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enkai uždare lie V ■ Reikalauja nacionalizuoti 
kasyklas

Rudo byla pasibaigė
Už milijoną litų 2 m. K mėn. 

kalėjimo.

tuviu mokyklas ■S

Lietuviai areštuojami 
Vilniuje

Rusija ignoruosianti Francijos 
reikalavimą atšaukti Rakovskį

Lenkai uždaro lietuviu 
mokyklas

• HOU 4110
St. Louis vėtros pasėkos. McPersin Avė. po vėtros.

mokyklų Lenkijoj ir areštavo 
lietuvių veikėjų, jų tarpe 10 
kunigų, kuriuos kaltina už iš
davikiškus ryšius su Kauno 
valdžia. Daugelis lietuvių Len
kijoje yra galbūt kalti, bet iki 
šiol Lenkijos valdžia jų neare
štuodavo. Dabartiniu žingsniu 
taikoma padaryti spaudimą į 

20 lietuvių — 10 kunigų ir 10 [Lietuvą, bet Lenkija nėra pa- 
Tuo-togioj strateginėj pozicijoj, Ra

LONDONAS, spalio 6. —An
glijos Darbo partijos konvenci
ja Blackpooly priėmė rezoliu
ciją, i kurioj pareiškiama, kad 
pirmas žingsnis darbininkų 
valdžios bus inaciona'^zavimas 
kasyklų.
MacDonaldas kalbėdamas pa

reiškė, kad privatinėms kom
panijoms vedant kasyklas eina 
didžiausias eikvojimas, kuris nusikaltimo pagelbininku 
stato pavojun angliakasių gy- paskyrė jam 2 metus 8 mėn. 
vastį ir kartu yra labai neeko- kalėjimo, įskaitant kalėtąjį lai

ką. Svarbiausiu kaltininku pri
pažintas rumunų pilietis Edel- 
šteinas, kuris savo laiku iš 
Berlino pabėgč į Rumaniją.

Teismo išlaidas mokės pu
siau valstybė ir kaltininkas.

(Kaip žinoma, Budas išnešė 
milijoną litų. L. Ž. Red.). 

i ................... .... ■ ■■ ---•

DA1L. A. VARNAS SERGA.

KLAIPĖDA. IX. 45. (Elta). 
—Klaipėdos prisiekusiųjų teis
mas teisė buvusį Klaipėdos 
miesto stoties viršininką Ru
dą, kurs, pernai padaręs nuo
stolingą valstybei aferą, mėgi
no pasislėpti užsieny. Kaltini) 
musų valdžios organai.

Teismas Rudą pripažino tik 
jr

20 lietuvių areštuota.
vis labiau šėlsta ant lietuvių

Lenkai

Rusija neatšauksianti 
Rakovskio

Meksikos maištininkas 
gen. Gomez apsuptas

VARSA VA, spalio 6. — Va
kar Vilniuje policija areštavo

Ignoruosianti Francijos reika
lavimą. »

nomiškas. Tai esąs puikiausias 
pavyzdys žalingumo privati
nės industrijos. Svarbiausios 
problemos anglių vartojimo 
nė nepaliestos. Kiti produktai, 
kuriuos galima pagaminti iš 
anglių, nueina durnais, kuomet 
jie galėtų padidinti produkciją 
ir šalies turtus.

šiaip visuomenės veikėjų, 
pačiu laiku iš 120 lietuvių mo- 
kvklu Vilniaus krašte liko Len
kijos valdžios uždarytos 43 
mokyklos. Valdžia sakosi tai 
daranti iš, keršto, atgiežai už 
represyves priemones prieš 
lenkus Lietuvoje. Visi areštuo
tieji žmonės yra-kaltinami už 
propai.ąndą prieš lenkus ii- ta
po atiduoti prokurorui, 
prieš juos Užvestų bylą.

•
Kivirčai tarp šių dviejų 

mininių. respublikų darosi 
aštresni. Ypač Lenkija siunta 
dėl panaujinto Lietuvos reika
lavimo grąžinti Lietuvai Vil
nių. Visos partijos, nuo mo- 
narchistų iki socialistų, išleido 
atsišaukimą j J Lenkijos valdžią, 
kad ji atremtų “įžeidimus”. 
Diplomatinių priemonių nega
lima stvertis, nes tarp tų dvie
jų šalių nėra diplomatinių • ry
šių, tad l^enkija pienuoja krei
ptis prie tautų sąjungos ta vy
lios. ,

kari

kai-
vis

Lenkų
vos

6.
- Pir-
perver-
bendrai

MASKVA, spalio 6.* - Ru
sijos užsienio reikalų komisa
ras Cičerinas šiandie pareiškė, 
kad Rusija ignoruos Francijos 
reikalavimą atšaukti I 
atstovą Rakovskį, kurį 
euzai kaltina už vedima

(Tai yra me- vikiškos propagandos.

Turės stoti mušiu su daug di
desnėmis valdžios spėkomis, 
arba pasiduoti. 13 valstijos 
legisiatuios narių sušaudyta 
už maištą.

Rusijos 
fran- 

i bolše-

dangi ji beveik nieko kito ne
gali daryti, kaip paskelbti ka
rą, liet apie tai negali būti ir 
kaltos. Beveik du syk daugiau 
yra lenkų Lietuvoj, negu lietu
vių Lenkijoj,
laginga lenkų propaganda.

“Lietuvi pasielgimas viau. FfflUCij| 1(1111)31131 03131- 
nustebino, kadangf diktatorius • ’ ‘ ~ ‘
Voldemaras nebuvo skaitomas 
dideliu šovinistu. lšr<xlo, -kad 
čia įtakos padarė nepavykęs 
sukilimas Tauragėje trys sa
vaitės atgal, kada Voldemaras.
buvo Genevoje, kad dėl to su-, 
kilimo tikroji valdžia perėjo

ma, kad jiems įsakyta daboti 
visą pajūrį, kad maištininkai 
negalėtų pabėgti iš Meksikos 
juromis.
14 žmonių sušaudyta Moreios 

valstijoj.
NOGALES, Ariz., spalio 6. 

— Iš Ortiz, Sonoroj, praneša
ma, kad Meksikos sostinėj ofi- 
cialinial paskelbta, jog' Moreios 
valstijoj už maištą liko sušau
dyta gen. Gonzalez ir 13 Mo- 
relos valstijos legislaturos na? 
rių.

Rusija leis mokintis in
teligentijos vaikus

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lio 6. Vakar buvo pasklidę 
gandų, kad maištininkų vadas 
gen. Gomez likęs suimtas ir 
sušaudytas, .Tų rtc patvirtintų I _ , 
- • ---- j Suokalbis prieš Calles ir Ob-

regoną
EL PASQ, Tex., spalio 6. — 

Continental sako, kad numal
šintojo sukilimo vadovai buvo 
padarę suokalbį suimti prezi
dentą Calles ir populiaringiau* 
sįjį kandidatą į prezidentus 
gen. Obregoną ir juos sušau
dyti.

 žinių buvo gavusios ir Meksi-i 
-- *--------- * kos ambasados. Bet gen.^ Go

mez tebėra nesuimtas ir rcn- 

alavo atšaukti Ril(i»skį!^.,Ž£?i£.Ja 
kitokios, išeities jam nebelieka, 

Negelbėjo nė bolševikų nauji kaip stoti mušin, ar pasiduoti, 
imsiulymai dėl skolų atme- Gen. Almada, buvęs Meksi- 

kėjimo. kos sostinės garnizono koman-
 d notojas, kuris prisidėjo prie 

PARYŽIUS, spalio 6. —Du maįštininkų, visgi įstengė su
į diktatūros rėmėjų karininkų sykius draugiškai pranešusi (heliais šimtais kareivių pasiek-

RYGA, spalio 6. — 
kų švietimo komisaras išleido 
dekretą, kuriuo inteligentų—li
teratų, mokslininkų, artistų 
vaikams suteikiama lygios tei
sės mokyklose su proletarų 
vaikais, bet ir tai tik tokiuose 
atsitikimuose, jei tėvai dirba 
sovietų įstaigoms. Ikišiol gi 
vaikai, kurie negalėdavo įrody
ti, kad jų tėvai yra proleta
rai, didžiumoj vietų visai ne
būdavo priimami į mokyklas, 
o jei kur ir priimdavo, tai už 
lokių vaikų mokslą reikalauda
vo^ nepaprastai didelio 
nio.

I KAUNAS. — Dailininko A. 
Varno susirgusio pavasarį 

Bolševi- Plaučių liga* sveikata pablogė
jo. Mums praneša, kad sergan
tis dailininkas šiomis dieno
mis grįžta iš Anykščių ir bus 
patalpintas į D-ro Basanavi
čiaus ligoninę.

Nušovė savo pačią.
CINCINNATI,

— George Rėmus, 
cagos reformi ninku 
bet vėliaus virtęs 
“karalium” ir už

mokės?

Atsižadėjo Amerikos 
bės, kad apsivesti su

piliety* 
rusu.

O.» spalio 6. 
buvęs Chi- 
advokatas, 
butlegerių 

tą sėdėjęs
kalėjime, šiandie nušovė gat
vėj savo pačią Imogene Rė
mus, kuri tuo laiku 
važiavo pas savo 
kad 
kur 
mas 
laivo

taksikabu 
advokatą, 
j teismą, 
nagrinėji-

paskui važiavus 
turėjo įvykti 
jos bylos, 'kurioj ji reika 
perskirų nuo savo vyro.

MANITOWOC, Wis., spalio 
6.— Lucile Zander, duktė Bril- 
lion News redaktoriaus, Carle- 
ton kolegijoj susipažino su 
matematikos profesorium .1. V. 
Uspenski iš Rusijos ir įsimylė
jo. Bet kada jiedu norėjo ap
sivesti Jai Rusijos valdžia pa
reikalavo, kad ji išsižadėtų A- 
merikos pilietybės, jei nori bū
ti įleista į Rusiją. Po ilgo svy
ravimo ji sutiko tai padaryti 
ir jiedu už kelių dienų apsives. 
Po to jiedu vyks į Rusiją, kur 
prof. Uspenski įstos į Rusijos 
universiteto fakultetą.

Skrendu iš Vokietijos j Jungt
Valstijas aviatoriai išgelbėtiAlbanijos vyskupas nu

teistas šaudymuirankas (Valdžia visą laiką ir Maskvai, kad bolševikų am-i^ ffen Gomez. Bet bendrai 
basadorius Kristinas Rakovs- abu maištininkai neturi nė 2,- 

grata ()0O kareivių, o jie yra apsupti 
f, bet ne- Mal apie 5,000 valdžios karei
vi pasekmių, jviV- Jie Vra aP««Pti Vera Cruz 

vakar pa- valstijoj, palei jurą ir trauktis 
Į jie neturi kur: iš trijų pusių 
artinasi valdžios kariuomene, o 
iš ketvirtos pusės — jura.

štabo viršininkas gen. Alva- 
rez paskelbė, kad dar du maiš
tininkų vadai liko sugauti, bū
tent gen. (Juijano ir pulk. A- 
nitua, kurie komandavo .kava
leriją, kuri prisidėjo prie mai
štininkų ir išėjo iš sostinės. 
Gen. Ųuijano jau liko sušaudy
tas karo teismo nuosprendžiu.

Gen. Serrano, kandidatas į 
prezidentus, kuris pirmas pa
kėlė maištą ir pirmas liko su
gautas ir tuoj sušaudytas kar
tu su 13 savo sekėjų, šiandie 
liko palaidotas. Palaidota jį 
kartu su 11 jo sekėji/. Laido
tuvės buvo ramios ir jokių de
monstracijų nebuvo, nebuvo nė 
bažnytinių apeigų. Lydėjo juos 
į kapines tik gal koks tūkstan
tis žmonių. «
Karo laivai gaudys maištinin

kus

- “Nlu vo jų rankose.
Red.). Tai gąli išaiškinti ir 
urnų Voldemaro išvažiavimą iš 
Berlino, už dviejų dienų, pirm 
negu jo pasitarimas su Vokie
tijos užsienio reikalų ministe- 
riu Stresemannu galėjo duoti 
pasekmių.

LISABONA, spalio 6. — Vo
kiečių aviatoriai, kurie skren
da iš Vokietijos į Jungt. Vals
tijas hydroplanu D-1230 ir ku
rie buvo priversti nusileisti 
jūron Portugalijos . pakraš
čiuose, liko išgelbėti portugalų 
laivo ir atvilkti į uostą. Hyd- 
roplanas betgi nėra pagadintas 
ir jie rengiasi tolimesnė!) ke
lionėn.

kis yra persona no n 
(negeistinas asmuo), 
sulaukusi iš to jokių 
Francijos valdžia 1 
siuntė Rusijos užsienio reikalų 
komisarui čičerinui formalį rel 
kalavimą atšaukti Rakovskį.

Tas žingsnis pasidarė neiš
vengti nas delei Francijos pre- 

Čcchai bando taikintis >OS kampanijos prieš pasiliki
mą Rakovskio ir taipjau dėl y- 
patingo nusistatymo Maskvos, 
kuri nepanorėjo klausyti drau
giškų patarimų ambasadoriaus 
Jean Herbette ir net tiek 
nuėjo, kad paskelbė, jog 
kovskio atšaukimo nebuvo 
kalaujama.

Pereitą savaitę Maskva kelis 
kartus bandė nepriris
ti reikalavimo atšaukti
ambasadorių, duodama nau
jus pasiūlymus dėl sko
lų atmokėjimo. Paskiausias pa
siūlymas beveik padvigubino
pereitos savaitės pasiūlymus
ir taipjau Maskva * ' pasisiūlė 
duoti gvarantijas aliejum už 
prekybinius kreditus, kurių ji 
prašo suteikti ateinantiems 
šiems metams.

Jeigu presos kampanija 
butų buvusi taip aštri, tai 
butų buvę pasinaudota pasiū
lymais ir galbūt Rakovskis bu
tų ir pasilikęs. Bet dėl presos 
nusistatymo ir dėl Maskvos vi
siško nepulsimo, Francijos val
džiai neliko kitos išeities, kaip 
reikalauti Rakovskį atšaukti.

su Vatikanu
PRAGA, spalio 6. — Čecho- 

Slovakija užvedė derybas su 
Vatikanu tikslu užbaigti ki
virčus tarp tos valstybės ir ka
talikų bažnyčios, kurie tęsiasi 
jau nuo karo pabaigos. Valdžia 
betgi griežtai atsisako leisti 
bažnyčiai kištis į viešąsiaą mo

toli
Ba
rei-

su-
Bet

Perversmininkai nuteisė 
šaudyti buvusį premierą. 
jis gyvena užsieny ir suimti | 
jd negalima

kerštą iššaukęs Lietu- 
uždarymas lenkų mo

kyklų
VAlRŠAVA, spalio 

(Rašo Darsie Gillie). 
mą kartą po Pilsudskio 
smo, lenkų partijos
veikia. Tą lenkų partijų suta
rimą iššaukė Lietuvos uždary
mas visų lenkų mokyklų, atsi
sakymas lenkų mokytojams 
leisti mokinti delei jų neužtek-
tino žinojimo lietuvių kalbos ir kyklas, bet sutinka švęsti žy- 
delei intemavimb 30 mokyto-1 mesnes katalikų šventes. Ji 
jų maištininkų koncentracijos taipjau sutinka vien pasiūlyti 
stovykloje. |vyskupus, vieton senosios mo-

Lenkijos valdžia atgiežai už- narchijos teisės skirti juos.

TIRANA, Albanijoj, spalio 
6. — Vyskupas Fran S. Noli, 
buvęs Albanijos premjeras ir 
pirmas Albanijos delegatas 
tautą sąjungoje, liko nuteistas 
sušaudymui už pasirašymą po 
manifestu, protestuojančiu 
-prieš Ahmed Zogu valdžią, ku
ri gruody, 1924 m., padarė per
versmą ir nuvertė Noli valdžią.

Aštuoni kiti nariai speciali- 
nio komiteto išliuosavimui Al
banijos taipjau liko nuteisti 
sušaudymui.

Bet nė vienas jų nėra suim
tas ir nebuvo pristatytas teis
mui, nėgi nė vieno jų valdžia 
negali pasiekti, kadangi 
jie gyvena užsieny.

Suruko 200 cigaretų j dieną
ANGORA, spalio 6. — Pik

us Mustapha Kernai Paša 
savo drąsiomis re- 

bet jis taipjau yra

tator

formomis
viso

visi

Dvi merginos nuplaukė valti
mi 450 mylių • I

QUEBEC, spalio 6. — Į čia 
aldija (canoe) atplaukė iš 
New Yorko p-lės Lillian Rei- 
tan, ir Envy Lester, abi baigu-

pasaulio cigaretų rukimo sios Iowa universitetą.. Jos pa- 
jis į dieną su- ‘darė aldija 450 myliųj Kelionė 

truko penkias savaites.
čempionas, nes jis 
rūkąs 200 ei garėtų

Vilniaus Dienos Masinis Mitingas
%

Pelnyčio), spalio 7 d., Lietuvių Auditorijoj
Metinis paminėjimas išplėštosios musų 

sostinės Vilniaus \
Kalbės VVK-to pirm. S. Kodis, “Naujienų” Re

daktorius P. Grigaitis, Dr. A. Zimontas ir kiti.
•

Muzikai} programą išpildys Jaunuolių Orkest
ras, dainininkės O. Biežienė ir S. Krasauskienė, 
smuik. V. Čepukiutė ir M. Petruševičius, pianistė 
Maskaliunaitė ir k.

•Visi Chicagos lietuviai kviečiami šiose gedulin
gose iškelmėse dalyvauti. ♦

Vilniaus Vadavimo K-tas. z

Areštavo Leningrade 
užmušus komisarą

Se

ne- 
gal

VERA GRUZ, spalio 
Čia stovintys Meksikos 
laivai rengiasi išplaukti.

LONDONAS, spalio 6. — Iš 
Varšavos pranešama, kad Le
ningrade daug žmonių areštuo
ta sąryšy su užmušimu sovie
tų militarinio komisaro Serge- 
jevič.

Tennessee gubernatorius pa
simirė.

numu*Nusižudė šokdamas iš 
mento.

BALTIMORE, Md., spalio 6.
— Harry F. Gibbons, 
rakandų pardavėjas, 
viršūnę Washingtono 
mento ir iš ten šoko žemėn, už- džiasi 5:52. 
simušdamas ant vietos. 1*“

86 m., 
įlipo į 
monu-

Chicagai ir apielinkei federa
linis bh ras šiai dienai pra
našauji.: |

Apsiniaukę, galbūt lieus, bis- 
kį šalčiau.

šiandie saulė teka 5:24, lei-
Mėnuo leidžiasi 

1:29 vai. nakties. .

NASHVILLE, Tenn., spalio 
6. — Nuo kraujapludžio vidu
riuose pasimirė vakar po piet 
Tennessee gubernatorius Aus- 
ten Peay, 51 m. Jis yra pir
mas gubernatorius toj valstijoj 
per pastaruosius 100 metų, iš
laikęs savo vietą tris terminus. 
Jo vietą užims Henry Morton, 
valstijos senato pirmininkas.,

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys B daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
SuntSjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei- Į 
tumas |eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSĘ galima atlikti reikalus diencmls, vakaiais 
Ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitų 
miestų

3/NAUJIENOS duoda vi.iilką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos sutellM 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
Tb BUČIO APTIEK A, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2340 West 69th Street.

NAUJIENOS •
1739 So. Halsted St, Chicago, 11L
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Nėra kfto šaltinio 
H kurie plauktų

Amerikos piliečiams reikia
1; Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

na Gerk
ite Parpi- 
m*. Skaa-

(vada 
rekomenduojame

Skaityk atydžiaį šituos straipsniu 
kas savaitė ir pasidėk ateičiai.

Esant visuomenėj milionams 
žmonių vienokiame santyky su 
kitais žmonėmis, gimsta klasės, 
klasių mąstymas ir padėtis dar
bo procese (eigoje). Iš^io aiš
ku, kad klasės atsiranda techni
kai tobulėjant ir darbo pada
linimui esant. Visuomenės pa
sidalinimas į klases, darbo san
tykiai tuo pačiu yra ir nuosa
vybės santykiai. Nuosavybės 
santykiai veik sutampa su kla
sių santykiais, nes pastarosios 
tarp savęs kovoja dėl produktų 
ir gamybos priemonių valdymo.

Čia labai dažnai mėgsta kri
kščioniški kritikai užmesti so
cialistams, kad socialistai su
kiršina luomus. Bet kiekvie
nam turi būt aišku, kad klasių 
kova yra ne socialistų padaras, 
o tik mažina kapitalistų skai-

Visi šie dokumentai reikia 
pasirūpinti gauti iš anksto,'kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Sutaupykit pusę už

DANTIS

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bu# 
brangi dovana.

vienu pasportu, reikia 
i adymo. 1

Pradžia 7:30 v. v. Muzika Rakausko
Tai bus linksmiausias ir smagiausias balius.

Komitetas.

Kr.s iš Amerikos lietuviu ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar
bi. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
keliones yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikta:
Pataldnod* wl*om v»l»llnl*e te rot******

TUE BORDEN C.OMVANY
Bordcn Bldg., New York, N. Y.

Istoriškojo Materializmo i 
Bruožai

2r Lietuvos užsienio 
vizos.-

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

ENGIA RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS KLIUBAS

Subatoj, Spalio-October 8,1927

Ekonomistai K. Marks’as ir 
E. Eftgels’as matydami, kad toks 
istorijos dėstymo būdas neduo
da tikros žmonių materiališkos 
būklės (stovio), 1848 m. įvedė 
mokslan naują istorijos aiški
nimo metodą. Tas metodas va
dinamas “istoriškas materializ
mas“, “materialistiškas istori
jos supratimas“. Istoriškojo 
materializmo istorija,— klasių 
kovos istorija. Pats istoriškasis 
materializmas yra teorija, kuri 
aiškina, kad visuomenės būtis

• Y' f rnulemia žmogaus dvasią. Arba 
kitaip sakant, visuomenės bū
tis verčia žmogų taip, o ne 
kitaip mąstyti ir turi įtakos į 
atskirų individų ir klasių no
rus ir darbus.

Visos šiuo budu rašytos is
torijos suteikia daug gražių 
faktų apie atskirus tautų ka
rus, jų vadus, karžygius, dievus 
ir t.t. Bet tikrosios žmonių ma
teriališkos būklės aprašyfnų te
nai nerasime, jei ir rasime, tai 
kibai mažad.

Gimimo metrikus galima gau
ti Lieluvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų. *

Leidimų sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, D. C. Norint šį do
kumentą gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da-

Tai yra visi dokumentai, ir 
tie dokumentai gaunami į trum
pą laiką. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu-

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas, 
rėti patogesnę kelionę.

Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįsite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas.

žiloj senovėj labai buvo gar
binama praeitis. Ypačiai rei
kšmingi buvo papročiai. Sekant 
papročiais buvo tvarkoma teis
mai, šalies tvarkymas ir valdy
mo būdas. Bet besiplečiant ci
vilizacijai praeities reikšmė ma
žėjo. Visai pamiršta ji nebu
vo. Dabar praeitis labiau ti
riama, negu senobėj, tik jau 
taip griežtai jos nebesilaikoma.

Įvairus įvykiai žiloj senovėj 
pasiekdavo ainius tik pasakų 
(mitų) pavidalu. Tik atsiradus 
raštui, svarbesni faktai būdavo 
jau užrašinėjami. Tokių sura
šytų faktų rinkinys vadinamas 
istorija .

Įvykių užrašinėjimo būdas 
(istorija) galima skirstyti į ke
letu svarbesnių grupių. Dau
giausia užeiname surašytus* to
kius faktus, kurie teatvuizduo- 
ja tik valdytojus, karžygius, va
dus. Toks istorijos faktų pa
teikimas vadinamas didžiųjų 
žmonių metodu. Toliau seka 
religinis, politinis ir daugelis 
kitų smulkesnių metodų.

Aukščiau minėjau, kad gamy
bos (darbo) santykiai remiasi 
technika. Pastaroji nestovi 
vietoj, bet nuolat keičiasi. Keis
damos! keičia ji ir gamybos san
tykinę, o šie jau keičia nuosa
vybės šąli tykius (nes klasių vi
suomenėje jie sutampa), žino
me, kad žmonių pažiūros, įsi
vaizdavimai ir idėjos gimsta 
šių (nuosavybės) santykių ei- 
W)j, tai kartu su tuo visa ir 
keičiasi. Išvada iš to, žmonių 
sąmonę nulemia visuomenės bui
tis: gamyba, nuosavybė.

Gamyba (technika) nuolat 
vis tobulėja, auga, tuo tarpu 
žmonių gyvenimo santykiai lai
kosi seni. Suprantama, kad 
naujoji (tobulesnė) gamyba ne
gali tinkamai augti esant se
niems santykiams. Dėliai to ir 
senosios gamybos šalininkų san
tykiai tampa priešingi naujos 
gamybas šalininkams. Naujos 
gamybos šalininkai esti geriau 
prisitaikę prie gyvenimo ir to
dėl kovą visuomet laimėj a. Pats 
kovos laikotarpis, kuris nulems 
kitą būklę, vadinamas socialės 
revoliucijos laikotarpis. Pati 
kova—socialė revoliucija. Reiš
kia, socialė revoliucija iššau
kiama gamybos technikos tobu
lėjimo. Jei ir šiandien lauktu
me socialės revoliucijos įvyks
tant, kuri sutriuškintų kapita
lizmo palnatus, manau—nedaug 
teapsiriktume. Gamyba amži- 

(Tąsa ant 3 pusi.)

IX uomet papra
sti cigaretai nesu
teikia jums dau
giau smagumo ir 
jus ješkote nepa
prastų, jus atei
nate pas HELMA- 
RUS. HELMARAI 
kainuoja b i s k į 
daugiau, bet 
kiekvienas 
HELMARAS ver
tins kelis paprastus 
cigaretus.

nebuvo. Visa gamyba buvo 
kreipiama savo šeimos reikala
vimų patenkinimui. Dauginan
tis šeimos nariiĮ skaičiui, rados 
didesnis vartojimo dalykų rei
kalavimas, todėl daugiau ir per 
trumpesnį laiką turėjo visa pa
gaminti : iš to atsirado darbo 
padalinimas. Įvykus dari>o j>a- 
sidalinimui atsirado ir įvairus 
meistrai, gizeliai, savininkai ir 
nieko neturį darbininkai (Feo
dalizmo laikais). Kylant tech
nikai tobulėjant mašinoms ga- 
mybc« priemonėms, susidarė 
stambieji pramonininkai, banki
ninkai ir šalia jų samdomieji 
darbininkai (kapitalizmo lai
kais). Taigi gamtos dovanų 
išdirbimas verčia žmones tam 
tikim budu santykiuot. Reiškia, 
šie santykiai remiasi technika, 
kuri iššaukia visuomenės pasi
dalinimą į sluoksnius su savo 
įdejomis/ įsivaizdavimais ir 
mąstymais. Visuomenės pama
tą sudaro technika, garny Įjos 
priemonės ir jėgos. Trumpai sa
kant, gyvenant kokiose nors 
aplinkybėse (santykiuose), nuo 
tų santykių priklausys ir žmo
nių mintys. Šiuo atveju priklau
sys tas nuo technikos (tiesiogi
niai) arba gamybos jėgų (ne
tiesioginiai).

LISTERINE 
TNROAT 
TABLETS

Nereikia čia maišyti (kas la
bai dažnai daroma) istoriškojo 
materializmo su filosofišku ma
terializmu.

Filozofiškas materializmas 
aiškina kūno dvasios santykius. 
Jis tyrinėja, kokiu budu galėjo 
gimti žmonių mąstymas; ieško 
to mąstymo esmės. Istoriškas 
materializmas mąstymo esmės 
neieško, bet ieško priežasčių, 
kurios verčia taip ar kitaip 
mąstyti. Todėl istoriškas ma
terializmas, neieškodamas mąs
tymo esmės, negali pats savai
me sudaryti naujos pasaulė- 
žvąlgos. Del to jis yra tiktai 
priemonė pasiekti bendrai pa
saulėžvalgai, kuri vadinasi so
cialistų marksininkų pasaulė
žvalga. »

Istoriško , materializmo pa
grindu laikome gamybą (tech
niką). Pastaroji apima visą tą 
laikotarpį, kada vartojama buvo 
grobiui įsigyti lazda laukinio 
mąstahčio ižinogaus iki pat šių- 
dienų aukščiausio technikos pa
kilimo laipsnio. Pirmykštė 
žmonių tvarka nebuvo panaši 
šių dienų kapitalistinei tvarkai. 
Gamtoje niekada neviešpatavo 
krikščioniškasis dėsnis 
visada buvo ir taip Ims“ 
priešingai 
aicionavo.

Senovėje gamybos priemonės 
buvo bendros. Gamybos pro
cese (eigoje) buvo visi lygus 
ir jokių nuosavybės skirtumų

1. Gimimo metrikų (kas turi 
■ieną pasporlą, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 

vedybų

3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.

Mes
j “nedaryk”, manydami, kad vidutinė 
motina nėra gerai informuojama apie 
savo ir savo kūdikių gerovę, kiek tu
rėtų būti. Dideli žingsniai padaryta 
tų žinių praplatinimui per valdžios 
staigus ir itur, bet Borden’s Kompani
ja, suprasdama, kad tūkstančiai kūdi
kių penimi su Eagie Brand Pienu, 
paduoda šituos nedaryk, užpildymui 
spragos.

Mes tyčiomis apleidžiame patari
mus apie gydymą, žinodami, kad to
kius patarimus geriausia gali suteik
ti gydytojas, kad reikia.

Nepenėk kūdikio per dažnai ar per
daug. ’ ,

Neguldyk kūdikio vakare nepape- 
nlius.

Neguldyk kūdikio vakare jei nebus 
gerai vidurių Ttuosavęs per dieną.

i Neduok kūdikiui čiulpti tuščią bon- 
kutę, ar kitką nusiraminimui.

I Neduok kūdikiui vaistų ar gyduolių 
be daktaro patarimo.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos ai 
alkoholinių gėrimų.

Neduok kūdikiui šokolado, saldai
niu ir t. p.
— Neduok kūdikiui kieto maisto pirm 
melų ir tada tik po truput} ir lengvai 
suvirškomose formose.

Neskupėk su vandeniu atsigėrimui: 
vanduo pagelbsti vidurių judėjimui.

Nepūsk ant kūdikio valgio dėl at
aušinimų.

Nepadaryk maisto daugiau, negv 
■ reikalinga vienam sykiui. Geriausios 
pasekmės gaunamos kada pieno miši
niui tikką šviežiai pagaminti.

Nevartok jękių kitokių gumų prii 
bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.
Nepasitikėk kam kitam išvalyt in

dus ir bonkutės: prižiūrėk šituos s va r- 
bius dalykus pati. •

Nepamiršk sykį j savaitę kūdiki pa
sverti.

Neleisk kūdikiui čiulpti bonkutę il
ginu kai dvidešimts minutų.

Neleisk kūdikiui užmigai su čiulpu- 
ku bumutėje. Nežaisk su kdikiu ik- 

i valgiui. Lai jis ilsisi ramiai nejudo- 
! mas, 
į Neleisk vaikams žaisti su maistu • 
nebandyk jų domę nukreipti ar žaist’ 
su jais valgant.

Neduok vaikams valgyti tarp val- 
' irių-
Į Nepavelyk vaikams greitai maistą 
ryti. Lai ima užtektinai laiko su- 
kramtymui.

I Neapleisk vaiko dantų. Tai svar
bi nriedermė kurios nereikia užmesti

i Neragink vaikų valgyti. Jei jie 
kasdien atsisako valgyti prie, stalo, 
pasirodavyk su gydytoju.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Taniai

JeA esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Viri 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpuslems ir nu- 
vergusiems Žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
Ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau- 
Elis tų laimingų žmonių yra jūsų 

imynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota/

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

DEL 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲSVEIK^O&

Aš noriu gauti jūsų biznį — atsi- 
lankykit ir pasikalbėkit su manim 
tuojau — ir daleiskit parodyti 
kaip aš galiu atlikti puikiai jūsų 
dantų darbą ir sutaupyti jums 
pinigu.

SPECIALIAI TIK TRIMS 
DIENOMS

$30 Fleitos, $12.50
BE SKAUSMO — GARANTUO

TA dentisterija
PEOPLES 
DENTISTS 
322 S. STATE ST.

Tarpe Jackson ir Van Bur«n Sts.
— Viršuj Rogers Bros. 8 fl.

KMIkl* iprtpfniaM lt K-| 
•UtaM ym teytaa <ym 

•varbaa MmyMl ir Uatai
Ir ■Mi'jaaUaia*. Ud ui 

yra dalyk*K k«U te-

i/KA., surasti užganėdinanti ir gerą rnaistą
Y kūdikiui. Lietuve motina rasot Kuome . 
krvtų pieno neturėjau, aš bandžiau bev«>* a 
paskiau mano gydytojas užraše Borden s t-agvo 
Condensed pieną, ir mano kūdikis tuojau 
kiti. Šiandien jis yra tikras pavyzdis sveikata .

• ttdreau.
Jrt Jut tu Jutu
vri.UiHUe mum* ulvlruU. te kitokio. įdomiu*
kalboje koto »euėU Jūsų kūdiki; t*W vaikų kuy«uiv

• UVetaturod. - v .

Vyriausi Dastatytojai

National Premier Sales Corporation
1525 Newberry Avė., Chicago, III. Telephone Canal 1310 "naudingų žinių
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ISTORIŠKOJO MATE
RIALIZMO BRUOŽAI

(Tijsn nii() pusi.)

Care of Babies
nei vienosšitas kūdikis nesirgo 

dienos ir neturėjo jokių nemalonumų 
kurie tęstųsi valandą, 
te yra priežastimi tokios jo 
sveikatos ir linksmumo? 
nes jis valgo beveik viską ką kūdikiai 
valgo ir valgo kada nori. Ne gyduo
lės, nes jam dar nėra perdaug duota 
opiates; jis dar nei lašo neragavo pa- 
regoric. Jo protinga motina dar ne
davė ragauti castor oil. Vienok jo 
nervai yra puikus ir jo mažytis skil
vys yra stiprus, jei kuomet jis išrodo 
neramus ar nemiega — jo motina nu- 
ranvna jį mažiau negu j penkioLką 
minučių!

Paslaptis to kūdikio puikaus stov:o 
ir liuoso nuo visokių nesmagumų ir 
negalių, kurie yra taip tankus pas kū
dikius. Tai paprasta, senai vartoja
ma Castoria. Milionai ir daugiau 
moterų bažyjasi už Castorijų, ir n:e- 
ko tame nepaprasto! Tik keletas la
šų bepasi rodančiam kaiščiui, colic, 
diarrhea arba užkietėjimui, prašalina
ma tuojau. Castoria yra grynos dar-, 
žovės; ’štai kodėl daugelis gydytojų! 
ir pataria tėvams vartoti jas savo

Ir kas mano- 
geros 

Ne valgiai.

Ne gyduo-

mdikiams visokio amžiaus — jau- 
dausiems kūdikiam^. Ir kaip jie 
nėgsta jų skonį!

.Vienas žodis persergėjimui; gau- 
.it gi yną, tikrą Castiriją. Fletcher’s 
’astoria yra originaiė. Tą rųŠi gy- 
ytojai pataria vartoti. Ir prie kiek- 
ieno butelio duodama knygutė “Care 
nd Feeding of Babies“ ji verta tiek 
ukso, kiek ji sveria kiekvienai moli
ai ar busiančiai motinai. I'odel at- 
iminkite ir reikalaukite nuo ‘ savo 
nistininko Fletcher’s Castoria.

Children Cry for

2 CastoriA
r

BALTI' O AMERIKOS LINIJA
tai pirmu! nė ir vienintele laivinė bendrovė 
kurios Lirai pralaužė kelią iš Amerikos

siunčiat t du laivu pernai, o jau net 
penkia šįmet

KAINOS LAIVAKORČIŲ
| KLAIPĖDĄ

Trečia klesa ......................  $107.00
Ten ir atgal tiktai .......  $181.00

Turistinė III klesa ..........  $117.00
Ten ir atgal tiktai .......  $196.00

Valdžios taksai atskirai

TIESIAI J LIETUVOS 
KLĄII’ĖDĄ

‘POLONIA’- ........... 1 I^pkr.-Nov.

Lapkr. Nov. 22

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
• Žiniom kreipkitės j bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie St., Chicago, III.

2aul Baltuti* A Co.
Central N fe. Dirt. Runk

S. L. Fahian 
Vinc. Mila«lewic. 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas * 
Univeraal Štate Bank 
J, J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacobson,

Co.

3327 S. Halsted St., Chicago, l|l.
III? West 35th SU Chicago, III.

\Vest 33rd St., Chicago, UI.
AVest 35th SU Chicago. III. 

1723 \Vest 47th St.. Chicago, III. 
1730 ^n. Halsted St.. Chicago. III.

'Vest IRth St. Chicago. III. 
325 r»

4.359 
2201 
1103

So. Halsted St.. Chicago. III 
<Sn. Hal«fed St.. Chicneo. III.
So. Paulina St., Chicago, III.
W. 22 St.. CNcagn. III.
I St., Sioux City, lova

coM

Atidėliokite Ilgiau
iw

įai neišsilaikys po kapitalizmo 
vėliava, ji turės Auti. Kokia 
valka seks, griuvus kapitalis- 

tiškąjai tvarkai, sunku spėti, 
lx't, hmIos, visi moksliško socia
lizmo šalininkai sutinka, kad po 
kapitalizmo seks socializmas.

Mes jau žinom, kad technika 
/eikia žmogaus mąstymą. Pa
tamsis (mąstymas) kuria pa- 
iroėius, dorą, tikybą, filosofi- 
ą, ir t.t. SiipranUuna, kad pa
nčiuose, doroj, tikyboj, me

ne, filosofijoj atspindi visuome
nės santykiai, l'aip pat aiškus 
/isa ko keitimasis, tobulėjimas. 
Seniau, sakant papročiais, dar
bininkui ir moterei nspritikdavo 
(net užginta buvo) galvoti apie 
avo padėtį ir savo teises, šiuo 

laikd tie papročiai išnyko arba 
nyksta. Nors kai kur jie dar ir 
palaikomi buržuazijos bei dva
siškuos sluoksnių. Dabar pa- 
oročiu virsta darbininkų- lavi
nimasis, galvojimas, atstovavi
mas valdžioj ir Lt. Naujesnieji 
papročiai greitu laiku turės at
skleisti buržuazijos skraistę ir 
tvirtai stovi ant socializmo pa
matų. ' Proletarė moteris pirma 
viso turi įgyti pilną laisvę, su
silyginti- su proletaru vyru ir 
Lik tada galės įvykti visiškas 
žmonijos i.šsiliuosavimas.

Papročiai ankštai surišti su 
lorove (dora). Dora laikomu 

4as, kas veda mus visus prie 
vienybės ir gero. Ik’l to daž
nai esti dora kas papročiuose į- 
sigalėję. Keičiantis gamybos 
santykiams, keičiasi papročiai, 
•> su jais ir dora. Todėl dora 
nėra dievo duota, bet patiem 
gyvenimo padaras. Dora galim? 
skirstyti aukštesniąja ir žemes
niąja.

Žemesnioji dora bus patrio 
tizmas, darbininkų pastangos 
'avintis ir moters teisių sulygi
nimo klausimas.

Tikrasis patriotizmas, B. V. I 
Kmerson’as sako, yra džiaugs- | 
.nas, kurs kyla iš musų tiesio
giniai gerų darbų žmonijos la
bui. šių dienų buržuazinis pat 
riotizmas tos kilnios idėjos vi
sai neturi ir todėl esant kapi
talizmo tvarkai patriotizmas 
darbininkams yra visai sveti
mas. Dabartinis patriotizmas 
yra vėidmainybė ir |>elno troš
kimas. Kapitalistai, ieškodami 
savo gaminiams rinkos, organi
zuoja karus, kurie pralieja tik 
darbininkų kraują ir atneša 
skurdą. Emerson’as sako, kad 
nieko nėra aiškesnio kaip tas, 
jog prielankumas karui yra pir
mykščių žmonijos stovio jaus
mai* Todėl darbininkų klase 
neprivalo remti karo, patriotiz
mo: ji turi kovoti už visų tau
tų gerovę, už tarptautišką dar
bininkų susivienijimą. Darbinin
kai turi sušukti vienu balsu su 
VVilliam IJoyd (iarrison’u: “Mo
no tėvynė yra pasaulis, mano 
tėvynainiai yra visa žmonija”, 
šiuo visai nenorima pasakyti, 
kad darbininkui nebrangus 
gimtas kampelis, tėvyne. Jie 
brangina savo priprastą viete
lę tėvynę, tik ne ta prasme, ko
kia buržuazija supranta. Tarp- 
tautiškuose kivirčuose darbinin
kas turi visuomet žiūrėti darbi
ninkų reikalų ir juos visuomet 
ginti.

Aukštesniąja dora vadinama 
artimo meilė, ištikimybė, pa- 

Igarba, pasiaukavimas, teisingu-1 
mas ir t.t. Ilgai šitos doros at
siradimas buvo neaiškus. Todėl, 
sekant senu papratimu, kas ne
žinoma, nesuprantama, buvo 
pavesta dievui. Dabar dorovės 
įstatyme dievas nustojo reikš
mės. Dal>ar doroves įstatymas 
laikomas gyvulių pasaulio (gy- 
vulijos) produktu. Dora jau at
sirado , žmonėse žiloj senovėj,

Ikada dar šie gyvulio gyvenimu 
gyveno. Juk palinkimai, kaip i 
ištikimybė bendrijai, bendras 
apsiginimo būdas (pasiaukavi
mas), taip pat pavojaus prane
šimas gyvuliams labai gerai 
žinoma. Čia kaip tik ir reiškia
si aukštesnioji dora, šie gy-j 

J|J vuliški žmogaus palinkimai yra

sociališki palinkimai, kurie su
daro aukščiausios dorybės pa
grindus. žmogui lieka tik vie
nas (gyvuliams nežinomas) so
cialia palinkimas l.Vgyl>e. Vys- 
imtis Žmogui, tobulėjant mąs
tymui, keitėsi tobulėjo ir doros 
^įpratimas. Tik nereikia many
ti, kad keičiantis doros supra- 
imui, nyktų pats dorovės idea

las. Ne, doros idealas visada 
į įasilik.s, tik dora (jos suprati- 
nas) taikosi prie gyvenimo ap
linkybių. čia reikia paminėti 
ir dažnai užmetamas priešų 
niekaišlas, t. y., kad klasių ko

va dorą žeminą. Visai nerimtas 
oks priekaištas. Darbininkų 

klasine kova kaip tik ir reika
lauja, kad butų laikomasi doros, 
luk kapitalistų engiamas dar
bininkas negali reikšti jiems 
irtimo meilės. Priešingai, dar
bininkas savęs ir šeimos išlai
kymui turi stengtis nepasiduot 
jo “globai”!—išnaudojimui, turi 
Irusiai kovoti už savo teises. 
Ir ta kova gali jo retežius nu
trenkti ir laisvę suteikti. Išny
kus kapitalizmui savaime dingsi 
r klasių kova. Tuomet tik ar
imo meile, dora pasieks aukš

čiausio laipsnio.
Ekonominės sąlygos, gamybos 

santykiai ir technika vaizduoja 
lievo supratimą ir jo aiškini

mą, taip pat ir meną, mokslą ir 
d. Ypač ryškiai vaizduoja 
lievo bei religijos supratimą.

Baigiant turiu paminėti, kad 
atskiro individo (žmogaus) ir- 
visuomenės įsivaizdavimas, idė
joms ir t.t. Įtakos turi ne vien 
ekonominės sąlygos, gamyba, 
.eohnika: daug reiškia čia ir fi
zinės aplinkybės, t. y. kur pati 
visuomenė randasi, geografinė, 
padėtis, klimatas ir t.t. Moks
liškojo socializmo šalininkai 
leatmeta fiziškų aplinkybių 
takos Į žmonijos istoriją, tik 
:ako, kad svarbiausi vaidmenį 
•. (lieka gamyba, technika. Da
bartinė gamyba plėsis tolyn, 
kol bus socialūs revoliucijos ka
pitalistinė tvarka • pakeista so
cialistine. Mes .turime drąsiai 
ir tivrtai stovėti už socialūs re
voliucijos įvykįnimą.

—P. Z. Sviruklis.

"BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

baye

Does not affect 
the Heart

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- Į 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iŠ dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
>4 ir 100.

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

REUMATIZMAS
Skausmas pašalinamas su 
Red Cross Kidney Plasteriu

Pagalba nuo aštriu, tarsi peilio, 
kaltūnų, nušipusių nesiliaujančių 
leuniatizmo skausmų—kurio kentė- 
ojai taip nori. Ir jus galite jį tu- 
•ėt. Tik panaudokit JohnsOn’s Red 
Cross Kidney Plasterį prie skauda- 
nos vietos. Jus busit nustebinti ir 
intenkinti greitu komfortu, kur| jis 

teikia. Jis šildo ir švelnina apimtas 
vietas, sulaiko skausmus ir diegi- 
nus, sulaiko uždegimus ir pašali- 
ia skausmus ištinimuose, skausmin
gam ku»e ir sąnariuose. Jis švel- 
uai masažuoja kūnų kiekvienu ju- 
lesiu, ir jo gyduolė nuolat sunkias 

l>er odą į kūno audinį.
Nekentėk Reumatizmo agonijos 

Jei vieną kitą dieną. Jus galite gaut 
ireitų, puikią pagalbą artimiausioj 
žaislinėj, je* tik pareikalausit Red 
aoss Kidney PJaster su raudona 

flanele užpakaly.

Reikalaukit

Yards 4951 ,
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUiERKA
3252 So. Halsted St.

Motery* ir mergi
nos kreipkite su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Virfiuj Universal
Stnte Bank

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMESTR18T

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namų, lotų ar farmų visa

dos kreipkitės j senų ir gerai 
žinomų atsakančių įstaigų.

Jsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba etsilankykit j musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

LEVY &
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ .

Telefonas j visus departmentus — Calumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė,
Tel. Saginav 4847

y

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUAERKA

3101 So. Halsted Street
Kampai 31 -mos gatv&i

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją^ 
■Igai praktika
vusi Pennsyl- 
vaiiijos Jigon- 
huŠiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike

J gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
lės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedaliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutartį

S. L. FABIAN & Co.
80!) W. 35th St. 

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

Įvairus Gydytojai

NATAR1UŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetinių Šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
V nulipino k?»hle$rr»».jnM

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago. III.
.    —. -.......... i,Z

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boilevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, liskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978 

» ♦ i

Namų Tel.) Hyde Park 8395

Žinomą savo skoniu KJURGELIONIS
iiiiiuiiirr

Miesto Ofisas
190 No. Stata SU Room 1DIS 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

SYRUP
HOPflavoreo 

M AOf R' VAL BlATZ aH£WIHGCO r

BLDG. 
St.

Clark

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdzlunas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 SL nao 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repablic 9600
hmSWSMM»»MMBmSMMMmMMmMSMMMMMMmsaaaHBi

Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plasa 82M

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, HE 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 16—12 dlen.

Tikrai Unijos Išdirbimo 
Nepalyginamas dėl virimo, kepimo 

ir saldaihiu dirbimo

Va! Blatz Brewing Co.
Chicago Branch

1500 Holt Street
Phone: Brunswick .3600-1-2 

and Wholesale Dealers

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
\ Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir PStnyčio.l nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvedanti Šviesas ii 
elektros jiegą | nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam* 
ant lengvo ilmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Garsinkilės Naujienose
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Publiuhed Daily JCarapt Sunday 
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Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams -------------------------- ...
* Pusei metų 

Trims mAneaiaoia ——--
Dviem menesiams ...._
Vienam mteesiui ........... ........

*8.00 
4 09 
2.60 
1.58
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atsigaut priešingosios jai pajėgos. Su jomis turės stiprėt 
progos nuskriaustomsioms tautoms atgauti savo teises. 
Demokratijos laimėjimas Europoje ankščiaus ar vėliaus 
atves prie lenkų smurto likvidavimo.

Žiežirbos

Edltor P. GRIGAITIS
1739 Soath Halated Street 

Chicago, UI.
Telcphone Roosevelt 8509

Subscription Rataai
>8.90 per year in Canada
|7.00 per year outaide of Chicago.
*8.00 per year in Chicago.

8c. per eopy.
Entered as Second Clasa Matter 

Mareh 7th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI., undar the aet of 
Mareh 8rd 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, ilaklriaat 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III — Telefonas: Rooeevelt 8509.

Chicagoje per neftiotojuai 
Viena kopija 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui ■ ■etini f 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paltui

Metama .......... —------------ —...» >7.00
Pusei metų ........—— 8.80
Trims mėnesiams . 1.76
Dviem mėnesiams --------- 1.25
Vienam mėnesiui----------------- .76

Lietuvon ir kitur uiaieniuosei 
(Atpiginta)

Metama---------------------------- _ >8.90
Pusei metų -------------- —— 4 JO
Trims mėnesiams--------------- IFj

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu su užsakyme*

"■ayaggęg r. W~

VILNIAUS UŽGROBIMO SUKAKTUVĖS.

SKIRIA “PAKUTĄ” KRUPAVIČIUI

Nuo to laiko, kai smetonininkai susipyko su buv. sa
vo karštu rėmėju kun. Krupavičium, jie prieš jį dar vis 
griežia dantį. Krupavičiaus vadovaujamieji krikščionys 
demokratai, karšindami valdžiai, nuolatos ją kritikuoja, o 

įsi ant jų vadtf, matyt, tolyn vis labiaus pyksta. Pagaliau, 
priėjo prie to, kad smetonininkų organas paskelbė savo 
oponentą nusikaltusiu dvasinei vyriausybei. Rugsėjo 
mėn. 20 d. Kauno “Lietuvis” įdėjo sekančią žinią:

“Š. m. rugsėjo 17 d. Rygos rusų laikraštis ‘Sego- 
dnia’ paduoda Kauno žinią, kad dvasinė valdžia pa
reikalavusi iš krikščionių demokratų lyderio M. Kru
pavičiaus arba atsisakyti nuo kunigystės, arba išva
žiuoti iš Lietuvos. ‘Segodnia’ sako, kad kun. Krupa-

Chicagos lietuvių Vilniaus Vadavimo Komitetas ren
gia šį vakarą didžiojoje Auditorijos svetainėje prakalbas 
septintoms metinėms Vilniaus užgrobimo sukaktuvėms 
pažymėti. . ' iJiJ.B'l

Kaip žinoma, lenkai ginklu ir apgavyste paveržė Lie
tuvai jos istorinę sostinę 1920 m. spalio mėn. 9 d. ir iki 
šiol nepaleidžia jos iš savo nagų. Taip Lietuvos gyvento
jai, kaip ir lietuviai, gyvenantys svetimose šalyse, per 
tuos septynerius Vilniaus pavergimo metus nė vienai va
landai nebuvo atsižadėję pasiryžimo atgauti Vilnių. Bet 
jų noras iki šiol neišsipildė, ir šioje valandoje neišrodo 
net, kad mes prie to tikslo stovėtume arčiaus, negu sep- 
tyneri metai atgal

Priešingai, yra davinių manyti, kad okupantų padė
tis Vilniuje šiandie yra sutvirtėjusi. Viena, lenkams pa
vyko pakelti savo autoritetą Tautų Sąjungoje, kurios 
paskutinis kongresas priėmė Varšuvon rezoliuciją apie 
pasaulio taikos palaikymą. Antra, lenkai rengiasi už
vesti taikos derybas su sovietų Rusija, kuri iki šiol viena 
iš visų didžiųjų valstybių atvirai remdavo Lietuvos pre
tenzijas į Vilnių. Trečia, Lietuvos pozicija tarptautinėje 
politikoje per keletą paskutinių mėnesių labai pablogėjo; 
ji pasiliko beveik be draugų' užsieniuose, o nuolatiniai 
jos kivirčiai su vokiečiais dėl Klaipėdos neduoda jai jo
kio galimumo dabar galvoti apie bent kokius žygius Vil
niaus reikalu.

vičius esąs nusistatęs pasirinkti pasilikti kunigu ir iš
važiuoti iš Lietuvos. Jis važiuojąs į Ameriką, kur 
gausiąs parapiją.”
Tautininkų organas prie šitos žinios nededa jokių 

pastebėjimų. Ar jisai tiki jos teisingumu, sunku pasa
kyti, nors jam butų buvę visai nesunku, pirm skelbsiant 
žinią, pasiteirauti arba pas patį Krupavičių, arba “dvasi
nėje valdžioje”, ar iš tiesų krikščionių lyderis yra šitaip 
baudžiamas. Bet “Lietuviui’ tur būt dauginus rupi savo 
dabartiniam priešui įkąsti, negu pranešti publikai tiesą.

Smetonininkai nori parodyti, kad ir dvasiškija bau
džia tuos, kurie prieš juos kovoja.

Bet jeigu butų tiesa, kad dvasiniai Krupavičiaus vir
šininkai nutapė jį ištremti iš Lietuvos, tai jisai butų susi
laukęs tokio pat likimo, kaip ir kitas Lietuvos klerikalų 
šulas, kun. Šmulkštys, kuris šiandie klebonauja kokioje 
tai Amerikos parapijoje ir tyli, kaip pelė po šluota.

LIAUDININKAI GRIEŽTAI UŽSIGINA SUKILĖLIŲ- 
’ 1 | • .K k

“Lietuvos Žinios”, polemizuodamos su tautininkais 
dėl Tauragės įvykių, straipsnyje “Kur jie veda” (rugsėjo 
14 d.) pareiškia, kad “partijos akimis žiūrint ir aršiausi 
provokatoriai nebūtų padarę blogiau, kaip Tauragėj pa
daryta”.

Vai. liaudininkų organas sako, kad partijos, kaipoTai labai liūdna, bet tai buvo galima numatyti senai.
Kad tarptautinių santykių plėtojimąsi turėjo greičiaus j tokios, su Tauragės įvykiais neturi nieko bendra, bet val- 
eiti Vilniaus užkariautojų, o ne Lietuvos naudai, “Nau-(džia savo priespaudos politika pastatė partijų centrus į 
jienose” jau buvo nurodyta, minint penktąsias metines tokią padėtį, kad jie negali palaikyti ryšių su provincija, 
želigovskijados sukaktuves. 1925 m. spalių m. 9 d. mu- jir tuo budu susidaro patogios sąlygos įvairiems kurstyto- 
sų dienraštis sakė:

“Tikėjimas, kad Vilniaus kraštas galįs artimoje
ateityje sugrįžti prie Lietuvos, remiasi tuo, kad są
lygos pokarinėje Europoje dar nėra galutinai nusi
stovėjusios...

“Natūralūs dalykas, kad šita nenusistovėjusi pa
dėtis Europoje sudaro pamatą kiekvienai nepaten
kintai tautai tikėtis, jogei vieną gražią dieną aplin
kybės pasikeis josios naudai.
tuviai semia savo viltį dėl Vilniaus atgavimo.

“Bet reikia pripažinti, kad tas nepastovumas 
Europoje laikui bėgant mažėja. Didžiausi prieši
ninkai praėjusiam kare, franeuzai ir vokiečiai, jau 
yra per pusę susitaikę. Locarno konferencija gal 
būt atves juos prie visiško susitaikymo. Įsitvirtinus 
gi taikai ties Reinu, netrukus ramus santykiai ims 
įsigalėti ir rytinėse Europos dalyse.

“Tuomet mintims apie kokį nors staigų ‘perver
smą’ tame plote, kur randasi Vilniaus kraštas, laips
niškai išnyks pagrindas. Tuomet viltys dėl Vilniaus 
atgavimo turės bit paremtos visai ne tuo, kuo dau
gelis jas remia šiandie.”
Jau tuomet, prieš dvejus metus, “Naujienos’ parei

škė, kad Vilnius galės bus sugrąžintas Lietuvai ne rezul
tate karo arba kokio nors “pučo”, bet tiktai — “bendroje 
Europos demokratizacijos eigoje”.

Karui arba ginkluotam sukilimui, kurio rezultate 
Vilnius galėtų būt atimtas iš lenkų, šiandie pagrindo be
veik nebėra. Bet pastarieji dveji metai, deja, nesustipri
no Europoje nė demokratijos jėgų, kurios galėtų atitai
syti imperialistų padarytą Lietuvai skriaudą. Pernai ir 
šiemet pasaulyje dar vis tebėjo stipryn reakcija, ir jos 
banga, pagaliau, užliejo pačią Lietuvą!

Butų stačiai kūdikiškas naivumas tikėtis, kad dabar, 
imperialistų ir diktatorių apsėstoje Europoje Lietuva 
galinti rasti užtarimo prieš grobuonius, kurie su tais im
perialistais ir diktatoriais eina išvien. O ir Lietuva šio 
je valandoje išrodo lyg ne savo rolėn patekusi, kuomet 
jos Voldemaras demonstruoja savo “draugingumą” plėš
riam jam Italijos juodmarškinių viršylai!

Taigi Vilniaus reikalas šiandie stovi labai prastai. 
To neveizint, butų dar peranksti sakyti, kad tuo klausi-' 
mu jau esąs tartas paskutinis istorijos žodis. Pasaulis 
tokioje padėtyje, kokioje jisai dabar randasi, amžinai ne
bus. Tarptautinė reakcija veikiausia jau yra pasiekusi 
aukščiausią savo galymybės laipsnį. Toliaus turi pradėt

I jams suagituoti atskirus partijų narius. “Mes esame tik- 
>ri”, tęsia toliaus Kauno laikraštis, “kad jeigu partijų 
! centrai turėtų normalinius ryšius su provincija, jeigu dėl 
Spaudos varžymų nesiplatintų visokių fafitastiškų gan
dų, tai nei vienas sąmoningas valstietis liaudininkas į 
Tauragės įvykius nebūtų įveltas.”

Tą pat veikiausia galima pasakyti ir apie socialde
mokratus. “L. Žinių’ pareiškimai pilnai patvirtina tą 

Iš to daugiausia ir lic-'nuomonę, kurią buvo išreiškusios “Naujienos” rugsėjo
29 d., kuomet jos rašė: v

' “...Sukilimas Tauragėje galėjo prasidėti tiktai 
dėl to, kad revoliucinio judėjimo priešakyje nebuvo 
jokio centro, veikiančio visoje Lietuvoje. Šiaip ko
kia butų buvusi prasmė ‘versti administraciją’ tolo
kame prpvincijos mieste, kuomet kitose krašto daly
se, ir ypatingai pačiame Kaune, nesidaro nieko?

“Išrodo, kad vadovaujantys centrai demokrati
nėse Lietuvos partijose iki šiol dar nėra pasiryžę ei
ti prie valdžios nuvertimo ginkluotos kovos keliu 
Ginklo griebiasi kolkas atskirų vietų žmonės, ku
riems pritruko kantrybės vilkti diktatūros jungą.” 
Labai galimas daiktas, kad'valdžia sąmoningai ir ve 

da tokią politiką, kuri verste verčia karštesnio tempera
mento žmones atskirose vietose kelti riaušes, Tai butų 
lengviausias būdas valdžiai išblaškyti opozicijos pajėgai, 
ir jas sutriuškinti. Bet tai visgi yra žaidimas ugnim. Iš 
menko “pučo” gali kartais išsivystyti judėjimas, kurio nė 
armotos neįstengs numalšinti.

Vikrumas ir Stiprumas
Kad visuomet yra pripažįstama, kad kūno silp

numas yra nenaturalis ~ kad stiprus, gerai maiti
nami žmonės gerai laikosi, kuomet tie kurie badauja 
dėl vitaminų stokos arba nedamaitinami, greičiau 
pagauna kosulį, slogas ir kitokius užsikrėtimus.

scons EMULSION 
’ turi savyje sveikatą teikiaiięius vitaminus cod-liVer, 

aliejų ir turi spečialės vertės dėl visokio neda-^A 
maitinimo stovio. Scott’s Emulsion yra malo- 
nūs vartoti ir pagelbėti atbudavoti kūną j O 
vikrų ir stiprų.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 26-49

“Laisvė” aprašo Detroito 
prk&faŠistinės konf ėrenci jos 
susirinkimą, laikytą rugsėjo 18 
š. m. Toj konferencijoj Alf. 
Misevičius, mušdamas j krutinę 
persiprašė darbiečių, sakyda
mas:

‘^Mauo straipsnyje, kur sumi
nėti darbiečiai, tai trylika eilu
čių ne mano, bet paties Aido 
jauno redaktoriaus darbas.”

Vadinasi, Misevičius pasako, 
kad jis nerašė apie darbiečius 
ir nerašys, jeigu “Aido” red. 
nepridės. a

O visai dar trumpas laikas, 
kai Misevičius vadino darbie
čius “desperatais”, “šmugelnin- 
kais” ir t.t. Bėda su tokiais: su 
kuriais iš vienos pila, už tuos 
ir kalba. “'Pilk, pilk, negailėk, 
tik už darbiečius kalinėk”.• « «

“Aido” leidėjai atstatė Bal 
t rusai tį iš red. vietos ir pasi
gyrė, kad Baltrušaitis bus ben
dradarbiu. Bet kol kas nema
tyt Balt, raštų “Aide.”. Tur 
būt, B. laukia, kol ADAI), pra
turtės ir pasiūlys du centu ir 
pusę už eilutę. z

♦ » »
t » ♦

Pora metų atgal “Ąįdo” re
daktoriai Baltrušaitis ir Aima- 
navičius rašė, kad kairiųjų tar
pe nėra gabesnių, kurie galėtų 
kritikuot B. ir A. Bet, štai jau 
matom, kad vienam davė “ki- 
ką”, o antras išsigandęs spruko 
iš CleveJando. Ir dabar tų pro
fesorių ir “elektrotechnikų” ne
sigirdi.

Mat, kol Balt, ir Aimanavi- 
čiui niekas nesipriešino, kol 
laikė ADAI), už vadus, tol jie 
dirbo. Kaip greit nustojo va-, 
dovybės, taip ir dingo jų noras 
dirbt dėl ADAD.

ADAI), t.enrto Komitetas bu
vo paleidęs Aimanavičių su pra
kalbų maršrutu. “Kalbėtojas” 
iper metus laiko neišdavė at
skaitos Centro Komitetui. O ka
da C. K. griežtai pareikalavo, 
kad Aimanavičius išduotų at
skaitą/ t. y. kiek “prakalbų” 
pasakė ir klek surinko aukų, 
tai kalbėtojas spruko iš Cleve- 
lando. Dabar ADAD. Centro 
Komitetas klausinėja tų koloni
jų draugus, kuriose Aimon. kal
bėjo, kiek pridavė pinigų Ai- 
manavičiui.

Puikus Aimanavičiaus darbas, 
ar ne? Pamatysim, kaip kal
tins Aimanavičių Centro Komi
tetas. Juk turės pasakyt vie
šai, kiek Aimanavičius surinko 
pinigų, taipgi turės pasakyt, 
kodėl pats “kalbėtojas” nepa
darė atskaitos per metus laiko.

* * #
Aimanavičius per visą laiką 

dirbo ne dėl ADAI)., liet dėl 
Baltrušaičio labo ir savo karje
ros. O paskutiniame ADAD. 
suvažiavime davė sumanymą, 
kad “Aido” spaustuvėlė būt 
perkelta Pittsburghan. Vadina
si, atiduot Baltrušaičio globai 
visą ADAD. turtą.

Apie Aimanavičių prie progos 
parašysiu plačiau. 

* * *
Detroito “baltrušailinis” ir 

darbiečių chorai norėjo eit į 
vienybę. Bet “baltrušaitiniai” 
atmeta vienybę, nes darbiečių 
choras pardavinėja “asilo aša
ras”, ir dar valdiško “asilo”. 
Darbiečiai, matyt, labai nori 
vienybes, tai kairiuosius gąsdi
na, sakydami:

“Jei jus (reiškia “baltrušai
tiniai”- V.J.Z.) vienybės neda
rysite su mumis, tai kaip pra
eityje pardavinėjome munšainą 
ir alų, kad pasilaikius, tai busi
me priversti pardavinėti ir at
eityje—ir visa kaltė puls ant 
jūsų”.

Detroito “baltrušaitiniai”, da
rykit vienybę, jei nenorit, kad 
darbiečiai pusiskanditų mun- 
šaine; išgelbėkit darbščius įį 
blogos,. . 

* * *
Amerikos “Homiinis|ai” vi

sada tvirtino, kad Rusijoj už: 
politiką nėra l>audžiami, ir kad 
politinių kalinių Rusijoj nėra, 
o tik kriminalistai ir vagys esą 
kalėjimuose. O dabar pasklydo 
žinia iš Maskvos, kad:

“Apvaikščiojant dešimts me-1 
tų sukaktuves nuo Rusijos re
voliucijos bus suteikta amnes- 
ija politiniams ir kriminaliams 

kaliniams, paeinantiems iš pro- 
’elarų ir valstiečių”.t (Pabrau
kiau—V J .Z.).

Vadinasi, išlindo yla iš maišo. 
O minėtą žinią net ir “komu
nistiškoji” “'Laisvė’’ patalpino.

* * ♦
^Lusvė” No. 235 Įierspaus- 

dino iš angį, laikraščio žinią, 
kad Trockis gavo kiką iš Kom. 
Int. Pild. Kom. Girdi:

“Komiternas kaltina Tnn-kį 
ir jo šalininkus organizavime 
nelegališkų opozicijos centrų, 
l>alaikyme slaptų spaustuvių ir 
vedime kovos prieš Kominter- 
ną ir... Komunistų Partijos 
centro komitetą”.

Vadinasi, kas sako, kad Ru
sijoj galima kritikuot Rusijos 
diktatūros klaidas, tas yra fa
natikas. Nes čia aiškiai pasako, 
kad “troekninkai” turi “slaptas 
spastuves”, ir, kad viešai už
daryta burnos. Gi ir patį Troc
kį su Vujovičiu išvijo iš Pild. 
Kom. už tai, kad jie kritikuoja 
Stalino vedamą liniją.

Išmetant Trockį su Vujovičiu 
iš Pild. Kom., anot “Laisvės”:

“Kominterno pildomasis ko
mitetas dar kartą padarė Troc
kini pastabą, kad jis turi pri
silaikyti disciplinos, kad turi 
pildyti savo pirmesnj pareiški
mą...” (

Matot, tik “pastabą padarė”. 
O jei Trockis dar bandys kri
tikuot, tai pastabos nebus. Kas 
bus, tai atspėt labai lengva: 
paskelbs Trockį kapitalistų 
bernu, o tada “pakutens” švi
nu pašones.

Jeigu Trockini, Zinovjevui ir 
kitiems žymiems vyrams užda
ro burnas, tai prastesni, be 
abejo, negali ir prasižiot. Vot, 
ir patiems komunistams lais
vės žodžio nėra, ir ką jau kal
bėt apie socialdemokratus ir 
kitus.

* * *
“'Laisvė” ir “Vilnis” labai tan

kiai verkšlena, kad buvę jų 
draugai ženydamiesi atsiklau
pia prieš altorių, kūdikius krik
štija ir tampa parapijonais.

Vadinasi, beskaitydami “V.” 
ir “L.” tampa Dievo patepti- 
niais. Tai taip “Vilnis” su “Lais
ve” dirba “komunistus”.

Geri mokytojai, ar ne?
—V. J. Z.

BLOGOS SLOGOS? VAR
IOKU' “CASCARETS" 
DEL PRAVALNINIMO SĮ

VAKARĄ
Nebus galvos skaudėjimo, užkie

tėjimo, slogų ar rugštumo 
viduriuose iš ryto

Nusipirkit už 10c baksuką.
Galvos skaudėjimas, raugėji

mas, apsivėlus liežuvis, užkimu
si nosis nuo slogų visuomet 
atsiranda nuo sugadintų kepe
nų, lėtai virškinamo maisto vi
duriuose arba didelių rugštumų 
viduriuose.

Nuodingos medžiagos susigrū
da žarnose, vietoje, kad butų iš
mestos lauk, jos įsigauna į krau
ją. Kuomet tie nuodai dasiekia 
švelnių smegenų ir užgula juos, 
tuomet greit pasidaro galvos 
skaudėjimas.

Cascarets greitai išvalo skilvį, 
prašalina skilvio rugštumus, ne
suvirškintą maistą, gasus, pra
šalina perviršį syvų iš kepenų ir 
prašalina visus nuodingus liku
čius iš žarnų.

Cascarets pavartoti iš vakaro, 
tikrai sustiprins jumis iki ryto. 
Jos veikia kuomet jus miegate 
— už 10c baksiukas nupirktas 
nuo aptiekoriaus reikš švarią 
galvą, skilvį, atšviežins kepenis, 
žarnas mėnesiams laiko.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą deltc 
kad pačios Naujienos 
vr»

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas z

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

Val.; 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868
CHICAGO, iLL. \

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

Telefonas Boulevard 1939 •
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, III

............... ........ — ■ ...... " ■
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

DK. A. J. BERTASH
8484 Halsted St.

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

Kės. 8201 So. Wallace Street

•k

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
L.IRTUV1S DKNT1STAS

4645 So. Ashland Are.
Ant Z.aleskio Aptiekog 

CH1CAGO, ILL.

>-

Res. 6600 So. Ąrtesian Avė.
Pnone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS JH CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwaukce Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia
.. —------ ■ J

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 ilj,i 12 d.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. VVestern Avė.

Tel. Lafayette 4146
I nuo 9 iki U v. ryto 

Valandos / nuo g 9 vait va]k

Off. Yards 3557 Res. llemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTJSTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedalioj pagal sutartį
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CH1CAGO, 1LL.



Penktadienis, Spalio 7, 1927 NAUJIENOS, CEICHp, HU

f NAUJOS KNYGOS 
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRCJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........................  >2.5Q
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  >1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, val
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ............................................$3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ........:..............................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRftVCS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .....................-
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................ ................. ....................

Rašybos vadovilis su rašybos Žodynėliu. Išleistas 1926 
metais. x

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................... ......... —..............— 55c
Namų darbai, naminč sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

. 50c

>7.00 
.. 50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

ATVIRAS LAIŠKAS CHICAGOS LIETUVIAMS
GERBIAMIEJI:

Šituo svarbiu laišku kalbame į Jumis —- Jūsų pačių rei
kalu. Raginame Jumis dėtis į Chicagos Lietuvių Draugiją 
Savitarpinės Pašaipos, kur yra viena iš stambiausių pašal
pos organizacijų mieste Chicagos. šitos Draugijos pinigi

nis turtas siekia arti $20,000 ir jos narių skaičius apie tūk
stantis. žodžiu sakant, šitos Draugijos finansinis stovis y- 
ra pilniausiame žydėjime, pertat tikriausiai ^.ižtikrinta kiek- 

vienam šios organizacijos nariui priklausoma pašaipa išti
kus ligai ir pomirtinė — ištikus mirčiai.

Mažai yra pašalpinių organizacijų, kurios taip tiksliai 
galėtų aprūpinti savo narių rytojaus dieną — ištikus jų li
gos nelaimei, kaip kad Chicagos Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašalpos, čia paminėtina, bent svarbiausi faktai kas 
būtinai reikia žinoti kiekvienam Chicagos lietuviui — vy
rui ir moteriai, kuriems rupi tinkamai apsaugoti savo ry
tojaus dieną, savo paties naudai, kad laike ligos šeimyna 
nejaustų trukumų, kad skurdas nebūtų sergančios šeimy
nos nario svečiu ir ištikus mirties priepuoliui, butų tinka
mai palaidotas be piniginių nuostolių tiems, kurie rūpinasi 
velionio paskutiniu patarnavimu.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. nariai turi 3 pašal
pos skyrius ligoje — 1-mo skyriaus serganti nariai gauna 
ligoje pašalpos $6.00 savaitėje, 2-ro skyriaus serganti na
riai gauna ligoje pašalpos $10.00 savaitėj, 3-čio skyriaus 
serganti nariai gauna ligoje pašalpos $16.00 savaitėje. Po
mirtinė nariams sumokama iš Draugijos iždo — nariai liuo- 
si nuo mokėjimo pomirtinės duoklių, taipgi liuosi nuo baus
mių už nelankymą susirinkimų, parengimų ir tt.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. savo nariams išmo
ka pašalpą ligoje byle kur gyvenantiems Suvienytose Val
stijose Amerikoje. Nariai iškeliavę į Lietuvą gali būti 
Draugijos nariais su teise gauti pomirtinę. Nariams ligos 
pašalpa mokama 70 savaičių, o už susižeidimus iki pat mir
čiai. Nariai nėra šalinami iš Draugijos neatsižvelgint kiek 
metų narys sirgtų, pasimirus yra išmokama pilna pomir
tinė — pomirtinės paveldėtojui.

Šituo laiku Chicagos Lietuvių Draugijoje eina vajui 
tikslu, kad davus progą visiems Chicagos lietuviams — vy
rams ir moterims nuo 16 iki 45 metų amžiaus ateiti j šitą 
Draugiją. Įstojimas Draugijon eina sulig amžiaus. Laike 
šio vajaus priimamos ir čielos Draugijos bei kliubai — są
lygos dėl (stojančių pašalpinių organizacijų gana prieina
mos. Lietuviai toliau gyvenanti nuo Chicagos irgi gali įs
toti Draugijon, bet būtinai privalo atvykti asmeniškai pas 
Draugijos daktarą egzaminacijos reikalui.

Yra aišku kiekvienam, kad sėkmingas bujojimas pa
šalpos organizacijų yra galimas tų, kurios turtingos pini
gais, skaitlingos nariais, moka įtraukti čiagimį lietuvių 
jaunimą, turi atsakomingą tvarką Draugijos nariams, ku
ri neapsunkina esančių narių organizacijoje — tinkamai 
narius aprūpina ligos nelaimėje ir tt. Tokios orgaizacijos 
yra palaima savo nariams, nes jie randa širdingą patarna
vimą laike ištikusios jų gyvenime tragingo nuotikio. Šito
kia draugija yra Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpinės 
Pašalpos, pertat visiems Chicagos lietuviams verta dėtis 
prie šitos organizacijos, nes laike ligos nelaimės turėsite 
kaip piniginę, taip ir moralę paramą.

Lietuviai, vyrai ir moterys, dar sykį esate nuoširdžiai 
kviečiami į Chicagos Lietuvių Draugiją S. P. aprūpinimui 
savo pačių reikalų. Prašymą įstoti Draugijon gali priduo
ti pas kiekvieną šios Draugijos narį, veikiantį kontestantą 
arba kreipkitės asmeniškai į Draugijos Kontesto Raštinę, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienose”) 4- čia galėsite gauti 
reikalingas informacijas apie Draugiją ir išpildysite apli
kacijų įstojimui į Draugiją.

Jeigu Tamstai nėra liuoso laiko asmeniškai atvykti | 
Kontesto Raštinę, malonėkite išpildyti žemiau esamą “Pa
reiškimą” ir iškirpę prisiųsti į Kontesto Raštinę žemiau 
pažymėtu adresu. Musų Draugijos atstovas atvyks pas 
Tamstą asmeniškai pasikalbėti šituo reikalu Jūsų nuskirtu 
laiku arba suteiks reikalingas informacijas laišku. Lauksi
me. ,j

PAREIŠKIMAS:
Noriu įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon S. P., bet neturėdamas 

liuoso laiko atsilankyti asmeniškai j Jūsų Draugijos Kontesto Raš
tinę, prie_ 4- , 7 * * .
paaiškinimui man reikale įstojimo Draugijon arba suteikite plates
nes informacijas laišku.

Mano Vardas Pavardė ........... «.......................................
Adresas ..............    -............. •............
Lubos .................  Telefonas .....................-.....................................
(Iškirpę šitą “Pareiškimą" siųskite žemiau pažymėti} adresu)

Chicagos Lietuvių Dr-jos Kontesto Rastinė, 
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

iiko atsilankyti asmeniškai i J 
išau Jūsų Draugijos įgaliotinio atsilankyti į mano namus

KORESPONDENCIJAS

KANADOJE

‘ ’ 7’.?x’ii kūlimo 
Visi darbininkai turi 
Darbininkui duoda 

valgį ir 60 dolerių 
Padieniams darbi-

(Kask, provincija)
Gavau ndo vieno kelionės 

draugo latvio laiškų iš Sask. 
provincijos. Jis rašo, kad ten 
šiuo metu sunki darbymetė. 
Oras labai gražus ir ištisus mė-

Ar jus žinote, kad
Vergija yra priešistoriškas daly

kas, ji liko sukomercelizuota romė
nų. Kai kurie jų turėdavo net po 
10,000 vergų. 1834 Britanijos kolo
nijos paliuosavo apie 800,000 ver
gų, o civilinis karas prašalino ver
giją Jngutįnč.se Valstijose. Vergijos
Ar jus žinote, jei jums yra nusibo
dę paprasti cigaretai, tai rūkykit 
Helmarus. Sykį dasilytėjęs juos lu
pomis, jus laimėjęs. Jus niekuomet 
neužmiršit jų. Susį/ikit Helmarus 
šiandie.

nes::’." t 
darbai, 
darbų, 
kambarį, 
mėnesiui,
ninkama mokama nuo 6 iki 8 
dolerių 10 valandų darbo die
nai. Darbymetę tęsia 4 mėne
sius, vėliau daug darbininkų be 
darbo, bet kiekvienas darbinin
kas turės užsidirbęs apie 200 
dolerių, kurių pakaks per Žie
mą pragyventi. Daugelis far- 
merių dovanai duoda kambarį 
darbininkui gyventi per žiemą, 
kiti važiuos į miestą,— moky
tis ar ieškoti darbo.

V Z

Ta b akas
Anksti pavasaryje gerai mėš-

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

,Naujienose

Šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietis* 
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas

PJLAYER. SPfCIAL
---------  30 DAY

TRIALUSED PI.AYER
SALE

Paiaukit telefonu, palaikytini 
vieny Ii tų outfit’ų

dabar nėra jokioj civilizuotoj šalyj. ju įtręštoje žemėje pasėja ta-

Feen'a-mmt
Liuosuotojų 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik

Mėtos ..

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 

Petternų Skyrius
III.

Eagle Brand 
nęa daugiau 
kių negu kiti 
maistai.

CONDENSED MIIK'

rei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

Kiti vartoti 
i r perdirbti 
Rrojikliai pi
giomis kaino
mis.

bakų. Apdengia stiklais, kad 
netikėta šalna nesušaldytų. Ta
bakui tinka tiktai smėlis, gerai 
Įtręštas mėšlu ir mineralinėmis 
trąšomis. Tabakas sodinama 
su mašina. Pora arklių lėtai 
traukia, vienas žmogus laiko 
vadele, o du žmonės paduoda 
diegus į mašinų. Mašina pirma 
peiliu skrodžia pusės pėdos gy
lio ir i/į, pėdos pločio grabutę, 
paskui iš bačkos bėga vanduo 
į graliutę ii- skamliutia duoda 
ženklą, kada statyti į grabutę

Ryti, kol mašinos dalis, du lo
veliai iš šonų ir iš viršaus, 
standžiai suspaudžia žemę, tuo 
metu antras žmogus stato/se
kantį diegą. Kurie negerai pa
sodinami su mašina, tai vėliau 
pataisoma su rankom. Su ma
šina per dieną pasodinama apie 
5,000 
lietui

diegų. Po kiekvienam 
su mašina apkaupiama. 

su matiku visos iškapoja- 
Viršunė su žiedais nuski- 
kad augių didesni ir sto- 

Nuskynus viršūnę

mos.
narna, 
resni lapai, 
iš po kiekvieno lapo išauga ša
kelė su žiedais, toji šakelė iš
laužiama; tai ilgas darbas, nes 
vienas šakeles išlažus išauga ki
tos, viso tris kartus reikia iš
laužti šakeles. ( Kuomet taba
kas pradeda gelsti, tai jis plau
namas. Vienas žmogus laiko 
pusantro metro ilgio lengvą 
lazdutę, o kitas augantį tabako 
diegą peiliu perskelia iki pu
sės ir nupjovęs perskėlinią per
kabina per lazdutę. Kiekvieno
je lazdutėje kabų po 7 diegus; 
viso 10(M) sukabina liuosai į 
speciali sandarų namuką, kur 
yra tik durys ir aukštinis karš
čiui išleisti. Per 4 ar 5 dienas 
sausu karščiu tabakas džiovi
namas. Pirmų dieną duodama 
90° F. laipsnių karščio, kas
dien karštis didinama ir pasku
tinę dieną karštis būva 180° F.

P us ryčių Kami) a riui 
Visokių Spalvų

ŠMOTŲ PUSRYČIŲ SETAS

$19.50
Pasirinkimas visokių enamel. Nuleidžiamais šo
nais stalas, stipriomis kojomis ir keturi Wind- 
sor su atsirėmimu krėslai, pritaikintos stalui 
spalvos. Viskas už paminėtų kainų.

CENTRAL DISTfUCT FURNITURE CO.
3621-23 S. Halsted St.

25 centus.

Naujienos 
1739 So. Hateįed St. 

Chicago, 111.

TRAYSER PIANO 00. f
1538 West Chicago Avė. 

Haymarket 4725-8515

Atdara vakaraia iki 9 vai.
Nedalioj nuo 11 ryto iki 4 po pietų.

limainykit j tavo seny inatrumenty 
kaipo dalį {mokėjimo

ATSIŲSKIT A| KUPONĄ 
Trayaer Piano Co.

1538 W. Chicago Avė. 
Prisiųskit pilną nuraią grojiklių
bargenų dabar išparduodamų—be 
atsakomybės man.
Vardas ......
Adresas ........... ............. .................___

The Foreman Banks

Bankas su Draugais
MES KALBAM JŪSŲ PRIGIMTA KALBA 

ŠIAME STIPRIAME SENAME BANKE

Mes turime žmones šiame dideliame banke, kurie kalba 
j i lietuviškai gerai, kurie atliks jūsų biznį, pagelbės jums— 

j į greitai, tikrai, saugiai.
Jus gerai žinote nesuskaitomas progas dėl taupymo savo 
pinigų, kokį atlyginimą jus už tai gaunate—galite įsigyti 
namą arba biznį.
Bet taupykit savo pinigus SAUGIAI. Bet neatsargiai na
mie.
Šis bandas kviečia jumis su taupymais. Daugelis jūsų tau
tiečių čia veda savo bankinius reikalus. Randasi parankioj 
vietoje. Kodei nedaryti biznio seniausioje ir saugiausioje 
bankoje viduryj vakarinių valstijų.

“Didele, draugišką įstajga, kur 
dvasia yra demokratine ir joje 

malonu daryti biznį."

The Foreman National Bank 
The Foreman Trust and Savings Bank

- La Šalie and Washington Streeta, Chicago

Resources Exceed 100 Million Dollars

laipsnių. Tuomet per naktį rei
kia saugoti, nes išdžiuvęs taba
kas kartais nupuola ant įkai
tusio pečiaus ir kyla gaisras; 
vienu metu “surūkyti” apie 500 
svarų tabako, 250 dolerių ver
tės, yra jau perdaug. Prieš sau
lės, tekėjimą drėgnam orui 
esant sausas tabakas iš namu
ko išimamas ir sukraunamas 
sausoje vietoje krūvose ir dar 
suspaudžiamas, kad pageltonuo
tų. Vėliaus npo kamieno lapai 
nuskinami ir surišami į saujas, 
po to apie 20 saujų supresuo
jama į poką ir suvyniojus po
pierių parduodama fabrikai! po 
centų svarui. Kita rųšis taba
ko džiovinama daržinėse, be 
pečiaus; tas pigesnis, tik 25 
centai svarui. Jeigu savininkas 
pats nedirba, tai tabakas duoda 
75% gryno pelno. Fabrike pa
daro jau rūkomą ir kramtomą 
tabaką.—‘Žalgiris.

r . "f1! ' ■ ■ " 1 .... .. ■>

Jos. F. Budrik {Ine. į
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705 
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DIDŽIAUSIA PIANŲ, RADIOS 

IR MUZIKOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖ.

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Fumiture

Ūse

eaar
e^Polish
at all

Rudeninis seezonas jau čia, jus galite gėrėtis geera mu
zika ir ftitbolės sportu iš oro jūsų pačių namuose su 
Brunsvvick ir R. C. A. Radiola, Atvvater Kent ir Fresh- 
man Radio.

Atvvater Kent vė
liausi modeliai 
kaip ant paveiks
lo už $120.00 
Freshnian vėliau
si modeliai kaip 
ant paveikslo, už 
$98.00 ir aukSč. 
Radiolas už $78.- 
00 ir aukščiau. 
Phonogra p h ir 
Radio krūvoje už 
$79.00.
Užlaik ome v ė- 
liausius Bru n s- 
wick įr Columbia 
Lietuviškus Re
kordus ir Roles.

Pirk kas geriausias Radro, mokėk iš lengvo džiaugda
masis kas pasaulyje veikiama. Aplankyk musų Radio De
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš ko pasirinkti. 
Atdara vakarais iki 10 valandai. Nedėliomis iki 1 po pietų.

Tris Rdio eeexpertai visados jums yra gatavi patar
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame j naujos mados už labai prieinamą kainą.
Šitą kuponą prisiuvami mums arbą atnešdami į krautuvę, gausite 
dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavardė ................................................................................

Adresus .................................................................................... ............

U.U

Garsinkitės '‘Naujienose”

Jngut%25c4%25afn%25c4%258d.se


PUBLIKOS PASIRINKIMAS

Per daugeli metų publika vis no
rėjo geresnių cigare!ų ir dabar ji 
turi Old Gold ('igaretus. •

Pripnžinimas publikai šių gerų 
cigurėtų yra nbelnas. Tiek daug jų 
\ ra pareikalavimų, kad išdirbėjai 
jokiu bildu negali spėti išdirbinėti.

P. Lorillard kompanija išdirbi* 
nėja eigaretus jau virš 165 melų ir 
visa savo patyrimų per tiek daug 
metų įvedė į Oold Gold eigaretus. 
Tai yra kas nors naujo eigaretuo- 
se. Publika pripažino ir priėmė 
juos kaipo gerinusiu^ eigaretus.

Jų išpardavimas eina labai smar
kiai, šio laikraščio skaitytojai yra 
laimingi, jei jie gauna Ksavo apie- 
li’.kėi nusipirkti ()id«(iold cigare- 
tv

Old Gold cig.irctai yra padaryti 
iš geriausio |nbakt\ Jus galit rūky
ti juos r\li), dienų ir vakare ir be 
baimės dėl gerklės iritavimo.

Sk:«it\kil Old Gold eigarolų ear- 
toon skc’.bimus šiame laikraštyje. 
Iš .'k i | kit iu >s ir is.kliiuokit į kny
gų. Jie suteiks jums užtektinai juo
ko ir praleiskit linksmai valandų 
su .šeimyna ir draugais. Jie hdpv 
reguliariai šiame laikraštyje.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Politiniu kliubų dūmei
Chicago j yra susiorganiza

vęs visų lietuvių amerikiečių 
republikonų politinių kliubu 
centras. Tas centras vasaros 
laiku buvo surengęs gan pa
sekmingą piknikuJuslice Bark 
darže. Pasirodė, kad Centras 
turi užuojautos.

Dabar, rudenį, šaukiama su
sirinkimas atstovų visų kliu
bų, kurie yra išrinkę tokius at
stovus į Centrą. Paginame 
taipgi išrinkti atstovus į Cent-

NAUJIENOS, Chicago, IU. Penktadienis, Spalio 7, 1927

Akiu Ekspertas
Kreivos akys ištaiso
mo per ekspertą, su 
laisniu gydytojo ir chi
rurgo, randasi virš 27 
metų prie State St.

ra ir tuos kliubus, kurie dar 
nėra išrinkę atstovų. Centro 
atstovų susirinkimas įvyks spa
lio 14 dieną p. Meldažio sve
tainėje, 2244 W. 23rd place.

Yra svarbu, kad visų kliubų 
atstovai susirinktų, nes komi-

PATAR1MAS DYKAI
Kreivos Akys
Silpnos Akys
Skaudamos Akysj 
Raudonos Akys -, r- - -    — - -  < -■
Varvančios Ausys
A taikiausios Ausys
Kurčios Ausys 
Žvynuotos AusysI

Perdiilelė 
Kumpa 
Raudonu 
Varvanti

Nosis
Nosis
Nosis
Nosis

Pasididinus Gerklė 
Su Goiteriu Gerklė 
Su Tonsilais Gerklė 
Su Kataru Gerklė

Akiniai Pritaikomi Nebrangia Kaina

DR. FRANKLIN 0. BARTER
177 No. State St., Chicago 

Valandos, 9-5. Nedėlioj, 10-12

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

tetai išduos raportus ir bus 
svarstomi klausimai, liečiantys 
sekančių metų balsavimus. 
Svarbu juk yra lietuviams pi 
Bočiams įsigyti daugiau galios 
politikoj, svarbu susipažinti sv 
nauju “primary” įstatymu, 
svarbu suprasti, kaip bus ren
kami precinktų komitetai ir j\ 
vadas visai wardai.

Taigi, jei yra svarbu tai ži
noti, tegul jūsų kliubų atsto
vai atsilanko į minėtą susirin
kimą ir sužinoję visa tai iš 
duos savo kliubuose raportus.

— Sekretorius.

Padėka ir atskaita
Ačiū p. Eudeikiui už rūpini

mąsi laidotuvėmis tokių, kurie 
yra beturčiai, kaip Jonas Vaš
kas, palaidotas rugsėjo 6 die
ną Lietuvių Tautiškose kapinė
se. Taipgi ačiū visiems auka
vusiems, idant padengus grabo 
riaus išlaidas. Aukavo: S. Ra-! 
kauskas ir F. Račkauskas po 1 
10 dolerių; P. Podinas, T. Ku- I 
kevich, L. Andrejauskas, P. i 
Urenąs ir J. Rakausk po 5' 
dol.; J. Galminas, M. Ligeral-' 
tis, S. Norvaišas, J. Butkus, J. 
Kadelskis, J. Karvelis, I). Bee- 

iter, A. Genis ir J. Ungaras po 
2 dol.; J. Bratkauskas, J. Įva
žas, T. Kazragis, P. Galvanaus
kas. J. Pučinskas, M. Eliukas, 
J. Klimk, G. Klink, S. Nem- ' 
causkas, F. Šalkauskas, F. 
Daubar, H. Baviry, .1. Slavins-i 
kas, P. Jekonis, J. Janusavich,! 
W. Kelly ir M. Skirgaitis po 1 ■ 
dol.; G. Sudinskas 50č.; rasta 
mirusio $1.50c. Viso pinigų 
surinkta $82.00. Pinigai įteik
ti graborui Eudeikiui.

—S. Rakauskas, 
6400 Maryland avė., Chicago.

Draugiška vakarienė

Roseland
IJetuvių kalbos vaikams 

mokykla Aušros knygyno kam
bariuose jau 

MADOS. spalio tapo 
--------- pirma diena 

Norint gauti vieną ar daugiau viri Rytojas yra 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti .
paduotų blankutę arba priduoti pa- tikėtis, kad

atidaryta. 2 d 
užregistruota su 

13 jaunuolių. Mo- 
V. Poška. Galifha 

vaikučiams bus

I SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musu gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne sumA $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99 .............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 303 ................................................................  2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi, 384, apdaryta.......... 3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ............................................................................ 1.25
vFizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta..............................3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais,

vyzdžio numerį, pažymėti inierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą^ Kiekvieno pavyzdžio kainu 
5_> Galima pruūųsti pinigus
wrbaz1<ia.HOS ženkleliais kartu su ui- 
sak^mu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern* Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

3165 šokiams ir vakaram^ tinka
ma suknelė. Galima siūdinti iš švie
sios arba sunkesnės materijos. Ji 
visados išrodys graži ir pritiks kiek
vieno amžiaus ir sudėjimo moteriąi 
arba panelei.

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

lengva pramokti lietuvių kal
bos ir rašybos. V. Poška netik 
žino gerai lietuvių kalbą. ir 
rašybą, jis taip pat gerai r.u- 

' pranta ir anglų kalbą. Jeigu 
vaikučiai negalės suprasti ką 
nors lietuviškai, tai jiems bus 
išaiškinta anglų kalba.

Vaikučiai bus mokinami 2 
sykiu savaitėj: nuo dešimtos 
valandos ryto subatomis ir ne- 
dėliomis. Tie, kurie norite, 

'kad jūsų vaikučiai butų tinka
mai mokinami, nevilkinkite lai 
ko, pradėkite leisti tuojaus.

1 Mokinimas bus dykai. Pasidė- 
kojant draugijų delegatams už 
suteikimą mokyklai veltui Au
šros kambarių, taip pat ir V. 
Poškai, kuris sutiko veltui mo
kinti, bus kiekvienam prieina
ma pramokinti savo vaikučius, 
šią mokyklą tvarkys tėvų ko
mitetas. — Reporteris.- - - - 1 , , 

Šiandie visi į Lietuvių
Auditoriją

Vilniaus Dienos programa bus 
pažymėtina visais atžvilgiais

Šiandie vakare visi keliai 
ves į Chicagos Lietuvių cent
rą — Bridgeportą, kur įvyks
ta didelės iškilmės musų isto
rinės sostines pagerbimui.

Sprendžiant iŠ, apvaikščioji- 
mo programo ir bendro ūpo, 
žmonių turės suplaukti iš visų 
Chicagos kolonijų.

Sugrįžusiam iš Lietuvos inž. 
B. Simokaičiui ir jo draugams, 
spalio 1 dieną pp. Kaulinai sa
vo namuose buvo surengę 
smagią vakarienę. Vakarienėje 
dalyvavo pusėtinas būrelis sve
čių.

Baigiant vakarienę, toast- 
masteris M. Šileikis. paprašė 
svečius pasakyt toastą p. B. Si- 
mokaičiui. Pats Simokaitis pla
čiai papasakojo ką jis matė iri 
patyrė Lietuvoj. Pasak jo, 
Lietuvoje nesą taip bloga. Jei
gu nebūtų tokio aštraus politi
nio judėjimo ir kovos su f ašis-; 
tų šnipais ir jų varoma provo
kacija, tai Lietuvoje butų gali
ma neblogai gyventi. Lietuva 1 
dabar yra daug progreso pa- j' 
dariusi. Gyvenimas kuriasi, in- , 
dustrija nors dar labai silpna, 
bet visgi pradeda jau daryt • 
žingsnių pirmyn.

Inž. Simokaitis neskaitant 1 
Lietuvos, aplankė dar ir apie1 
pustuzinį kitų valstybių, tyri- ’ 
nedarnas elektros industriją.1 
Sugrįžo jis linksmas ir paten
kintas savo kelione.

Reikia tarti pp. Kaulinams 
ačiū už jų malonų draugingu
mą ir vaišes. Pp. Kaulinai vi
sada yra draugingi ir svetingi, 
uŽtn.t jie ir draugų daug turi.

P-nia Kaulinienė yra biru lie
tė, dainininkė ir puikiai skam
bina pianą ir savo dukteris 
mokina muzikos. — Svečias.

RYTOJ DZŪKAS RISIS 
SU SIMONSU

Nors Sinions ir gorilos var
dų įgijo, sako Bancevičius- bet 
iš paminkysiu jį taip, kad jis 
tuoj pasidarys žmoniškesnis.

Dzuko-Simonso ristynes įvyks 
rytoj vakare Strumilos svetai
nėj. Bus dar ir kelios kitos ris
ti k ų poros. —S.

WENNERSTENS
Vohemlan ZTppo

TIKRI APYNIAI

Čia yra dainos bei eilės visu musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38 ...............  25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 .....................................50
Cit, Paklausykite, pusi. 190 ....,/...............  75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ............................................ 20
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .................................50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190........................................ 75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31.................. 75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilara.ščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.............................  25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31.............................15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 .............................40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.............................35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Ilčmero—Odisėja, pusi. 291 ...........................................  1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos, ir paveikslai, pusi. 230 ..............  1.50

pusi. 79...........................................................................60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—-Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 .....................................  3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .....................................  4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .............................................  2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) ....................... v.............2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus ............................................................. 1.75

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos

9

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 231 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ......................  1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252 ................... *... 1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 ......................... 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, push 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 ....................................... <....  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, push 256 — 1.00
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217...............................................1.00
Marike—Vargšo, pusi. 60....................................................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136..... 60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi.

161 ........................ _.......................................................75
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite Čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug

i NAUJIENOS Pattem Dept.

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

siųsti man pavyzdi No ....... —
Mieros......................— per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) , 
h...................................„—■■J

Kas mėgsta sekti Lietuvos 
politiką, tas užgirs daug naujo 
ir įdomaus. Kuriems patinka 
muzika ir dainos, geresnės pro 
gos neras paklausyt vieno ir 
antro, kaip šį vakarą Lietuvių 
Auditorijoj.

Apart to, savo atsilankymu 
mes pareikšim užuojautos bro
liam vilniečiam. Taigi trauk im 
visi į Vilniaus Dieną. —V.

Atsišaukite
Alla Margot atsPiepkite. Yra 

tamstai atėjusi telegrama, Kreip 
kitės j “Naujienų” ofisą ir 
klauskit p. M. Jurg’elionienės.

NutaiMtVIrtd|-PAznjRtlflT 
mUOSTYKIT-PARAGAUKTr 
r//a?/ apymm

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
fiįp pataria Lietuvos bankai

naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ..............40
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114................... 60
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88 ............... 30
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi, £1 ................. 25
IJetuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169 u.... ................75
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .........40
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48.............................35
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46................. 30
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.................................. '.40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................... 20
Lietuvos Ul$is—Rimkos, pusi. 133 .......... '.......60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 25 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 ..............  40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70................................................ 50
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. .35 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Nfouleri Rz., puslapių 105........................................... .80
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .......................................................... 75
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65 ..........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ......................  1.00
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 .............................25
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 ....... .'70-
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais ........................................................ '.... .75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševjčiaus, 

pusi. 31.  y.................10
Vokiečių" Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ................. 90
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139............. 75
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi........50
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 ..........................................................45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 ..........................................................................90
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 ... ....................................................... v .60
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111......... 75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusl.^86................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108............. 60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta .........    90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta........... l;00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto.‘Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63.......................................  .40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.........  80
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 .................. 50
Kelią tiesiant j Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......... 30
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ...........................  35
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141......40

Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ..................50
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56........................ 60
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.........................60
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63........................................ 30
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40.......................................... 10
Bramizmo Stebuklai—Got j es, pusi. 77.............................40
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .............................30
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.......  15
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta ..............................  1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pu<»l. 43,

su paveikslais............................................................... 20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su pateikslais, pusi. 31......... 20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59..........................  30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28.......... 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

puslapių 68 ....................................................................40
Gamtos Pasakos - šalčius. Su paveikslais, pusi. 42..........20
Pasakėlė—Mašioto. (Su paveikslais, pusi. 55 ..................... 30
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.............................30
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32 .................................... 20
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.....................30
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 ......................... 75
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 ................................  90
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32 ................................................ 20
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................... 90
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55........................ 40
Jurų švyturys Sinkevičiaus, pusi. 39 ............................. 20
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47......................... 20
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ..............  20
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29.......... 15
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ...........................  20

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietdvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—rMurkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 180 ...............t..................................................90
Vaikų Darbymečiui- Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 319 .....................................................  1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80... ................2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177..................  1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms. 
Tilžėje, 1923, pusi. 64.......................................  .30

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siųskite sekamu adresu:

NAUJIENOS,
«

'Tu1 '1 i;"iir!'i'Įi'ffi - 'i >iJ. jl'iU'U iiJ J1 ~L nT iįi"i'iLriiįl, s

1739 So. Halsted St., Chicago, III.



KAiatirum rlnemrn, m

GYDO
Kraujo, odos, chronPd/as 

slaptas ligas vyrų a motorų 
penas žaizdas* ligas r^ctal,

Dr. J. W. Beaudette

Tarp Chicagos 
Lietuvių

šiandie gros Vilniaus Dienoj

VIRŠU1 ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Nortli Side

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 >kj 4:30 po pietai
REZIDENCIJA:

2226 MarehaU Blvd. x
TELEFONAS CK A W FORD 1480 

TELEFONAS CANAL M64

Pastaba: Mano ofisas dabar 
das naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMESRISTAS

ran-

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšlj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisinga* akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedegioj 10 iki 1 vai. po pietų.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Houlevard 7589

Tel. Boulevard 4139
A. MASAI.SKIS —

CRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojaa 
2314 W. 23rd Flace 

Chicago. III.
Patarnauja laido

tuvėse Icuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

1 Morning Star Kliubas rengia 
bąlių

Subatoj, spalio 8 d., Morning 
Star Kliubas Meldažio svetai
nėje rengia pasilinksminimo 
vakarą. Taigi, kaip matote, 
Morning Star Kliubas yra vei
kliausias iš visų Northsidės 

įkliubų bei draugijų. Vos tik 
užNibaigė išvažiavimai į girias, 
jauNjugcbėjo kliubas surengti 
pasilinksminimo

I 1 \ 1 1 •

.Daugeliu klausia, 
ning Star Kliubas 
niduidoš 
gramu ir 
kius. Taigi dėlto, kad Kliubas 

lyra pasilinksminimo kliubas, 
tat ir rengia tik pasilinksmini- 
nnts. Be to lietuviški progra- 

linai dažnai esti nuobodus ir 
jaunuomenei ilgu laukti šokių. 
Kad užganėdinus jaunuomenę, 
kuri nori daugiau pasilinks
minti, o ne programo, ir ren
giama vien tik šokiai. Seniai 
turi progos pasižiūrėti, kaip 
Jaunimas linksminasi. Taigi 
čia ir yra geriausia proga at
silankyti į šį Morning Star 
Kliubo parengimą, nes jauni
mas smagiai ’ pasilinksmins ir 
erčiau susipažins, o senesnieji 
Įjasižiurės, kaip jaunieji links
minasi. Prie to jau visiems ži
noma, kad Morning Star Kliu
bas visados moka' svečius man
dagiai priimti. Todėl tikimasi, 
kad publika bus užganėdinta ir 
šiuo sykiu.

Pirmyn choro repeticijos
Kaip teko patirti, Pirmyn 

choras jau pradėjo dainų repe- 
jiicijas, nes vasaros laiku cho- 
* ras buvo paėmęs vakacijas.
Dabar choras vėl susirinko ir 
pradėjo dailės darbą. Choro 
mokytoja yra p-nia Cerienė. 
Kaip girdėti, choristai-ėš* pilnai 
užganėdinti nauja mokytoja. 
Patartina visiems, kurie myli 
dailę, prisidėti prie Pirmyn 
choro. Aš nuo savęs linkiu cho
rui gero pasisekimo. —X. Š.

vakarėlį, 
•kodėl Mor- 
nesu rengia 

parengimo su pro-
rengia vien tik šo-

Jaufittflių Orkestras.
šią orkestrą p. J. Grušo vedamą Chicagos lietuviai daugiausia mėgsta klausytis. Jos 

muzika apima klasiškus veikalus ir musų liaudies motyvus.
Vien (užgirsti JaunuoKų Orkestrą apsimoka atsilankyti šį vakarą Lietuvių Auditori- 

joir į rengiamą Vilniaus Dieną. ’

Čia ne pletkai
Gerbiamieji ir gerbiamos, 

čia kalbu ne kaip Pustapėdis 
arba kuris kitas “Naujienų“ 
pletkininkas. Kalbu kaip pats 
vyriausias komisaras, kuris 
redaguoja lietuviškų Maskvos

Grįžta artistai

CLASSIFIED ADS
Announcements

Pranešimai
Personai

Asmenų Ieško

Marquette Park
Patiko netikėtą mirtį.

ka-

Stanislovas Gečas, gyvenęs

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse tatar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th St 

Tel. Canal 6174 
SKĄJUUS:

32*18 s. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063

STANISLOVAS

Lietuvių skolinimo ir budavoji- 
mo bendrovių (spulkų) lygos I 11- 
nois valstijoj susirinKima*; bus lai
komos penktadieny, spalio 7 d., 
7:30 vai. vakare, Mildažio sve
tainė.). 2244 W. 23rd PI. Visų ben
drovių atstovui yra kviečiami su
sirinkti, o jei kurios bendrovės ne
turi savo delegatų paskyrusius, tai 
valdybų nariai g Ii atstovauti In-n- 
drovę. šis susirinkimas \ ra labai 
svarbus, nes bus išduota raportai 
(vairių k 'misijų, taipgi bus rinkti 
atstovai į “Bulldmg Association 
Leaguo of Illinois metinį seimą, 
kuris bUS ateinančiu savaitę.

Laikinoji valdyba:
Pranas Balčiūnas, prez.
Juozas J. Palckas, rašt.

Chicagos Liet. Sav. Paš. Dr-jos 
susirinkimas bus 
9 d., 2 vai. po

nariai dalyvauki! 
inc. —X. ft.ūkuH,

nedalioj, 
pietų, 

Lciivitt 
Meni: 
sek r.

spalio 
Masonie 
>t. Visi 

>4i:;i rinki •

. iB.toa apie inkė. — SLA 129 kp. 
jaunuolių skyriaus .susirinkimas 
įvyks 8 d. spalio, 2:30 vai. po pie
tų, J. svieko svet., 1900 So. Union 
avė. Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime ir atsivesti savo 
draugus ir drauges pažįstamus pri-

• rašyti prie SI.A, —M. Balutis, rašt.

Teko patilti, kad artistų 
tioika—p. J. Babravičius, A.
Vanagaitis ir M. Yozavitas 
kuri svečiavosi ilgokų laikų 
pas ponus Bachiunus Michigan 
valstijoj greit sugrįš į Chicago.

į North Side. — Tėvų ir SLA. 226 
kuopos komisija, laikys susirinkimą, 
ptnktadienyj, spalio 7 d., Liuosybės 
salėje, 1822 Wabannia Avė. Pradžia 
lygiai 7:30 vai. vak. Visi tėvai būti
nai atvykite pasitarimui,' apie pradė
jimą jaunuolių pamokų. — Komisija.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą penktadieny), spalio 7, 7:30 vai. v. 
Lietuvių Auditorium, 3133 S. Halsted 
St. Nariai malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių dalykų ap
tarti. — S. Kunevič, nut. rašt.

PAIEŠKAI! krikšto tėvelio Pet- 
'■o Žcgunė . Mylėčiau susitikti spa- 
io 9 dieną. Hennmas švercika, 

3001 S. Emčrald avė.

Situation VVanted
Darbo Ieško

ESU patyręs bučeris, ieškau darbo, 
l'el. Wentworth 061,2. Joe.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių salesladies prie 
pardavinėjimo moterų kaulų ir (lie
siu dviejų kainų krautuvėje. Mokė
sime tinkamai moterei $35 j savaitę 
ir kominission, Hdlsted Cloak Co., 
1245 So. Ilalstcd St.

B EI KALINGA senyva moteris 
prie namų darbo prie mažos šei- 
nynos be vaikų, ir kad mokėtų 
/algį gaminti. 6559 S. California 
avė. Bepublic 8721.

Help VVanted—Mal 
Darbininkų Keikia

LIETUVIAI — UŽDIRBKI!’
KOL MOKINSITĖS

Nuolatinis darbas laukia jū
sų. Aš išmokinsiu jumis kaip 
uždirbti didelę algų į savaitę. 
Sudarysit gerą ateitį dėl savęs. 
Jus turit būti virš 22 metų am
žiaus, norintis dirbti ir ambitin- 
gas. Yra malonus darbas prie 
senos ir atsakančios firmos. 
Atsišaukit tuojau ir pasimaty- 
kit

Mirė Spalio 5 dieną, 12:20 va
landą po pietų, 1927 m., sulau
kęs 52 metų amžiaus; gimęs 
iJetuvoj, Gcrdiškės parapijos, 
K.uosių kaimo, Raseinių apskr., 
palikdamas dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius, 
moterį Magdeleną, po pirmu vy
ru buvusią Matulevičienę, sūnų 
Antaną, du posūniu, Edvardą ir 
Juozą, tris podukras, Magdele
ną, Aleną ir Julijoną Bakutie- 
nę ir seesrį Juzefą. Dabar ran
dasi prirengtas j paskutinę ke
lionę, S. P. Mažeikos koplyčioj, 
3319 So. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Spalio 8 dieną, 2 vai. po pietų 
iš koplyčios į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stanislovo Neni- 
čaų^ko giminės, draugai ir pa
žįstami ir taipgi draugai liku
sių nuliūdime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, posūniai, 
podukros ir sesuo.

Laidotuvėse patarnauia gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Nemčauskų namų antrašas, 
3341 So. Aubum'Ave, 3 lubos iš 
užpakalio.

j ienos“ ? Jeigu žmonės gatvėj 
vieųas kitam apdrasko akis, tai 
“Naujienos“ tuojaus ir prane
ša, o mums tai nepatinka. Mums 
patinka tik ramius žmones va
dinti taip, kaip mes įmanome. 
O apie* tuos, kurie lermą ke
lia, męs nutiliame, kadangi jie 
gali būti ateityje geri revoliu- 

; cioiiieriai ir musų draugai ir
Kaip matot, “Naujienos“ vir- kariauti liežuviais, kaip mes 

to pletkininkų dienraščių, šmei- riaujame.'—Pustapėdis. / 
žia nepatinkamus joms asme-1 
nis, ir joms kitokios išeities ne
bus, kaip tik teisman stoti. Jo
se net buvo pasakyta, kad kai- 
Vaičkus lošė teatrą, tai butų 
buvę ne pro šalį turėti atsine
šus lovą į svetainę. Kodėl mes 7014 g0. Tallman avenuc, pe-
to niekuomet nesakom? Mes reitą sekmadienį išvažiavo pa
tik sakėm, kad dzimdziai dąi- sivažinėti automobiliu. Tą va
liuoja piemeniškai' ir that’s all. karą jis nepargrįžo namo. Pir-

• • 1 • 4^ 1 • 1

Mes nešmežiame ypatų, 'ku
rios mums nepatinka. Mes šmei
žtame tik tokiaš ypAtas, kurios 
mums patinkh. 1 Pavyzdžiui, Gri
gaičio karikatūrą dedame pir-, 
maine puslapyje, jo vardą kiek4 
vieną dieną garsiname kas ant
roj gazielos eilutėj, ir tankiai 
tai pasitaiko per klaidą, nes 
mes taip įpratome- kad nors ir 
rašome ką kitą, vienok ima ir ( 
pasirodo Grigaičo vardas. O i 
žinote, ištrinti juodylą yra ga- kio laidotuvių įstaigoj, 4605 S. 
na sunku. Tokiu budu ir lei- Hermitiige avė. 
džiame spaudon. I Laidotuvės

Taipgi mes neužmirštame šv. Kryžiaus

madienyj, spalio 3 diena, anks
ti rytą, policija rado jo auto
mobilį ir patį Gečų automobi
lyje prie 46-tos ir Rockvvell 
gatvių. Gęčas, išrodė sumuštas. 
Jis buvo be žado. Policija nu
gabeno jį Cook County ligon- 
butin. čia Qečas, neatgauda
mas sąmonės^ mirė ta"7 pačių 
dienų, t. y. pirmadienio vaka
re, 10 valandų.

Kūnas pašarvotas p. Eudei-

Auksinės žvaigždės L. P. ir P. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, Spalio 7 d., 7:30 vai. vak. 
K. Strumilos svet. Visi nariai bu
kit susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų. — j. Kirkus, rašt.

su manim. ‘r
Mr. Berthelscn 

82 W. Washington st.
Room 116.

• v
1S

ŠV.

greit išgirsime Chicago j. 
chicagiečiai bukite pasi- 
išgirsti naujų dainų, juo- 
kuplotų bei malonių pia-

Sunivienijimo Lietuvių Amerikoje 
835 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadineyj, 7 vai. vak., spa
lio 7 d., 1927 m., Raymond Chapel, 
816 W. 31 St. arti So. Halsted St. 
Visi nariai atsilankykite ant paskirto 
laiko.

■■■■■■ ■■ *■■■■!■■■ i ■■ — ------- — . „

PARDAVINĖTOJŲ su automobi
liais, North Wc«t Side. Pardavinėti* 
augštos rūšies, su visais įrenginiais 
savastis. Didelis uždarbis geriems 
darbininkams. Atsilankvkit asme
niškai. G. EARL GRINDLE, būda
vot o jas garantuotų namų, 4956 N. 
Kentueky avė. Palisadc 0029.

— Valdyba.

PRANEŠIMAS.

REIKALINGĄS žmogus “Naujie
nas” išnešiotu Atsišaukit į “Nau
jienų” skyrių. 3210 So. Ilalstcd st.

šiandien, 
bažnyčios į

!)r. Montvydo, į)r. Karaliaus ir Kazimiero 'kapines.
kitų naujieniečių vien tik to-1 Velionis Gečas paliko čia 
dėl, kad jįe mums patinka. Ma- merikoj, tris seseris ir švoge-
tote, mes elgiamės visai kitaip,1 rius. Mirė susilaukęs 31 melų 
negu “Naujienos”, kurios šmei-1 amžiaus. Amerikoj 
žiu nepatinkamus žmones. Du- apie 15 metų, 
bickas atidarė i

A

P-as Bačiūnus yra Tabor 
Earm savininkas kur suvažiuoja 
vasros metu pusėtinai daug 
amerikonų ir lietuvių pailsėti, 
golfą palošti bei pasimaudyti

Musų artistai taipgi lošė gol
fą, maudėsi ir, gardžiai paval
gę, palinksmindavo svečius be- 
repetuodami naujų programų, 
kurią 
Taigi 
rengę 
kingų
no tonų. .

Artistai turėjo patogias aplin
kybes rūpestingai paruošti sa
vo numerius.

Dar tikrai nesužinojau die
nos, kada įvyks jų pirmas šio 
sezono koncertas, bet galiu tik
rai pasakyti, kad Babravičiaus- 
Vanagaičio koncertų maršrutas 
prasidės nuo Chicagos ir ro
dosi, kad dar šį mėnesį.

Lauksime paskelbiant dienos.
Beje, p. Vanagaitis iš’cis 

dainų ir juokų rinkinį vardu 
“Vanago plunksnos“, 
kinį bus galima gauti 
Turiu dar pažymėti, 

vakar p. Babravičius
vo mieste Battle Creek, Mich 
Dar jis, regis, turės porą 
certų ir kitur.—N.

SLĄ. 134-tos moterų kuopos 
susirink 
7:30 v. 
tai nėję, 
būtinai 
svarbių

REIKIA trečiarankio bekerio. 125
S, 13 Avė., Maywoo<l, III.

išgyveno

saliuną, mes! Koronerio tyrinėjimu pripa- 
tuojaus pasakėm, kad “Naujic- žinta, kad aa. Gečas buvo 
nų“ klapčiukas tokioj ir tokioj žudytas. Galvos kiaušas 
vietoj užsidėjo karčiamą. l ai skeltas, 
darom vis todėl, kad jie mums 
patinka.

Apie visą “Naujienų“ štabą 
mes nepamirštame kiekvienų

nu- 
per-

Sekmadienio vakare kai 
!riežmonės matė velionį Gečą iš
simainant 20 dolerių tūloj už
eigoj 47-tos ir Rockvvell gatvių 
apielinkėj ir kiek palaukus iŠ- 

l važiuojant kartu su dviem jau
nais vyrais. ,

ku-

neprisiminsime, jeigu jie mums 
patinka. Taipgi mes (turim no
ro kalbėti ar, kaip minėjau, 
rašyti ir apie Vitaitį ir visą Su- 
svienijimo valdybą. Kodėl? To- ja prašė koronerį atidėti nuo
de!, kad jie mums patinka.

Na* ir dabar, gerbiamieji, pa
sakykite, ar musų gazieta plet- kurie nužudė Gečą.-

j kais užsiima taip, kaip “Nau

13-to stoties polici-

sprendi kuriam laikui. Ji tur 
būt tikisi 'surasti piktadarius,

— Reporteris.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Eaęh Day

SOT£ MO0 TO sce enc MC(?e ToW. AK- Tk€R£'S CMC'. (čI&KT ST)A£K 
i ęoee Po .cack. trc sceouavs! okj tkc oose — Thc su»ftest of

Tą rin- 
koncerte. 
kad už- 

koncerla-

Visi į “Birutės” 
koncertą

kon-

imas įvyks sipalio 7 d. 
v. McKinley parko sve- 
Visos narės prašomos 
atvykti, nes yra labai 
reikalų aptarti.

—M. Kenuticne sek r.

Personai
A s m en Į -

LIETUVIAI, bukit pasekmingi 
kinkykit Dickinson Business College. 
Asmeninėj instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 Š. Wabash, Room 824 
VVab. 2082.

PA1EŠKAU Kazimiero Budzinsko, 
kuris paeina iš Kurtuvėnų parapi
jos, Janulaičio dvaro, Šiaulių aps. 
Pirmiau gyveno Philadelphijoj. No
riu pranešti svarbių žinių apie gi
mines.

Povilas Gričius, 
6614 S. Sacramento avė., Chicago.

REiK^HBIB^H
nų ir marmuro paminklų išdirbys- 
lę. Turi būt gabus prie biznio, mo
kantis gerai anglų kalbą ir raštą. 
Reikia įnešti 7 tūkstančius do’erių. 
Rašykite, o suteiksime platesniu ži
nių apie biznį per laišką. A. Bac- 

-vinka, j II I Belair Bd., Baltimore, 
Md. Phone llamilton 1931 J.

ALINGAS partnerys į akine-

Nors tur būt visi Chicagos 
lietuviai, kurie Ibuko koncertus 
ir kitokius musų dailėsr mylė
tojų parengimus, žino, kadi -----
sekmadieny, spalio f, ’ / ........ .,.v
“Birutės“ koncertas, tečiaus' eina iš Lietuvos, 
dar syki priminti apie j| neken-Į ’
kia. Taigi atminkite tą kon-'goj; Turiu 
certą ir bukite prisirengę at
silankyti. Vieta — Auditorijos 
svetainė, pradžia 7:30 v. v

Furnished Room s
NORTH West Side, rendon furni- 

Šiuoti kambariai, visi kambariai švie
sus. Atsišaukit greit. 3331 Dickens 
Avė. A. Vander Horst.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui. Be valgio. Labai gražioj vie
toj prie Manųuette parko. 7027 So. 
Washtenaw avė.

RUIMAS rendai, vienam ar dviem 
vaikinam. 451(i S. Fairfield avė. 
Frontas, 2 lubos.

For Rent
RENDON 3 fialai po 1 kambarius, 

kambariai šviesus, pigiai. 990 W. 
19 St.

Fumiturė & Fixtures
Rakandai-įtajsai

PARDAVIMUI rakandai, vartoti 
i tik keletą mėnesių, nebrangiai.

1903 Ereemont Si.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$250 grojiklis, biskį vartotas, 
$100, suoliukas, voleliai, cabinet, 
mažais išmokėjimais, 6136 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI grojiklis planas la
bai mažai vartotas, voleliai, suoliu
kas, dvkai dastatymas, už $75 cash. 
6512 Š. Halsted st., Ist floor.

9, įvyks! PAIEŠKAI! Kiedi Pranciškų., Pa- 
, Tauragės apskr., 

Gulbių kaimo, 
kad gyvena čia, Chiea- 

labai svarbų reikalą. 
Maloniai prašau atsiliepk arba kas 
kitas praneškit kur jisai randasi.

Miss Elzbieta Tndzelevičiutė 
’ję i 3239 S. Halsted St., Chicago,

PARSIDUODA piayer pianas už 
$100, kaip naujas. Ateik nedėlioj. 
16 N. \Vestern avė. 1 aukštas.

■ ■ I ■ — — ■ . .......................... ..  I !■ I

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ru. Pardavimui vaisių krautuve ir gro- 
sėmė, geroj vicfcj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- 
Su $1000 cash galit veikti. Savinin
kas 2917 W. 63ar St.

1 Q6K,TWT I (POVC

vo\Ws!

BUČERNĖ ir Grosernė, Roselando 
geriausiai išdirbta vieta. Geras ly- 
sas. Baigomis. Priežastį patyrsit anų 

j vietos. 10742 S. Michigan A v. Phone 
’ Pullman 6762.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
biznis, išdirbtas gerai per 4 metus. 
Pigiai. Savininkas turi du bizniu.

, 3827 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė lietuvių 
apielinkėj ir ledui mašina. Geroj vie
toj, tarp “National Tea Store” ir “A. 
t’. Store. Kluuak 4240 Archer Avė. 
Lafayctte 3674. ,

GROSERNĖ ir delikutessen, senai 
įsteigtas cash biznis, 4 kambarių tin
tas, geras lysas, daug švaraus tavo- 
ro, mėsos piaustytuvas, gera proga 
uždirbti pinigų, gera • priežastis par
davimui. Savininkas, 551 W. 29 St. 
ne i mainus.

(Continucd on page 8)
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

(Continued from page 7)

Exchangc—Mainai
IŠMAINYSIU ant furmų. 2 

tų naujos minios muro mumis, 
6 kambarių, 2 karų garažas.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Reaf Estate For Sale
N amai-žemė Pardavimui

Miscellaneous
Įvairus

8 PAGYVENIMŲ ir stori 
rinis nhnius, naujos mados. ____
ro skirtumo kur farma randasi. M. 
Abramaviče, 2015 S. Robey SI., 
Chicago, III.

■ . KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKTDili

NEBRANGI biznio prapertė, 2 
flątų, kaina $15,500. mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara
žas.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

PA H DUODAM E hučernę Ir 
grosernę už geresnį pusiulynią 
per šias dešimt dienu. Biznis, 
gerai išdirbtas jau nuo senų 
laikų, apgyventas lietuviais.
Priežastis pardavimo — du sa- , »nAvium i * 
vininkui nori ulsidulinti. Mfti* ką, 25x125, prie Westcrn Avė., tar* 
nysime ir ant lotų.

Atsišaukit vakarais pas

Namą, 
Biznį, 
Automobili, 
Formą

i ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bnrgenus groti per 
pasnranga išlcidžiam.

43107 Milvvaukee avė. 
Kildare 7401.

jė------------ ................ . .... ————

COLbNIAL Gardens. Nauji, mo
derniški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
cash $4000.

Savininkas Kilc’are 3695

$2000 ŽEMIAU KAINOS 
Naujas, moderniškas ir specialiai 
rai pastaytas 2 apartmentų, 
kambarių, 8314 Sangamon St., 2 
rų mūrinis garažas, cementuota 
lotas 33x125. Turit pamatyti, 
įvertinus.

Savininkas 
Victory 1106

'GERA proga mananlėms įsigyti 
gc- mūrinį namų, 1 metų senas, 2 aukš- 
6-6 ‘ ’ * .....................
ka- 
ėlė, 
kad

4-101 S. Mozart St.
Pirmos lubos.

pe 73 ir 74 St. M.
10018 S. Sangamon 

i pusėj gatvės.

Carmichael.
Vakarinėj

12 APARTMENTŲ namas, 2931 
Bell? Plaine avė., po I kambarius, 
pirmos klesos, (olas 50yi25. neto
li 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 i 
sykius rendos. Savininkas Bui'king- 
ham Q877.

3 AUKŠTŲ mūrinis namas, krau- 
—— tuvp skiepe, $17,000, 3—5 ir 3—4 

CICERO. Parduosiu vieną iš ge- kambarin kambariai šviesus, kam- 
riausių šioj apielinkėj bučernių. Tei. !>mė p’ati elė, netoli “L” ir g’!-. 
Cicero 3181 J. vekarių, 2 karų garažas, 1
_____________________ _______ i Hoyne avė., netoli Division st.

Phone Humboldt 8152RĘSTAI'RANTAS ir rakandai par
davimui, viskas prirengta, pigiai 
greitam pirkėjui. 4317 S. St. Louis 
St.- Uifayrtte 9722.

GASOLINO stotis pardavimui ar
ba mainymui i bizniavę lotą arba 
namų. 5035 S. VVestern Blvd.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, ge
roj, lietuvių apgvventoj virtoj. 2423 
W. 63 St. Tel. Hemlock 4353.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernč. Visokių tautų apgyventa. 
Priežastis pardavimo — liga. 3213 
Parnell avr.

PARDAVIMUI kendžių krautuvė. 
Gera vieta. Renda nebrangi. Par
duosiu labai pigiai. 4065 Su. Cambell 
Avė.

TIKRAS NAMAS ,
, Del didelės šeimynos, 7 kambarių, 
j dar 2 su porčiais, aržuolo trimas, ga- 

1\/TI TQTT TMFPI A T ru H‘kk>ma.s, lotas 50x125, 2 karų ga-IVllJov 1 L J INI l-Jlv I 1 ra.;a3i netoli katalikiškos mokyklos.
laukia ki| turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
foniioklt.

S. J. DARGUŽIS 
«07 W. 18th St.

.?anid 4960

tur- su $3000 galit veikti, 7143 Harvurd, 
tele- Tri. 5841.

BARGENAS, SAVININKAS 
TURI PARDUOTI

Naujun 5 kambarių octagon mūrinis 
bungalovv, karštu vandeniu šildomas, 
tile vana, grį.sli viškai, plieno kons
trukcija, pleisteriuotas skiepas, gara- j 
žas, gutvi' cementuota ir apmokėta S TONAI ANGLIŲ DYKAI, šaukit po 
7 vai. vakaro. 5639 N. Virginia Avė. 
Sunnyside 6532.

tų, po 5 kambarius, karštu vande
niu šildomas, 2 boileriai, aržuolo 
trimas, žodžiu viskas pagal vėlinu
sios mados, 2 karų, garažas, švie
sus, nes lotas platus; iš vienos pu
sės bungaloyv, iš antrus pusės 14 
pėdų tarpas, viela lietuviams gerai 
žinoma Murųuette

1 parko, mokyklos ir bažnyčios. Prie- 
; žastis pardavimo — susižeidimas 
Parduodu savininkas be agento.

Rašykit į Naujienas Box No. 983

Manor, netoli

SUTAUPYKIT PINIGU
Mes dar parduodame specialė- 

rnis kainomis plumbingą ir narnų 
apšildymo reikmenis, arba įvedam 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Plmnbing Heating 
Supply Co., 2108 S. State StJ Gplu- 
met 4200—2029. V1

(i E RAS INVESTMENTAS 
Mes dar turime keletą naujų 

flatų namų, randasi 7313 S. Maple- 
wood avc., 5—5 kambarių, garu 

1312 N. šildoma, viskas moderniška, kaina 
I $15,500, cash $2000 arba daugiau, 
| savininkas. R. List, 7639 S. Ručine 
avė. Tel. Vincennes 4486.

PARDAVIMUI j Park Ridge, 422 
Lake Avė., 6 kambarių rcizdencl- 

* ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87yl24, assesmentai iš
mokėti, $13,500, —A $5,000 cash, 

" 12lAi bloko North Western Stotis, 
o G. Earl Grinder, 4956 N, Kentucky 

avė. Palhade 0029.

PARDAVIMUI naujas apartmen-. 
tinia namas ir krautuvė, 2 didelės 

, krautuvės su skiepu, 6—I kamba-i 
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendu $6510, su $4(1.000 galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėjimą. Mes pastatysim bun- i

, gah>w, 2 flatų namą, ant jūsų loto j 
arba musų loto lik biskį įmokėjus. 
3801 N. Crawford avc. Irving 2634. Į

----------- house arba daržo, 4() pėdų prie re 
\ L.>.nhr> mentinlo kelio, šaukit .savininką.
‘ Belmont 2407

arba (L A. Kirkwood 
3939 W. North avė.

2 EI.ATU namas, 5 
rių, karštu vandeniu šildomas, mo
derniškas, įmūrytos vanos, tile va
na, 117 ir Loen Avė., $2500 cash. 
Anderson and Carlson, 52 \V. 112th 
St. Pūtima n 3195.

- 50 PĖDŲ lotas, su ekstra dideliu 
garažu, galima pastatyti 5 kambarių 
cottage, yra krūmų ir vaisinių me
džių, $1500 cash. Savininkas, 9621 
Charles St. Beverly 3925.

STOGDENGYSTe
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę

PER savininkų — medinis, 2 flu- 
tų, I—5 kambarių, furnas šildomas, 
inod. 2 karų garažas, lotas IOO^<125, 
vietos dar dėl 2 namų, netoli gal- 
vekarių ir R. I. transportacijos, už 
$7800; savininkas apleidžia mies
tą. 1051 \V. 97 St. Be veri y 1619.

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROpFING CO. 

3411-1*8 Ogden Avė., 
Phone Lavmdale 0114

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garasas irgi 
presuotų plytų? graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektri
nė ledaunč, kieto medžio grindys, ce
mentuotas skiepas. Namas, kuriame 
gyventumėt su pasididžiavimu. Visi 
modemiški parankumai, tas namas 
yra puikiausiai pabudavotas savo rų- 
šies. Del informacijų ir pasikalbėjimo 
šaukit Mr. Tompkins, Kildare 1959. 
Mes pastatysime ant jūsų loto namą 
be jmokėjimo.^

PARDAVIMUI prie 10819 Pros-1 
pect avė., Beverly Hills, 6 kambn-j 
rių mūrinis namas, Hilas 80y 206,. 
$14,500, įmokėti $2000.

GERAS INVESTMENTAS
Biznio lotas 50 pėdų, prie Avers ir Hemlock 3768. c... r.iui „„J, OiOr.on i

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
porčius, taisom įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
^mokėjimais. Western Construction 
Co., 6559 S. yVestern avr. I’Ik.-iio

S’pringfield, kaina $5,500, cash $2500. 
S. R. Bruce, 715 N. Hamlin avė., 
Kedzie 7891. Atdara visą dienų ne
dalioj.

Bridgeport Painting 
i & Hardware ( o. 

Malevojam ir popieruojam. U U alkom 
m a levą, popierą, stiklus ir t. t.

8149 So. Halsted St 
Phone Yards 7283 

J. P. RAMANCIONLS

COITAGES nuo $2500 ir dau
giau, 2 flatų namai, $7000 ir dau- j 
giau, 3 flatų namai nuo $9000 ir $500 ĮMOKĖTI
daugiau, taipgi krautuvės ir biznio •, $70 į mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt. 
prapertės. Viską galit pirkti su! rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar- 
tnažai pinigų. Brault & (’alow, štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
1122 Armitage avė. Belmont 3128. miegojimui porčiai, lotas 30x425, 20 

minučių iki vidurmiesčio, gera trans- 

kur kainos kyla, mainysiu į namą dr 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blogus Kvaka- 
rus, arba imkit Aicher Avė. karą iki 

i Spaulding Avc. ofisas 4436 S. Spauld- 
1 ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba 
■ kreipkitės prie savininko 4358 South 
Spaulding Avė.

GEBA vieta dėl gas stoties, Itond Port?ci/i K,reilt apielinkėj,

PARDAVIMUI 3 aukštų namas, 
mūriniu frontu, 2 karų garažas, 1 
fintas bekernė. Apžiūrėki!. 5321 S. 
Halsted st.

LOTAS 30yl25, tarpe 89 ir 90 
St. prie Bennett avė., $26 pėdai, že
mė apielinkėj parduodama po $32 
pėdai. Equity visa cash $610, kitus 
po $10 į mėnesį.

Hyde Park 6967 -

Finansai-Paskolos
Financial

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vien^ dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.06 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
$4000 cash nupirksit cųuity mo

derniško 2 fintų namo, 8112 Vernon 
avė., .5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. KIBK, 
savininkas, 7715 Essex avė. Sagininv

PUIKUS inveslmentas. Pardavi
mui 6 apt. namas pigiau negu 5Mi 
sykių rendos, prie Jackson bulva
ro, turi būt aprduota iki spalio 
15. Veikit greit, savininkas. Tel. 
yVhitehall 6567.

PARDAVIMUI — $5000 cash, len- 
ivais išmokėjimais, 15 apt. kampi
nis namas, 80 kambariu, įplaukų 
$lt,()00, bargenas $60,000. šaukit 6376. 
•aviniokų. Tel. Edgevvater 1622, 
915 Lafayette Pkwy.

KAINA $7,700, tiktai $900 įmo
kėti, 5 kambarių, furnas šildomas, 

į 30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
i lengvais išmokėjimais, savininkas. 

Paaukuosiu greitam pardavimui 8 5910 Irving Park blvd. Kild. 8091 
j kambarių namas, karštu vandeniu šiK 
uiomas, 50x150 kampas, 3 karų gara-! 

PARDAVIMUI per savininką 6 žas, Equity $6000. Išlygos neblogosj 
kambarių kampinis namas, f 

PARDAVIMUI grosernė ir lunch rų mūrinis garažas, vandens lašų 
room. Vienoj vietoj apie dirbtuves.. vąna. moderniškas, su $4001) galit 
Pardavimo priežastis — liga. 4958 veikti. 5500 W. Hutchinson St. 
Wentworth avė. -------------------------- ----- -------- *

BARBERNĖ — 4 krėslų parduosiu 
pigiai arba priimsiu partenerį. Pel
ningiausia vieta South Sidėj, 1610 W. 
47 St

BARGENAS. Našlė turi parduoti

GERIAUSIS bargenas North West
'•'"■'k,'- ‘m- 5 kambariu eottage, 2 karų- k..-,J86, N. Kiibourne Avė. Palisade 579, Kajna

Atsišaukit:
J. H, BRUCE,

715 N. Hamlin avė.
Kedzie 7891

BUČERNĖ beveik i 
jei pirksit tuoj, per I blokus nėra 
kompeticijos, puiki proga geram 
bučeriui. 5718 S. Kedzie avė.

atiduodama gražų in Austin murini bungalow, . _ ■» •• I ■« t    l- .. — J — 2 2 m M. . At '

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis ' 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselamle. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

DAUG DIDESNĖS vertės negu 
apkainuotos bungalosvs, 5—6 kam
barių, 5 skirtingos pasirinkimui, 

į Vėliausios ir aukščiausios rųšies 
Į konstrukcijos, netoli mokyklų, baž
nyčių, parkų ir transportacijos, ran
dasi 6231—37 Warwick Avė. (Brad-

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganldinima. Įvedam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Pbone Vietory 7452

» dideli kambariai ir pusryčiams 
kambariukas, stikliniai porčiai, ga-i

' sas ir visi įrengimai ir
rendos $75 į mėnesį, apsimoka pats ■

GRAŽUS 8 kambarių 
4 miegruimiai,

’ ley PI.) 3728—34 Nora Avė. 3803 
mūrinis Sayre avė. Atdaros apžiūrėjimui vi- 

geroj 1 slJ dieną, kaina $7,750, išmokėji-puiriu., Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo- bungaloyv, . .... IUVIllb niUIia
i- apmokėti, siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu- South Shorc vicfoj, aliejum šildo- $500 įmokėti. J, D. HAINES, 

rinį bungaJovv, aržuolo trimas, furnas ma, savininkas priims $2000 cash, j savininkas-statytojas. Kildare 44Ų4.
PARDUOSIU pįoiai dar nentida-J 

rytą groeemę; labai geroj vietoj, i ‘ ’ 
naujas stakas, arba priimsiu pusi-! 
ninku vyrą arba moterį su mažai ! 
pinigų. Esu vienas, negaliu apsidirb
ti. Pasiskubinki!.

2557 W. 39 St.

$9000, cash $3000, kitus šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip kitus kaip rendą, Nevada 7814 
su nuošimčiais. Belmont rendą. David Whitelaw, Builder, 4417---- ,---- *------------ -—---------------

N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

PARSIDUODA grosernė prie di
delių dirbtuvių. Labai gera vieta 
tam bizniui. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos. 920 W. 37th PI.

GERAS inveslmentas. Pardavi
mui 3 nauji mūriniai 2 flatų na- 
inait 5—5 kambarių, moderniškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų gara
žas, šildomas, kaina $15,(MM), $15,500, 
$16,000. 2252 N. Oak Purk avė.

Merrimac 8737.

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 
dvigubas, v2 sekc’jvs linija, $12,000 
akras — 25% įir.ckėt, kitus išmokė ji- 
miais. Tel. Sunnysiile 6925.

PARSIDUODA soft drinks parlor, 
labai pigiai. Kas nupirks, tas nesi
gailės. Atsišauki!: 1643 \V. 69 St

VAIKINAS parduoda, 5 kamba
rių rezidenciją^ stikliniai porčiai, 

i furnas šildomas, netoli šv. Konstan- 
- tino* bažnyčios, taipgi lotas 25y 125 

$7000 ūž viską. 5719 Grover st., 1 
blokas į pietus iki Higgins rd., ar
ti I.awrcncc karų. Savininkas Pen
sacola 4111.

BARGENAS. Parduosiu arba mai
nysiu 6 kambarių naują mūrinį bun- 
galovv, f urnas šildomas, 2 karų gara
žas, netoli mokyklą ir bažnyčių. Savi
ninkas, 3617 W. 6o PI. Republic 0641.

DIDELIS bargenas. Turiu par
duoti mūrinį 4 apartin‘entu namų, 
didelis lotas, geros įplaukos, $3000 
įmokėti, kitus pagal sutartį. Šaukit 
Edgevvatcr 0407.------------------ 4---------- -------

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, modtTnįski, <$16,500 iki 
$25,000. Tikri namai' gražiame Be
verly Hills, bungalosv kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Haniilton, 985(1 Hoyne. Key. 
9134.

PARDAVIMUl Dlzniški, apart
mentų ir bungalow lotai. Gražiau
sioj Chicagos dalyje miesto, prie 
Weštern avė. ir priešais Beverly 
Hills. Mažas {mokėjimas su leng
vais išmokėjimais. Yra visi įtaisy
mai. šaukit nuo 4 vai. po pietų iki 
vėlumai. Boulevard 2594.
. —--------------—---------—i-- —1 ■ f -

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

I-mo ir 2-ro MORGEČIO
Valandos nuo 4 iki 8 kas

■ vakaras

VARTOTOS LENTOS
i Gaukit musų kainas vartotų ir 
I naujų lentų ir • namų materiolo. 
i Plumbingo ir namų apšildymo reik- 
1 rhenis dastątome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. AshĮpnd Lumber 

' Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
vvick 1650. .

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 
mėsos ir kitų smulkmenų. Patogi 
vieta buČernei, Keturi kambariai 
(tilteli pagyvenimui. Renda pigi, su 
lygu ar be. 8049 S. Vincennes avė.
______________________• —------- j GERA transportacija, 7 kambarių 

______ _ - meilinis namas, 2 vanos, vištininkas, 
furnas šildoma, kaina $15,000, 75x164,

—--------- 1 savininkas, 9621 Charles St., Beverly
3925. . sNAUJA BUČERNft IH 

GROSERNŽ

NAl’JAI atidaryta’ 
ir grosernė. Užlaikome

TIKRA vertė. Naujas 4—4 ir 4—5 
kambarių, garažas, $5,000 cash, 

bllėernė įplaukų $300 į mėnesį. 9632 Charles 
viuikbiMK '5»t., 1 blokas iki Ashland avė. Stew. visokios • G-o()

SU mažu įmokejimu galite 
nupirkti naujų 6 kambarių mu
ro bungalovv puikiai pabvdavo- 
ta ir moderniškai įrenrea. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik.oje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengvinusias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

GERIAUSIS BARGENAS North- 
west Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trimas, tile vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31 y 125, kaina $11,500, cash $1500. 
J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė. 
Kedzie 7891. Atdara nedčlioj visą 
dieną.

OCTAGON frontu 6 kambarių mū
rinis bungalow, statytas savininko, 2 
karų garažas, tile vana, įmūrytos va
nos, lotas 50x169, už gerą cash pa
siūlymą, 9712 Charles St. Bev. 4659.

žios mėsos ir visokių 
dalykų. Musų kainos 
miausios. Parduodam 
sale ir retail.

Kviečiame visus lietuvius 
silankyti ir persitikrinti.

14th STREET MARKET
1400 S. Halsted St.

Chicago, III.

grofterio j PARDAVIMUI arba mainymui, 
vra že- T?ražus kambarių mūrinis bunga- 
* , i low, aržuolo trimas, karštu vaų-

wtu>le. <|eniu šildomas, skersai kelio nuo 
Gage parko, parduosiu už geriau- 

aĮ ' M pasiūlymų. Prospect 1273.

PARDAVIMUI gražu* 7 kamba
rių bungaloyv, karštu vandeniu šil
domas, toiletas ir prausynė ant 
viškų, garažas, $3500 cash.' kitus 
kaip rendą. 5942 S. Talinr.n avė. 
Tel. Prosncct 5765.

PARDAVIMUI gerai pastątyta 
angliška mūrinė cottage, didelis lo
tas, rami gatve, gera vieta dėl vaikų, 
gera transportacija, kaina $7500, 
įmokėti $750. Savininkas Fairfax 
5217.

Exchange—Mainai
MAINYSIU bungalovv Į lotą, 6 

kambarių mūrinis bungalow su vi
sais įrengimais. Mainysiu j lotą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO. 

Hemlock 8300.

MAINYS
Grosemes, 
Bučernes, 
Lotus, 

\ Automobilius 
ANT

Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių. 

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO., • 
Morton Bldg., 108 N. Wells st.

NAUJAS 3 F L AT V MŪRINIS
Anglišku skiepu, 3—6 kambarių, 

mūrinis, miegojimui porčiai, radlo 
prijungimai, viskas įmūryta, prie 
Troy netoli Montrose, 2 apt. išren- 
duoti $95 kiekvienas, vienas tuš
čias, $6000 cash, kaina $27,000.

R. DOBROTH & CO. 
3153 Montrose avė.

Juniper 7807

ČIA YRA BARGENAS ' 
5 kambarių mūrinis bungalow, dideli 
miegojimui porčiai, su sieteliais ir 
langais, cementuota ėlė, 1 karo ga
ražas, lotas 30x125, kaina $6900, cash 
$1500. Savininkas, 5724 S. Lincoln St.

PARDUOSIU savo $5000 eųuity, 
už $4,000, naujas 2 flatų namas, 5-5 
kambarių, garu šildomas, 2 karų ga
ražas, tile vana, lietaus lašu vana, 
aržuolo trimas, kaina $16,900, kitus 
po $100 j mėnesj, 5553 S. Albany 
Avė. Republic 7104.

PARDAVIMUI. Savininkas turi 
parduoti, kad sukėlus pinigų, naujas 
6 kambarių mūrinis bungalow, garu 

, šildamas, aržuolo trimas, bloko 
nuo Archer karų, 5135 So. Kostner 

I Avė., išmokėjimais, Savininkas, 5446 
So. Kedzie Avė. Prospect 9270.

UŽ $3500 nupirksit šitą augštos 
3 apt. namą in Chatham Fields, 6 

> kambarių, garu šildoma, 3 karų gara-
IŠMAINySIU 6 flatų muro na-, žas, tile vanos ir lietaus lašai, kaina 

parodomas pagal sutartį, 
$27,500 * '

imi, naujos mados įtaisymai, prekė $32,500, parodomas pagal sutartį, 
*30,000. Išmainysiu aut biznio pra- kiti po $27,500 ir daugiau. Gari S.

So. bindee, 753 E. 79th St., Room 208.1I>cr1ės. M. Abramavičia, 2015 
Robey st. Vincennes 1718.

2 FI.AT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Druiumond Pluce, 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis fintas išrenduotas už $50, 
kaina $13,500, cash reikia $2500.

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
rmujni dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cementuota gatve, netoli ka- 
rų ir N. W. R. R. .bargenas .$11500, 
įmokčt $2,500. Savininkes 1738 Šunį- 
merdale, Ravenswood 1592.

G. Earl Grindler 4956 N. Kentucky' KAINA nužeminta $2000, ką tik 
avė. Tel. Palisade 0929 užbaigtas 5 kambarių bungalovv,

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, cementiniu pamatu, vana, yra 
vietos kambariams ant viškų, garažas 
$6950 arba geras pasiūlymas, geroj 
apielinkėj, Northwest side. Gatvė ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais 
išmokėjimais savininkas Kildare 4078

5233 Š. Kllpatrick Avė., H bloko 
i pietus nuo Archer avė. karų, fur
nas šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canal 1272.

POSEN
PARDAVIMUI naujas mūrinis 

bizniavus namas, su 4 pagyvenimui 
kambariais, prie Dixie Highway, 
arti dviejų miestukų. Tinkamas bi
te kokiam bizniui. Prieinama kai
na dėl greito pirkėjo. Vieta apgy
venta lietuviais ir lenkais.

Rašykit arba šaukit Phone 
Island 7I7Y1.

NICK*W. ZIMNY
Western avė at 1451h st.

POSEN, 
P. O. Harvey, UI.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, , 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260
Blue

NE .ŠIAUDU kulį, bet pinigų mai
šą noriu jums pasiūlyti. Žmogus 
turi du bizniavus Jotus; 3 kampai 
kur susieina. 3 biznio gatvės. Par
duoda labai pigiai, nes nori išgel
bėti prapertę nuo foreciosure. Kas 
turit pinigų, tuojau atsišaukit. .John 
P. Stanko, 5097 Archer avė. Lafa
yette 6036. \

OCTAGON, SUN PARLOR, 6 FLATŲ 
Foreciosure verčia greitai par

duoti, 69 PI. netoli Stony Island 
avė. Specialiai dideli 5 kambarių, 

pastatyti. N4 v« j mažesnį
arba cash. TAKKEN, 694H .Stony
Ishind avc. Eairfax 8200.

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsigaukit pas: A 
Eighteenth Bona & 

Mortgag*e Organization 
1618 W. 18 S t.

I. F. DANKOWSKI, Prez. 
-C. J. DANKOWSKI. Sekr. Ižd.

Pirmi, arttri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875
* į visus departmentus • 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

??? 8% ???
mat už savo

GARAŽUI, porčius, cementinius 
šalytakius) grindis, pamatus, stogus 
inalevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus imt tris 
metus. Pašaukit dėl apskailitavimo. 
Hem. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic ‘ Construction Co.

General Contractors

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai pne 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
biskį įmokėti, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322

ANTRI MORGIČIAI
Dykai

REALTY &

6305 S.

aprokavimas

MORTGAGE CO.

Westem Avė

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEKEIK ĮMOKĖTI

24 nieneniai i šniokčjiniui. Guru ir* 
karštu vandeniu apšildymas jveda- 
mas, Apskaitliavimas dykai.

Tel. Triangle 8234
gauti,Kas negaunat ir himtt, 

ateikit pas mane pasika 
Klauskit Mr. Stanko

5097 Archer avė. 
I^afayette 6036.

Brighton Park
-• 5 kambarių medinė cottage, su ek
stra lotu, prie 111 St., cash reikia 
$500. Specialia bargenas

$2600
2 augštų medinis, 2-4 kambarių fin

tai, su vana, geroj vietoj, cash reikia 
$800. Ekstra bargenas

$5100
2 augštų medinis, ant cėmentinio 

pamato, 2r4 flatai, su vana, geroj 
vietoj. Specialia bargenas

$5800
2 augštų naujas medinis, cementi

niu pamatu, labai geroj vietoj, 2-5 
kambarių flatai, moderniškas, su’ 3 
miegruimiais, cash reikia $2000. Di
džiausia bargenas

$8700
2 augštu mūrinis, 2-4 kambarių 

flatai, moderniškas, platus lotas, ga
ražas, geroj vietoj, cash reikia $2000. 
Specialis bargenas

$8700
2 augštų naujas mūrinis, 2-5 kam

barių flatai, kampinis, geroj vietoj, 
mainysiu j 4 arba 6 flatų namą.

Grosemių ir bučernių pirkėjai} už 
cash, pasimntykit su mumis. Mums 
reikia medinių namų dėl pardavimo, 
mes turime cash pirkėjus. Mainysim 
bile ką jus norit, atsilankykit j musų 
ofisą.
B. R; Pietkiewicz & Co.

2608 W. 47 St.

Miscellaneous
įvairus

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 

, džių, Bekemių, Mu-
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street
LIETUVIAI neatidėliokit. Artina

si žiema, užsikamšykit langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kituo- 
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

................ ” ■ .................  ■■ ■ ■■

PARDAVIMUI 2 flątų mūrinis, 
6 kambarius flatai, moderniš- 

125, prie 87 St. irE o b
as, lotas 35Vi25, prie 87 St. ir 

Manistee avė. Tai bargenas, geriau-PARDAVIMUI pigiai 
2 flatų mūrinis namas, 
portacijos, moderniškas, —. r.r'. r
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai tik $14,900, greitam pirkėjui. Chel- 
apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. I tenham Realty Exchange, 8700 
Mayfield avc. Tel. Merrimac 4162 . Commercial avė. Saginavv 6152. 
_____________________________ Jake Bei Inas.
Pardavimui 2 flatų namas> 5-6 

kambarių, gasas, elektra, cementinis: BARGENAS — mūrinis, 2 flatų, 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- 5—*> kambarių, porčiai, 2 karu ga
dini. PITTASI, 2312 W. Van Buren 1 netoli mokyklų, eouįty $3,200,
St. West 0749. i ka,P ™nd,a. Savininkas;
____________________________ __ i 1751 N. Meade.

Albany 0748

moderniškas 
netoli trans-

yra* *u*g- s*s pirkinys • So. Chicagoj, kaina

MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH 
Keletas naujų 5 kambarių namų, 

$7250, kitus $55 Į mėnesi, su nuo
šimčiais, tile vana, skalbiniams klo- 
setas, prosinimui lenta, landrės lo
vys. A. B. GRUNDER, Bailders, 
5932 Lawręnce avė. Pensacola 6776.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinis 
bungalovv, aržuolo trimas, furnas šil
domas, 5437 California Avė. Rev. 
6540.

j namas prie 
nętoli Cicero, 1 blb- 
iuo North Avė. Už

NAUJAS 2 flatų
Concord Place, 1
kas j vakarus nuo North ___

ijpo gerlausį pasiūlymą. Kaina $17,500, 
UL, lengvais išmokėjimais ar pasiūlymas.

10 I-'LATV namas — 79 St. ne
toli Ashland, imnlerniškas, parduo
siu arba mainysiu bile į ką kai 
dalį įmokėjirho. WALTER J. PAU 
Real Estate, 3236 W. 55th st. apt. 2. Savininkas 4857 Coącord Place.

tlELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną — 

foot power, pakelia 300 svarų, $3800. 
Gasolino Jėga pakelia 500 svarų. 
$4500. 4634 W. Erie St. Austin 4204.

$5 ĮMOKĖTI, Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbam senus ir nau
jus, 
musų 
desit 
Harr. 
1820,

MES parduodame olselio kaino
mis visiems.

P'eople’s Plb

lengvais išmokėjimais. Gaukit 
dykai apskaitliavimą kol pra- 

darbą, Bell Contracting Co., 
0697 vakarais ir nedėlioj Plaza

)’s Plbg. & Htg. Sup. Co 
490 Milwaukee avė. 
Haymarket 1018—4221

MES parduodame olselio kaino
mis visiems. Peoolc’s Plbg. & Htg 
Sup. Co., 490 Mihvaukec avė. Hay- 
lųarket 1018--4221. ,

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Detdgning, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va-

7911 So. Halsted St.
Phone Vincenes 3932

AR TAMSTA žinai kaip uždirbti 
$10 i dieną lengvai? Aš tamstų iš
mokysiu kaip reikia rakandus tai
syti. Kaip juos nupališuoti. kaip 
sumuštas vietas, sk rečius užtaisyti, 
kad nebūtų galima pažinti, kaip su
skilusį vami.šį užtaisyti, kad butų 
kaip nauji. Rakandų krautuvėse to
kius žmones reikalauja, kad tik ga
lima butų gauti. Ateikite kaip 7:30 
vai. vakare.

2938 S. Union avė.
Aut. 2nd front. 

Pilone Victory 2358


