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Reikalauja visiško 
tautų apsisprendimo 
teisės pripažinimo

Tarpparlamentinis kongresas 
taria, kad tautu santykiai 
butu dorojami tuo pačiu 
principu, kaip asmenų san* 
tykiai

BERLYNAS, rugp. 29. 
Tarpparlamentinės draugijos 
kongrese vokiečių profesorius 
\Valter Schueking, to kongre
so pirmininkas ir žymus tarp
tautinių teisių autoritetas, pa
sakė, kad vadinamas tautų ap
sisprendimas šiandie esąs tik 
politinis obalsis, bet tikrenybė
je jo nesu. Tautų apsisprendi
mo principas turįs dar bul 
pripažintas ir priimtas.

Prof. Schueking pasakė, kad 
“jeigu šios sunkiausios prob
lemos mes nenorėsime išsprę
sti pažangiu bildu, atsižvelgda
mi kaip reikiant i gyviausius 
žmonių reikalus, tai nė visų 
Kelloggo paktų nepakaks tai
kai išlaikyti.”

Tarpparlamentinis kongresas 
priėmė Belgų senatoriaus I>r 
Fontaine pasiūlytą rezoliuciją, 
kuria pareiškiama, kad santy
kiai tarp valstybių turi būt 
reguliuojami tais pačiais prin
cipais kaip kad santykiai tarp 
atskirų asmenų; kad kiekvie
na tauta turi nevaržomą tei
sę pati savo likimą spręsti; 
kad kiekvienas ginčas tarp val
stybių, kuris negali 14it drau
giškai išlygintas, turi būt iš
spręstas teismo kelių; kad val
stybių nepriklausomybė yra ne
liečiama ir kad teritoriniai mo
difikavimai (pakeitimai) gali 
įvykti tik einant tarptautiniais 
Įstatymais ir atitinkamų tau
tų laisvai pareikšta valia.

Belgų senatorius apgailavo 
tą faktą, kad naujosios val
stybės, kurios pirmiau karšta: 
stojo už tautų apsisprendimo 
teisę, dabar tos teisės nepripa
žįstą taikinėms mažumoms sa
vo kraštuose.

Tarp dvidešimt dviejų įvai
rių valstybių kalbėtojų, daly
vavusių diskusijose, buvo ir 
Airių respublikininkų vadas 
Eamon de Valera, kuris įspė
jo nuo pripažinimo dabartinio 
status <|uo teritorijų sudoroji
me.

Stanislavas Luski, atstovau
jąs ukrainiečiams Ijenkijoje, 
skundėsi dėl skriaudų, kurias 
yra priversti kentėti 10 milio- 
nų ukrainiečių, pasklaidytų 
tarp keturių valstybių: Rusi
jos, Lenkijos, Rumunijos ii 
čechoslovakijos.

Sakė Jėzų buvus anar
chistu; užgavo da

vatkas
BOSTON, Mass., rugp. 29. 

— Policija ieško D-ro Horace 
Kallen’o, kaltinamo tuo, kad 
I>cr įvykusį praeitą ketvirta
dienį Sacco-Vanzetti atminti
nių mitingą jis savo kalboj 
pasakė, jogei Jėzus Kristus bu
vęs anarcliistas.

Dr. Kallen pirmiau buvo 
Harvardo universiteto lekto
rius, o dabar yra New Yorko 
socialių tyrinėjimų mokyklos 

štabo narys.

Lenkų kunigas pamišo
SCRANTON, Pa. — Lenkų 

nepriklausomos katalikų baž
nyčios kunigas Jozef Mason- 
ski gavo proto pamišimą. Jis 
nugabentas j pamišėlių ligoni

, regono nužudymo, pastarojo 
partijos žmonės Landė dėl tos 
piktadarybės kaltinti darbie- 
cius. Ilgi tyrinėjimai lėčiau pa
rodė, kad toki Obregono par
tijos vadų padaryti kaltinimai 
buvo nepamatuoti.

Paini giminystė
Išnarpliokit visą tą japoniečių 

giminę, kad geri

Takomos mieste, \Vashingto- 
no valstijoj, prieš truputį dau
giau kaip metai laiko, vienas 
japonietis, Ajizuma Kato, 22 
metų amžiaus, vedė daug vy
resnę už save našlę, kuri tu
rėjo jau suaugusią dukterį.

Kato levas, kuris buvo naš
lys, 42 metų amžiaus, įsimy
lėjo savo podukrą ir ją vedė. 
Tuo bud u Kato žmona tapo 
jo podukros uošve, o jo po
dukra — jo uošve. Jo tėvas 
taipjau tapo jo posūniu.

Dabar Kato pamotė, jo žmo
nos duktė, pagimdė sūnų. Kū
dikis, vadinas, yra Kalni bro
lis, nes jis yra Kato tėvo sū
nūs. Bet tas pats kūdikis yra 
taipjau Kato žmonos dukters 
suuus, o lodei jis Katui sūnai
tis, arba atbulai — Kato yra 
tam vaikui tėvukas.

Leiskim dabar, kad Kato 
žmona pagimdys sūnų, tada 
na, tada jau bandykite palys 
jų giminystės painių paines 
išpainioti.

BEDARBIS PASISKANDINO

LASALLE, III., rugp. 29. — 
Susikrimtęs dėl netekimo dar
bo fabrike ir dėl to, kad nie
kur kitur darbo negali gauti, 
Max Oujstersek, 27 metų am
žiaus, šoko j Little Vermillion 
upę ir pasiskandino.nę.

Kovos su maištinin
kais Meksikoje

Devyni banditai nukauti susi
kirtime su federaliniais ka
reiviais; trys paimti ne
laisvėn

MEKSIKOS MUITAS, rugp. 
29. — (Jautais čia praneši
mais, Pinai ranče, Zaeatecas 
valstijoje, sekmadienio naktį 
įvyko susikirtimas tarp šešių 
dešimčių maištininkų bandos 
ir federalinės kariuomenės da
lies. Devyni banditai buvo už
mušti, trys kiti paimti į ne
laisvę. Tarp suimtųjų esąs ir 
maištininkų viršila Francisco 
Saalzar.

(Atlantic and Pacific Photo]

Gene Tun-ney, bokso čempionas, su šuto sužiedduoiina p-le Polly Lander

Meksikos darbininkų 
vadas už prezidento 

Calleso valdžia c

Luis Morones, obregonistų 
priešininkas, nugina paska
las, buk jis pabėgęs iš Mek
sikos

MEKSIKOS MIES'I'AS, rugp. 
29. — Mitinge, kuris vakar 
buvo Socialių Mokslų Institu
to surengtas vienam Japonijos 
darbininkų vadui priimti, kal
bą laikė Luis Morones, buvęs 
pramonės, prekylsis ir darbo 
ministeris. |/o gen. Obregoni 
užmušimo, tai buvo pirmas 
viešas Morones’o pasirodymas. 
Savo kalboj jis pareiškė, kad 
visos kalbos ir spaudos prane
šimai, buk jis esąs pasišalinęs 
iš Meksikos, neturį jokio pa
grindo. .lis buvęs ir pasitik
siąs Meksikoje vadovauti Dar
bo partijai ir prezidento Gai
lesio valdžiai remti.

Kaip jau žinia, po gen. ()1>-

Latvių prezidentas 
susimilo pasmerk

tiems šnipams
RYGA, rugp. 29. — Iš ke

turių asmenų, kurie nesenai 
buvo Riežicoj pasmerkti su
šaudyti už šnipavimą sovietų 
Rusijos naudai, Latvių respub
likos prezidentas Zemgals trims 
mirties bausmę pakeitė kalėji
mu iki gyvos galvos. Ketvir
tasis, buvęs sienos sargybos 
vadas Kornilovič, turės mirti.

Riežiicos šnipų byloj kalti
namų- visa buvo septyniolika 
asmenų. Be tų keturių, kurie 
buvo pasmerkti mirties baus
mei, penki kiti buvo nuteisti 
visam amžiui kalėjimo, du de
šimčiai metų, o šeši, jų tarpe 
viena moteriškė, penkeriems 
metams kalėjimo.

Japonija žada derė
tis su Kinais dėl su

tarties revizijos
TOKIO, Japonija, rugp. 29. 

— Girdėt, kad Japonijos vy
riausybė nutarė priimti Kinų 
tautinės valdžios reikalavimą 
ir pradėti derybas dėl sutar
ties tarp abiejų valstybių re
vizijos.

Dakotos gubernatorius mirė

BISMARCK, N. 1)., rugp. 29. 
— Širdies liga mirė North Da
kotos gubernatorius A. G. 
Sorlie.

MOLINE, III., rugp. 29. — 
Užėjęs audros sūkurys sugrio
vė vietos aerodromą, padary
damas apie $15,(MM) žalos.

SARATOGA SPRINGS, N. 
Y., rugp. 29. — Mrs. Jerome 
Louciheim pranešė policijai, 
kad jai prapuolę namie perlų 
karoliai $100,000 vertės.

Zogu karūnavimas 
Albanų karalium

Ceremonijos įvyks rugsėjo 1; 
naujasai valdovas priims 
Skanderbeko III vardą

TIRANA, Albanija, rugp. 29. 
— Praneša, kad respublikos 
prezidento Ahmedo Zogu pa
skelbimas Albanijos karaliumi 
su Skanderbeko III titulu įvyk- 
siąs rugsėjo 1 dieną.

Diplomatinio korpuso nariai 
gavo pakvietimą dalyvauti tą 
dieną parlamente.

* _____ _ __ .

Įstatymas prieš elgeta
vimą Jeruzolime

JERUZOLIMAS, Palestina, 
rugp. 29. — Palestinos vyriau
sybė netrukus žada paskelbti 
įstatymą, kuriuo elgetavimas 
Jeruzolime bus užgintas. Tuo 
tarpu šaukiama Jeruzolimo žy
dų bendruomenės taryba, kuri 
turės sutaisyti projektą betur
čiams išlaikyti.

Apskaičiuoja, kad Jeruzoli
me yra 1,000 pavargėlių, ku
rie gyvena vien elgetavimu.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Debesiuota; gali būt lietaus 
ir perkūnijų; truputį vėsiau 
po pietų; žiemių vakarų ir žie
mių vėjas.

Vakar temperai u ros buvo
tarp 66° ir 79° F.

Šiandie saulė teka 6:12, lei
džiasi 7:29. Menuo teka 7:43 
vakaro.

Sovietai apie T. S. 
pastangas ginklų ga

mybą kontroliuoti
GENEVA, Šveicarija, rugp. 

29. — Sovietų Rusija atsisa
kė veikti kartu su Tautų Są
junga dėl ginklų ir amunici
jos gaminimo kontrolės.

Maksimas Litvinov, sovietų 
užsienio reikalų vicekomisaras 

•pranešė Tautų Sąjungos sek
retoriui Drummondui, kad 
Tautų Sąjunga nieko nesanti 
padarius tikro nusiginklavimo 
klausimui išspręsti, o todėl jos 
baidymas kontroliuoti ginklų 
gamybą esąs tik visuomenės 
opinijos klaidinimas tuo, kad 
rodąs klaidingų vilčių dėl tik
rojo nusiginklavimo.

Sovietai kviečia Ediso
ną dalyvauti Tolsto

jaus jubiliejuj
MASKVA, rugp. 29. — Ko- 

mitetas, kuris rūpinas šimta- 
metinėmis Levo Tolstojaus gi
mimo sukaktinėmis, be kitų 
nutarė kviesti taipjau Thoma- 
są Edisoną ir Fridtjofą Nan- 
seną dalyvauti Tolstojaus Sa
vaitės iškilmėse.

Edisonas visados buvo dide
lis 'Tolstojaus garbintojas. Sa
ko, kad kai jis išradęs fono
grafą, jis tuojau vieną pasiun
tęs Tolstojui kaip jo gerbėjo 
dovaną.

8 kūnai išimti iš sugriu
vusių trobesių

SHELBY,~’n.~E, rugp. 29. 
— Iš sugriuvusių čia biznio 
distrikte trijų trobesių laužų 
tapo išimti jau aštuoni užmuš
tų žmonių kūnai.

iManoma, kad griuvėsiuose 
yra daugiau palaidotų. Nelai
mėje keliolika žmonių dar bu
vo sužeisti, kai kurie jų pa
vojingai.

Lietuvos Žinios
“Ryto” redaktorium bus 

d-ras Bistras
KAUNAS. — Kauno komen

dantas nutarė patalpinti krikš
čionių demokratų laikraščio 
“Ryto” vyriausį redaktorių Ed
vardą Turauską dviem savai
tėm į Varnių koncentracijos 
stovyklą. Turauskas jau ten 
išvažiavo. Tenka patirti, kad 
“Ryto” vyriausiu redaktorium 
pasirašysiąs d-ras Bistras.

Karas tarp Šiaurės 
ir Pietų Kinų vėl 

atsinaujinęs
Nesenai visai nuveikti šiaurie

čiai vėl atsigavę; Pekino kra
šte einą stiprus mūšiai

LONDONAS, rugp. 29. — 
Daily Mail gautu iš Pekino 
pranešimu, pilietinis karas tarp 
šiauriečių ir pietiečių vėl at
sinaujinęs Pekino srity.

Pasak pranešimo, šiauriečių 
armijos,- kurios prieš keletą mė
nesių buvo galutinai nuveik
tos, dabar atsigavusius ir pra
dėjusios žygius prieš tautinės 
Kinų valdžios jėgas. Pekino 
distrikte dabar einą smarkus 
mūšiai. J Pekiną ir Tientsiną 
atgabenama šimtai sužeistų ka
reivių. '

Jugoslavai pirmieji 
pristojo prie amži

nos taikos pakto
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rugp. 29. — Be penkiolikos 
originalių valstybių, kurios 
praeitą pirmadienį pasirašė 
Paryžiuje karų atsižadėjimo 
paktą, kitų valstybių pirmoji 
prie to pakto prisidėjo Jugo
slavija. Paktą vakar pasirašė 
Jugoslavijos užsienio reikalų 
ministeris Marinkovič.

Keturios kitos valstybės 
žada pasirašyti

Telegrafo pranešimais, ketu
rios kitos valstybės, būtent 
Norvegija, Bulgarija, Kuba ir 
Peruvija, davė žinoti, kad jos 
prisidedančios priei amžinos 
taikos pakto.

Italijos fašistų spauda 
tyčiojas iš sutarties

ROMA, rugp. 29. — Fašis
tų spauda nepaliauja tyčioju* 
sis iš karų atsižadėjimo sutar
ties. Laikraštis Impero, pavyz
džiui, sako: “Geras daiktas ži
noti, kad tasai paktas yra pa
švęstas numirėliams. Gyvie
siems jis nieko nepadės.”

Be Romos Papos parašo 
taikos paktas — 

niekai
ROMA, rugp. 29. — Osser- 

vatore Romano, Vatikano or
ganas, pareiškia, kad amžinos 
taikos paktas, nors šiaip bu
tų neblogas daiktas, bet jis bu
tų turėjęs daug didesnės svar
bos, jei jį pasirašyti butų bu
vęs pakviestas Pa pa Pijus. Be 
švento tėvo parašo, sako Os- 
servatore Romano, tas paktas 
esąs vien trupi konvencija tarp 
žinnoių, tuo tarpu kai Romos 
Papos parašas butų suteikęs 
jam tvirtumą ir amžinumą.

Lenkai stato “nuolati
nę sieną”

KAUNAS. — III demarkli- 
nijos rajone lenkai ruošiasi sta
tyti nuolatinius stulpus. Distan
cija tarp stulpų numatoma 50 
mtr. ’

Dabar jie (lenkai) tose vie
tose, kur Lūs statomi nuola
tiniai stulpai, stato kuoliukus.

Be to, pranešama, kad lie
pos mėn. 9 d. tame pat rajone 
1-os sargybos barely lenkai bu
vo įkalę kuoliuką lietuvių pu
sėj 2 mtr. nuo demarklinijos. 
Musų sargyba tą pastelėj usi, 
lenkų kareiviams matant, kuo
liuką išmetė. Lenkai pareiškė, 

1 kad vistick jie stulpą pasta
tysią toje }>at vietoje.

Lenką kareiviai suėmė 
lietuvių policininką

KAUNAS. — Rugpiučio mėn. 
5 d. 17 (5) vai. einantį demar
kacijos linija švintos ežero 
link, 111-čio rajono policininką 
Matulevičių Petrą užpuolė len
kų kareiviai, suėmę ir nusi
gabeno jį pas save. Per suėmi
mą lenkų kareiviai tris syk 
šovė į policinč^iką Matulevičių 
ir spėjama, jį sužeidė. Polici
ninkas Matulevičius tuo tarpu 
neėjo pareigų ir lodei, būda
mas apsiginklavęs tik revolve
riu, negalėjo nuo užpuolikų ap
siginti.

Derliaus viltis
NAUMIESTIS, šakių apskr. 

— Visoje apylinkėje javai at
rodo neblogai. Rugių derliuss 
geras, o kviečių net geresnis 
už pernykštį. Linai, nors vėlo
kai pasėti, auga. Vasarojus gra
žus, ir bulvės neprastos. Da
bar reikalinga lietaus, o vis
kas virstų iš šaknų. Daržovės 
vidutinės.

— Čia rugiapiutė prasidėjo 
3, 4 rugpiučio, bet tik prie 
smėlynų. Kitur rugiai kirsis 
apie 9, 10, 11 d. rugpiučio ir 
vėliau. Duonos žmonės dar tu
ri, už rugius moka po 31-34 
litų centneriui. Kviečiai ta pat 
kaina.

Gaisras Vilkaviškio 
apylinkėje %

KAUNAS. — Naktį iš rug
piučio mėn. 8 į 9 d. kilo gais
ras Astrauskienės ūky, Mažu
čių kaime, Vilkaviškio valsč. 
Sudegė tvartai 8000 litų ver
tes ir nuomininko Ileišerio gy
vuliai: 11 karvių, 5 arkliai, 14 
avių, 2 telyčios, 2 kiaules ir 
pakinktai. Viso nuostolių pa
daryta 21,8(M) litų sumai. Tvar
tas buvo( apdraustas Lietuvos 
Valstybinėj apdraudimo įstai
goj. Gaisras greičiausiai kilo 
iš padegimo.

Lenkų kareivis atbėgo 
i Lietuvą

KAUNAS. — Rugpiučio 4 
d. per demarkacijos liniją Tra
kų apskrity perbėgo į musų 
pusę lenkų kareivis, tarnavęs 
Vilniaus įguloj, Pisar Stepas.

Kareivis pats atėjo į pasie- 
noi policija, kuri jį tuoj su
ėmė ir pristatė Kaunan. Pisar 
dabar yra kriminalinėj polici
joj, kur kvočiamas.

Kareivis aiškinasi esąs balt- 
gudis ir dėl to nenorėjęs tar
nauti lenkų kariuomenėj, kuri 
smaugianti baltgudžius.
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Saksted St
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Milwauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, UI.

L.S.S. VIII Puijono Centro 
Komitetas:

Sekretorius — Anton Jusas, 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.

LIETUVIŲ DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md.
■ . I ■■ J I ■ U il'.j 1 *

LIETUVOS DELEGATAI IN- 
TENACIANALO KONGRESE.

J Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo kongresu Briusse- 
ly, kuris susirinko rugpiučio 5 
d., iš Lietuvos buvo nuvykę du 
socialdemokratų partijos atsto
vai: drg. L. Purėnienė ir drg. 
V. Bielskis.

INTERNACIANALO KON
GRESO DIENOTVARKĖ.

Prieš prasidedant Socialisti
nio Darbininkų Internacionalo 
kongresui vykdomasis Interna
cionalo komitetas pagamino se
kančią dienotvarkę kongresui:

1. Pasaulinė )x>litine padėtis 
ir internacionalinis darbininkų 
judėjimas.

2. Militarizmas ir nusigink
lavimas.

3. Kolonijų problemos.
4. Pokarinė ekoniminė padė

tis ir darbininkų klasės ekono
minė politika. V

5. Pranešimai iš Moterų In
ternacionalinės konferencijos.

6. Darbininkų Socialistinio 
Internacionalo organizaciniai 
klausimai.

Internacionalo sekretariatas 
parengė kongresui py tų prane
šimą apie savo d^ bavimąsi 
nuo paskutinio kongreso, įvy
kusio treji metai atgal Marsei- 
lle mieste. Pranešimas sudaro 
knygą 500 puslp.

VISO PASAULIO DAR
BININKAI.

Socialistinio Darbininkų Inter
nacionalo atsišaukimas.

Praėjo dešimtis metų po pa
saulio karo.

Nežiūrint iškilmingų pažadų, 
kuriuos davė valdžios žmonėms, 
taika dar nėra užtikrinta, val
stybės vėl ginkluojasi, pralenk
dama viena kitą, tautos dar 
neturi to saugumo jausmo, ku
rį joms suteiks pilnai tiktai so
cializmas, pašalindamas kartu 
su klasių viešpatavimu ir tau
tinių priešingumų priežastis.

Tautinės mažumos dar tebė
ra prispaustos ir didžiosios val
stybės trukdo arba vartoja sa
vo nelabiems tikslams jų pa
stangas pasiliuosuoti.

Kai kuriose šalyse diktatūra 
nuslopino demokratiją, ir tos 
diktatūros, kad ir skiriasi savo 
formomis, bet visos reiškia ly
gų pavojų darbininkų laisvei lt 
pasaulio taikai.

Visur, kiekvienoje šalyje, ka
pitalizmas, akyplėšiškesnis ir 
godesnis, negu kada nors, sten
giasi suversti karo naštą ant 
pečių darbininkams ar tai ne
tiesioginiais mokesniais, ar to
kiomis ekonominėmis ir finan
sinėmis priemonėmis, kurių re
zultate kyla nedarbas ir milio- 
nai darbininkų patenka į skur
dą.

Išsikeroję per visų valstybių

merikos darbininkų algoms ka- 
poti..

Musų atsišaukimas kreipiasi 
į visus, kurie skursta po kapi
talo diktatūra ir po politinio 
despotizmo diktatūra. Dėkitės 
prie Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo! Padėkite mums 
juo ir per jį laimėti pergalę 
socializmui ir užtikrinti darbo 
viešpatavimą susitaikiusiųjų 
tautų bendrijoje!
Už demokratiją — prieš fašiz

mą ir bolševizmą!
Musų veikimas, tarptautinio 

proletariato kova už pasiįiuosa- 
vimą, gali būt sėkmingas tiktai 
politinėse laisvės sąlygose.

Demokratybė priklauso nuo 
esamųjų klasinių santykių ir 
nėra paskutinis darbininkų kla
sės tikslas. Bet ji yra svarbi 
priemonė, kad paskui lygybę 
politikoje ateitų ir socialė ly
gybė. Darbininkų klasė šitą 
tikslą pasieks juo greičiau, juo 
nuosakiau ji ves savo (kovą bur
žuazinės demokratijos rėmuose, 
naudosis savo politinėmis teisė
mis ir laisvėmis, stiprins savo 
pozicijas ir tuo keliu sudarys 
sąlygas proletarinės demokra
tijos įsteigimui.

Visomis pajėgomis mes prie
šinamės sektos arba asmens 
diktatūrai, nežiūrint kokią for
mą ji priima.

Mes, priešinamės fašizmui, 
kuris slopina laisvę viduje ir 
stato į pavojų taiką iš oro ir 
tuo budu yra pavojingas ne 
tik žmonėms, kuriuos jisai yra 
pavergęs, bet ir demokratinėms 
tautoms, kurios stovi jam sker
sai kelio.

Internacionalas smerkia fa
šizmo pastangas sumobilizuoti 
aplink save reakcines valstybes 
Balkonuose ir prie Viduržemio 
juros, paversdamas jas savo 
vasalais ir sudarydamas iš jų 
savo rųšies šventąją Sąjungą 
prieš laisvės šalis — pastangas, 
kurių sėkmingumą palengvina 
pusiaudiktatoriška tvarka Ru- 
munijoje, Vengrijoje ir Jugo
slavijoje.

Internacionalas nurodo j susi
rėmimo pavojų tarpe Lietuvos 
ir Lenkijos diktatorių. Jisai 
šaukia Lietuvos darbininkus ir 
valstiečius tęsti toliaus savo ko
vą prieš diktatūros sistemą ir 
jisai visa širdžia remia Lenki
jos darbininkų kovą prieš val
džią, kuri po priedanga demo
kratijos formų pakeitimo gra
sina visiškai sunaikinti demo
kratiją.

Jisai smerkia viso pasaulio 
tautų akyvaizdoje nacionalisti
nės buržuazijos elgesį, tos bur
žuazijos, kuri dar vakar stojo 
už piliečio laisvę prieš valsty
bės despotizmą, bet kuri šiandie 
pataikauja begėdiškai diktatū
rai, kuomet ši naikina darbinin
kų profesines sąjungas.

Bet Internacionalas turi pa
sakyti taip pat, kad šitai atža- 
gareiviškai smurto politikai pa

deda ir bolševizmas, kuris visose 
šalyse skaldo darbininkų klasę 
ir tuo budu stiprina buržuazijos 

•valdžias ir partijas, ilgina jos 
| viešpatavimą ir daro jį aštresnį, 
kaip apie tai liudija paskutinio 
laiko įvykiai Franci joje, Vokie
tijoje ir Lenkijoje.

Maskvoje Komunistų Interna
cionalo kongresas tik ką priė
mė programą, kuris skelbia, 
kad esąs neišvengiamas naujas 
imperialistinis karas ir deda vi
są savo viltį ant to, kad iš to 
naujo pasaulio karo kilsianti 
ginkluota revoliucija. Kokia 
beprotystė jungti darbininkų 
klasės viltis su naujais karais, 
ažuot vienijus visus darbininkus 
neatlaidžiai kovai prieš kruvi
nos barbarybės atsikartojimą!

Mes neignoruojame didvyriš
kų Sovietų Sąjungos darbininkų 
masių pastangų prieš kapitaliz
mą ir baltagvardiečių kontr- 
revoliuciją. Bet nepasiliaujas 
ekonominis krizis už vienuoli
kos metų po revoliucijos rodo, 
kad teroristinės mažumos dik
tatūra trukdo, produktyvių kraš
to jėgų vystymąsi, kuomet ji 
kartu neleidžia Sovietų Sąjun
gos darbininkams ginti savo rei
kalus ir kuomet ji laiko savo 
valdžioje pavergtas tautas prieš 
jų valią, kaip tai viešai pripa
žino pati sovietų valdžia nese
nai paskelbtuose dokumentuose 
apie Gruziją.

Mes, susivienijusios Socialis
tiniame Darbininkų Internacio
nale partijos, kaip buvome taip 
ir tebesame pasiryžę ginti so
vietų respubliką prieš kiekvieną 
kapitalistinių valdžių ir kontr
revoliucionierių pasikėsinimą ir 
reikalauti, kad visos valstybės 
palaikytų su ja taikius ir nor
malius santykius.

Bet Sovietų Sąjungos darbi
ninkus, kaip ir viso pasaulio 
darbininkus, mes kviečiame vie
nytis su mumis proletarinės pa
saulio politikos pagrindu ir ne 
dėti savo viltis ant naujo karo, 
bet ginti demokratiją tenai, kur 
jai grasina pavojus, ir stengtis 
atsteigti ją, kur ji yra sunai
kinta, paverčianti ją darbininkų 
pasiliuosavimo įrankiu.

Proletariato skaldymas silpni
na jo pajėgas.

Darbininkų klasės susivieny- 
mas įkvėptų jai naujos energi
jos ir padarytų proletariato ko
vą už taiką ir socialę laisvę ne
pergalima.

Per vienybę j pergalę ant ka
pitalizmo ir imperializmo!

Per vienybę į valdžios užka
riavimą ir socializmą!

Visų šalių proletarai, vienyki
tės!

Socialistinio Darbininkų
Internacionalo kongresas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sienas, valdo gamybą ir valsty
bes galingi ir vis labiau augan
tys pramonės trustai ir finan
sinio kapitalo milžinai. Pasi
remdamas žemės ūkio šalių in
dustrializacija, ypatingai Kini
jos, Indijos ir kolonialių šalių, 
kapitalizmas šoka plėšti spal
vuotųjų rasių proletarus, ^ku
rie dar neturi profesinių są
jungų ir jokios apsaugos, ir! 
panaudoja juos Europos ir A-

-".'T ■yfgme' .»i —-iijmrjtMJ----------- ju-lt nu ■ -.gs

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistą® gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas ifteg- 
taminavimas atidengs jūsų tikrų ligų Ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryi. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. *

Kambariai 1012. 1015, 1016. Imkit elevatorių
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po piety. ,

Brėkšta,—M. Vaitkaus, pusi. 38 ........................................ 25-
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109.....................................50
Cit, Paklausykite, pusi. 190.................... 75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ..................................................... 20
šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 ...................  50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190..................... ?..................75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 81..................... 75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188 ............... '.90 *
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 81............................. 15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64*............................. 40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktes, pusi. 82f.............................35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 ............................................ 1.25
Janonio raštai—eiles, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

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

Mokslinės, Istorinės ir Šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug
naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ..............40
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ..........................  60
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88................. 30
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51................. 25
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................... 75
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .... .40 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48.................. 35
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46................. 30
Žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.....................................40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................... 20
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ........................  60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35......25
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 .........................................40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

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

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

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

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

phsl. 31 ...................................................................10
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...................90
Kovd £0 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139............. 75
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi..........50
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

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

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

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

j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos i' nlapiu, apdaryta, puslapių 111 ........... 75

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

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

luota, puslapių 47 ........................................................ 85
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141......40

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

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ...................... 1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252....................... 1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 .........................75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ............................ 45
Rainbyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.....  60
Putino—Valdovo Sudus ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo

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

161 .........................................................................75
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ................. 50
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56........................ 60
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.........................60
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63 ........................................ 30
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40.........................................10
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .............................40
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .............................30
Žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.......................  .15
Kaupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta...................... i......  1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS, 1 739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

P-nia (rugienė išva 
žiavo Waterburin
Antradienio popieti pp. Gu- 

giai gavo iš VVaterburio teleg
ramą. kad ten mirė p-lė A’are 
Precevičiutė, p-ios Gugienės se
suo. Vakare tą pačią dieną p-ia 
Gugienė išvažiavo VVaterburin.

Šiandien Jono Laz 
dauskio laidotuvės

Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Po to pristatoma kalbėti adv. 
Balys Mastauskas. Lietuvos ku
li mosi laikais adv. Mastauskas 
dirbo lietuvių atstovybėj. Tais 
laikais, sakė jis, irgi buvo ne
mažai skeptikų, kurie reiškė 

'abejonių, kad Lietuva galės sa- 
ivarankiškai gyvuoti. Europos 
j didžiosios valstybės ją pripaži
no tik de facto. Paprastai kal
bant; tu valstybių nusistatv- 
ma.s buvo toks: Pagyvensime,, 
pamėtysime. Jei Lietuva pajėgs 
susitvarkyti ir įsteigti atatin
kamą valdžios aparatą, tąsyk 
mes pripažinsime ją ir de jure. 
O jeigu ji to negalės padaryti, 
tai apie nepriklausomybę tegul 
ji ir nesvajoja.

Bet kuomet Amerika pripa
žino Lietuvą de jure, tada ir

Tuo budu nepriklausomybė Lie
tuvai tapo užtikrinta. Iš Ame- 

adv. Mastausko, 
buvo išgautas se- 

Republikonų parti- 
tuo laiku buvo

Izidge. Artinosi rinkimai, kurie 
paliete asmeniškai ir Lodge’ą. 
Lodge’ui tapo padarytas vizitas

pripažinimas 
karnų budu. 
jos lyderiu

atvyko iš

a

šiandien laidotuvės inž. Jono 
Lazdausko, kurio kūnas pašar
votas graboriaus Masalskio ko
plyčioje, 3307 Auburn avė. Lai
dotuvių procesija apleis koply
čią 2 vai. po pietų. A. a. Laz- 
dauskis bus palaidotas Tautiš
kose kapinėse. Draugai, pažįs
tami ir šiaip Chicagos lietuviai 
prašomi yra susirinkti ir su
teikti velioniui paskutinį patar
navimą. Jis užsipelnė 

Jonas I^azdatiskis 
Lietuvos dar jaunas 
Pagyvenęs kurį laiką
lyje, jis pradėjo mokintis. Mo
kinos ir vargo, nes paramos iš 
šalies gavo mažai. Pagalios bai
gė mechanikos inžinieriaus 
mokslą ir gavo B. S. laipsni.

Bet mokslas ir vargau pakir
to jo sveikatą. Rugpiučio 26 d. 
jis persiskyrė su šiuo pasauliu.

Draugų velionis turėjo mažai, 
nes jo gyvenimo kelionė buvo 
sunki, ir tokioj kelionėj draugų 
ne lengva padaryti. Befr pasiry
žimas siekti mokslo, ieškoti ge
resnio gyvenimo ir pagelbėti 
kitiems yra vertas visuomenės 
užuojautos. Butų gerai, kad vi
suomenė išreikštų tą užuojau
tą juo didesniu skaičiumi su
teikdama nors šį paskutinį pa
tarnavimą. —V. P.

Protesto mitingas
Rugpiučio 28 d. Lietuvių Au

ditorijoj Įvyko protesto mitin
gas dėl Vilniaus. Žmonių susi
rinko pilnutėlė Auditorijos di
džiulė svetainė . Pirmininkavo 
p. St. Kodis. Pirmoj vietoj jis 
trumpai paaiškino mitingo tiks
lą. Vilnius, pareiškė jis, yra 
Lietuvos širdis, štai kodėl visi 
lietuviai, nežiūrint kokių politi
nių pažiūrų jie nebūtų, turi dė
ti kuo didžiausias pastangas, 
kad atgauti Vilnių. Vilnius Lie
tuvai yra svarbus ne tik kaipo 
istorinis miestas; jis yra svar
bus ir x ekonominiu
Jį atgavusi, Lietuvą galėtų la
biau išvystyti savo pramonę, 
nes žaliąją medžiagą jai butų 
nesunku iš Rusijos gauti.

“Dainos” choras, p. A. Po
ciaus vadovaujamas, sudainavo

atžvilgiu.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai 

110 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojainės budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in- Į 
formacijų šaukite, rašykite arba at-1 
siųskite kuponą už tok| darbą 
jus interesuojatės.

kurj

Porčius
J Namo pakėlimas 

Cementinis pamatas

Abelnas pertaisymas
Naujas namas ir finansavimas

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

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

Quality Construction Co, 
North Shoro ofisas ir Yardai 

4538 VV. Addikon St.
Telephone Avenua 4718

Vilniaus klausimui nebūtų ga
lutinis taškas pastatytas, kad 
tas klausimas pasiliktų atda
ras.

Kai Vilnių užgriebė gen. že- 
ligovskis, tai lenkų valdžia 
veidmainiškai nusiplovė rankas 
ir paskelbė pasauliui, jog ji su 
tuo smurtu nieko bendra netu
rinti. Esą, “susibuntavojęs” 
gen. Želigovskis ir užgriebęs 
Vilnių, šiandien visi žino, jog 
pats Pilsudskis Įsakė želigovs- 
kiui Vilnių užgriebti. Vadinasi, 
lenkų valdžia ne tik žinojo, bet 
ir tiesioginiai buvo atsakomin- 
ga dėl Vilniaus smurto.

Dvi dieni prieš Vilniaus už
griebimą lenkai padarė su lie
tuviais sutartį, kuria einant jie 
pasižadėjo neliesti Lietuvos te
ritoriją. Kaip matote, jie tą su
tartį sulaužė niekšiškiausiu bu
du ir dar paskelbė 
šlykštu melą.

llynians, 
mini storis, 
lietuvius su 
j is, senovėj

Vil-

jog
Vo-

sumanė

gyvenot

pasauliui

užsienių 
sutaikyti 

Jus, sako

Gera Skalbimui Mašina
Žemiausi Kaina Pasauly
Nauja

Ateis laikas,- kuomet jos nu
mes svetimą jungą. Lietuviai 
privalo su tomis tautomis pa
laikyti artimus ryšius, nes kuo
met jos Įgys nepriklausomybę, 
tai Lietuvai nebebus sunku 
nių atgauti.

Keikia taip pat žinoti, 
santykiai tarp Lenkijos ir
kieti jos nėra per daug broliški. 
Tiesa, vokiečiai jokio triukšmo 
dėl Dancigo koridoriaus neke
lia, bet tai dar nereiškia, jog 
jie yra patenkinti. Ateis laikas, 
kuomet vokiečiai spirs lenkams 
taip skaudžiai, kad tieji nebe
žinos nei kur bėgti.

Toks tai yra. reikalas su Vil
nium. Anksčiau ar vėliau Lie
tuva turės atgauti Vilnių. Gal 
tai įvyks už penkių metų, de
šimties ar šimto, bet turės įvyk
ti. Prieš keletą desėtkų metų 
mažai kas tikėjosi, kad Lietu
va kada nors bus nepriklauso
ma. Bet šiandien ji yra nepri
klausoma. Tas pats bus ir su 
Vilnium.

Grigaičiui užbaigus kalbėti, 
pristatoma kun. Urbonavičius. 
Kun. Urbanavičiaus kalba bu
vo itin įdomi. Jis papasakojo 
apie tai, kaip lenkai net de
šimtį kartų pareiškę norą Vil
niaus atsižadėti. Dalyvavo dar 
Dr. Greneveckis, ukrainiečių 
darbuotojas, ir Zmahar, baltgu
džių atstovas. Jų dviejų linkė
jimus lietuviams atpasakojo p. 
Kodis.i Pabaigoj buvo priimta 
sekanTa rezoliucija:
Uis Excellency,
The President of the League 
of Nations,
Geneva, Switzerland.

AGITATOR

$129.50
$10.00 įmokėti ir $10.00 

į mėnesį

venti ir dabar?
Gudragalvis belgas pagamino 

kuris faktinai 
Reiškė: Lietuva Lenkijai, o Vil
nius Lietuvai. Vadinasi, susidė- 
kite su Lenkija ir turėsite Vil
nių. žinoma, tokio projekto 
Lietuva negalėjo priimti. Tąsyk 
Hymans pagamino antrą pro
jektą, kurį Lietuvos valdžia bu
vo linkusi priimti. Bet mesta į 

IS" Galvanausko butą bomba uždą- • I *
vė mirtiną smūgi ir tam pro
jektui. Galvanausko valdžia su-

ir pareikšta, jog jeigu jis pri- lokj projektą,
• a — • • v • T • 1 •sidės prie išgavimo Lietuvai i 

pripažinimo, tai Massachusetts 
valstijoj už jo kandidatūrą į 
senatorius balsuos kokie 40,000 
lietuvių. Nepraėjo ir dviejų sa
vaičių, kaip buvo gautas pra
nešimas apie Lietuvos pripaži’ | 
n imą.

Baigdamas kalbėti, adv. Mas-1 
tauskas pabrėžė tą faktą, jog Į 
lietuviams nėra reikalo nusi-
minti. Jie iškovojo sau nepri- prato, jog jai gali būti riestai 
klausomybę, jie iškovos ir Vii-, jeigu ji priims tą projektą.
niu.

Seka muzikalis numeris. Po

sal banko prezidentas. Ameri 
kos lietuviai, sakė p. Elias, tu
ri gerą vardą pas amerikonus. 
Tiesa, prieš kokius 29 metus 
lietuviai kartais ir negražiai 
pasielgdavo. Bet tada visa bė
da būdavo suverčiama ant “po- 
lakų”, nes tarp leituvių ir len
ku amerikonai nematydavo jo
kio skirtumo. Dabar lietuviai 
jau yra atskiriami nuo lenkų, 
ir atskiriami ne iš blogosios pu
sės, nes lietuviai yra pavyzdin
gi žmonės. Svarbiuose atsitiki
muose, sakė p. Elias, reikia vi
siems vienytis. Kuomet mes tu
rime bendrą reikalą, tai vi
siems reikia bendrai ir kovoti. 
< Kalba p. Kalvaitis, Lietuvos 
konsulas. Jis nurodo į tai, kad 
>\rnerikos lietuviai jau ne kar- 
tąVatėjo Lietuvai i pagelbą. Jie 
prisidėjo prie iškovojimo jai 
nepriklausomybės. Ir dabar, rei
kia turėti vilties, jie pagelbės 
Lietuvai paskutinėj 
— atgauti Vilnių.

Pristatoma kalbėti kun. A.' 
Linkus. Nereikia manyti, sako.

Kodėl lenkai nenori paleisti 
Vilniaus? Jiems rupi ne tiek 
Vilniaus miestas ir jo gyvento
jai, kiek pati Lietuva. Per Vil
nių jie mano įsigauti į visą 
Lietuvą ir vėl atnaujinti Liub
lino uniją.

Ginče su lenkais dėl Vilniaus 
Lietuva negali tikėtis paramos 
iš didžiųjų Europos valstybių. 
Anglijos ir Franci jos simpati
jos linksta lenkų pusėn. Joms 
svarbu, kad Lenkija butų galin
ga ir apsaugotų Europą nuo 
“bolševikiško pavojaus”. Nieko 
gera lietuviai negali tikėtis ir 
iš bolševikiškos Rusijos. Juk 
1919 m. patys bolševikai kėsi
nosi Lietuvą užgrobti. Jeigu 
taip, tai kuriuo budu Lietuva 
gali atgauti Vilnių? Ar nėra tai 
tik tuščios pastangos?

Padėtis nėra jau taip bevil-

dėtis esti daug blogesnė, negu 
Lietuvos. Rusai ir lenkai laiko 
paveržę 12 milionų baltgudžių 
ir 30 milionų ukrainiečių. Tarp 

bruzdėjimas.jos kovoj tų tautų eina

sias dalykas. Kardas juk veikia 
tik balsui paliepus. Lietuviams 
tad reikia kelti savo balsą, pro
testuoti prieš daromą jiems 
skriauda. Reikia, kad visose lie- 
tuvių kolonijose — didelėse ir 
mažose — pasigirstų protesto 
balsai. Yra dar ir kitas būdas 
prisidėti prie Vilniaus atvada
vimo. Lietuvoj gyvuoja Vilniui 
vaduoti draugija. Prie tos drau
gijos gali prisidėti visi lietu
viai, nežiūrint į tai, kur jie gy
ventų. Stodami į tą draugiją, 
lietuviai pasidarys, taip sakant, 
Vilniaus vadavimo kareiviais.

Skelbiama pertrauka ir ren
kama aukos. Aukų, jei teisingai 
nugirdau, tapo surinkta apie 
$216. Po pertraukos pristato
ma kalbėti P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius. Turinys jo 
kalbos, trumpai suglaudus,

i maž-daug toks. Manyti, jog 
' mums reikia tik garsiai sušuk
ti, kad Vilniaus klausimą iš
spręsti, butų klaidinga: Tik 
bibliškais laikais nuo žydą šu
kavimų ir birbinimo sugriuvo 
Jerichono sienos, šiandien to 
negalima laukti. Vilniaus klau
simas yra labai rimtas dalykas. 
Mažai tora vilties, kad butų gar

lygų atgauti, šiandien mums 
tenka, susirūpinti tik tuo, kad

IUBĖK dviejų dalykų skal
bimo mošinose pirkda
mas šiandien—TINKAMU

MO pirmas, žemos kainos antras.
Buk tikras skalbimo mašiną 
perkate, kad laikytų ir dirbtų 
metų metus. 
Nauja “Thor Agitator” yra 
mos aukštos vertės skalbėjas, 
yra subudavotas karės laivas.

jus 
per

pir- 
Tai

Antras — tai yra pasaulio žemiausia kaina 
mašina.
Tai turi kiekviena nauja, daug verta ypatybė. 
Tai skalbia drapanas čisčiau ir greičiau, per 
tikrą bandymą, negu kokia kita greito typo 
skalbėja.
Turi mažiau dalių negu kita skalbiama maši-

tos tik 24 ketvirtainius colius. Kubilas yra 
apskritus enamaliuotas. Nereikia kampų va
lyti. Daug stmitariškesnio typo pabudavota. 
Negali rudyti, puti, trupėti arba draskyti, tai 
yra lengva išvalyti kaip kiniškas bliudas." 
Nepirk skalbyklos iki jus nepamatysite šitos. 
Jeigu jus norėtumėt, mus pasiųsti pilnai ilius-

A million American Lith- 
uanians look upon the League 
of Nations as the greatest mo- 
ral forcev i n the world today. 
They cąnnot conceive that ex- 
pedicncy" will at any time cen
trui the acts of this august

has in 
c i rcu ra

The passage of time 
no manner altered the 
stances which surrounded the 
seizure of the Vilna teritory by 
Poland. This act, wrong in its 
inception, remains wrong.

Any attempt to coerce Lith- 
uania into an acceptance of 
this injustice, to achieve a 
specious harmony, would be a 
direct attack upon that idealism 
which is the essėnce of the 
League of Nations.

Respectfully vve present our 
plea for justice.

Mitingas užsitęsė gan ilgai, 
kadangi po kiekvienos kalbos 
buvo išpildytas muzikalis nu
meris. —K.

Antras Didelis Lietuvos Dukterų

PIKNIKAS
Įvyks prieš

Labor Day, Rugsėjo 2 dieną
p. Kucinskio Darže, prie Tautišku Kapinių

Pradžia 11 vai?ryto. Įžanga liuosa.
Muzika bus labai gera, 8 muzikantai, oras tą dieną taipgi bus 

puikus, nes Dukterų Piknikuose nėra buvę blogo oro. Įvairus žais
lai su išlaimejimu. Užkandžiai, saldus, minkšti gėrimai ir kitokie 
prie širdies tinkami daiktai šiame išvažiavime tikrai bus. Taigi 
visus ir visas nuoširdžiai užprašome atvykti, užtikrinant, jog busite 
patenkinti. DRAUGIJOS KOMITETAS.

Kreivos Akys 
Atitaisomos

Nėra reikalo nei vienam vyrui, moterei arba vaikui 
būti kreivomis akimis, turėti daug nemalonumų, kuo
met paprastas, be skausmo atitaisymas per patyru
sius daktarus TUOJAU atitaisys bile kokias akis. 
Kaina yra nebrangi, kiekvienas gali lengvai užsimokė
ti. Mes taipgi taisome kreivas nosis, dideles ausis,
prašalinam gymio ženk
lus, rauplių duobes, at- 
jaunindm senus veidus. 
Visi pertaisymai yra be 
skausmo. Kainos pigios. 
Pasekmės geros.

Pasitarimas su musu Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei atsiilsite savo miity fotografija arba 
fotografijos proof, i tai bti« atkreipta 
speeialė utyda. Visi lalAkai greit atsakomi. 

American Institute 
of Plastic and Ridai Rejuvenatton 
Saite 720 State-Lake Bldg, 190 N. State 8t.

Telepbone State 5156 Chicago, III.

na ant rinkos. Niekas nepasigadins. Taisyt 
nereikalauja. Yra didelė užtektinai dėl vidu-

truotą išaiškinimą šitos skalbyklos ir kitus 
darbo čėdijimo “Thor išdirbinių — pasiųsk že-

tiniškos šeimynos skalbimui, — dar užima vie-

HURLEY MACHINE 
C0MPANY

22nd Street and 54th Avenue, 
Chicago, III.

miau padėtą kuponą.

• Kuponas
I HURLEY MACHINE CO.
I 22nd St. ir 54th Avė., Chicago. Dept. A

Prašau man prisiųsti iliustruotos literatūros
I visų Thor išdirbinių.
' Vardas .................................................................
I Adresas ....i......................................................
Į____________________________________

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”.

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai.. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

«

CHICAGO, ILL.
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Published Daily Except Sunday by 
tha Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, IU.

lelephone BooeeveU 8504

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tos: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago, 
8c. per copy.

Entered aa Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, IU., undar the Mt of 
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apie Zinovjevo darbą kooperacijose; jisai yra 'žinomas 
tiktai, kaipo politiškas veikėjas. Todėl yra visai netikė
tina, kad milionai žmonių, kurie priklauso Rusijos koo- 
peracijoms^butų staigiai nei iš šio, nei iš to užsimanę 
išreikšti jfun savo pasitikėjimą, kaipo gabiam koopera
tininkui, ir išrinkę jį j centro komitetą, o pastarasis — 
į valdybą. Tuo labiau netikėtina, kad Stalinas ir visa 
oficialė bolševikų spauda tik jft’ieš keletą mėnesių bu
vo išpylusi puodus pamazgų ant Grišos galvos.

Na, tai kaip jisai atsidūrė toje aukštoje vietoje? 
Aišku: jisai tapo tenai pasodintas sulig Stalino įsaky
mu! Ir todėl komunistiškų davatkų pasakos apie kokią 
ten “proletarišką demokratiją” sovietų Rusijoje yra 
žioplas blofas.

Naujienos eina kasdien, iialdriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted S L, Chicago, 
IU. — Telefonas] Rooscvelt 5500.

Pusei metu-------------- ,----- 4.00
Trims minėdama ----- MO
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.
— . 1 1.J -*— -l... j. ..i-i.-j Mūasu—BUSI nu i.. ii.ia

DARBININKAI NULEMIANTI KARO IR TAIKOS 
J EGA ĮSPŪDŽIAI Iš LIETUVOS.

liną medalius parvykusiems į 
Lietuvą pasiviešėt ekskursam 
tams, bet — Sibiro ir Varnių 
“prieglaudos namų” gyvento
jams ir kandidatams į tas vie
tas.

Rusiją. Kongresas ragina dar
bininkus ir valstiečius rengtis 
prie to, kad tas busimas karas 
butų paverstas “į nacionalį 
ir tarptautinį pilietinį ka
rą prieš imperialistinę buržuazi
ją”.

“Komunistų Internaciona
las”, skaitome toliau tame at
sišaukime, “atsišaukia į visų 
šalių darbininkus ir valstie
čius prisirengti paversti se
kantį pasaulinį karą j socialis
tinę pasaulio revoliuciją.”
Tai ve kame bolševikų viltis: 

naujam pasaulio kare.
.Jie tą karą neva smerkia ir 

šaukia, kad darbininkai prieš 
jį kovotų, bet kartu jie sklei
džia darbininkuose mintį, kad 
naujas pasaulio karas atvėsius 
į socialistinę pasaulio revoliu
ciją!

Kad socializmas įvyktų, va-

Stebėtinų savo radikališkumu minčių kartais iš* 
reiškia konservatyviški biznio žmonės, kuomet jie, ati
dėję į šalį sentimentus, ima šaltai ir blaivai gvildenti 
tą arba kitą visuomenės klausimą. Štai, vakar Chicagos 
“Tribūne” finansinis ekspertas, p. Harper Leech, pa
skelbė tame laikraštyje straipsnį apie karą ir taiką, 
kuris skamba taip, kad tarytum dauguma jo turinio 
butų išrašyta iš kokios nors politinės radikališkos bro
šiūros.

Pirmiausia, tas rašytojas nesvyruodamas pripažįs
ta, kad svarbiausios karų priežastys esančios ekonomi
nės. Jisai sako, kad seniau karai būdavo vedami dėl že
mės ir dėl vergti. Dabar tos priežastys jau išnyko, ir 
kapitalizmo gadynėje karas darosi tolyn vis mažiau pel
ningas biznis. Šita aplinkybė išaiškina tą faktą, kad 
šiandie valstybes daro sutartis visiškai panaikinti ka
rus. .•

P. Leech tečiaus randa, kad tokios sutartys turės 
mažai reikšmės, jeigu už jų vykdymą nestos darbinin
kai. Čia mes prieiname prie keleto įdomių, faktų, pažy
mėtų minėtame straipsnyje. Tenai skaitome:

Turtingieji gyvena panašiai visose šalyse. Nuo
šimčiai ir dividendų mokėjimai yra visam pasauly
je stebėtinai vienodi. Kapitalo nuosavybė yra pa
sklidus už tautinių ežių. Mokslas ir technika yra 
tarptautiniai.

( “Bet darbo sąlygos yra daug mažiau vienodos. 
Iš nevienodumų liaudies gyvenimo aukštume ir bū
duose kyla įvairus tautų protavimas ir jautimas, ir 
iš šitokių skirtumų kyla karai.”
Tie pasižadėjimai vengti karo, kuriuos anądien pa

sirašė penkiolikos Valstybių atstovai Paryžiuje, yra, 
anot p. Leech, tiktai minčių ir jausmų atgarsis plonam 
viršutiniam įvairių tautinių visuomenių sluoksnyje. 
Kad tas taikos aidas nepraskambėtų bergždžiai, reikia, 
kad diplomatų žodžius paremtų daug didesnė už juos 
jėga — įvairių tautų liaudys.

Trumpai sakant, pasaulio taika priklauso nuo žmo
nių masių.

Rašytojas, kurį mes čia cituojame, mano, kad karo 
pavojus neišnyks, kol nesusilygins ekonominė darbi
ninkų padėtis visose šalyse, ir todėl jisai pataria Ame
rikai ginkluotis, kad biednesnės šalys neužpultų jos. Ši
ta jo išvada, musų nuomone, yra klaidinga, kadangi ne
tiesa, jogei biednos šalys užpuola turtingesnes šalis; 
taip buvo senovėje, bet šiandie dažniausia pradeda ka
rus kaip tik turtingosios tautos. Bet tenka pripažint, 
kad gyvenimo sąlygų nevienodumas tikrai yra vienas 
svarbiausiųjų karo veiksnių.

Skirtingas žmonių gyvenimas įvairiose šalyse yra 
priežastis skirtingo žmonių protavimo, o to pasėka yra 
ta, kad vienos tautos žmonės nesugeba suprasti kitų 
tautų žmones ir valdžioms yra lengva juos vienus su 
kitais supešdinti.

Karus kelia visgi ne liaudys, bet tų liaudžių valdo
vai, — jei tik žmonių masės nepasipriešina.

Kun. K. Matulaitis, Chicagos 
“Draugo” administratorius, pa
viešėjęs keletą savaičių Lietu
voje, rašo iš Londono laišką 
savo laikraščiui, karčiai nusi- 
skųsdamas, kad Lietuvoje ne
bėra jokios laisvės, kad val
džios šnipai ne tik sekioja pi
liečius ant kiekvieno žinksnio, 
bet ir šnipinėja privatiniuose 
laiškuose, kurie siunčiami paš
tu. .Kelionėje atgal į Ameriką, 
pasiekęs Tilžę, kun. 'Matulaitis 
sakosi jautęsis taip:

“Tikrai, liuosiau atsidu
sau apleidęs tautininkų val
domą Lietuvą. Brangi yra 
man tėvynė, ją myliu visa 
širdimi, bet sopulys veria 
sielą, kuomet matai neteisin
gą jos valdžią, ar už laisvą 
mintį pajunti niauraus kalė
jimo dvelkimą. Kur šalies 
konstitucija sulaužyta, pilie
tinės laisvės neieškok.”

KOMUNISTŲ VILTIS — NAU
JAS PASAULINIS KARAS

Komunistų Internacionalo šeš
tasis kongresas atsišaukime į 
“viso pasaulio darbininkus” sa
ko, kad kapitalistinės valdžios 
rengiasi prie naujo karo, kuris 
busiąs atkreiptas prieš sovietų

d i naši, reikia, kad butų pasker
sta keli milionai žmonių impe
rialistiniam kare, o paskui dar 
keli kiti milionai pilietiniam 
kare. Tai mat koks yra ke
lias į bolševikišką rojų.

O tie paskersti milionai tur
būt apturės rojų danguje — 
taip kad visi bus laimingi.

KAS RINKO ZINOVJEVĄ?

Neseniai “Naujienos” pastebėjo, jogei bolševikiš
koje Rusijoje į valdiškas vietas dažnai skiriama žmo
nės, kurių niekas nėra rinkęs. Už šitą pastabą mūsiš
kiai Maskvos stipendijantai, suprantania, “Naujienas” 
piktai išplūdo ir pareiškė, kad tai esąs melas.

Gerai — pažiūrėsime, ką sako faktai.

Kelios savaitės atgal, kaip žinoma, gavo susimylė- 
jimą buvęs kominterno prezidentas Grigorij Zinovjev, 
kurį diktatoriaus Stalino frakcija buvo išmetus iš bol
ševikų partijos. Zinovjevas dabar įsiprašė, kad jį vėl 
priimtų atgal į partiją, ir šiandie jisai jau yra “geras
komunistas” ir tarnauja sovietų valdžiai. Kokių, vietą 
jisai turi ?

Jisai yra Rusijos koperatyvių sąjungų centro 
(“Centrosojuzo”) valdybos narys. Kaip jisai pateko į

KITAS KELIAUNINKAS 
DŽIAUGIASI.

Čigonai
Kas atsitiko Vokietijoj 1417 

m.? — Svieto perėjūnų siau
timas. — čigonai kitose Eu
ropos šalyse. — Karaliaus 
Ferdinando patvarkymas. — 
Iš kur čigonai yra kilę? — 
čigonų religija. — Dainos, 
šokiai ir muzika. — Legenda. 
—čigonų vedybų ceremoni
ja. — Daina.

Visai kitaip rašo apie Lietuvą 
buvęs ekskursijos vadas, p. F. 
Bukšnaitis. “Vienybėje” jisai 
pasakoja, kad Lietuvos kaimie
čiuose ūpas labai geras ir kad jie 
visai nepaisą', kas valdąs kraš
tą. Girdi:

“Ūkininkams gera kiekvie
na valdžia, kuri tik nedidina 
mokesčių. Fašistai, smetoni- 
ninkai, komunistai, tautinin
kai — apie kuriuos Amerikos 
Lietuviai (ypač tie, kurie 
skaityti nemoka) tiek daug 
kalba—Lietuvos kaimiečiams 
visai neįdomus.”
P. Bukšnaitis galėtų prie to 

pridurti, kad tiems kaimiečiams, 
kuriems “gera kiekviena valdžia, 
kuri tik nedidina mokesčių”, bu
vo kitąsyk gera ir Rusijos caro 
valdžia. Tie kaimiečiai, kurie 
nepaiso, kas kraštą valdo, gal 
mažai tepaisytų, jeigu Lietuvą 
šiandie užimtų vokiečiai arba 
lenkai — jei tik nauji valdovai 
nedidintų mokesčių.

Ūkininko protinį neišsilavini
mą ir politinį atsilikimą jisai 
laiko dorybe. •

Tolinus p. Bukšnaitis šitaip 
pasityčioja iš “politikierių”:

“Atsiranda, žinoma, kai kur 
ir politikierių. Jie nusiskun
džia, kad dabar esą visur 
daug šnipų: kaip tik paskėt- 
riosi prieš valdžią, ar prieš 
abelną tvarką, tai koks pie- 
menykštis tik — pykšt! para
šo (o dabar rašyti beveik vi
si moka) kam reikia skundą, 
na, — ir šaukia į teismį pa
siteisinti. Neišsiteisinsi, tai 
gal ir į Varnius išvežti. O 
Varniuose esąs prieglaudos 
namas politiniams paliegė
liams...”
Well — Lietuvos “politiniai 

paliegėliai” kitąsyk būdavo ga
benami į Viatkos guberniją, į 
Archangelską ir Sibirą; o ku
riems pasisekdavo pasprukti, tai 
tie dumdavo (kaip, sakysime, ir 
pats Bukšnaitis-“Lušnakojis”) į 
Ameriką.

Jei ne tie “politiniai paliegę-

1417 m. užplūdo Vokietiją 
būriai keistų žmonių. Jų oda 
buvo ruda — saulės įdegusi. 
Dėvėjo jie visokių spalvų dra
bužius. Kur tik jie nepasisu
ko, ten vietos gyventojams įva
rė baimės. Vertėsi jie išmal
domis ir vogimu — vogė jie 
viską, kas tik ant kelio pasi
painiojo. Jų lyderiai turėjo 
raštiškus paliudijimus nuo ka
raliaus Sigismundo ir kitų ku
nigaikščių. Ačiū tam, gyven
tojai neturėjo^ teisės kliudyti 
jų kelionę.

Mugėse vyrai paprastai už
siėmė mainais, o moterys būri
mais. Bet jos ne tiek burda
vo, kiek kraustydavo lengvati
kiams kišenes.

Jie sakėsi, kad paeiną iš Egi
pto. Girdi, už tėvų nuodėmes 
Dievas juos nubaudęs ir jie da
bar turėsią per septynerius me
tus po pasaulį trankytis. Prie
taringi kaimiečiai priėmė tuos 
pasakojimus už gryną pinigą ir 
nedarė jokių pastangų sudrau
sti perėjūnus. O perėjimams 
to tik ir reikėjo: jie be baimės 
galėjo imti viską, kas tik jiems 
į rankas pakliuvo. Tie perėjū
nai buvo ne kas kitas, kaip tik 
visiems gerai žinomi čigonai.

Sekamais metais čigonų bū
riai pasirodė Šveicarijoj. 1422 
m. jie įsibriovė į Italiją, parei- 
kšdami, jog einą popiežių pa
matyti. Čigonų burtai gyven
tojams padarė tokio didelio įs
pūdžio, jog kai kurie jų užsi
krėtė pagonizmu. 1427 m. či
gonai pasirodė Francijoj. Jie 
turėjo laišką nuo popiežiaus. 
Laiške buvo pasakyta, kad vys
kupai turi remti čigonus pini- 
giškai. Bausti juos už viso
kius nusidėjimus buvo griež
tai draudžiama. 1447 m. čigo
nai pasiekė Ispaniją ir ten į- 
prastu budu pradėjo verstis. 
Tarp gyventojų kilo toks suju
dimas, jog karalius Ferdinan
das privertstas buvo išleisti pa
tvarkymą, kuriuo čigonams bu
vo įsakoma <tuoj apsigyventi 
vienoj vietoj ir užsiimti nau-’

bų. Vėliau kiti filologai priėjo 
prie tokios pat išvados. Čigo
nai yra labai artimi diatams, 
kurie gyvena prie įlindus upės.

Šiandien čigonų priskaitoma 
iki vieno miliono. Jų galima 
užtikti visur — Amerikoj jie 
važinėjasi .automobiliais, Angli
joj bastosi pešti, Arabijoj jo
ja asilais, Laplandijoj veda pre
kybą su žvejais, Rusijoj ir ki
tur mąinikauja arkliais. Visų 
neapkenčiami, jie betgi stato 
save aukščiau visų kitų tautų.

Jie gyvena atskirai ir su ki
tomis tautomis nesimaišo. Jie 
turi savo valdonus ir savo įsta
tymus. Del religijos čigonai 
galvos saii nekvaršina — visos 
religijos jiems vienodos. Jei 
jie gyvena tarp katalikų, tai 
ir jie yra katalikai, o jeigu tarp 
metodistų, — tai metodistai. 
Inkvizicija, sako Konrad Ber- 
covici, nugalabijo tūkstančius 
žydų, bet ji nepalietė nei vie
no čigono. Niekuomet dar ne
buvo tokio atsitikimo, kad či
gonas mirtų dėl principų. Jis 
miršta tik tada, kai neturi lai
svės.

Čigonai yra daug vargų per
gyvenę, daug kntėję. Bet ne
žiūrint į tai, jie apdovanojo 
pasaulį savo muzika, savo dai
nomis ir šokiais. Jie yra link
smiausi žmonės pasaulyj. Jie 
.gali šokti ir dainuoti prie vi
sokių aplinkybių. Ir jie yra 
laisvi, šiandien juos imituoja 
visi tie, kurie nori nors trum
pi} laiką laisvai pagyventi.

čigonų legenda sako, jog ka- 
daisia čigonai buvę paukščiai, 
kurie metų sezonams besimai
nant skrisdavę iš vienos šalies 
į kitą. Bet kartą, po ilgo ba
davimo, jie nutupę derlinguose 
javų laukuose. Jie ten tiek 
prisilesę grudų, jog jau nebe
galėję pakilti į orą. Čia jie pa
silikę ilgą laiką, šalčiams už
ėjus, kiton vieton jie jau nebe- 
skridę, bet panaudoję savo 
sparnus grūdams rinkti. Lai
kui įbėgant iš sparnų išsivystę 
rankos. Ta legenda skamba 
sekamai:

“Mes esame paukščiai. Musų 
rankos paeina iš buvusių spar
nų. žiūrėdami į kalną, mes 
tuoj norime pasiekti jos viršū
nę. Bet mes negalime skristi. 
Mes esame priversti šliaužti į 
kalną. Vienok kada nors čigo
nai vėl atgaus savo sparnus.”

Vedybų ceremonija daug ką 
pasuko apie čigonų gyvenimą.

Įsivaizduokite sau didelį ug- 
niakurį viduryj vežimų ir pa-

derybas su jaunosios fmotina 
kai dėl to, kiek jis jai turi mo
kėti. Vyrai, įskaitant jau
nosios tėvą ir brolius, veda gin
čus su moterimis. Moterys pik
tai atsako į vyrų priekaištus. 
Atrodo, jog tarp besiginčijan
čių gali kilti peštynės. Bet 
tikrumoj tie ginčai yra tik sa
vo rųšies lošimas.

“Joki moteris nėra verta to, 
kiek už ją moka vyras,” — pa
stebi vienas vyrų.

“Nežiūrint į tai, kiek vyras 
už moterį moka, jis visuomet 
apgauna...” atkerta moterys.

Ginčai tęsiasi keletą valandų, 
nors dėl kainos iš kalno jau bu
vo susitarta. Jaunieji, tai ži- 

• no, ir todėl ginčais visai nesi
domi. Staiga disputai nutrūk
sta ir seniausias čigonas krei
piasi į jaunikį:

“Prisiek, kad tu apleisi šią 
moterį taip greit, kaip tik pa
tirsi, jog daugiau nebemyli ją.”

Po jaunojo prisaikinimo to
kią pat priesaiką turi padaryti 
ir jaunoji.

Po to jaunieji padaromi 
“kraujo draugais.” Ant jauna
vedžio kairiosios rankos riešo 
padaroma maža žaizda. Toki 
pat žaizda padaroma ir jauno
sios dešinės rankos rieše. Po- 
tam jų rankos yra sudedamos 
taip, kad iš žaizdų bėgantis 
kraujas susimaišo. Nežiūrint 
į tai, kas ateity su jais atsi
tinka — ar jie gyvena krūvoj 
iki gyvos galvos, ar tik trumpų 
laiką — jie priklauso viens an
tram, yra brolis ir sesuo.

Čigonams žodžiai pareiga 
ir nuosavybė neturi pras
mes. Reikšmingiausi jiems žo
džiai yra meilė ir laisvė.

čigonai dainuoja:
“Turtai pririša tave ir sura

kina tave. Meilė turi prilygti 
vėjui. Pagautas vejas nusiste- 
Ibia. Atverkite palapines, at
verkite širdis. Leiskite vėjui 
laisvai pusti.”

Taip maždaug rašo Konrad 
Bercovici apie čigonų praeitį ir 
jų dabartinį gyvenimą. —K. A.

m. buvo uždėta 20 šilingų baus
mė už įgabėnimą Anglijon poros 
daisų. /

šiandien daisai išvyti iš “auk
štesnės” draugijos, bet pavaldi
nių jie turi veikiausia daugiau, 
ne kad yra turėję kuomet nors 
praeity. —Nn.

Kentėjo per 5 metus nuo 
gasų ant skilvio

P-nia Francis Blackinon, Clcmonn, N. c., 
Hako. I 3 diena* praAalino mano per 5 me
tus kentėjimo nuo nkilvio trubellų. Štai yra 
jos žingeidus lai Aka*: “AA turlijau trubelio 
ku gasais ant skilvio per 5 metus. AA ne- 
galėjau valgyti, man skaudėdavo skilvys. 
Taipgi mano skilvys sutindavo po valgio, 
vartodavau visokias gyduoles, bet negalė
jau atsikratyti nuo nemaloniu gasij. Po 
vartojimo Nuga-Tonc per 3 dienas, aš paju
tau. kad rodos, turiu nauja skilvi ir tai 
buvo pirmas pagelbėjimas per 5 metus. Nu- 
ga-Tone yra geros gyduolės žmonėms, kurie 
turi skilvio trubclius."

NTiga-Tone turi puikų rekordą per 40 mo
tų. per tu laika jos pagelbėjo virA miliono 
vyrams ir moterims ir gražino jiems svei
kata ir stiprumą. Nieko nėra geresnio nuo 
prasto apetito, blogo vidurių . nevirškinimo, 
raugėjimo, vidurių užkietėjimo, svaigulio, 
galvos skaudėjimo, skilvio trubellų, silpnų 
inkstų ir pūslės, pražudymo stiprumo ir svo
rio. silpnų nervų, raumenų nusilpnėjimo, pras
to miego ir panaAių nedateklių. Nuga Tone yra 
parduodamos pas visus gyduolių pardavinėto- 
jus. Jei jūsų vertelga neturi jų, reikalaukit, 
kad jis užsakytų jumiidA olselio vaistinės.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsila nkykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo,

Dr. B. M.
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe. Street, Chicago, 
Crilly Building

Iro Rite ©levatorly iri penkto auklto. Vyr ų 
priėmimo kambarys 606.—r^toU*rų 608. OL- 
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki fi va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 1 po 
piet. Panedėlyj. Seredoj ir Subaloj nuo 10 
ryto iki s valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Daisai Marinello Beauty Shop

liai”, tai šiandie vargiai bebūtų 
rengiamos keliauninkų ekskursi
jos į Nepriklausomą Lietuvą.

Ateinančios gentkartės, mums 
rodos, bus dėkingos ne tiems,

dingu darbu arba išsikrausty
ti.

1880 m. Grellmann, vokiečių 
filosofas, surado, jog apie treč
dalis čigonų kalbos žodžių yra

šitą aukštą vietą? Pirmiau niekuomet nebuvo girdėt kurie pilsto “valstybinę” ir da- kilę iš Indijoj vartojamų kal-

lapinių. Moterys — senos ir 
jaunos sudaro vieną rato pu
sę apie ugniakurį, o vyrai — 
kitą. Ant kilimų ir kailių krū
vos sėdi jaunųjų pora.

Jaunikio tėvas vis dar veda

Daisai — kauliukai. Lošia 
juos vaikyščiai laikraščių parda
vinėtojai, batų valytojai. Lošia 
šalygatviuose ir j olose. Lošia 
juos darbininkai prie dirbtuvių 
vartų, kai kada parkutyj, daug 
rečiau ofisų trobesių karidoriuo- 
se.

Karalių “gėmį” paveldėjo ir 
neša jo tradicijas, taip sakyti, 
‘“žemesnėji” klesa.

Patys daisai šiandien padary
ti iš kauliukų arba celuloido. 
Barškinami jie ranka.

Kitokios garbės daisai matė 
senovėj. Dėžutė, kurioj daisai 
barškyta, ne retai būdavo pa
dirbta iš slonies kaulo, patys 
daisai — iš kristalo, o jų taške
liai išsegioti auksu.

Pasak Sofoklo, daisus išradęs 
graikas Palamedes. Graikų is
torikas Herodotas tvirtino, kad 
ši garbė priklausiusi lydiečiams. 
Greičiausia gi, kaip atkasai ro
do, daisus graikai gavo iš Azi
jos.

Ne taip svarbu vienok buvo 
senovės žmonėms, kas daisus iš
rado. Jiems buvo svarbus pats 
lošis.

Kur turtingieji senovės grai
kai susirinkdavo, ten lošdavo 
daisus. Romiečiai, būdami gaš
lus gembleriai, mėgo daisus tur 
būt labiau, ne kurios kitos ša
lies gyventojai. Lošė juos karei
viai, vergai, pirkliai; lošė ka
riuomenės vadai ir imperatoriai. 
Claudius parašė net knygą apie 
daisus. Romiečiai pralošdavo 
jais savo turtus. Pasitaikydavo 
ir taip, kad pralošę viską, jie 
pastatydavo ant daiso savo as
mens laisvę.

Daisai pasiekė Franciją Filipo 
Augusto laikais. Anglijoj jie 
buvo didžioj pagarboj. 11-tame 
šimtmety ir karaliaus Edvar
do trečiojo laikais buvo suruoš
tas net daisų turnamentas. Vo
kiečiai pasiskolino daisus iš Ro
mos kareivių.

Prieš daisų “piktą” kovojo 
“reformatoriai,” ot, tokie nat, 
kaip šių dienų blaivininkai. 1828 • •

Visi budai ‘‘Permanant VVaving'' 
nupiginta kaina!!

Mes esame specialistai: “Euge- 
ne-Keen ir Fredrics Permanant 
Waving’’.

Visas darbas garantuotas

GUS KURLAND Sav.
3129 So. Halsted St.

Tel. Victory 6585

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobiliu, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Koosevtlt 8500

G-------------- G
GYVENIMAS

Mineainis Žurnalui

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metų -------------- $1
Kopija . ......................— 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.

G----- -------- G

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o
KONTR AKTORIUS

S ■ r‘11.1 v> AvC < h.<.»>•<>. III
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland

Golden Star besbolinihkai sie
kia čempionų titulo

'Dahlberg Boosters 3 v. po pie
tų. 'lai bus paskutinis lošis už 
čempionų titidą. Kam paveli
ja laikas, ateikite pažiūrėti, 
kaip jaunuoliai kariaus.

— N.

Užmušė lietuvį darbe
Kazimieras Buividas, gyve

nęs, 6810 So. Rockvvell St., dir
bo gatvekarių kompanijai kaip 
rlektrišenas. Dirbo jis prie 
88-tos gatvės ir Bockvvęll St. 
Antradienio popietį, apie 2-rą 
valandą, jis palietė elektros 
vielą. Elektra pritrenkė jį. Bu
vo pašauktas pulmotoro skva- 
das, kuris darbavosi ilgoką lai
ką. Bet atgaivinti Buivido ne
įstengė.

A.a. Kazimieras Buividas pa
liko nubudusias dvi dukteris ir 
dvi seseris.

Kūnas pašarvotas pp. Eudei- 
kiu koplyčioje, 4605 So. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
penktadienyje, 2-rą valandą po 
pietų iš koplyčios į Tautiškas 
kapines. . . —Kep.

Kas pametė dantis
I’-nas I). S,, gyvenąs adresu 

2842 \Vest 4()th P!., rado pir
madienio ryte Marųuette Par
ke metalinius dantis. Toje vie
toje, kaip jis girdėjo, sekmadie
ny j buvęs piknikas. Tai tu r 
būt dantys priklauso kuriam ar 
kuriai nors pikniko dalyvių. 
Dantų savininkas ar savininkė 
malonės atsišaukti nurodytu 
aukščiau adresu.

Klaidos pataisymas

Kaip žinoma, Rosclando apie- 
linkėje yra susitvėrusi South 
End Distriet League iš ketu
rių geriausių apielinkės besbo- 
lo jauktų, būtent — Golden 
Star, Fernwood, West Pull- 
man ir Dahlberg. Šios lygos 
tikslas yra tas, kai išsprendus, 
kuriam iš visų suminėtų aukš
čiau jaukių priklauso čempio
nų titulas.

Per paskutinius tris nedėl- 
dienius šie jauktai lošė bes- 
bolą. Golden Stars nugalėjo 
\Vest Pullman ir Fernwood 
jauktus. Dabar paliko nuga
lėti dar Dahlbergius. Jei nu
galės Dahlbergius, Goldą n Star 
jauktas taps soutlisaidės čem
pionais.

įdomiausias susirėmimas įvy
ko pereitą sekmadieni Fern- 
\vood Parke, kur Golden Star 
jauktas lošė su Ferinvood jauk
tu. Golden stariečiai šj jauk
tą skaitė svarbiausiu priešinin
ku besbolo lošime. <> jau vi
sokie gandai, paskalai apie 

Fermvood jaukto prisiruošimą 
nugalėti Golden stariečius bu
vo labai toli nuėję. Golden Star 
jauktas irgi buvo prisirengęs 
“pašventinti” priešininkus. Na, 
ir “šventino” tikrai žemaitiš
kai. Golden Stars padarė 11, 
o Fernsvods — 6. Beje, Fern- 
\voods turėjo tris metėjus 
(pitchers) ir lai neatsilaikė. 
Lošimo eiga buvo loki:

Bridgeportas

Antradienio vakarą, gal buvo 
koki šešta valanda, ėjau 81-ma 
gatve, šiaurės pusės šalygatviu. 
Keletą žinksnių pirm manęs ėjo 
moteris. Tikrai nepasakysiu, 
bet rodos netoli Union Avė. kam
po kita moteris atsitraukė nuo 
sienos, paėjo prie gatvės ir da- 
vai šaudyti supuvusiomis to- 
matėmisį ėjusią pirm manęs 
moterį.

Išdabino raudona spalva mo
teriškės galvą, drabužius, nu
dažė bučernės, o taipgi šiušių 
šapos langus.

Iš visko galėjau matyti, kad 
abi moters buvo lietuvės. Rei
kia pasakyti, kad šis bombar
davimas sukėlė manyje labai 
linksmų minčių: Vilnių lietu
viai atvaduos ankščiau ar vė
liau — tariau sau. Jei musų 
tautos moterys yra tokios nar- 
suoles, Viii kaj ii* kailO&t.i apie 
vyrus. Ir kai ateis laikas, tai 
mes Pilsudskį taip subombar
duosime, kaip štai ši diktoji 
moteris aną mažesnę — jei ne 
iš kanuolių, tai raudonomis ta- 
motėmis. —Praeivis.

Sportas
P-as J. Bachunas, Tabor Par

mos savininkas, kviečia visus 
Amerikos lietuvius golfininkus, 
o ypač chicagiečius (čia jų dau
giausia yra) laikyti jo golfo aik
štėj turnamentą. Jis geistų, kad 
turnamentas įvyktų rugsėjo 29 
d. šiais metais, žada duoti dvi 
trofijas ir nemažai prizų, žais
ti yra kviečiami kaip vyrai, taip 
ir moterys.

Chicagos golfininkams reikė
tų pasvarstyti šį pasiūlymą ir iš 
kalno susitarti dideliam buriui 
ten vykti. Tai butų puiki eks
kursija ir butų progos smagiai 
palošti golfą ir nusavinti visas 
dovanas, kurias p. Bachunas gol
fininkams apieravoja.

----- ooo------
Iki šiol Tabor Farmos čempio

nu vis dar skelbiasi p. Vanagai
tis. Štai, rugp. 27 d. detroi- 
tietis Steponauskas kibo jam į 
akis. Ir'Težiūrint į tai, kad p. 
Steponauskas kaip tik saulė pra
dėjo šiek-tiek šviesti išėjo prak
tikuotis, vienok liko Vanagaičio 
sukapotas. Dabar Vanagaitis

sako: “Who is next?” Man ro
dos, laikas ir jį nuvainikuoti?

—L. G. Kl. koresp.

PRANEŠIMAI'
Marųuette Paric. — Lietuvių Am. 

Politikos Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą rugpiučio 30 d., ketverge, 
7:30 vai. vak., kapelanijoje, 2634 W. 
Marųuette Rd. Meldžiame visus na
rius atsilankyti į susirinkimą, nes 
nemažai reikalų reiks svarstyti.

Valdyba.

Rosekind. <<L. 1). Namo Bendroves 
Direktorių susirinkimas įvyks 30 d. 
rugpiučio, 7:30 vai. vak., Aušros 
kambariuose. * Visi Direktoriai daly
vaukite susirinkime.

L. 1). M. B. sek r. J. Slancauskas.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
kliubo susirinkimas įvyks rugpiučio 
31 dieną, J. J. Ežerskio svet., 4600 S. 
Paulina St. Susirinkimas prasidės 8 
vai. vakare. Malonėkit visi nariai 
būt laiku, nes yra daug svarbių rei
kalų, kuriuos turėsit aptart, taipgi 
paveikslai yra gatavi. Nauji nariai, 
kas esat pridavę aplikacijas, jnalonč- 
kit pribut ypatiškai. J. B.

Fernwood:

Klozet<» oiittltAz jroar- 
tau. »1S.6O. Pirkit nuo 
inutnj olsello kainuuila. 
Namų apAlklvino iron- 
gimai parduodami leng
vais 1 Ainokdjtniuin.
Peoples Plumbing & 
Heating Sūnely Co.
490 M<>lwaukee Avė., 

4<11 N. Ilalsled Nt.
ttiymarkot 0070—0070

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Vakarykštės dienos “Naujie
nose” buvo pranešta, kad Anta
nas Savickis išmainęs glėbį 
klastingų čekių Chicagos lie
tuviams. Turėjo gi būti pasa
kyta — Antanas Navickis, o 
ne Savickis. —B. P.

Kur važiuos Joniš
kiečių Kliubas

Baigias linksmos vasaros die
nelės. Tik pajusime, kad vasa
rėlės motinėlės jau nebėra. Va
saros dienos suskaitytos. At
eina paskutinės vasaros sezono 
šventės. Ar nebūtų gerai, kad 
Joniškiečių kliubas imtų ir pa
sinaudotų šia proga?

Daugumas kliubiečin mane 
klausia: girdi, pasakyk, kur 
važiuosime šventėms? Vieni 
pataria, kad visas Joniškiečių 
kliubas, in corpore, važi (lotų 
busu į New Yorką, kiti — kad 
į Kaliforniją, treti — kur tai 
kitur.

Taigi kurie manote važiuoti 
su Joniškiečiais ir turėti sma
gius laikus, malonėkite penkta 
dieny, rugpiučio 31 dieną, 8 va
landą vakare atsilankyti j Jo
niškiečių kliubo susirinkimą p. 
Ežerskio svetainėj, 4600 So. 
Paulina St. Ten galutinai nu- 
tarsim, kada ir kur važiuosim.

Joniškiečių kliubo nariai, 
taip vyrai, kaip moterys, taip 
vaikinai, kaip merginos — visų 
jūsų privalumas būti šiame 
kliubo susirinkime. 'rikiuose 
visus jumis sutikti svetainėje.

—Jūsiškis.

AB B H
Windisch 3B • 3 0 0

Hambraker i U*' 0 0 0
Gassidy 2B 4 0 0
Olscil 2B 1 0 0
Slinger LF 5 0 ()
Unrugh ('.F 5 1 9
Obrein B1?-3B 5 1 1
Blaescr SS 5 1 1
VVright 1B 4 1 2
Anderson (. 4 2 3
Hansen P 9 0 1
Millen P 0 0 0
Janson P 2 0 1

40 6 11
Golden Star

•»
AB H H

P. Extiii CF 6 1 1
Domikailis 3B D 2 3
Stankus SS 6 2 3
Gricius 2B 9 3
Zinkus 1B □ 0 9
Fryer B F • 3 0 1
Pavilionis BF 0 0 0
E. E.\tin LF 4 2 2
Gudas C o 1 9

.Geslin P 5 0 0

44 11 17
Golden Star 010 063 100— 11
F'ernwood 030 OOl 200— 6

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lieluvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.V v

Lietuvės Akušerės

j,

Phon#/ Vfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

KAZIMIERAS BUIVIDAS

šiuo pasauliuPersiskyrė su 
rugpiučio 28 dieną, 2:30 valan
dą po pietų, 1928 m., sulaukęs 
42 metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskr., Vaiguvos parapijoj, 
Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 2 
dukteris: Jadvigą ir Oną, 2 se
seris: Juzefą ir Mortą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas 
randasi 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks rugpiučio 31 
dieną, 2 vai. po pietų iš Eudei- 
kio koplyčios, o iš ten bus nu
lydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Buivi
do giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti 
ir

Viršui Universal
State B

Motery* ir 
no* kreipkite* 

reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartj.

BU
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą (Įeito, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Errors: Golden Star 2; 
Fernvvood 6.

Two base liits: Slankus, Gri
cius, Domikailis, VVright.

'l'liree base liits: Anderson
Home Bun: P. Gudas
Stolen bases: Windisch, E.

Extin
Sacrilicc hit: Fryer
Strike outs: Gosliu 10, llan- 

sen 4, Janson 3
Base on Dalis: Gosliu 2, Han- 

sen 2, Millen L
Ateinanti nedėldienį Golden 

Stars loš Palmei* Parke su

Žmonės, 0 Žmones!
Ar jus žinote, kad jus esate labai 

komplikuoto mechanizmo intelektua
las ?

Ar jus žinote, kad jūsų didelis 
skaičius organų kooperuoja, kad bu
tų tinkami dėl atlikimo darbo?

Ar jus žinote, jei jūsų bent vienas 
organas atsisako atlikti savo parei
gas, jums tada gresia pavojus arba 
MIRTIS.

Mano klinikos ir praktiškas dauge
lio metų patyrimas, čionai ir užru- 
bežyj, įtikino mane, kad žmonių ken
tėjimai paeina dėl negavimo medika- 
lės pageibos. Todėl protinga yra iš 
laiko pasitarti su gydytoju dėl apsi
saugojimo savęs ir išvengimo ligų.

Širdingai kviečiu atsilankyti ir pa
sikalbėti su manim. Jums tas nieko 
nekainuos.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Itoul.

Suitė 1615, 
Phone Harrison 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

A* A

'i’.USIšKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 motų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

JONAS LAZDAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 26 dieną, 1928 m., su
laukęs apie 40 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Kauno rėd., 
Šiaulių apskričio, Papelis para
pijos, kaimo Skabeikių. Paliko 
dideliame nuliudime brolį Juo
zapą ir dvi seseris: Lucijų 
Magnus Skirutienę ir Eleną 
Matukaitionę ir švogerius Ame
rikoje. Lietuvoje paliko brolį 
Antaną. Kūnas pašarvotas 
randasi Masalskio koplyčioje, 
3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugpiučio 30 dieną, 2 vai. po 
pietų iš koplyčios j Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Lazdauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Seserys ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai

S. D. LACHA VICZ

2814 W. 23rd PI.

Patarnauja iaidotuva- 
ae kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Eoosevelt 2515-2516

Lietuvis Graborius 
Balzamuotoje*

ir

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victciy 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
rnas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 V. po 
pielu. nuo 6 iki 
9 -vai- vakare.

Akių Gydytojai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O D.

Musų patarnav ima* 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nefyran- 
gus, todėl kad neturi
mo išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, 1LL.

Akiu Gydytojai Įvairus Gydytojai
Tel. Victnr* 6279

DR. G.. SERNER
Rea. Telephone Plaza 8200 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare

Lietuvi* Akiu SpecialiatM 
3265 So. Halsted St

Telefonas* Canal 1912
Beaidenca TeL Fairfaz 6358

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare
Nedėlioj nuo 10 iki 1 r Phone Armitage 2822

DR W F KALISZ
Lietuviai Daktarai 1145 Milnaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M,

DR. A. J. KARALIUS Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal autartj

Gydytojas ir Chirurgas

DR. HERZMAN3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294

Nuo 9 iki 12 vai. diono* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaie — IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 21
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

DR. M. T. STRIKOL Gydo staigia* ir chroniška* Ilga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
siu* metodus X-Ray ir kitokiu* elek-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenae tro* prietaisu*.
Telefonas Boulevard 7820 Ofisas ir Laboratorija:

Re*., 6641 South Aibany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valando* 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

1025 W. 18th St., netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nr:o 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Canal 3110

Jeigu ncatsišauks, tai šauk
Phone Canal 6222 South Shore 2238 arba Rcndolph 6800

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street
Ofiso Tel. Victory 6898

Rez. Tel. Drexel 919i
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto DR. A. A. R0TH
Rezidencija 6640 S. Maplevrood Avė.

Tel. Republic 7868 CTFTTC ?
Rasas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas MoteriSku, Vyri»k«,

Vaikų ir viaų chroniškų
Ofisas: 3102 S. Halsted St, C’hicsga

A. L Davidonis, M. D arti 31at Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir ėven’nd. 10—12 dienų

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenvvood 5107

DR. G. L. MADGEValandos 
nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare DENTISTAS

apart i vanta dieniu ir ketvirtadienio Dykai eg žarai nacija. Be skausmo
ištraukimą*

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-0
4930 W. 13 St., CICERO

TeL Cicero 49

Ofiso ir Rea. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare DR. CHARLES SEGALRea. 3201 South Wallace Street Praktikuoja 20 metai
Ofisas

Dr. J. J. Kowarskas 4729 Soath Ashland Ave^ 2 laito* 
Chicago, Illinois

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3. Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
Prospect 1028 OFISO VALANDOS:Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380 Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal iu tartį vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 y. dieną 

Phone Midway 2880
Rea. 6660 South Artesian Avenae

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal *257 Advokatai

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS A. A. OLE /

1821 South Halsted Street 
Chicaro. IU. ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
A. MONTVID, M. D. Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0 

Vakarais 
8241 South Halsted St.1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunswick 4983

Tel. Victory 0562
7—9. vai. vak. apart Panedilio ir 

Pėtnyčioa
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

JOHN B. BORDENOffice Boulevard 7642

DR. C. Z. VEZELIS (Johv Bagdžiunas Borden) /I

LIETUVIS DENTISTAS . LIETUVIS ADVOKATAS
4645 South Ashland Avenae 105 West Adams St. Room 2117

Antz Zaleskio Aptiekoa Telephone Randolph 6727
CHICAGO. ILL. Vakarais 2151 W. 22nd St. n«o 7-1 

Telephone Roosevelt 9090
Telefoną* Boulevard 1989 Namų Telefonas Republic 9610

DR* S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: K. JURGELIONIS

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue ADVOKATAS
Netoli 46th St. Chicago, III. 3335 So. Halsted St 

Tel. Yards 0141
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rcz. Tel. Hemlock 2615

Galima matyti vakarais, aulyg pa-
skyrimo telefonu

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS John Kuchinskas ir

8243 So. Halsted St. Balys F. Mastaūskas
A. K. Rutkauskas, M. D. Lietuviai Advokatai

4442 South Western Avenne 
Tel. Lafayette 4146 2221 W. 22nd St. '

Valandos Arti Leavitt St.
nuo 9 iki 11 ▼. ryto 
nuo 6 iki 9 vaL vak.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS K. GUGIS i
3343 So. Halsted St. ADVOKATAS

VALANDOS: Miesto Ofisą*
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9- P. M. 127 N. Dearborn St., Room 1111

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M. Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piai

Įvairus Gydytojai Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted SL

GYDO Tel. Boulevard 1310
Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų

Kraujo, odos, chroniškas vakarą, išskyrų* ketvergę 
Nediliomi* nuo 9 iki 12 ryto

slaptas ligas vyrų ir moterų

A. A. SLAK1S /
A D V O K A T A 8 <

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO Ofisas vidurmiestyji 

Room 1502 t
1800 So. Ashland Avė. CHICAGO TEMPLE BLDG.

Valandos: 77 West Washington Street 
Cor, Wasnington and Clark St*. ’Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietą 
TELEFONAS CANAL D464

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel.: Hyde Park 8895 

\_________________________________ -H
Telephone Yards 0994 J. P. WAITCHES /!

DR. MAURICE KAIIN Advokatas
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos: 10756 So. Michigan Avė.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dion. Tel. Pullman 5950

Res. Telephono Plaza 8200 Namų Tel, Pullman 6377 J į

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
, svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
į mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
, kreivas akis, nuima kataraktą,5 ati-
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma-

. žiausias klaidas. Speciali atyda at- 
Simnatiškas kreipiama į mokyklos vaikus. Va- 

landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
M a n d a g U S — 110 iki 12 vai. po pietų.
Geresnis ir Pi- 4712 South Ashland Avė.

• ttv 1 Phone Boulevard 7589—gesms Uz kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
JPAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette

Avenue 
0727

Cicero1410 So. 49 Ct 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Ava- Tek Blvd. 3201

Jei abejoji apie savo ama, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTO1LETBIST

6487
Avenae

Street 
1752

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood 
Praktikuoja 20 metų
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jūsų saugumui
Ketvirtadienis, rugp. 30, ’28

Jm.i I 1 ,i i .7IĮ

Teisėjo Ellerio teismas 
busiąs rugsėjo mėnesį

Frank 
tyrinėjimui 
tų laike 
balsavimų,
wardos boso 
naus, 
siunti 
dieną

Loesch, vadovaująs 
suktybių, papildy- 

pastarų j ų “ pr i mary ” 
pranešė

Ellerio ir jo
Ellerio, byla 
nagrinėjama

mėnesio.

kad

teisėjo 
teismo 

rugsėjo

20 
su- 
bu-
17

Policijos komisionierius, 
liam Russel, šios savaitės 
letene perspėja krautuvių savi
ninkus:

Dabokitės krautuvių vislių!
Krautuvių savininkai privalo 

visuomet būti sargyboje 
mato krautuvėj 
abejotinos rūšies 
reikia prižiūrėti 
rios atsiveda su 
vaikų.

Krautuvių vagiliai ir vagilės 
daugiausia operuoja vidurdie
nio laiku ir tuoj prieš uždary-

Wil- 
biu-

kai 
sukinejantis 

ypatus; ypač 
moteris, ku
ša vinį mažij

Stotis eroplanu pasa
žieriams

Chicagos asociacija susieki
mui oru paskelbė, kad Palmer 
Ilouse viešbuty busiantis atida
rytas biuras, stotis tikietams 
pardavinėti ir informacijoms 
teikti tiems pasažieriams, kurie 
nori oru keliauti. Iš čia, kaip iš 
stoties, bus galima keliauti vi
somis susisiekimo oru linijomis, 
kaip kad dabar galima keliauti 
iš Union stoties geležinkeliais.

pertų vagių nešiojasi užsimetę 
ant rankos plosčįų arba bet ko
kį čemodaną.

Dabokitės pasiturinčios iš
vaizdos ir lengvos iškalbos kos- 
tumerių. Ekspertai vagiliai vi
suomet gerai rėdosi. Nemainy
kite niekam čekių, jei jie nėra 
tinkamai indorsuoti.

įtaikykite brangiuosius tavo
ms po raktu. Tai yra geriau
sia jūsų apsauga prieš vagi-

Jei sugausite vagilį, nepaleis- 
kite jo, praneškite policijai. 
Labai gali būti, kad policija se
nai jau'"1eško jo.

Tik doleris už sąži 
ningumą

Visokių bėdų pasitaiko
Superior teisme teisėjas Gem- 

mil nagrinėjo tokį prašymą: 
kad jis išduotų indžionkšeną 
prieš Michael Tataroff, kad Ta-

Darry A. Bums buvo be dar
bo. Jis ieškojo jo. Van Buren 
gatvėje jis pasilenkė ir pam J.ė 
po eltvatoriu paketą. Paėmė jį, taroff’ui nevalia butų užmušti

Nagi jame $1.617! savo pačią’ P-ia Tataroff kal-

tokiems susirinkimams nepra
tę.

Aš linkiu tai naujai organi
zacijai gyvuoti juo geriausia ir 
išjudinti, pritraukti veikimui 
visus atsilikėlius — tuos, kurie 
sako “Kam man reikia, kaip 
padarys; taip ir bus gerai”.

Ne tinginys.

1

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous
--r- -

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

Miscellancous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI antrų rankų furni- 
sas, savininkas įrengs pilnai ir duos 
ant išmokėjimo, taipgi vienas karštu 
vandeniu šildomas ir garu, su visais 
radiatoriais, 'l'el. Cedarcrest 0760.

Business Service
Biznio Patarnavimai

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAIIL1N Atlantic 1872

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi dar
bų mieste. Kedzie 5111.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

Finansai-Paskoloi

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
1-mtis ir 2-rus morgečlus su 

mažu komišinu
r. K. J. MACKE & Co. 

(MAČIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

A. OLSZEVVSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valaidoi nuo 4 Iki 8 kai 

vakarai

Help Wanted—Malė

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jųi mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—-Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III.

REIKALINGAS barberys vakarais 
ir su būtoms, 3151 S. Halsted St.

A u to niobi les

. M & K Motor Sales
Chicaro* *en1au*l ir atnakančlauat vartoti} 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai (rengti, gerame mechuniftkame 
stovyje, 
98000.
■okietna 
mainai*.

karui parduodami 
Mc* turime 
reikalam*.

nuo $180 iki 
karą kuri, tinka vl- 

Ctuib. itmokčjimal..

0811-19 So. HaUted Bl.

100 karij 100 vartotų, $25 iki $300 
įmokėti nėra “Indorsers”. Visi pas
kiausios mados karai. Priimsiu jūsų 
karą mainais. Labai prienamos sąly
gos. Willys Knight Sedan—1926 $525. 
Chevrolet . Coach — 1927 $425.
Chrysler — 70 Sedanas $475. Olds- 
mobile Sedan — 1927, geriausis pir
kinis Chicagoj, nepraleiski progos. 
Skubinkis, mainysiu $375. Ir daug 
kitokių karų, kaip tai: Buicks, Nashs, 
Fords, Oakland, Dodge, Essex, Mar- 
mons, Overland. Halsted Auto Sales, 
2560 So. Halsted St., Victory 6627. 
Visados atdara.

Pinigų 
kaip 

Šieno
REIKALINGAS kriaušius 

prie naujų ir senų drapanų, 
kitę L. Ensblgelis, 5748 W. 
St. Tol. Mansfield 2949.

patyręs 
atsišau- 
Division

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Paroavimui_____

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gąsdino Stotis su garadžiumi Ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna- 

Snis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvė* 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
semės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
>arduoti ar išnpmuoti.
Jviejų flatų muro namas po 4 

\ambarius ant Bridgeporto. 
ieturių flatų muro namas po 6 
tambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci

cero* mieste.
Visus vfršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

3.

4.

5.

6.

7.

Ant 1-nų 2-ių ir 3-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso

PARDAVIMUI barbernė 3 krėslų, 
senas, geras biznis, labai pigiai, yra 
geras lysas, 10722 Micbigan Avė.

Aprūpinimas

Trumpas 
Aiškus 
Greitas

Saukit Rooscvelt 5373

REIKALINGAS bučeris ženotas 
žmogus. — Atsišaukite po 7:00 vai, 
vakare. 2908 W. 59 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, priežastį patirsite ant vietos, 
parduosiu už pusę kainos. Atsiliepki
te, Naujienos, Box 1122, 1739 So. 
Halsted St.

REIKALINGA moteris, patyrusi 
indų plovėja. 4169 S. Halsted St.

For Rent

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė. Priežastis pardavimo, 
kad turiu tris vietas, todėl vieną tu
riu parduoti. 5754 So. Wentworth 
Avė. Phone Normai 1948, Englewood 
6647.

pažiurėjo 
čia pat banko depozito 
raitė, ilurns apžiurėjo, 
adresą, j 
Priėjo 
klausė 
vo pinigus, 
pašoko iš di. 
suskaitė pinigus, ištraukė iš 
savo kišeniaus vieną dolerį ir 
įteikė Burnsui. Tas, paėmęs do
lerį, išėjo. Isinant namo, jam 
visą laiką rodėsi, kad jis ką ten 
užmiršo Greigerio ofise. Tik 
kambaryj, Y. M. C. A. trobesy j, 
atsiminė, kad jis užmiršo tarti 
p. Greigeriui ačiū. Paskui, pa
galvojęs, Burns nusitarė, kad 
ačiū jis neprivalėjo sakyti, ba ?.*“ » , ,x. v . . . . ijienos.gavo užmokėti uz teisingumą h’Į4.z^ii 
kad teisingumas yra vertas vie
ną dolerį.

tina vyrą tuo, kad jis esąs žiau-popie-
, „ , su Gido ’ rus, kad jis grūmojęs nužudyti

Netoliese įėjo ofisan. I ją ir jos dukterį 
ir 

ar šis galįs pažinti
P-as

augsmo. Jis skubia 
pinigus,

p. Greiger
.. ------- j, jei pati ieš-

-1 kotų divorso. Taigi p-ia Tata- 
-’roff dabar neieško divorso, ji 

Greiger ■ et tik reikalauja atskiro užlaiky
mo. Jos vyras turi mėsinę ad
resu 5502 Wentworth avė.

Cicero

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilai 
kom malevą. popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Morgičiai pirmi ir antri 
8 nuoiimčiaii padaromi i 24 

valandai.
Muią iilygoi bui jumi naudingo*. 

Kreipkite* pa*
M. J. KIRAS.
SSSS So. Habtod 9t

4 GRAŽUS dideli kambariai, pasi- 
renduoja už $13 mėnesiui. Kreipkitės 
j Storų, 3559 Wallace St. Tel. Plaza 
2491.

PARDAVIMUI lunch ruimis, labai 
pigiai. Renda pigi. Priežastis par
davimui turiu du bizniu. 4334 So. 
Ashland Avė.

Radios

yra jau šeši ligoniai, su- 
raupais. Raupai pasirodė 

Kankakee, Hammonde, 
Maywood ir Chicago

Chicagos sveikata
Sveikios kbmisionierius, Dr. 

Arnold Kegel, perspėja, kad 
Municipaliame izoliacijos ligon- 
butyj 
sirgę 
taipgi 
Argo,
Heights.

Atsižvelgiant į tai, kad lai
kas mokyklas atidaryti jau vi
sai nebetoli, Dr. Kegel perspė
ja tėvus įčiepyti vaikus, pirm 
negu juos leidus mokyklosna. 
čiepijimas, anot Dr. Kegel, 
esąs vienintelis tikras apsaugo
jimas 
jaus, 
mi ne 
metai,
riausia padaryti kūdikiui, pirm 
negu jo dantys pradeda dygti.

vaikų nuo raupų pavo- 
Vaikai turi būti čiepija- 
rečiau, kaip kas penkeri 
Pirmasis čiepijimas ge-

KOVA TARP TEATRŲ IR 
JŲ DARBININKŲ

Illinois teatro darbininkai su
streikavo. Streikas gali paliesti 
ir Blackstone teatrą. Nesusi
pratimai kilo dėl atnaujinimo 
sutarties su muzikantų unija. 
Dalykas toks, kad keletas de- 
sėtkų Chicagos teatrų savinin
kų rengiasi įtaisyti savo teat
ruose vadinamus vitafonus ir 
muvitonus, kurie, manoma, pa
darys nebereikalingais daugelį 
Chicagos muzikantų. Darbinin
kai naujai sutarčiai reikalaujA, 
kad samdytojai garantuotų 
jiems ne mažiau, kaip 44 savai
tes darbo metuose. Teatrų sa
vininkai atsisako išpildyti dar- sudaro didelę 
bininkų reikalavimus. Todėl ir džiumą? Vienas arba du atlai- 
susikirtimas. i ko visą susirinkimą. Lietuviai

16-toj gatvėje nebus geležė
lių (gelžkelio bėgių) nuo 48-tos 
iki 52,-ros gatvės. Tokį pareiš
kimą darė p. Ūselis viešame su
sirinkime. Vadinasi, geros nau-

Tik reikia visų gyven
tojų vienybės.

Dabar yra organizuojami 
žmonės visų tautų. Bet lietu
viai užima pirmą vietą, kadan
gi jie yra jau nuo senai susi
organizavę į Improvement kliu- 
bą. žinoma, kliubui visi nepri
gulėjo ir neprigulės dėl dauge
lio “priežasčių”, tiesiog pasa
kius — dėl mažmožių.

Sutvertai naujai organizaci
jai turėtų prigulėti visi atsili
kėliai. Bet ar bus taip? Tingi
niai buvo, tinginiai ir pasilieka. 
Naujon orgahizacijon susirašė 
apie šimtas žmonių, daugiausia 
Improvement kliubo narių. O 
jiems kaip tik ir nereikėtų 
blaškytis. Jiems reikėtų laiky
tis vienybės, pradėtą ir ištobu
lintą darbą varyti toliau.

Ta gi nauja organizacija ne
atsako namų savininkams. Ji 
tinka, abelnai, visiems vietos 
gyventojams. O ir organizato
rius, p. Ūselis, pareiškė, kad 
Improvement kliubai yra geri 
ir tegul jie gyvuoja ir visi iš 
vieno veikia, tai daug gero bus 
galima nuveikti visų naudai.

Reikėjo šitaip kalbėti iš pa
čios pradžios, tai nebūtų reikė
ję tiek daug susirinkimų lai
kyti. Butų užtekę turėti komi
tetas iš visų tautų ir veikti 
varde Imprdvement kliubų. Dar
bas butų ėjęs daug parankiau, 
sklandžiau.

Jeigu taip ir ateityje darbas 
bus dirbamas, tai ta naujoji 
organizacija liks be vertės. Mat 
čia namų savininkai beveik vi
si yra ateiviai, anglų kalbą 
vartoja labai laužytą. Gi publi
koj kalbėti tai ir visai negali. 
Tad kaip jie gali jaustis tokia
me susirinkime, kur kalbama 
angliškai, nors svetimtaučiai 

susirinkimo di-

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
M R. PARIS

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jum* $100, $200 
arba $800, imam* legali nuošim
ti. Pinigui gausite | 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampai Hermitage Ava.

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 

$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis selą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423

Deleware 3000

PARDAVIMUI pigiai restaurantas. 
Turiu greitai parduoti, nes turiu du 
bizniu ir vienam persunku. Didelis 
bargenas kuris pirmas atsišauks. 
3828 So. Halsted St.

PARSIDUODA storas kendžių, ice 
cream, cigarų ir visokių daiktų, ge
rai inrengta ir geras biznis. 3222 So. 
Morgan St.

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801
163 W. Washington

Mato 4020

Musical InstrumeniL
MazikoH Instrimentai

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliarė kaina 
.$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

< 6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių ir valimo 
šapa. Geriausia vieta ant Bridgepor- 
to. Parduosiu labai pigiai. Darbo už
tektinai dėl 3 kriaučių. Priežastis — 
turiu du bizniu. 3404 So. Halsted St.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englewood 2544

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

Financial
Finansai-Paskolos

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Cląrk St

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUST1N MACK1EWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

LESLIE•<!. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progų išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedelioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų. i

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

EXTRA, EXTRA, PARDAVIMAS
160 akrų ukč, geri budinkai, 13 

karvių, 3. arkliai ir 5 kiaulės. Gera 
žeme, arti miesto; upė, miškas, ja
vai, $6500. č

40 akrų ūkė, arti cementinio ke
lio, geri budinkai, gyvuliai, javai, 
sodnas, mašinos, $3000. '

160 akrų ant cementinio kelio, 2 
mylios j didelį miestą, dvariški bu
dinkai, didelis sodnas, $7000.

153 akrai ūkė, 30 akrų sodnas, 25 
karvės, 26 avis, 5 arkliai, 15 kiaulių, 
javai, pašaras, viskas, mašinos, kai
na $8000, ant lengvų išmokėjimų; 
užvažiuok tuojaus, pamatyk jas. Taip
gi keletas randasi ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate, Penhvater, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

INTERNATIONAL 
INVESTMENT ' 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme. 
6714 Cottage Grove Avė. 

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

Automobiles

TIK
VIENAS

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI 

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit

, Tel. Roosevelt 5373

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

Dodge sedan perfect, 1927 ....... $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 ....................................
Ford tudor sedan, 1925  ......... 1
Nash spec. Sedan, 1927 ........... :
Steevens Knight, 1926, 7 pas.
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928 

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

$460
$100
$550
$695

PARDAVIMUI namas ir biznis, 
grosernė ir bučernė, įsteigta 8 me
tai. Labai geras biznis. Pašaukite 
Vincennes 0806.

SPECIAL MAINAI

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIEŠKAU darbo, barbens 
gerai patyręs darbą.

Naujienos,
Box 1121

1789 So. Halsted St. '

Personai

PAJIEŠKAU vedusios poros dėl 
užlaikymo 6 kambarių flato ir paga
minimo valgio dėl 2 vedusių janito- 
rių. Atsišaukite D. Bakutis, 1244 S. 
Lavvndale Avė.

PAJIEŠKAU draugą, kuris no
rėtų gražiai gyventi, kad ne
būtų senesnis 40 metų. Aš esu 
38 metų senumo. Atsišaukite 

BESSIE M1LLER 
Yards 4937

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ...................... :................ $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

IŠSIMAINO puikus kampinis biz- 
niavas muro namas, 2 Storai ir 6 
flatai, parduosiu už $55,000.00 arba 
mainysiu ant privatiško namo, sum- 
mer resort, farmos, garažo, arba ant 
didelio furniture Storo.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., Storas ir 2 flatai, mai
nysiu ant bungalovv, arba rezidenci
jos.

IŠSIMAINO puiki farma) Wiscon- 
sine, 40 akrų, mainysiu ant namo ne
paisant vietos.

IŠSIMAINO puikus 6 flatų muro 
namas, parduosią už $15,500 arba 
mainysiu ant mažesnio namo toliaus 
iš miesto. •

PARDAVIMUI puikus 2 bizniavi 
lotai prie Narragansett ir Archer 
Avė., parduosiu abudu lotu už $1,000.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas,

F. G. LUCAS & CO. • 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA vėliausios mados 
1929 Nash karas, mažai vartotas, 
6435 Harper Avė. Kreipkitės į kriau
čių šapą..

KELETAS BARGENŲ TIK Už 
mortgečius. Geros farmos ant mainų 
ant Chicagos nuosavybių. Klausk — 
Michal Kuchinskas, Rear Estate, 2221 
W. 22nd St.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangų dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Cravvford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas įmokė- 
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. EYNCH
40 N. Dearborn St. 

Central 3654

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo dalį įmokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hcmlock 2389

PARDAVIMUT ar išmainymui % 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą įmokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 St. 
Phone Oakland 4681

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausia vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra jbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

PARDAVIMUI 3 flatų namas vie
nas 3 ir 2 po 5 kambarius. Garu 
apšildomas, moderniškas. Kaina 
$14,000, tik $1000 įmokėti, arba mal 
nysiu ant loto ar mažo namelio, pu- 

gatvekarių. 
6131 South 

Telefonuokit

sę bloko nuo 63čios 
Kreipkitės Mrs. Meyer, 
Kolmar Avė., arba 
Brunswick 8974.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmctte 364

PARDAVIMUI 2 flatų po 4 kam
barius mūrinis namas, yra elektriką, 
gasas, toiletni, viškas ir baizemen- 
tas, randasi 953 W. 35 PI. priimsiu 
$1000 cash ir kitus pinigus mokėti 
kaip rendą, kožną mėnesj. Savininkas 

JOHN I. JASINSKI, 
2954 So. Loomis 
Lafayette 7143

NAUJA mūrinė 6 kamb. reziden
cija, 2 maudynės, 2jos miegamos 
viškos, tikras namas. Savininkas ati
duos šitų budinką ant labili tinkamu 
sąlygų, už pinigus arba mainu, 5437 
S. May St.


