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Smerkia Rygos |kon 
greso rezoliucijas

SSSR diktatorius apie Ru 
sų užsienio skolas

Vokietijos komunistų partija 
suskilo į tris dalis

Lietuvos spauda dėl 
Rygos kongreso

Stalinas apie Rusų 
skolas užsieniui

Smerkia “Plečkaičio rezoliuci
ją,“ kuri prieštaraujanti val
stybiško lojalumo supratimui

pažymi: 
Plečkaičio 

JJaudies 
taip pat

WASHINGTONAS, lapkr. 15. 
[Paštu iš Lietuvos Pasiuntiny
bės Amerikai]. -*■ Eltos prane
šimu, prieš emigrantų kongre
są Rygoje griežtai pasisakė vi
sa Lietuvos spauda.

“IJetuvos Žinios“ 
I^enkija, laikydama 
rezoliuciją Lietuvos 
nusistatymu, klysta 
ir tikėdamosi rasti
savo planams talkininkų. Lie
tuvos Liaudis mokės parodyti 
savo valstybinę nuovoką, kada 
jai teks susitikti su savo ne
priklausomybės priešais, nežiū
rint to, kokia vyriausybė pa
šauks ją prie ginklo.

“Rytas“ pareiškia: Plečkai
čio ir kitų su juo pasireiškusių 
kongrese socialdemokratų žy
gis griežtai prieštarauja ele
mentari škiausiam valstybiško 
lojalumo supratimui ir yra dėl 
to griežtai smerktinas.

Inkriminavo kunigą 
už plakimą moterų

MONTGOMERY, Ala., lapkr. 
16. — Greenshaw kauntės 
grand jury, kuri tardė Ku- 
Khix-klaniečių smurto darbus 

užpuldinėjimą žmonių ir jų 
žvėrišką sumušimą, be kitų 
klaniečių . inkriminavo taipjau 
ir vieną baptistų kunigą reve- 
rendą L. A. Nallsą.

'Kardyme pasirodė, kad pra
eitą pavasarį vieną naktį atvy
ko į rfedidelę farmą, netoli nuo 
Lu veme, kur gyveno našle 
Viola Clemenls su savo jauna 
dukterim, apie. trisdešimt 
skraistėtų ir maskuotų klanie
čių, kunigo Nallso vedamų, 
įsilaužė j vidų ir abidvi mote
ris žvėriškai sumušė, viržiais 
Surišę joms rankas ir kojas. -

Budeliu mušiku buvo patsai 
kunigas, kurs yra šešių i»ėdų 
dilba, sveriąs 220 svarų.

Švedų degtukų mono
polis Ekvadore

(rUA Y AQU1IEkvadoras, 
lapkr. 16. — Ekvadoro vyriau
sybė padarė kontraktą su vie
nu švedų sindikatu, atiduoda
ma jam degtukų monopolį 
vadore dvidešimt penkiems 
tams.

Ek- 
me-

DINAMITO SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ, 3 SUŽEIDĖ

16.

Principe jų nepripažįsta, bet 
sutiktų Prancūzams dalį grą
žinti už kreditus*

Tfc'ė Lithuanian Daily News
vndtr th« Art »f Mareli t, 1871.
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HOPKINS, Minn., lapkr.
— Dinamito sprogimo '* šiandie 
buvo vienas darbininkas už
muštas, o kiti trys pavojingai 
sužeisti. Nelaimė 
rias mylias nuo 
darbininkai tiesė 
jos vieškelį.

atsitiko ketu- 
miesto, kame 
naują valsti-

Chicago, III. Ketvirtadienis, Lapkritis-November 17 d., 1927

Muciiif uitu AtlaiUH- riioioj

Skelbiamieji Meksi 
kos dokumentai

Meksikos vyriausybė sako, tie 
“dokumentai“ buvę jai 
mi už $25,000,000

siulo-

lap-
užsie-

Protestas dėl smurto 
prieš angliakasius

A. I). F. reikalauja, kad Penna. 
gubernatorius ištirtų polici- 

žygius prieš streikinin
kus

Pa., lapkr. 
darbininkų

i»irnsBUi«;n, 
16. — Speciali nė 
vadų ktflnisija išvyko į llarris- 
burgą protestuoti gubernato
riui John S. Fisheriui dėl kasy- • 
klų sargybinių ir specialiųjų 
policininkų smurto žygių prieš 
streikuojančius angliakasius, 
kurių 85 tūkstančiai vakarinė
je ir centralinėje Pennsylvani- 
įoje veda nuo pavasario kovą 
už išlaikymą Jacksonvillės al
gų sutarties.

Laikyta čia .nepaprasta na
cionalinių ir internacionalinių 
unijų vadų konferencija in
struktavo komisiją, kurios pir
mininku paskirtas Wm. Green, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, reikalauti, kad 
Pennsylvanijos gubernatorius 
tuojau padarytų tardymą val
stijos policijos 
ir smurto aktų 
jaučius kasyklų

Konferencija
struktavo Amerikos Darbo Fe
deracijos vykdomąją trybą, su 
■'r-!:nkasių unijos prezidentu' 
John L. Lewis prieky, kasyklų 
i’u^c’jos faktus pristatyti 

pr~zidentui Coolidge’ui ir pra
lyti, kad nebepakenčiama ir 
nasmerktina padėtis Pennsyl- 
vanijoje butų kuo veikiausiai 
pataisyta.

MEKSIKOS MUISTĄS, 
kričio 16. Meksikos 
nio departamentas pareiškia, 

i kad Hearsto laikraščių paskel
biami dokumentai, kurie neva 
parodo, kad Meksikos valdžia 
rūmus Nikaraguos revoliucinin- 
kus, esą niekas kita, kaip 
bandymas sutrukdyti Meksi
kos ir Jungtinių Valstybių su
sitaikymą esamaisiais ginčo 

į klausimais.
. Užsienio departamentąs sa* 
ko, kad prieš keletą mėnesių 
tie tariami dokumentai buvę 
per Meksikos konsulatą Los

Buvusio vidaus reikalų sekretoriaus Fall byloje jury narys Edvvard Kidwell (žiuri į priekį), Angekse pasiūlyti Meksikos 
kurį valdžia nužiūri esant papirktu ir delei to sustabdė bylos nagrinėjimą. Dabar jury papirki- valdžiai pirkti už 25 milionus 

i dolerių, o jei ne, tai jie busią 
paskelbti viešai. Meksikos vy
riausybė, nežinodama nė tų

• nė pobū
džio, instruktavus konsulą pa
siūlomą atmesti ir siulytojams 
pasakyti, kad Meksikos val
džiai visai nerupi, ar jie bus 
paskelbti Jungtinėse Valstybė
se, ar ne.

MASKVA, lapkr. 16. _ Už-|tardo Washingtono grand jury.
sienio dekgacijų mitinge Mas
kvoje sovietijos 
Stalin aiškino j 
valdžios dalykus. -------------
apie Rusijos užsienio skolas, 
Stalinas pasakė:

“Del skolų franeuzams mes 
darome pagal žinomą principą: 
‘duok, ir aš duosiu. Duok 
mums kreditų, 
musų šiek tiek prieškarinių sko 
lų sąskaiton. 
negausi’ ”.

Tai betgi 
kad sovietai 
rines skolas, 
reiškią, kad 
pripažinti prieškarines skolas, 
sutinką dalį jų grąžinti, jei 
francuZar duosią kreditų, ku 
rių sovietai labai reikalingi ir 
kurie butų naudingi francuzų 
pramonei.

Paklaustas apie aliejų, Stali
nas atsakė, kad vyriausia prie
žastis, dėl kurios užsienio alie
jaus interesai taip dūkstą ant 
sovietų, esanti ta, kad sovietų 
sindikatas aliejų parduodąs pi
giau, ne kad jie, o Rusai par
duoda pigiau ne dėl to, kad jie 
butų turtingesni, bet dėl to, 
kad sovietų aliejaus pramone 
nereikalaujanti tokių milžiniš
kų pelnų ant pelnų, kaip kad 
reikalaują kapitalistinės alie
jaus pramonės.

Stalinas nutylėjo tą faktą, 
kad aliejaus produktai Rusijo
je yra kone dvigubai branges
ni, ne kad Amerikoje.

Del sovietų degtines mono
polio Stalinas aiškino taip:

“Mums reikėjo pinigų, o už
sieny negalėjome jų gauti. Ta
da centralinio komiteto nariai, 
jų tarpe ir aš, nuėjome pas 
Leniną. Nabašninkas Leninas 
pripažino, kad tuo tarpu deg
tinė tėra vienintelis būdas pi
nigų gauti. Ūkininkai juk vis 
tiek gaminasi degtinę namie. 
Ir dabar degtinės monopolis 
Juoda valdžiai kas motai pusę 
bilionoi rublių pajamų. Mes 
degtinei nepritariame ir nori
me panaikinti ją įmanomai 
greičiau. Bet sakau: geriau tu
rėti ją, ne kad sovietų intere
sus paaukoti svetimiems kapi
talistams.”

Kai dėl “Ge-Pe-U” arba “če- 
kos“, tai, atsakydamas į fran- 
cuz.ų delegatų paklausimą, 
Stalinas aiškino, kad “Ge-Pe- 
U“ esąs baudžiamasis sovietų 
valdžios organas, panašus į 
Francuzų revoliucijos valsty
bės apsaugos komitetą. “Ge- 
Pe-U“ esąs kaip ir politinis 
karo tribunolas revoliucijai 
ginti nuo kontrarevoliucinės 
buržuazijos ir jos agentų puo 
limų, ir jis pasihksiąs sovieti- 
ioj proletariato priešams nai-l 
kinti.

►s diktatorius] > «
įvairius sovietų fa VOKietlJOS KORIU
is. Paklaustas! • j • 1 •!įlįstai suskilo

Neigia žinias apie 
Trockio nužudymą

duosiu.
ir tu gausi iš

Neduosi, nė tu

visai nereiškią, 
pripažįstą prieška- 
Anaiptol. Tai tik 
sovietai, atsisakę

Ateinančiais rinkimais trys sa
varankės partijos statys nuo
savus kandidatus

Pašalinti iš centralinių organų 
epczicijos vadai įspėjami bu
sią ir iš partijos išmesti

Nacionalistų armijas 
Pekinas atmušęs

BERLLNAS, lapkr. 16. 
Jvykus skylimui Rusų komu
nistų partijoje, savo 
pasiekusiam išgujimu 
Vokietijos komunistų 

| aip pat suskilo į tris
Kai lapkričio 22 dieną susi-, 

rinks reichstagas 
tas), trys komunistų 
kurios iki šiol dar bendradar-i 
biavo, bus jau toli nuo kita ki- * 
tos atsiskyrusios, o ateinan
čiais rinkimais jau trys atski
ros vokiečių komunistų parti
jos, kiekviena kitokiu vardu, 
statys nuosavus kandidatus.

Skylimas yra taip rimtas, 
kad vyriausioji grupe, kuri yra 
atsidavusi Maskvai, reikalauja, 
idant Rusijos revoliucija im
tų eiti Francuzų revoliucijos 
keliais ir pradėtų šaudyti arba 
k?rti “maištininkų“ (opozici
jos) vadus. Ji reikalauja, kad 
su Trockiu butų padaryta tas 
)?t, ko susilaukė Roliespieras.

Trys partijos, kurios dabar 
susidarė iš senosios Komunis
tų partijos, vadinasi: Origina- 
linė Komunistų partija, Radi
kalius Komunistų partija, ir 
Komunistų Ihirbo Partija.

Senoji komunistų partija tu
rėjo parlamente keturiasdešimt 
penkis narius; dabar jie 
ii’sirkaldę.

MASKVA, lapkr. 16. — So
vietų vyriausybė skelbia, krd 
pasirodę užsienio spaudoje pra
nešimai, buk Lecnas Trockis 
tapęs užmuštas, esą neteisingi.

Prezidiumo nutarimu* Trcc- 
k s ir Zinovįevas tapo išmesti 
iš komunistu, partijos, o jų 

i draugai, Kamenevas, Rako^s- 
, kis. Smilga, Jevdokimovas ir 

g‘ upes,. ?\vdicjevas pašalinti iš een t ra
ulinio komunistų komiteto, tuo 
} tarpu kai Muralovas, Rakefe, 
šklovskis 
jevas ir Lizdinaš 
centralinės kontrolės komisijos. 
Be to jie įspėti, kad jei jie dar

Čang Tsolino armijos kontra
takomis atėmę miestus šan- 
tunge ir Anhvei ■»

agentų darbų 
prieš streikuo- 
darbininkus.

taip pat in-

viršūnės 
Trockio, 

partija 
dalis.

bus

Devyni šeimos* nariai 
žuvo jūrėse

JUNEAU, Alaska, lapkr. 16.
Apie penkiasdešimt mylių į 

pietų vakarus nuo čia rado Vil
nių išplautus krantan devy
nių asmenų kūnus. .Pasirodė, 
kad tai butą kapitono Johnny 
Alberto šeimos narių. Manoma, 
kad išplaukus jiems į jūres 
žvejoti, jų motorinėj valty j- 
vyko sprogimas, dėl kurio visi 
jie žuvo.

Marxo Stresemanno 
vizitas Vienai .

VIENNA. Austrija, lapkr. 16.
Vokietijos kancleriui Marx- 

uj ir užsienio ministeriui Stre- 
semąnnui atsilankius su vizitu 
į Vienną, atgijo vėl kalbos apie 
galimą Vokietijos ir Austrijos 
susivienymą.

Petersonas Scįov- 
išmesti iš

Imi vykdomąjį komitetą, jie 
busią išmesti ir iš partijos.

Kas bus sovietų amba 
sadorius Japonijai

MASKVA, lapkr. 16. —Vie- 
tcje Valeriano Dovgalevskio, 
kuris tapo ambasadorium 
Fra nei jai, nauju sovietų am
basadorium Japonijai propo- 
nuojama paskirti Aleksandras 
Trojanovskis, dabartinis 
vietų valstybės eksporto 
< importo biuro pirmininkas 
SSSB banko direktorius.

so-
ir 
ir

T. V. laivyno kareiviai 
muša nikaragiečius

MiANAGUA, Nikaragua, lap
kričio 16. — Praneša,, kad pra
eitą sekmadienį susikirtime su 
Jungtinių Valstybių laivyno 
kareiviais netoli nuo La Cruz, 
Nueva Segovia departamente, 
šeši nikaragiečių maištininkai 
buvo užmušti ir septyni sužeis
ti. Amerikos kareivių ne vie
nas nenukentėjęs.

ORR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Ūkanotas oras; 
temperatūros atmaina; 
kas žiemių vėjas.

Vąkar temperatūros 
tarp 35’ ir 32° F.

šiandie sanlė teka 6:41, lei
džiasi 4:28. Mėnuo teka 12:27 
ryto. ” •

nedidelė 
stipro

buvo

PEKINAS, Kiliai, lapkr. 16.
Pranešimai iš T'sinanfu sako, 

kad š’aurės Kinų kariuomene 
Anhvei ir Šantungo provincijo
se savo kontratakomis visai 
sulaikius Nankino nacionalistų 
armijų pjįmą į Pekiną, man- 
džuru diktatoriaus čang Tso- 
lino kontroliuojamą.

Generolo Sun Čuanfano jė
gos vėl atėmusius Linhuaiku- 
aną, svarbų geležinkelio 
gą Anhvei provincijoje, 
budu atgaudamos svarbų 
teginį punktą.

šantungo provincijoje
Čang Tsunčanas iš nacionalis 
tų atėmęs vėl Tsaočaufu mies- nesą Steiheil ir dvi mažos įner
tą, o taipjau netoli nuo jo g^itčs Arnaud.
esantį Tingtao miestą. -----------------

Susitarę dėl išnirkime 
francuzų nelaisvių iš 

marokiečių

maz- 
tuo 

s t ra-

gen.

PARYŽIUS, lapkr. 16. — Iš 
Kazablankos, *Morokoje, pra
neša, kad jau esą sulygta dėl 
išpirkimo šešių francuzų, ku
rie buvo prieš kiek, laiko mo* 
rokiečių būrio suimti ir laiko
mi nelaisvėje. Mėtok iečiai rei
kalavo iš jų kelių 
frankų išsipirkimo
Laikomi nelaisvėje yra: Yves 
Steeg, Morokos gubernatoriaus 
gen. Steego giminaitis; Jean 
Maillet, M-me Prokorov, ban>

Derybos dėl bažnyčios 
laisvės Rusijoje

milionų 
Pinigų.

----. f Lietuvos žąsų ir ančių 
Užbertas dvyliką va- eksportas j Vokietiją 
landų šuliny, išgelbėtas

KAUNAS. — Per Virbalic
ROSSVILLE, Ind., lapkr. 16. muitinę šiuo metu eina dide 

— Vietos faimerj’s Oliveris žąsų ir ančių eksportas 
Roth, jau senas žmogus, buvo (Vokietiją. Iš tolimų Lietuvo 
įdubusių šulinio sienų užbęr-1 žąsis atvežama iki Kv 
tas šulinio dugne. Nelaimė at
sitiko jam valant šulinį. Subė
gę žmonės diibo per dvyliką 
vnlandų, ligi pagaliau farmerj 
atkasė. Jį rado dar gyvą ir 
n&noma, kad jis pasveiks.

bartų traukiniu, o iš ten peš 
čios varomos į 1 Vokietiją. Uf 
nepenėtas žąsis čia mokama p 
13—14 litų, o už antis po 5—f 
litus. Muito už žqs, -Vokiečia, 
ima 1 markę, t. y. apie 2 liti 
40 centų.

PARYŽIUS, lapkr. 16. -j 
Vyskupas Eulogias, Rusų orto
doksų bažnyčios vakarų Euro- 
ocje galva, patvirtina praneši
mus, kad tarį) ortodoksų baž
nyčios ir sovietų valdžios eina 
nei traktacijoe dėl atsteigimo 
bažnyčios ‘laisvės Rusijoje, 
taip kad ji jnitų “laisva bsžny- 
ua laisvoje valstybėje.”

Pasak vyskupo Eulogijo, so
vietų pastangos padaryti schiz
mą organizavimu atskalūniš
kos “gyvosios bažnyčios“ nepa
vyko, kadangi milžiniška dau

guma rusų tvirtai laikąsi pra- 
voslaviįos, kurios galva buvęs 
^.trarchas Tichonas.

I. V, atstovas nusigink
lavimo komisijoj

350,000,000 Kalėdų do
vanų tarnautojams

NEW YORKAS, lapkr. 16.
Apskaičiuojama, kad Wall 

Streeto bankai, 
kitos finansinės 
mot Kalėdomis
tarnautojams dovanų daugiau 
kaip 50 milionų dolerių.

brokeriai ir 
įstaigos šie- 

iŠdalins savo

ČILĖJ ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ATSIKARTOJA

SANTJAGO, Čilė, lapkr. 16. 
— įvykęs praeitą pirriiadienį 
žemės drebėjimas šiaurinėj Či
lės daly jiadarė didelės žalos. 
Supurtymai ir dabar 
nuo karto jaučiami.

kartas

VIDURINĖS MOKYKLOS
KINIŲ STREIKAS

MO-

lapkr.

Trukšminjras Anglijos 
parlamento posėdis

LONDONAS, lapkr. 16. — 
Parlamento posėdis šiandie 
buvo du kartu nutrauktas dėl 
trukšmo. Trukšmas kilo per 
debatus darbiečių įnešto pasiū
lymo pareikšti vyriausybei pa
peikimą dėl jos nesirūpinimo 
anglies kasyklų ir nedariu) 
klausimais.

GENEVA, Šveicarija, lapkr.
•6. Washingtonas 
Taijtu Sąjungai, kad 
Valstybių atstovu 
moję nusiginklavimo 
>e tapęs paskirtas 
Wilson,‘ Amerikos 
Šveicarijai. Komisija 
lapkričio 30 dieną.

pranešė 
Jungtinių 
pri ruošia-

Hugh R. 
ministeri^ 
susirinks

ŠAUNUS MEDŽIOTOJAI

TĖVAS IR DUKTERYS MIRĖ 
KROSNIAI SPROGUS

•EMPORIA, Kas., lapkr. 16. 
— Skaudžiai atidegę kerosini- 
nei krosniai sprogus, 
Everett Dryden, 25 metų am
žiaus darbininkas, ir dvi mažos 
jo dukterys.

mirė

a., lapkr.
Atsidarius medžiojimo

Per dvi savaiti 28 žmones nu 
šovė, 113 sužeidė

HARRISBURG,
16.
sezonui, per pirmas dvi savai
tes amatoriai medžiotojai kiš
kių ir kitų mažesnių žvėrių 
Pennsylvanijos valstijoje nušo
vė 28 žmones, o 113 pašovė. 
Nušautųjų tarpe septyniolika 
buvo patys medžiotojai.

VALPARAISO, Ind., 1 .
16. - čia sustreikavo daugiau 
kąip šimtas Kouts vidurinės 
mokyklos mokinių dėl to, kad 
mokyklų 
pastatyti

vyriausybė atsisakė 
gimnastikos salę.

1,000 automobilių sudegė

NEW YORKAS, lapkr. 16. 
—- Vakarinėj Manhattan daly 
gaisras sunaikino milžinišką 
“vėrauzę” su tūkstančiu naujų 
automobilių.

$100,000 gaisras Milwaukee

MILWAUKEE, Wis., lapkr 
jg. — Scbroeder Lumber kom 
panijos įstaigoj kilęs gaisras 
padarė apie $100,000 nuosto
lių. Ugnį gesinant buvo vienas 
gaisrininkas suže istas.
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Miegas ir kokia
nauda mums iš jo

KORESPONDENCIJOSj

Sam, Idaho
lašo Dr. Margeris

Tęsinys)
yra anglių kasyklų.
gero jose nėra ir niekas

Bet

P. sr.k Mane de 
1 :i pinigą i' žmogus 
lyg ir perdaug tulžifs tekėji
mas (iš tulžies krepšio į dvy- 
likpirštę žarną) aplėtėjti, apsi
stoja. Del to tenka tulžiai su- 
tirštėti, o paskui, girdi, ir tul
žies akmenėliams esą lengviau 
pradėt daryti. Tas pats galas, 
spėjama, gali atsitikti ir su 
inkstais ir su šlapumo pūsle; 
taigi, dėl perdidelio miego ir 
tonais akmenėliai gali pasidary
ti. Žinoma, niekas pakol kas to 
neįrodė. Vis dėlto yra gana 
rimto pamato manyti, kad ]>er- 
ilgas miegojimas arba ir šiap- 
jau lovoj tysojimas, šiaip ar 
taip, gali būti nors netiesiogine 
tulžies, inkstų arba ir šlapimo

Manaceine, 
miegu, ta

čia 
jokio 
nebandykite važiuoti j čia dar
bo ieškotis. Nepatiks čia, nes 
bosai perdaug išnaudoja mai- 
nierius. — C. B.

Lankys Amerikos 
Lietuvių Kolonijas

pasidarymo
priežastimi.

Ta pati M ar i e tie 
daleidžia, kad perilgas miego
jimas galis ir prietvarą (žar
nų užsikimšimą; conslipation) 
ptidanli. Jinai savo pažiūrą 
pamatuoja tuomi, kad, girdi 
pratęstas miegas susilpninąs 
petį y bos kanalo veikimą. I.abai 
galimas daiktas, kad perilgas 
miegojimas yra viena iš dau
gelio netiesioginių prietvaro 
priežasčių.

Kaip ten nebūtų, vis tiek rei
kia galvoje turėti, kad peril
gas miegojimas yra žalingas 
ne tik žmogaus kūnui ir pro
tui, bet taipgi ir jo socialinių! 
ir ekonominių! gyvenimui.

Dabar, pravartu, mums ro
dos, žodis kitas čionais tarti 
apie kūdikius ir mažus vaikus: 
kaip ramus ir gilus jų miegas 
yra, ir kaip daug miegoti jiems 
reikia.

Tiku užgimę kudikaii, jei tik 
randasi 
tai 
nas 
be 
per 
tęs 
na
nors 
gražus, vis dėlto jau silpnes
nis ir pavirš u tinesnis. Ir šiaip 
eina ligi kokių trijų metų, o 
paskum, tai jie tfk jie yra pil
nai sveiki, tai ir jų megas pa
prastai būva stiprus ir gana 
rainus. (Uolt ir Howland).

Laike kelių pirmutinių savo 
gyvenimo savaičių kūdikiai pa
prastai miega nuo 20 lig 
valandų j dieną (parą), 
inisdaini tiktai dėl maisto,
kio nors nepatogumo /arba 
Mkausmo. Laike pirmutinių še
šių mėnesių sveiki kūdikiai 
miega nuo 16 ligi 13 vai.; jie 
nubudę, išbildi kokį pusvalan
dį kitą, daugiausiai
valandi, ir vėl miega. Sulaukę 
vienų metų amžiaus, kūdikiai 
miega paprastai nuo 14 iki 15 
vai.; 12 arba ir 13 vai. jie iš- 
miega naktį, o 2 ar 3 vai. die
ną. ‘Dviejų metų kūdikiai 
miega dažniausiai nuo 13 ligi

1 I vai.; dabar jie miega apie 11 
arba 12 vai. naktį ir apie 1 ar
2 vai. dieną. Gi sulaukę 4 me
tų, maži vaikai reikalauja nuo 
11 lig 12 vai. miego. Nuo 6 iki
10 metų amžiaus vaikams už
tenka 10 arba 11 vai. miegu, 
nuo 12 iki 16 metų 
ri miegoti nemažiau
11 valandų į diciih 
(Holt. ir HowMnd).

Manaceine

normalėj aplinkumoj, 
per kokias dvi ar tris die- 
miega gana giliai ir beveik 
pers lojimo. Paskui, rodosi, 
keturias ar penkias savai- 
kudikių miegas vis dar ga

lus (stiprus). Po tam, 
jų miegas būva rainus ir

22
pa-

kati dvi

vaikai tu- 
9 arba ir 

(parą).

/— 1 ■ 1 '■ 1 1--- --- 5

Kentėjo 12 Metų Paikiau 
Pasiliuosavo nuo

Reumatizmo
Wni. Iltison, Rotind I^ake, III. 

furėj, reumatizmų per 12 metų, 
labui tankiai negalėdavo nei lo
voj apsiversti. Jis suko: “Metai 
atgal aš išvartojou du butelius 
D r. Tripp’s Liąuor Bheuniatica 
ir nuo to Liko neturėjau jokio 
susirgimo.“

šimtai kilų susirgimų kurie Į 
buvo skaitomi neišgydomais taip
gi surado panašią pageibų su 
šiomis puikiomis gyduolėmis. J 
»ųs goNt Mauti savo \ Mistinėj, , 
kaina *3. - ’ I

Jeigu daleiskime, vaikas ne
gauna pakaktinai išsimiegoti, 
tai nei jo kūnas, nei sąmonė 
(jutimas skausmo, smagumo, | 1 -i
palytėjimo; džiugsmas, viltis; | vJCVCIUnCl, (JlllO 
vaizduotė, atmintis, žinuotė, va
lia), nei pagaliau protas (su
gebėjimas galvoti ir spręsti)

Lapkr, 2 d., Liet, svet., įvyko 
A. D. A. D. 1 kp. prakalbos, 

negali kaip reikiant augti, plė- Kalbėjo J. Mickevičius. Kadan- 
totis ir stiprėti. Tokie vaikai gi inuėjau pusėje parkallios, tai 
dažniausiai atrodo susibaigę, nedaug galiu pasakyti. Bet ta 
išblyškę, kūno plėtotėj, sveika- dalis prakalbos, kurią teko gir
toj ir stiprume atsilikę. Už- dėt, buvo ne aiški, ypač tiems, 
krečiamos ligos labai 
juos pulti, gana daug prika- tinę istoriją, 
muoti, o kartais ir visai pri- W. W. uniją, 
baigti.
Jia’ nervuoti, taigi; 
jautrus, neramus, pikti ir t.t. naudingi, nes 
Jų sąmonė ir protas, šiaip ar ožį kėlė“, 
taip žiūrint, sulyg jų amžiaus 
vra per urnai subrendę. Tėvai, 
dažniausiai visai nežinodami 
tikrojo dalykų stovio, džiau
giasi ir tokius peraugas vai
kus “gudriais“, “smalsiais“ ar
ba ir “išmintingais“ vadina.
O iš teisybės, tai ne džiaugtis jau žiurys; jis atvažiavęs 
ir didžiuotis, bet gailėtis tokių 
vaikų reikia. Jų ir kūnas, ir 
^ąmene, ir protas nėra tokiame 
stovyj, kokiame, sulyg jų am- nugarą. 
*,iaus, turėtų būti, 
k u nas labai greit gali prieš bi- 
e ligą suklupti, o per anksti 
šsiplėtojusi sąmonė ir protas, 

kad ir menkus nepalankumus

mėgsta kurie mažai supranta seną poli- 
Daugiaus gyrė 1. 
Prakalbai užsi- 

Jie dažniausia yra la- baigus buvo keletas klausimų,
perdaug bet jie plačiai visuomenei mažai 

darbieciai tik 
Bet vienas tai reik 
Pertrauskas klausė:pastebėt.

kaip žiuri Kapsukas į darbie- 
čius? Kalbėtojas atsakė: Kap
sukas taip žiuri j darbiečius, 
kaip ir jis (kalbėtojas) žiunė- 
jęs, bet kai atvažiavus ir pama
tęs daj’biečių darbus, tai kitaip 

tie
siai į “Laisvę“, o ne pas kai
riuosius, 
darbus,

bet pamatęs purvinus 
atsukęs darbiečiams 
Esą taip ir Kapsukas 

Jų silpnas padarytų ir spiautų ant darbie- 
čiii. Buvo dar klausta, ar A, 
D. A. 1). yra tarptautinė orga
nizacija. Kalbėtojas atsakė, 

jokio 
veiki- 
remia 

kuri

ga.
lyg jų

Antraip vertus, jeigu vaikai 
įerdaug miega, tai irgi jų kū
ne ir proto išsiplėtojimui ir 
sveikatai yra žalinga. Jie pa
prastai yra sutukę, sudiktėję, 
lx*t kas iš to, kad jų raume
nys ištižę ir be reikiamos jė
gos. Tokiems vaikams, tikrai 
sakant, stiprumo visados stin-

Jų sąmonė ir protas, eu- 
amžiaus, yra atsilikę,

sustingę, tartum, toli gražu ne
išsiplėtoję tiek, kiek reikia. 
Ir tai labai aišku: jiems per
daug miegant, |>erdaug dažnai 
ir sąmonė užgesinta laikoma,' • 
nėra progos jai plėstis, didėti 
ir stiprėti. Tas pats galas, ži
noma, ir su protu.

Taigi ir aišku dabar, kad 
kaip jau nėra gera dėl vaikų 
per mažai miegoti, taipjau nėra 
gera ir perdaug miegoti. Vis 
dėlto reikia galvoj turėti, kad 
tiktai labai mažas nuošimtis 
vaiku perdaug miega. M. Gross 
tėmijo pradiniu mokyklų vai
kus; jis patyrė, jeg stebėtinai 
menkas nuošimtis vaikų pa
kaktinai išsimiega, ypač vasa
ros metą. Faktas, todėl, yra 
laktu, kad didelė dauguma vai
kų nedarnugau smulki mažuma 
pakaktinai išsimiega, o vos tik 
kili gal būt ir permiega. Už
tat ir reikia kuodaugiausiai dė
mesio kreipti į tuos vaikus, ku
rie negauna pakaktinai išsi
miegoti. Čia turėtų tėvai ir 
šiai)jau vaikų auklėtojai žiū
rėti, kad vaikai užtektinai išsi
miegot ųų.

kad ji nepriklauso prie 
Internacionalo, bet savo 
mu yra tarptautinė; ji 
Pi r m ta k u n ų O rga n i zac i j ą, 
yra tarptautinė.

Darbiečiams buvo Karštoka, 
ypatingai tada, kai Petrauską 
prilygino prie kvailių. Girdi, jei 
nori tamsta triukšmą kelt, tai 
rėk kai durnas, o aš patylėsiu. 
Mat Petrauskas pradėjo darv| 
obstrukciją, kai kalbėtojas tu
rėjo atsakyt dar kelis klausi
mus.

Publikos buvo apie 1GO. Rin
ko aukas, bet kiek surinko, ne
nugirdau, nes užpakalyje sėdin
tys lermavo. — V. J. Z.

Indiana Harbor, Ind

M. Kemešienč, žymi 
iP-nia 

darbuotoja Chicagos lietuviuo
se, aplankys “Naujienų 
raščio 
lietuvių 
valstijose 
Missouri, 
si n, Ohio ir Pennsylvania.

kitame mieste ir <po kelių mė
nesių apsivedė. Ji buk buvusi 
ne “grinorka“—Tonis jau buk 
Ketvirtas buvęs. Visai tada per
simainė Tonio gyvenimas. Jau 
ne Tonis bosas, bet “jaunoji“. 
|lr vieton ją išvaryti, kur senu- 
• tę išvarydavo, dabar pats Td- 
’nis turi bėgti. Dabar Tonis 
vaigšto nusiminęs, kad jam na
mie nebėra vietos; jau ir senu-’ 
kės gailisi, kad buvo gera žmo
nelė. Bet šaukštai jau po pie
tų.

sey ir Massachusetts. Tose val
stijose per 1926 metus, statis
tikos parodė, kad buvo vienas 
motorinis vežimas ant kiekvie
nų 5.jį žmonių.

Už užregistravimą, leidimus 
ir tt. surinkta net $272,119? 
534, iš kurių $12,452,059 pa-’ 
skirta surinkimo f 
tr^c.ijos tikslams, *1H3,525,679 
valstijų keliams;
vietiniams keliams ir $21,795,. 
330 kelių bonams ir $1,408,825 

•įvairiems tikslams. (F. L. I. S)
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Naudokite

ir adminią-

$47,937,641
Coutf) feprup

Beveik 21,000^600 auto
mobilių Jungi. Valsti-

VUuo^uil« VaUtu' «o«uKul> 
•uome tReika^kife Tik

''BNinny}

dien-
reikalais ' skaitlingesnes

kolonijas sekamuorč
“Illinois, Indiana, 

Michigan, Wisoon-

“fandrėj

stelio gyventojas ir sunkaus 
darbo darbininkas. Iš pat pra- 
džų ir vėliau dirbo ten, kur visi 
lietuviai dirba
Kad pagerinti savo gyvenimą,
nusitarė užsidėti saliuną. Tai 
buvo senais laikais. Biznis ėjo 
neblogai ir uždirbdavo daugiau, 
negu “fandrėj“. Bet kuo dau
giau turi, to daugiau nori. Kiek 
prasikasęs, ^mė nebepasitenkin
ti savo žmona, — esą per sena, 
reikia, mat, jaunesnės. Ir se
nukei pasidarė nebesmagus gy
venimas. Net ir namie nevi- 
sados vietos turėdavo, tankiai 
“linksmas“ Tonis pasiųsdavo 
senukę pos kaiminus “praneš
ti“, kad jis nori “faituotis”. 
Tankiai jai prisegdavo nakvoti 
svetur, ar kur po stepsais ar 
beismante pasislėpus laukti kol 
jos 'Peilis užmigt. Pagalios se
nukė pradėjo sirguliuoti, kas 
kart vis labiau ir, pagalios, vi
sai sunkiai susil’Jd ir pasimirė. 
Tai buvo pradžioj metų.'

Palaidojo

nos pačios.

Tonis savo “myli- 
ir šoko ieškoti jau-

Susirado k u r-tai

“žilė galvon, velnias uode
gon“, sako sena lietuvių patar
lė. Yra tuo vardu ir vienaveik
smė komedija parašyta. Jei I 
bučiau geras rašytojas, tai ga-! 
lėčiau ir kitą panašią komediją 
parašyti, ir dagi keliuose veik
smuose, 
trumpai 
bėdas/'

Tonis

Bet gal užteks, jei 
aprašysiu musų Tonio

yra senas musų mie

—' . .■"■■"■■ —1 .... .. .  |
DEL JŪSŲ LABO

Norėdami pinigų ant mor- 
gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą. *

Iš viso 20.9911,333 motoriniai 
veži-mai užm'giKtruoti Jungt. 
Valstijose fl‘927 m. pirmus še-1 
Šius mėnesius, suli< žemdir
bystės I Apartam omto statisti
kų. Tos skaitlinės parodo padi
dėjimą 1,374,578, arba 7 nuo
šimčių už pereitus metus.

Valstijos, kurios parodo pa
didėjimus yra Tennesaee, So. 
Carolina, North t^arolina, Illi
nois, West Virginia, New Jer-

PAGRglNtlT SU 
“DIAMOND DAŽYVEMIS"
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

n(A Kiekvienas 15 
Vį/ centų pakelis tu- 

Uk zfo ri paprastus nu-
rodymus, kad 
kiekviena mote- 
r*s nusP^’ 

Wn| PĮ' vuo.ti švelnia 
y spalva arba nu

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

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

Yra nors vienas kiekviename ofise

ZIN AI JURGI AS HE - k 
ČIA U RŪKĘS PER DVI 1 
DIENI IR AS JAUČIUOS 
.DAUG GERIAU f----------

vnri, *aQ JVJ.*AS

m BorderCs ^I^tas 
'conde^.^'^uiau^0^

u prirengti. t***r'JSK®Li >«•

SS®! 

\\orAen WA« 
York,

..--.L. py,

?WEEK ...

n 

Mainyti 
I Savo 
Srinj 
Pianų, 
Fonografų 
Ar 
Kitokį 
Muzikali 
Inotrumcntg
PI 1114 
Vertę 
Laike 
šio 
Išpardavimo!

Negalit 
Atvažiuoti
m mni. 
Mm 
Palaikytini 
Viena 
Ontfitų.
Taipgi
Turim 
Daug 
Kitų 
Orojikllų 
Outfitu-
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Klausyk docaS ižbuyau> 
BE CIGARETŲ KETURIAS L_ 
DIENAS w |R TAS KUTENIMAS 
MANO GERKLĖJE VISAI r----"LDINGO q-

JOKŪBAI MANO GERKLE 
JAU VISAI ATSITAISĖ 
AŠ MEČIAU RUKįSr—

W

Dykai Nuo Dusulio ir 
Hay Fever Kenčian

tiems
Dykai I.šbandym iH Metodo Kurj Kiek

vienas Gali Vartoti Be Jokių Ne
malonumų įr Sutrundymo Laiko

M«sh turime metodn <lel aukontroiiavimo du> 
•ulin. ir nor’mo, k«<l jus pabandytumAt mu
sų itla'domis. Nežiūrint ar jūsų liga yra se
na ar nauja, ar yra chroniškas dusulis ar
ba Hay Fever, jus turėtumėt reikvauti dy
kai išbandymo mueų metodo. Nežiūrint ko
kiame klimate jus gyvenat, neš'urint koke 
jūsų darbae arba amžius, jei jųe kenčiate 
nuo Dusulio ir Hay Fever, musų metodas 
turės jums pagelbėt" greit.

Mef norėtume specialiai atsiųsti tiems, 
kuriems jokios įkvėpuojamos gyduolės, opiu
mas, garai, "patentuoti durnai" ir t. t. ne
pagelbėjo. Mw norime daručiai kiekvienam 
musų išla domis, kad musų metodas prašu. 
Ilns sunkų kvėpavimų Ir dusui].

Šis dykai pasiūlymas yra svarbus, kad jus 
nenraleiatumėt nei dienos. Ruėyklt tuojau Ir 
bandyk’t tų metodų dabar. Neaiųskit pini
gu. Tiktai atsiųskit kuponų. Darykit tai 
llandle.

DYKAI IŠBANDYMUI KUPONAS 
FRONTU9R A8THMA CO., 
70 F Frontier Bldg., 462 Niagara St, 
BuDhId, N. Y.

Priaiųakite dykai iiVandymui Juau me
todų :

i L. f ABIAN & Co 
KOI) W. 35th St.

(Halsted & 35 St.)
Bouk’vard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

tis patarnavimas.
______________________________________________________________________________________________

JAU BUS SĄVAITEV 
PRANAI KAIP AŠ NE
TURĖJAU Cl GARĘTO II 
iMANO gerkle yra-

■*- -t-*

IŠ ciA~

' M RŪKYTUM O*-’ C° 4^ 

; I°ERA NĖ KOStH-f®
TAVO

- SKRYBĖLĖ
. I —

OLD GOLD
Tai švelnesnis ir geresnis cigareta:;

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi

Cigaretes

°*f TKL ASMC Qf 7HIMALL

Produktas S». IcrUJnrO Co.. ,T0°
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Y W Y Y I NAUJI VOKIETIJOS SOCIAL- mas vienu balsu priėmė rezo-
4^. & ■ 1^1 I f B DEMOKRATŲ LAIMĖJIMAI. [Uncijų, kurios dalį čia paduoda-

"Perversmo metu ir vė
liaus socialdemokratija, kuo
met kitose valstybėse nuola
tos upeliais liejosi kraujas, 
Austrijoje apsaugojo žmones 
nuo pilietinio karo. Buržua
zijos partija, vadovaujama 
prelato Zeipelio, veda tokią 
politiką, kuri baisiai aštrina 
priešingumus ir grasina pa
versti ekonominę ir politinę 
kovą pilietinių karu . Social
demokratija savo programe, 
kuris buvo priimtas Linzo 
suvažiavime, pripažino, kad 
tam .tikrose istorinėse sąly
gose yra galima klasių ko
operacija. ar tai koalicinės 
valdžios formoje, ar kurioje 
kitoje formoje.' Bet kol bur
žuazinės partijos neatsižada I 
savo‘.pastangų sunaikinti so-' 
cialdėmokratiją, tol jokia ko
alicija nėra galima. Suvalia-1 
mas pareiškia, kad Zeipelio 
vyriausybės sistema ne tik 
nėra sutaikoma su ekonomi-j 
niais, socialiniais ir kultūri
niais darbininkų klasės rei
kalais, bet kad ji stato pavo- 
jun ir tolesnį demokratinį 
respublikos vystymąsi. Visi, • 
kuriems, rupi išvengti pilie- [ 
tinio karo ir įsteigti saugu-, 
mą, idant neišvengiamos ka
pitalistinėje visuomenėje kla
sinės kovos eitų ne katastro
fų keliais, bet demokratijos 
sąlygose, kurios užtikrina 
dvasios ginklams pirmenybę 
prieš smurto įnagius, yra ra
ginami kartu su darbininkų 
klase stoti prieš buržuazinio

ma( iš tiesų, Austrija turėjo 
koalicinę valdžią tuoj po karo, 
nuo 1918 m. iki 1920), bet kun. 
Zeipelio vedama keršto ir smur
to politika verčia socialdemo
kratus eiti griežtos kovos ke
liu, atmetant visdkį kooperavi- 
mą su buržuazija.

Suvažiavime buvo daug kal
bėta apie liepos m. 15 d. sker- 
dynę Vienoje, kurią surengė 
Zeipelio |>olicija. Partija nuta
rė, kad ateityje bus galima to
kių pasibaisėtinų dalykų iš
vengti tiktai tuomet, kuomet 
darbininkai nedarys jokių de
monstracijų be partijos centro 
ir unijos centro žinios.

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Paleidžiant mums išnaikinti juay žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes. 
Turim 67 mėty patyrimą. 

Ofisai svarbesniuose miestuose 
Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERM1N ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

Lapkričio nūn. 13 d. įvyko 
valdžių rinkimai mažoje Vokie
tijos valstybėlėje llessene, lais
vam (autonominiam) mieste 
Bremene ir laisvam mieste 

i Danzige. Smulkių davinių dar 
i nepranešta, bet jau žinoma, kad 
visuose šituose rinkimuose tu
rėjo didelių laimėjimų socialde
mokratai.

(Jeriausia socialdemokratams 
jmsisekė ‘Bremeno mieste ir te
ritorijoje, kurią iki šiol valdė 
buržuazinis blokas, sudarytas iš 
demokratų, liaudininkų ir naci
onalistų. Keturiolika teritori
jos ministerių ("senatorių”) — 
visi buržujai. Vaudančiųjų bur
žuazinių partijų blokas susidė- 
jo nuo 1924 m. iš 65 atstovų, 
prieš kuriuos stovėjo opozicijo
je 46 socialdemokratai ir 9 ko
munistai. Gi dabar, kaip pa
duoda telegramos, socialdemo
kratams trūksta tiktai 100 bal
sų, kad turėjus Bremeno seime 

. Dalyvavo veik hnėnesį partijos centras turėjo j.\bsoliuci* ^"Kunią, 61 atstovą, 
■gatai. Susirin-<82.118' pajamų ir $1,952 išlaidu. Manoma, k;"> trukstand.us 

t 100 balsų socialdemokratai len
gvai gaus, kuomet bus suskai
tyti balsai jurininkų, kurie ran
dasi kelionėje ant laivų ir ku- 

fonduose rie sulig i8tatymu turi teisę 
balsuot laiškais.

American Appeal” už spalių ,Hessen0 valstybėlė tur-but ir 
tolinus pasiliks buržuazijos val
džioje, bet socialdemokratų at
stovų skaičius žymiai padidėjo. 

; Smarkiai paaugo socialdemo
kratų atstovybė ir Danzige, 
kur rinkimus prakišo ne tiktai 

Savivaldybių rinkimuose, ku- buržuazinės partijos, bet ir ko- 
rie įvyko 330 Britanijos miestų ,nunls^aL

Ofidilinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

____________ ____________ —1---------------1   -
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1789 S. Salsted St.
P. Grigaitis, 1789 S. Halated St.
I)r. A. Montvidas, 1579 Mikvauke Av
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St.' Į
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chlcago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetą*:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, Į 
! 6829 Calumet Avė., Chicago, III. 
t Sekretorius — Anton J ūsas, 3959 Ar

cher Avė., Chicago, UI.
1 Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi

cago, III.
Kasierius — A. Lekuvičia, 2404 W. 

Division St., Chicago, III.
Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 

ern Avė., Chicago, III.
Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

Peoples Furniture Co
LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)

Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md ACID VIDURIUOSE
■? ■—j

S S VIII Rnionn socialistų partijos fi- l. &. d. v ui Rajono NANSINĖ atskaita.
Konferencija

Socialistų Partijos naciolis

“Phillips Milk of MagBesia” 
Geriau negu Soda

Lapkričio 13 d. "Naujienų” i ofisas paskelbė raportą už spa*- 
name įvyko L. S. S. VIII llajo-Įlių mėn. Iš jo matyt, kad per 
no konferencija, 
visų kuopų delegatai.
kimą atidarė drg. Skamarakas. j Kartu įsu balansu nuo rugsėjo 
Dienotvarkę parūpino drg. A.'mėnesio susidaro spalių mėn.

31 .d. balansas iš $371.82.
Partijos turtas

i 976.42.

Dienotvarkę parūpino drg. 
dusas, prot. raštininkas. Tvar-! 
kos vedėjų tapo išrinktas drg. į Partijos turtas vertas $7,? 
Skamarakas. 1976.42. Įvairiuose 1---------

Mandatų peržiūrėjimo komi- andasi apie $500. Savaitraštis 
sijon išrinkta draugai: J. B.
Aglinskas, Vainauskas ir Vilis. mėn. davė $89.15 pelno.
Neatsilankė 4-tos kuopos dele
gatas drg. Menas ir 81-mos 
drg. Lapaitis.

Skaityta protokolas VIII raj. 
arba sutrauka viso to darbo, 
kuris nuveikta prieš pirmesnę 
konferenciją. Pažymėta kuopų

ANGLIJOJE: SOCIALISTAI 
KYLA, KOMUNISTAI 

SMUNKA.

skaitlius, narių skaitlius, pini- 
giškas stovis ii- tlarbuo-

tė. Protokolas vienu balsu pri-

iapkričio mėn. 1 d., Darbo' Par- 
tiju. užkariavo clau^iaus kiup 
jimtą naujų vietų miestų tary-

imtas.
Iš kuopų raportų paaiškėjo, 

kad nekurtos kuopos kaip narių 
skaitliumi, taip ir finansais pa
stebėtinai sparčiai progresuoja; 
kitos kuopos laikosi kiek silp
niau, tačiaus reikia tikėtis, kad 
ir jos n?atsiliks, ką parodo 
energingas delegatų ūpas.

L. S. S. VIII raj. vra jau 
nemažai darbo atlikęs praeity
je, o ir ateityje nutarta spar
čiai darbuotis. žiemos sezone

• l/Ose, paverždama tas vietas 
konservatoriams, liberalams ir 
nepriklausomiems. Tenka pa
brėžti, kad šita pergalė tapo pa
tiekta nežiūrint konservatorių 
ir liberalų ‘susiblokavimo prieš 
; ocialistus.

Bet kuomet Britanijos socia
listai parodė savo didelę pajėgą, 
kai komunistai tuo pačiu laiku 
visiškai susmuko. Maskvos da- 
vatkų partija visoje Britanijoje 
turėjo vienintelį miesto tarybos

l Austrijos Sociulde-

i mokratų Šuva- 
žiavimas

bloko valdžios sistemą.”
Austrijos socialdemokratai 

tuo budu pripažino, kad koalici
ja su buržuazinėmis partijomis 
tam tikrose sąlygose yra gali-

bus visa eilė prakalbų surengta. 
Rajono finansai randasi neblo
gam stovyje.

C.ook County Soc. Part. dele
gatė draugė Banienė (kiti neat
silankė) pranešė, kad Soc. Par
tijos veikimas esąs labai gyvas, 
kad nuveikta labai daug darbi
ninkams naudingų darbų. Ap- 
švietos srityje surengta daug 
prakalbų, prelekcijų, paskaitų, 
daug naudingos darbininkams 
literatūros išplatinta; be to, fi
nansai taipjau gerai stovi. Tik 
delegatė rugoja, kad atstovai 
nuo L. S. S. nesilanką Soc. 
Partijos susirinkimuose. Tai 
yra negerai. Tuomi mes paro
dome savo neveiklumą, apsilei
dimą. Taip- toliaus neturėtų 
būti, ypač matant netik kad 
Europoje, bet ir čia J. V. A. — 
kaip Readinge, Pa., — milžiniš
kus Soc. Partijos laimėjimus. 
Tie laimėjimai reikalavo kant
raus darbo ir tik per neatlai- 
džią musų draugų kovą atsiek
ta taip didelio progreso.

L. S. Sąjunga savo darbu pa
sirodė tuom, kad Liet. Soc. 
Dem. Partijai paremti pasiuntė 
nemažą sumą pinigų iš iždo, be 
to yra dar nemažai turto, šiaip 
irgi turėtų dauginus parodyti 
veikimo, ypač kuopų organiza
vime. Tačiaus reikia tikėtis; 
kad greitu laiku tai padarys, 
nes šioje L. S. S. VIII raj. konf. 
patyriau, kad yra atbalsių iš 
kitų miestų, kur musų simpati- 
zatoriai kreipėsi delei informa
cijų tverti naujas L. S. S. kuo
pas.

— J. B. Aglinskas,
Spaudos Kom. nar.

narį (aldermaną), gi šiuose 
linkimuose ji ir tą patį praki
šo. Kiti komunistų kandidatai 
irgi gavo daug mažiaus balsų, 
negu pernai metais.

HARBURGO BURMISTRAS 
SOCIALDEMOKRATAS.

Po didelių socialdemokratų 
laimėjimų įvairiuose Vokietijos 
savivaldybių rinkiniuose keliuo
se stambiuose miestuose pateko 
į burmistrus vietas socialdemo
kratai. Taip, pirmiaus buvo 
pranešta apie socialdemokrato 
burmistro išrinkimą Koenigs- 
Lerge (Karaliaučiuje), dabar 
pranešama, kad socialdemokra
tas tapo išrinktas burmistru ir 
liarburgo mieste. L’ž jį (Dr. 
Dudek) paduota miesto tarybos 
susirinkime 36 balsai prieš 13. 
Miesto valdžia tapą sudaryta iš 
8 socialdemokratų ir 1 demo
krato.

HAMBURGO SEIMO PIRMI
NINKAS SOCIALDEMO

KRATAS.

Laisvam mieste Hamburge, 
kur nesenai buvo rinkimai į 
“piliečių tarybą“ (seimą) ir 
rinkimus laimėjo socialdemo
kratai, seimo prezidiumas tapo 
sudarytas sekančiai: preziden
tas socialdemokratas R. Ross 
(154 b. iš 156), pirmas vice
prezidentas komunistas Gunde- 
lach (80 b. prieš 40), antras 
vice-prezidentas vokiečių nacio
nalistas Dapel (86 b. prieš 38). 
Visi keturi sekretoriai social
demokratai. /

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai •

/■ — 1 
Tel. Boulevard 0214 

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M.’YUŠKA & CO.

4604 So. Pailina St, Cklcago, III. 
----------------- ----------------------J

Spalių mėn. pabaigoje ir lap
kričio pradžioje Austrijos soci

aldemokratų partija laikė savo 
metinį suvažiavimą. Apie par
tijos stovį šioje vietoje buvo ra
šyta jau pirmiąuą,. pasiremiant 
raportais, prirengtais suvažiavi
mui.

Svarbiausias klausimas suva
žiavime buvo koalicija su bur
žuazinėmis partijomis. šituo 
klausimu (du gabiausieji parti
jos vadaiį Otto Bauer ir Kari 
Renner, perskaitė po referatą. 
Paskui tęsėsi debatai, kuriuose 
dalyvavo keletas dešimčių kal
bėtojų. Pagaliau, suvažiavi-

Trijp dieny 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritėtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uzdėgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Conv 
pany, Atlanta, Ga. (apg) x

UŽTIKRINA SAUGUMį 
“BAYER ASPIRIN”

Vietoje sodos nuo dąbar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso 
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. DvideŠimtis penki ir pen- 
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bite kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillips nuo 1875.

DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVAS CH1( AGOJE

MUZIKOS SKYRIAI
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4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St
Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROfilS, Vedėjas

TYT?"TrrnTTiiinnTn'TinTiinniniiiriixixiixuiiniixz
xxxxillILlllIxllliyillY^

Užlaiko viską dėl namų 
TAIPGI 

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Yra pilnai aprūpinti su didžiausiu pasirinkimu 
parinkčiausių Amerikos muzikalių išdirbisčių 

produktais

KIMBALL PIANAI
R. C. A. RADIOLAS

ATWATER KENT RAŪIOS ir tt.
Reikalaujanti bile muzikalio daikto, buki

te tikri, kad Lik šiose Lietuvių Krautuvėse ra
site geriausius daiktus už žemesnę kaina ir 
prieinamesnes išlygas. Taipgi mes užlaiky
dami patyrusius pianų ir radio raekanikua ir 
patarnavimo žmones, visuomet galime suteikti 
geresnj patarnavimą ir pilną užganėdijimą 
kiekvienam.

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS

Vartokit be jokios Baimis 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

BAYĘfj

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų '

Kol jus nematot* “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
’et’o, tai jus dar negauna t tik- 
•o Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
lešimtis penkių metų nuo

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
‘Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose pd 
24 ir 100.

SERGANTI ŽMONES
Del cerianelo tr grelčlaaaio 

pasitarki*

»
Dr. B. M. Ross 

Specialistu
Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo * gydvme 
chroniškų ir uikri- 
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, nrivatišku ir 
slapty ligų, juma y- 
ra garantija jo at- 
sakojningume. Pasi

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

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

Crilly Bailding
Imkite elevatorių iki penkto auklto. Vy

rų priėmimo kambarys 606, — Moterų 608. 
Ofiso valandiM kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plet, Paned61yj. SerodoJ ir Subatoj nuo 10 
ryte iki 8 valandai vakare.

Barbenti Centrą

»

Naujienų “Classified Ads
Reiškia

Kiekvienas Naujienų skaitytojas ir skaityto
ja ras čia dėl savęs dalykų, kurių ieško, už labai 
žemas kainas. Tai yra didžiausias bargenų cen
tras, kuriuomi pasinaudodami galite sutaupyti 
sau daug pinigų. Štai kas tenai skelbiama:

Plumbingo reikmenis 
Šildymo reikmenis 
Stogų taisymas 
Elektros reikmenis;
Automobilių taisymas Apartamentiniai namai 
Namų budavojimas Bizniavi namai
Anglis
Ledas
Skalbyklos
Pianai
Vargonai
Furs-kailiai

[vairus rūbai 
Aukso daiktai 
Pardavimui bizniai 
Bungalows

Lotai
Fanuos
Trąšos daržams

4^

Radiolai

Automobiliai

t

Ir daugelis kitų dalykų galima rasti Naujienų 
‘‘Classified” skelbimuose.

Skaitykit Naujienų “Classified Ads”, tėmykit 
ten skelbiamus bargenus ir patirkite jų vertę — 
tas atneš jums naudą.
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NAUJIENOS-
Tie Uthainiaa Daily Nrara

Publiahad Daily lirapt Sunday 
by th* UthvanlM Daily Nawi JiK

Kditor P. GRIGAITIS 

1799 South Haleted Street 
/ Chicago, III

Telephone Rooeevelt MM

Subacription Rateci 
18.90 per year in Canada 
17.00 per year outgide o< Chi< 
18.00 pv year in Chicago.

8c. per copy.

Entered a* Second Clasa Mattar 
March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undar the net of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, liekiriaat 
rakmadlenlu*. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halstad St., Chicago, 
III — Telefoną*: Rooeevelt 85M.

UšsimokSjimo kainai

Chicago ja — paltu:
Metam* ______ _____
Pūrai meti .............................
Trim* mlneaiam* »——

Vienam minrald
Chicagoje per neiiotoja*i 

Viena kopija ___ _—
Savaitei _____________
Minėsiu!____________

Suvienytose Valstijose, ai 
paitat

Metama______________
Pūrai metų .....................
Trim* minesiam*
Dviem mėnesiam*
Vienam minėsiu!_____

Lietuvon ir kitur uiaiealnorai
(Atpifiata)

Metam* ____________
Pūrai metų _______ __

F8.00

160

.75

18c
71c

17.00
8.10
1.75
1.26

*75

08.00 
4J0 
150

Pinigu* reikia siųsti palto Mon*y 
orderiu kartu ra uieakyma.

ŠMEIŽTAI PRIEŠ LIETUVOS TREMTINIUS

bolševikai, žinodami, kad sviete asilų yra pakankamai, 
tuos muilo burbulus laido, ir, sprendžiant iš musų kle
rikalinių ir kvašistinių laikraščių, — turi pasisekimo.

: Apie Įvairius DalykUS j

vaičių išmoks kaip tuos instru-' 
mentus operuoti. Tąsyk 
galima sudaryti puikiausi 
strą.

Bet ar toks orkestras 
seks sudaryti, ar ne, — 
parodys ateitis.

bus 
orke-

pasi- 
tatai 

—- K. A. *

Kruvini bolševikų 
darbai. - Etero 
bangų muzika

V. Brunovskis, kuriam pasi
sekė pasprukti iš budelių-če- 
kistų nagų, Berlino laikraščiuo
se rašo labai įdomių dalykų apie

I kruvinuosius čekos darbus.
Nežiūrint į tai, sako jis, kad 

Ge-Pe-lT. slėpė ir slepia savo
, ... darbus, kad ji baisiai bijosi vie-

Musų kvašistai ir klerikalai pastaruoju laiku labai I Suinos, vienok tiek Rusijoj, tiek 
daug visokių nesąmonių pliauškia apie Lietuvos politi- ■ ir užsienyj yra gerai visiems 
nius tremtinius, remdamiesi daugiausia tomis “žinio-žinoma, kad masiniai žudymai 
mis”, kurios ejna iš Maskvos. ' |bolSevikijoj eina- be paliovos

Vienas Amerikos korespondentas anądien telegra- J Rusljoj viešpataus bo|ševikų 
favo iš sovietų sostinės, kad Pilsudskis rengiąsi, kaip J valdžia. Tos valdžios yra jau 
tik pasitaisysią keliai, traukti Lietuvon ir ją užkariau- toki prigimtis, kad be kraujo 
ti. Savo telegramoje jisai pasakojo, kad Lenki jos * dik-• praliejimo ji.negali apsieiti. Jei- 
tatorius šitam savo žygiui pasinaudosiąs Lietuvos so-i£u ttt valdz,a atsisakytų nuo 
cialistų talka, nes, girdi, "Lietuvos socialdemokratų 
partija daugiau simpatizuojanti Lenkų socialistams, ne- 
kad Voldemaro diktatūrai.”

Buvo tenai pasakyta, be to, kad pabėgėliai iš Lie

teko ir 10 kaimiečių, kurie buk 
organizavę “kulokišką sukili
mą”, trys darbininkai ir keli 
anarchistai. Tokiu budu 1926 
m. tik Butyrkų kalėjime buvo 
sušaudyta 227 žmonės. Visa tai 
atliekama slaptai, ir bolševikų 
laikraščiai nič nieko apie tuos 
sušaudymus nerašo. Per penke
rius metus Ge-Pe-U tik jtris 
kartus paskelbė sušaudytų są
rašus: sušaudymą trijų Lenin
grado valiutos valdybos darbi
ninkų, 9 Maskvos banditų ir 20 
monarchistų, kurie dar visai 
nesenai

......................- —

Skaitytojų Balsai
[Ui išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

U

Reikia Naujų Žmonių 
SLA. Pildomojoj 

Taryboj

kurie *dar visai 
tapo nugalabyti.
pasmerktuosius mirti 
tik tuose atvejuose, 

lalikraščiai atpasakoja

tų, kaip iš kortų namelis vėjui 
papukus.

Klausimą apie masinius žudy
mus, kuriuos atlieka Kremlio ir 

tuvos, po nepasisekusio sukilimo prieš Voldemarą, ne-' Lubiankos diktatoriai, reikalin
ga vę leidimo apsigyventi Latvijoje ir turėję keliauti'ga į dvi dalis padalinti: a) ma- 
Vilniun, ieškodami “Lenkų protekcijos”. 'sinius žudymus laike pilietinio

. . (karo. Kiek tuo laikotarpiu če-
Visus šituos ir kitus dar žioplesnius prasimanymus ■ ka j$skerdė žmonių, — to nie- 

musų kvašistinė ir klerikalinė spauda priėmė už gryną kas nežino. Tikrą nužudytojo 
pinigą ir ėmė bliauti, kaip už liežuvio pakarta, kad Lie- skaičių nežino ne tik politbiu- 
tuvos socialistai jau “atsižada Vilniaus”, “parsiduoda.bet jį nežinojo net 
lenkams ir t. t. Pasirodo, kaip lengva bet kam musų Tarp kitk(>, besiartin&nt 
klerikalus ir smetonininkus vadžioti už nosių! penkių metų sovietų valdžios

Ar gi jie visai neturi savo smagenų? Juk net ir'gyvavimo sukaktuvėms buvo 
Sirvydas su Šimučiu žino, kad didelė dauguma Lietu-'pasiūlyta čekos archivus peržiu- 
vos politinių pabėgėlių yra apsigyvenę Latvijoje ir kad^ti. Pasiūlymas buvo atmes- 
ju tenai niekas nekliudo, bet, priešingai, valdžia ir vi-'^as’ nes’ neatėJ° dai }am 
suomene ziuii į juos labai palankiai. Rygoje eina pa e- ^g^dyj, kai šis klausimas buvo 
gėlių organas “Liaudies Balsas”, Rygoje buvo atlaiky- svarstomas, L. Trockįs davė 
tas pabėgėlių kongresas — o musų klerikaliniai ir fa- įnešimą, kad ‘čekos skiepuose 
šistiniai peckeliai tiki durnoms pasakoms, kad politi- (Lubiankoj) butų įsteigti keli 
niai Lietuvos emigrantai esą priversti dumti iš Latvi- kambariai slaptiems komunistų 

jos pas Lenkus!

rašoma 
kuomet 
teismo procedūrą. O tokie da
lykai, sako Brunovskis, atsitin
ka labai retai. Tokiu budu iš 
bolševikiškų laikraščių negali
ma spręsti a^ie tai, kiek Rusi
joj žmonių yra nužudoma. Pa
siremdamas surinktais davi
niais, Brunovskis yra tos nuo
monės, kad bolševikiškoj Ru
sijoj kas metai “prie sienos pa
statoma” 
ma) tarp 
nių.

(vadinasi, sušaudo- 
6,000 ir 6,500 žmo-

* «•

kom-
y • • 
šiaip

Keli šimtai muzikantų, 
pozitorių, mokslininkų ir 
paprastų piliečių turėjo progos 
išgirsti nepaprasto istrumento 
muziką. Ta proga pasitaikė 
Berline, . kuomet Leningrado 
Fizikotechniško Instituto pro
fesorius, Leo Tereminas, de
monstravo savo keistą išradi
mą. Prof. Teremino išrastas in
strumentas pagamina taip vadi
namą “etero bangų muziką”.

Susirinkusieji tikėjosi pa
matyti kokį didelį dalyką, bet 
visa ką jie matė, tai tik viduti
niško didumo dėžutę, kuri sto
vėjo ant stalo. Dėžutė buvo la
bai panaši į radio instrumentą, 
ir skyrėsi gal tik tuo, kad vir
šuj turėjo trilypį vamzdelį.

Jaunas rusų profesorius visai 
nepalietė instrumentą. Jis tik 
atsistojo tokioj pozoj, kaip di- 

1,309,000 kaimiečių, inteligentų, Irigentas prieš orkestrą. Pakako 
jam padaryti su rankomis kele
tą mojavimų, kaip pasigirdo ne
įmanomo gražumo tonai. Pa
keldamas ir nuleisdamas ran
kas, prof. Tereminas tai padidi
no garsą, tai pavertė jį pianisi- 
mu. Tuo budu klausytojai iš- 

___ girdo muziką, kuri jiems primi- 
tai yra ne spėjimas, bet išvada iš viešai žinomų faktų, šiandien “socialistinės respubli- nė Skriabino “Etiudą”.

Prof. Termino instrumentas

partijos dokumentams laikyti.
...................... | žymesnieji komunistai spė-

Toliaus, jie tiki, kad Lietuvos socialistai eisią j tai- ja> kad čeka išžudė.ne mažiau, 
ką Lenkų Pilsudskiui dėlto, kad jie simpatizuoją Lenkų kaip 250,000, ir ne daugiau, 
socialistams. Bet ar gi jie negirdėjo, kad Lenkijos so-|kaip 300,000 žmonių, šalia to 
cialistai yra opozicijoje Pilsudskio diktatūrai — kad .negirdėto istorijoj y žudymų 
jie meta‘iš partijos tuos savo žmones, kurie remia Pil- a““8 ,stojas‘ . dar šeWliai 

sudskį, kad Pilsudskis uždarinėja socialistų laikraščius? 'darbininkų, dvasiškių ir kt.,
Musų klerikalai ir kvašistai tiki Maskvos melagys- 1 kuriuos pūdė ir dabar tebepildo 

tems tiktai dėlto, kad jie nori joms tikėti! bolševikų kalėjimuose. Kromlio
“Naujienose” jau anądien, kaip tik atėjo telegra-»darbas pasidaro dar ryškesnis, 

ma iš Maskvos apie menamą Lietuvos soęialistų “tai- .kuomet prisimenama tas fak- 
, . . , . ,, t',• i i i • • i . i i j x • • tas, kad bolševikų ochrankosekimnkavimą Pilsudskiui, buvo pastebėta, kad tai vei- buvo nužu(|yta jr nukankinta 
kiausia bus Rusijos bolševikų inspiruotas šmeižtas. Ir tūkstančiai socialistų. Dar ir

kraštuose dabar kos” kalėjimuose ir koncentra-
rupi daugiausia neprileisti prie to, kad Latvija, Estoni->cij°s stovyklose tebesikankina.yra gana sudėtinas, bet jo prin- 
ja ir Lietuva sudarytu sąjungą, už kurią tvirčiausiakalimų!

stoja tose salyse socialdemokratai. Latvijos užsienių iigvjdavimo ir sukūrimo taip 
reikalų ministeris Cielenis, eidamas prie tos sąjungos, > vadinamos “Valstybės Politinės 
pasirūpino pirmiausia savo krašto užsienių politiką pa-1 Valdybos” (Gosudarstvennoje 
liuosuoti nuo anglų ir lenkų įtakos. Šituo tikslu jisai pa-iL°Iitičeckoje Upravieniję), ku- 
sirašė prekybos sutartį ir nepuolimo sutartį su sovietų-fį. ,yra zinoma k^po Ge-Pe-U. 
u- i- . r . .; . TZ .Pirmon galvon jokio hkvidavi-Rusiją kurias nesenai Latvijos .seimas ratifikavo. Ka- mo neįvyko Vjga kag |)UV0 pa. 
dangi Anglijos diplomatija buvo labai griežtai nusista- daryta, tai tik pakeista iškaba, 
čiusi prieš tas sutartis ir net grasino nebeduosią lat-1 Tokių masinių žudymų, kai 
viams kreditų, jeigu jie “drįsią” tartis SU Rusija, — tai .čekos viešpatavimo laikais, kuo- vės stiprumą ir skamba atatin

priversti Latvijos valdžią beveik kas naktį “prie sie-'kamais garsais. Kiekvienas ra- 
1—"” buvo statoma šimtai žmo-’dio entuziastas yra pastebėjęs

l šimtus ir kad jo imtuvas yra gana jaut-
- - - , v rus ir kartais išduoda keistus

Bet Latvijos socialdemokratai nenori, kad jų kraš-jkai ir vienetai; Šiaip visa kita garsus. Tie keisti garsai pa 
tarnautų kuriam nors imperializmui. Pasiliuosavę | tvarka faktinai pasiliko ta patijprastai pasigirsta tąsyk, kuo 
anglų “globos”, jie nori pasilikti nepriklausomi ir Brunovskis Butyrkų kalė-‘mot norima imtuvą nustatyti;

............................................................... i - L kuomet ranka
'Techniš

koj kalboje tas reiškinys yra ži
nomas kaipo “hetorodinis efek
tas”.

Bet tiek to apie technišku
mus. čia pakaks pasakyti tik
tai tiek, kad prof. Teremino in
strumentas gali sukombinuoti 
skirtingas elektros bangas. Ta
tai ir duoda galimybės sukurti 
muzikos garsus “pagal užsaky-

Išradimas, kaip pats prof. 
Tereminas prisipažįsta, dar toli 
gražu nėra tobulas. Ateityj iš
radėjas rengiasi padaryti dvyli
ką tos rųšies instrumentų. Geri 
muzikantai, sako jis, į porą sa-

’cipas yra tas, kad atatinkamo 
j dažnumo kintamoji srovė veikia 
• j membraną tuo metu, kai pra
dedama arčiau prietaiso artinti 
kurį nors elektrą turintį daiktą. 
Žmogus yra, kaip Dr. Crile 
tvirtina, savo rųšies elektros 
baterija. Ačiū tam, mojuoda
mas rankomis jis veikia savo 
elektra į prietaiso membranas 
(plokšteles)*, kurios pagal sro-

Maskva dabar mato progą [
žengti dar vieną žinksni toliaus Rusijos pusėn, būtent1108 J .

. ._x. f v . 1 mų, dabar jau nėra. b***iw*o .
susidėti su rusais prieš Angliją. ,desėtkus dabar pavadavo desėt-

1L I Jlf tfl 1 Ali L1/>1 • 1 1/4 ZA / t i L n si Ir Ii • • • x • w 1 • i

tas 
nuo , J*v UU1 1 Į7CVOllin.Vl 1XX • - -------------—----f--- V ----- ,
nuo rusų. Vienintelis gi būdas laikytis tokios neutralės .j’,n4e išbuvo keturis metus. 
pozicijos tarp angliško ir rusiško 
sudaryti Pabaltijo valstybių sąjungą.

. ... , . metus jam teko išgyventi pa-i paliečiama aparatas,imperializmo tai -ismrrktųjų mirčiai koridorJ1fje.1............................
11926 m. jis sumanė vesti sąra-

Taigi Maskva dabar ir deda visas pastangas, kad šą, kiek tame kalėjime bus su- 
šitas Latvijos socialdemokratų ministerio sumanymas šaudyta žmonių. Bėgių tų me- 
neįsikunytų. Šituo tikslu ji, viena, gąsdina latvius karo du nugalabyta buvo 182 -kaH- 
tarp Lietuvos ir Lenkijos baubu; antra, stengiasi dis- ?u‘ - . .. i
kredituoti Lietuvos socialdemokratus, kurie stoja už ^7^07^^ iš^l^ri^a- 
Pabaltijo valstybių sąjungą, ir paremti Lietuvos fašis- do ir sušaudyti į vieną naktį, 
tus, kurie tai sąjungos idėjai visuomet buvo ir yra prie- (Neįėjo į sąrašą ir iš Kijevo at

kari® taip- 
, Pra

vartu paminėti, kad prie baudi-

Į tą skaičių neįėjo 177 
v žmonės (daugumoj studentui),

i vežti 76 “banditai”šingi.
Kad Lenkija šiandie norėtų leistis į karo avantiu-|gl ^uvo sušaudyti, 

ras, tai yra absurdas. Dar didesnis absurdas yra ta P»-^buw pStyU *8^^ 

saka, kad Lietuvos socialdemokiatai (kuiie buvo vie- gm-įy protestavo prieš šalinimą 
nintėlė partija, griežtai priešinga Hymanso projektui!) >iš universiteto nepatinkamus 
remtų Lenkijos imperializmo užmačias. Bet Kusi jos studentus. J banditų skaičių pa

Dabar eina nominacija SLA. 
Pildomosios Tarybos, tad visi 
veda agitaciją už savo kandi
datus. Smarkiausią agitaciją 
veda bolševikai, kūne gvoltu ir 
Šmeižimais nori nominuoti sa- 
vo kandidatus. Nemažą kam
paniją veda ir fašistų kontro
liuojamas SLA. Sargybos Ko
mitetas, kuris nori pravesti se
nąją Pildomąją Tarybą, nes jo
je yra vienas fašistaujantis na
rys. (Jis yra silpniausias, tad 
norint jį pravesti, prisieina sto
ti už visą senąją Pild. Tarybą). 
Bet daugelis narių, gal didžiu
ma, ypač visi pažangieji SLA. 
nariai, jaučia, kad turi būti pa
daryta permainų SLA. Pildo
mojoj Taryboj. Kadangi da
bar visi agituoja, tai gal ir man 
bus leista pasakyti - keletą žo
džių SLA. Pildomosios. Tarybos 
reikalu.

Reikia pasakyti, kad dabar
tinė SLA. Pildomąja Taryba 
nėra blogiausia. Ji jau ilgą 
laiką gana tinkamai eina savo 
pareigas. Bet taip yra dėka 
ne visos Pild. Tarybos, o tik 
poros jos narių. Tai SLA. pre
zidentas S. Gegužis ir sekreto
rė P. Jurgeliutė. Jie dirba su 
didžiausiu pasišventimu ir at
sidavimu dėl SLA. ir neša vi
są sunkią naštą tinkamo SLA. 
reikalų tvarkymo. To negali
ma pasakyti apie kitus Tary
bos narius. Jie netik nepade
da prezidentui ir sekretorei 
dirbti ir nešti sunkiąją na^tą, 
bet stačiai nieko neveikia, o ki
ti gal ir nepajėgia veikti. Im
kime, kad ir iždininką. Jis y- 
ra senas veikėjas ir daug dir
bęs praeity, ir už tą galime 
būti tik jam dėkingi. Bet da
bar yra jau pasenęs ir veikti 
daugiau nebegali. Padėkoję 
jam už pereitą veikimą galime 
jį tik paliuosuoti ir leisti jam 
pasilsėti, o jo vieton paskirti 
jaunesnį, kuris galėtų daugiau 
veikti. Tokiu žmogum aš nu
matau adv. K. Gugj iš Chicago. 
Jis yra veiklus, energingas ir 
gabus žmogus, kuris galėtų 
daugiau nuveikti dėl SLA., ne
gu vien priėmineti pinigus ir 
išrašinėti čekius. Jis butų tin
kamas SLA. atstovas vakaruo
se, kur SLA. dabar daugiausia 
ir auga, ir kur būtinai reikalin
ga nors vieno SLA. valdybos 
nario.

Antras labai svarbus SLA. P. 
Tarybos narys yra SLA. vice
prezidentas. Jis yra komisijų 
pirmininkas ir tvarko visą S. 
LA. veikimą. čia reikalinga 
labai veiklaus žmogaus, gabaus 
organizatoriaus ir turinčio ne
mažai iniaciatyvos. Dabarti
nis vice-prezidentas netik to 
neparodė, bet visiškai nieko ne
veikia, o jam neveikiant nevei
kia ir visos komisijos, taip 
kad, apart tiesioginių užduočių 
atlikimo mokesnių priėmimo 
ir pašelpos ir pomirtinės išmo
kėjimų, SLA. veik nieko dau
giau neveikia, nors darbo bu
tų labai daug, o ir tokia milži
niška organizacija galėtų daug 
nuveikti. Reikia vice-preziden- 
tą pakeisti kitu. Tuo tarpu 
tai vietai galbūt bus tinka
miausias J. Neviackas — iš So. 
Boston, Mass. Jis ganu ener
giškas ir sumanus žmogus ir 
galėtų savo pareigas eiti daug 
tinkamiau už dabartinį vice
prezidentą.

Dabar apie iždo globėjus. Jų 
pareigos nėra didelės. Bet vis
gi jie yra Pild. Tarybos, tai-

[Pacific and Atlantic Photo!

Garsus Anglijos mokslinin
kas Sir Arthur Keith, kuris 
Anglijos mokslininkų susirinki
me griežtai parėmė Darwino 
evoliucijos teoriją.

gi centro valdybos, nariai ir 
nuo jų sprendimo labai daug 
priklauso. Jie, kaipo centre 
valdybos nariai, irgi turėtų 
daug daugiau veiklumo parody
ti, negu parodė ikišiol. Todėl 
mažiausia vieną jų reikėtų pa
keisti nauju, ypač fasistuojan- 
tį Danielių. Pažangieji žmo
nės negali savo* tarpe pakęsti 
fašistų ir ypač juos statyti 
kokias nors atsakomingas vie
tas. Jo vieton 'turėtume pa
statyti J. M. Bučinską iš Bing- 
hamton, N. Y. • Tai yra veik
lus, taktiškas žmogus ir butų 
tikrai naudingas SLA. centro 
valdyboje.

Reikia SLA. Pildomąjoj Ta
ryboj naujų žmonių, taip sa
kant “naujo kraujo.” Kaip 
stovintis ant vietos vanduo pa
sidaro netinkamas, taip ir am
žina valdyba lirgi pasidaro ne
veikli. To laipsnio dabar pa
siekė ir SLA. Pild. Taryba, ku-
rioj apart dviejų narių, niekas 
daugiau neveikia. Reikia tuos 
neveiklius narius paliuosuoti ir 
pastatyti naujus, veiklesnius. 
Juk visuomet nauja šluota ge
riau šluoja. Tad ir nauji na
riai bus datfg veiklesni, delei 
ko padidės visas SLA. veiki
mas, o tas išeis ant naudos ne
tik dėl SLA., bet ir visiems A- 
merikos lietuviams. SLA. yra 
didžiausia ir turtingiausia lietu
vių organizacija Amerikoj, tad 
ir veikime turi užimti pirmą 
vietą.

—Piladietis.

JŪSŲ AKYS

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

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.
PERLINES

QUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS .

Laiškas Iš Lietuvos
Jonas Skinderis, gydimas 

534 North 7Ist St., Clinton, 
Indiana, aplaikė tokį laišką iš 
Lietuvos:

“Mes atsiprašome, kad »taip 
ilgai gromatos nerašėm, ba no
rėjom sužinoti apie Pranciš
kaus nabašninko daiktus, apie 
kuriuos mums rašei. Mes nu
važiavome į Raseinius septy
nias mylias. Ten nieko nega
vome. Tik dar mus iškoliojo 
akydami: Ko paieškote pra
žuvusių daiktų?

Aišku, kad butų buvę palik- 
a ' taip pas kokį žmogų, tai 

butų rasta. O kad pas davat
kas ir kunigą paliko, (ai nėra 
ko ir norėti.

Atsiprašome, nepadyvikit 
musų tam žodžiui. Pas mus 
Lietuvoj didžiausi šelmiai tai 
davatkos ir kunigai.”

Dalykas, matote, buvo toks, 
kad 1926 metuose mirė Pran
ciškus Skinderis. Jo brolis, 
lonas Skinderis, pasiuntė Lie
tuvon, kai kuriuos mirusiojo 
likusius dalykus, kaip drabu
žius * ir dar pinigų. Siuntinį 
turėjo gauti mirusiojo teta, 
Uršule Gotautienė, Gudelių k., 
Jurbarko valsčiaus. Ir mato
te iš laiško, ką ji gavo.

Jonas Skinderis papasakojo 
dar kitą įdomų dalyką. Jo pa
motė, moteris kokių 65 metų, 
randasi šiandien Raseinių prie
glaudoje. Prašo pasiųsti jai 
::lk pinigų iš Amerikos, bet 
iepia siųsti dukters vardu. 
Kode! dukters? Gi todėl, kad 
iš prieglaudos neišleidžia jos 
net iki paštui nueiti. Jonas 
Skinderis al>ejoja, ar kartais 
pamotė netapo rrrevoliucionie- 
re, kad taip bijomasi išleisti 
ją iš prieglaudos. Report.

9 ’ — ’T. - _ . - - -

Del greito piniginių i 
reikalų atlikimo su * 
Lietuva, už pigią 
kaina, naudokitės 
Naujieinu k»hlegrAm»i

"Padarytos iš 76 ir 104 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds.” Dailus užbaigimas 
ir gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
konsertinos butų pažymėta —

“PEARL QUEEN”

Katalogus siunčiame dykai.

VITAK-ELSNICCT,
4639 South Ashland Avenue 

CHICAGO, 1LL,

Saugiausias 
būdas siųsti 

pinigus namo

Tai yra 
telegrafuoki! juos

NESIŲSKITE pinigų laiškais. 
Laiškai neina greičiau negu 
traukiniai juos veža. Jūsų mo
teris, vaikai arba motina na
mie gal reikalauja pinigų tuo
jau. Kuomet gausite užmokes
ti išmokėjimų dienoj, eikit 
tuojau į arčiausių Western 
Union Telegraph ofisų ir te
legrafuoki! pinigus namo.

| valandų laiko kaip jus už
mokėsite pinigus \Vcstcrn 
Union Iclegiapb ofise, tie 
pinigai bus išmokėti jūsų šei
mynai.

.V • f

Western Union Telegraph 
ofisas randasi netoli jūsų. Mu
sų klerkai yrox s|>e<‘ialiai iš
mokinti, Kad suteikus jums 
greitų, mandagų patarnavimų. 
Su pagelba musų Cable Money 
Order Service jus taipgi ga
lite siusti pinigus namo, ne
žiūrint kur jie Indų. Pinigai 
išmokami anos šalies, arba 
Jungtinių Valstijų pinigais.

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

K
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CHICAGOSv

ŽINIOS
Chicagos Sveikata
Dr. Herman N. Bundesen, 
sveikatos komisionidrius

Organiška širdies liga davė 
didžiausią skaičių mirčių Chi- 
cagoje pereitą sjmlių mėnesį..

Daugiau kaip 500 ypatų, iš 
viso skaičiaus mirusiųjų 2,886, 
mirė širdies liga pereitą mėne
si. Visas skaičius mirusiųjų 
širdies liga šiemet yra 5,279, 
kuomet pereitais metais į tą 
patį laikotarpį mirė 5,316 as
menys. Pagerėjimas galima iš
aiškinti tuo, kad imtasi tinka
mų priemonių kovai .su širdies 
liga, kai ta liga pirm keleto 
metų tapo pripažinta kaip vie
na, kuri daugiausia aukų nuva
ro į kapus, Jungtinėse Valsti
jose.

Vėžio liga šiemet rodo ma
žą padidėjimą, palyginus jos 
aukas su pereitų metų auko
mis. Pernai nuo vėžio ligos 
mirė 2,652 ypatos, o šiemet j 
tą patį' laikotarpį — 2,852. 
Labiau tobulus metodai dabar 
duoda galimybės nužiūrėti šią 
ligą. Todėl gal būt ir daugiau 
vėžio ligos pacientų pastebėta. 
O sugebėjimas’ lengviau iš
skirti vėžio ligą duoda vilties, 
jogei intensyvus darbas ap
saugoti nuo vėžio ligos prade
da rodyti rezultatų.

Plaučių uždegimas ima kilti 
aukštyn žiemos mėnesiams ar
tinantis. Spalių mėnesyje nuo 
plaučių uždegimo mirė 174 y- 
patos, kuomet rugsėjo mėnesį 
tik 51. Inkstų liga eina tuoj 
po širdies ligos. Del šios ligos 
šiemet mirė 305 ypatos. Del 
pripuolamo smurto, saužudys- 
tės ir kitokių priepuolių nete
ko gyvasties 361 y pa ta.

Kitos svarbios mirties prie
žastys yra: tuberkuliozia, ku
ris pakirto 179 aukas, vidurių 
kraujapludis — 121. įgimti sil
pnumai ir nenormalumai 
181.

Teismuose
Karts nuo karto Heporteris 

atlanko 17-to place ir Halsted 
gatves teismą. Užsuko ir va
kar. Užsuko ir nustebo: pusė 
Bridgeporto profesionalų čia. 
Kame dalykas?

O tas dalykas buvo toks. 
Pasiturinčios profesionalų šei
mos name gyveno rendaunin- 
kė. moteris; laikė ji taipgi vie
ną ar porą burdingierių.

Kur buvusi, kur nebuvusi, 
kartą musų moteris pareina 
namo, grabšt po mat rasų ar 
už pančiakos (to jau nežinau), 
ir pasigenda dviejų šimtų do
lerių. Uždususi, rendauninkė 
įbėga įstaigon, kurią namų sa
vininkai laiko, ir tuojau prie 
sūnaus, kuris tą įstaigą veda: 
tu, girdi, pavogei pinigus!

Jaunas vyras yra profesijos 
žmogus, pasiturįs, pažįstamas 
Bridgeportui iš pat jaunų die
nų. Kitas sūnūs lanko, rodosi, 
aukštesniąją mokyklą, sesuo 
lanko, regis, kolegiją. Visa šei
ma padori ir*švari. O čia kalti
nimas: tu pavogei $200! Moti
na kuone apalpo. Ne tie 200 
dolerių svarbus yra, bet var
das, gąrliė. Atiduoti du šimtu 
nesunku, bet atiduoti rejškia 
prisipažinti: ot l>oba ir bėgios, 
ir pasakos, kad pavogė, bet 
greitai pagavau ir priverčiau 
atiduoti.

—I" 'I *

lietuvis Kontraktorius
Suvodam i vieša* i 
elektros jiegą į nau 
Jue įr nenus namui i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam 
ant lengvo i i mokė j i 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2*91 - V - -r

Kas daryti? O tuo tarpu bo
ba jau pasileido su liežuviu, 
kad toks ir toks pavogęs jos 
pinigus, šitaip kaltinamas vai
kinas, nebepa kęsdamas kalbų, 
turėjo išimti varantą, idant su
laikius bobos liežuvį. Taigi 
vakar ir įvyko teismas.

Teisėjas klausia bobos: ko
dėl tu manai, kad tavo pinigus 
vaikinas paėmęs? Burtininkė, 
esą, taip spėjusi. Teisėjas klau
sia, kodėl tu pas ją ėjai? Ge- 
ležinieiu", girdi, patarusi. Teisė
jas. valstijos advokatas Ku
činskas, liudininkai ir šiaip 
žiopsotojai, ir net juodukas 
klerkas negali susilaikyti nuo 
juokų.

Teisėjas klausia p-nios Gele
ži n ienės, ar ji patarusi bobai 
kreiptis į burtininkę. P-nia Ge- 
ležinienė sakos} pirmą sykį ji 
girdinti apie Jokį patarimą. 
Teisėjas atjojančiai žiuri į 
lx>bą ir sako, kad jam rodosi, 
kad bobai ko tai trūksta, kad 
ne visi šulai vietoje.

Jauno biznieriaus pusėje gal 
kelios dešimtys profesionalų ir 
Bridgeporto biznierių, kurie 
liudija, jogei jie pažįstantys 
tą vyrą nuo pat jo jaunų die
nų, jogei jis yra padorus vy
ras.

Abejonės teisme nelieka nei 
pas vieną, kad boba prisikabi
no, idant grūmojimo pagelba 
išgavus pinigų (bląck mail), 
arba nežino, ką ji daro.

liet teršimas gero vaido rei
kia sustabdyti. Taigi teisėjas 
paskiria bobai tokią bausmę: 
baudos vienas xdoleris; be to, 
Iniba turi palikti teisme 1,-000 
dolerių bondsą; jeigu ji ir to
liau neliaus niekus pliauškus!, 
tai pražudys $1,000.

Teisėjas duoda bobai pamo
kslą: girdi, tu gali pamiršti, 
ką aš tau sakau, liet žinok, 
kad teismas nepamirš, ir jei 
dar kartą kam nors imsi ple
pėti tokį šilo jauno vyro kalti
nimą, tai tavo tūkstančiui do- 
’erių bus good bye.

— Reporteris.

Jusu Saugumui
Michael Hughes
Policijos viršininkas.

Saugokitės pedliorių:
Del to, kad jie neatsargus, 

daugelis tūkstančių chicagiečių 
kas metai yra apgaunami suk
čių, vyrų ir moterų, kurie par
davinėja neva importuotas pre
kes, mezginius, kaurus, saikas, 
Irlandijos drobes ir tp.

Visokiausias reikmenas, nau 
dujamas namuose, šie sukčiai 
pardavinėja kaip atgabentą iš 
užsienio tavorą. štai jums kau
rai, indai, vazos ir šilkai, ku
rie pardavinėjama pasakiško
mis kainomis kaip importuoti 
ta vora i, kuomet tikrenybėje 
jie esti padaryti čia ir yra pi
giausios rūšies.

Kiltas sukčių įplaukų šalti
nis, tai kailiai. Nudažytos kiš
kio skarelės pardavinėjama 
kaip brangiausi kailiai.

Geriausia yra pirkti tik ži
nomose krautuvėse, kurios at
sako už parduotą jums tavorą. 
Įsidėmėkite nurodytus aukš
čiau , patarimus ir padėkite 
mums tuos sukčius išvyti iš 
miesto. i

AR JUS NORĖTUMĖT 
TURĖTI TOKI GERĄ 

APETITĄ

Nitku nėra lengvesnio! Vartok i t 
Trinerio Kurtųjį Vyną kuris išvalys 
jūsų skilvį ir prašalins visas berei
kalingas atmatas kurios pagamiąa 
nuodus jūsų virškinimo sistemoj. Jus 
paskiau jausitės kaip naujas žmogus. 
“Frackville, Pa., Sept. 19. Trinerio 
Kartusis Vynas yra geriausios gy
duolės. Aš buvau gydomas ir dar gy
domas ir man niekas nepagelbėjo. Aš 
pabandžiau Trinerio,Kartųjį Vyną ir 
dabar jaučiuosi daug geriau. John 
Tatusko”. Naudingas kuponas randa
si kiekviename pakelyje. Nuo rudeni
nių reumatiškų ir neuralgišku skau
smų Trinerio Liniment yra nepaly
ginamos gyduolės.

Nieku budu neįsileiskite ne
pažįstamų pedliorių į namus. 
Daug pasibaisėtinų nusižengi
mų pasitaiko tik dėl neatsar
gumo., Padėkite mums apsau
goti jus.

SPORTAS
ŠACHMATŲ TURNAMEN- 

TO REIKALU

Jau golfo dienos beveik už
sibaigė, o jei dar neužsibaigė, 
tai tuoj baigsis. Sniegas ir le
das tuoj užklos gųlfo linksus. 
Tad, dabar bus gera proga ša- 
bmcatus lošti. Nes, kaip jau 
žinoma, dauguma tų, kurie lo
šia golfą, moka lošti ir ša
chmatus. Dabar kaip tik gera 
proga pradėti, nes turnamentas 
paprastai užsitęsia keletą sa
vaičių.

Kurie dalyvavo šachmatų 
turnamente |x»ra metų atgal, 
žino, kad adv. Jurgelionis i nu
sinešė sidabrinį puodą, kurį 
aukojo “Naujienos”. Dabar jau 
randasi daug kandidatų tų 
puodą paimti, tik jie neturi 
progos. Adv. Jurgelioniu! rei
kės ir overkotą pasidėti lošiant, 
jeigu jis norės dar pasilikti ir 
ant tolinus lietuvių šachmatis- 
tų čempionu. Bet vistik pirma 
laiko sunku pasakyti kas lai
mės. Bet tiek galima spėti, 
kad jei atims kas čempionatą, 
tai atims greičiausia jaunesnie
ji šachmatų lošikai, o ,ne se
nesnieji, kurie pirmam turna
mente darė, didelę p. Jurgelio 
niui kompeticiją. Taigi, kad 
patirti, kas turi garbės nešioti 
Chicagos lietuvių šakmatų 
čempionato vardą, reikia reng
ti turnamentą.

Turnamentui vieta gal būt 
tinkamiausia Lietuvių Golfo 
Klubas. Čia lošėme pereitą 
kartų, manyčiau, butų tinka
ma vieta lošti ir šį kartą, jei 
prieš lai nieko neturės Į). Me
nas. Bet aš manau, kad jis 
su mielu noru sutiks duoti vie
tą turnamentui. Lieka tik nu
skirti tam tikros dienos ^ir die
ną lošimui, kad žinotame kada 
susirinkti praktikoms it* loši
mui.

Gal būt geriausia butų, kad 
iniciatyvą ' šachmatų tuma-i 
mento sutvarkymui imtų Dr. 
Karalius, Gųlfo Klubo preziden 
tas. Pirmiausia jie turėtų su
laukti šaelfmatininkų susirin
kimą, išdirbti planus ir nusta
tyti datą turnamentui. Juo 
anksčiau pradėsime turnamen- 
lą, tuo greičiau baigsime. Taigi 
tarkite žodį ir kiti šachmati
ninkai tuo reikalu ir pradėki
me su “ček” ir “mat”!

— šakmatininkas.

Pasikalbėjimas pirty.
Prašau bilietą į vonią.

Kasininkė: Gal ponas užsi
rašysi abonementą, 12 štukų, 
pigiau kainuos.

—Geroji panele, argi aš ži
nau, ar aš dar gyvensiu dvide
šimt keturis metus?

Didžiausios dovanos 
visiems

Paukščiai visokios rųšies, ir jau
ni paršiukai; kas atsilankys nuo šios 
dienos iki Padėkavonės (Thanks- 
giving).

J. GRIGAITIS
4456 S. Wes*tern Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių Elektra:

Komplimentai
Vienam seniausių lietuvių 

daktarų Chicagoje, kai jis mirs, 
lietuviai turės patarnauti seka
mai : palaidoti tarpe Tautiškų 
ir Kazimierinių kapinių ir iš
kasti ne vieną duobę, bet tris, 
nes vienoje jis negulęs ilgai. 
Galės tada jis šokti iš vienos 
į kitą, tat ir numiręs sulos sa
vo gyvenimo rolę.

Vieną buvusių Sandaros re
daktorių, kai jis mirs, lietuviai 
turės ne automobiliais į kapi
nes vežti, bet asilus pakinky
ti, nes brolis broliui turi juk 
duoti paskutinį patarnavimą.

Kai “Vienybės” senelis mirs, 
tai jam turėtų tokį paminklą 
pastatyti: avino galva, bet 
žmogaus liemeniu ir ve kokiu 
užrašu: “čia guli buvęs kadai
se demokratiškų, pažiūrų žmo
gus, liet prieš mirtį turėjo avi
no galvą ir buvo monarkis- 
tas”.

Vienas Chicagos realestet- 
ninkų, kuris buvo nesenai bu- 
čeriu, kapojo kiaulieną į ma-1 
žus šmotelius ir vien mintyje 
turėjo dešras, kumpius, svies
tą, visokius kenus, — tuomet 
jis buvo demokratijos šalinin
kas. Bet kai tapo realestetnin- 
ku, tuojau pasidarė šimto pro
centiniu monarkistu. Taigi jam, 
kol jis dar gyvena, reikia nu
pinti iš frankfurčių karūną ir 
apkarunavoti. Tad turėsime lie
tuvišką Napoleoną.

Kai “Vilnies” špokas numirs, 
tai ant jo kapo turės būti pa
minklas su užrašu: “čia guli 
garsus poetas, kuris turėjo di
delių gabumų versti eilutes iš 
latvių kalbos ir jas bevartyda
mas pats virto iš socialisto į 
komunistą”.

Kai Smetona su Voldemaru I• ’ >/ Ik . , *nuvažiuos pas Abraomą, tai jie 
turės būti palaidoti krūvoje, o 
ant paminklo reikės toks už
rašas iškalti: “čia guli du ge
ru patriotu. Jie seniau pyko 
ant caro, kam jis liepė savo po
licijai ir kazokams lietuvius 
šaudyti, nes jie patys to dar
bo troško.

Pustapėdis.

NEBŪK BE V
VILTIES j

Ar dingo apetitas? Jauti *ilp- ę 
numą? Nebūk be vHtie* I Tas \ 
dideli* nu*imipima* galima pra- ■ 
*a int vartojant Severą** Esorka. ■

Severą** E*orka yra naudin. ■ 
Kas virikinimo ir pravalninimo ■ * 
tonika*. Pagerina apetitų. Sti
ntų! ioje. virškinimų. Tūstan
čiai jų vartotojų niega ge- 'Į 
riau, valgo geriau, jaučiasi H 
geriau. Reikalaukit nuo vai*- ■ 

tlninko vieno bulelio šiandie. ■

W. F. SEVERĄ CO. Į
Cedar Rapids, lowa. į

Severas esORKa

Muzikališkas perstaty
mas Detroite

OPERETĖ SYLVIA
Nedelioj, Lapkričio 20 d.

Lietuvių Svetainėj
25-t(»s salvės ir hix avė., 

DETBO1T, Midi.
Pradžia 5 vai. vak. Įžanga 75c. 
.šokiai abejose salėse angliški ir 
lietuviški. Lošime dalyvous ge
riausios spėkos: '1'. Krasnickas 
iš Cleveland, O., A. Zinkevičius 
iš Bostono ir vietines geriausios 
spėkos: S. Lukošiūtė, V. Gabu- 
z.ienėj P. Varnas, Bruzgiutč, Ta- 
mošailė, šienpjovių, griebėjų ir 
visas lošėją choras. •

Kviečia RENGĖJAI
•* ■—______ - - -- 1

Nenuilstantis Tarnas Amerikos Pasisekimo”

Sako Lewis E. Pierson 
President of the United States • 

Chamber of Commerce

“Daugelis faktorių yra susijungusių prie 
garbingos vietos Amerikos darbininkų, bet 
viršijantis viską yra faktas, kad Ameri
kos alginiai darbininkai turi daugiau arklių 
jėgų po savo ranka negu darbininkai kitų 
industrinių šalių.” *

UOMET luta pasaulio da
lis grumiasi ir nerimsta dėl in
dustrinių nedateklių, kapitalas ir 
darbas Amerikoj dirba petys į 
petį susirėmę remia n ties pagrin
du aukštesnio gyvenimo negu ki
tų šalių žmonės.
Aukščiausiai išvystyta sistema 
elektrinės jėgos ir elektrinių reik
menų padarė galimu gyvenimo 
sąlygas pagerinti,
Nes inžinierių sumanumai ir or
ganizacijos gabumai, kurie labai 

* yra ištobulinti Amerikos gamini
mo jėgos dirbtuvėse, šiandie Ame
rikos industrijose vartojama dau
giau elektrinės energijos negu ki
tame visame pasaulyje.
Beveik milionas mylių linijų tei
kia •Amerikos industrijoms dau
giau negu tryliką milionų arklių

Pilnas tekstas Mr. Pierson’s prakalbos suteikiamas reikalaujantiems

Commonwealth Edison Company
72 W. Adams Street, Chicago

—

' jėgos. Jei tai išreiškus žmonių jė
ga, tai tas lygintųsi 40 pagelbi- 
ninkų kiekvienam darbininkui šio
je šalyje.
Padaugindama produktingumą, ką 
ji ir daro, produktingumas pasi
daugino 40 sykių. Ta didelė in
dustrinė jėga pagerino finansinį 
stovį Amerikos darbininkų maž
daug penkiasdešimtį nuošimčių į 
paskutinius penkioliką metų, kuo
met tuo pačiu laiku sumažino kai
nas išdirbinėjamų daiktų.
Akyvaizdoje tokių pastangų yre 
aišku, kad reikalai Amerikos biz
nio ir Amerikos šeimynų gyveni 
niui bus geriausiai patarnauta at
sargiai užlaikant principus indi- 
vidualės iniciatyvos su kurios pa
gelba tokio stovio buvo galima at
siekti.
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18-ta Gatvė Rusiškos ir Turkiškos Vanos
aussusi

Jaunoji Birutė

Bridgeportaskanarka

Union

13106

Ona

North Side

Konėjimą.

THEM DAYS ARE GONE FORĖVER Garner This on Your Guitar.

ver!

9768
9784

9768
56252
23077

mo- 
uni-

Atwater Kent 6 tūbų 
vienu Kontrol už $49.00

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Kazragienei
Januškienei

MadastavP

Julei Kvedarienei
Juozui Milušauskui

sezono 
mėnesio

Barborai Galdikienei 
Stasiui J. Vaišučiui 
Adolfinai Kernagytei 
Mortai Bartašienei

Niceforui Vizgintu!
Anelei Bielskienei
Antanui Spirauskiui

Monikai šulčienei 
Marcelei Stravinskaitei 
Vincui Jacevičiui 
Stanislovui Petraičiui 
Jonui Giminauskui

Freshman 6 tūbų arba 
Atwater Kent už $49.00 
Radiola 6 tūbų 
Kontrolu už.....

Lipauskienė A. 4 
Lekavičius A. 2 
Miliauskui A. 
Račienei Z. 
Orr David 
Oden Alex 
Poškienė V. 
Petrauskas F. 
Siulstas A. 6 . 
Statkus J. 2 
špitlis J. 
"Stankus J. 
Sabeckis J. 
Shimkus, C. 2 
Venslav J. 
VVillis A. T. 2 
Walantis A. 2 
Wasil A.*

Toksai pat tik vie 
na Radiola už.....

9870
9864
9875— Julijonai Praščiuvienei
9876— Paulinai Samėškienei

23094—Elzbietai Bagočienei

12th STREET
Tel. Kedzie 8902Brevvster M.

B u ragas j.
Bobrowich J. 3 
Chevinskas S. 
Crainer N.
Chevinskas S. 2
Dargia S. 47 
Dambrauskaitė A 
Dundulienė 
Gestauti'enė A. 2 
Greitjurgis V. 
GlombaUskas J. 
Gutauskis J. 
Juknis J. 
Raudis J.

vienu 
$69.00

9498—Onai Baltragienei
9703
9707
9721

13101
9729—Opai Baltuškienei

56226 Juozui Blinstrubiui
9681—Johanai
9761
9753

13107

antisep
tikas 

Apsaugoja 
ir Praiati- 
na Gerk- 
lū Parpi
mą. Skau

Nereikia nei baterių, nei vandens, nei rūgščių 
nei baderio, tiktai prijunk prie elektros

SLA. 36 Kp. Vaikų 
Skyrius

\pie 50 jaunuolių priklausan
čių šiai kucpai mokinama 
dainuoti ir lietuviškai kalbė
ti bei rašyti.

Laiškai Naujienos 
OfiseTarp Ghicagos 

Lietuvių

MA6AZAM6S (ATM. lAC’LES' 
Cio'es?

t to a m<5A.zioc- 
0UT M£W€K£. AJOMC OF T80SC!

Šitas šešių tūbų Fresh
man arba Atwater 
Kent Radio prijungia
mas prie elektros su 
visu pritaisymu tiktai 
už ........  > $119.00

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 

i kvito ir gavėjo vardą.
Pinigus gavo:

NaujiElectric Radios1928 
Brunswick — Radiola, Freshman, 

Atwater Kent Harvard-

Siuvimo Ir Kirpimo 
Mokykla

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

Petternų Skyrius

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių nefĮU kiti visi kūdikiu 
maistai.

lys . Dressmaking School 
mokykla lietuvių rankose 

Vyriausia vedėja yra p-nia V 
16 Į Aglys, praktikuojanti šioje pro

Mcš taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina 
Bridgcporto Fumiture Co., 3224 S 
Halsted st., ir Badžius and Povi
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumų.

MaivusA Curtis Hoofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockwcll 0762 
Namu Hoek. #479

Husų Centras Chicagoje yra 
nepolitinė vietos rusų organi- 
zarija, kuriai priklauso įvai
rių pažiūrų žmonių. Centro už
duotys yra pirmoje eilėje kul
tūrinės. Centros buveinė 
landas! Y. M. C. A. trobesyje, 
Division str., prie Ashland avė.

Vienas žymiausių Centro

Šita
Freshman Phonografas 
ir Radio krūvoje auto
matiškas ir su elektra 
patsai užsisuka, kai-

išlaimėjimų. Kortelės yra 
centų. Do- 
$89 vertės, 
i bus: ra-

Kjtu- 
Jos dabar nori vis- rakienes ir Grigaliūnienės. 11- 

pasiutą dėvėti, .tos šokių vakare bus priima- 
nuefoi krautu- mos narės j draugiją. Norin- 

stai- čioms įstoti draugijon įstoji
mas Veltui, jei jos yra ne jau
nesnės, kaip 16 metų ir ne se
nesnės 25 metų. Norinčioms 
Įstoti draugijon moteriškiems 
Įstojimo mokestis yra 1 doleris 
amžiuje nuo 25 iki 45 metų.

Kurios norite įstoti draugi
jon, yra gjra proga atsilanky
ti į Lietuvių Auditoriją. Pasi
šoksi! prie geros muzikos.

A. M-nė

Pamokos dainų kiekvieną pir
madienį, 7:30 vai. vakare, Mark 
White Square Parko svetainė
je, o dainų pamokos kiekvieną 
ketvirtadienį. Dabar jaunimui 
geriausia proga prisidėti prie 
Jaunosios Birutės. Užeina šal
čiai ir nuobodus žiemos vaka
rai, o kad nuobodžius pakeitus 
linksmais, jaunimas turi atei
ti Jaunojon Birutėm

— Vienas tėvų

Atidarymas penkto 
įvyksta 27 dieną šio 
Mildos svetainėje.

darbuotėje įvykių šį sezoną 
bus vakaras, surengtas pami
nė j i ir. u i Leono
karas rengiamas lapkričio 20 
dieną Y. M. C. A. didžiojoje 
svetainėje. Programe dalyvaus 
žymių rusų muzikalių ir litera- 
tinių talentų. Tarpe kitų kal
bės p-lė Jane Adams, įsteigė
ja ir vedėja liuli Ilouse įstai
gos, kuri praeityje asmeniškai 
pažinojo Tolstojų ir lankyda
ma Rusiją viešėjo Tolstojaus 
dvare Jasna j a Poliana. Kalbės 
taipgi Tolstojaus antikas, 
Tolstoj, kuris šiuo laiku 
kosi žemdirbystės A mes 
vi.sitete, Iawa.

9823—Benediktui Petraičiui
23082—Elzbietai Stukienei

998—Zigmontui Dakanavičiui 
23725:—Bronislovai Janušaus-

. kienei
23085—Felei Daraškaitei
13128— Stasei Sadauskaitei
13127—Mykolui Merickui
13125—Jurgiui Vaičenui
9860—Antaninai Bliudžienei 

Petrui Budginui 
Malgožatai Lekavičienei 
Martinui Katinui

Iki šiam laikui prisirašė apie 
50 narių. Greitai tasai skai
čius žymiai pasidaugins.

Kaip matome, pradžia jau 
padaryta. Tik reikia kad tas 
darbas butų tęsiamas planin
gai ir sutartinai tarp SLA. 36 
kp. ir tėvų arba globėjų. Pa
sekmės tuomet nebus al/ejoti- 
nos. — V.

| Lietuvių hjoterų Draugijos 
Apšvieta susirinkimas įvyko 

[lapkričio 5 dieną, Mark White 
Sųuare parko svetainėje. Susi
rinkime narių dalyvavo mažai, 
matyti, kad moterims susirin
kimai neapeina.

Susirgo, užsimalduoja; 'numi
rė, posmertinę atsiimti ateina 
jo paveldėtoja. Bet susirinki
mus lankyti nėra reikalo, veikt 
ką nors nėra kam. Taip ir ei
na mėnuo po mėnesio.

j Gavpme porą laiškų, vienas 
“dėdės” šerno fondo komisijos, 

.perskaitytas sekretorės ir vien
balsiai priimtas. Draugija pa
aukavo iš iždo $10. Antras dak
taro Basanavičiaus komiteto 
atsišaukimas. Laiškas priimtas 
vienbalsiai. Išrinkta komisija

■ dalyvauti susirinkime, šaukia- 
mame apsvarstymui reikalo pa
statyti Dr. Basanavičiui pamin
klą. Komisijon įeina pp. Valan- 
čauskicnū ir «Miščikaitienė.

Prisirašė nauja narė, p. Blu-Bet jaunimas reikia supažin
dinti su lietuvių kultūra ir kai 
ha pirma negu jis taps toli
mesniu nešėju musų idėjos, 
štai dėl ko SLA. 36 kp. ir įs
teigė jiems mokyklą, kur vai
kai lavinsis lietuvių dainų, kal
bos, istorijos ir 11. Kuopa ap
siėmė padengti ir visas išlai-

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

TIKTAI ?5 PILNA EGZAMINAM, $5
Turiu 48 metų patyrimą gydyme chomifikų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo |0 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

JONAS RAKAUSKAS
Mirė Lapkričio 15 dieną, 12 

valandą dieną, 1927 m., sulau
kęs 39 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoj. Raseinių paviete. Gir
kalnių parapijoj, • palikdamas 
dideliame nubudime savo my
limuosius ir ^mylinčius mote
rį Oną, tris dukteres: Klerijo
ną, Rūtą ir Bronisę, tėvą, mo
tiną, seserį ir švogerj Juoza
pas ir Ona Urbanai. Kūnas da
bar randasi prirengtas i pas
kutinę kelionę, namuose 1508 
E. 54th Place.

I h i (lotu v ės iyyks pėtnyčioj. 
Lapkričio 18 dieną, 2 valandą* 
po pietų iš namų bus nulydė
tas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Rakausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nu
budime jo mylimųjų esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Tėvai, 
Sesvo ir švogeris

Ijaidotuvėse patarnauja gra- 
borius S P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Jos. F. Sudrik, *
3417-21 So. Halsted St., Chicago

Atdara vakarais Tel. Boulevard 4705

baigė McDoll Designin' 
ą, taigi netik siuvimas 

braižymas (designing) 
j e mokyklo 

kas svarbiausia, išmoka
ma padaryti “paternus”.

šiandien musų moterys i? 
merginos jau ne tos, kas jo: 
yra buvusios eilę metų atgal, šiene, 
kada, būdavo, užaikabiho kokį į Bengiama draugijos metiniai 
drabužį, ir gerai. Tuomet mu- šokiai gruodžio 11 dieną, Lie
sų moteris lengva buvo išskir- tuvių Auditorijoje. Komisija iš- 
ti iš kitų moterų tarpo. Kas rinkta iš šių ypatų 
kita dabar. Jos dabar nori vis- rakienes ir 
ką stailiškai pasiutą dėvėti, .tos šokių

Bet vė bėda: nuetoi krautu- mos narės 
vėn, tai ir mokėk už kiel 
liškesnį drabužį po 60 arba ir 
po 100 dolerių. O kai dirbi pa
ti su gatavu paternu, tai ne- 
fitina. Taipgi ir stailos nuolat 
mainosi.

Mrs. Aglys, lankiusi moky
klą, visą tai gali padaryti, pa
sidaryti paternus, siūti kautus, 
suknias, vaikams drabužius, žo
džiu, gali atlikti visą gražųjį, 
dailų darbą.

Pamokos nebrangios. Mokina 
dienomis ir vakarais. Turėda
ma ilgų metų patyrimų siuvi
me drabužių, p-nia Aglys mo
ką ir kitus pasekmingai mokin
ti. Patartina moterims ir mer
ginoms lankyti tą mokyklą.

Be to, priimami užsakymai 
drabužiams siūti.

9871
56224

9740—Uršulei Svilainienei
9745—Marcijonai Katauskie- 

nei .
Paulinai Aukštikalnai 
tei-Juli jonai tei
Juzefai Petkaitei
Verpnikai Vaicekaus
kienei
Kazimierui Mikšiui 
Alenai Kaminskienei

9790
9791
9792—Julijonai Mikšaitei

23072—Pranciškui Širmuliui
9825—Antanui Cikui
9824—Liudvikai Mazurevi-

čienei
9827—Jonui Sodaičiui

23736—Agotai Sebeckienei
9840—Jievai Kačiulienei
9848—Veronikai Gilienei 

13127 
13131
23086—Teklei Mačiulytei

9890 
23841- 
23750 
23751 
23755-
23760—Annai Jotaikienei
95970—Onai Staskunienei

Stanislovai Glodenaitei 
Jonui Dovoliui
Jokūbui Kigui

SLA. 129-tos kuopi 
rinkimas įvyko lapkričio 3 d. 
Vakaro rengimo komisija iš
davė raportą ir kvietė visus 
narius imti dalyvumą. Vaka
ras Lūs su išlaimėjimais. Iš- 
laimėjimų kortelė bus kartu 
ir įžangos vakaran tikėtas, 
tiems, kurie turės įsigiję išan- 
ksto. Neturintiems tų išlaimė- 
jimų kortelių įžanga bus 35 
centai, ir jie neturės progos 
prie 
nuo penkių iki 35 
vanų bus duota j 1 
Svarbesnės dovanos 
dieki, kurią aukoja 
op’es Furniture Co., 
su klėtka, rašomas su tas, peiD 
kiu dolerių auksinis ir kiti 
dalykai. Bus sulošta vieno vei
ksmo drama “Aš numiriau”, 
ką atliks p-nios Dundulienės 
grupė. Orkestrą p. Grušo. Va
karas įvyks 19 dieną lapkričio 
lietuvių jiarapijos, svetainėje 
prie 18-tos gatvės ir 
iivemie. —J. G.

Šveiką u skaitei 
Barborai Hemeikienei 
Marijonai Valačiukei 
Stanislavai Palčins- 
kienei 

9798—Barborai 
23C73—Grasildai 

9800—Emilijai 
čienei 

13118—Petrui Jociui 
13123—Izidoriui Skrebei 
23078 
13122 

9707 
9826—Zuzanai Lukošaitei 

23730—Jonui Kasnauskui 
56204—Domininkui Puidokui 
13090—Mortai PadVenckienei 
9748—Jonui Uždravaičiui 
9736—Dominikui Gvaldai 
9741—Fotografui Ignacui 

Straukui
23067—Domicėlei Augustaus- 

kienei
9746—Jonui Dvilaičiui 
9739—Petrui Kekui 
9783—Emilijai Juozaitienei 
9775—Apolonijai Vitkaus

kaitei 
-Sarapinui Šukiui 
Monikai Tamošaitei 
Petronėlei Baranaus
kienei

23076—Konstancijai Liesienei 
23074—Agnieškai Katauskaitei 

9820—Marijonai Kneižienei 
9811—Pranui Drazdauskui 
9818—Barborai Baranaitienei 
9815—Onai Vilcauskienei 
9833—Marijonai Norvilienei 
983Į—Uršulei Bukienei

EAGLE BRAND
CONDENSED R'JLK

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
K0PERACU0S BANKO

Vienas svarbiausių
kp. darbų, atliktų šiam rude-. fesijoje jau senai. 1922 matuo 
ny yra, beabejo, sutvėrimas [se ji 
vaikų skyriaus. Musų organi- kolegij 
zacijai reikalinga naujųx pajė- bet ir 
gų, kurios veiktų, kada mes mokinama kalbamoj 
senesni prasišalinsime. O tas 
pajėgas galėsime semti tik 
beaugančio jaunimo.

. ........ .. ».
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Paskaita

Rytoj, Lietuvių Auditorijos 
svetainėje, 3133 So. Halsted, 
įvyks paskaita temoje: Voltaire 
ir jo gadynė. Paskaitą laikys 
K. Baronas, “Naujienų” Redak
cijos štabo narys.

Voltaire — vienas žymiausių 
18-to šimtmečio filosofų, vadi
namų enciklopedistas, kurie 
priruošė dirvą Francijos revo-1 
liucijoms. Voltaire 
labiausia nekenčiamų katalikų 
kunigijos ypatų, kadangi tur 
būt bažnyčia neturėjo kito to
kio aštraus, kandančio, tokios 
plačios erudicijos priešo, kaip 
šis negražus iš pažiūros- vyras, 
kuris katalikų dvasiškijai ro
dėsi tikru šėtono įsikūnijimu 
žmoguje.

Dar parė

Pirmutinė: pats jūsų Kipšas 
rengia p-nios Tamašauskienės 

Įdukterei “turkių” dienoje. Pa
rės dalyviai gali būti seni ir 
jauni. Parės pradžia punktua
liai nustatytu laiku. Kurie 
vėluosite, nesigailėkite, nes 
lų netiesime antru kartu.

Kitokie trobeliai

Lietuviai Advokatai

21,

sta-

Aną vakarą, beeidamas Mor- 
ganstričiu, pamačiau garnį su- 

jkant prie Morganstričio ir 32- 
! tos. Neiškentęs paklausiau čia 

.t pat stovėjusios senyvos nio- 
,ters: ko, sakau, dabar čia tas 
garnis sukasi? O ji atkerta: 

I na, girdi, ar nežinai, kad vie- 
vienas na ^auna Pant‘iė garnio laukia. 

Kas ta• laimingoji panelė? Mo
teriškė atšovė: daug žinosi, 
greitai pasensi. Eidamas tolin 
pamislijau sau pats vienas: tai 
irgi savotiška surpraiz parė pa
nelei, kad garnis taip anksti at- 

’ skrido,

Town of Lake
- —...... 1 ** I

Davis Square parke
Pirmadienyje, lapkričio

muzikos ir dainų klesos, prad
žia kaip 5 vai. po pietų. Pamo
kos mergaitėms siūti, pradžia 
7:30 vai vakaro.

Ketvirtadienyje, dainų ir 
muzikos klesos, pradžia 4 vai. 
po pietų. Pasakos — 4 vai. po 
pietų; berniukams pamokos 
rankų darbų 3 v. po pietų.

Penktadienyje, lapkričio 25, 
Skaitytojų kliub^ susirinkimas, 
pradžia 4 v. po {lietų.

Ketvirtadienyje, gruodžio 15 
dramatinis kliubas iš Ogden 
Park suloš veikalų “Nieko, kaip 
tik teisybę“. Tikėtus galima 
gauti pas parko prižiūrėtojų.

Genovaitė scenoje.

127

G E H B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Lietuviai Daktarai
A. K. Rutkauskas, M. D. 

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

Valandos 
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

'lai

nes pavasaris dar tolo-

Tai matote
matote, kiek dabar čiaO ir gadynė, kurioje Vol

taire gyvetarir dirbo, buvo ga- tų visokių keblumų turi Bridge- 
dynė žmonijos akyvumo pabu- portas pakęsti, išsimufinus Bau
dimo, buvo gadynė formavimo- lui į Cicero.
si idėjų apie žmogaus įgimtas! Bet nereikia nusiminti. Di- 
teises, apie žodžio ir sąžinės raktorius jo vieton skiria jums 

Kipšą, kuris nuo šios dienos 
greta kitų raportų pradės tvar- 

■ Ryti surpraiz parių rengimus. 
, O kai jau jis paims savo glo- 

i on parių rengimą, tai bukite 
( šiur, kad jau jokie prohibiše
nai jus nebaderiuos arba koks 
ten nedaverka džiodžė nesiun- 
tinės ant pakulos.Į 

Nonsensas
Klausantis žmonių kalbos, iš

rodo, kad parių rengimas ne
padorus darbas ir nevertas nei 
sudilusio skatiko. Visai ne:,

I Aš jums parodysiu, kad pa
lės tai geriausias biznis tam, 
kas jas moka rengti. Na, pa
mikime kad ir mano vieną ge
rą pažįstamą nuo Auburnaunės. 
Pirm poros metų ji turėjo vos 
skepetą ant pečių, o dabar jau 
nusipirko auzą ir automobilį ir 
neprastai gyvena. Matote, ir 
vis iš parių, dėlto, kad jinai 
moka pares rengti. Taigi pa
siklauskite Kipšą, o jis duos 
jums reikalingų informacijų.

Kipšas
Dar viena parė

Lapkričio 24, tai yra padė- 
ka’vonės dienoje, rengiama sur
praiz parė poniai Jonaitienei, 
939 W. 33rd st. Parė bus sve
tainėje, kuri randasi kitoje gat
vės pusėje. Prasidės nuo 10 

(l valandos ryto, o kaip vėlai pa- 
sibaigs, nežinau. Yra keturios 

Viena

laisve, etc.
I 9 t

ši paskaita bus apie tikrai 
nepaprastą istorijoje žmogų ir 
nepaprastą gadynę.

Paskaitos pradžia 8 valandą 
vakare.

Bridgeportas
Surpiaiz purių chronika

“Naujienose” buvo pranešta, 
kad pereitą šeštadienį buvo ren
giama parė p-nui Vasnauskui. 
Reporteriui ir telefonavo, ir lai
šką parašė apie tą parę. Vie
nok parė tikrenybėje buvo ne

Apie tai praneša reporte- 
surpraiz 

ant Bridge- 
rašo:

nes.
ris Kipšas, kuris 
parių manadžeris 
porto. Ve ką jis

Prohibišenai,

yra

parės 
kiti galai

S ubą tos vakare, 5 
mėnesio, buvo šauni 
tuvių Auditorijoje, 
ponia Žilienė poniai 
nei nuo 52 streeto. 
įteikė apie du 
cash ir viskas ėjosi kaip iš pyp
kės. Buvo pakankamai alaus, o 
kojolo, tai importuota net iš, 
Cicero. Bet velnias papainiojo; 
prohibišenus atsibaladoti.

Vienos moterys kalba, 
Kaulas atkeršydamas už 
j imą jo iš Bridgeporto užsiun
dė prohibišenus, o I 
ba, kad Kipšas iš pavydo, jo-, 
gei jo nepakvietė prie parės 
rengimo. Bet kas kaltas, nie
kas tikrai nežino. O betgi ko-, 
jolas turėjo nukentėti už visus,' 
idant nepatekus prohibišenams1

ir

šiodieną
parė Lie-, •' 
Rengė jį 
Savickie- 

„. Komitetas 
šimtu doleriu'

' si baigs, 
rinkėjos duoklių parei.

kitos vėl kai- p’nia Rybinien$> kita — Po
nia Gurakienė, pati p-nia Jo
naitienė turi automobilį ir va
žinėja kolektorkas. Ką pirks 
šiuo kartu nesakysiu.

dar viena parė
ir p-nia

Ir
P-nas Butginai ren

Pilnos, pilnutėlės bonkos iš- gia l,ar« P'nams 'Mo,lkams lal>- 
r kol mote- ^Hcio 19 dieną. Pirks bedrui- 

mio setą. Parėję dalyvaus dau- 
tveriškiai.

lakstė per langus, ir 
rys su prohibišenais argumen
tavo, tuo laiku išbėgiojo visi ^iau8ia 
parės dalyviai, net ir muzikan
tai. Ir pribuvęs prohibišenų 
draugas, policininkas, svetainėj 
jau nieko neberado.

Pasigėriau
Pasigėriau kaip gaidys, 

mane pabaidys?

' K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Rootn 1111 
Telefonas Central 4411

Valandoj: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vąl. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

piet

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res^ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Proapect 1930 

Valandos 2-4, 6-R. Nedalioj 10-12 d.

CLASSIFiED MbS.
Educational

Mokyklos

IŠMOKIT PLEISTERIAV1MA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosL Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi* 
iankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip plei.sterninkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

Lapkričio 27 dienų, School 
House teatre, p. Vaičkaus teat
ras /statys scenoje istorinę dra
mų astuoniuose paveiksluose— 
Genovaitę. Pradžia 7 vai. vaka
re.

PRANEŠIMAI
NEDELD1ENIŲ PASKAITOS 

Rengia 
“GYVENIMAS”

Antra iš eilės paskaita įvyks ne
dėlioj, lapkričio 20, 1927, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 16:15 vai. ryte, šios pas
kaitos tema — “Meilės Tragedija 
Lietuvių Šeimynoj”

Maloniai kviečiame paskaitų my
lėtoms atsilankyti; čia išgirsite žin
geidžių dalykų. Kviečia visus 

“GYVENIMAS”.
Lietuvių Kriaučių 269 skyriaus 

A. (L W. of A. mėnesinis ir extra 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, lapk. 
18 d., 7:30 vai. vakaro, Amalgainci- 
tų unijos svet., 1564 N. Robey st. 
Visi nariai ir narės privalote atsi
lankyti, nes bus nominacijos valdy
bos, Pildomosios Tarybos ir Joint 
Board delegatu sekamiems 1928 m. 
Taipgi bus pakviestas geras kalbė
tojas. —K. Navickas, rašt.

Didelis iškilmisgas balius. Įlenkia 
Dr-stč Palaimintos Lietuvos nedė
lioj. lapkričio 20 d., Ghicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Svetainės durys atsidarys kaip 
6 vai. vakaro; muzika po vadovys
te p. J. Keturakio, pradės griežti 7 
vai. vakare. Kviečiame visuomenę 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

Komitetas.

* LSS 4 kp. paskaita bus'1' penkta
dieny. lapkr. 18 d., 8 v. v., Lietu
vių Auditorijos svet. Skaitys K. 
Baronas, temoj: “Voltaire ir jo ga
dynė”. Visi kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

Birutes Choro dainų pamokos įvyks 
Ketvirtadienyj, Lapkričio-Nov. 17 d., 
8 vai. vak., Mark White parko svet. 
Mokinama yra čigonai ir antras ak
tas Operos Aidos. Statoma bus 
Gruodžio 4 d Visi dainininkai bu
kit laiku. — Birutė.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus Ketvirtadienį, Lapkričio 17 d., 
1927 m., Humboldt Maccabee sve
tainėje, 1621 N. California Avėnue, 
Chicago, III., 2-ros lubos, 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus valdybos nominavimas dėl 1928 
m. Ą. Walskis, Sek r.

Graboriai

S. D. LAGHAVICZ

dalyvaus dau-

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W 23rd PI.
Chilago. III. „

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau* 
kti, o mano darbu bu* 
aite užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

Įdomi iškaba <

Auburnaune ir matauEinu 
jpopieraitę, prisegtą prie durų.
Kambariai, manau, išduodami 
rendai. Priėjau arčiau ir skai
tau: “Nezvanykite zvanelį dėl 
surpraiz parių, be nieko nėra 

", Tas pats perspėjimas 
'pakartotas ir anglų kalba. Pri- 
'siminė man, kad kai kuriuos 

gatvės ir 354oš?savo' pa’rės’da-:namuose yra lentėl6s l,rimuš“ 
lyviams. Dalyviai irgi turėjo tos prie d,,n': and
toki, pat minti «alvoje. Todėl j ,allowfd2!»ut
kitokio išėjiimo nebuvo, kaip 
tik persitikrinti, kas ką gali 
pabaidyti, 
kios,

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

o kas

< )t tokią dainą uždainavo sek- nttJn*e *
madienio vakare ponius Felik
sas, kuris gyvena prie Morgan;

lyviams.

Pasekmės buvo to- 
kad pačiam Feliksui no

sis gerai išlyginta, jo bur- 
dingierių Tonį lai ir pažinti 
sunku buvo: tapo visas rau
donas kaip nudažytas uzbohas. 
Kambaryje išvartyti rakandai, 
net ir krosnis nuversta nuo ko
jų. O pirmadienyje džiodžė 47- 
to place ir Halsted Street teis
mo paskyrė ir Feliksui ir To
nini p<> 90 dienų atpuskų už 
tokią paię.

greitu laiku žmonės pradės ka
linėti prie durų tokius perspė
jimus ir surpraiz parių kolek- 
torkoms.

Reporteris

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

■ ■ ' ----------------

Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, 1LL.

Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 (’t., Cicero 

Tel. C kero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburu Avė,, Tel. Blvd.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunao Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1£17 , 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9
Telephone Roosevclt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN KUCHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
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.

A. A. OLIS
, ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6 

Vakarais
3241 South Halsted St.

x Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

‘ CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clarks Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

* CHICAGO TEMP

190

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRIST AS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS - 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Miscellaneous
įvairus

KIEK JVS MOKATE UŽ SAVO
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Įvairus Gydytojai

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

Tel. Boulevard 7679

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenwood 1752
Praktikuoja 20 metų

Lietuviai Daktarai

1012

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

3464 South Halsted Street
, Ofiso valandoj nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6Tiki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wullace Street

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
North State St., Room 

Phone Dearborn 2734
Valandos nuo ^:30 iki 2^30 vai. 

Brldgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.1 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yąrds 0141 4
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — IngaUojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS4ULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-ntos gatvės 

Phone Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 
9 vai. vakare.

Phone Yards 4951
MKS. A. JARUSH-KAUSH1LLĄS 

A K U š E R K A
3252 South Halsted Street

3201

Viršui Universal
Stalo Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
'•eikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartj.

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

V a 1 a n d o s
nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGIRIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 pq pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockvvell St.

CHICAGO, ILL.
------------- T-----------------------------

Off. Yards 3557, Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 South Halsted Street, 

K Chicago, III.
........ — ............ .——— ----- ---

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunuwick 0597

• Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Hcmlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
I :()0 iki .5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedčl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 3200

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dienų: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Bou.evard 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .........

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

Sutaupykit pinigų pirkdami pas 
tnus olselio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIU KAINŲ.

Nors musų yra didelė kompanija, 
bet mes suteikiame asmeninį patar
navimą.

Southend Plumbing & Heating 
Supply Co.

v 2108 So. State St. 
Tel. Calumet 4200

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža j visas dalis Middle West, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Sedgwick St., Diversey 2027.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalykit savo catch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apielinkėse.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 W. Lake St. Seeley 7762

Bridgeport Paincing 
& Hardware (5o.

Malevojam ir popleruojam. Uilaikom 
ipalevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Hakted St
Phone Yarcs 7282

J. S. RAMANČIONIS,

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

J. DUNNE ROOFING CO.
3411-iB Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias ii: iiatuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Į ved am elektros dra- 
tus, motorus, taigom elektros reik

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

Phone Victory 7452

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDEITE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šį skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

ĮVESK1T elektrą į savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai, išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. 1. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S’o. Halsted St., Chicago 
arti Sl^t Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kumpas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai, 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fajrfax 6353

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Roz. Victory 7516 

DR. E. SIEGEL
GYDYTpJAS IR CHIRURGAS

Kraujo ir šlapumo analyza 
Valandos: 1-4 ir 6-8 vak.

1800 So. Halsted St. 
Chicago

Į CLASSĮFlitĮ APS:
Educational

Mokyklos

AG LYS
DRESSMAK1NG SCHOOL

Me.i išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

PLUMB1NGO materiolas visokios 
rųsies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772. 
------------------------------- --- , . r

PLUMB1NGAS ir namų ap
šildymas. Neįeik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas «ekspertų. v

RIDGE PLUMBING CO.
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Wood St.

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Gottage G rovė

Tel. Drexel 3407

KAM turit šalti šią žiemą, men 
Įvesime namų apšildymą be jokio 
įmokėjimo ir į 21 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu AVišildyniak. Apskaitliavi- 
mas dvkai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. Triangle 8234.

LIETUVIAI, kam jums šalti šią 
ž^emą. Kuonut tik biskį įmokėjus 

mes atvesime į jums namų apšil
dymu, kilus išmokėsite mažais mč- 

Jnėsiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą phim- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki I po plo

ju. ABBO’PI' PLUMBING and 
ĮhEATING SUPPLY CO., 5201 W.
Grand Avė., Berkshire 13‘U.

PABĖGO pereitą pėtnyčiij, lap
kričio 11 dieną, poiice šuo, kalė, 
tamsiai širma, ilgom ausim, storos 
kojos, ant dešinės kojos žemai tu
ri pramuštą vielą. Jeigu pas ką už
silaiko, ar žinot kur yra praneškit 
mums, už ka duosiu atlyginimą.

J. PBIJBIS
(>125 S. Calilmnia avė.
Phone Kepublic 8581

(Conliiiuv.d ti.i page S)
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Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

TIKRAS PIRKINYS 
Gražus bungalovv randasi netoli

Financial
F • n ansai-Paskoloa

(ConUnued from page 7)

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

1-rno ir^Z-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

REIKALINGA senyva moteris ar
ba vyras dėl lengvam darbui prie 
namų. Geras atlyginimas. 6146 Ar
cher Avė., Summit 557.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo popierų atkarpų, gera 
mokestis. Continental Paper Grūd
inu Co., 1445 S. Peoria St.

Mes perkame
Lietuvos Bonus

J. S. LOWITZ 
318 So. Dearborn St.

Rl vi! ’
, TT MOPP.I**-! •

Help Wanted—Malė
baibininkių Keikia

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

jus galit uždirbti gerą mokestj. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

M R. COSTELLI
Room 1514, 184 N. La Šalie St.

Miscellaneous for Sale
_ _ _. Įvairus ,

MOTERYS!
Štai Jums gi os nėriniams Ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze pąrlb- kas nuo 25 ik 40 centų; marško- 
ro setai taip pigiai kaip $75. 1150 nės 1,009 vardu 10 iki 35 centų.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ĮUisai

APRŲBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandfilyj parduosim už 40c ant dole-
no, Jacųuaru, Mohair Ir frieze pąrlb- aas nuo zo ik 40 centų; inar-ško- 
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 nės 1,009 yardų 10 iki 35 cen ų. 
vvalnut valgomo kambario setas, $50, Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
5 šmotų vvalnut miegruimio setas, kelnėms, kelnaitėms, dresiukėins ir 
$95, kaurai, $15. Coxvvell krėslai, $25, himberdžiakiąms Nepraleiškft pro. 
pusryčių setai $10, 4 kambariams S<»s! Ahlara kasdieną ir vakarais, o 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va-[^kniatlicniajs po^pietų.Af a 
karo. Dykai dastatymas. COLLINS

•STORAGE, 5114-16 W. Madison St. 504

pusryčių setai $10, 4----- - *
karo. Dykai dastatymas

VERTI $1500. ui $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo

tų mohair setas, 7 šmotų walnut mie
gamo kambario setas, 5 šmotų pus
ryčių setas, 4 šmotų walnut miegrui
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio pa- $10 ir daugiau, cns 
tiesalas ir paveikslai, . “*—*-

MARMON WAREHOUSE'
6140-42 Cottage Grove Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj

Real Estate For Sale
N h mai-ftemė Pardavi mui

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
Marųuette Manor, netoli lietuvių 
mokyklos ir bažnyčios, 30 pėdų lo
tas, furnas šildomas, (mūrytas 
plumbingas, ugnąvietė, 2 karų ga
ražas, savininkui reikia pinigų, ne
atmes gero pasiūlymo, su $1500 ga
lit veikti. Seward & Co., 3117 W. 
63 St. Prospect 6100. *•

J-- Į- ~ ~ -- --------- — ■■■ ■■■ ...

33rdES?:M»^ANomal \ve 1 7 KAMBARIŲ medinė cottage 3 
' rhkL’tfA III A kambariai apačioj ir 4 viršui, gali- 

UnRago, i. i q pa(|uryt,j 2 fintus, tiktai $5,200;
■■ 111 1 " 1 Į įmokėti $750, skitus mėnesiniais iš

mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 

_____ _______ ___ _  __ „_ So. Western Avė., Tel. Beverley 7330 
SINGER siuvamos mašinos, de- E?«Uty8ln TJ™; 

monstratoriai ir pertaisytos, po ^eJ.”no kokj bungalovv aiba 2 
<h arba Išmokė-1 namą*

Business Chances
Pardavimui Bizniai

jimais.
„ 4251 Cottage Grove avė.

Real Estate For Sale 
Rtni a i-ženiė Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių me
dinis namas, furnas Šildomas, 1 ka
ro | 
na L____  ____
PEIŠTOR, 130 S. Oak Park Avė., 
Phone Vlllage 7500.

garažas, apartmontų zonoj, kai- 69 St. ir Artesian avė., tinkamai 
$10500, tiktai $1000 cash. A. T. apkainuotas. Daugiau bargenų už 
[STOR. 130 S. Oak Park Avė., bnngalows, net po $6000.

PARDAVIMUI 1 ’/j aukšto medinė 
cottage, karštu vandeniu šildoma, 
viškai. garažas, įplaukų $80 į mė
nesį, kaina $7500, įmokėti $500 ar
ba parduosiu už $7200 cash. 5932 
So. Donore St., Tel. Prospect 9710.

Frank T. Hinkąmp, 
7918 S. Western avė.

Republic 4900

Panknla mib ik 
į vieiuj dieną

Perkame real estate 
kontraKtus

INTERNATIONAL
INVESTMENT

CORPORATION 
Kapitalas $500.000 00 

3804 So. Kedzie Avė. 
T<>1 T "favptt“ fi73S- R7IR
PASKOLOS namų savininkams — 

$100 iki $500, be morgičių arba pa- 
si rašytojų. Matykit mus dėl greito Roscuand 
patarnavimo. C---------

CENTRAL F1NANCE CO. įJ
Morton Bldg., 108 N. VVells St.

MES turime gerų vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au 
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei n. x i • « • x I Columbus Park Furniture Co.jus tunte užtektinai apšvietos15655—57 W. Madison st. Col. 0319 
ir reikalingą asmenybę susi- i-------
tikti su lietuviais ir pardavi-1 
nlti jiems geriausiiks automo-i 
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui' 
mes jums nurodysime kaip bu- 
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą.

1 Motor Car Co,, 
10857 Michigan Avė.

: prie geros _____,________ ____
TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS Černių, 3 kambariai iš užpakalio, ne-

Mes pasiimam ir dastatom bile. brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
. kur. Darbas garantuotas ir geriau- Į W. 63rd St., Hemlock 5620. 

sias. Pigi kar 
ne- mus. Taipgi tur 

i tik ' rakandus

GYVENKIT SAVO NAME 
PADfiKAVONES DIENOJ 

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po Imokėjimą. Mes pastatysim bun
galovv, 2 fiatų namą ant jūsų loto 
arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634. A A _f_- V1.I2 w f . S _ _ 1 _ .l • t_
nuošimčius.

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na-:
mas, palinktoj apielinkėj. j N0RW00D PARK

. . . . I i>4l>iyav!m777—ZT. i ■ JUH ir jūsų draugai esate kviečia-A. V. COALE, 5947 Indiana . * AHDAVIMl I spaniškas bunga- mj atsilankyti Jr apžiūrėti musų 
Avenue. \ , low,, kampas, 50xl2o, Edgebrook naujos mados Schiller statybos, mu-________ _________ Manor, netoli Devon ir l-orest Prc- - - 

serve, išmokėjimais. ,
S. F. JČOERNER

MAN REIKIA PINIGŲ
Parduosiu savo *6 akro žemės,

vatoitt i- j-___ « prie Naperville ,K<1., 1 blokas nuoJnfvfit flJS^hn’ J0,iet R«-> apgyvcntoj apielinkėj. Ga- 
rnii!fe\°vnlrJkidln no" ’r elektra galima gauti, už $445 
rmų, 3 kambariai iŠ užpakalio, ne- nupjrklftjt, $90 (mokėti, $5 j mėne- 
untrini Turiu nuleisti miestą. 2917 . K __

PERKAME

Lietuvos Paskolos Ponus
Mokame

Augščiausias kainas

asmeniškai ar laiškais.NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Roum 820 Central 6260

TURIU pinigų investavimui 
chattel morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, restaurantus, bučernes 
ar kitus biznius. F. BOLAND 7tli 
fl., 215 W. Randolph st. Franklin 
3446.

NAUJAS 19 apartmentų namas, 
pasirinkimas North Side apielinkėj, 
namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
bungalovv, Eogebrook Manor, 400 
akrų farma i Taylor, VVis., 2 lo
tai į Niles Center, 2 lotai North- —- «»». .......
brook, 1 lotas 214(1 S. Hoflinn Avė. Atsineškit šr skelbimą, nuleisim 5 
Mainysim į tą ką jus turit. nuošimčius.

Ina. Pabandykit pas i -_____ L_!______ ', - -----------
niui. Talpu! turime naujus pirmos pARDAVIMŪI didele ne- rv linui a eie avalam, i<*n- r. jvur.mvnn

svaiginamų išdirbinėjimo įstai- dasi prie St. Charles Rd, 1 blokas 4103 Belmont Avė, Pensacola 9319 
. , . i vakarus nuoga, su visomis mašinomis ir Ukiny8 už $2400 

staku. Priežastį pardavimo pa- ”
IŠPARDAVIMAS

Į JOYCE STORAGE 
. Frieze parlor setas ........

Mohair parlor setas ........
Walnut miegruimio setas
Walnut valg. kamb. setas $45.00
Šešių tūbų, vieno dial rądios su 
” ’ i riešuto medžio consoles1

$69.50.
500 importuotų apskritų kaurų 

$5.25.
DAUGELIS KITŲ BARGENŲ 
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 

WAREHOUSE FURNITURE
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, 
■ rais arba nedėlioj.

GERAS DARBAS
Reikia trijų lietuvių vyrų nuo-, 

latiniam darbui su geru mokesčiu. 
'Puri švariai atrodyti ir mažiausiai; 
būti 25 metų amžiaus.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Mes išmokinsime jumis. - Uždirb

site kol mokinsitės. Atsišaakit tuo
jau. Pasimatykit su

M R. SPEG
111 W. Washington St.

Room 337

LOTAS 25x125, geras biznis, ran-
rinių bungalovv su visais rakan
dais, 6383 N. Oak Park Avė., neto
li Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Nonvood “Parko stoties, prie North 
VVestern geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmie^čio, 2 blokai 
nuo Milvvaukee Avė* karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną neda
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 

kitomis valandomis pagal sutartį.
L J. SCH1LLER & CO. 

Namų Statytojai 
4708 N. We«tern Avė. 

Ravenswood 3069—0196

į vakarus nuo Manheim Rd., geras 
pirkinys už $2400, lz2 cash. Imkit 
Westchester “L” iki Bellwood Avė '

! tirsite ant vietos. Sykiu par- bVhwoo(I^4818 ®®^KS CO., Phone I žiūrėkit koks dalykas, $500
- ■ • ■ ---- ---- ------------- '_________________^casn. Nupirksit 5 diddlių kambarių

[namą radio plug, ugnąvietė, bufe-
SAVININKAS parduoda 2 flatų; tas, knygynas, tile ir lašų vana, 

~ ’ .... 'ana, pedestal skalbimui 
...... i lovys, plieno konstrukcija, 148 pė- 

kontraktai su lengvais išmokėjimais. Agentai te- j dų ilgumo lotas ir /viskas kas rei- 
«x.i_ x„ i | neatsižaukia. 6365 Haft Street, i kalinga moderniškam namui, stik- 

Tel. Newcastle 1912 linini ir su sieteliais porčiai, ce-
—   ———— -------———-— Imentuota ėlė, $25 j mėnesį su nuo

šimčiais. Atvažiuokit ir pažiūrėkit. 
2800 N. Mango Avė., biskį į šiau-
WATSONiVBOND AND MORTGAGE I H

Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių. Sis namas

duodame ir 2 trokai. 806 W. 
$79.50 i 36 st, Tel. Boulevard 2092. 
$62.00 !
$45.00 I --------

HAULING biznis — kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma-; 
žiausiai tono sunkumo perveži-

vaka-

NAMAS NOhTHWEST 
PARDAVIMUI

___ medinj namą 5 ir 6 kambariai. Pri- j įmūryta v 
imsiu lotą kaip (mokėjimą, kitus j lovys, plie

mas. •
UNITED FORWARDING CO.

400 N. Green Street
Klauskite’ Mr. Brach

PARDAVIMUI senas biznis pi
giai, mėnesinių įplaukų $2000. Už
laikome batterys. gaso ir alyvo 
reikmenis. Užtektinai vietos dėl 
taisymo. įvažiavimas tiesiai iš gat- 

. vės. Savininkas 4614 So. "VVentern 
i Avė., Tel. I^afayette 7422.

LOTAS prie 71st St. ir Western 
Avė., 50x125, kaina $11,000, cash 
reikia tiktai $5,000. Randasi lietu
vių apielinkėj. Namų kainos šiame 
distrikte auga kasdie. Savininkas 
Vincennes 7346.

PARDAVIMUI 4 flatų namas, ge
rame stovyje, puikioj vietoj, netoli 
Milwaukee Avė. ir Belmont, savinin
kas 3137 Davlin Ct., 1-os lubos.

CO.
įpėdiniai

OLIVER L. WATS0N & SON 
5624 Irving Park Blvd.

Skyrius 5525 Belmont Avenue

8.

4 FLATŲ MEDINIS, $11,300
b Spaulding Avė., netoli North 

n»c., •*-** ir U“V AUiiiuui ių. uis namuti 
suteiks jums geras įplaukas, rendos 
$180. j menes;' 
mainus. xll_* „ ___ _
Avė., ar telefonuokit Spaulding 4280.

CHARLES JARCHOW

ėnesį. Galim priimti lotą į 
Atsišaukit. 3717 Armitage

------------- * | PARDAVIMUI grosernė ir kend-
2 šmotų parloro setas, $25 .
2 šmotų prikimštas setas, $20 žiu miestą. <834 W. 33rd St.

Dresseriai, $5 ir daugiau 
Indams cabinet, $5 ir daugiau 
Victrolaa, $5 ir daugiau 
Kaurai, $2 ir daugiau » 
Pastatomos liampos $3 

daugiau
4 kambarių rakandai, $189 
Gasiniai pėčiai, $6 ir daugiau 
Angliniai pečiai, ] 

Congoleum patiesalai, 
daugiau.

SCHWARTS BROS.
STORAGE 

640 E. 61st St. 
Atdara Utarninko,

. žos šeimynos, su vulgiu ar be vai-i ir Subatos vakarais.

i PARDAVIMUI groseris ir. kend
žių krautuvė arti didelės mokyklos.

1733 Rubhe StreetI   .-----—- -------

fornished Rooms
JAUNAI šeimynai duosiu tris rui

mus dykai, kurie apsiimtų man . pa
gaminti valgį. Ruimai štymu apšil- ‘ 
domj. Beizmente

1161 University Avė.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem — šiltu vandeniu šildomas. 
Su ar be valgio

3551 So. Union Avė.'

RENDON ruimąs dėl vaikino, rui
mas šviesus ir apšildomas, prie ma- * 

I gio, kaip norėsi. Galit matyt visa
da. 3932 So. California Avė., Tel. 
Ijifayette 0458.

PARDAVIMUI fčrosernė ir bučer- 
. nė, senai išdirbtas biznis, lietuvių 
ir ir kitų tautų apgyventa.’ NAUJIE

NOS, 1739 So. Halsted St., Box 
No 1006.

Bufetai, ris> 4014 So
PARDAVIMUI Soft Drink parlo- 

Western Avė.
$4

------------------- -- v...,, .......—
PARDAVIMUI gro.sern.ė ir delika- 

tesen, pardavimo priežastis — ne
sveikata. Geras ” biznis, 3200 W. 
65 St.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
Kotvorcrn tesen. Ulbai geroj vietoj, parduo- 

K | siu pigiai. Pjrmas laimės. 6635 So. 
Seeley avė.

Jei jums reikalingi pinigai
’l'ai paskolinsim nuo $50 iki $300 

už 2*6 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Re jokio komišino.

S. OSGOOD,
. 2231 \V. Di Vision st.

Tel. Annitage 1199.

RAKANDAI nauji ir vartoti. 
Duofold setai $95, vvalnut mieg- 
muimio setas, $79, kaurai, val- 

ANT rendos 6 kambarių bunga- S’omo kambario setai, pianai, 
Nau- vietrolos, išmokėjimais.

For Rent

PARDAVIMUI Storas cigarų, ci- 
garetų, kendžių ir mokyklos daik
tų. Išdirbtas biznis per ilgą laiką. 
Pigiai. 4120 VVentworth avė.

Iow ir dviejų karų garažas. ] 
jas, moderniškas namas, karšto 
vandens šiluma, shower bath; arti 
prie geros transportacijos, randasi 
6751 S. Artesian avė. Savininkas 
7114 S. Campbell Avė.

GARFIELD STORAGE
5929 So. State St.

PARDAVIMUI lunchruimis, arti 
dirbtuvių ir teatrų, prie bulvorų. 
Greitas pardavimas. 5340 S. Went- 

I worth avė.

2-RUS MORGICIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS pianas, gražus kei- kada. A valia 
sai, pirmos klesos stovyje, Art Co- Stony Island

m j GRAŽUS mohair parloro setas, 
"[$50. Puikus walnut miegruimio se

tas, $45. 7 šmotų vvalnut valgomo
. kambario setas, $40, 2 VVilton kan-
' rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile ■ 

Avnilable Storage Co, 7732 j
1 avė.

PARDAVIMUI saldainių ir cigarų 
krautuvė, biznis geras, parduosiu 
pigiai. 665 W. 18 St. Tel. Roosevelt 
2495.

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS Halsted St. Ist floor. 
4>5ao metams $30w 1 —-------- — ------------

$1000 metams $60 i lvin(a „„
Nerokuojam už dokumentus ir title. siu'Tavo^Schumann1* GrojBdį ^Pianų 
Mes taipgi darome antrus morgičius. ...................... ' ---
ROYAL FINANCE CORPORATION

11 So. I>a Šalie Street 
Central 2665

lonial išmarginimo, už $85, pusė ----------- :----------------------------------
įmokėti, kitus į 90 dienų, roleliai, . 
suoliukas ir karpetukas dykai pir- ‘
kėjui. George Klmberley, 0512 So. ?uk«08 "į8*08 18 8»n<Mio. .K™8“8 8

MINKŠTŲ gėrimų krautuvė par
davimui, 5 metų lysas, rendos $75 
mėnesiui. 5 kambariai pagyvenimui. 
Atsišauk apie 8 vakare. 2001 So. 

BARGENAS už cash. Parduosime i We*tern avė.

šmotų mahogany setui, rankomis iš- PARSIDUODA soft drink nario 
- -rti didelių dirbtuvių, biznis

IlldllOįt cllly nvVvlly icl 11 JvU 1111S 1M"

• ?aintaA°> S350*.Hž ris arti didelių dirbtuvių, biznis
( $100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, nei- 4 metus 4 nauvjveni-MAN reįkia pinigų tuojau,, parduo- kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu- kainbariai. Priverstas1 parduo- 

. —tlnl8 mjegruimi0 setas, kainavo $250 j ti . rh ke|et» bizniu 3827 
su suoleliu ir roleliais už $65- cash. už $95, springsai, matracas, liampos., aLu,.;. 1IVP Tel I afavette 8289 MR. JARTZ, 2918 Milwaukee Avc. ’--------- Arcnei avė. iei. uaiayeuc ,
1-os lubos.

X * — * L-l lt I ti, nes turiu keletą biznių. 3827■ VtlR a rv m n»o t VM o ao a liat>lv\zxa ' __ . w

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ [ 

Atsišaukit paą: 
Eighteenth Bond &

Mortgage Organization
1618 W. 18th st.

L F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOWSKL Sekr. Ižd.

Pirmi, antri ir treti 
morgiČiai 

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
tiki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor

age, klauskit MR. IRVING.
IŠ SANDELIO IŠPARDAVIMAS

17 fonografų. $15
8 upright pjanai, $25
9 grojikliai pianai, $75 Jūsų pa

sirinkimui, tiktai biskį įmokėti, tai 
viskas kas reikia.

NATIONAL STORAGE 
2832 W. Madison St.

tai

NAMŲ rakandai pardavimui, val
gomo kambario setas, parloro se
tas, couch lovos, dresseriai, pigiai. 
7804 So. Ąyers Avė., Stevvart 4931

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katescn krautuvė. Senas biznis, par
duosiu pigiai, 4 kambariai pagyve
nimui, karštu vandeniu apšildoma.

5138 S. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
PARDAVIMUI grosernė, labai ge

roj vietoj. Biznis eina gerai. Par
duosiu pigiai. 4 pogyvenimųi kam

Personai
Asmeny Ieško

Furniture & Ėixtures
Rakandai-ĮUijMii

DIRBTUVES sampeliai, 50% pi- 
i giau.

$179 narloro kambario setas, mo
hair, $95.

$75 vv&Jnut valgomo kambario 
setas. $37.

$45, 5 Šmotų pusryčių setas, 
$22.50.

Bovsen Sarnple Furn. Co. 
6335 So. Ashland avė.

Buvus California Samplo Furn. Co.
-------------------------------- -----—

$400 — VERTA $2000
KNYGVEDYST8S ir apskaitliavi- 4 kaJn^arnl rakandai, 3 šmo- 

mo mokinama privatiškai universite- tų mohair parloro setas, 7 
tą baigusios instruktoriaus, dienomis &notų wahiut valgomo kam- 
ar vakarai,, priimami studentai, grei*; ^rio R šmotų pusryčių

setas, 4 šmotų walnut mieg
ruimio setas, du 9x12 VVilton 
kaurai, miegruimio karpetu
kas, 2 pastatomos liampos, 

į indai.
. NELSON STGPJAGE 

6912 Cottage Grove Avė.

tos pasekmės, nebrangu.
Phone Van Buren 2130

PATENTAI
FRANK J. SCHRAERER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900.
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.1 

Vakarais pagal sutartį.

elianeOUS tor bale duosiu pigiai. 4 pogyvenimųi kain- 
Įvairus Pardavimai i bariai. Rendos 40 mėnesiui, lysas
----------------------------------- 4 metams. Pardavimo priežastį pa-

LIETUVIŲ atydon. Nauji kailiniai 
padaryti ir ant orderio, nebrangiai. 
Mes taipgi perdirbant kailinius kaip 
jus norit. Kautai valomi, prosinaml, 
su pamušalu, $20. Blumfield Fur 
Shop. Room 204, State and Lake Bldg 
Dearborn 1253.

tirsite ant vietos.
8049 Vincennes avė.

PABANDYKIT musų Creamearth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai ir kvietkoms. 
OTTO WITTBOIJ) NURSERY, 6758 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser budu, tiesiai iš dirbtuvės ir sutaupykit tarpininko 

pelną. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
$65. sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. AtsilankykU.

WEISER FUR CO.
19 S. VVells st., rm. 403

6 neatsišaukusių kailiniai, pąrduo- 
sime už išlaidas nuo $25 iki $100. 
Kautai iš se’al, Jap weasel, caracul, 
muskrat. Atdara 9-9. PETERS FUR 
SHOP. 5115 Michigan, Drexel 1756. 
Specialis nupiginimas tam kas at
sineš šį skelbimą.

DELIKATESEN ir moisto šapa, 
bekernės tavoras, steam stalas ir 
t. t, smarkiame kitehinette ir fla- 
tinių namų distrikte, N. S. Geriau- 
ria vieta kokia kada nors buvo 
garsinta. Labai reta proga dėl Už
dirbimo daug pinigų, turiu parduo
ti greitai, kad užbaigus reikalus. 
Puikus fikčeriai, daug stako, vėrta 
virš $3500. Greitam pirkėjui par
duosiu viską Už $1600, jei reikės, 
dąlinais išmokėjimais. Pigi rendo, 
geras lysas. Pamatykit patys krau
tuvėje

6652 N. Clark St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU ar parduosiu geleži

nių daiktų krautuvę. 50 pėdų fron
tas, ant 63rd St S. TALUC, Tel. 
Albany 0594.

MAINYSIU sovo gerai įrengtą ir 
pelningą restauraciją j karą. Klaus
kit M. Varnęikis, 1721 S. Jefferson 
St.

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir 
BARGENAS ir lengvos isly- Rock Island Stoties. Rendų $10,700 j 

gos. Beveik nauja 6 kambarių 0™hpl’fl,-‘i už
bungalow ir dviejų karų gara- ninkas _ ...... 
žas, galima nupirkti lengvais cliffe 2520- 
išmokėjimais arba už cash., ' 7
n i • PARDAVIMUI gražios cottages,Bungalow landasi Marųuette. mUrinės po 5 kambarius, tile va- 
Manor prie boulevarų ir gat- nos, elektrinės ledaunės, garu šil- 
vekarių. Parduos $1,500., pi- 
ginu negu verta. Del informa- ba phone Beverly 7900.

Atsineškit su savim šj skelbimą, 
mes duosim jums $200 pigiau.

KAM MOKĖTI RENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad jus dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
jus gulite nusipirkti 5 kambariu bungalovv, su i............
karštu vandeniu šildomą, ūgnavie- 
tė. Dar galima pristotyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmūry
ta prosinimjidl lėtita r t. t. Turit

• pamatyti, krtd įvertinus. Mes pri
imsime lotus arba morgičių doku
mentus kaipo (mokėjimą, kaina 
$8850.

5236 SO. GREEN ST. hmm .^....w.,.
Savininkas ant vietos. Rašykit Parduosiu 2 aukštų namų, 4236— 

arba pašaukite Rex Realty and 40 Ogdęn avė., yra 4 krautuvės ir 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630

>000 cash galit veikti, savi- 
_ 7519 So. Halsted St, Rad-

galima nupirkti lengvais cliffe 2520,

stikliniais porėtais, cijų kreipkitės

8 KRAUTUVIŲ namas, viskas iš- 
renduota, gera ateitis, vertas $40.000, 
cash $7500, bargenas. 201 Harrison 
St, Oak Pade, Tel. Austin 3074.

*

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO 
KO NEBENORI 
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
?arąžas 
arma

> morgičius
MES DUOSIME 

KA NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok — 

dykai 
sveiki

Patarimai
S. J. Dargužis, 
807 W. 18th St, 

Canąl 4960
PARDAVIMUI — nauji 5-6-7 

kambarių rezidencijų namai, 
presuoų plytų, plieno konstruk
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 natūralus ugnavietės, viena 
skiepe, kita f rentiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno karo 
preshotų plytų garažas, lotas 
50x32, kaina $18,500, tik biskį 
įmokėti, kitus kaip rendą. Kaip 
ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo 
Wilmette Lake Avė. iki Wag- 
ner Road. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba Waukegart 
Road iki Lake Avė., Lake Avė. 
į rytus iki Wagner Road, pas
kui Wagner Road į šiaurę iki 
namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenview, III., 
Telefonas G!enyiew 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo 
demiškų po 5 kambarius bungalow, 
Seroj apielinkėj. 1 blokas nuo 22 

t. prie Maple Avė, Berwyn, III, 7 
Iminutos ėjimo iki Oak Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 

reikia pinigų, kad kaina’. $8500. Mes pastatysim ant 
Minnesotos farmą jūsų loto už $1000. kitus kaip rendą. 

JOHN SKALE Jr, 
Tel. Riverside 6097

6409 So. Kedzie Avenue

' PUIKUS PIRKINYS
KAINA NUPIGINTA IKI $7000

Savininkui
išgelbėjus savo Minnesotos i ai nių 
nuo patekimą į kreditorių rankas.

3 flatai, labai pigia kaina. Fintai! 
karštu vandeniu šildomi, yra gasas, .
elektra ir t. t, prie gatvekarių ir KAM MOKĖTI RENDĄ
3 blokai iki elevatorio, mėnesinių Kuomet už tuos pačius pinigus 
rendų $30o. Tas namas Pjj’ktas btr- jųg ga]jte turėti nuosavą namą. Tik 
žeho mėnėsyj, 1926 už $42,000, kas reikia biskį įmokėti, o kitus kaip 
nors gali nupirkti jo paties pasiu- ren(ja jŲS gajjt įsigyti nuosavą na- 
’ylą kaina. Apžiurėkit tuojau. Jas - Įk| 9kambarių mūriniai bun- 

idirbs pinigų tuojau. ga]ow jr rezidencijos, moderniški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50y 160, 
2 blokai j vakarus nuo Harlem avė. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty- 

d jūsų norą.
JONAS BROS.

451 Riverside Drive
4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, Arba rašykit Box 991 “Naujienos”, 

netoli Westem ElectHc Kompanijos, 1739 S. Halsted st.
yra gasas, elektra, vana, viškai, su i —--------------------- ------------ ------- -
grindimis aukštas skiepas, $1500 jmo- JE, JŲS TUR|T $200 
m !i wtU9Kta'P<ureni N°va*ę’ jųs galite kraustytis j vieni) mu-
4010 W. 26th St. puikių nubgalow, kurie randasi

i netoli Marųuette Manor, o kitus 
INVESTORIAI mokėsite kaip rendą. Tai yra pui-

Mes turime keletą labai gerų in- ki proga jums apsitfvventi lietuvių 
vestmentų, bizniavų ir ant. namų distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
South Side, 2 flatinių ir krautuvių. I savi inkui, jus mokėsite už savo 
Susižinokit su mumis jei jus jieškote namą.
ko nors geresnio. Phone Hemlock 8300

H. J. COLEMAN 
5857 S. State St.

Tel. Wcntworth 5702

namas jums uždirbs pinigų tuojau. 
Savininkas ant vietos, arba telefo- 
nuokit savininkui Austin 2145.

PARDAVIMU! 2 lotai Hammon- 
de, tiktai biiskį įmokėti, kitus i>o piIC mvcimuc 
$15 į mėnesį. Savininkas Newcastle sim pagal jūsų nor

INVESTORIAI

Žiūrėk šių bargenų
- "" -------------* :— --------------- j Naujas 5 kambarių mūrinis bunga-
PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME low, plieno konstrukcijos, furnas šiL

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe domas, t ‘ *
mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. knygynas, bufetas, vėhausls plum- 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk- bingas, gatvė cementuota, netoli par- 
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros ko, 2 blokai " “
kasdie, 8052 N. Major Avė. Palisade $7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
1179, kalną. HANSON & OSTROM, 3550 N.
- ... -________________________ Cicero Avė.

aržuolo trimas, ugnavįetė, 
i- vėliausia plum- 

nentuota, netoli par- 
nuo Belmont karų, tiktai

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga
lovv, stikliniai porčiai, plieno kon- 
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų namas su garažium. Puikioj apielin- 
išmokėto loto už $11,000, cash $500. kėje, Roselande. Parduosiu pigiai, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo- 10520 So. State St 
delj, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta-1 
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar- [ 
ba flatįnį namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

GERI AUSIS bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi
šaukit: J. R. BRUCE. 7.45 N. Hamlin 
Avė, Kedzie 7891.

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
karštas vanduo,' sun parlor, pečium 
šildomas, kaina $11,000, cash $1000. 
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 
N. Hamlln Avė., Kedzie 7891.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun

galovv, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. bloko į pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 3O'><126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos suimtoj 
ir nedėltoj. JOSEPH STRNAI), 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 
1272.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo
lo trimas, labai geroj apielinkėj, 
kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus

i kaip rendą. Šaukit savininką. 5910 
— Irving Park Blvd. Kildare 8091.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME | ------------ ---------------------------------
GARAŽUS, porčius, cementinius 

šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969. /

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalovv, 5 
banibarių, miegojimui porčiai, k. v.

įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 
ciios, tik biskj įmokėti, HOME 
BUILDERS <)F AMERIKA, 134 N. 
La Salio St. Central 0925.


