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Pilsudskis paleidžia lietuvius 
iš Lenkijosjcalčjimų

Serbų- Bulgarų konflikto 
pavojus likviduotas

Pasigenda skridusių iš New 
Yorko j Paryžių aviatorių

Pilsudskis įsakąs paleis
ti visus lietuviu po

litinius kalinius
Tai esąs pirmas praktiškas žin

gsnis į Lietuvos su Lenkija 
susitaikymą

VAiRdU|VA, lAsnkija, spalių 
12. — Maršalas Juozas Pilsuds
kis, Lenkijos diktatorius, lan
kydamasis dabar Vilniuje įsa
kė paleisti visus lietuvius, ku
rie dėl šiokių ar tokių politinių 
nusikaltimų buvo laikomi Len
kų kalėjimuose.

Užsienio diplomatai šitą Pil
sudskio žingsnį sveikina kai|W 
pirmą praktišką bandyjną eiti 
prie Lietuve* ir Lenkijos su
sitaikymo.

Serbų-Bulgaru konflikto 
pavojus pašalintas

Jugoslavija patenkinta Bulga
rijos žingsniu komitadžų 
puolimams suvaldyti

SOFIJA, Bulgarija, spalių 
12. — Jugoslavų ministeris So
fijoje, Nečič, painformavo Bul
garijos užsienio ministerį Bu
lovą, kad Jugoslavija esanti 
patenkinta Bulgarijos paskel
bimu apsiausties padėties Ju
goslavijos pasieny komitadžų 
(partizanų) įsiveržimams pa
trempti, ir dėl to jokių dau
giau žingsnių prieš Bulgariją 
nedarysianti. *

fuo budu grėsęs kilti kon
fliktas tarp Bulgarijos ir Ju
goslavijos tapo, bent šiuo tar
pu, pašalintas.

Lietuvos-Lenkijos karo 
pavojaus nesą

J. V. aviatoriai žudo Ni- 
karaguos maištininkus

Nėra žinių apie lakūnus 
per Atlantą

“American Giri” aeroplanas su 
Rutha Eldei ir Haldemanu 
šj rytą turėtų pasiekti I’ary-

»

NEW YORKAS, spalių 12.- 
Apie aviatorius Ruthą Elder ii 
jos draugą pilotą George Hal- 
demaną, kurie “American 
Giri” aeroplanu vakar išskrido
per Atlantą į Paryžių, šiandie 
iki pat vakaro negauta jok ii 
žinių. Paskutinė apie juos žinia 
buvo gauta antradienio naktį 
apie 11 valandą, kai garlaivis 
American Bankev pranešė, kad 
lakūnai buvę pastebėti skren
du per vandenyną apie 400 my
lių nuo New Yorko.

Lakūnai, jei jų kelionė ous 
hiiminga, Paryžių turėtų pa
siekti ketvirtadienį [šiandie] 
apie 8 valandą ryto [pagal 
Chicagos laikrodį.]

A.D.F. nutarė kovoti
Volsteado įstatymą

Reikalauja modifikuoti prohi- 
bicijos aktą taip, kad butų 
leista gaminti genis alus

LOS ANGE1J2S, ('.ai., spa
lių 12. Amerikos Darbo Fe
deracijos laikoma čia konven
cija vakarykščiame posėdy pri
ėmė rezoliuciją, kuria reika
laujama pakeisti Volsteado 
prohibicijos įstatymą taip, kad 
butų tekstą gaminti ir pardavi
nėti sveikas, geras alus, turįs 
2.75 nuoš. spirito (alkoholio). 
Rezoliucijoj pareiškiama, kad 
Amerikos Darbę Federacija 
neinanti prieš Astuonioliktąjį

I/onkų Telegrafo .Agentūras 
pranešimu, Berlino spauda, ku
ri pranašavus, kad manifesta
cijos Vilniuje [spalių 9 dieną,
kai lenkai šventė septytierių 
metų senosios Lietuvos sosti
nės užgrobimo sukaktuves] tu
rėsią pavojingų pasėkų, dabar
kaip vienu balsu pripažįstanti, 
jogei iškilmės buvusios labai
nuosaikios ir parodžiusios Lm- 
kų bukumo tendencijas. VoksI- 
sche Zeitung sakąs, kad krizis, 
kuris grėsęs pavojum dagi di
džiulėms Europos valstybėms, 
praėjęs visai sklandžiai. To 
laikraščio korespondentas sa
kąs, kad iš Vilniaus jis iške
liavęs būdamas pilniausiai įsi
tikinęs, jogui toje Europos da
ly [Lietuvoj-Lenkijoj] jokių 
karo siurprizų nebeegzistuoją.

Vokietijos viešbučiai 
sutiko vartot res
publikos vėliavas

BER LINAS, spalių 12. — 
“Vėliavų karas”, kilęs Berline 
kai jame lankėsi New Yorko 
meras (burmistras) James J. 
\Valker, pasibaigė. Konferenci
joj tarp vyriausybes atstovų 
ir Viešbučių Savininkų draugi
jos, kurios nariai buvo atsisa
kę vartoti respublikos vėliavas, 
prieita prie sutarimo, kad per', 
įvairias šventes irx viešas iš
kilmes viešbučiai bus puošiami 
vien respublikos vėliavomis, o 
reikalui esant ir užsienio Ra
gais.

25 žmonės žuvo per pot
vynius Dobrudžoj

VIENNA, Austrija, spalių

MAN AGFA, Nikaragua, spa
lių 12. — Jungtinių Valstybių 
laivyno aviatoriai žiemių rytų 
Ocotale bombardavo iš oro bii- 
rj. generolo Kandi no maištinin
kų, skaičium apie 200 • vyrų. 
Numestų bombų daug maišti
ninkų buvo užmušta, kiti iš
bėgiojo. Vienius aeroplanas nu
krito kalnuose, bet jo pilotas, 
kapt. H. Thomas, išliko svei
kas.

Kompanijos meta iš na
mų angliakasių šeimas
ST. CLAIR, Ohio, spalių 12 

— Clarkson Coal kompanija h 
L orai ne (x>al and Dock koi*- 
panija įsakė 375 angliakasiu 
šeimorps išsikraustyti iš tų 
dviejų kompanijų namų, kitaip 
grumodamos prievarta jas iš
mėtyti laukan.

Angliakasiai mat, kurių Šei
mos gyvena “kompaničnose” 
lūšnose, jau kplintas mėnuo 
streikuoja.

Amerikos bankininkai 
skolina Lenkams 

$75,000,000
VARAUVA, spalių 12. — 

Lenkų valdžia pagaliau priėmė 
Amerikos bankininkų sąlygas 
dėl naujas paskolos. Paskolos 
suma — $75,000,000, bus išlei
sta po $92, iŠ 7 nuoš. Amorti- 
zavimo gi kaina $103.

4 užmušti, daug sužeis
tų per audrą

BLYTHEV7LLE, Arte.. sp«- 
lių 12. — Praeitą naktį užėjęs

konstitucijos papildymą, bet 
kovojanti Volsteado aktą, kurs 
blaivybės reikalui daugiau blo
ga padaręs, negu kad buvo 
prieš prohibicijos įvedimą.

Be imi keitimo Volsteado ak- 

to, konvencija nutarė taipjau 
reikalauti, kad kongresas pa
keistų, arba visai panaikintų 
žinomą Shermano įstatymą 
prieš trustus, kurs praktikoje 
taikomas ne kapitalistų trus- 
tams, bet kreipiamas prieš 
darbininkų sąjungas.

Pasiūlyta rezoliucija, kad 
Jungtinės Valstybes suvaržytų 
imigraciją iš Meksikos, taiky
dama ir čia vadinamą kvotos 
įstatymą, kaip kad imigracijai 
iš Europos kraštų, buvo at
mesta didele balsų dauguma— 
135 prieš 32. Rezoliuciją rėmė 
daugiausiai Kalifornijos dele
gatai.

Be to, buvo dar pasiūlytas 
sumanymas orgaJhizuoti darbo 
partiją — nuosavą politinę A- 
merikos darbininkų partiją,— 
tečiau pasiūlymas buvo kone 
kaip vienu balsu atmestas. Fe
deracijos prezidentas Wni. 
Green, kalbėdamas prieš tokį 
pasiūlymą, pareiškė, kad politi
koje, per rinkimus, “mes re
miame darbininkų draugus a- 
biejose nacionalinėse [Ir re- 
publikonų ir demokratų] parti
jose.”

Nutarta kovoti prieš “in- 
džionkšenus,” vartoj amus prieš 
darbininkus streikų metu. Dar
bininkai raginami per rinkimus 
balsuoti už lokius kandidatus 
į teisėjus, kurio yra palankus 
darbo žmonėms.

SULAIKOMI EMIGRANTAI

12. — Gauti iš Sofijos, Bulga- tornadas Dell miestely, netoli 
rijoj, pranešimai sako, kad nuo Blythevillės, sugriovė ke- 
staigu kilus potvyniams Dob- tetą namų ir šiaip daug Žalos 
rudžoe krašte, 143 namai buvo padarė. Keturi žmonės buvo 
vandens nunešti. flridešiimt užmušti ir keletas dešimčių

Ministerių kabineto nutari
mu, emigrantai, kurie buvo ve
žami į kitas šalis veltui sulai
komi ir išvažiavimas uždrausk- 
tas. Kaip ilgai išvažiuoti nebus

I>cnki žmonės prigėrę. sužeisti.

įlaciiic „nu Atlantic Fhutoj

JI SKRENDA PER ATLANTIKĄ Į PARYŽIŲ. — Kutha 
E'der, aviatore, kuri su savo draugu, pilotu George Halde- 
manu, monoplanų “American Giri” praeitą antradienį iš
skrido iš Ne\v Yorko į Paryžių. Kutha Eldier, jauna, 23 metų 
amžiaus, moteriškė, yra ne tik gabi, aviatorė, bet ir žinoma 
gražuolė. Gražiųjų merginų konteste Lakelande, Floridoj, ji 
laimėjo pirma gražumo prizą.

Trys Meksikos maištinin
ku vadai nukauti

Federalinė kariuomenė sunaiki. 
no maištininkų bandas Mi- 
choacane; maištai visur pa- 
trempti

NOGALES, Ariz., spalių 12. 
— Gautas čia Mekšncoe karo 
departamono pranešimas sako, 
kad federalinės kariuomenės 
dalis visiškai sunaikinus maiš
tininkų bandas netoli nuo Bo- 
tpiillo, Michoacano provincijo
je. Trys maištininkų vadai, ge-
nerolai Avmando Garza, I tema
to Pedrajo ir Luis Pedrajo, bu
vo užmušti.

Pranešimai taipjau sako, 
kad maištas visose provincijo
se jau beveik visai patremp
tas, išskiriant Sinaloa provinci
ją, kame maištininkų bandos 
itai kur dar tebeveikia.

Meksikos vyriausybė išleido 
įsakymą, kuriuo griežtai su
vaikomas šaujamų ginklų ne
šiojimas ir pardavinėjimas. Vi
si šiaip pilieČia' bus nuginkluo
ti. Ginklą galės turėti tik tie, 
kurie gaus tam tikrą vyriausy
bės leidimą.

Maištininkų giminės 
nebus persekiojami

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 12. — Prezidentas Cales 
aaseklbe, kad giminės asmenų, 
įsivėlusių į pastarąjį maištą 
prieš valdžią, nebus persekio
jami ir kad policija neturi tei
sės daryti jų namuose kratų.

Suėmimai įtartų dėl dalyva
vimo maište tečiau nesiliauja.

Perkūnijų audra
BENTON, III., spalių 12. —- 

Franklino kauntėj praeitą nak
tį siautė smarki perkūnijų au
dra. Keletas farmip trobesių, 
žaibų padegtų, sudegė. •

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas,
daugiausiai vakarų vėjas.

Vakar temperatūros
tarp |r 17• P.

šiandie saulė Wea 3:5*

buvo

Pilietinis karas Kinuose
Dideli mūšiai tarp mandžurų ir 

fiansi armijų
LONDONAS, spalių 12. ~ 

Gauti iš Kinų pranešimai sako, 
krd per pastaras kelias dienas 
apie Pekiną buvę smarkiausi 
mūšiai tarp mandžurų ir šau
si piovincijps armijų, laimėji
mai beveik visur buvę Caug 
Tsolino, Pekino diktatoriaus 
naudai'.

Iš Pekino praneša, kad šansi 
armijoms atremti Pekinui j pa
galbą ateina 15,000 mongolų

Gailės žinojęs visą maiš
tininkų sąmokslą

Sąmokslo vadai planavę patį 
prezidentą (a liesą suimti ir 
nudaigoti
MEKSIKOS MIESTAS, spa

lių 12. — Respublikos prezi
dentas Calle.s išleido praneši
mą, kuriame pareiškia, kad jis 
tui'ėjęs pilniausių žinių apie 
tai, kad generolai Gomez ir 
Serrano, kurie ėjo kaip kandi
datai į prezidentus ateinan
tiems rinkiniams, planavo su
kilimą. Be to, sąmokslininkai 
planavę slapta suimti jį, Calle- 
są, ir nudaigoti.

“Nuo pat rugpiuČio mėnesio 
vidurio vyriausybė žinojo 
smulkmeningai visą planą, kurį 
sąmokslininkai buvo padarę 
sukilimui prieš federalines jė
gas,” — sako prezidento Calles 
pranešimas. “Sukilimas turėjo 
įvykti rugsėjo pirmą dieną, 
atsidarant kongresui.

“Gaudamas nuolat praneši
mų iš daugelio kariuomenes 
vadų, kurie buvo sąmokslinin
kų kalbinami sukilti, ir taipjau 
gausių žinių iš slaptosios tar
nybas, aš žinojau gerai apie vi
są sąmokslą, ir jei turėjau bet 
kurių paabejojimų, tai juos iš
sklaidė man patsai gen. Serra
no, kurs, kaip koks paikšas, 
nuėjo taip toli, jogei prieš kon
greso atsidarymą prašė mani 
leisti nuversti krašto įstatymų 
leidimo įstaigą, kai ji pradėk 
savo sesiją.”

Turint visų tų žinių, ir <u 
mijai pasilikus ištikimai save 
valdžiai, maištas buvo veikiai 
patremptas.

Lietuvos žinios.
■ ■ — ■■

Kunigas Krupavičius 
nevaromas važiuoja

, į Ameriką
KAUNAS. “Rytas” (212 

Nr.) atšaukiu ‘‘Menieler Dampl- 
boot” žinių, kad kunigas M. 
Krupavičius už nepaklusnumą 
Lietuvos vyriausybei gavęs iš 
Vatikano ultimatumų: 'ar atsi
sakyti nuo |M)litinio veikimo, 
ar važiuoti Amerikon kunigau
ti. “Rytas” rašo:' “Vadinasi, jei 
ir važiuotų Krupavičius į Ame* 
riką keliems mėnesiams,

“tai tik tuo tikslu, juo la
biau, kad jis Amerikoje senai 
yra laukiamas ir š. m. birželio 
14 15 d. įvykęs Brooklyiie 
Amerikos lietuvių katalikų kon
gresas nutarė: “Tampresniems 
ryšiams su Lietuva palaikyti 
reikalinga, kad Lietuvos kata
likai karts nuo karto prisiųstų 
žymesnių valstybės ar mokslo 
vyrų. Pirmiausia pageidauja
mas kun, M. Krupavičius.”

Nubaudė emigrantu 
Išnaudotojus

KAUNAS. - “Alfos” išeivy- 
bės b-vė gabendami j Braziliją 
ir Argentiną piliečius, pasižv- 
mėjo apgaudinėjimais.

1’eisino tardytojas iki šiol 
•šaiškino per 280 nukentėjusių, 
kurie šiokįu ar tekiu budu liko 
bendrovės “Alfos” nuskriausti:

Vien tik 15Q “amerikonų”, 
Įnešusių “Aliai1’ po 1300 litų 
užpirkimui Brazilijoj žemės, 
kuriuos “Alfa” pasisavino.

raitelių. Ta orda, betgi artinas 
į patį miestą, ir Pekino gyven
tojai labai dėl 
žinodami, kad 
karininkai yra 
ir plėšrus.

to susikrimtę 
tie puslaukiniai 
be galo žiaurus

$4,000,000 gaisras
Ocean City rezorte

OCEAN CITY, N. J., spalių 
12. — Kilęs vakar vakarą gai
sras šiame pajūrio xrezorte su
naikino apie penkias dešimtu 
trobesių, jų tarpe daug gyve
namų namų, krautuvių, kavi 
nių ir tris viešbučius. Gaisro 
padaryti nuostoliai siekia, kaip 
apskaičiuoja, tau) keturių ir 
penkių milionų dolerių.

Charles Levine grįžta 
namo laivu

PARYŽIUS, spalių 12. — 
Charles A. Levine, savininkas 
Columbia aeroplano, kuriuo jis 
su pilotu Chamberlinu perskri
do per Atlanto vandeny n* 
Vokietiją, garlaiviu Leviathan 
išplaukė iš Cherbourgo namo, į 
New Yonką.

Kautynės su morais 
Filipinuose

MANILA, Filipinai, spalių 
12. — Lanao provincijos kal
nuose, Minda nao saloj, įvyko 
susikirtimas tarp Filipinų mili
cijos skyriaus Ir maištingų 
morų būrio. Kautynėse septyni 
morai buvo užmušti, keli kiti 
sužeisti.

Sudegino $600,000 degtinės

PHILADELPHIA, Pa., epą-
Uą 18. — šiandie čia būva na
šai sudeginta ,GOO vertės

, lai- svaigiųjų gėrimų, vyriausybes
džiasi 6:14. Mėnuo teka 7:22 konfiskuotų sugautame kbtnt-

leidžiama, nėra žinias. vakaro. rabandininkų Bulko laive.

Amerikos legioninkai 
grįžta iš Europos

NEW YORKAS, spalių 12. 
Amerikos legioninkai, laikiusie
ji Paryžiuje savo suvažiavimą 
ir lankiusieji po to kai kurias 
didžiojo karo mušiu vietai, 
grįžta namo. Garlaiviu Car- 
mania vąkar sugrįžo 1,300 le- 
gioninkų kartu su naujai išrin
ktu vyliausiu Amerikos Legio
no vadu, Edwardu E. Spaf- 
fordu.

Bordeaux jurininkų 
streikas dėl pensijų

BORDEAUX, Francija, spa
lių 12. — Jurininkai paskelbė 
dvidešimt keturių valandų 
streiką, reikalaudami, kad 
Francijos parlamentas padidin
tų jurininkų pensijas. Del 
streiko, Bordeaux uoste visoks 
prekybos laivų judėjimas su
stojęs.

Galimas daiktas, kad byla 
teisme bus sprendžiama apie 
sausio mėnesį.

Iš viso ši viena išeivybės ben
drovė Lietuvos piliečiams per 
akis nusuko apie 200,000 litų.

IHal?ar Kaune veikia apie 15 
’šeivybes bendrovių, kurios vi
lt.kinis budais žmones vilioja 
svetur ir apgaudinėja.

3 š 1010 TEIZIRM
Nubaustas “Rytas”

KAUNAS. Atsakomasis 
“Ryto” redaktorius Leonas Ja
kubauskas už nesilaikymą Kau
no Karo Komendanto aplink
raščio, už 179 nr. įžanginio 
straipsnio išbrauktas vietas ir 
181 nuin. veliamam straipsny
je įdėtas karo cenzūros išbrauk
tas eilutes Kauno Karo Komen
danto administratyviu budu nu
baustas 100 lt. arba 7 paroms 
arešto.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iŠ daugelio kitų pnežasčių. kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siautėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperncijos Bankan — pinigų gavėjams. Grei
tumas |eina i patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarai* 
ir sekmadieniais ii. taipgi per skyrius ir paltą ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nehutų surastas.

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteik* 
jums patarnavimą:

AUSROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČ1O APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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AČIŪ VIDUJUOSE
“I hillipM Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda
--------~

Tarp Ghicagos 
i Lietuvių

11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretei 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerkles sienas 

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų
ir

Yąrds 4951
M r.s. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKU6ERKA
3252 So. Haisted St

North ŠitieVietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
1 <le kada nuo nevirškinimo arba 
jugštuiny, acid, gasų viduriose i 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimti metų tik- i , .. A „ras ••Phillips Milk of Magnesia”! sezJol‘*> uvu» kal,bo3-
yra užrašomas gydytojų, nes jis;,lu’J^ ® '*1 a‘n^; amų mo ingv *1- j • 'p. Čenene, kuri pasekmingaiprašalina tris sykius daugiau r , ,r ...... . . . . . .1 mokino pereitą metą. Kalbosacid is skilvio kaipo saturated i . . _ .... ... . r . . . rašybos mokins daktarassolution of bicarbonnte ot soda j Montyjdas
ir palieka skilvį liuesą nuo viso- ‘ Veitadienj. spalių . 15, |- 
kių gasų. Jis neutralizuoja gal- ks pirmas visų jttuntloliy 
žunio rūgimų viduriose ir praša-1 susirinkimaa Uuosybės svetai- 
lina visokius rugštumus iš vidų- !ngjej 1822 VVabansia avenue. 
rių labai lengvai. Be to dar, jiSjTjv8i, pasirūpinkite atvesti sa- 
daug malonesnis vartoti negu V() jaunuolius, nes bus pirma 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil- ()uinŲ pan,oka. Prasidės lygiai 
lips”. Dvidešimtis penki ir pen-i3 va| pO pietų.
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis- į 
truota Trade Mark per The ., .. r,, • i n priklauso SLA. 226 kuopai, nuoCharles H. Phillips Chemical Co. f . , , n_ ‘
ir jo pirmtakuno Charles H
Phillin^ nv.o l£7č.

Vaikams pamokos prasidės

Tėvų ir komisijų susirinki
mas nutarė atidaryti vaikams

Prie to reikia priminti, ko
kiomis sąlygomis bus viskas 
atliekama. Jaunuomenė, kuri

Nuo Kosulio ir 
Šalčio Krutinėję 

Naudokite

Sintim JBranii
Couglj »prup

(Inkaro Ruiies Vaistus Kosuliui) 
Visuomet Reikalukite Tik 

“ANCHOR” 
(Kurkite "ENKER")

ant
už*

ma-

Ar Jus Žinote
Kad kiekvienas ^jasažierius 
musų laivų turi privališką 
daromą kambarj. Jei jus 
note važiuoti

LIETUVON
tegul musų geras agentas pasa
ko jums apie gerų maistą, pui
kų patarnavimą ant musų di
delių, greitų ir patogių laivų

VVhite Star Line
Red Star Line

IN TER NATION A L M EfiCAN- 
TILE MARINE CO.

127 So. State St. 
Chicago, 111.

šeimynos mokės 25 centus mė 
' nėšiui, o kurie nepriklauso, tai 
mokės 50 centų mėnesiui.

šis patvarkymas 
būtinai reikalingas, 
kymas mokyklėlės

I tuoju. 
! reikalo aiškinti.

Kad pasekmihgiau 
jaunuolius, nužiūrėtu 
tvarka: 1. Dainų pamokės kas- Į 

i šeštadienis 8 vąl. po pietų; 2. | 
Kalinis — rašybos pamokos kas 
nedėldienis nuo 1C iki 12 vai 

■prieš pietus; bet jei neatvirai 
nors dešimties jaunuolių, no
rinčių mokintis kalbos — rršy Į 
bos, tai vargu bus galima pra- i 
dėti pamokos.

šiame klausime komisija yra 
tikra, kad northsidiečiai lietu
viai susidomės tuo reikalu ii 
pripildys mokyklėlę keliomis 
dešimtimis jaunuc’ių. Tode1 
neatidėliokite, nelaukite, bei 
atveskite jaunuolius, šį šeš- I 
tadienį. Jaunuoliai gali lankyt

Smulkmenų

pasirodė | 
nes palai ; 
daug kaš- 
čia nėra

lavinus 
šitokia

kai bos-rašy bos. Komisija malė 
reikalo paskirstyti tikėdamas 
geresnių pasekmių iš tokio 
skirstymo. — K. J. S.

Roseland
Golden S ta r

(Tęsinys)

|)U

ačiū

SERGANTI ŽMONES ii
Del geriausio ir greičiausio išsigydymo 

pasitarki: si#

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkrg- 
Čiamų ligų, kraujo 
pūslės, privatiškų i> 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
^akomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki i<eiUcto aukito. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandoe kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 p< 
piet. Panedėlyj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

dykai.

Išmokit Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressniaking 

College 
J. F. ICASNICKA 
190 N. Siute SU 

kamp. J . ' p St. 10 fl.

Turime
draugui ir naiiui Petrui Sadu
tei ir jo moterei - sykiu jų 
gražioms dukterims Juliai ir 

i Aldonai. Tai ’myna, kuri yra 
! tikra base bąli (fan’s) rėmėja.
P-ai Sadutei ne tik prisidėjo 
lankymu loišmų, bet ir darbu 

į ir nei vienas iš musų nėra pa
daręs tiek gero Golden Star 
Kliubui, kiek p.p. Sadutei. Kiek 

, triūso ir laiko 
1 pradžioj, kada 
i užgavo musų 
i nepasis. kiniai.
palaikymui musų teamo (jauk
to). Pas juos ir jų pastangomis 
buvo surengti vakarėliai boli- 
ninkams. Pas juos susirinkda
vo apkalbėti eigą. Jų namuose 
buvo parengta graži vakariene 
bclininkams. Mes niekados ne
galime atsilyginti p-iai Sadulie- 
nei už jos darbą — prirengi- 
mui vakarienės, T. Kraveno 
gimtuvės dienai paminėti. Bet 
tik galim ištarti tamstai, p-ia 
Saduliene, ačiū — daug kartų 
Per pastangas draugo Petro 
Sadulo tapome įtraukti į arti
mus •ryšius su draugais rock- 
fordiečiais, kurių vaišingumas 
ir draugiškumas atsilankius 
mums į Rockfordą rugpiučio 
14 d. liko visados musų atmin
tyje. Pastangų, kurias dėjote 
praplatinimui Golden Star Kliu- 
bo vardo, nėra galima atmokė
ti. Priimkite nuo musų širdin
gą ačiū.

paaukavo pačio- 
vienas po kitam 
base bąli jauktą 
.Jie buvo dvasia

Garsinkitės Naujienose

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegnunji

Titta Ruffo
Žymus Operos dainininkas, sako

“Kaip ir daugelis kitų kuriems 
jų balsas ir švari g-erklė yra vis
kas. Aš kuomet rukau, visuomet 
pageidauju toasted cigaretų — 
Lucky Strikes.”

iVtKf

WCKY 
STRIKE, 
\ ,Ts TOASTEd" y >

*) šiuo liudijam, jog mes že
minus pasirašę egzaminavome 
11,106 kortelių su parašais 
liudijančių teisingumą viršaus 
paduotojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery 

Accountant.s a»d Auditors 
New York, July 22, 1927

“It’s toasted”
NEJRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

są laiką agitavo . Tarnų Yukni 
įstoti j kliubą, lošti bulę šu lie
tuviais, o ne su kokiais ten 
čiuwtabakinis. Tas pagelbėjo. 
Sekantį susirinkimą abu bro-

Garsinkitės Naujienose
Lietuviai

Viršuj Universal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su g v . *
reikalais nuo 12 iki
8 vakaro. Kitu lai- 
ku pagal sutartį.

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

OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų z'

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namų, lotų ar farmą visa

dos kreipkitės į senų ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą. •

809 \V. 35tb St. 
(Haisted & <35 St.) 
Boulevard 0611^-0774

NATARIUŠAS e
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

r—"" 1 ■' —■
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Hcatmg
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4601 So. Paulina St., Chicago, III. 
, .... —....  U,. /

Advokatai
Arba paimkime musų narj 

Povilą Belzį. Jis ir Golden Star 
— tai vienas tas pats. Atsimi
nus pirmuosius laikus, Povilas 
ir jo graži jauna moteris atva
žiavo pasižiūrėti lošiant kliu-liai Yukniai įstojo Golden Star 
biečius base bąli (atsiprašau), Kliuban. Ir kada jam laikas ne
bot draugui Povilui eiga loši
mo tuo laiku dar buvo svetima. 
Jam tik rūpėjo, kad kliubiečiai 
išluoštų. Laikas nuo laiko Po
vilas atsikreipdavo j savo drau- 
yą klausimu, ar mūsiškiams ge
rai vyksta. Gavęs atsakymą, 
<ad kliubiečiams einas gerai — 
r jie laimi rungtynes, Povilas 
(atsiprašau jo) pareiškia tokio 
'ntuziazmo, kad lietuviška ar
mija nebūtų galėjusi daugiau 
;i’hikšmo stikt'M kaip Povilas 
u “Hurra for Golden Stars!“

Esame dėkingi jam, jo gražiai 
noterei 
riėmui 

lankėsi
; 'ilge 

ėmėjai 
už tavo

už prisidėjimą darbu 
rockfordiečių, kurie 

pas mus birželio 12 d. 
Povilai, tau kliubiečiai, 
ir lošėjai yra dėkingi 

triūsą.

pe Gol- 
žinomas

pavelija, kada jo nėra lošiant 
bulę, rodosi, kad nėra jokio lo
šimo. Bet pastovi jo duoklė, 
tai ledai lošikams. Todėl taria
me ačiū tau, drauge Yonaiti.

Jeigu girdėjote, kaip drau
gas Juozas Sadula boostina 
Golden Star svetimtaučiams, tai 
žinote, delko Golden Sar Kliu- 
bas turi pasisekimo. Draugas 
Sadula gyvena 123-čioj gatvėj, 
kampas ‘Haisted st. Laiko už
eigos vietą. Svetimtaučiui pa
klausus Juozo, ar Golden Star 
laimės rugtynes base bąli, jo 
atsakymas: “Notliing different”. 
Na, ir prisiklauso argumentų, 
kode! Golden Star išloš. Sve
timtautis jau sekančio Golden 
Star lošimo pats ateina pasi
žiūrėti, ir sugrįžęs pas Juozą 
praneša, kati “your boys sure 
ean play bąli”, 
leteni

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dcarbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Haisted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

O musų draugas Augustas 
Yonnitis, aptiekorius pagal už
siėmimą, bet musų 
den Siu r boosteris,
kaipo “Angie”, rę tik darbu 
yra prisidėjęs, bet ir išlaimėji- 
mui daug gelbėjo. Nepamiršiu 
susirėmimo Golden Stars su 
Wanderer’s A. C. Pirmą metė
ją (piteher) po 4 susirėmimų 
gavo atšaukti. Tada jo vietoj 
stojo T. Yuknis, žinomas kaip 
“Red Yukon”. (Yukniai dar ne
buvo nariais Golden Star Kliiį- 
bo). “Augfie”, sužinojęs, ka.d 
Yuknis, kuris metė lx>les prieš 
mus, yra lietuvis, prislinko kuo 
arčiausia prie linijos ir per vi-

“Notliing dif- 
- Sadulos atsakymas. 

Juozus yra kliubietis pilnoj to 
žodžio prasmėj.

Arba šeima p. Jono Nprbot. 
Ji ne tik yra basg bąli fan, bet 
davė Golden Star Kliubui loši
kų. Tai Narbutų sūnus: Petras, 
Juozas ir Jonas. Nėra buvę to 
susirėmimo, kad Norbotų šei
myna nebūtų buvusi. Piknikai 
bei kitokios sueigos gali pa
laukt mus — sako Jonas Nor- 
bot. Čia lošimas — (loklen Star 
turi laimėti.

(Bus daugiau)

K.JURGEHONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St.. Room 1018 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
\ 3335 So. Haisted St.

Po pietų nuo 8:30 iki 8:90 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto Ud 12 

Tel. Yarda 9141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimak — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

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 ij Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
NadiHoj nuo 11 ryto iki 1 v, p. p.

..................... ...... ................. ....... —

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TfeMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Vark 3395
■ į ■ ■

»■». ■■į. IR »■■■— f ■!■■■■ .. ............................ ...
^■■M****^*"***"-—....... ...........................................................

JOHN B. BORDEN
(Jokn Bagdzinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephune Randolph 6727

Vakarais 2161 W. 22 St. nao 7 Iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repablie 9600 
l

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19766 So. Michigan Are.
Tel. Palhuan 6950 

Specialistas Abstraktų 
VedŠjas visų teisių

Namų Tėl. Pullman 6377A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001

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

3241 S. Haisted St. Tel. Yurdu 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlip ir

Pėtųyčlog

A. VIDIKAS-LUtEVICH
AKUŠERKA

8101 So. Haisted Street 
Kampas 31-mos gatvė* 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika* 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių {tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Serėdos vakare uždaryta

* Nedėlioj pagal sutartį

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 prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel.: Diena: Canal 3110.* Nakti 
South Shore 2238, Boulevard 4136

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirnrgaa
Specialistas Moteriškų, Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų IU1 
Ofisas 310? So. Haisted SU Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN '
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

....... ....................— ■"........  I ■ *
■■■■ i■   —-

Lietuvis Kontraktoiius
Suvertam šviesas h 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus h 
mainom naujas liam 
pas { senas; duodami 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Pilone Canal 2591

Garsinki^ Nauiionnrt
■ v * 4
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Auksas vandeny

[M. K.J Gamta, lyg pasity
čiodama iš žmogaus, labiausiai 
jo barant? inamą metalą, dėl 
kurio valstybės draskomos,: 
miestai su žeme sumaišomi iri 
žmonės žudomi, paslėpė žemės 
gilumoje.

Spėjama, kad dar tais lai-' 
kais, k »> žemės į virčius skys
tas tebebuvo, auksas, kaipo 
sunkesni., nuskendo • gilumą. 
Apie auk-a žmogus h nu nieko 
ir nežinojęs, jeigu požeminiai 
vandens šaltiniai nebotu jo i 
paviršiui išnešę.

Karštame požeminių šaltiniu į 
vandeny randasi taip vadina-j 
ma titnaginė rukštis. ši rakš
tis gali sutirpinti auksą. Drau
ge su šaltinių vandeniu ši ruk-! 
štiš, verždamosi iš didžiausios 
gilumos ir tekėdama pro urvus, 
su kvarco akmens sienomis, 
jungiasi su kvarcu. Tuo budu 
ir auksas patenka j kvarcą.' 
Tačiau šilumai ir šalčiui vei
kiant, ir vandeniui plaunant,

NAUJIENOS, Chicago, 111
»

Y ra jau įėję i paprotį, laike dideliv apvaikščiojimų su
teikti atpiginimą iš žemiau talpinamo surašo. Sutei
kiant šį skelbimą L. Klein krautuvė padarė didelį prisi
rengimą, kad suteikus savo pirkėjams labai geros ver- 
tęs ta voru s.

Mes manome, kad panašus surašąs tavory dar niekuo
met nebuvo pasiūlomas — mums čia sunku yra viską 
suminėti, bet musų skelbimai užtikrina, kad jus surasi
te daugiau tavorų musų krautuvėj, negu skelbime 
paminėta.

DAIKTAI PARDAVIMUI PETNYCIOI -- TEISE PASILAIKOMA APRUBEŽIAVIME SKAIČIAUS -- NESIUNClAM PAŠTU, TELEFONU C.O.D. ORDERIŲ
kvarciniai akmens ir uolos nuo
lat po truputį trupu ir tuo bu- 

ia, kuris 
išeina į 
sutrupe- 
priemai-

su šaltinių vandeniu 
žemės paviršių. Taip 
jęs kvarcas, su aukso 
šomis, sudaro upių ir 
smėli.

Kadangi visi šaltiniai ir vi
sos upės suteka pagaliau į ju
ra, tad nenuostabu, jog visokių 

druskų turįs jurų 
ten patekusį auksą

ink šcių ir 
vanduo vėl 
ištirpina.

1866 m. mokslininkas Ihin- 
jog kiekviename1 

1000 kilogramų jurų vandens 
randasi nuo 32 iki 60 miligra
mų (garams—1000 miligramų) 
gryno aukso. Tuo 
vandeny randasi
ginu, kaip už 10,(M)0,000,000c 
000 litų (dešimts 
Kad gauti vieną 
aukso, reikėtų ji 
milijonų kilogramų jurų

bud ii jurų 
aukso' dail

bilijonų), 
kilogramą 

išimti iš 30 
van

dens. 1899 metais kaž koks 
Duke buvo net išėmęs paten
tą savo surastam I

iš jurų vandens auksą, 
to, dar sužinota, jog 
m. buvo sudaryta didelė | 

kompanija, su garsi nu

lęs paien- 
budui ga- į

minti
Be 

1965 
anglų 
j u chemiku itamzaju priešaky, i
kuri kaž kokiu naujai surastu 
ir paslapty laikomu budu taip j, 
pat manė jurų vandenį nuauk-! 
sinti.

šiaip ar taip, bet jei iš tik-1 i 
rujų laitų surastas pigus ir 
patogus būdas išgauti iš jurų i 
auksą, jis tiek atpigtų, jog i 
mažai ką brangesnis tebūtų už Į 
savo bendraspalvį brolį varį.'
žinoma, amerikonams, kurie', 
per didįjį karą veik visą Eu
ropos auksą sugniibstė, smar
kiai nepatiktų toks išradimas.'

Į KORESPONDENCIJOS Į

Racine, Wis.
Lietuviu kalbos vaikams 

kyklėlė atidaryta
mo- į

Spalio 8 d., 1:30 vai. po 
tų, Lietuvių Svetainėj, 
lietuvių kalbos vaikų mokyk
lėlės pirmos pamokos. Užbai
gus pamokas 4:80 v. p. p. mo
kiniai turėjo trumpą pasitari
mą. Iš mokinių išrinkta val
dyba: pirmininkė Elena Aime- 
naitė ,pirma raštininkė Luci- 
ja čiapiutė, antfru Antanas 
Krakys, iždininku Edvardas 
Vasiliauskas. Priimta pasitari
mams vedimui tvarkos 8 punk
tai. Pasitarimai bus laikomi 
kas antrą šeštadienį. Pamokos 
bus 
1:30 
4:30 
rėti 
niai
į mėnesį 25c. Mokiniai dėkingi 
p. Viktorui Dzendzeletui už 
davimą lengvomis
svetainės pamokoms, SLA. 100 
kuopai ir mokytojui M. Kaspa- 
naičiuL

Hiena Simenaltė, puon., 
Lucillt Chapaa, rašt.

pie-1 
įvyko i r

kas šeštadienis, pradžia 
vai. po pietų; baigiama 

v. p p.; laike pamokų tu- 
pailsiui 15 minutų. Moki-' 
kiekvienas privalo mokėti

sąlygomis

Alyvos 
mazgylius 

58c
"Klten-O”, didelis 
mazgylius, persunk
tas alyva, su ranke
na — vertės 98c. tik 
už 58c.

Skalbiami 
Karpet ūkai 

58c
Didis 25x50 colių. 
Aukštai austi, taip 
vadinamu “hit antį 
misa” budu, gražiai 
baigti su kutosukais 
— kiekvienas 58c.

Mergaitėms 
Kepurės 
68c

Mergaitėms junlors 
aksomo 

suėdė 
berets, 

kepurės, 
spalvų, 

58c.

corduroy — 
kepuraitės, 
materijos 
vailoko 
naujausių 
kiekviena

žirniai
7 kėnai už

58c
Extra tikri VViscon- 
sino ankstybi varie- 
ty žirniai, No. 2 ke
nas — 7 kenai už 
58c.

Foulds
Spagrhetti ir maka
ronai specialiai, 7 
pakietai už 58c.

58c

Saidinkos 
5 kenui 

58c
15 uncijų apskritus 
kenas Kalifornijos 

sardinkų tomatų da- 
žale. Ganėtinai dėl
4 ypatų. Specialiai
5 kenai už 58c.

Naktiniai
Rūbai

Rūkytojams
Prietaisas

Kelinaiies

58c
Moterims flaneliįos 
naktiniai marški
niai, ružavi ir mėly
nai dryžuoti — kai- 
kurie rankomis iš
siuvinėti — kiekvie
nas 58c.

58c
Metalinė rūkyto
jams slovėnė, raity
ta kojelė, rūkymui 
ir pelenams padėti 
vitta, stiklo taca, Į 
antiųue žalia spalva 

kiekvie-

58c
Moterims, tvirtos 
rųšies, rayon keli- 
naitėB, šviesios ir 
tamsios spalvos nuo 
latinė kainu $1.00. 
dabar kiekviena 58c.

W6o! Crepe

58c
Pasirinkimui, klčt- 
kuoti, stulpuoti ir 
rupžuoti, visos wool 
crepe, 36 įr 40 colių 
platumo, pasirinki
mui yardas 58c.

Užvalkalai 
Paduškoms 

2 už 

58c
'•Mohawk” rųšis už
valkalai 
didžio.
kaip 4
Specialė 
58c.

Tableware

45x86 colio 
Nedaugiaus 
kiekvienam, 
kaina 2 už

Kelinės

Union Siutai

58c
Moterims merino 
tint, rayome drižuo- 
ti, sunkesni, rudeni
niai union siutai, be 
rankovių, iki kelių, 
visokio didžio — 
vertės 95c. kickvie- 
nn« • 5S’<*

Valancing

58c
i y

Gražios rųšies bro- 
caded velour vaianc
ing, su kutosiukais 
ir iškarpytais dan
tukais, 14 colių pla
tus, su rod pocket— 
yardui 58c.

Žiurstai

58c
Moterims gingham 
žiurstai, maišytų 
spalvų ir stylių, 
mieros 36 iki 42 — 
kiekvienas 58c.

Pork Loin
Iš minkštų ir liesų / 
šmotų, 2 svarai už

Cnpso
Graham daintiee, 
taipgi Lily soda 
crakers, kiekvienas

58c
Navy Beans

švieži Michigan na
vy beans, 10 sv. už

58c

bangtns, 
nas 5bc.

1U už

58c
Sidabru baigti, ke
letą naujos mados, 
garantuojame 1 0 
metų. Pasirinkimui 
šaukštai, peiliai, ša
kutės ir tt. 10 už 
58c.

Corduroy

Tankaus audimo 
corduroy — akso
mas, 36 colių pla
tus,, 15 gražių spal
vų, specialiai yar
das 58c.

Berniukams, tvirtos 
kelinės, gražiose, 
tamsiose spalvose^ 
gana platus — ink/ 
ros 7 iki 18 mttų £- 
kiekvienos 584*.

Syringes

58c
Tvirtas, karštam 
vandeniui -buleliai 
arba fountaih sy- 
ringe, dviejų kvor
tų “mieros $1.00 
vertas, garantuotas 
2 metams — už 58c.

Console Setai

Rankiniai ,

Maišiukai

58c
Moterims grynos 
skuros rankiniai 
maišiukai, madnaus 
padarymo viduje. 
Su Ii uosta mašnelt 
ir veidrodžiu. Juo
di ir rusvi. Spėria-, 
liai 58c.

< 58c
3 šmotų stiklo con
sole setai, 10 colių 
stiklinis bliudas, su 
žemais liktoriais. — 
Setas 58c.

58c
kvortų, gryno alu- 

minium percolato- 
riai, su aluminu 
prietaisu viduje.. Co- 
lonial styliaus, kiek
vienas 58c.

2

žiurstai

58c
Didelios mieros 
nerall arba Polly 
Prim, guma per
junkti arba grynos 
gumof, žiurstai — 
kiekvienas 58c.

co-

|\
Pirštinės

58c
Importuotos cha- 
moisuede, išsiuvinė
tos Bare ir atgal 
atlenkiamos, irgi 
slipon pirštinės, sad 
dle stitched, pasi
rinkimas, pora 58c.

A

Berniukams
Kepurės

Taboka

58c
Plow Boy arba 

/Sweet Tip Top ta
boka, 14 uncijų vie- 
d rūkas. Tik 2 vie
nam koRtumeriui — 
pasirinkimui 1----
vienas 58c.

Shule Covers

58 c
Padai y ti iš geros 
rųšies metaline ma-

kiek- terijos, aukso ir ki

Darbiniai 
Marškiniai 

58c
Vyrams domet Da
nelio darbiniai mar
škiniai, pilki arba 
khaki, taipgi Amos- 
keag chambray, vi
sokio didžio kiekvie
nas 58c.

Firankų Setas

58c
5 šmotų surauktos 
firankų setas, ge
riausia rųšis ir dar
bas — valance pri
taikytas, setas

Berniukams 
Bliuzes 
58c

šviesios, ^jdutinių 
ir tamsių spalvų, su 
ar be ausim uždeng
ti kraštais berniu
kams ,3 iki 15 mttų 
amžiaus, kiekviena 
58c. i

Slippers

58c
Moterims vailokinės 
šliurės, gražiose
spalvose. Naujos 
mados kombinacijų 
ir užbaigimų, chro
me eik padai. Visu 
šaižų — porai 58c.

58c.
tokių spalvų, 86x36 
— kkkvienas 58c.

Gero parkelio ir 
cordede madras ma
terijos berniukams 
bliuzčs, nauji pater- 
nai, reguliarė kaina 
85c. — kiekviena 
58c.

v yrauis, patogios 
namie dėvėti šliurės 
rusvos, pilkos ir mė
lynos spalvos, gra
žiai užbaigtos chro
me eik padai, taipgi 
išmušti viduje — 
pora 58c.

PaduŠko«

58c
18x25 colių, plunks
nų paduŠkos, stere- 
lizuotų vištos plun
ksnų, gražaus kviet- 
kuoto materiojo už
valkalai — kiekvie
na 58c.

šluota
58c

Padalyta iš augštos 
rųšies broom corn 
materijolo, susiūtos 
5 sykius. Balta 
emaljuota rankena, 
spevialiai kiekviena 
'58c.

šliurės
58c

Vaikams naujo sty
liaus naminės šliu
rėm visose spalvose, kombinacijose ir uŠ- 
baigimo, chromo pa
dai, taipgi viduje 
užbaigti — pora už 
58c.

Train Sets
American^ H’ 1 y e r 

Empire, mekaniškas 
trūkio setas inge- 
nas, pasažieriniai 
vagonai ir keturios 
išraitytos relės — 
pilnai sutvarkytas 
58c.

Shades
58c

Opaąue langams už
dangalas, 8x7 pėdų. 
Geriausios 
Paprastų 
Mounted Ir 
spring rollers, 
vienas 58c.

rųšies 
spalvų, 

gerų 
kiek-

58c
Mergaitėms jersey 
dresės kelių, gražių 
madų, ilgoms rankovėms, kišeninis ir 
kiek pleats sejone. 
8 iki 14 metų am
žiaus — kiekviena 
58c.

Santos Peaberry Kava šviežiai spirginta, 2

Slyvos
California saldžios 
alyvos, 40 iki 50 
svarą, 6 svarai už

58c
Sport Satin

I^abai žvilgančios 
spalvos, visų spalvų, 
36 coliai pločio ma
tui

58c

svarai

Muiląs
12 šmotų

58c
Fels Naphtha, skal
bimui muilas, speci
aliai šiam^ išparda
vime 12 šmotų už 
58c.

Kiaušiniai
Sudėti popierinėse 
dėžėse po 2 tuzinu

58c

58c

Chocolates

Aukštos rųšies če- 
koladas, padarytas 
iš sumaltų vaisių, 
ting-a-lings, chips, 
riešutų, caramels ir 
vaisių vidurių, 2

I svarai už

58c

Heinz Catsup
3 buteliai už

58c
Heinz grynų toma- 
tų actsup. Didelis 14 
uncijų butelis, spe- 
daliai 3 buteliai už 
58c.

Aluminum
Prancūziška skau- 

rada už

58c

Vyrų arba 
Moterų 

Nosinukei
Vyrų nosinukai spal 
vuotais kraštais bal
ti bu druželėmis ir 
bu vardo raidėmis. 
Moterų nosinukai, 
.su vienu kampu em- 
broldered, vienas 
kampas Chinese ųa- 
terno. Pasirinkimas 
moterų urba vyrų 
Ttosinukių, 12 už

58c
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kodėl Rusijos valdžia neleidžia savo krašto gyventojams nes, kad paveldėjimas yra svar- pasiliuosuoti. Tarp negrų yra! Tauragiečius galima ir gal 
nei rašyti, nei kalbėti apie savo “laimę” ir “gerovę”?

Kodėl bolševikiškoje Rusijoje nėra nei žodžio, nei
spaudos laisvės?

Tai yra pirmas ir pats svarbiausias dalykas, kurį pri-
valo imti domėn kiekvienas žmogus, susiinteresavęs pa-
dėtim Rusijoje (arba kurioje kitoje šalyje). Kas šitą da- gyvenimo aplinkybės lošia la-

biausias dalykas; kiti*vėl mano,1 labai prasiplatinusi žmogžudys- būt reikia 
♦ kad nuo gyvenimo aplinkybių

priklauso žmonių sveikata. Bet 
k’iris tų faktorių yra labiau 
svarbus,—tikrai šiuo tarpu ne
galima pasakyti. Tačiau kad

Naujienoa eina kasdien, ilakiriant 
■•kmadienius. Leidtia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosovolt 8501.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoja — paltu:

Motam* ------------—___ _
PujMi moti----------------------
Trim* mlnoaiama
Dviara m*na*l*nn* - - ___
Vienam mlneaiul

Chicagoje per netiotojuai
Viena kopija ____________
Savaitei _________________
Mėnesiui --------------------------

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoje, 
peitei 

Metam*______
Pusei metų_____
Trims mėnesiam* 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui <

Lietuvon ir kitur uiaieniuosei 
(Atpiginta)

Metams------—-------------------  18.10
Pusei metĘ----------- -- -- 4»
Trims mėnesiams 1M
Pinigu* reikia siusti palto Money 

orderiu kartu su uiaakyme.

17.00
8.50
1.75
1.25
.75

bai svarbią rolę, dėliai to ne
gali būti jokių abejonių. Sa- 

t tas kyšime, gyvendami Afrikoj
yra arba “dome”, kuris duoda save už nosies vadžioti, — negrai buvo liuosi nuo džiovos 
prba parsidavęs tai valdžiai bernas. Ir į jo žioplus re- ir sifilio.’ Tomis ligomis juos
kavimus tenka žiūrėti, kaip į tuščią burnos aušinimą. apdovanojo baltieji. O jeigu

taip, tai baltųjų pareiga yra 
padėti negrams nuo tų ligų

lyką ignoruoja ir ima už gryną pinigą vien valdžios pasi
gyrimus ir jos pripuolamų svečių komplimentus,

kavimus tenka žiūrėti, kaip į tuščią burnos aušinimą.

BLOFAS PASIBAIGĖ t
Mirtingumas tarp 

negrų
Iš Varšuvos telegrama praneša, kad maršalas Pilsud

skis, atsilankęs Vilniuje, liepė paleisti iš kalėjimo visus 
lietuvius politinius kalinių^ kurie buvo laikomi lenkų ka
lėjimuose. Diplomatai, esą; šitą žinksnį sveikiną, “kaipo 
pirmą praktišką pastangą prie susitaikymo tarp Lietuvos 
ir Lenkijos”.

Tik-ką buvo triubijama lenkų ir kitų tautų spaudoje, 
kad tarp Varšuvos ir Kauno galįs kilti rimtas konfliktas 
ir kad Pilsudskio vyriausybė jau ketinanti pasiųsti Sme
tonai “ultimatumą ”, o dabar pasirodo, kad Varšuvos po
nai darą “pirmą praktišką žinksnį” susitaikyti su 
Lietuva!

Aišku, kad tas triukšmas, kuris buvo kilęs abiejose 
demarkacijos linijos pusėse, buvo tik blofas. 
niai ir smetonininkai apsimeta, kad jie smarkiai 
ją” vieni prieš kitus, kuomet tikrumoje jie eina prie susi- 
taikymo. Ne be reikalo juk Voldemaiąs pasu ase (kaų mįrtingUmas prašoks gimimų šių taisyklių, 
buvo pranešta klerikalų spaudoje) konkordatą su Vati- skaičių. r" '' 

be tama, veda prie 
Ačiū tai 

. draudos

pasmerkti, kaipo 
Ji yra aštuonis kalius di- i netinkamai, ’ nepri si ruoštai ir 

nevisuotinai rengus perversmą 
demokratizmo grąžinimui, bet 
laikyti juos banditais— biau- 
riausias melas ir pasityčioji
mas. Dėliai tauragiečių karš
tumo, nekantrumo nukentėjo 
ne tik daugelis gyvybių; bet 
nukentėjo ir tie darbininkijos 
veikėjai, kurie nedavė jai ga
lutinai užmigti: jie sėdi dabar 
kalėjimuose. Paskiau— dau-

tė.
desnė, negu tarp baltųjų. Mies
te Memphis, Tenn., žmogių-' 
dysčių skaičių tik mirtingu
mas nuo džiovos tepralenkia. 
Nors tai, kaip Dr. Dublin pa
stebi, ir nėra grynai sveika
tos reikalas, bet visuomenei jis 
turi rūpėti. Juę labiau neg
rai apsišvies, tuo geriau jie 
mokės nuo ligų apsisaugoti. 
Tuo pačiu laiku tarp jų suma
žės ir žmogžudysčių skaičius.

Nauja Persekiojimų Banga
(Musų Kauno korespondento)atspara ligoms pas jį yra j 

menkesnė. O kad ekonomiškas ! 
negrų gyvenimas yra prastės-! Įvykus Tauragės riaušėms ar 
nivi nncrn I i 11 i 1i bilai _______________I’ranašavima.s, kuris neišsipil- nis- ne«u baltųjų,—tatai kiek- 

dė.— Apdraudos kompanijų vlenas žlno’ 
atsinešimas į negins.— Neg-1 
rų skaičius pasidvigublno.—■. mai, 
Negrų vidutiniškas amžius. 
—Kodėl mirtinglumas ^tarp
negrų yra didesnis? —Neg
rai nėra prisitaikę prie mies
to gyvenimo sąlygų.— Dau
giausia 
džiovas 
dėjimas 
gos.

greičiau (sukilimui, skaitančioji 
Amerikos lietuvių- visuomenė 

jo, jau žino, 
i gyvenimas

ŠTAI YRA BUDAS IŠSI
GYDYTI RUPTURį

Puikus paties-savęn-namie gydymas 
kurį kiekvienas gali vartoti prie bite 
kokios rupturoe, didelea arba mažos.

Nieko nekainuoja bandymas
Žmonėn turinti rupturan visoje Salyje yra 

nustebinti beveik stebukimtomis pasekmėm *, 
vartojant paprastą metodą rupturų gydymui, 
kuris yra prisiunčiamas dykai ku tik rei
kalauju. Si puiki Rupturų gydymo sistema 
vra viena ^'džiausiu palaimų pasiūlytų d«l 
vyrų, moterų ir vaikų. Yra pripažintas kai
no pasekmlngiausias metodas, koks buvo ka
da nors išrastas, po to nereikia neft.oti jo
kių diržų nei palaikytojų.

Neturint kaip pavojinga ruptura ir kaip 
ilgai ją turite, arba kaip sunku ją palai
kyti vietoje, nežiūrint kokiu* diržas dėvė- 
iot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo jiigijimo 
Mo DYKAI GYDYMO. Gal manote, kad jums 
nebėgsima pagelbėti arba turite rupturą 
kaip kurnėti, Ai puiki sistema sukontro iuos 
ją ir palaikys v.etoje, taip kad nustebins 
iumij savo magižka (tėkmė. Ji taip atitai
sys tas vietas, kur ruptura ižeina, kad jus 
greit galėsit dirbti bile kokj darbą ir lik»i_ 
te taip kaip niekad neturėjęs rupturos.

Jųa galite gauti dykai Aitą pulką paban
dymą vien t k tai pr siunčiant savo vardą ir 
adresą pas W. A. COLLING8, Ine. 
Colling* Building, Watertown, N. 
siųskit pinigų. Pabandymas dykai, 
dabar — Šiandie. Gal iAgeHtės jumis 
vėjimo diržo per visą amžių.

10 žmonių, tiek pat nuteista iki 
gyvos galvos kalėti ir du kart 
tiek įvairiomis 
žesnėmis

truputį ma- 
bausmėmis.Miestuose negrams, mato- aP’e *,e

...ai, yra sunkiau gyventi. Prie Lietuvoje politinis
tokio gyvenimo jie kol Kas dm vėl *erokai z Visos

Kad taip iš tiesų kairiosios grupės ir taip pat 
miestuose krikščionių demokratų partijos,

aukštas 
mirtingumas. Miestuose negrų; 
mirtingumas yra 80% didesnis, 
negu baltųjų. 1923 m. iš kiek’ 
vieno 1,001) negrų miestelėnų 
mirė 23, o baltųjų l ik 12. Iš Į 
kiekvieno tūkstančio negrų 
farmerių mirė 14, o iš baltųjų 
11. Tie daviniai aiškiai pa
rodo, kad negrai dar nėra pri
sitaikę prie miesto gyvenimo 

knygoj jis sąlygų. Jie gyvena per daug 
tarp negrų susigrūdę ir nežino paprasčiau- 

kaip nuo ligų

negrų miršta nuo 
ir sifilio. — Pa vėl- 
ir gyvenimo sąly-

Prieš 25 metus vienos ap
draudos kompanijos žymus 

prana^ivo, kadPilsudskį- statistikas
“kovo- Amerikoj nuo ligų negrai visai

1 sunyksią. Savo 
pranašavo, kad

kanu, įsteigiantį "Lietuvos bažnytinę provinciją
Vilniaus. •

nepriprato.
yra, tatai „paroao 
gyvenančių

mums klausimas • ne- 
atsistoj a: kam areš-

Dabar 
statomas 
luoti visoje Lietuvoje esančius 
veikėjus, sodinti į kalėjimus, 
tremti į koncentracijos stovyk
las, jei Tauragėje veikė tik 
banditai? Ar yra kur nors 
pasaulyje toks faktas, kad de- 
liai banditų areštuotų politinių 
veikėjų daugybę, sodintų juos 
į kalėjimus ir tremtų į kon
centracijų stovyklas? 

4
Aišku, veltui mulkina fa-1 

šistai lietuvius ir ypač užsienį 
Fašistai puikiausiai žino, kad 
Tauragės įvykiai tai jų despo
tiško valdymo pasekmė, bet 
jausdami gėdą ir baimę prieš 
užsienio demokratiškas valsty
bes, jie oficialiuose savo pra
nešimuose nori sukladinti už
sienio politikus ir įtikinti juos,

manė, kad tautininkų valdžia, 
pamačiusi, prie ko ištikrųjų 
veda jų diktatūra, susipras ir 
duos kraštui laisvę.

Bet kur tau! Tauragės su
kilimas į tautininkų galvas tar
tum įtrėškė dar didesnę nea
pykantą prieš kairiąją Lietu
vos visuomenę. Prasidėjo nau
jų persekiojimų banga, dar 
žiauresnė, dar griežtesnė. Tau
tininkai, užuot iš Tauragės su
kilimo pasimokę, dar 
apjako, manydami, kad 
rizmui ir persekiojimais 
kins demokratijos sėklą 

I voje. I
Ne, neišnaikins! Laisvas dar-'

bo žmonių judėjimas, be abe- Tauragėje buvęs banditi- 
jo, skaudžiai nukentės, nes jis'_ banditai
dabar perblokštas ir beveik ’nj - - ’ - - - - -
paraližuotas. »Bet Lietuva— 
tai dar ne visas pasaulis ir ne 
visa Europa. Tai tik mažutė 
Europos provincija, kur darbi
ninkų judėjimas galima sustab
dyti, veikliuosius darbininkų 
vadus išžudyti, bet darbo kla
sė panaikinta niekada nebus, 
nes Lietuvos darbo klasė visa
da turės iš kur pasimokyti, ir 
pasimokyti iš tų kraštų, kur 
demokratijos fašistai nesubiau- 
rojo ir jos nesubiauros.

Tauragės sukilimas mums, 
demokratams ir socialistams, 
reikia ( vertinti, kaipo Lietuvos 
demokratiškos visuomenės ne
kantrumas, negalėjimas pa
kęsti tos beteisės buitieš, kuri 
yra sudarkiusi Lietuvos gy
venimą, atėmusi laisvę žmo
nėms, ka.ms 
kaip 
tvarkos paskutinis 
žygis palaikyti 
viešpatavimu ,kuri 
šiZMAS.

Valdžios pranešimai iš ofi
ciozų komentacijos sako ir ra
šo, kad labai sunku esą paša 
kyti, ar politinio or banditinio 
pobūdžio buvo Tauragės suki
limas. Visi jie yra linkę ma
nyti, kad tai buvo ne kas ki
ta, kaip paprasčiausio bandi
tizmo žygis. Nes pinigų paėmi
mas iš B^nko yra jiems pa
kankamas ir visiškai rimtas 
argumentas.

Bet tai tik tautininkų-fašis- 
tų niekingiausioji “filosofija”, 
kuriom jie prirašo kiekviena
me savo dienraščių numeryje... 
Kad tai ne nesusipratimas, o 
šlykščiausias melas, tai rodo 
gausus areštai, kurie dabar 
visu fronut varomi. Visuose 
didesniuose Lietuvos miestuose 
areštuojami ir sodinami į ka
lėjimus aktingiausieji socialde
mokratų ir valstiečių liaudinin
kų veikėjai. Cenzūra to kfk 
raščiuose neduoda skelbti, bet 
visuomenė vis tiek tą žino. Be 

negrų buvo daug žemesnis, | jokios priežasties suareštuoti 
negu tarp baltodžių. Pavyzdžiui,' “Jaunimo” redaktorius Belec- 
nuo 1843 iki 1848 m. iš kiek-1 kas, socialdemokratų veikėjas 
vieno tūkstančio baltųjų kas, stud.: žiurlys ir daugybė kitų, 
metą mirė 45, o negrų tik 23. i Oficiozai grasina net ir Social- 
Tic daviniai paimta iš Mobile, demokratų ir Valst. liaudinln- 
Ala., apylinkės. kų visiems veikėjams, nes, mat

žmonių sveikata priklauso I soc. socialdemokratas ir valst. '■a • ■ ■ . «

negrų

517 E 
Y. Ne- 
RaKykit 
nuo dė-

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikoslabiau
tero- 
išnai-

Lietu -
Toki padėtis, supran- apsisaugoti, 

t išsigimimo.' 
knygai, kai kurios ap- 
kompanij osI

atsisakė negrams 
kitos

Civilio karo pabaigoj Jung
tinėse Valstijose buvo apie 
keturi milionai negrų. Daugu
ma jų gyveno pietinėse valsti
jose ant farmų. Nuo to lai
ko jie pradėjo ‘dideliais būriais 
kraustytis į miestus. 1920 m. 

kos sukilėliai tapo sumušti. Jisai sako, kad prezidentas kalavimus. Vėliausi daviniai šiaurinių valstijų miestuose ne- 
Calles dar gal būt neteisingai giriąsis maišto numalšini-J040- .ka(.l,.tas P'ana^imas gni buvo priskaitoma apie

i t_ buvo klaidingas. Nuo 1870 m., 1,500,000. Kai kuriuose mies-
mu> het negrų skaičius Amerikoj pasi- tuose jie sudaro 15% ir dau-

“Bet ieitru tas butu teisybė, nelaimė milijonams dvigubino. Tiesk, jų prieaug-' giau visų gyventojų skaičiaus, 
negu ■ Daugiausia negrų miršta - ~ 'V* v |

visiškai 
polisus 1Š- 

vėl negrus 
tepriimdavo, 

Chicagos kunigų laikraštis apgailestauja, kad Meksi- statydamas'jiems didelius rei-

JIM1M1 KLERIKALŲ “DORA” duoti;
su dideliu vargu

“Bet jeigu tas butų teisybė, nelaimė milijonams dvigubino. 
Meksikos gyventojų. Calles’o-Obregono valdžia reik
štų žmonėms tikrąjį pragarą, iš kurio beginkliams 
negalima gelbėtis.’’
Bet kada tas pats laikraštis rašo apie Tauragės įvy

kius, tai jisai ginkluoto sukilimo dalyvius vadina “bandi
tais”, “plėšikais”, “visuomenes išmatomis” ir t. t.

Lietuvos žmonėms kovot su ginklais rankose prieš 
valdžią — nevalia, o Meksikos — valia. Meksikos valdžia 
neturi teisės šaudyti savo priešus, bet Lietuvos vai- 
džiaturi. . a i a >

Kodėl? >
Ar dėl to, kad Lietuvos valdžia yra teisėta, o Meksi

kos ne? Ne. Visi žino, kad prezidentas Calles buvo val
džion išrinktas, o Smetona įėjo j valdžią smurto, apgaules 

ir priesaikos laužymo keliu!
Ne tik socialistai, bet net ir Lietuvos krikščionys de

mokratai atvirai sako, kad dabartiniai Lietuvos valdovai 
yra despotai ir konstitucijos laužytojai. Bet neva kata
likiškos doros organas liepia žmonėms jų klausyti, o mek-

TiesK, jų 
ils buvo chuig4 * lūtfcš 
baltodžių. 1870 m. negrai su-'nuo džiovos ir' veneciškų ligų, 
darė vieną penktadalį visų 
Amerikos gyventojų, o 1920 
m. tik vieną dešimtąją dalį. 
Tas skirtumas dalinai pareina 
nuo to, kad prieš karą Ame
rikon atvažiavo labai daug at
eivių. Iš kitos pusės, nors 
paskutiniais keleriais metais 
mirtingumas tarp negrų žymiai 
sumažėjo, liet jis visgi tebėra 
daug aukštesnis, negu tarp 
baltųjų.

Sveikatos 
tokiame

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikaliskas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausią vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 

1 susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa- 
J sėkmingam gydymui pastovaus ko- 
£ sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
I kitokiose formose, turinčių bendrą 
I veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
I geras dėl sutvirtinimo visos siste- 
I: mos po blogo šalčio ar *‘flu.” Pi
li nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 

ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

—banditai.
nis sukilimas ir kad sušaudyta

Bet musų, demokratiškos lie
tuvių dalies uždavinys yra — 
paskelbti pasauliui, kad Lietu
vos darbo žmonės sukyla ne- 
pakęsdami nelaisvės ir prie
spaudos,' o ne pasiplėšti norė
dami. Pinigai iš banko buvo 
paimti nuvertimui fašistų. O 
kiek pinigų išeikvojo patys 
fašistai, darydami perversmą, 
kai karininkams ir kareiviams, 
kurie dalyvavo perversme, mo
kėjo dvigubas algas, kai dvi
gubai padidino žvalgybą ir t.t. 
ir t.t. Žinoma, tų sąskaitų jie 
neskelbia.

Metropolitan Life \ 
kompanijos apskaiičav 
džiovos miršta tris kartus dau
giau negrų, n^gu baltųjų. Su 
sifiliu reikalą^*yra dar blo
gesnes. Mirtingumas nuo X>s 
ligos tarp negrų yra keturi‘3 
kartus didesnis, negu taip bal
tųjų. Paskutiniais keleriais 
melais mirtingumas nuo džio
vos žymiai sumažėjo, bet si
filis, atęodo, juo tolyn, tuo la
biau skina negrų eiles.

Negrų vaikų mirtingumas 
žymini Hiimaž.Cjo. Tačiau mies
to gyvenimas neigiamai atsi
liepia į vaikus. Sakoma, kad 
New Yorke retas kuris negrų 
vaikas yra liuesas nuo- ma
žesniame laipsnyje— kaulų su
minkštėjimo. Tą ligą vyriausia 

maistas ir 
trukumas. 

Kaulų suminkštėjimo liga atsi
liepia į fizišką žmogaus išsl-

nsurance 
mu, nuo

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222 »

DK. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Kepublic 7868 
CHICAGO, iLL.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St, 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai, vakare V-.... ...........

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4083. 
Namų telefonas Brunswick dQ97 

Ultravioletinė Šviesą ii- diatheriyia

DD. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nu< 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.t,. .,.,7. , ,-------—1.--------- mu.-------------- "A

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare
Re*. 3201 So. Wallace Street

i
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

„ , . J nuo 9 iki 11 v. rytoValandos į nuo g 9 vaĮt vafc.

A. L. Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos; 1 nuo ® Iki 11 vai. lyte;
< nuo 6 iki 8 vai. vakare

V —

—r1—---- 1-------‘’
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SI. 
(hieafo, III.

Off. Y Ardą 3557 Res. Hčmlock 1385 
DR. JONAS MOCKUS 

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
k. .

atžvilgiu negrai 
stovyj, kokiame 

prieš tris dešim-
Kitais žo-

vidutiniškas neg-
mėty.

daugiausia 
ir kuri yra 

pūvančios
yra
buvo baltieji

tis
džiais saaknt, 
rų amžius yra 46 metai. Pra
eito šimtmečio pabaigoj 46 me
tai buvo vidutiniškas balta
odžių amžius. Žinoma, tai dar

sikiečiams jisai pataria griebtis ginklo prieš savo teisėtą nereiškia, kad dauguma negrų pagimdo netikęs 
” tik 46 metus tesulaukia. Taip sAulės spindulių 

nėra. Kai kurie jų išgyvena 
80, 90 ar net ir 100 metų. Visa

valdžią! Geri mokytojai, nėra ko ir bekalbėti.

KVAILA ISTERIKĄ
------------------- jų vaikų mirtingumas yra

Komunistai šaudo į mus iš Brooklyno didžiausėmis dau£ aukštesnis, negu baltųjų, 
savo kanuolėmis, stengdamiesi parodyti, kad sovietų Ru-1 Pravartu pažymėti, kad neg- 
sijoje rojus, o ne skurdas ir priespauda. Prieš vokiečių 192(, m buvo tik 41 metai 0 
socialdemokrato Friedlaender’o pasakojimų apie Rusiją f|ai)ar jjs pasiekė 46 metų. Tai 
(kuris nesenai tilpo “Naujienose”) jie stato Maurer’o, didelis progresas. Sveikatos at- 
Samuelio Cahano ir kitų liudymus ir rėkia, kaip už liežu- žvilgiu negrai randasi nė kiek 
vio pakarti, kad jų liudininkai esą šimtą kartų geresni.

Ant nelaimės, komunistai nesupranta net, kas yra 
liudymas. Friedlaender’o pasakojime, kurį įdėjo “Nau
jienos”, buvo juk paduota visa eilė svarbių faktų, kurių 
nė vieno komunistai dar iki šiol nėra sumušę; o maskvi- 
nis organas kartoja beveik išimtinai tik bendras frazes, 
pasakytas to ar kito jos “liudininko”.

Bet ir tai dar nėra svarbiausia. Žmonių pasakojimai 
apie gyvenimą toje arba kitoje svetimoje šalyje visuomet 
skyrėsi ir skirsis.
šiandie atsiliepia apie Lietuvą amerikiečiai, kurie ją yra 
aplankę: vieni karštai giria, kiti taip pat karštai peikia. 
Kaip tuomet patirti tiesą?

nelaimė su negrais yra ta, kad į vystymą, ypač j krutinę. Spė-

rų vidutiniškas amžius dar 
1920 m. buvo tik 41 metai, o

ne blogesnėj padėtyj, negu 
daugelis Europos gyventojų. 
Azijos gyventojus jie yra žy
miai i pralenkę. I 
(iijos gyventojų vidutiniokas 
amžius tėra lik 25 metai. Tuo 
tarpu bendrai imant Amerikos 
gyventojų vidutiniškas amžius 
siekia 58 metus.

Sveikata turi /upėti visiems 
Amerikos gyvenimams. Ligos, 

Pažiūrėkite tiktai, kaip nevienodai ypačiai limpamos ligos, nepri
pažįsta rasių skirtumo. Bal
tiemsiems šiaip ar taip tenka 
susidurti su negrais. Tuo budu 
prasiplatinimas ligų tarp negrų 

Vienintelis tikras būdas patirti tiesą yra isklausius ir neišvengiamai atsiliepia į vi- 
palygiiyis įvairias nuomones žmonių, gyvenančių tame sus gyventojus. Tiesa, kai ku- 
krašte ir ant savo kailio patyrusių jo gerumus ir blo- noms ligoms negrai^ lengviau 
gurnus.

Jeigu Rusijoje taip gera, kaip tvirtina komunistai ir _ 
tie “liudininkai”, kurie jais remiasi, tai patys Rusijos gy- žmogus 
\entojai turėtų nurodyti žodžiu ir raštu tų gerumą. I

jama, kad negrai lengviau pa
siduoda plaučių ligoms todėl, 
kad 
mai 
kiai 
gi u 
Tada taipgi paaiškėjo, kad ve 
neriškos ligos tarp negrų yra 
keturis kartus labiau išsiplati
nusios, negu tarp baltųjų.

Paskutiniais keleriais metais 
Sakysime, Vn- P»tys negrai pradėjo rūpintis 

v iii liti niekas savo sveikatos reikalais. Dr. 
Louis I. Dublin (Metropolitan 
Apdraudos kampom jos statis
tikas) kviečia prie to prisidėti 
ir baltuosius. Juo mažesnis 
tarp negrų bus mirtingumas, 
tuo geriau bus baltiemsiems 
Jis nurodo į tą faktą, kad prieš 

•ą mirtingumas tarp 
buvo

jų krūtinė nėra atitinka- 
išsivysčiusi. Draftas aiš 
parodė, kad fizišku atžvil- 
baltieji pralenkia negrus

darbinin* ne- kas kitu, 
kapitalizmo 

i aktingai 
buržuazijos 
yra— FA-

pasiduoda, negu baltieji. Eko
nomiškos gyvenimo sąlygos1
taipgi lošia svarbią rolę. Juo nuo dviejų faktorių— pavelde- liaudininkas vienas kitas daly- 

• vargingiau gyvena, jimo ir gyvenimo sąlygų. Kainavo Tauragės sukilime. O 
Bet tuo lengviau jis apserga, nes kurie biologai yra tos nuomo- Tauragėje jau sušaudyta virš

$

/

at
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“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGOMA

Vartok i t be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Rugsėjo 1 d. Eilinis No. 223

i

Does not affect 
the Heart

Ko! jus nematot “Bayer Kry
žiaus'* ant pakelio arba ant tab-
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 n e s u l,a u ž yt a s 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

K U/

flKi 
tą# 
in

PAVOJUS!
£ Pasirodžius pirmiems
* ženklams persišaldymo . 
krutinėję, patrinkite vikriai 
su

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

. PAIN-EXPELLERIU t
K Vaisbaženklis registruota® Z 

S. V. Pat. Biure. Zs
v Persitikrinkite, kad 

Inkaro vaisbažepklis 
butų ant pakelio.

35c ir 70c vaistinėse, arba 
rašykite tiesiai į laboratoriją.

F. AD. RICHTER& CO.,
f Berry & So. Sth Sts., 
k Af Brooklyn, N. Y. 4 J

7

KORNAI

Greita Pagelba
Dr. Scholl’s Zino-pad* prašalina visokius 
skausmus greičiau negu kiti kokie žinomi 
metodai. Ima tiktai minute nutildyti bilc 
kokj korn®. Gydymas prasideda iš sykio. 
Kuomet komas pranyksta jis daugiau ne- 
gryžta. Jei nauji čeverykai vėl padam 
skaudamą tą vietą, Zino-pad prašalina jį 
greit. Todėl, kad Zino-pad prašalina prie
žastį—spaudimą ir trinimą čeverykų.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra su gyduolėmis, 
antiseptiški, apsaugojanti. Visose aptiekose 
ir čeverykų krautuvėse—35c.

DlScholl’s
'ZAno-pads
U įdėkit vieną ir skausmas pranyks

SIUSKIT. PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

(o prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai
—* ■■ ■■ m——i, , ri—

/ei nori išmokti 
gerai rašyti —
nusipirk typewriterl

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4188 Archer Avė.
J. Vilis, 2185 N. Spaulding Avė.
M. JurgelionienS, 1739 S. Salsted St.
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Milvvauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St.
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, III.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md. 

_S_. 1 ■■ ■ L. 1 ■_■! J

DĖBSO MIRTIES PAMINĖ
JIMAS

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Spalių mėn. 20 d., 8 vai. va
kare, Socialistų Partija rengia 
Chicagoje, Douglas Park Audi- 
toriume (Ogden ir Kedzie 
Avė.) viešą darbininkų susirin
kimą Eugene V. Debs’o meti
nėms mirties sukaktuvėms pa-
minėti.

Toje iškilmėje kalbės Wm. 
A. Cuunea, Sam Levin, Wm. 
H. Henry, George R. Kirkpat- 
rick, M. E. King, Chas. Pogo- 
relec, Dr. Lorber ir kiti.

įžanga tik 10 c. asmeniui.
I Kviečiami partijos nariai ir 
šiaip darbininkų judėjimo sim- 

I patizatoriai.

COOK COUNTY NARIŲ 
MITINGAS

-------------*—

Cook kauntčs Socialistų Par
tija laikys bendru narių mitin- 

|gą Douglas Park Auditorijoje 
sekmadienį, spalių m. 23 d., 
2:30 vai. po piet.

Bus svarstoma planai parti
jos veikimui Chicagos mieste 
ir kauntėje ir taip pat valsti
jos ir viso krašto rinkimų kam
panijos klausimai ateinantiems 
metams. Visi nariai, kuriems 

trupi partijos ateitis, turėtų 
iį šį mitingą ateitį.

KONGRESMANAS BERGER
PRIEŠINSIS SINCLAIR’O

REIKALAVIMAMS

Po to, kai federaliai teismai 
nutarė panaikinti kontraktus, 
kuriais Sinclair ir Doheny bu
vo gavę milžiniškos vertės alie
jau* laukus, priklausančius 
Jungtinėms Valstijoms, tų ka
pitalistų advokatai ėmė rūpin
tis, kad valdžia užmokėtų apie 
$10,000,000 dolerių už tankus, 
dūdas ir kitokius pagerinimus, 
kuriuos jų kompanijos buvo į- 
taisiusios aliejaus rezervuose. 
Bet kongresmanas Victor L. 
Berger sako, kad jisai prie
šinsis tiems reikalavimams.

Socialisto kongresmano pa
reiškimas paskelbtas spaudo
je, skamba taip:

“Kai dėl manęs, tai aš bal
suosiu prieš tai, kad p-ui Du
beny arba Sinclair’ui butų at
lyginta bent vienas skatikas 
už tuos pagerinimus. Tos 
dūdų linijos ir tankai buvo* 
įdėti tikslu apgavingai imti 
aliejų iš laivyno rezervį. 
Kitaip sakant, jie mėgino į- 
silaužti į laivyno rezervus ir 
vogti aliejų. Dūdų linijos ir 
tankai buvo tiktai įrankiai 
šitam tikslui.

“Bet jeigu plėšikas ban
do įsilaužti j namus ir kuo
met jj nubaido policininkas, 
bėgdamas palieka savo įnd- 
gius, tai tikrai jisai negali 
reikalauti atlyginimo už 
tuos daiktus. Taip pat nė 
šitie aliejaus magnatai ne
turi teisės reikalauti atlygi* 
nimo”.

SOCIADEMOKRATŲ STIP
RĖJIMAS IR KOMUNISTŲ

SMUKIMAS VOKI ETI JO J E

Miestų rinkimai, įvykę pa
staruoju laiku Vokietijoje, da
vė didelių laimėjimų socialde
mokratams. Ypatingai pažy
mėtinas socialdemokratų stip
rėjimas tokiuose stambiuose

L3J9. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franafc Skamarakas,
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusįis, 8959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

pramonės centruose, kaip Al- 
tona, Hamburgas ir Karaliau
čius, kur viešpatavusios iki 
šiol buržuazinės partijos dabar 
tapo visiškai sumuštos.

Vienam atsitikime, būtent, 
Hamburgo rinkimuose, turėjo 
pasisekimo ir komunistai, padi
dinę savo atstovų skaičių tri
mis. Bet paprastai komunis
tai smunka žemyn kartu su 
nacionalistais ir kitais atžaga
reiviais.

Dar prasčiau komunistams 
yra tai, kad vietomis jų sąra
šu išrinktieji atstovai visai 
meta maskvinių davatkų par
tiją ir / in corpore dedasi prie 
socialdemokratų. Vokietijoje 
tatai įvyko jau dviejose vie
tose: Nueremberge ir Fuerthe, 
kur ištisos komunistų frakci
jos miestų tarybose susidėjo 
su socialdemokratais.

Įvedus visuotiną balsavimą 
(vyrams) Japonijoje, toje to
limų rytų šalyje ėmė kaip ant

SOCIALISTAI LAIMI IR 
LENKUOSE

Nuo to laiko, kai Lenkijos 
socialistų partija ėmė kovoti 
su Pilsudskiu ir nusikratė Mo- 
raczewskio bei kitų panašių 
elementų, jai pradėjo gerbiu 
sektis.

Tai labai ryškiai pasirodė 
Ix)džėje (didžiausiam Lenki
jos pramonės centre), įvykus 
pereitą sekmadienį rinkimams 
į to* miesto tarybų. Lenkų so
cialistų partija (P.P.S.) šituo
se rinkimuose gavo 55,000 
balsų ir pravedė 21 atstovą ta- 
rybon, kuomet treji metai at
gal jie buvo surinkę tiktai 19,- 
000 balsų. Tuomet daug dau- 
giaus balsų už socialistus bu
vo gavusi Lenkų Tautinė Dar
bininkų Partija, būtent— 43,- 
000. Dabar ši partija nusmu
ko ant 13,000.

Be lenkų socialistų Lodžėje 
gerai pasirodė ir kitų tautų so
cialistai —vokiečiai ir žydai. 
Už vokiečius socialistus pa
duota 16,643 balsai, o už žydus 
socialistus—13,933.

Socialistai ir tautinės mažu
mos dabar kontroliuoja Lod- 
žės miesto tarybą.

FRANCUOS KOMUNISTAI
IRGI PRADEDA ATSIKVO

ŠĖTI

Tuoj po to, kai Franci joje 
susidarė korpinterr/o sekcija, 
iš jos ^prasidėjo bėgimas. At
skiri asmens, paskui ir ištisos 
organizacijos ėmė iš jos trauk
tis arba krypti nuo “vienintė- 
lio teisingo” komunistinio ke
lio.

1923 m. tie atsimetėliai at
laikė suvažiavimą, kuriame bu
vo įkurta “Socialistų-Komur/s- 
tų Sąjunga”. Per ketverius 
metus jie ieškojo kokio tai vi
durinio kelio tarp socialistų ir 
komunistų, bet iš to nieko ne
išėjo, ir jau 1924 m. suva
žiavime ta Sąjunga pakėlė 
klausimą apie susivienijimą su 
socialistų partija. Suvažiavimo 
dauguma atmetė vienybės su
manymą ir mėgino toliaus eiti 
“vidurkeliu”.

Tečiaus iš to nutarimo gimė 
Socialistų-diomunistų Sijj uogo
je krizis. Vienas stambus jos 
skyrius (Juros federacija) at
skilo ir įstojo į socialistų par
tiją. Jos pavyzdžiu pasekė ir 
kai kurie asmens su Frossar- 
d’u, buvusiu vyriausiu komu
nistų partijos sekretorium,

9
ŠMOTŲ 

OUTFITAS

prieš:.’ J \ [mielių kilti politinis darbinin- tik praėjus parlamente visuoti-
Senojoje S.-K. Sąjungoje be- kų judėjimas. Nesenai įvytai- no balsavimo įstatymui, pernai 

paliko tik dvi didokos federa-'šiuose miestų rinkimuose tapo —*'*'*’ ------
cijos: Seinos ir Loiros. Pir
moji veikė Paryžiaus priemles- vai.
Čiuose, antroji—gana svarbiam 16 skaitlinė, kadangi visų par- 
pramonės centre. Izriros fede
racijoje buvo nemažas skaičius 
pramonės darbininkų ir jie tu
rėjo Francijos atstovų bute 
tt’is savo atstovus. .

Bet šis Socialistų-Komunistų 
Sąjungos skyrius nesenai nu
tarė dėtis prie Loiros socialis
tų partijos organizacijos. Tuo 
visa ši “vidurkelio” partija 
tapo faktinai likviduota. Jos 
likučiai gali dar formaliai gy
vuoti kuii laiką, bet jokios 
politinės reikšmės jie jau ne
beturės.

Atsipeikėjusieji nuo bolševi
kiško apsvaigimo komunistai 
Franci joje grįžta į savo “se
nuosius namus”. Praktika pa
rodė, kad pusiau-komunistinei, 
pusiau-socialistienei partijai 
gyvenime nėra vietos.

Reikia* manyti todėl, kad 
nieko neišeis ir iš Angelikos 
Balabanovos (buvusios italų 
komunistes) pastangų sudaryti 
naują Internacionalą iš įvairių 
šalių darbininkų, nusivylusių 
bolševizme. Buvusieji komunis
tai turės arba grįžti į socia
listų organizacijos, arba jie vi
sai pražus darbininkų judėji
mui.

iSrinkta 27 darbininkų atsto- 
Pati savaime tai nedide-

DARBINIKŲ PARTIJOS 
JAPONIJOJE

įvykę prie 
suteikiančio 

visiems vy-

tijų atstovų išrinkta 1,167. Bet 
tie dvidešimt-septyni Japonijos 
darbininkų įgaliotiniai miestų 
tarybose yra visiems regimas 
Ii adymas, kad Japonijos darbo 
žmonės yra pasiryžę kovoti už 
savo teises valstybėje.

Aukščiaus minėtieji rinkimai 
yra pirmutiniai 
naujo įstatymo 
balsavimo teisę 
rams, sulaukusiems 21 metų 
amžiaus ir išgyvenusiems rin
kimų apygardoje bent vienus 
metus. Kitokių aprėžimų vyrų 
balsavimo teisei—mokslo cen
zo arba turto cenztT — nėra, 
šituo rinkimų įstaymu balsuo
tojų skaičius Japonijoje paki
lo stdgiai nuo 3,500,000 į 
13,500,000. Neužginčijamas di
delis žinksnis demokratybės 
pusėn. Tie 10 milionų naujų 
balsuotojų Japonijoje tai be
veik išimtinai darbininkai, ūki
ninkai ir smulkus biznieriai.

Lietuviams yra įdomu maty
ti, kad net ir toje Azijos šalyje 
einama 
mo ir 
kuomet 
si visai

Visuotinas balsavimas i 
vengiamai turėjo pažadinti 
ponijos darbo žmones prie 
litinio gyvenimo. Tiesa, jau 
pirmiaus buvo pradėjusios 
ponijoje kurtis politinės darbi
ninkų organizacijos; jų pradžia 
siekia apie 20 metų atgal. Bet 

prie visuotino balsavi- 
demok ratinės tvarkos, 
Lietuvoje dabar deda- 
atbulai.

neiš-
i Ja-
! PO-

ir
Ja-

M

*Ai

'■’k;

v]

Krautuvė 
atdara 

Utarninko, 
Ketvergo ir 

Subatos 
vakarais iki 

10 vai.
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FURNITURE CO

321446 W. 63rd St Prospect 1600

SPALIO MENESIO SUTAUPYMAS
UZ GERUS RAKANDUS

DIDŽIAUSIS PASIŪLYMAS SVEČIŲ KAMBARIU SETU METUOSE!

Iii A

—1 ' — J!

$159

Puikios rųšies setai kurie yra parduodami po $185, ap
dengti su gražiu Jacąuard Velour, su liuosomis paduš- 
kaitėmis ir yra artistiškai išgražintos. Springsų kon
strukcija garantuota. Bargenas visam amžiui. Specia
liai 3 dienoms. — Visas outfitas iš 9 šmotų.... . $159

Susideda iš Davenport, Arm krėslo, Winp krėslo, Davenfort Stalo, End Stalo, 
Žurnalų palaikytojo, Kresliuko ir I jam po s

metais, tos organizacijos stojo 
rimtai į darbą politikoje.

šiandie Japonijoje yra ketu
rios politinės partijos, ginan
čios darbo žmonių reikalus, Ir 
visos jos susikūrė 1926 metais: 
Darbininkų-Ukininkų partija, 
Socialdemokratų partija, Ūki
ninkų partija ir Japonijos Dar
bininkų-Ukininkų partija. Iš jų 
pirmoji, Darbinirilkų-Ukiininkų 
partija, yra radikajišikiausla,, 
palinkus į bolševizmą ir palai
ko ryšius su Maskva. Kitos 
trys partijos yra daugiaus ar 
mažiaus socialistinės; jose 
šiandie eina judėjimas susilieti 
į daiktą ir sudaryti bendrą 
frontą prieš bolševizmą.

ANGLIJOS DARBO PARTIJA 
RENGIASI KOVON.

Darbo Partijos konferencija 
Blackpool’e parodė, kad bolše
vikų pastangos per komunistų 
partiją ir "kairįjį sparną” uni
jose sukelti darbininkų masėse 
nepasitikėjimą MacDonaldo 
vadovybe nuėjo niekais. Nežiū
rint smarkių “kairiaspamių” 
kalbų suvažiavimas milžiniška 
dauguma parėmė pildomosios 
tarybos pasiūlytąjį programą 
ir atmetė visus komunizmu at
siduodančius sumanymus.

Suvažiavime komunistai mė
gino iškelti triukšmą dėl Ru
sijos sovietų valdžios, kurią 
Darbo Partijos pildomoji tary
ba pasmerkė už politinių kali
nių žudymus. Labai charakte
ringa, kad pildomąjį tarybą ši
tuo klausimu stojo karštai gin

ti George Landsbury, kuris vi
suomet rodydavo didelių sim
patijų Maskvai. Jisai pareiškė, 
kad Darbo Partija privalo vi
suomet kovoti prieš politinių 
valdžios priešų žudymus, ne
žiūrint kas yra ta valdžia, ir 
kad bolševikai su savo teroru 
taip pat suklups, kaip pirmiaus 
suklupo kruvinoji caro valdžia.

Blackpool’o konferencija pa
sižymėjo rimtumu ir tvirtu 
Darbo Partijos pasiryžimu ves
ti neatlaidžią kovą su Anglijęs 
reakcininkais bei jų padėjėjais 
bolševikais.

“DIAMOND NUDAŽO”
BILE RUDOS, DRAPERY

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, • veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Nariai 
Associated 
Furniture

Stores, 
Ine., 
of 

Chicago

suteikiamasKreditas
bile ant kokių tavorų
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DVI DIDŽIAUSIOS
►<

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Veikimas Davis Square parke

lietuvių kraiti vrs chicagoje

Užlaiko viską dėl namų 
TAII*GI 

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

MUZIKOS SKYRIAI
V ra pilnai aprūpinti nu didžiausiu pa d rinkim u 
parinkčiuusių Amerikos muzikalių iMirhisčių 

produktais

KiMBALL PIANAI .
R. C. A. RADIOLAS

ATWATER KENT RADIOS ir lt.
Reikalaujanti bile muzikaliu daikto, buki

te tikri, kad tik J one Lietuvių Krautuvėse ra- 
nite geriausius daiktus už žemesnę kaina ir 
prieinamesne'* iSlyjia**. Talpai me« užlaiky
dami patyrusius pianų ir radio mekanikua ir 
patarnavimo žmoaes, visuomet salime suteikti 
senesnį patarnavimą ir pilną užganėdijimą 
kiekvienam.

— — «- — ■ ............. i

Babravičiaus dainos 
amerikiečiams
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LENGVI S IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS
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Keistos įvairenybės
Aš tankiai “Naujienose’’ skai

tau įvairenybes ir man jos la
bai patinka.

Kartais skaitau, kad koks 
ten profesorius ar daktaras 
Australijoj ar Afrikoj tyrinė
ja mažai mums žinomas taute
les. Jh tyrinėja jų būdą, pa
pročius ir yisą apsiėjimą.

Vieną gražią dieną sumaniau 
ir aš tą patį padaryti. Taigi ir 
pasileidau . į Chicagos pasaulį 
ieškoti mažai mums žinomų 
tautelių. Ir šiai Olstryčio dyku- 
muose užėjau mažai kam žino
mą tautelę. Jos vardas Ta- 
vorščių Tauta.

Aš pradėjau tyrinėti jų bū
dą, apsiėjimą ir visą veikimą. 
Tavorščių tautos žmonės iš pa
žiūros yra panašus kitų tautų 
žmonėms. Vaikštinėja ant per
skelto galo, o tas galas, kuris 
nėra skeltas, visados būva vir
šuj. Gi ant pačios viršūnės bū
na uždėta kepurė arba skrybe-

*W'

[X
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XT

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

2^
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

X

Visiems Reikalingas Radio
Ilgi, tamsus ir šalti rudens vakarai jau čia. Koncer

tus, Operas., Orkestras, Muziką ir Futbolės Sportą, namuo
se sėdėdamas girdėsi ir gėrėsies su Brunswick ir R. C. A. 
Radiola, Atwater Kent ir Freshman Radio.

Ketvirtadieny, spalių -0, pa
sakos vaikams, kurias pasakos 
knygyno užveizda. 1 
valandą po pietų, 
berniukams medžio 

Į Gimnastikos klasės 
kams ir mergaitėms 

pabaigą spalių.

Pradžia 4 
Pamokos 

darbų, 
berniu- 

p rasidės

M 
M 
H
H 
* 
M

Atwater Kent vėliau
sia modelis kaip ant 
paveikslo tik už $120. 
Freshman vėliau s i s 
modelis kaip ant pa
veikslo už $98 ir aukš
čiams.
Radiolas už $78 ir auk- 
ščiaus.
Phonotfraph ir Radio 
krūvoje už $79.
Užlaikome vėliausius 
Brunswick ir Colum- 
bia Lietuviškus Rekor

dus ir Roles.
Einame į namus ir Ra
dio setus sutaisome.

Babravičių pamylėjo ameri
kiečiai. Jis kart kaltėmis šią 
vasarą buvo kviečiamas dai
nuoti amerikiečių kliubų ir 
draugijų parengimuose. Visuo- j 
se tuose dainavimuose jis turė-i 
jo nepaprasto pasisekimo. Bet 
tur būt didžiausio pasisekimo, 
didžiausių ovacijų teko jam su
silaukti Michigan valstijos St. 
Joseph ir Benton llarbor Ki- 
wanis kliubų konvencijoj, kuri 
laikyta Battle Creek miestely.

Dianraštis “The Newfe Pal- 
ladium’’ šitaip aprašo art. J. 
Babravičiaus pasirodymą ame
rikiečiams :

“P-as Babravičius, buvęs se
niau Rusijos imperatoriškosios 
operos dainininkas, atsilankęs 
su vietos delegacija, buvo gar
bės svečias ir ketvirtadienio 
(spalių 6) vakare dainavo tūk
stančiui klausytojų, vyrų ir 
moterų. Jo pasirodymą sutiko 
tokios ovacijos, * kokių retas 
kuris ir retai kada artistas su
silaukia.

Masinis mitingas at 
minčiai Dėbso

Spalio 20-tą. ketvirtadienyje, 
Douglas parko auditorijoj į- 
vyks masinis mitingas atmin
čiai Eugene V. Dėbso. Kalbės 
adv. Wm. 
vin, Wm. 
patrick ir

Douglas
randasL prie Ojzden ir 
avės. Mitingo predžia 
vakaro.

Henry, George Kirk- 
kit».

pmko auditorija

8

♦ • *

visų socialistų 
pavieto narių

H
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A bei na s 
tijos Cook 
rinkimas įvyks sekmadieny jo, 
spalio 23 dieną, Douglas parko 
auditorijoj. Pradžia 2:30 po pie 
tų. Šis mitingas' ša ūkiamas tik
slu aptarti ir nusakyti planus 
ilUsimai darbuotei ir pasitarti 
dėl nacionalinio ir Illinois' val
stijos rinkimų vajaus 1928 me
tų. Visi socialistų partijos na
riai yra kviečiami dalyvauti su 
si rink ims.

par
ausi-

jie

H

Radio kokio tamista laukiai—parankiausio, prieina
miausiu kaina gausi musų krautuvėje. Ateik ir pamatyk 
musų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzikališkoje 
Krautuvėje.

M

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

Tel. Boulevard 4705 j
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai. Nedaliomis iki 1 v. po piet.

4177-83 Archer Avė.. 1922-32 S. Halsted St
Lalayette 3171
M. KEŽAS, Vedėjas

Canal 6982 *
J. NAKROdIS. Vedėjas J
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Be Atidėliokite Ilgiau
Įsi veskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šalta* oras.

Pašaukite mus telefonu
arba t tsilankykit j musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip g Uite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai

M. LEVY co

“P-nas Babravičius artimoj 
ateityje išvyks koncertuoti į 
New Y/orką, Chicagą, Detroi
tą ii* kitas kolonijas. Jis tikisi 
sugrįžti trumpam laikui atei
nantį mėnesi ir tada, manoma, 
bus galima surengti jam kon
certą šioj apielinkeje.

North Side

M

KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 
Telefonas j visus departinentus — Calumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė. 
lel. Saginaw 4847

Balius.

Praeitą šeštadienį Įvyko 
Morning SLt’ Kliubo balius p. 
Meldažio svet. Balius, taip sa
kant, buvo gan pavyzdingas ii 
ramus ir jaunimas turėjo 
gos iki valiai pasišokti.

Nelaimė.

Išrodysit daug 
metų 

JAUNESNIS
Kuomet, jųn Kalite atnikratyti 
“aZi-ln” pajautimą. Jei turite 
neMrnagumo hu nervais, prara
dimo apet’to. vartokit Severą’* 
E. orka. Jom pagelbėjo tukatan- 
čiams atgauti hbvo normale 
Hveikatą ir jie džiaugiasi g>_ 
venimu vėl.

Severą’* Enorka yra naudin
ga* virskiniiųo ir pravalninimo 
tonika*. Parfer na apetitą. Sti- 
mulioja virškinimą. Tuk.<ta.n- 
ėiai jų vartotojų miega ge
riau, valgo geriau, jaučia*! 
gerinu. Reikalaukit nuo vais
tininko veno butelio šiandie.

W. F. SEVERĄ CO.
Crdar Knpid*. lowa.

šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami j krautuvė, gausi
te dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavardė

H Adresas
3rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

4

I

pro- SEVERAS 
ESOPKA

Pinigai Lenkijon
i ir i

Vilniaus Krašta

Morning Star Kliubo
p. M. Čepulį, praeitą šeštadie
nį patiko nelaimė. Nelaimė vis-

»

gi išėjo neperblogiausiai, nes 
.. jvisį važiavusieji jo Essex’u iš-i 
F liko gyvi, nors Essex, kaip pa- j 
ijb sakoja, jau nukeliavęs pas Var- 
iff šališki.

Pirko automobilį
I Moming Star Kliubo narys, 
H p. P. J. Indrele, ir gi pirko aur 
|Į tomobilį vardu Chrysler. Reiš- 
l kia, Moming stariečių tarpe
I automobiliai nesumažėjo, nors 
j Į ir patiko vieną nelaimė. X ir X

įdomi paskaita

narį ,, I 1 - ---------- Iš ■

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akiniu dėl visokių aklų

JAN SMETANA, 0, D.
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaiklmo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 8 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki mano iškabas 

Vnlandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 dieną. 

Tel. Canal 0523.

įsi- 
ta- 
(ir 

bu- 
jtio 

i

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

. » ' *

Panedėlio vakare, spalių 17 
dieną Dr. Alexxander Hens- 
field, žinčmas specialistas pro
to ligoms gydyti, turės paskai
tą temoje: “Ankstyvas lavini
mas proto.”

Daktaro Hershfieldo nuomo
ne, kūdikių gerovei ir atei
čiai yra taip jau svarbu, kad 
tėvai pradėtų juos anksti tin
kamai lavinti, kaip fizinė kūdi
kių sveikata.

Paskaitą laikys Dr. Hersh- 
field Delano Tėvų mokytojų 
asociacijos susirinkimui.

JŪSŲ AKYS

akys tai Jūsų didelis turtas.Jūsų
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei\ nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų alnų 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETU VYS OPTOMETRISTAS

3401 So, Halsted St.1739 So. Halsted St., Chicago, III.

tB

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Kd.
arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO, ILL.

Garsinkities Naujienose

mokvklos 
kurį yra 
ir keletas

minėta ko- 
imtynėse su 
ir visur lai-

sumušė Har-

LIETUVIAI FUTBOLO 
LOŠIME 

Tilden Aukštosios 
futbolo komandoj, 
pasižymėjus, randasi
lietuvių, kaip tai: I>. Blozis, F. 
Jurgita ir kiti.

šiame rudeny 
mauda dalyvavo 
trimis o|>onentais 
mejo.

Rugsėjo 17 d.
rišon aukštąją mokyklą 9:6.

Rugsėjo 24 d. — I^a Šalie 
aukšt. mok. Peru, III. — 21:0.

Spalių 1 d. Decatur, 111. aukšt. 
mokyk. 12:0.

Kaip praneša lošimo žino
vai, kreditas už laimėjimus ne
mažoj daly priklauso ir lietu
vių jaunuoliams. —Rep.

Mat, jie turi išrokavimo. Jei
gu perskeltas galas butų viršuj, 
tai niketų, vadinasi, dviejų ke
purių. Iš to matyti, kad ir jie 
supranta ekonomiją.

Taipgi iš senų senovės
priklausė vienai sosaidei, ku
rią valdo civilizuoti žmonės. 
Tos sosaidės centras randaši 
gale sausžemio, ant marių kran
to: taip tavorščių tautelės seni 
dokumentai parodo. Ir dar tie 
dokumentai parodo, kad'tavorš- 
čiai kartą siuntę savo atstovus 
į tos sosaidės seimą ir • kad 
jiems važiuojant j tą seimą buJ 
vo labai karštos dienos, o dėl 
to tie atstovai taip įkaito, jog 
jeigu juos butų įleidę seiman, 
tai visas seimas butų sutirpęs.

Bet civilizuoti seimo nariai 
tuojau įkaitusius atstovus už
dare aisbaksyj porai dienų at
vėsti. O kai atvėso, tada įsilei
do seiman ir per visą seimą jie 
buvo itin ramus. Bet kuomet 
sugrąžo pas savo tavorščius na
mo iš seimo ir pasakė, kad juos 
aisbaksyje laikė, tai visi tavorš
čių tautelės žmonės tuomi 
žeidė ir parašė pildomajai 
rybai tokį aštrų protestą 
teisybę pasakius, protestas 
vo aštrus), kad galėjai 
barzdą skusti.

Pildomoji taryba peržiurėjo 
tą protestą ir sumanė tavorš
čių tautelei duoti naują nume
rį. Senas numeris buvo “trys” 
ir “šeši”. O trys ir šeši/ suda
ro devynis. Bet kai tris pasta
tai į priekį, o šešis" į užpakalį, 
tada pasidaro 36. Gi naujas nu
meris, kurį jiems davė, buvo 
toks: penki ir trys. Visa tai su
daro aštuonis. Tokiu budu ta
vorščių tautelė nuo numerio 
labai purtėsi, x nes manė, kad 
pildomoji taryba nori vieną nu
sukti.

Bet vieną dieną jie, bedisku- 
suodami šiuos numerius, iš ne
tyčių pastatė |>enkis į priešakį, 
o tris j užpakalį, ir pamatė, kad 
šis naują* numeris “53” yra 
net visa septyniolika didesnis, 
negu senas numeris. Na, ir pri
ėmė, kaip mirštanti davatka ku
nigo patarnavimą, ir užsičiau
pė, ir džiaugiasi, kad apgavę 
Centrą ant septyniolikos.

Toliau*, iš senų senovės ta- 
vorščiai yra pripratę vasaros 
laiku, kai karšta, važiuoti į 
kempes, žiemių ir vakarų lin
kui, ten į Jeffersono girias. Jie 
ten nuvažiuoja, nusiveža rau
gintų agurkų, ibžvalgo, užsige
ria ir kaitinasi prieš saulę, kaip 
lizardai (roniai) ant akmenų. 
O kai įkaista, tai kiauksi, kad 
net giria skamba. Ir jeigu il
giau taip saule kaitihtų, tai vi
so pasaulio galiotai juos nepa
jėgtų numalšinti. Bet kai į va
karą saulelė pradeda atvėsti, 
tai tavorščiai, nors kiauksėda
mi, važiuoja namo, ImH jau daug 
ramesni.

Tiesa, jie kiauksi ir žiemą, 
bet nei trečios dalies neiškiauk- 
sia to, kiek kiauksia vasarą, 
kai juos įkaitina saulutė.

Tai matote, kokių žmonėms 
nežinomų tautelių randasi šiar 
me pasaulyje, kuris vadinasi 
žemė. Žinoma, komunistai ma
no tyrinėjimams netikės. Jie 
manys, kad Čia tik pletkai. 
į : A Pustapėdis.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .... .................. ..............
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IK VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .................. ......................
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 
piiit&s.

KAUNO ALBUMAS ................................................................  50c
Khyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KKfiVfiS RASTAI. Septyniuose tomuose .............-.......  37.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................................................  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

Brooklyn, N. Y

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujiehas per metus laiko.

Vardas ...............................................
Adresas (gatvė) ................................
Miestas ir Valst..................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

Amžius

ji



Ketvirtadienis, Sp. 13, 1927 JOTCHEITOS, CKfcagig, m.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ar tai ne puikus ir ne iškilmingas jausmas BR1GGS

Ką matė ir nugirdo
Reporteris

Ketvirtadienyje, slpaMų 6» 
buvo Brighton parko aplėlinkės 
komunistų susirinkimas. Svar
styta didelės svarbos klausi
mai, ypatingai liečiantys p. 
Gasiuną, ežednievnos redakto
rių ir jo žmoną, kuri nužiūrėta 
sunkiai nusikaltusią pasaulinės 
revoliucijos siekiams.

Matote, ji nemokėdama ang
lų kalbos, parašiusi kokią ten 
rezoliuciją ir skaičiusi ją ben
dram viso Chicagos miesto ko
munistų susirinkime. Rezoliu
cija buvusi taip nevykusiai pa
rašyta, kad lietuviai komisarai 
turėję didelės gėdos. Cf tai esąs 
toks nusižengimas, kuris rei
kalaująs disciplinos, — tokios; 
kokią uždėjo Stalinas Trockiui: 
nutildyti p. Gasiunienę arba 
pašalinti iš komunistų tarpo 
Kadangi tokie nepaprastos 
svarbos revoliuciniai klausima 
neišrišama rankos pamojimu, 
tai p. Gasiiųiienės klausimas 
pasiliko atidėtas kitam susirin
kimui.

Buvo ir daugiau draugės 
Gasiunienės nuodėmių iškelta. 
Pavyzdžiui, tūli draugai nuro 
dę, jogei draugė Gasiunienė 
pasisakiusi kam ten, kad ji 
buvusi areštuota sąryšyje su 
Sacco-Vanzetti byla. Jei ji bu
vo areštuota, tai, žinoma, ta- 
vorščių akimis žiūrint, yra di
delis nuopelnas. O jei nebuvo 
ir jei tik draugei pasigirė, tai 
jau labai sunkus nusidėjim/. 
Ir todėl draugai išrinko speci
alu komisiją ištirti dalyką nuo- 
ugniai.

Susirinkimas norėjo įgalioti 
draugą Gasiuną disciplinuoti 
žmoną, bet ar drg. apsiėmė ir 

-ar draugė sutiko tokiai discip
linai. nepatyriau.

Veik visas laikas . ra leista 
besvarstant draugų Gasiunų 
klausimą. Tai matote, kokios 
svarbios, kokios gilios reikš
mės šis susirinkimas turėjo 
pasaulinės revoliucijos eigai.) 
Tik priseina nurodyti, kad jis i 
toli gražu neapėmė visų opių
jų klausimų. Nebuvo, pavyzd
žiui, nurodyta, kokias dreses 
draugė Gasiunienė turi dėvėti 
viršuj ir kokias apačioj; už 
kiek ji. turi pirkti čeverykus; 
ką valgyti pusryčiams, o ką 
vakarienei; kada eiti gulti ir 
kada keltis. Juk visi šie klau
simai liečia komunistų narių 
sveikatą ir kartu su tuo visą 
komunistinį judėjimą. Draugai,' 
nepamirškite pakelti nurody-' 
tus klausimus artimiausiame 
susirinkime! 

♦ ♦ ♦
Greta slonies kartais nepa-i 

stebi šunies, nors ir šuva yra 
gyvas sutvėrimas. Del tragedi- j 
jos, įvykusios golfininkų tarpe, j 
praėjo veik nepastebėtas kitas1 
įvykis, kuris buvo irgi labai 
vaizdingas.

Komunistų vadai, išskirti iš I 
S LA. 36 kuopos, kaip žinoma, | 
nenorėjo pasiduoti Susivieniji
mo pildančiosios tarybos įsaky-j 
mui. Jie pasisavino 36-tos kuo
pos narius neklausyti pildan- 
pos vardą. Jie įkalbinėjo kuo- 
čiosios tarybos. Jie kvietė žmo
nes mokėti duokles jiems, ko
munistams, o ne legaliai 36-os 
kuojios valdybai. Kai kurie jų 
paklausė.

Ir ve, paskutiniame samo- 
zvancų susirinkimu komunis
tai paskelbia, kad reikia nusi
leisti pildančiajai tarybai. Oje 
tu man, kad kilo triukšmas! 
Kad kilo termas! Ir jau triukš
mas kelta’ ne prieš Susivieni
jimo pildančiųjų tarybą, bet 
prieš draugus Juknį, Zalpį ir 
kitus herštus.

—Jus rup-žės, jus šiokie, jus 
tokie. — šaukė įširdusios mo
terys. — Sakėt nešti pinigus, 
mokėti, o dabar kas?... Atiduo
kit pinigus! Draugai komisa
rai jautėsi tą vakarą aršiau 
negu ka šaiausiomis vasaros

KADA PERŽIURĖJES PRO 
KIŠENIUS IR STALČIUS 
IR NESURASDAMAS JOKIO 
CIGARETO

IR GAUDAMAS VIENĄ NUO 
hank kuris visiškai ne- 
PRIDUODA SKONIO

IR DAR GUS DUODA KITĄ 
KURIS DRASKO GERKLĘ SU 
KIEKVIENU PATRAUKIMU

IR PRADEDI KOSĖTI TAIP 
KAD VISI PRADEDA ŽIŪRĖTI 
NEPAKENČIAMAI

' IR NUBĖGĘS KUR fMORS j 
KAMPĄ PASIGRIEBI PAKELĮ 
OLD GOLDS

IR UŽSIDEGI VIENĄ. !
OH-H-H-H BOY | AR 
TAI NE PUIKUS IR NE 
IŠKILMINGAS JAUSMAS?

Produktai P. Lorlllord Co, |«t.

OLD COLD
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas /

Išrūkusi vežimu ir kosulio neturėsi.
I
dienomis.

Ar teko kalbėti kapinėse 
prie duobės, kur laidojama nu
mirėlis? Man teko pora sykių. 
Atmenu kartą: kad rauda, kad 
verkia moteris vyro. Nepasiju
tau, kaip tapau pagautas jos 
ašarų ir pradėjau aimanuoti: 
“Verkia žmona, rauda skaus
mo perverta. Kas ją suramins? 
Kas ašaras nušluostys?“ Pats 
kuone pravirkau. Sutikau tą 
moterį kokiems trims mėne
siams praslinkus. “Ačiū,” sa
ko, “jautrią kalbą pasakei prie 
velionio kapo. O dabar aš ir 
mano vyras kviečiam tamstą į 
svečius. Norime atsilyginti už 
gražią pifrkaĮbą.” Prisipažink 
siu: nuo to laiko nesinori kal
bėti kapinėse, kaį žmona lai
doja vyrą, arba vyras žmoną, 
ypačiai kuomet pasilikusi yra 
dar jauna, ypata. Šis atsitiki
mas prisiminė man, kai išgir
dau, kad moteris tūlo Roselan- 
do lietuvio, kuris šią vasarą 
prigėrė gelbėdamas skęstantį 
sūnų Calumet upėj, pirm poros 
savaičių apsivedė su burdin- 
gierium.

* ♦ »
Šarkio paveikslai, nuimti va

karienėj, kurią surengė lietu
vių pirklybos butas — Lithua- 
nian Chamber of Commerce—- 
jau padaryti. Kas nori pamaty
ti, kaip paskilbusis kumštinin
kas išrodo, arba kas nori įsi
gyti tuos paveikslus, gali gau
ti pas p. Stankūną, jo studijoj, 
3315 So. Ilalsted Str. 

♦ ♦ ♦
Chicagos lietuvių gyvenimo 

barometras rodo, kad surprais 
purės po vai išsisemia. Del ko
kių priežasčių? Sekamas pa
vyzdys, rodosi, duoda gan aiš
kų atsakymą. Išsikalbėjau an
dai su viena leide apie paves. 
Ji ir sako: “Tamsta gerai da
rai, kad pakedeni pares. Aš se
niau labai mėgau jas. Bet kai 
man surengė tris, tai pama
čiau, kad daugiau parių rengti 
nebėra reikalo ir kad abelnai 
rengti jas nėra gerai. —Rep.

Chicagos valdininkai ir ge
ležinkelių prezidentai turėjo 
vakar konferenciją tikslu ap
tarti planus juo greitesniam 
pastatymui cenlralinės geležin
kelių stoties arti vidurmiesčio.

Sumanytoji stotis, sakoma, 
kaštuosianti į $150,000,000. * * * •

Vidurmiesčių .ųgnegesių bri
gadai duota žinoti, kad So. 
Clark gatvėj, trobesy numeriu 
16, kilęs gaisras. Ugniagesiai 
pribuvo. Bėga laiptais į antrą 
ankštą. Užbėgo. O čia ne gais
ras. Tik prirūkyta tiek, kad 
pravėrus langą ir dūmams pra
dėjus verstis iš kambario, pra
eivis pamanė, jog kilęs gaisras, 
ir davė signalą ugnegesiams.

* * *
Ties Crystal st. ir Kedzle 

avė. susipiovė šunys. Susirinko 
minia žmonių. Pora vyrų mė
gino šunis persikirti, bet ap
kandžioti jie turėjo pasitraukti 
nešpildę gerų norų. Įkasta dar 
1 ypatos. Kilo abejones, ar ne
buvo vienas šunų pasiutęs. To 
šunies kraujas paimtas labora-
torijon ištirimui. •

* * *
Iš Henry C. Keel, prezidento 

Edgevvater Trust and Savings 
Bank, ir jo žmonos du banditu 
atėmė $60 pinigais ir brang- 
menų vertės $3,625. Banditai 
užpuolė bankierių ir jo žmoną, 
kai jiedu važiavo savo gara- 
žan, esančiam jų namų kieme.

* * *
I. Levvis Coath, Chicagos 

mokyklų tarybos prezidentas 
pranešė, kad artimoj ateityj 
bus paskelbti planai statymui 
24 aukštų trobesio, kuriame 
bus ofisai valdininkų, užimtų 
mokyklų reikalais. Trobesis 
kaštuos pastatyti apie 10 mi- 
lionų dolerių, jei bus pastaty
tas.

* * * M f
Miesto tarybos komisija, ku

riai buvo pranešta ieškoti prie
monių pašalinti susigrūdimą 
vidurmiestyj, rekomendavo už
drausti visai tūlam laikui su
stabdymą (parking) automo
bilių vidurmiestyj. Susisieki
mo eksportai (traffic experts) 
pataria išmėginti šią rekomen
daciją, t. y. uždrausti laikymą 
automobilių gatvėse (vidur
miestyj) per pusantro mėne
sio. Girdi, jei rekomendacija 
pasirodys praktiška, patvarky
mą galima bus palikti, o jei 
nepraktiška — atmesti. Išmė
ginimas visgi butų pageidau-j 
jamas. j

North Side
SekmaHniiiyjel spalio 9 d., 

atsibuvo Crricagos 'Lietuvių 
Draugijos Savitarpines Pašalpos 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo labai trumpas, nes jokių nau
jų tarimų netarta. Svarstyta 
tiktai paprasti tyaugijos reika
lai. Taipgi paduota apie dešimt 
naujų aplikacijų. Išmokėta li
goniams pašalpa. Daugelis lie
tuvių dar nepriklauso jokiai 
draugijai ir neapsirupinę pa
šalpa. Todėl patartina, kad 
stengtųsi būti Cricagos Lietu
vių Draugijos nariais (rčmis). 
ši .draugija yra didžiausia Chi- 
cagoj ir subudavota ant tvirtų 
pamatų. Draugijos turtas yra 
$16,237.03.

Morning Star Kliubo balius
Subatoj, spalio 8 d., Morning 

Star Kliubas turėjo linksmą ba
lių Meldažio svet. Balius gana 
puikiai pasisekė. Žmonių atsi
lankė skaitlingai būrys, ir visi 
smagiai linksminosi iki vėlaus 
vakaro. Taipgi, kaip visados, 
taip ir šis kliubo balius buvo 
sėkmingas.

Aplankė garnys
Andai garnys aplankė North 

Sidę. Sukėsi, sukėsi apie Wicker 
parką ir nusileido pas Bush. 
Ponas Bush apsižiūrėjo ir pa
malė, kad jam garnys atnešė 
gražų Bushuką. Bravo Bush!

Nelaimė ir laimė
Subatoj, spalio 8 d., kelis 

northsidiečius patiko nelaimė. 
Pasišokę Morning Star Kliubo 
baliuje čepukvičius, Vaškelis, 
Milaševskis ir Jokubauskas, su
manė važiuot pas Grigaitį j ^vė
čius. Sodo j čepulevičiaus maši
ną ir išvažiavo. Bet važiuojant 
Western avė. skersai Archer 
avė., atlėkė kita mašina įsu ga
na įkaušusiais žmonėmis, ir ne
žiūrint to, kad šviesos jiems 
buvo uždarytos, visu smarku
mu smogė čepulevičiaus j maši
nos užpakaliniu dalin ir išmušė 
ją iš kontrolės. Netekus kontro
lės, čepulevičiųs mašina smo
ge į stulpą, numušė stulpą, pa
ti apvirto ir subyrėjo. O važia
vusieji kita mašina išvirto gat

vėn. Lietuviai išliko beveik ne
sužeisti. Tiktai Milaševičiui šo

kias skaudžiau užgautas, o' Vaš
keliui biskį sprandas. Kaltinin
kai, dar galėdami pavažiuoti sa
vo mašina, pabėgo. Bet jų ma
šinas numeris paimtas, taigi da
bar sau visi šneka, kaip šito
kiam atsitikime da jie liko gy
vi. Taigi nelaimė ir laime. 
z —X. š.

West Side
Politinių kliubų atstovų susi

rinkimas.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas < rectal

DR. J. W. BEAUDEHE
VIKŠIII ASH1.AND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshali Bivd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Lietuvių republikonų kliuba 
Chicagoj turi sutverę savo cen
trą, kurį sudaro atskirų kliu
bų delegatai, šis centras turės 
rytoj, penktadieny, susirinki
mą, kuriame bus svarstoma 
svarbių kalbamiems kliubams 
klausimų. Laukiama, kad visų 
kliubų delegatai dalyvaus susi
rinkime. Susirinkimas įvyks 
Meldažio svetainėje, 2244 West 
23-rd place. Pradžia 8 vai. va
karo. —N,

Dr. K. Kasputis serga
Dr. Kazimieras Kasputis, 

dentistas, 33311 So. Halsted 
st., serga. Jam tapo padaryta 
operacija Mt. Sinai ligoninėj. 
Operacija buvo sėkminga ir li
gonis tikisi už savaitės laiko 
pasveikti ir vėl priiminėti pa
cientus. —R.

CLASSIFIEO ADS.'
Announcements 

Praneiimai
Birutes Choro dainų pamokos įvyks 

ketvirtadienio važare, 8 vai. Spalio 
13 d. Mark White Parko svet. Visi 
dainininkai bukit. Dabar gali ir nau
ji prisidėti prie choro. Esate kvie- 
ciami j painokas. Mokytojus (StUHytt 
Šimkus. — Birutė.

Lietuviškas Kliubas “Lietuva” lai
kys savo mėnesinį susirinkimą ket
verge, spalio 13 d., 8 vai. vak., Da- 
vis Sųuare Park svet. Visų susirin
kimas reikalingas naujų dalykų 
svarstymui. —llaršt. H. I.

Perlonai
Asmenų Ieško

Pastaba: Mano ofisas dabar ran
das naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMESRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas dalomas 
su elektra, parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj 10 iki 1 vai. po pietų.

4712 So. Ashland A ve.
Tel. Boulevard 7589

D. LACHAVSCZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balząmuotojaa- 
2314 W. 23rd Place

Chicago, lik
Patarnauja laido

tuvėse1 kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
Jurbd busite užga
nėdinti.

Tek Canal 1271 
ir 2199

^..dL 'J j. . v-——v*

NAUJIENŲ
i Pinigų Siuntimo Sky- 
i rius atdaras kasdie nuo 

8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai po piet

CLASSIHED BBsj
Announcements

Pranešimai
Lietuviu Rubsiuvių 269 skyriaub 

A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks pCtnyčioj, spalio 14 d., 
7:30 vai. vakare, Amalgameitų uni
jos svet., 1564 N. Robey st. Visi 
nariai ir narės malonėkite pribūti 
į laikų, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. Taipogi yra už
kviestas geras kalbėtojas, kuris pa- 
pasųko.s daug ko naujo iš darbinin
kų gyvenimo, taip pat įr apie uni
jos reikalus. —K. Navickas, rašt.

Birutės Kalno Draugystės mėne
sinis susirinkimas įvyks penktadie
ny, spalio 14 d., 7:3|> vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted st. Draugai šis susirin
kimas yra svarbus. Bus renkami 
darbininkai dėl vakarienės ir ku
rie nesat paėmę tikietus dėl lai
davimo, turite pribūti ir pasiimti 
iš kalno. —Valdyba.

PRANEŠIMAS

Apsisaugok it nuo negerų čekių. 
Du vyrai vaikščiodami po biznie
rius maino negerus čekius R. E. 
\Vilson & Company, iš bankus The 
Eoreman Nailonai Bauk, (Jiicago, 
111.

Parašas ant Čekio yra Emil Harp- 
lin, kasieriaus, bet turi būti 1. 
llusok, vietoj parašo R. F. Wllson 
prezidento yra parašas ant negero 
čekio Henry Bittner. Abu parašai 
laja pačia ranka parašyti.

Maino čekius du vyrai, vidutinio 
ūgio., apie 34 metų amžiaus. Kalba 
lietuviškai, rusiškai ir angliškai.

Jeigu ka.s sugautumėt mainant, 
praneškit W. Kareiva.

3600 So. Emerald avė.
PhohV Boulevard 3518

Simaąo Daukanto Teat. .laun. 
Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mų spalio 11 d.. Mildos svet., 3142 
S. Halsted si. Visi nariai privalote 
būti susirinkime. —Valdyba.

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
lankykit Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
Wab. 2082.

REIKALINGAS partnerys į akme
nų ir marmuro paminklų isdirbys- 
lę. Turi būt gabus prie biznio, mo
kantis gerai anglu kalbą ir raštą. 
Reikia įnešti 7 tūkstančius dolerių. 
Rašykite, o suteiksime platesnių ži
nių apie- biznį per laišką. A. Bac- 
vinka, 4414 Beiair Rd., Baltimore, 
Md. I’honc Hamilton 1931 J.

PAIEŠKAI! bučeriaus Stanley 
August. Labai svarbus reikalas. At- 
dšaukit arba kas žinot praneškit 
už ka busiu dėkingas. F. K. Tve- 
rionas. 2557 W. 39th st.

Help Wanted—Male-Female 
___ Darbininkų Reikia

BEI KALINGAS vyras arba mo
teris i pusininkas į groserio biznį; 
lar neatidarytas. Labai gera vieta, 
iaujas atakas. Nereikia daug pini- 
'{ų. Aš vienas negaliu apsidirbti. 
x Atsišaukit:

2557 W. 39th Street.

Situation Wanted
- -- Darbo lešjkq____
JAUNA lietuvaitė baigusį 4 mc- 

’ų “secretarial” kursą ieško darbo 
lietuyių įstaigoj. Rašykite arba te- 
'efonuokite “Naujienos” Box 984.

Help Wanted^—Malė 
Darbininkų Reikia

Vyrai

6 ęurie

Nori

Pinigų 
j -----------

Pasimatykit su manim tuojau. 
Malonus ir lengvas darbas. DI
DELĖ MOKESTIS. Nuolatinės 
vieta su DIDELĖ ATEIČIA. Di
džiausia proga kokią kada turė
jot. Turit būti švariai apsirengęs 

Mums 
yra 
reikalingi

3 vyrai. Todėl pasimatykit su 
manim tuojau.

MR. ANTHONY, 
Rm. 1514 134 N La Šalie St.

VYRAI! VYRAI!
NUOLATINIS DARBAS

Senai įsteigia firma pradeda ka 
nors naujo. Šie darbai yra labai 
gerai apmokami, jei tik pradėsite 
TUOJAU. Jus galėsit dirbti lietuvių 
įpielinkėj. Patyrimas NEREIKALIN
GAS. Mes išmokinsime jumis. Tik 
jus turit turėti mažiausiai apie 25 
metus amžiaus. Jei norite uždirbti 
DAUG PINIGU kas savaitę, pasi- 
inatvkit su manim tuojau.

MR. OLSON,
134 No. La Šalie St.

Room 906

REIKIA keletą vyrų kuiie nori už-, 
dirbti daug pinigų pardavinėti pui
kius, geroj vietoj biznio ir rezidenci
jų lotus lietuviams, Dirbti pilną 
arba dalį laiko. Jūsų kostumeriai 
uždirbs didelį pelną. Didelė skel
bimų kampanija Naujienose jums 
daug pagelbės. Pasimatykit su Mr. 
Lucas tuojau, 3255 S. Halsted St.

REIKIA siuvėjo prie seno ir nau
jo darbo, gali pradėti dirbti tuo
jau. 3658 \Vriglitwood avė.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. 1400 W. 16 St.

Kalėdoms Pinigai Del Jūsų 
$1000 JEI JUS TIKS1T

Tiktai dalis jūsų laiko yra 
reikalinga. Darbas malonus. 
Patyrimas nereikalingas. Mes 
išmokinsime jus ir pagelbėsim.

Jus turit būti virš 25 melų 
amžiaus ir turit lyuti Chicagos 
gyventojas virš 2 metų. Tik 
keletas tokių vietų yra. Pasi
matykit su, manim tuoj.

L. Narmonta*
Room 312

81 E. Madison St.
(Continued on page 8)
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Miscellaneous
įvairus

R!'l K ALINGAS janitorinus pageh 
bininkas. Ilk k d bu<ų juaijislas; 
gera užmokestis Atsišauki! greit. 
Petras Petronis, 3523 W. 13 PI.

•PARDAVIMUI grosernė, m 
tų gėrimų, saldainių ir kitokių maž
možiu krautuvė. Senas išdirbtus biz
nis. Turi būti preit p:irduol:is Ir to
dėl pigiai. 3245 Parnell avė. Tol. 
Michigan 0724.

Furnished Rooms
RENDAl pigiai kambarys dvi vai

kino ar vedusios poros, su valgiu 
arba be valgio. 2 lubos. 1109 Mont- 
gom<T.\ SI. lud'ayette 7863.

PARDAVIMUI 
tlmine ir troku. 
M 200 j savaitę, 
gini. 1/50 XV. 63

buėernė. su lv« 
Bznio daro apie 

Parduosiu nebran-

RENDAl kambarys dvi vaikinų, 
kurie nevartoju svaigalų. Gali ir 
virtuvę vartoti. Kaina nebrangi ant 
2 lubų iš užpakalio. Arli Halsted 
gatvės. JUO XV. 34 1’1.

PARDAVIMUI Lunch Room grel- 
hii, urs vienas partneris sergu. Ge
ra proga dviem moterim. 1022 XV. 
14tb PI.

Exchange—Mainai

For Rent
l'ENDON 6 kambarių flaas dėl 
ktaro arba kitokio profesionalo, čia 

v sados daktaras turėjo ofisą. Stanku
mis, fotografas, 3315 S. Halsted St.

MAINYSIU bungalow i lotą, 6 
kambarių mūrinis bungalow su vi
sais įrengimais. Mainysiu į l>tų.

THE ROYAL MORTGAGE A 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

RENDAl 4 ruimų flatas su wn 
parlor, garu šildoma, daleli ruimai. 
6403 S. Campbell Avė., Tel. Hemlock 
6279.

MAINYS 
Grosei*ne«. 
Bučernes. 
Lotus, 
Automėbilius

Musical Instruments
Muzikoa instrumentai

ANT

TURIU paiduoti savo $1500 vertės 
eleetrie reprodueing gi and už $365, 
suoliukus ir roleliai, 6136 S. Halsted

Tuoj

Namų, 
didelių, 
mažų, z 
vidutinių, 

teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960
Sekami tavorai bus išparduoti 

už sandelyj laikymą: 
lt grojiklių pianų pasirinkimui 
17 upright pianų pasirinkimui 
JI fonografai pasirinkimui .... 
5 vargonai, pasirinkimui .... 
1(1 radios pasirinkimui .... $ 
810 įmokėti ir po $2 į savaitę 
daru vakarais ir nedCJiomis.

National Storage Company 
2332 XV. Madison St.

MARIONAVA. 2—6 kamb. mu 
rjnis, skiepas, garažas 2 karam, 
mainysiu ką turit.

xlU

At

GROJIKUS pianas kaip naujas, 
$125, parduosiu atsakantiems >.mo- 
nėius už. $50 cash, kitus išmokėji
mais į tris mėnesius. 6512 South 
Halsted st. Lst flo >r.

Fumiture & Fixturės
Rakandai-įtaisai

3 KAMBARIŲ rakandai pardavi
mui, geram stovyje. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos. Nuo 5 vai. 
\nkare galimu matyti, 721 XV. 19 PI. 
2 fl. fror.t.

PARDAVIMUI 4 kambarių forni 
šiai. Turi būt greitai parduoti. Prie 
žastj patirsit ant vietos. Parsiduo 
da ligiai. 3341 So. Auburn Avė.

GERAS investmentas. Pardavi
mui 3 nauji muriniai 2 flatų na
mai, 5—5 kambarių, moderniškas, 

Pirkėjams ir pardavėjams namų, j pavienis apšildymas, 2 karų gara- 
lotų, formų ir biznių, taipgi R<’al žas, šildomas, kaino $15,000, $15,500, 
Estate brokeriams ir salrsmanams. $16,000. 2252 N. (lak Purk avė. 
šiuoml pranešam, kad už padary
mu kontraktų, bill of sale ir ’istų 
inec. nekainiiojr.m visai. Taipgi tu
rime žemas kainas dėl padirvmo 
legališkų raštų. Už musų darbą 
iręs atsakomi* ir dėlto visi busit 
užganėdinti kas atsikreips pas 
mus.

STANKO & COMPANY

PRANEŠIMAS

Metriniai* 8737.

15 FLATŲ BARGENAS
GRAŽUS 1927 ultra moderninis na

mas, fintai po 4 kambarius, viskas 
išrenduota, $12,000 i metus, gerai fi
nansuotas, turiu atiduoti savo $30,000 
eųuety šių savaitę už geriausi cash 

lotus ar- 
savininką

pasiūlymą arba mainysiu į 
i ba mažesnj namą, šaukit
Columbus 0121.

TIKTAI $2000 įmokėti, nau
jas 2 flatų namas, prie 1922 W. 
Garfield Bulvaro, garu šildo
mas, rendų $200 j mėnesį, ga
ražas, kaina $19,000, kitus po 
$100 į mėnesį.

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas *5 kambarių bungalovv, 
5233 S. Kilpatrick Avė., bloko 
į pietus nuo Archer avė. karų, fur-

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplano — 

foot powcr, pakelia 300 svarų, $3800. 
Gasolino jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4634 XV. Eric St. Austin 4204.

5097 Archer Avė.
Lafayette 6036
Arba vakarais l.ufaycite 7898.

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Narną,
Bizni,
Automobili, 
Fanną

ATSILIEPKITE 
PAS MUS *

Gerus bargenu* greit per 
pasaranga išleidžiam.

PARDAVIMUI namas su ar 
nus šildomas, aržuolo trinius, gm- be. biznio. 12 flatų ir storas su 
?“,* pragyvenimui kambariais už
Canal 1272. ' pakulyje. Biznis išdirbtas apie

27 metus. Parduosiu pigiai. Esu 
, palikęs našlys.

$5 ĮMOKĖTI. Generalini kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbant senus ir nau
jus, 
musų 
dėslt UU1U<|( UCII VVHVI «*v viup. 
Harr. 0697 vakarais ir nedalioj Plaza 
1820.

lengvais išmokėjimais. Gaukit 
dykai apskaitliavimą kol pra- 

darbą, Bell Contracting Co.,

MES parduodame obelio kaino
mis visiems.

Pcople’s Plbg. & Hlg. Sup. Co., 
490 Mllwaukee avė. 
Ilaymarket 1018—4221

5924 S. T‘oy St. Tiktai $15,500 
į 6—6 kambarių, 2 flatų narnas^ 
uždaromi už|>akaliniąi porčiai, 2 Į 
karų mūrinis garažas, netoli 2 karų 
linijų. 'Turiu parduoti tuojau. Kai-' 
ąą galit |>asiiilyti.

Moreau. 6111 S. ('alifornia Avė. 
Republic 6400.

MUSŲ KOŠTUMERIAI

Mnniuette Road 'ir Robey si. —• 
187 pėdų frontage, gera vielą dėl 
krautuvių ir flatų.

Morenų, 6441 S. ('alifornia avė. 
Republic 6-100

Mainysiu Marųuette Manor apart- 
inentinį namą į mažesnį namą. 

Moreau, 6441 S. (.'alifornia avė.
Republic (1400

PARDAVIMUI. namas ir lotas, 
vaisių ir daržovių krautuvė, pinigų 

i daug nereikia. 3541 S. Halsted st. 
Tel. Yards 7118.

kai, mainysiu į didesnį arba biz- 
niavą namą.

PALMER SQUARE. 3—5—6, pla
tus lotas, mainysiu į mažesnį.

JADVYGAVA. 2—4 garažas 2 ka
rų, be skolų, i * 
Atsišaukit 1733 N. Robey St. 
Armitage 4422

KLAUSYKIT, 
Kam mokėti rendą 

•\VHITE BROS. NAMAI” 
BROOKE1ELDE 

Yra ne išrendavojimui, bet 
rendą. $8,150, su biskiu jmokė-

josi)

laukia ką turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

tur- 
telc-

GERAS INVESTMENTAS'
Mes dar turimo keletą naujų 2 

fialų namų, randasi 7313 S. Maple- 
wood ave., 5—5 kambarių, garu 
šildoma, viskas moderniška, kaina 
$15.500, cash $2000 arba daugiau, 
savininkas. R. List, 7G39 S. Racine ave. Tel. Vincenncs 4486.

MODELINIS NAMAS
Mos atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Coloniul styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garasas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektri
nė ledaunė, kieto medžio grindys, ce-i 
montuotas skiepas. Namas, kuriame 
gyventumėt su pasididžiavimu. Visi 
moderniški į 
yra puikiausiai pabudnvotas savo rų- 
šies. Del informacijų ir pasikalbėjimo 
šaukit Mr. Tompkms, Kildare 1959. Į

JOHN BUDIUK 
3252—54 S. Morgan St.

paiankumai, ta« namas Brunfiwick 5WiO.

PARDAV1MUI 2 flatų namas, 
gražus, mūrinis ir moderniškas, ne-* 
toli Logan Sųuare, 2 karų garažas.

SUTAŲPYKIT PINIGU
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plunibingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba {vedam 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Plmnbing Heating 
Supply Co., 2108 S. State St. Caiu- 
inet 4200—2029.

BARGENAS. Našlė turi parduoti 
i mūrinį bungalow, 

j kambariai ir pusryčiams 
kambariukas, stikliniai porčiai, ga- 
sas h* visi įrengimai ir apmokėti, 
rendos $75 į mėnesį, apsimoka pats 

PUIKUS investmentas. Pardavi- per save, $9000, cash $3000, kitus 
nuli 6 apt. namas pigiau negu 5’4ir po $45, su nuošimčiais. Belmont 
sykių rendos, prie Jačkson bulva- 6778.
ro, turi būt aprduota iki spalio 
15. Veikit greit, savininkas Dr. E. D. Ross, 928 Rush St. Tel. Whitehall 6567 ;

Mes pastatysime ant jūsų loto namą [gražu in Austin 
be {mokėjimo. I 5 <Meli kambar

MES BUDAVO.IAM GARAŽUS, 
porčius, taisoni įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
išmokėjimais. XVcste.rn Construction 
Co., 6559 S. XVestern avė. Phone 
Hemlock 3768.

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam Bile kur. 
C. P. Pederson, Stevalt 5383.

Bridg’eport Painthi^ 
& Hardxvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus Ir t. t.

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. F RAMANCIONLS. Pre*.

PARDAVIMUI naujus 15 apt. na- 
i—32 Lemoyne avė., kaln

ias Kolin, rendų $11,070. Mainysiu 
i nors. Savininkas Austin 0925.

DAUG DIDESNĖS vėrtės negu >'1^, 1316 
apkainuotos bungalovvs, 5—6 karu- Pas 
barių, 3 skirtingos pasirinkimui, j » 
Vėliausios ir aukščiausios rūšies 1 
konstrukcijos, netoli mokyklų, baž- j 
nyčių, parkų ir transportaeijos, ran- j 

___________,________________  dasi 6231—37 XVarwick Ave. (Brad- > 
lev PI ) 3728—34 Nora Ave. 3803 

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis Savve ave> Atdaros apžiūrėjimui vi- 
namas su garažium. Puikioj apielin- ■ s ' dieną, kaina $7,750, išmokėji- 
kėje, Rosolande. Parduosiu pigiai, j ninjs 3590 įmokėti. .1. D. ILMNES, 
10520 So. State St._______ , ; savininkas-statytojus. Kildare 4404.I
MŪRINIS BUNGALOXV, $500 CASH1

$•1000 vash nupirksit eųility mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. XX’M. KIBK, 
savininkas, 7745 Essex avė. Saginuw 
8370. 1

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

-—*♦ garažas 2 ka- „į rendą. $8,150, su biskiu įruokė- 
mainysiu į dviflatį. jjnio ir po $55 į mėnesį, įskaitant 

1 : "*• Tel. (nuošimčius. '
Nupirksit 5 kambarių, plieno 

| konstrukcijos mūrinį bungaloAv, ne- 
1 toli gražaus zoologiško sodno, arti ’ 
puikios transportaeijos, krautuvių, $7250, kitus $55 į mėnesį, su nud- 
mokyklų ir t. t., yra visi įrengimai. šiinČiais, tile vana, skalbiniams klo- 

» SPECIALI ĮRENGIMAI. Skiepas setas, jirosinimui lenta, landrės lo
si! pleisteriotomis lubomis, aržuo-

2 fi.
ALEX JAKUBANIS GERIAUSIS bargenas North XVest

EXTRA! EXTRA!
Paskutinis rudens bargenas, 95 

akrai dvaras, nauji budinkai, 1 
, mylia į miestą, 20 karvių, 16 kiau
lių, 20 avių, 4 arkliai, javai maši
nos. Viskas $12000.

"80akrų, gera žemė ir budinkai,

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšyki! langų sky
les. BIQL’E» 40 metų langų kituo- 
lojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 XV. Grand avė. Sup. 7744.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Keletas naujų 5 kambarių namų, 3i(je> 5 kambarių cottage, 2 karų ga- 11 karvių, (i kiaulės, 2 arkliai, ja

. .........         ...... A. B. GRŲNOEh, Bailders, 
lo grindys ir Irimas, tile vana su 5932 Lawrence ėyėi Pensncoln 6776. 
įmūryta maudyne ir lietaus lašais, 
bufetas, prosinimui lenta, pa>U*| šie-j 

Inos, landrės lovys, stikliniai mie- 
i ir didelis pūkštąs 

(tel dviejų kambarių. Tas namas
— lyra toks kaip jus sau kad statytu-

mėt. Atsakykime šiandie ir bukit pa- 
TUR.IU parduoti iš priežasties s i rengę pamatyti tą namą šiandie, 

ligos 6 kambarių mūrinį bungalow, i Naujienos, 1'739' S. Halsted St. Box 
2 karų garažas, furnas šildomas, 
kieto medžio grindys, moderniškas. __ _ _  __ ....
Savininkas. Tel. Republic 0641.

NAUJAS mūrinis bungalosv, ber
žo trinias, ugnavietė ir knygynas, 
stikliniai porčiai, karštu vandeniu 
šildomas,, prie geležinkelio ir gat- j 
vckarių, tuojau galit gyventi, spe- gcji’inul 00^,4 
cialiai šią savaitę. 8839 Racine avė.1 ’

' .......................     ATYDOS
Miscellaneous for Sale Hi,,‘ namas šioje grupėje 

j $1500 cash, kitus kaip rendą.(vairus Pardavimai

SIUVĖJAI
Mes dabar turime dideli išparda
vimą puikiu materiolii dėl siutų, 
taipgi apsiaustų ir overkautų.

Materiolai dėl tų rūbų kainuo
ja net po $5 mastui, o mes par-

mu-

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomąjį 
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

vai, padargai. Viskas $6800.
80 akrų, gera žemė ir budinkai, 

gyvuliai, javai, padargai, $1300.
80 akrų geros žemės jnodžemė 

, ir "eri budinkai, 10 karvių, 3 ark
liai, 3 kiaulės, 1000 bušelių bulvių, 
taipgi jevai, pašaras; kaina $6875. 

BARGENAS. Parduosiu arba mai- . #9 akrų, molis ir juodžemis; ge- 
nysiu 6 kambarii 
gidovv, furnas šildomas

ražas. Kaina $5,600, cash $800. 
Atsišaukit:

J. R. BRUCE , 
745 N. Hamlin Ave.

Kedzie 7891

SU mažu įmokejimu galite 
nupirkti naujų G kambarių mu
ro bungalovv puikiai pabvdavo- 
ta ir moderniškai įrengia. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 60 PI. Reputtfc 0641. 
Namas randasi) , puik oje Mar- 
quette Park apielbikeje, tik 
trejetas blokų snuo parkų, arti

ų naują mūrinį bun- n budinkai ir miškas ir upė, $3500.; 
„Adomas, 2 karų gara- i’krų, maži budinkai gera že- 

žas, netolhmokyklų ir bažnyčių. Lie- s<>dnas; kaina $1300.’ * . . . jų akry gera įėmė, geri budi n-.
1 kai, 8 akrai sodno, $1900.

100 akrų ūkė su gyvuliais, ja
vais, padargais, mainysiu į namą. , 

80 akrų, gera žemė, geri budin- j

tuvių kolonijoj. Savininkas, 3617 W. 
60 PI. Republic 0641.

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-1*3 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114

RUBIN BROS.

MARQUETI'E Manor. Pardavi
mui 2 miksiu mūrinis moderniškas, , , . . . . i -

inonias, 6-7 kumbnrių. gani šildo- Matveknrių ir boulevaTų. Pirke- 
3 kary mūrinis garažas. 6160; jas gaus lengvieusias išmokčji-

S. Waaht«naw avė, 1 lemi.,,k 7631^ mo ,^yga9 Kreipkite:
7114 S. Campbell Avė.

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU _______ ____
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, kai, 11 karvių. 3 arkliai, 4 kiaulės, 
prit Grand Avė., .netoli, pabrangs ke-i javai, padargai. Mainysiu į namą.

4422 Schubert avė. 6 kamb. 
rinis bungalow.

4341 Drummond PI., 2 flatų 
rinis namas.

4454 Byron St., 7 kambarių re
.... .. i . . rų. Panimatykit su mumis šiandie,481.) N. Inpp avė., 6 kambarių ’ jeį norite įsigyti bungalovv i 

murinu rezidencija. , yių kainą. Savininkas XVm. .1.
duosimo inos no 75 ir ♦ ““ AVC’’ Urk H1< Me’ 2 f a’ Aughtry, 3151 Michigan avė. Doug-(lUOSimc juos po -p-./,) ii t*j medinis namas. |.IS 9303.
$3 mastui. Mes turime didelį I 
pasirinkimų.

Atdara snbatomie iki 4 vai.
Atsilankykit anksti, gausit dide
li pasirinkimą.

SCHATZ-POLLACK
WOOLEN CO.

215 S. Market St.,
8th Floor.

MES pastatysime namą ant jūsų 
loto tik biskį įmokėjus, kitus kaip 

,nu"‘rendą. Mes taipgi turime 6 flptų _
fuunus, 9 Hali) namus, 2—-3 llatų |Ojį Ashland, miMlerniškas, parduo
dam u s cottagcs n* savastis dėl mai- sju Hr(,a mainysiu bile į ką kaipo 

‘ ......................... ?' u .dalį įmokėjimo. \VALTER J. PAUL,
uz l“' Real Estate, 3236 W. 55th si. apt. 2.

10 FLATŲ namas — 79 St. ne-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grsernė ir bučernė. 
Senas biznis išdirbtas. Visokių tautų 
apgyventa apielinkė. Cash biznis, 
6747 So. Western Avė.

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučemių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iŠ už- 
Su $4000 cash galit veikti. Savinin
kas 2917 XV. 63rd St.

PARSIDUODA grosernė ir bučernė 
labai pigiai. Kreipkitės 5752 So. 
Raclne Avė.

BARGENAS. Pardavimui restau- 
rantas su minkštų gėrimų vieta. Ilgas 
lyras, pigi renda prie didelių dirbtu
vių, 248 E. 157 St. Harvey, III.

PARDAVIMUI grosernė pigiai. 
Geroj vietoj. Priežastis pardavimo 
— liga. 3628 S. Union avė.

PARDAVIMUI Lunch Room ir 
soft drink parlor. Turi būti greitai 
parduotas. Priežastj patirsit ant 
vietos. 2601 XX”. 18th Street,

PARDAVIMUI delikatesen ir na
mų keptuvė. Svari apielinkė. Cash 
biznis. 3022 W. 59th St.

grosernė ir bu 
us visoj apielin

PARDAVIMUI
černė. vienass štorus visoj apielin
kėj. Visokių tautų apgyventa. Biz
nis išdirbtas per ilgus laikus. 4
kambariai pagyvenimui. Ilgas lynas, 
arba mainysiu ant mažo namo.

3119 XX’. Lake St.
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI karčiaroa, taba
ko ir cigarų. Lysas ilgas, renda pi
gi. Parduosiu pigiai. 11946 South 
Halsted st.

.>059 Canuen avė., 2 flatų 
kambarių. Atsišauki!.

G. Earl Grindie 
4956 N. Keutucky uve. 

Palisade 0029.

, 4—5 NEBRANGI biznio prapertė, 2 
flatų, kaina $15,500, mūrinis na-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

lėtą tūkstančių <k)lerių kaip tik 40 80 akrų geros žemės, geri bu-i
pėdu cementavimo kontraktas bus už- ilinkai, 9 karvės, 2 arkliai, 5 kiau- 
baigtas. Matykit savininką. Dr, C. A. lės, 800 bušelių bulvių, taipgi gru- 
Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tel. dų ir pašaro. Mainysiu į namą. i 
Belmont 2407. P. D. ANDREKUS CO.

Pentwater, Mieli.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

Tel lafayette 8705—8790 

Chicago
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražiom konstruk
cijos. nėra geresnhj Chicagoj, atdaros 
kasdie; 3052 N. Major Avė. Palisade į 
1179.

Finansai-Paakolos
Financial

-ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

. užganėdinimą. (vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (nor tnc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI *

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

PIGIAI per .savininką naujas mu- Į 
rinis bungalow, parduosiu už geriau-! 

“ ir PO jmas, 5—G kambarių, 2 karų gara- į Kj pasiūlymą, arba $500 įmokėti i 
žas. _ , ! $40 i mėnesį, 2 blokai i pietus

4316 Milvvaukee avė. 
Kildare 7491.

' $40 j menesį, 2 blokai j pietus nuo 
i Belmont karų, 2914 N. Lotus Avė.

7 KAMBARIŲ NAMAS, 2 lotai 
miegamieji kambariai ir va
ria viršuj. Du lotai, daržas, gra
žus kiemas, f

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 flatų nau

jas namas, uždaromi porčiai, neto
li Marųuette bulvaro, netoli lietu
vių bažnyčios, atskiri garu šildytu
vai. $145(M), kilus kaip rendą. Sa- COLONIAL Gardens. Nauji, mo- 
vininkas. Hemlock 4900. * derniški 2 flatų mūriniai, $15,000,

i ____...------- - —;------------------------cash $8,000.
Savininkas Kildare 3695PARDAVIMUI BARGENA1 • « 

Naujai pertaisytas modemiškas 5

KAINA numažinta iki $4000. Del 
užbaigimo naminių reikalų, reikia 
greit veikti, 4 flatų mūrinis narnas,! 
4-5 kambarių, garu šildomas, 64411 
Sangamon St., nauja kaina $18,500. 
” * ~ e, 738 XV. 64th St.

nauja ivama
Hayden and Stone, 788 W. 64th St.

VARTOTOS IJENTOS
Gaukit musų kainas vartotų fr -r nanly mat e n oi o.

______ngo ir namų apšildymo reik
menis dastatome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

naujų lentų 
' Plumbingo ii

fumace šiluma, taipgi namas, galima užimti, 5921
daug rakandų palieku su namu. So Keeler Ave Kaina $4500

1 ..... • subatoin ir Sąlygos: $600 įmokėti. Ūkusi ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

2038 W. 18th St. arti Hoyne Ave. 
Mūrinis bizniavus namas ir flatai. 
Kaina $12,500.

Priimsiu mažesnę propertę mainais.
Nauja muro bungalovv ant Fisher- 

mans Terrace, arti XV. 43-čios gatvės 
ir Naujo State Highway ir I.yons— 
2 blokai nuo karų linijos ir Desplaineg

Kreipkitės ketvergais, 
nedėliotu. 3234 XV. 64 St.

KAINA $7,700, tiktai $900 įmo
kėti, 5 kambarių, (urnas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai 
i. • •“ * ;■ .

5910 Irving Purk blvd. Kild. 8091

ARCHER Avė. distrikte, bloke 6000
S. W. 8 kambarių namas, lotas 188x I3U penų totas, apsnuonn viskui, s. W, 8 kambarių namas, lotas 188X 

lengvais išmoksimais, savininkas. 125, $6,800, cash $2000 ar mažiau. K.
Ricker, 2458 S. St. Louis Avė.

KAM MOKĖTI RENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą
mokant dar mažiau negu kad jus upės. Lotas 52x130. Kaina tik $6500. 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus Sąlygos: $600 {mokėti. Likusi mažais 
jų, galite nusipirkti 5 kambarių | išmokėjimais.
bungalow, su stikliniais porėtais. (iju IIMCIII, v* v ov* □uniuunio |
karštu vandeniu šildomą, ugnavie- i 
t ė. Dar galimo pristatyti du kam
barius ant viškų, garo paipos Jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra Įmū
ryta prosinimiii lenta ir t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green SL

Del informacijų kreipkitės pas 
FRANK J. PETRU, 

1443 XV. 18th St. 
Teel. Canal 0806

$500 IMOKfiTI
$70 j mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčial, lotas 80x125, 20 
minučių iki vidurmiesčlo, gera trans- 
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu į namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. ėikit 2 blokus į vaka
rus, arba imkit Archer Avė. karą iki 
Spaulding Avė. ofisas 4436 S. Spauld- 
ing Avė. Tol. Lafayette 9570,. arba 
kreipkitės prie savininko 4858 South 
Spaulding Avė.

I I
TURIU parduoti šias prapertes la-: 

bai pigiai, biskį įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais, 2 flatų, 4-5 kam
barių namas, 2 vanos, vištininkas, 
fumas šildoma, kaina $15,000, 75x164, 
9621 Charles St.

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

50 PĖDŲ lotas, su ekstra dideliu, 
garažu, galima pastatyti 5 kambarių 
cottage, yra krūmų ir vaisinių me
džių, $1500 cash. Savininkas, Beverly 
3925 ir 4659.

GARAŽUS, porčius, cementinius 
Šalytakius, grindis, pamatus, stogus 

■ malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Heiu. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co.

•General Contractors

OCTANGO, sun parlor, 6 flatų. Fo- o , u t i :roclosure verčia greitai parduoti, 69 , LRAŽUS 8 kambarių mūrinis 
PI. netoli Stonv Island Avė. Spėria- hungalow, 4 miegruimiai, S^roj 

.. Iliai dideli 5 kamb., gerai paatątyti. J,Cp'X>J &0 cllh,
><>'•” K»H> rendii. Nevad. tJh.Savininkas ant vietos. RaŠjkit, Mainysiu į mažesni arba cash. Takken 

arba jzašaukit Rex Realty and | £(14 O GFstvtvtf Tel«A*«rl A iro Voivfnv fiOAA 

Mortgage Co.
127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu

ši) puikių bungalow, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą.

Phone Hemlock 8300

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted 3t., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant

Lino ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS

Mes parduodam bilo kur ir suteikiam 
1 apskaitliavimą dykai. Planai prie 

kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
biskj įmokėti, kitus mažais mėnesy

1 nials išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING

PASKOLOS namų savininkams —- r0A1 w r-JįY132*2 
$100 iki $500, be morgičių arba pa- j °201 W- Grami Ave* tel> Ber«hire 1322 

mile /IaI 1 - ’■ - . - ',L '■ ’■ Jsirašytojų. Matykit mus dėl /greito 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO., 
Morton Bldg., 108 N. XVells st.

ANTRI MORGICIAI
Dykai aprokavimas

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Central 6260

MORTGAGE CO.REALTY &
4 ir 5 j GERIAUSIS BARGENAS North- 

..._  $i6,oob west 2J,a,tu murlnls. na; Įeųuity mainysiu į mažą namą arh”«\ kambarių, sunparlorai, 
'lotus. Parduosiu į mažesnį išmokė- bpx, aržuolo trimas, tile vana 

* ną. A. SHEPANEK, j £ Prįcran?,s’ A Peč,ai» Jotas 
ava Alhnnv 6369. *H\^12o, kainą $14,500, cash $1500, 

22..................................... 1 _ J. R. BRUCE, 745 N. Hamlln ave.
. .a . r-vm,, MoJKedzic 7891. Atdara nedėlioj visą12 APARTMENTŲ namas, 2934 ! diena.

Belie Plaine ave., po 4 kambarius,___ ___________________________
pirmos klesos, iotus 50*x'12a. neto-Į _H 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 I EDYVARDS 1 LUKUS NAMAI —- 
sykius rendos. Savininkes Bucking- moderniški, $16,oOO iki
ham 0877 - $25.000. Tikri namai gražiame Be-
_____ i__________________ verlv Uitis, bungalovv kainomis; jie 

n.DKAv.urt i_____ , randasi 10033 Irving, 9944 Prospect,
PARDAVIMUI naujas* apar men- 982o Hamilton, 9850 Įlovne. Key. 

tiųis namas ir krautuvė, 2 didelės 9134. 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba- ' 
rių apartmentai, 4 karų gardas, 
rendų $6540, su $40,000 galit veik
ti, kaina $53,000. priimsiu lotus kai- naujai dekoruotas, _ 
po įmokėjimą. Mos pastatysim bun- garažas, cementuota gatvė, netoli ka- 
galow, 2 flatų namą aut jūsų loto rų ir N. XV. R. R. bargenas $11500, 
arba musų loto tik biskį įmokėjus. 1 {mokėt $2,500. Savininkas 1738 Sum- 
3801 N. Cravvford ave. Irving 2634. merdale, Ravensvvood 1892.

12 APT. namas, dideli 4 ir 5 
kambarių apt. mainysiu, I

NEGIRDĖTAS ATSITIKIMAS fonni(
x------------- 2549 Milwaukee avė. Albany 6369

125 PftDOS žemės ant Archer!
avė., gerai apgyventoj vietoj; par
siduoda už pusę prekės, šitas lotas 
yra labai geras dėl guvainiko, nes 
arti garažo nėra. Nepraleiskit ši
tos progos, nes uždarbys yra ga
rantuotas.

STANKO & COMPANY
5097 Archer Avė.

Lafayette 6036

PARDAVIMUI buhgalow Rogers 
Parke, 6 kambarių ir vana, uždaromi 

priekiniai ir užpakaliniai porčiai, yra 
medžiai ir krūmai, 2 karų gafazas, Q9A
elektra, suros ir vanduo $10,000. 1767 Koom 8x50 
Arthur Avė, Rogers Park 6556.

i KUOMET JUMS REI-
DARBININKO proga, 2 flatų stuc- tzt A 'PTNTTf^TT co, 4-4 kambarių, karštu vandeniu1 x\.12A. ±

dildomas, 2 karų garažas, cementuota Atsižaukit pas:
člė, rendų $116 į mėnesį, kaina $8800, T«So'Bt’PPTYt'h Ronfl$1500 įmokėti, kitus išmokėjimais^ nveenrn ,
6208 Carpenter St. Wentworth 6630. Mortgage OrgHHlZatlOD I 1618 w st

L F. DANKOWSKI, Prez. 
C. J. DANKOWSKI, Sekr. IŽd.

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

6305 S. Western Avė

NAMU AP61LDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK ĮMOKĖTI

24 mėnesiai išjnokėjimui. Garu ir 
karštu vandeniu apšildymas įveda
mas. Apskaitliavimas dykai.

Tel. Triangle H234

PARDAVIMUI biznio prapertė; 
krautuvė tinkama bile kokiam biz
niui. Dabar yra b^rbernė ir poo-L 
ruimis ir 5 kambarių flatas. 6606 
S. Rabey st.

remiu $6540, su $40,000 galit veik MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
pečiais šildomas,

PAMATYKIT,
5201 So. Peoria St.

Naujas, 4 flatų mūrinis, garu šildo-1 
mas, mainysiu. 
River nrapertr

Pirksiu 
nraperte už pinigus.

FRANK MATEUSEK
Kontraktoriii” ir budavotojas

2257 W. 47 St.

Fox

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Deaigning, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis Ir va
karais.

1 7911 So. Halsted St.
Phene ViacenM 1982


