovintos), 
češiukai (lentils), 
ŽTi.riešučiai (peanuts), 
špinakai, 
žalį dendelionai.
Nėra reikalo pakartoti visus 

šituos daiktus kas savaitė, o vie
ną jų ar kelis, geriau kelis, sa
kysime, tris ar penkis kas sa
vaitę .

Čia nėra suminėti visi valgo
mieji daiktai, bet iš suminėtųjų 
skaitytojas pats gali išspręsti, 
kokis nesuminčtųjų valgių ko
kiai grupei priklauso. ~
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Pasikalbėjimas su Lietu 
vos vidaus reikaly 

minisleriu
(“L.”). Vidaus reikalų mini- 
*ris p. Požėla maloniai teikėsi 
informuoti ‘‘Eltos?” beiti I ra
ibi kai kuriais aktualesniais 
Ir. u s klausimais V.

puolimų ir nužudymų.
tuoju metu nemaža jų 
provincijoje. Opozicijos 
landa, kad jie turi arti

mo ryšio su amnestuotais kali
niais: žiūrėkite, sako, naujoji 
vyriausybė išleido amnestiją ir 
prasidėjo krašte užpuolimai ir 
užmušimai, ši Nuomonė be pa
grindo. Iki šiol, rodosi, niekam 
dar neteko pastebėti atsitikimo, 
kur amnestuotieji butų dalyva
vę užmušimuose. Iš visų atsi
tikimų, kur teko kriminalinei 
policijai susekti, matyti kita: jų 
dalyviai — seni kaip pavyzdžiu' 
Pasvalyje buvo, nusikaltėliai ai 
nauji, nieko bendra neturintieji 
su amnestija. Klysta opozicijos 
spauda ir dėl neva padidėjusio 
prie naujos vyriausybės nusikal 
timų skaičiaus. Nieku jis nesi
skiria nuo buvusios prie seno; 
vyriausybės. Sunkaus ekono
minio krizio metu tas skaičiuj- 
visuomet didesnis esti. JĮ (la
bas mes turime. Reikia minia 
tyti, kad ir ateityje dar turėsim 
kol bendros gyvenimo sąlygoj 
pagerės. Kas dėl kovos su misi 
kaitimais galiu pažymėti, ka( 
kriminalinei policijai palygint 
gerai vyksta susekti jų kaltiniu 
kai. Greit susekti nusikaltėliu; 
ir netrukus jų bylas teisme iš 
žiūrėti — yra didelė garantij. 
sėkmingos visuomenės kovos si 
nusikaltimais. Ta kryptimi i. 
eina vyriausybė.

Policijos skaičius.

I)?l t

Pas!

Ar neperdidelj - klajosi tam
sta — mes turime policijos skai
čių, palyginti su prieškariniu 
metu? Tam klausimui nušvies
ti turiu po ranka statistinių ži
nių. Prieš karą Lietuvos 1 poli
cijos tarnautojas tekdavo mies
tuose 100 gyventojams li
čiuose 2500 gyventojams, 
bar mes turime miestuose 
nam policijos tarnautojui

vals-

vie
niu) 

)—600 gyventojų ir vaisei ne
daugiau kaip 3000 gyventojų.

Hondoj.Laike uragano

žmonėse susidarė įspūdžio,' kad 
nėra piliečio teisės, kad yra ir 
centro ponai, kuriems viskas va
lia. Nesugebėjo eiti savo tiesio-

“llyto

Musų kaimynai latviai turi dau
giai! policijos. Miestuose jie 
aiko 1 policijos tarnautoją 100 

—500-ams gyventoj ų. 
tie skaičiai dar mažesni.
Ižitii Berlyne 1 policijos tarnau- 
ojtii tenka 300 gyventojų, Ncw 
forke — 200 gyventojų.

Kaip matai tamsta, palyginti 
.u prieškariniu metu mes turi
ne mažiau policijos. Bet gal ir 
as skaičius perdidelis? Randu 
į perdidelį. Musų valstybei ii 
oks skaičius sunki našta. Šiais 
actais kriminaline ir politine 
policija moka 1,030,007 lt. Atei- 
antiems metams numatoma 
.k 642,962 lt. Iš 185 valdiniu- 
u kitiems metams'tenuma tomą

Svetur 
Pavyz-'ginių pareigų, nustoję žmonėse 

autoriteto, ar begalėj 
likti savo vietose?

' — Kokia garantija,
linu policija bus nepartinė? Sa
kyčiau — įstatymas ir jo vyk
dymas. Sulig veikiančiuoju po
licijos Įstatymu
įstodamas tarnybon, 
arba duoda 
ningai eiti 
numatytas, 
politines 
rėjo
viršaus, susidarė 
tinkama 
bei teko 
pašalinti nesveiką valstybės dar
bo atmosferą ir jos vieton pas
tatyti sveiką kūrybos darbą.

Politinė policija.

kaip 
Se liekas 
gynėjui.

Policija nepartinė.
Asmeninė policijos sudėtis 

ymiai, pasikeitė. Paliuosuota: 
apskrities viršininkai, 6 poli

cijos vadai, 12 nuovados virši
ninkų, 8 nuovados viršininkų 
padėjėjai ir 20 policininkai. Už

tarnautojas, 
prisiekia 

pasižadėjimą sąži- 
parcigas, įstatymų 
ir nesidėti Į jokias

partijas. Kas to žiu- 
Sulig dvasia, .ėjusia iš 

apačioje ata- 
šiai vyriausy- 
uždavinys

tvarka.
sunkus

sudėti keisti. Jos įstaigose 
daug neteisėtumo. Kvotos 
metu vartodavo smurtą. Šiomis 
dienomis keli iš centro, 
Norvaiša, Gartfeldas, 
jau atiduoti valstybės
Tikiuosi, kad teismui teks pilnai 

to- išaiškinti, kas darėsi prie kfikš- 
čonių demokratų politinės poli- 
jos įstaigose.

Susirinkimų ir .spaudos laisvė.
Dabar turime susirinkimų 

daugiau ir laikraščiuose rašoma 
laisviau, kaip pirma. Panaikiii- 
tasis karo stovis nedavė tų re
zultatų, apie kuriuos kalbėjo da
bartinė opozicija. Nėra jokio 
pagrinilo abejoti dėl laisvių nau
dingumo kraštui.

Galiu
raščiams ir^kalbėtojams susirin
kimuose 
lytis su 
nėmis.
komy be 
Manau,
mes susivaidysime save ir busi
me kiek atsargesni savo spren
dimuose ir turėsime daugiu/ pa
garbos kitai nuomonei.

pažymėti, kad ir laik-

dabar labai tenka skai- 
savo žodžiais ir nuomo- 
Juos stimuliuoja atsa- 

prieš Įstatymą teisme, 
kad tuo keliu eidami

| Tų vakarą, kaip septintą va- 
I landų, daug amerikiečių apleidp 
| Klaipėdą ir išvažiavo kiekviė- 
) ntia prie savo giminių. Būrelis 

/[ekskursantų ir .1. Jankus pasili
ko Klaipėdoj, kad apžiurėjus 
Lietuvos istorinį miestą Palan
gą.

Visiems ekskursantams, ku
rie* kada nors lankvalH 'Lietuvoj, 
butų patartina atvykus su eks
kursija laikytis vienybės Ir ap
sistoti viešose vietose
ar “Viktorija” lietuvių viešbu
čiuose, nes apsistojimas viešbu
čiuose dienos laiku, ant keliolL 
kos valandų, nieko keleiviams 
nekainuoja. Kiekvienas keleivis 
gali švariojo vietoje pųbuti. 
Viešbutyje keleivis nuo visko 
gerinus apsmogotas. Npsenai pri
vatiniame name apsistojusį (bet 
tie Iš ‘‘Naujienų” ekskursijoj) 
lietuvi amerikietį apvogė ant 
kelių tūkstančių dolerių, žino
ma, žmonės. negerai daro; kad 
keliaudami su savim ima tokias 
dideles sumas pinigų ir blogai 
paslepia, (leriptts pinigus pa
siųsti per Lietuvos Koperacijos 
ar kitus bankus, kur pinigai bus 
apsaugoti.

Lietuvos Prezidentą? aplanke 
Klaipėdą

Bngpiučio 28, 29, 30 d. Klai
pėdos krašte Lietuvos Preziden
tas l)r. K. Grinius aplankė mies
tus ir sodžius. Visur Mažosios 
Lietuvos- gyventojai Prezidentą 
priėmė su didžiausiu entuziaz
mu. Šilutėje, Pagėjuos ir Kuku
raičiuose, buvo papuošti žalumy 
nais ir gėlėmis Prezidentui ®u 
pasveikinimais vartai, žmonės 
pasakoja, kad niekas nepamena, 
kad kuomet nors butų taip su 
tautinėmis vėliavomis puošiasi 
kaizerio priėmimui' kaip kad 
dabar Lietuvos Prezidentui. Su 
Prezidentu sykiu palydovais 
važinėjo keli automobiliai su 
Klaipėdos krašto vokiečiais val
dininkais ir seimelio nariais.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPEGIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
>1 I

arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
Indiana llarbor. Telephone Indiana Harbor 1627

3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana
_______________________________rbrf-n- --i___ r-' -- J
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dėjėjai daugiausia už 
mušimus, 
tarnybinius apsileidimus.
20 bylų perduota valstybės gy-įlams.
nėjams. Apskričių
— daugiausia už netinkamą pa-1 roms didesnėmis teisėmis, negu 
reigų ėjimą. Dar prieš rinki-1 kriminalinė, 
mus ir rinkimų metu’dažnai jie suvienuodintos 
veikė ne tiek valstybes reikaluo
se, kiek rėme savo veiksniais 
krikščionių demokratų partijos 
reikalus, nenuostabu, kad vietos

Kalbėdamas apie kriminalinę 
ir politinę policiją, aš,nurodžiau, 

Policininkai, nuovadu pa-i kad vieton siu metų 185 taniau- 
piliečių tojų ateinančiais metais tebus

pinigų išaikvojimiib, 1103. Pinigus tenka taupyti be- 
Apie darbiarps ir žemės ūkio reika- 

Iki dabartinės vyriausy- 
vir.šininkai' bes politinė policija veikė atski-

Apšildymas

Dabar jos teisės 
su kriminalinės 

policijos ir nė kuo nesiskiria 
nuo šios.

Žymių atmainų jau Įvyko jos 
tarpe. Tenka ją mažinti ir jos

Apšildymas

Garu Arba Karštu Vandeniu
Žiema Artinasi Ar Jus Prisirengę?

Visokios naujienos iš 
Klaipėdos padangės

A. Kabardinas

Rugpjūčio 12 d. sulaukėme 
laimingai atvykusią po vado
vyste p. J. Jankaus- ‘‘Naujienų” 
antrhją ekskursiją. Kiek teko 

! girdėti nuo palčių ekskursi jos 
, keleivių, tai visi gyrėsi turėję 
gerą ir smagią kelionę per vi
są keliavimo laiką. “Naujrenų”

met laukė atvykstant Lietuvos 
Prezidento, buvo visur pasipuo
šęs lietuviškofpis vėliavomis-. 
Prie pat gelžkelio stoties buvo 
pastatytos verandos ir aptaisy
tos gražiai iš medžių šakų ir 
gėlių nupintais vainikais. Ant 
tų varandų viršaus abipusiai bu
vo iškeltos dideles lietuviškos 
vėliavos, o gelžkelio stot y j bu
vo Lietuvos žirgvyčio paveiks
lai. Stoties langai buvo pa
skendę gėlėmis, aptaisytais pa
puošalais ir įvairiausio didumo 
vėliavomis. Pas stotį Klaipė
dos Lietuvių mišrus choras ir 
kareivių orkestras- sugriežė Lie-

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvęngk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, filmas arba boilerį

Nebūtinas reikalas pirkti naują pečių, fumas arba boilerj, 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.

Veikpabar
Sutaupyk pinigus^ kurie Kainuotų už naują pečių, furnas arba 
boilerj, sutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli 
jūsų.

Northvvestern Stove 
Repair Company

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

66 East Lake Street 853 West 63rd St.
Tarpe VVahash & Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Halsted 
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St. 
Tarpe (Jalifornia & Fullerton Avė. Southf’ Chicago

Dabar yra laikas įvesti j savo namus apšildymų 
Nauji ir vartoti apšildymo reikmenys 

Karštu vandeniu arba garu^ \ 
Didelis pasirinkimas žemomis kainomis

Mes turime milionus šildytuvų parduodamų 
žemomis kainomis

Daleiskit apskaitlioti jūsų namų apšildymų 
Mes apskaitliosime

Mes suteiksime inžinieriaus patarnavimų 
Be jokių išlaidų dėl jūsų

vių Susivienijimo komitetas 
gražiai pasitiko. Mergaitės ke
leiviams prisagiojo žolynus. 
“Kyto” viešbutyje li-uvo bendri 
su klaipėdiškiais ekskursan- 

tams pietus, ^l.aike pietų buvo 
daug pasakyta amerikiečiams 
gerų linkėjimų ir pakvietimų 
apsipirkti kultūringame Klaipė
dos mieste ar provincijoj ug
nius ar ūki. Ypatingai tai rei
kia daryti ateinančiais metais, 
kuomet daug vokiečių, optavu- 
yių Vokietijos pilietybę, iš
važiuos i savo tėvynę. Tadib 
Mažosios Lietuvos krašte bus 
galima amerikiečiams pigiai į- 
sigyli namai. Po visų klaipėdiš
kių k <lbų ge rbiamas J. 
padėkojo ‘‘Naujienų” 
šautų vardu už malonų 
nią, gerus linkėjimus- 
nius lietuvškus pietus.

A. Vaičiūno, sudainavo Prezi
dentui ilgiausių metų. Viešbu
tyje “Viktorija” buvo Preziden
tui surengti iškilmingi pietus, 
kuriuose dalyvavo visa rinktinė 
Klaipėdos miesto valdininkija. 
Po visų priėmimu Prezidentas 
aplankė visas lietuvių ir VO-1 
kiedių liuteronų bažnyčias, <>! 
taip pat vokiečių ir lietuvių ka-Į
talikų bažnyčią; visas mokyk
las, kareiyinę ir Klaipėdos mies
to ligoninę. Vyriausia ligoninės 
gydytojas Prezidentui, kaipo1 
tos profesijos žmogui, parodė vi-! 
są ligoninės stovi, 
laike jam išreikštų 
su likė jams, 
kalbom,

Cash arba lengvais išmokėjimais
Pasimatykit su mumis kol pirksite

Mes dastatome. — Mes įvedame namų apšildymų

Pašaukit mumis telefonu, mes maloniai atsiusime savo inžinieriui

otiuare Deal Plumbing Suppli House
1721-31 So, State Street

Prezidenlas 
linkėjimų' 

atsidėkojo dviem 
vokiškai ir lietuvis- ( 

kai. Ant rytojaus Prezidenlas 
apvažinėjo Klaipėdos apylinkes 
ir vakare, kaip vienuoliktų va-' 
landą, ekstra traukiniu, išlydė- 
tas klaipėdiškių piliečių, grįžo 
Kaunan, šitas Lietuvos Prezį-j 
denio atsilankymas į Mažosios 
Lietuvos kraštą padare gero į-! 
spūdžio visur piliečiams. Ypač 
patiko Prezidento demokratin-' 
g^s, paprastas alsinešimas prie 
visų piliečių. Rūbų išvaizda la
bai patiko dcmokralingąjai vi
suomenei, nes Prezidentas buvo 
be aukšto1 žibančios skrybėles 
(cjlinderio), kaip kad vokiečių 
aristokratija kad pasirodydavo. 
Prezidentas dėvėjo paprasta 
juoda veltine skrybėle. Apie 
Lietuvos Prezidento apsilanky
mą labai simpatingai ir patrio- 
lingai Lietuvos valstybei atsi
nešt" ir visa vokiečių spauda.

Tai toks buvo pirmas Lietu-' 
vos Prezidento apsilankymas

Jankus 
ekskur- 
priėmi- 
ir ska- 

Pietus
pavalgiui, dailininkas A. Bru
kąs (kuris važinėjo su Lietu
vos veikėju Jankumi Amerikoj 
po lietuvių kolonijas) parsivedė 
būrelį amerikiečių pas save. 
Aprt dė Bendrovės “Dailiava” 
baldų fi briki), moderniškas ma
šinas ir gražiai padirbtus bal
dus. Bizniški amerikiečiai sa
ko, kad už lokius baldus Ame
rikoje butų galima uždirbti 
daug pinigų, nes baldai padirb
ti aržuolo medžio ir su skulptū
ros drožinėtais pagražinimais. 
Po apžiūrėjimo baldų dirbimo 
įstaigos poni lirakiene ameri
kiečius kartu ir poną drimziųi
artistu pavaišino gardžia kava. Mažojoj Lietuvoj.

MUSU TEATRUI
Teatrų sezonas jau prasidėjo. Teatralės draugijos 
ieško tinkamų veikalų lošimui. Pertat, mes čia pa
siūlome 22 veikalus skirtingais užvardžiais ir turi
niais. Visų čia siūlomų veikalų turime po gana ma
žų skaičiuj nemanome, kad visų reikalavimų paten
kinsime, bet kurie pasiskubins tie gaus tikrai.

i
Locus 1

Ant Dugno — Maxim Gorkio. Pusi. 96 ...............................................SO
Sigutė — Vydūno. Komedijų, pusi. 32 ....... <...................................... -10
Jonukas — Vydūno. Komedija, pusi. 04 ...............................................40
Prabočių šešėliai — Vydūno. Pusi. 1K2 ..........................   L'»0
Juru Varpai —> Vydūno. Pusi. 126 .................................../............. .90
Amžina (jRnis ---- Vydūno. Pils!. ...............   1.50

Locus II
Tfivyškė — Vydūno. Pusi. 52 .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ’. . . . . . . . . . . . . . . 30
Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 ............................... 30
žvaigždžių Takai ,— Vydūno. Pusi. £6 ........ 40
Ragana — Vydūno. Pusi. 40 ........ 40
Vergai ir Didikai — Vydūno. Pusi. 126 ...........   .80
Musų Laimėjimas — Vydūno. Pusi. 48  ............................ .75
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai. Pusi. 23 ................ 2()
Mano Taurė — Vaičiūno. Pusi. 124 ......... /............................ 75
Gyvenimas — Feldmano. Pusi. 147 ...,.............    1.00
Pančiai — Pačkauskaitės, (Komedija) .........  .30
Rytu Svečias — Puidos. Pusi. 56 (Komedija) ................................... 30
Stepai — Puidos. Komedija, pusi. 60 ............................................. .30
Komedijos — Čiurlionienės. Pusi. 155 ...................................................90
Nugalėtojai — Merė. Pusi. 69. (Komedija) ....................................... 35
Milda Meilės Deivė — Vaičiūno. Pusi. 67 ............/.............................40
Laumės — Rūtos. Pusi. 127 .................................................................. 50
Pinigus už iš čia parinktus veikalus malonėkite 
siųsti:

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

SALŪTARO RYTAS
Saluturo rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS — j
2) - J v:PIETUS -TRYS dienos laikai 

VAKARAS.)
TODĖL, KAD: , . x <

Diena be ryto, žmogus be Suluturo . 
negali būt!

- 1) — Salutaras priduoda apetitą; .
2) — Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

l’ik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptickosc arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 18th St., Chicago, Illinois



NAUJIENOS, Chicago, TU.

1O METU SUKAKTUVIŲDykaiDykai

Augščiausios rųšies Didelis skaičius
Kimball Grojikliai

Gramafonų

PADARYMOVĖLIAUSIO
STALIUKAISEKLYČIOSVIRTUVĖS

švelniai nuAPŠILDYTOJ AS

riešučio

čhifforettes

ŠILDOMI ~PEČĮAi Į j Kvietkinyčia Prancūziško

Elektrikiniai
Pečiai

$98.50 
$24.75 
$28.00 
$1.69

Drabužių 

stambaus

Pilnas Lovos 
Įrengimas

15x49 
rome

4 skirtingų

$1.95

Išpardavimu tvarkys Krautvių Vedėjai—Savininkai: M. Kežas, .1. A. Krokas, S. A. Krukas, A. Lapenas, .L Nakrošis, V. Makaveckas, D. Simaitis, F. Yorkmanas

KVIETKKINYČ1OS II
DRABUŽIŲ KABINTU

VAI

Desėtkai Grojiklių ir 
Rankoms Grojinamų 

Pianų
Kaip naujų taip ir vartotų ant iš
pardavimo už Va ir dar žemiau jų 
tikros verČios.
Rankomis groji narni Pianai var
toti po $45.00, $60.00, $70.00
$75.00, $80.00, $100.00.
Grojikliai Vartoti pianai po: 
$12'54)0, $150.00, $225.00, $245.00, 

$275.00, $298.00.
Viršminčtu.s pianus it 
esame gavę į mainus 
Pianų 
duoti užganėdinimą. 
Parduodam ant lengvų išmokoj

Taipgi didelis 
visokio

100% grynų vilnų 
minkšti ir malonus; 
pinti nuo susitt 
spalvų. Mieros 
vi. Reguliarė 
numažinta

NUŽEMINTOS KAINOS 
v ANT KAMODŲ ir

ŠIFIRETŲ
Riešuto medžio baigimo ka- 
modės po......................  $24.00
Aržuolo medžio Kamodos 
po .................   $14.50

$15-00

kad jus niekur negalite sulyginti. Ne
pirkit sau pečių dabar! Jus sutaupysit

PAGALVIAI
Išpildytos su sanitariškom plunks
nom tvirtuose ir dailiuose viršuose,1 
minkštos ir polsio duodančids. Nu-I 
žeminta kaina • $1.25

600 wutt šildomas prie
taisas; 12 colių, varinė 
pritaikoma taurė; geleži
nė apačia. Parsiduoda už 
pusę kainos,

gramafonus 
ant -Kimball 

kiekvienas yra užtikrintas

Aimtail tūkstančių dolerių verčias augštos rųšies Pianu. Rakandų, Pečių, Kaurų ir visokių kitų namams reikmenų, dabar yra išparduodama už negirdėtų nužemintų kainų. Surengimas 
šito 10 metų sukaktuvių išpardavimo turi daug svarbių -reiškimu perkančiai visuomenei ir mums. Mums- taipgi ir jnusų rėmėjams yra labai linksma, kad ši lietuvių jsteiga į taip trum
pų laikų išsivystė j taip milžinišką pirklybinę įsteigi}. Todėl šis išpardavimas yra surengtas dėl atsimokėjimo savo rėmėjams ir parodymo, kad nuo šios dienos Peoples Furniture Co. 
Krautuvės yra pastojusios į tas pačias eiles su didžiausiomis miesto krautuvėmis; kaip daugumu tavorų pirkime, taip sugabume. teikti! geresnį patarnavimų savo rėmėjams.

Tėmykit čion patalpintus keletą iš tūkstančių bargenų ir pastebėkite jų vertybes. Tikrai negalite’niekur kitur rasti taip žemas kainas ant augštos rųšies tavorų. Veikite šiandien. 
Ateikite į musų Krautuves pasiryžę pirkti, nes ši negirdėta proga greitai neatsikartos.

Del parankumo Krautuvės laike išpardavimo bus atviros vakarais.
Lengvus mėnesiniai mokesčiai yra pritaiipoki pagal išgalę kiekvienam. *

šias svarstykles ir kitus naudingus daik
tus duosime veltui kiekvienam musų rė
mėjui, kuris laike išpardavimo atlankys 
Peoples Krautuves ir pirks ką nors už 
$2.00 verčios ar daugiaus tas gaus šias 
svarstykles visai veltui, paskubinkit pa
sinaudoti, nes galime ilgai neužtekti.

Worsted Francuziški
Wijton Kaurai

Augščiausios rųšies kaurai, Heratti, Karnac 
Medinah ir t.t. pigiau negu alse 
lio kainomis, mieros 9x12 
Velvet Kaurai 9x12

/ KALDUOS
Puikios medegos ir daugybe: 
visokių spalvų 
pilnos mieros

Del šio išpardavimo $155.00 nu
žeminta kaina, čia yra kitas liu- 
dymas, kad Peoples Furniture 
Co. parduoda žemiausiomis kaino
mis. Tik pamąstykite apie sučė- 
dymą ir įgijimą geriausio instru
mento ant, svieto. $750.00 nauji 
Kimball Grojikliai pianai su vole
liais ir benčiu šia- CRQR A A 
me išpardavime

Lengvus išmokėjimai suteikiami

Bakūžes (Bungalow) Mados 
x Virtuvės ■ PeČitis

šis pečius yra kitas naujas išradi
mas, dėl lengvumo gabenti ir su- 
tapymo vietos. Dailus ir nedidelis, 
bet labai parankus gaminti valgiai 
ir apšildyti 3—4 kambariams. Visas 
baltai CSIQ 7 R
parceliuotas I v
Dar pirmą sykj už taip žemą kainą.

Kaip naujų, taip ir vartotų I 
išparduota musų Krautuvėse 
žemiąu negu vieną trečią dalį 
tikrosios vertės po

3-jų Šluotų Velour Sėtai
Už žemesnes kainas negu kad buvo pasiūlyta

Šis $150.00 vertės dailus iškimštas 3-jų šmotų seklyčios setas tvirtai 
ir dailiai padarytas; visas subudavotas iš springsų, apdengtas geros 
rųšies veloru, taipgi turi liuesas paduškaites. Visi 3 šmotai yra pil
nos mieros. Jei jus sekate apskelbimus, tai tikrai neesate matę taip 
žemos kainos—3 šmotai COA R(1
šiame išpardavime tik .

STEPSŲ ARBA TAKŲ UŽ
TIESALAI-flrt Itrapi 

Pasirinkimas dailių išmar
gini mų, 27 colių Standard 
pločio Velvetiniai
už yardą wOw
Spauzdinti Felt Base patie-

Pilnos mieros lova 
spring,sai iškelti keturiais coliais; minkštas ir 
geras tnatrasas. Tai yra viena iš paprastųjų 
vertybių musų krautuvėse, kurios parodo pie- 
žastj musų pasekmingo augimo. Visi trys šmo
tai kolei jų bus, už ~ &16.75

Grynų Vilnų Blanketai 
blanketai, 

gerai apru
tulamo. Puikių 
66xK0; dubelta- 

kaina $14.00

padarymo skir

tinguose baigimuose. Ver- 

ti $4.60. Spe- $2.95 
eialė kaina

Pastatomos Lempos
Skaitymui, ant stalo pastatomos ir rašymui 
lempos yra sustatytos ant grindų dėl išpar
davimo. Dabar jus turit progą nusipirkti pi
giau už pusę kainos.

Junior 1 e m p o s po Skaitymui lempos ir 
ant stalines lem-

$9.75 1$8.00

veidrodį1 už nuže- 
kainą. 14x24 Plate 
dailiuose rėmuose

$3.90 
trys stiklaivienama 
po ...................$6.95'

Vėliausios Mados Economy 
Virtuvės Kombinacijos 

Pečiai
Šie pečiai yra vėliausio pagerinimo 
I/abai praktiški ir ekonomiški. Ge- 
sinis pečius yra sujungtas sykiu su 
kuknios šildytuvu ir aprūpinti su vi
sais parankamais dėl darymo šilimos 
ir parankumo šeimininkei.
$160.00 verti. Visai baltai parceliuoti.
Tik šiame C1 PARA
išpardavime po ▼ ■ ■’TeVV

pynimo, dailiai papuoštos 
pasirinkimas 
spalvų

Seklyčios šildytuvai
Aprūpintas su magazinu dėl 'varto
jimo minkštų arba kieti} anglių, tai 
yra vėliausia pagerinimas. Nubaigti 
rausvai-rudai it rakandas. Išduoda 
didelę šilumą ir ekonomiškas, ku

rių nužeminta kaina’ $89.50

Kimball Grand Pianai
Dar nebuvo niekuomet taip pi

giai parduodami.
Šiame išpardavime mes norime 

palodyti savo koštumeriams musų 
dėkingumą ir pasidalinti uždarbį 
su savo kostumeriais, duodami šį 
pasiūlymą ant augščiausio muzi- 
kališko instrumento Kimball 
Grand Piano C*7fZA A A

■už tiktai U> f UU.UU
Lengvus išmokėjimai.

Didžiausias Pečių Išpardavimas Chicagoje
čia yra tokio.- žemos kainos 
laukit kol užeis dideli šalčiai 
beveik pusę pinigų pirkdami bi'ie pečių šiame išpardavime

^^fTHOME

Pilnos mieros zplieno 
konstrukcijos, Nike
liuotas, duplex grates

$14.75

Pirkit dabar sau matrosus iš 
Peoples Krautuvių ir sutaupy- 
kit pinigus.
$1:2.00 Vatiniai Mat- (F "7 4 į:‘ 
rasai. Dabar po
$18.00 100% Bal- C < 4 7 R 
tos Vatos Felto ■ I ■ ■ w

Puikus Miegamo Kambario Setai
Vėliausios mados. Labai gražiai išmarginti ir užbaigti. Taipgi gerai 
padaryti. vi.-i šmotai yra didelių mierų, nuo dulkių apsaugojančios 
konstrukcijos. Paprastai jų Kaina yra $200 Dabar visi trys šmo
tai—pasirinkimas: Lova, Chiffoictte, Kamode arba RQ7 RA 
Vanity šiame išpardavime tik
Taipgi galit juos pirkti skyrium, lova $25.50, Dreseris arba Vanity 
S 11.50. fore! te $27AO.

$32 vertės Hot Blast pečius, kū
renamas bile kokiomis anglimis, 
specialiai R?? AA
šiame išpardavime

ę$75 Crown, kietomis anglimis kū
renamas, specia- C4Q RA 
liai tik

įauginu kitokių pečių už nužemintas kainas.

Sterling Karpttų šlavikas 
Augštos rųšies karpetų šlavi
kas, arŽuoL, mahogany. arba 
riešutinio uabaigimo. (Jord bufn- 
petis, nikeliuoti trimingai, ver
tas $1.50. šiame IjO Ak 
išpardavime tiktai

geros vatos, 

$2.45 
pasirinkimas 

vertės kaldrų.

Gerai padaryti 
baigti priderančio didžio. Šia
me išpardavime už *6 nuže

minta kaina $9.75

7-nių šmotų Valgomojo Kambario Setas
Kitculiarė šio -seto kaina $UWI. Stalas, krėslai labai dailiai nubaigti 
in American Walnuti rankomis pališiuotas; dydžio 4bx60 colių, pa
ilginamas iki šešių pėdų. Kode- apmuštos puikiu materiolu. Kad 
tikrai apvertinus šio seto nepaprastą gerumą, jus turite būtinai jį 
pamatyti. Stalas, penkios kėdės ir viena kėdė su RRA RA 
polankiais. Specialč kaina yv“>ww

Veidrodžiai
Dabar yra proga įsigyti 
dailų 
mintų 
stiklo

$24.50, t 'ov.n, minkštomis ang
limis kūrenamas C 1 "7 RA 
jiečiu.s, dabar tp I I

ABIEJOSE LIETUVIŲ BENDROVES KRAUTUVĖSE

The Peoples Furniture <
1922-32 South Halsted Street / 4177-83 Archer Avenue

šimtus visokių pečių jus rasite čionais nepaprastai 
pigiomis kainomis

$15/vertės Alcazar, minkštomis
anglimis ir medžiu 7 R
kūrenamas ■ v
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NAUJIENOS, Chicago, III. <■> 192C

priežasčių. Spausdinsimi' kas 
naktį po vieną ježednevną — 
daugiau nereikia, nes niekas ne
skaito. —iM. M.

Trumpai tariant yra taip: .rriTnternas ir taip 
tie visi, kurie norite kapitalis-J visa komunizmo 
tus išnaudoti kovokite už ilges- Nesą tik jie tėra 
nes darbo valandas, o kurie no-1 proletariato 
rite, kad kapitalistai jus išimu-1 Tucmi pirmoji 
dotų, tai kovokite už trumpes
nes darbo dienos valandas. —C

Kaltjnantiisis:

Ponas Trockis “

IEIGI' NORI IH’T BAIMINGI !
Negalima pasitikėt ant kitų 

savo vaidintme
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

bais, bet j’yvo užsiganėdiniino ne
turime patys, nes negalime patys 
to atlikt

'l'atn yra išrastas Gulbvansen 
Registering pianas.

Nereikia būt muziku nei pažint 
notų, grajysi pats ir savo budu iš
reikšdamas savo vaidint u ve ir jau
sies atlikęs prakilnų darbą ir lai
mingu busi.

Jsigyti tą, taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kaina, išmokant dalimis, galima

JOS. F. BUDRIK
Krautuvėse

3343-3417-21 S. Halsted St 
Chicago, UI.

Maskvos davatkų 
kantičkos

Padainuosim gražią lama 
Iš miestelio \Vestvillrs, 
Kaip mus “armijai” čia eina

Mus čia būrys didis yra: 
Susidedam iš “mokytų”.
Bet jei vice-pirmininko nėr
Tad ieškomės sau “draugiu 

Mus “feldfeibelis” smarkusis 
(Jis tur “pelę” po snapu?) 
Ir Fordūką ant trijų ratų. 
Važinėt kad būt smagu.

i

Rumunijos karalienės 
šunytis atvažiuosiąs 

Amerikon

Bumanijos kara- 
susigraudino, kai

o dabartinė liga

MASKVA. — Gautos žinios 
nuo musų specialiu korespon
dento rodo, kad ponas Trockis 
vėl susirgo,
esanti labai pavojinga ir užkre
čianti. Komunistų valdžios gy
dytojas ponus Stalinas, specia
listas gruzinas, po ilgo studija
vimo Trockio kritingos padėties, 
manąs, kad reikią Trockelį pa
siųsti kur nors gydytis. Spėja- 
ma4 kad Trockini tinkamiausia
vieta pasveikti, jei nenumirs, Taip 
bus

dvasiški ja. 
vieninteliai 

išganytojai”.
leruenlacijo:; 

“častis”. už kokios valandos
pusės ir baigėsi.

Pažvejojus sandvičiui slaisų, 
prasidėjo antra “časti 
vo dar blyškesne negu pi: moji 
nes matomai, ne kas- 
įkrilę rinkėjos kepurėn 
čiams” trupinių, tad ir 
čiko energija sumažėjo.

Apskritai imant, tas 
gvardietis ne kokis
ir susirinkusieji publika, išski
riant viernuosius, nei jo kalba 
nei juomi nesidomėjo. Apie pu
sė išėjo laukan pirmai temai 
nesibaigus, o antrosios maž kas

:U Lll-

’sandvi-

raudon
ei ceronas

Reikalaudami o

RAKANDU

Nei sesers ir nei mergos — 
Lend’ prie svetimos bobelės, 
Nors visai negramatnos?

- Jąją lekcijų niekina
, Iš Maskvinės a-bė-cė;

l knygynų tuoj vadina,
Kad būt vice-pirmininke.

J jei dar ten nepataiko, 
Kaip reik “frontą atlaikyt”, 
Naujus kvotinius jai laiko. 
Kad “buržujus suvaldyt!”

II.
Musu frontas čia yr’ tvirtas; 
Raudon-armija “stipri! ’

• “Buržujus” visus išvytum, 
Jei tik būtum “gramotni!” 

“Ježadnevnai” kvotą keliam, 
Nors jos nieks nenor skaityt. 
Rengiam prakalbas, “ei-di-pi” 

tveriant.
Nors ir nieks nenor priklau-

bfii mylimas 
lienės, labai 
pamatė, kad karalienė neketina 
vežtis jį Amerikon. šunytis 
atrodė taip nusiminęs ir susi
graudinęs, kad karalienė pati 
kuone susigraudinus ir nu
sprendė pasiimti jį kartu su 
savim iki Paryžiaus. Bet kai 
kurie karalienės šeimynos na
riai mano, kad šunytis turi pro
gos pamatyti Ameriką. Sakoma’, ’ 
kad šunytis yra ant tiek gud
rus. kud jis mokės pasislėpti 
ant laivo Leviathan, kad gavus mingas ar laimingas, 
“free iide”. O tas, žinoma, rei
kštų, kad jis Ik' kvotos įvažiuo
ti! ir kuslegainėn nepatektų.

Visgi ta karalienė turi nela
bai kietą širdį. kad net ant 
šunies susimylėjo ir nepaliko 
vieną, vargšą, namus daboti. C.

smės laiką ir tas dvi dienas, 
kur mano advokatas, mane be
gindamas, veltui tik čia sugai
šo.”

Siberija.
villėje

tai nežnačnai prasidėjo 
mizerniau baigėsi \\’est- 
“ežednevnos misijos.”

—“N.” K oro p.

VVestville,

Ežednevnos-Ilnies" 
ko Ciceroniškas 
smulkmenos

m
psalomšči- 
spyčius ir

Penkių dienų darbas 
pas Fordą reiškia al

gų n u kapojimų

Skebų unija
i

Kaip čia nupasakojus, kad 
gerai išeitų. Jus žinote kas yra 
'unija; taipjau žinote, kad unija 
aštriai baudžia savo narius, 
kurie skebau ja. • Iki šiol niekas 
dar nežinojo, kad kada nors 
skebai turėtų savo uniją. Tokia 
“unija” randasi ant Bridgepor- 
to, geriau nusakius, Bridgepois 

į te. Bolševikų “ežednevnos” 
komisarai, feldfeibeliai ir kiti 
paibeliai negi rokuosis su “bur
žuazinio išmislo” unijomis, 
iš geros zecerių unijos jie 
ir padarė skebų uniją, taigi 

Visa ra* bolševikišką. Vadinasi, 
dva-'K1 un*.ia negali priimti kito I • • , 1 1 • • 1 • •

Jei galėtum mes “buržujus” 
Fuč-tuoj visus išnaikint 
Rastum Volgą, vestum Neva, 
Kad visus juos paskandyt!

Tik bėda, kad musų kelnės.
Dar per striukos dėl blauzdų.
Ei, draugučiai! Griebs juos 

velnias!
O mes traukime “v Maskvą!” 

—Kirvis.

Iš vienos pusės giesmė

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
peoplesfurBilure (ompanif

Rakandų, Pianų, Hieda, rieda mųsl karieta

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

iį pakalnę, vis žemyn: 
.0 mus tezini vis ant vietos 
į Ir vis darosi skystin...

Burbulų ir burbuliukų. 
Mes pridirbom raudonų. 
Vieni plyšo, kiti truko, 
Kitus davėm dovanų...

Jei turėtum monkę, dūdą, 
Eitum tezius pedlevot, 
Nes jau nėra kito budo 
Darbininkus išnaudok..

Sako: “daugiau mes nešersim 
Ežednevnos pinigais, 
Iš to gera mes negausi m, 
Tik padarys ubagais...”

— Pip-plp

1$ SENU AUTOMOBILIU
PADAROME NAUJUS

Pranešimai

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daog metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

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

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

Adresas:

900 VV. 52 n d Street 
Chicago, III, 

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

i Toleika.
Vietinis misinginis 

praneša visiems, kad nuo da
bar ir ant toliaus gyviems dau
giau nebegrajins. Sekamam se
zone duos kelis koncertus na- 
bašninkams. Katrie esate gir
dėję šitą beną gyvi būdami, O 
dabar jau mirę, tai susirinkite 
toj pačioj vietoj paskirtu laiku 
pasiklausyti geros muzikos. 
Gausite tikietus ir kitus tinka
mus tinksus ten, kur gyvi bu- 
dami kitokių dalykų esate gavę, 
ar suprantate?

1 Bridžportas.
Džinės kliubas praneša savo 

nariams, kad negertų per daug, 
nes gaspadinės mufins iš burdo. 
Priežastis nežinoma.

Proferanso kliubas.
Pranešame seniems nariams, 

kad atidarydami žieminį sezo
ną turėsime tris galionus na
minės. Prašome nesivėllntl, nes 
gali nelikti.

Ježednevną.
Ježednevną. praneša yisiems 

savo kostumeriams, kad nuo 
šios dienos ježednevną spaus
dinsima kas naktį ant raudo
nos popieros. Dienomis neuŽsi- 

,moka spausdinti dėl tam tikrų

benas

Importuotos Bohemian 
PLUNKSNOS 

Parduodamos pas

Beck’s Depf. Store 
3323-25 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Geros rusins baltos plunksnos ran
komis suplėšytos, žąsų plunksnos 
svarui ..................................... s 1.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, su
maišytos su pūkais . ..........  $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos 69c 
Noperleidžianti plunksnų Įpilai, 
specialiai jardui ...................... 39c

Kampeliai ant pareikalavimo

Baltijos Amerikos Linijos
laivai išplaukia:

“Estonia” Lapkr. 2 dieną
“Lituania” Lapk. 23 dieną 

Važiuokit visu keliu vandeniu 
j Pa|ią 

KLAIPĖDĄ 
per laisvąjį Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelione kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiari&ka turistine trečia kliasa 
tiktai $1U brangiau vienpua, 

$15 abipus.
Taksai atskirtum

žiniom kreipkitės j vietos agentus ar 
j bendrovę:

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

“OREMUS”
r*AOf

1). “Oremus” garsi mostis, 
kuri pasekmingai . ir greitai 
išgydo Eczema, tai yra išbė
rimus ant žmogaus kūno. Ne
turint to, koks tas išbėrimas 
butų, penkius metus buvęs 
daktaru gydytas ir nemigy- 
dytas, liet šita mostis nugy- 
dys į 48 valandas. Bonka su 
prisiuntimu 55c ir 95c.

2K “Orumus” garsi mostis, 
kuri greitai ir pasekmingai 
išgydo šlapę Eczemą, tai yra 
šlapiuojanti išbėrimas ant 
žmogaus kūno; taipgi greitai 
išgydo kojų šlapiavimą ir 
smirdėjjmą, taipgi gydo iššu
tintus, kur tikapsireikštų 
ant žmogaus kūno. įkinką 
95c ir 55c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.) 
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

tai žino 
tik Chieagos Bridgeporto ko- 
mintemas) 18 d. š. m., Vakaras, 
kurio taip su pasiilgimu laukta 
visos vietos Maskvos ' parapijie
čiu iš 7-nių šlonkų, armijos.

Milžiniškos Stokio auditorijos, 
saliomis pasipuošęs senų popier
galių bryzgais jialubius, taip ir 
plevėsavo, tartum komunistiško 
internacionalo negirdimų aidų 
overtriurai pritardamas. \ 
atmosfera tokia “išdidžia” < 
šia buvo prisisėmus, kad tarsi j*sl(> darbininko, nes jis reika- 

neklaidingoįi” *aus užmokėti už jo darbą pilną 
algą. Skebų gi unija nemoka 

k'pilnos algos. “Ilnies” komisarai 
darbininkams butų 

p per daug didelė alga, jeigu jie 
autų pilną unijos skalę.
Ot, tau ir bolševikai. Savo 

ežednevnoj” rėkia kaip karia
unų už liežuvio, kad kapitalistai 

išnaudoja darbininkus, o patys 
Lsavo darbininkams nemoka nė’ 
unijinės algos!

Iš kitos pusės žiūrint, bolše
vikai nesiskiria nuo kapitalistų. 
Kapitalistai nenori,, kad daibi- 
ninkai priklausytų , unijoms, 
nes tada reikėtų jiems mokėti 
unijos nustatytas algas.

Padaužų drukarnės zeceriai 
išnaudo- 

llnies” zeceriams.
Padaužų respublikos zeceriai vi-

ot, 
ėmė 
tik- 
ske- 
uni-

tėvo Lenino 
dvasia butų skridusi dausosna.

Nors “baisiai svarbios” pra .- 
kalbos ir buvo skelbtos prasidė- 
šią 7 vai., vienok jau ir puse, 
po 7-tai, o armi jos kaip nėra, ’ 
taip nėra!

Tiesa, bažnytiniu papročiu, 
kairiajam1 “saliono” šone tupėjo 
keletas moterėlių, o dešiniajam) 
—vyrukų, kurie vardydami 
naujosios “ežednevnos” išblyš
kusius lapus, taip savęs kriti
ka vosi.

Ir buvo ko: “Ilnies” išvaizda, 
teknijea ir spaudos aiškumas, 
kurią prie durų vienas “feld
feibelis” dalino, jbuvo tikra 
marijonų “raugo” replika. Prie 
prastos saliono šviesos žmonės reiškia pasigailėjimo 

gu pirmiau dirbdami penkias ir negalėjo įskaityti, kas ten ra- jamiems 
pusę dienos savaitėje. Tas reiš
kia darbininkų didesnį išnaudo
jimą, nes Fordas turės daugiau valandos, ant pagrindų pasiro- j pačiai unijai kaip 
pelno,/ o darbininkai dirbs trum
pesnes valandas. Arba jeigu ir ir pareiškė, jog “teper 
tiek padirbtų į penkias dienas, atsidaro ir “seičas” spyčius
kiek pirma padirbo į pusšeštos prasidės. Bet pirm to, visi ta- 
dienos, tai vis reikštų išnaudo- variščiai turį įsidėmėti, 
j imą, nes Fordas vistik turės šių prakalbų tikslu < 
daugiau pelno iš darbininkų, tas, kad “ežednevnai” pripuolus 
nes jam nei anglis, nei elektra, iš vietos tavariščių 
nei kitokia pajėga nereikės var- Čius”, susidedąs iš 100 tų 
toti per nedirbamą pusę dienos, kliatų 
Jeigu Fordas dar daugiau su- ziškų “šlaisų 
trumpintų darbo 
tik mokėtų seną 
labiau darbininkus 
Sulig bolševikų “filosofijos 
eina, kad norint pagerinti dar-Į 
bininkų būvį, reikia jiems duoti nusiritus, pasirodo ir 
ilgesnes valandas dirbti. Juo nos” psolomščikas.
darbininkas ilgesnes valandas j Ar jis raudonoj armijoj bu- 
dirbs kapitalistui,' tuo kapitalis- vęs ar ne, bet jo ke’inės rodė, 
tas juos mažiau išnaudoja, nes 
kada darbininkai tuo pat kartu 
išnaudoja kapitalistą: turi, būti 
šapoje šviesos, šilimos, reikia 
jėgą vartoti, mašinos dyla besi- 
sukdamos, diržai trūksta ir tt. Į Pagarbinęs tavorščius 
Visi juk žino, kad juo su auto- tavorškomis, pradėjo 
mobiliu daugiau važinėsi tuo spyčius.
labiau jis dils. Taip ir darbinin-| Skundėsi,-nabagas 
kai dirbdami ilgesnį laiką For- psolomščikas,, kaip 
do, ar keno kito dirbtuvėj nos” kominternas esąs nusigy-
daugiau išnaudos kapitalistą, nęs; kad netuią tinkamo laino- 
negu kapitalistas darbininkus, taipo, kad trūkstą preso; kad 
Taigi iš to išeina, kad darbiniu- juos gulą visoki priešai ir t. t. 
kams reikia kovoti, kad gauti j Vienok jie, vis viena išsilaikę: 
dirbti ilgesnes valandas ir gauti ir “ežednevną” išstenėję! Tai 
tą patį atlyginimą, kai dirbant kas kad presas už 7 tukstan- 
trumpesnes valandas. čius tėra tik užpirktas; kad už

Taigi, matote, kad visi, kurie lainotaipą nemokėta. Už tat gi 
prisilaiko bolševikiškų tezių tavorščiai turį suaukoti! O su
turi kovoti už pailginimą darbo 
valandų, o ne už sutrumpinimą 
kaip iki šiol kad buvo daroma. 
Kurie darys priešingai staiga 
pavirs buržuajais arba, bolševi
kiškai tariant, jų uodegomis.

Kurie neskaito laikraščių, ai
šku, tie nežino, kad Fordas savo 
fabrikuose įvedė penkių dienų 
darbo savaitę, o darbininkams 
moka už penkias ir pusę dienas 
savaitę. Tai ir kiekvienas žiop
linusias pilietis pasakys, kad 
allright padarė ližių karalius 
sutrumpindamas darbo laiką ir 
faktiškai pakeldamas darbi
ninkams algas. Bet bolševikai 
mano visai kitaip apie šį daly
ką. Jie “įrodo”, kad tai esąs 
nukapojimas algų darbinin
kams. Ir jų Workeris štai kaip 
argumentuoja apie algų nuka- 
pojimą.

Girdi, dabar. darbininkai, 
dirbs tik penkias dienas savai
tėje, bet padarys daugiau, ne-

Soma.
Praslinkus kokiam bertainiui si yra unijistai ir priklauso tai 

i ir “Ilnies” 
dė minimas “Ilnies” dalintojas zeceriai, tiktai patjaužiečiai gau- 

vakaras 'na pilną unijos nustatytą algą.
Taipjau protestuojame, kam 

Ilnies” komisarai rėkia ant 
, jogei musų, jogei mus, girdi, kapita- 
esąs tai Cistai išnaudoju, kuomet mes 

esame pilnai patenkinti.
Pagalios lai būna patarta, 

kad “Ilnies” feldfeibeliai žiūrė
tų iš ko duoną valgo.
—Padaužų drukarnės zeceriai.

“sandvi- 
pra- 

kapitalistiškai-bulržua- 
(t. y. dolerių),

laiką, o vis dar toli gražu nepilnas ir truk- 
algą, tai tuo stą 20 su viršum “slaisų’V Juo- 

išnaudotų. sius šį vakarų tavorščiai su 
iš- tavorškoms turėsim . sudėti.

Šiam prorokui nuo estrados 
ežednev-

josios lel betų devėjirno 
siūtos, nes iš apačios tn.ko 
apie B-jų colių, kad siektų kul
nis. Vienok siurtuko neturėjo 
ir dėvėjo baltą rubašką.

su 
sakyti

“Ilnies”
“ežednev-

Musų gražuolė

Musų gražuolė nešiojasi savo 
gražumą tokiame 
baksiuke. Kada ji nori pasiro
dyti dar gražesne, išsiima 
to baksiuko dažus, miltus ’ir ki
tus instrumentus, na žiūrėk, ir 
lieka graži kaip saulė arba gra
žesnė ir už mėnulį.

Musų gražuolę nesivada gali
ma pažinti iš užpakalio. Jos 
plaukai nukirpti aukščiau au
sų; nešioja vyrišką balakoną 
arba sveterį. Tokiame atsitiki
me reikia žiūrėti į kojas, kad 
atspėjus kas ji yra: vyras ar 
gražuolė.

Musų gražuolė eiha į toiletą 
ir iš tenai, pro plyšius, matosi 
kai durnai rūksta. Vadinasi, ru
ko. Ką ji ruko, tai jos daly
kas. ‘ j

Musų gražuole toilete ant sie
nos rašo tokias* “strošnybes”, 
kokių nerasi nė vyrų toiletuose.

Taip sakant, musų gražuolė 
pasiplepa \ kitoms gražuolėms,

nedideliame

aukoti juk ne kažin kokia štu- 
ka, tik reikia, kad visos koloni
jos jiems paskirtą “sandvičių” kad munšainas turi kiko. 
“Ilnies ežednevnai” sudėtų ir 
kvitą!

Ant galo musų gražuolė nak- 
Ir tatai atlikti jie turį, timis šokdama Charle^toną “šei- 

nes taip reikalaująs ‘Ilnies” ko-|pą” sugadina... —Don Pilotas.
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NAUDINGAS SKELBIMAS

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

GLOBĖ FURNITURE CO.
6637 So. Halsted St.

Phone Wentworth 6890 i 
Krautuvė ir dirbtuve atdara sekan
čiais vakarais: Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj nuo 8 ryto iki 10 vakaro. 
Kitomis dienomis nuo 8 ryto iki 7 
vakaro.
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V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir greitą 

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So, Halsted Street 
Te). Yards 6062 

Chicago, III.

NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkią 
kraujo 
nervus, 
pūsles, 
ligai, 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai ' išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

ROSS per trisdešimtį metų 
su-

ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

DR. 
besispecializuodamas įsigijo pilną 
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 kur jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

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

pasitikėjimą 
jo ofisą kas*

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe St<, Crilly Building 
Imkite ekvatorių iki penkto augšto.
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. Nedėiiomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišauki t, Informacijos Dykai.
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
lėjimai naikina kūno gyvybę ir 
iažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPAUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
/ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už ?1.05.

,Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS’’’, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

•JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ItL.
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