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65 darbininkai žuvo geležies Kasyklose
Lenkijos ūkininkai Fašistai Italijoje vėl ėmė 

smarkauti
norį karaliaus Del bandymo nužudyt Mussoli- 

nį, fašistų govėdos puola ne- 
fašistų namus ir įstaigas

Fašistai Italijoje vėl eme
smarkauti

ROMA.
padaryto
dyt diktatorių Mussolinj, 
Italijoj fašistai pradėjo 
to žygius
lėtas asmenų yra jau užmuštų 
ir daug sužalotu. Kai Kur tik

pasikėsinimo
Del 

nužu- 
visoj 

smui-
prieš nefašisvus. Ke-

Francijos policija suėmė daug 
Ispanijos revoliucininkų gomis išvengta didesnio krau

jo liejimo.

65 darbininkai užmušti Lenku ūkininkai nori Len
geležies kasyklose kijai karaliaus?

Nelaimė atsitiko kasyklų 
šui ignuvus ir užbėrus 
busius mainerius

vir-

valdininkai vakar 
iš Bai nes-Decker 

geležies kasyklų, netoli nuo Ish- 
pening 
fonu,

vienoj

, Mietu pranešimą tele- 
kad kasyklose atsitikus 
nelaimė. Kasyklų viršui 
vietoi {griuvus buvę už-

jos ūkininkų ir monarehistų 
partija reikalauja, kad valdžia 
paskelbtų plebiscitą (visuotiną 
žmonių balsavimą) išspręsti 

ar Lenkija turi ir 
ikti respublika, arĮ toliau* 

virsti monarchija, km kara
lius butų pačių žmonių renka
mas.

Kampanija už plebiscitą jau 
prasidėjo. Ją remia lenku aris
tokratija.

19 Meksikos maištininku 
krito kautynėse

mai
štas prieš valdžią smunka; 
500 maištininkų pasidavė

bininkai. Valdininkų prašo 
kuogreičiausiai atsiųsti gelbėto
jų partijas ir reikalingus gel
bėjimui pabūklus.

IS1IPEMING, Mich.. XI. 4.— 
Ihaneša, kad vakar vakarą
įdubo Barnes-Heckero geležies'Kunigų kurstomas indėnų 
kasyklos, esančios apie aštuo- 
nios mylios nuo Ishpemingo, 
ir kad užberta tarp keturių de
šimčių ir penkių dešimčių dar
bininkų užberta ar užmušta.

Kasyklų įdubimas atsitikęs 
metu, kai maineriai, baigę die
nos darbą, jau ruošėsi apleisti 
kasyklas.

Nelaimės vieton pasiųsta iš 
čia ambulansai ir gydytojai.

Miami Beach gaisrinin
kai sustreikavo

MEKSIKOS 
1. — Meksikos 
jos pranešimu. 
Guanajuato tarp 
kariuomenės ir 
kuriems vadovauja 
Rudolfo Gailegos, 
maištininkų buvo 
daug kitu paimta 
Suimta taipjau daug __
kų arklių.

Meksikos vyriausybės 
mis, maištą kurstą ir jį 
katalikų < 
maištininku l

karo ministeri- 
susirėmime 
federalinės 

maištininkų, 
generolas 

devyniolika 
nukauta, o 

nelaisvėn.
> maištinin-

au- 
saugu- 

gai-

Vietos gaisrininkų depar 
tamento gaisrininkai pasl 
streiką, protestuodami dėl 
tokratiško visuomenės
mo direktoriaus elgesio su 
srininkų komandos nariais.

Gaisrininkai sako, kad jų 
šininkai pavertę juos savo 
vačiais bernais ir tarnais, 1 
darni dirbti jiems, valyti ir tai
syti jų privačius automobilius, 
etc.

i vir- 
pri- 

vers-

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jumst 
Desėtkai tūkstančių Naujienų: 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau;, asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
i dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

žinio- 
remia 
Pačio 

generolo Gailegos 
yra: “Teguvuoja

karalius Kristus!’
Maištas neturi pasisekimų, 

svarbos jam 
departamentoKaro

arti 500 Jaki indė- 
kalnuose gerumu

ir valdžia 
neduoda, 
pranešimu.
nų Bacalete
pasidavė federalei kariuomenei 
su visomis savo šeimynomis, 
ir daugelis jų busią priimti sa
vanoriais į federalinę armiją.

Žmonių riaušės dėl dru
skos F'kvadore

CUENCA, Ekvadoras, 'XI. 4.
— Del pasireiškusios 
druskos stokos, vietos 
jai ėmė kelti riaušes, 
minios žmonių puolė 
sandėlius, ieškodamos 
Kautynėse su policija
asmens buvo užmušti. Daug su
žalotu. A •

didelės 
gyvento-

Vakar 
valdžios 
druskos.

keturi

Pagarsėjęs rusų avia
torius nusižudė

VakarMASKVA, XI. 4.
čia nusižudė vienas šauniausių 
Rusų raudonosios armijos avia
torių, kapitonas Apolinary To- 
maševsky. Jis buvo vienas pir
mųjų, nuskridęs iš Maskvos

I į Pekiną, Kinuose, ir atgal.
| Sako, kad nusižudymo prie-

Rinkimy rezultatai Lietuvos žinios
Demokratai laimėjo G vietas 

J. V. senate. Illinois valstija 
balsavo už prohibicijos įsta
tymo pakeitimą

Dėžių dirbėjy streikas 
Kaune

Nor.s įvykusių praeitą antra
dienį rinkimų rezultatai dar nė
ra pilnai paaiškėję, vis tik su

brinkti vakar ik pavakarį du< 
menys rodo, kad demokratai 
lamėjo bent šešias naujas vie
tas Jungtinių Valstijų senate. 
Demokratų kandidatai į senato
rius laimėjo New Yorke, Mas- 
sachusetts — prezidento Cool- 
idgeo tėviškėj! <— Marylande, 
Arizonoj, Missouri ir Oklaho- 
moj.

Atrodo, kad atstovų bute do
moki atai bus taipjau kelias

11 d. sustreikavo EJpęrno ir Di
naro dėžių dirbtuvės (Jonavos 
gatvėj) darbininkai, skaičiuje 
19 žmonių. Reikalaujama pakel
ti atlyginimą (bendrai apie 
30 nuošimčių), duoti apmoka
mų atostogų ir teikti susirgu- 
siems darbininkams medicinom 
pagalbą.

Okupuotoje Lietuvojedemon.stra- 
Sardinijoj;

Genujoj,
ii kituose

Venecijoj,
I .ivorne

Visur buvo puola- 
laikraščių 

fašizmo

Bolognoj, 
miestuose, 
mos ypač nefašistų 
įstaigos ir žymesnių 
priešų namai.
Neapoly fašistai neaplenkė nė 

žymaus italų filosofo Crcce, 
kurio namai buvo sudraskyti.

Genujoj kautynėse tarp ka
rabinierių ir fašistų, puolusių 
socialistų advokato Rossi na
mus, taipgi dviejų vietos* laik
raščių spaustuves, du karabi
nieriai ir vienas fašistas buvo 
užmušti, daug kitų sužeista.

Romos policijos prefektas iš
leido .dekretą, kuriuo dvylika 
opozicijos laikraščių 
lu suspenduojama, 
organai

Be to 
tariamu 
priešų,
tyniolika komunistu. L

ir žurna- 
o keli kiti 

visai uždaromą.
■ehnn'Tludthtiniai areštai 

Mu. ^solinio valdžios
Siennoj areštuota sep-

Sovietai nori prekybos su 
tarties su Austrija

LONDONAS, XI. 4. — Pra
neša, kad sovietų Rusijos val
džia 
naują prekybos sutarti. Sutar
tį remianti Italija.

Rusijai padarius sutartį su 
Lenkija ir Čechoslovakija, su
lai tis su Austrija tuo bildu 
atidarytų Italijai platų kelią su
sisiekti su Rusija. Projektuoja
moji sutartis siūlo Austrijai 
naują rinką savo gaminiams ir 
duocia jai galimybės gauti pi
giai iš Rusijos aliejaus ir kvie
čių.

daryti

La Guardia vėl išrink
tas kongresmanu

La 
ta-

NEW YORKAS, XI. 4.
Kongresmanas Fiorello 
Guardia, pusiau socialistas, 
po vėl išrinktas kongreso nariu,
republikonų tikietu. 20-tame 
distrikte jis gavo 9,122 balsu, 
tuo tarpu kai jo oponentas, 
demokratų kandidatas Hub- 
bard, surinko 9,058 balsus.

Chicagai ir apielinket federa
linis oro biu/ras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; gali būt lietaus- 
ar sniego; nedidelė temperatū
ros atmaina; stiprokas mainąs 
sis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniSkai F.

šiandie setųlė teka 6:24, 
džiasi 4:43 valandą. Mėnuo 
ka 5:14 valandą ryto.

lei- 
te-

f’ncitic and Atlantic Photo]
Princas Leupąldas, Belgi jos sosto Įpėdinis, su savo 

princesa Astrida, kuri yra Švedijos karaliaus duktė.

, , fsužadėtino i mo.

naujas vietas laimėję.
į Illinois valstijos adminis

tracijos įstaigas — valstijos iž
dininkas, mokyklų superinten
dentas, Aukščiausiojo teismo 
sekretorius, Universiteto trus- 
tisai, kongresmanai “at large”, 
apeliacijų teismo sekretorius —' 
išrinkti visi republikona i.

Be to Illinois valstijos bai- stovyklas 
suotojai milžiniška balsų dau
guma pasisakė už pakeitimą 

'.Volsteado (prohibicijos) įstaty-i

Vilniaus arkivyskupas 
lanko... lenkų korpuso 

stovyklas
VILNIUS, X. 14. (Elta).

Nadjas arkivyskupas Jalbrzy- 
kovskis, vizituodama? bažny
čias, pradeda
demarkacijos liniją, 
lanko lenkų

lankytis ir pas 
kur uoliai 

pasienio korpuso

Lenkai raminasi dėl 
Vilniaus

Sąmokslas padaryti Ispa- Kinai reikalauja iš Augti
nijoj revoliuciją jos atlyginimo

Franci jos policija suėmė Ispani
jos pasieny daug sąmoksli
ninkų, ispanų ir italų

Kaltina Britus dėl nereikalingo 
bombardavimo Vanhsieno ir 
užmušime 1,000 kiniečių

PEKINAS, Kinai, XI. 4. 
Kinų užsienio ministerija

PERPIGNAN, Francija, XI. 
4. — Francijos policija sutrik
dė didelį revoliucinį sąmokslą,!siuntė Didžiajai Britani jai notą, 
kurio tikslas buvo nuversti ne reikalaudama atlyginimo už už
tik diktatorių Primo de Riverą, 
bet ir visą monarchištinę val
džią Ispanijoj. Sąmokslui pri
klausę apie keturi šimtai ispa
nų ir italu anarchistu. Šimtas 4 k L
jų tapo suimta.

Sąmokslininkų siekimas bu
vęs sukelti visus Katalonijos 
autonomijas šalininkus; įvykus 
gi sukilimui Katalonijęj, judė
jimas, jų manymu, greitai išsi
plėstų visoj Ispanijoj.

Revoliuciniam judėjimui va
dovaująs pulkininkas Francis- 
co Mačias, buvęs Ispanijos par
lamento narys.

Septyniolika svarbiausių kon- 
spiratorių buvo suimta maža
me Milasso miestely, netoli nuo 
Perpignano. Jų tarpe buvo is
panų, anglų ir italų. Du ispa
nai, kurie turėję bombų, pabė
go.

Areštuotųjų daugiausiai yra 
jauni Katalonijos inteligentai. 
Policija sako, kad jie prisipaži
nę, jogei jie norėję sukelti Is- 
panioj revoliuciją. Apie La Ber
daną, netoli nuo Ispantos ^sie
nos, jie turėję slaptus sandėlius 
ginklų, amunicijos, lauko tele
fonų ir kitokių karo reikmenų.

Per rinkimus Kuboj 
trys asmenys už

mušta
HAVANA, Kuba, XI. 4. — 

Per ką tik įvykusius Kuboj 
municipalinius rinkimus kai 
to buvo įvykę rauMtyniu* Trys 
asmenys buvo užmušti ir keli 
sužaloti. . •

Nepilnomis žibiomis penkiose 
provincijose laimėję liberalai.

pa-

muštuosius Vanhsiene kinie
čius, kur Britų karo laivai, pra
dėję be jokio pamato bombar
duoti, užmušė apie tūkstantį 
kiniečių.

Notoj sakoma, kad tuomet, 
kai Britai padarę puolimą, ki
niečiai vedę ramias taikos per- 
traktacijas.

10,000 benamių vaiku 
Čilės sostinėj

SANTIAGO, Čilės Respubli
ka, XI. 4. — Daug buvo rašo
ma apie šimtus tūkstančių be
namių vaikų, klaidžiojančių po 
plačiąją Rusiją, elgetaujančių 
ir vaginėjančių. Jų yra ir Či
lėj. Per praeitus metus dau
giau kaip 10 tūkstančių tokių 
benamių vaikų bastėsi Santia- 
go miesto gatvėmis. Nudriskę, 
sunykę, jie gyveno prašįneji- 
mais, elgetavimu, 
kur pakliuvo, bet 
tarpduriuose.

Dabai
našlaičių apsaugos 
projektas.
tinkamus našlaitėmis, kurie tu
rės būt 
laikomi.

nakvodami 
dažniausiai

į parlamentą įnešta 
įstatymo 

Numatoma steigti

visuomenės lėšomis iš-

ŽYMUS PASTORIUS TRAUKI
NIO UŽMUŠTAS

Centralia kasyklos vėl i'X
IBIS dirbti na”, minėdama Vilniaus pagro-

bimė sukaktuves, primena-ien- 
uei’aiš'k.n ,r.x lietuvių rusų su- 
neišnaikintas lietuvių rusų su
tarties klausimas ir sovietų pa
sižadėjimai Lietuvai Vilniaus 
klausimu.

Laikraštis prikaišioja, kad 
per maža rūpinamasi Vilniaus 
kraštu ir tai tuo metu, kai vy
riausybės priešaky stovį pa
kraščių žmonės. Esą vyriausy
bė vedanti Vilniuj politiką, 
priešingą gyventojų nusistaty
mams ir valstybės interesams. 
Tačiau šiandie Vilnius Varšu
vai,z Poznanei ir Lvovui esą 
jau nebesvetimas ir Lenkija 
neduosianti jo sau išplėšti.

CENTRALIA, III., XI. 4. — 
■Vietos Iiell'and. Zoller anglies 
kasyklos No. 5, kurios per pus
ketvirtų metų stovėjo uždary
tos, nuti tikus vėl pradės dirbti. 
Šiuo tarpu jos skubotai 
mos.

valo

mi ASMENS PRIGĖRĖ 
ČIAI APVIRTUS

VAL-

PITTSBURGH, Pa., XI. 4.— 
Vakar apvirtus valčiai 
egheny upėjų netoli nuo Creigh- 

iitono, prigėrė vienas vyras 
moteriškė, darbininkai.

MIRĖ 125 METŲ AIRYS

3.BELFASTAS, Airija, XI.
— Bromaro miestely vakar mi
rė VVilliam Smith, kurs, sako 
jbuvęs seniausias visoj Britų 
imperijoj žmogus. Jis buvo gi
męs 1801 m. sausio 8 dieną, 
taigi .gyveno arti 125 metus.

OSSIPEE, N. H., XI. 4. — 
Vakar ties Lakewoodo stotim 
pasąžįerinis traukinys užgavo. 
automobilį, kuriuo važiavo žy-l 
mus Bostono kongregacionalis-1 
tų bažnyčios • pastorius Ed. 
Cvmmiugb su savo žmona. Pas
torius buvo užmuštas, jo žmona 
gi pavojingai sužalota. |

Dauginamos lenkų karo 
organizacijos

Vilniaus lenkų laikraščių ži
niomis, paskutiniu metu visam 
krašte valdžios steigiamos įvai
riais vardais karo orgaiiizaci-

NUPIGINTAS PINIGŲ 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

, Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.'

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius: .
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAICIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

* RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI.
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Sveikatos Dalykai
Rašo Dr. Al. Margina

Staigusis inkstų 
įdėsimas

Iš ko šita liga pareini/?
K;ii tenka žmogui vienokiu 

i.r kitokiu budu persišaldyti, 
sušlapti, nuvargti, tai jis ir 
staigųjį inkstų uždegimą kar
tais gauna.

Kartais tikrąsias šlitines, 
kaip antai: skarlatiną, dipthe- 
liją, tymus, etc.. staigusis ink
stų įdegimas paseka. O kartais 
būva ir taip, kad kraujo užsi
tepsimas (septicemia), antrojo 
laipsnio sifilis, staigusis tonsi- 
lų įdegimas, pagaliau, nors ir 
retai, aštrioji džiova būna stai
giojo inkstų įdegimo priežasti
mi.

inkstus labai erzinančios gy
duolės, kaip terpentinas, kar
bolius. kalio chlioratas, ispa
niškos musės (kantaridos), jei
gu tik didelėmis dozomis ima
ma. lai visados gali inkstų įde
gimą padaryti. Alkoholis, švi
nas ir gyvsidabris, tai veikiau
siai tik chroniška inkstų idegi-

Pasaulinio karo laike, ypačiai 
arčiau fronto* esantiems karei
viams, ne vienam teko persirg
ti taip vadinamu “užsikrečia
mu” (civilis arba paprastas 
inkstų įdegimas visai nėra užsi
krečiama liga) staigiuoju inkš- ! 
tų uždegimu. Būdavo, kai atve
ža naujus kareivius j frontą, | 
tai nekurie iš jų į kokius tris 
mėnesius arba ir į šešis ima ir 
inkstų liga apserga. Spėjama, 
kad šitokios užsikrečiamos in
kstų ligos vienokią ar kitokią 
priežastį buk tai utėlės perneša 
nuo savo ant kito. Taip, girdi, 
šita liga plėsdavosi, šiaip jau. 
tai šitas užsikrečiamas inkstų 
Įdegimas būdavęs labai pana
šus civiliui įdegimui, nebent 
tik tuomi jis skyrėsi, kad sun
ktis kvėpavimas ligonius dau-1 
giau prikamuodavęs.

Tai tokios, kaip dabar mato-1 
me, yra staigiojo inkstų įdegi- ' 
mo priežastys.
Kaip ligonis dabar jaučiasi ir 

ką gydytojas mato?
Ne visada i? ne visuose šita I

[Pacific and Atlantic Photo]
A. A. Thomas su mažu eskimų šunukiū, kurį j i aparsi vežė

'geriau būna, jeigu per kėlės 
dienas ligoniui tik pasaldinto 
vandens duodi. Didelius nerei
kia ilgiau, kaip dešimt dienų 
pienu maitinti. Pienas, mat, čia 
anaiptol nėra idealus maistas, 
tik sakome geriausias, kad pa
kol kas neturime tinkamo jam 
Įkaito (pavaduotojo). Paplūs
tai šitie ligoniai valgyti nebe
nori (anorexia) ; geya todėl 
į pieną biskj kavos Įdėti, tai 
daug gardesnis pasidaro. To
liau galima pasukų, avižų ko
šės, miežių nuosunkos ir vaisių 
sunkos ligoniui duot. Galima 
dabar ir duonos su sviestu 
duoti. Anaiptol nereikia ligo
niui alkoholio duoti, taipgi ir 
mėsos. Visokie mėsos ekstrak
tai dabar ligoniui visai netinka, 
todėl ir duoti nereikia. Ir val
gomosios druskos reikia veng
ti; ji, mat, tik dar labiau ligo- 
nyj vandeninę ligą' (vandenine 
liga, iš tikrųjų, nėra savaran
ke liga, — tai tik ’ kitų ligų, 
pat. inkstų ligos, simptomas) 
pažadina.

į Maistas, reikia tiesa sakyti, 
yra taip svarbus šitiems ligo- 
niems daiktas, kad tik suma
nus gydytojas gali jį kaip rei
kia nustatyti. Vargiai surastum 
tokį žvalų ir rūpestingą ligonį, 
kurs ir pats galėtų tatai pada- 

iš ryti.

inkstų ligomis sergantiems li
goniams.

Reikia saugoti ligonį nuo 
čio., Turtingesniems gera 
į Kaliforniją 
šalto klimato 
greitai atkristi.

PIRMAS SPECIAUS 
ISPAPOAVLMAS

išvažiuoti.
gali, mat,

Perkant tiesiog iš dirbtuvės šutau 
pysit nuo '25% iki <50% nuošimčių 
ant seklyčios setų. Padirbam ant už
sakymo. Taipgi užlaikėm gatavų pa
darytų dėl pasirinkimo. Matcriolas, 
dalbas, gražumas ir stiprumas už
tikrintas. Dabar geriausi proga užsi
sakyti, ir dėl svečių turėsit puikiau
sius rakandus ir sutaupysit didelį 
nuošimtj. Šiaip užlaikom visokios rū
šies rakandus ir parduodam pigiau
siomTrynimas

Pagelbsti
Trynk tą pičią vietą kur 

skauda I
Trynk, trynk, trynk iki oda 

įkais ir pasidarys raudona ir

seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

kainom.

mą padaro.
Pastojusiose moteryse kartais 

aštrusis inkstų įdegimas pasi
daro.

Kada-ne-kada ir įvairus odos 
sužeidimai ir šiaip jau sugedi
mai (įsisenėję odos ligos) būva 
staigiojo inkstų įdegimo prie
žastimi.

Greit Lseis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams $2
Pusei metų ....................... SI
Kopija ........................................... 20c

Tai bus 32 puslapių knyga. 
, I metus išeis 12 knygų.

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Iri. Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

liga vienaip prasideda. Vaikuo
se, jeigu jie prsišaldo, tai daž
niausiai ji staigiai užeina, bet 
jeigu 'jie gauna ją kokia nors 
šiline sirgdami, tai ji gana lė
tai išsivysto. Be to, vaikuose 
gana dažnai ji ir su konvulsi
jomis prasideda.

Dažniausiai štai kaip būvą: 
Ligoniui gaiva skausta; kartais 
tik vidutiniai, bet kartais tarsi 
visai nepakenčiami. Akys, vei
das ir riešai išpursta. Dažniau
siai tai apie akis būna papurtę, 
tarytum putmenų tenais pilna 
dabar butų. Gana dažnai betgi 
ir veidas ir riešai papursią. 
Papurtimas, jeigu tik liga gau
ta po persišaldymo, tai j kokias 
24 valandas pasirodo, šiaip jau, 
tai jis laipsniškai išsivysto. 
Kartais ligonį vemti verčia arba 
jis ir vemia. Jaučiasi pavargęs, 
nusilpęs. Kartais viduriai su
kioti. Temperatūra, tai vaikuo
se paprastai pakyla nuo 101 li
gi 102 laipsnių Fahrenheito, 
bet dideliuose, tai dažniausiai vi

arktiko kraštų. Kartu su Donald B. MacMilland ekspedicija ji 
aplankė Labradorą ir Greenlaffidą.

IŠKILMINGĄ METINĮ BALIU
Rengia

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubas

Šeštadieny, Lapkričio 6 dieną, 1926 m.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. 11 ilstcil Street

Pradžia 7 valandų vakare

šiame Baliuje jauni vyrai, kurie norės įstoti j musų kliubą bus 
priimami be Įstojimo mokesčio. Nuoširdžiai visus-as kviečiame at
silankyti. BALIAUS KOMITETAS

sai nepakyla. Veidas apskritai 
nekaip atrodo, stinga, mat, jam 
gyvumo ir tyrumo. Oda sausa, 
o liežuvis lyg ir balta plėve ap
sitraukęs. Pulsas tai nepergrei- 
čiausias, nors biskį ir tankes
nis, negu paprastai. Užaugu
siuosius kartais drebuly* nu
krečia; jiems kada-ne-kada ir 
kvėpuoti dabar būna nelengva. 
Skausmu strėnose ne visi ligo
niai skundžiasi.

šlapimo permainos yra labai 
charakteringos, ir todėl gydy
tojui gana įdomios. Kartais pa
sitaiko, kad šlapimas visai ne
išeina, bet dažniausiai tai jo 
būna labai maža; tamsus, turįs 
ir kraujo ir baltymę ir^paga- 
liati vamzdinių išnarti. Šlapimo 
taip maža kiek būna, kad tik 

'kokios 1 ar 5 unicijos per 24 
valandas jo išeina. Jo svoris 
yra dabar daug aukštesnis nei 
paprastai.
Kas gali su ligoniu atsitikti?

i Jeigu liga teko gauti tik dėl 
persišaldymo, tai, žinoma, be
veik kiekvienas, ypač užaugu
sieji, pasveiksta; bet jeigu dėl 
skarlatinos, tai tada, itin vai
kų, gana daug ir miršta. Kar
tais staigusis inkstų įdegimas 
chroniniu virsta, o jau tada iš
gydyti jį sunku arba dažniau
siai ir visai negalima.

Kaip reikia ligonį gydyti?
Kadangi liga yra gana rimta, 

.tai pačiam gydytis yra ir neiš
mintinga ir pavojinga. Todėl 
gydytojas, kad ir novoms neno- 
roms, o vis dėlto turėtų reikia, i

i .Ligonis turi gulėt lovoj, ga
na dažnai net tris mėnesius. 
Jeigu kraujyje yra raudonųjų 
ląstelių (kraujo raudonųjų ru
tuliukų), tai reikia ligonis lo
voj laikyti. O kad išprakaita- 
vimas yra labai svarbiu čia 
daiktu, tai reikia . jau iš pat 
pradžios pratinti ligonį prie šil
to apsiklojimo. Geriausia, tai 
suvynioti jį į flanelę ii- paskui 
getai apkloti blanketais.

Labai išpurtę ligoniai, taigi 
dabar vandeninę ligą turi, turi 
kuodaugiausiai išprakaituoti. 
Vaikus yra geriausia suvynio
ti į karštame vandenyje suvil
gytą ir nugręštą paklodę, pas
kui suvynioti į sausą blanketą 
ir kokį nors guminį audeklą, 
kad ve lova nesušlaptų. Taip 
galima laikyti vaiką kokią va
landą. Dideliems galima karš
to oro, garų arba, kas ir ge
riausia, vandens maudynę duo
ti. Karštą orą arba garus gali
ma palovėj leisti. Karštoj mau
dynėj reikia palaikyti nuo 15 
iki 20 minučių, paskui gerai ap- 

| kloti sausais blanketais. Taip 
sutaisius, paprastai ligoniai ga
na gerai prakaituoja.. Ypač

svarbu apstus išprakaitavimas, 
kada ligonis yra daug papurtęs, 
taigi vandeninę ligą jau turi. 
Kartais betgi vien tik šitokio, 
nors ir labai gero> darbo nepa
kanka. Reikia tada ir tam tik
rų gyduolių ligoniui duoti. 
Pilokarpinas yra labai geras 
čia vaistas. Dideliems papras
tai leidžiama po oda viena šeš
ta dalis grano, o vaikams dvi
dešimta, didesniems (vaikams) 
dešimta. Išgėrus stiklą kitą 
karšto vandens, ypačiai su cit
rina, kartais tuoj prakaitas li
gonį pilti pradeda.

Jeigu ligonis daug išpurtęs, 
tai perdaugiausiai gerti jam 
nereikia duot, — kvortos van
dens per dieną “ užtenka; bet 

(jeigu ne, tai gali jis ir kiek no
ri gerti, žinoma, šarminio van
dens arba ir padaryto su citri
na vandens — limonado. Labai 
geras dėl tokių ligonių gėri
mas yra šitoks:^ i puskvortę 
virinto vandens reikia įdėt dra
mą kremotartaro (cream of 
tartar; potassii bilartratis), 
išspausti pusę citrinos ir sudė
ti, atšąldyt ir gert.

' Viduriai šiaip ar taip reikia 
laikyti liuosi. Vaikams yra ge
ra citrinrukštės magnezijos 
druskos (magnesium citrate; 
magnisii citratis) duoti. Ge
riausiai paprašyti aptiekoj “so- 
lution of magnesium citrate”, 
o gavus dideliems galima gerti 
visa stiklą, vaikams užtenka ir 
pusės stiklo. Bet dėl didelių, 
tai da geriau duoti sudėtinių 
jalapos miltelių (compound 
povvder of jalap; pulvis jalapae 
compositi), sakykime, kokią 
pusę arbatinio šaukštuko, gali
ma betgi ir visą šaukštuką ant 
sykio duoti. Galima tatai duo
ti kas rytas, žinoma, jeigu vi
duriai labai\liuosi, tada geriau 
dieną kitą nedavus praleisti.

Kai dėl šlapimą varančių vai
stų (diureties), tai, pasak Os- 
ler’io, “geriausia šlapimą va* 
rančia gyduole yra vanduo’’. 
Tik ve bėda, kad tamsius ligo- 
nius ir tokius jau namiškius 
su vandeniu anaiptol nepaten
kinsi, — jie, matote, būtinai 
uoli “liekarstų”. Galima tada 
duoti potašo citrinrukštės drus
kos (potassii citratis); 15 gra
nų, t. y. apie ketvirtiem šaukš
tuko vienam sykiu’ užtenka. 
Dideliems galima duoti ir dau
giau (pusę šaukštuko), o ma
žiems7, žinoma, mažiau. Yra ir 
kitokių vaistų, kuriuos galima 
čia visai tiksliai pavartoti, bet 
tai jau gydytojo reikalas.

Su maistu tai reikia labai at
sargiai elgtis. Geriausia per ke
letą dienų tik pienu ligonį mai
tinti. Ir pieno nereikia per daug 
duoti,. — puskvortės užtenka. 
Vaikams da mažiau, ir tai su* 
vandeniu atmiešto. Kartais dar

Kartais ligonis daug vemia. 
Reikia duot jam ledo šmočiu- 
ką čiulpti. Reikia ir.maisto ma
žiau duot, ir nustatyti taip, 
kad jis vidurių neerzintų, .ši
tokiuose atvejuose kartais ir 
jodą labai gerai dirba, tik rei
kia mažomis dozomis duoti.

Būva atsitikimų, kad išpur
ti mas, ypačiai' kojų, pasidaro 
labai didelis. Kaip jau niekas 
daugiau negelbsti, tai reikia 
keliose vietose įpiauti, kad 
skystimas išbėgti galėtų.

Paprastai šitie ligoniai labai 
susibaigia, išbąla (anemiški). 
Reikia už tai jiems tonikų duo
ti. Jodą, geležis ir fosforas 
yra gera jiems duot. Pasak 
Tyson, tai su geležimi reikia 
čia elgtis labai atsargiai. Tiesa, 
labai geras tonikas, bet tai ne

MADOS.

2877. Naujos mados suknele pada
ryta iš naujojo “velveteėn”. Galima 
siudinties ir iš šilko, arba kitokios 
kokios lengvos materijos.

Sukirptos niieros 16 18 metų ii- 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per ki-utinę. 36 
mierai reikia 3% yardų 40 colių ma
terijos ir % yardo skirtingos mate
rijos.

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

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd) No ...................
Micros ..........................  per krutinę

' i

(Vardas ir pavardė)
•...............J.................................................••••v...................................«................ ..

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

PAIN-EXPELLER
Įrcgibtr. J. V. Pat. . Biure

Jis būro ir yra naudojamas 
p ai engti v ini nuli reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35č.—vaistinėse—70c.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING CO.
6637 So. Halsted St.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Saugokitės
Šalčio

Šaltis reiškiu pavojų. Vien nuo pneu
monijos kasmet miršta 150,000. Nesu
skaitomos kitos bėdos kjla iš šalčių.

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu būdu. Imkit 
Hill’s Cascara-Bromidc Quininc. Jis šal
tį sustabdo j 24 vai., o gripą į 3 die
nas. Jį dabar milionai vartoja, nes. per 
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- 
4a galit gaut šitą. Visos aptickos par
duoda HilUs.
Tikrai Gauk Kaina 30c

U1NINE
su paveikslu

M 
M
M

CHSCARI
Raudona Dėžė

JEIGU NORI BŪT LAIMINGU!...
Negalima pasitikėt ant kitų 

savo vaidint uve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

bais, bet gyvo užsiganėdinimo ne
turime patys, nes negalime patys 
to atlikt.

Tam yra išrastas Gulbrausen 
Registering pianas.

Nereikia būt muziku nei pažint 
notų, grajysi pats ir savo budu iš
reikšdamas savo vaidintu ve ir jau
sies atlikęs prakilnų darbą ir lai
mingu busi.

įsigyti tą, taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kainą, išmokant dalimis, galima

JOS. F. BUORIK
Krautuvėse

3343-3417-21 S. Halsted St 
Chicago, III.

XXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICĄGO, ILL.

M

MŽemos nupigintos kainos trecios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Su v. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, 1I0MEKIC, LAPLANI), 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittshurgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

Visi musu 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

M

M
N 
M

XXXXXXXXXXXXXXXXTYXXXXXXXX

Jau atėjo Kultūra No 
9. Kaina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
. Chicago, III.

V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir greitą 

patarnavimą tiems, kurie nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš higtuvos labai greitai.

Daro doviernastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halaterl Street 
Tol. Yards 6062 

Chicago, UI.

Look
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM
SALTS d^MPOUND IN

TABLETS
A t your druggitt, 25c

The Knight LaboratorKA. Chieąj^

Pašalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyles ir Skausmus

Visose aptiek om—15c ir 65c puodukas ir 
dudolė. Children'a Musterole (Itngve*- 

u6 forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.
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I S.S. ŽINIOS
Oficialiu i s Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje. Ketvirtadieniais

Lapkričio 4 d., 1926 Eilinis No. 184

Imi kontakto su Lietuvos Soc. 
Deni, partija ir tarp komunis
tinių “vienybės fronto“ sąjun
gų eina atkakli kova, šitoji ko
vo, jos priemonės ir budai ži
nomi amerikiečiams iš rubsiii- 
viu unijos praktikos, lodei ties 
tuo klausimu nesustosiu, žino
tina tiktai tas, kad Lietuvos

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
L Šmotelis, l0(’>04 Edbfooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilią, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted Si.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
•A Grebelis, 111225 Perrv Avė 

visi Chicago, III.

L.S-8. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

(Sekretorius — A. dusas, 3959 Archer
• Avė., Chicago, III.
i Finansų Sekretorius — G. Mankos, 
į Chicago, 111.
į Kasierius — A. Lekavičia, 2104 W 
į Division St.
■ Knygius — A. Vilis, 2241 N. VVest

ern Avė.
• Nariai — Ona Banienė ir F. Skania

takas.

siorga n izuo jaučiam, besitvar
kančiam, tenka išlaikyti buržu
azijos ir geltonųjų elementų 
(lede rantų) puolimas iš deši
nės, “vienybininkų“ atakos ir

kią prakalbote apie socialistu 
ir komunistų skilimą ir jo blo
gas pasekmes, kaip vieniems, 
taip ir kitiems, ragindamas vėl 
susivienyti ir kariu tą patį dar
bą veikti, kas iš tikrųjų* butų 
pavyzdinga. Todėl Cambrige’s 
komunistai ir socialistai neilž- 
nieskit šio pakelto svarbaus 
klausimo, o bandykit jį pla
čiau apkalbėti. —Kaulinaitis.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskus, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md

Dėbso Šeimos Padėka
lt-rre, Dante, Indiana *

1926 m. spalių mėn. 29
Draugams ir Prieteliams:

Turint šitokį skaitliu orga- 
nizuotu darbininku, rodos, rei- 

I ketu tuom tik gėrėtis. Vienok 
i tenka atsiminti, kad profes. ju
dėjimas Lietuvoje yra jaunas 
savo amžiumi ir nepatyręs to

atlikti didelis, kurvbnis darbas 
pačiose sąjungose. Visus šituos 
priešus musų sąjungos lėks 
nugalėti, jei jos to nepajėgs pa
daryti. tuomet nebuvimas gerai 
organizuotų profes. sąjungų dar 
didesniu vargu gręsia darbinin
kų klasei ir atidaro kelią fa
šizmui. komunizmui ir šiaip vi
sokio plauko demokratijos prie
šams.

Viso šito akyvaizdoje stovint,

šituo at

žilis pareiškimus 
musų numylėto “Gene”, kuris 
mvlėjo juos dieviška meile, mes 
visuomet atsiminsime ir metų 
metais laikysime savo širdyse 
ir šiuo mes išreiškiame savo gi
liausią Įvertinimą ir padėką už 
jų skaisčią užuojautą musų liti 
dedo valandoje.—Dėbso šeima.

dėl mirties patenka užmuršti, kad profesi-
: nes sąjungas laukia dideli dar- 

ekonominėj darbininkų ko-

ėmė tam 
judėjimo 
st kauti karta

spaliti mėn. 17 d. pri
tik ra nutarimą p roles, 
atžvilgiu, bet apie tai

mėn. Stokholme

kultūros ir švietimo darbas,
Danijos,

Lietuviu Darbininku 
Judėjimas

tus 
nrofesiniai organizuotų darbi- 
linkų tarpe, šitam reikalui yra 
reikalingi patyrę žmonės ir lė
šos. Ir vieną ir kitą tenka 
oatitms pasigaminti. Dideliausia 
butu stoka Kaune yra viena 
stambiausiu kliūčių. Jei nėra 
kur žmoniškai susirinkti ir dar
bas dirbti, tai nukenčia -visas

ir Pabaltos .kraštų (Norvegijos, 
Švedijos, Suomijos, 
I .atvijus, Lietuvos) 

sąjungų suvažiavimas. 
Piofes. Sąjungų C.

suva-

prol’es.
Lietuvos
Biuras žada siųsti Į tą 
žiavimą savo atstovus.

Be to Centro Biuras yra nuta
ręs stoti j Amsterdamo Prol’es. 
Sąjungų Internacionalą. Tuo 
budu Lietuvos profesinis judėji-

ro stovio panaikinimas ir nu 
ėmimas suvaržymų susirinki 
mums gaivinančiu budu atsilie 
pė i placiasias minias. Pirmo;

Krikščionys ir darbininkai
Kuomet Lietuvoje prasidėjo 

įlatesnis profes. judėjiams ir 
skilo streikai, šeiminiai kleri
kalai (ūkininkų sąįuifgos, kri
kščionių dem. ir federacijos at- 
.tevai) puolė valdžią visu smar
kumu. šaukdami, kad streikai 
griauną nuosavybę, kad valdžia 
įtaikau jauti darbininkams,

ninku judėjimą. Taigi darbas 
platus ir turiningas. Liet. Soc. 
Dem. Partija, stovėdama ant 
prol’es. sąjungų savarankumo 
pamato, yra įtempusi visas jė
gas, kad Lietuvos darbininką’’ 
išvystų savo masines profesines 
organizacijas ir apsaugotų jas 
nuo priešų iš kur jie neateitų.

Kaunas, 2H-N-26 m.
muku organizavimasis j prote 

nes sąjungas (unijas). I)c 
profesinio darbininkų judėjime 
pii miausia tenka pasakyti 
kad prie klerikalų valdžios 
skiros profesinės sąjungos

tai. 
at- 
ne

nems są|imgoms 
et niro.
moningai

idaus reikalų ministeris. šita- 
ne puolime paaiškėjo kas su 
larbininkais, kas prieš juos. 
Nerašysiu apie šitą įvykį pla- 
iaus, bet tik primenu, kad 
irol’esinis darbininkų judėji- 
nhs turi šita priešą, kurs visur, 
<ur tik gali,, puola kirk Įma-

Cambridge Liehiviti Sočia 
listy Prakalbos

Spalio 31 d. Central svetai- 
j įvyko l.SS 71 kuopos pra

kalbos. Pirmiausiai kalbėjo
ivdamas.

vieno prolesi 
vadovau jaiičii

Klerikalai tyčia' ir są- 
neregistruodavo Cen-

tralinio Profesinių Sąjungų Biu
ro. Dabar, dar vasaros metu, 
buvo registruotas Lietuvos Dar
bininkų ir Tarnautojų Profes. 
Sąjungų (’entro Biuras, kurio 
tikslas suvienyti visas profesi
nes sąjungas, derinti jų darbą 
ir vadovauti profesiniam darbi
ninkų judėjimui. (’entro Biu-

komunistai ir profes. sąjungos
Komunistai kur tik galėdami 

maunasi į profes. sąjungas ir

apie

nai tenka paminėti jo leidžia
mas organas “Proletaras”, kurs 
dabar sustiprėjus profes. są
jungoms, materialiai bus dau
giau aprūpintas.

Vasaros metas pasižymėjo vi
sa eile streikų. Žemos darbi-

mokėjimas ir kitokios skriaudos 
vertė darbininkus stoti kovon 
su darbdaviais. Nors darbinin
kai dar menkai buvo organizuo
ti, nors patyrimo streikų kovoj 
mažai dar butą, vienok Centro 
Biurui vadovaujant, daugelis tų 
streikų buvo laimėta. 1

Pastaruoju metu susimetė į 
profesinę sąjungą Lietuvos ge
ležinkelių darbininkai ir tar
nautojai. Spalių mėn. 9—11 die
ną įvykęs tos sąjungos’ suvažia
vimas atstovavo 4,500 organi
zuotų darbininkų, šis geležin
keliečių organizacijos milžiniš
kas darbas atlikta 1—1 mėn. 
lakota rpy.

ieša tenai skaldymo ir demo- 
•’alizavimo
a m s svarbu pagrobti ištisas są- 
ungas savo žinion ir įtakon. 
Jiems tat dalinai yra pavykę, 
būtent : t.«l»tik<>, var»-
leus transporto darbininkų są
jungos su 3,(IU0 narių yra pa
ikosios komunistų įtakon. Ko
munistai* kaip visur eina j pro- 
fesinį judėjimą “vienybės fron
to” obalsiu. šiuo obalsiu prisi- 
lengę, jie ištikrųjų ne vienija, 
:et skaldo darbininkus. Aišku, 
kad tarp sąjungų prisiglaudu
sių prie Centro Biuro, kurios 
?ina Amsterdamo Prol’es. Są- 
jungon Internacionalo vaga ir

Komunis-

St. Michelsonas.
Lietuvos politiką, buvusią ir 
dabartinę jos valdžią ir kalbė
jo puikiai. Buvo padaryta per
trauka ir čia panelė. Kairaičiu- 
tė puikiai paskambino ant pia
no ir tuom patim laiku drg. Va
leika ir drgė Kairaitienė perėjo 
per piiUliRtį pa rinkdami 

vos socialdemokratams aukų, 
kur tapo surinkta $9.40.

Antru atveju drg. Michelsor 
nas labai gerai kalbėjo apie

bai patiko, už ką ji ačiavo kal
bėtojui gausiais aplodismentais.

Publikos buvo nedaug, nes 
buvo Kiauri (lietus) diena, bet 
už tai kad ir nedaug, bet rink
tinė. Ant galo drg. V. Anesta, 
kaipo pirmininkas, pasakė pui-

Biuro šiuo metu priklauso:
narių

1) Lietuvos Žemės Ūkio 
darbininkų prof. sąjunga

2) Bendroji darbininkų
3) Odos pramonės
4) Metalo pramonės
5) Geležinkeliečių

2,500 
7,000 

700 
762

4,500
6) Valstybės ir savialdy-

bių tarnautojų 2,500
[Pacific and Atlantic Photo]

Eugene V. Debsas guli grabe.17,962

Ketvirtadalis Vienos Gy
ventoju - Socialistai

Partijos valdybos raportas 
ateinančiam Austrijos vokiečių 
socialdemokratų suvažiavimui 
rodo, kad neveizint sunkaus 
pramonės krizio krašte, parti
jos organizacija vėl padarė 
stambų progresą. Per metus lai
ko partijos narių skaičius paki
lo nuo 576,197 ant 592,316. Tai 
sudaro 15 nuošimčių visų su
augusių Austrijos gyventojų.

Vien tik Austrijos sostinėje, 
Vienoje, socialdemokratų parti
ja turi 321,526 narius, t. y. 
kiekvienas ketvirtas suaugęs 
Vienos gyventojas yra partijos 
narys. Jeigu imti suaugusius 
vyrus, lai partijos nariai suda
ro net 38 nuošimčius Vienoje. 
Tečiaus Austrijos sostinėje yra 
suorganizuota partijon ir įnik 
žiu iškas moterų skaičius, bū
tent, 109,611. Nuo paskutinių 
parlamento rinkimų, kurie Įvy
ko prieš trejus metus, socialde
mokratų partijos narių skai
čius pakilo 78,073.

iš 8(7,515 darbininkų, suor
ganizuotų Austrijos profesinėse 
sąjungose, 73 nuošimčiai yra 
’aip pat socialdemokratų parti
jos nariai.

Austrijos socialdemokratai 
leidžia šešis dienraščius (Vie
noje, Grąže, Klagenfurte, Inns- 
brucke, Salzburge ir Linze), 13 
savaitraščiu ir visą eilę mėnesi
nių žurnalų. 26 partijos leidžia
mus žurnalus skaito 940,000 
žmonių. Be to dar eina daugy
bė profesinių sąjungų laikraš
čių, kuriuos .redaguoja irgi iš
būti nai socialdemokratai.

lidelis Socialistu Laimė
jimas Savivaldybėse

Paskutinėmis savaitėmis įvy
ko savivaldybių rinkimai Bel
gijoje, Švedijoje ir Anglijoje. 
Visur pasireiškė žymus socialis
tų laimėjimai.

Sunkiausia socialistams bu
vo atlaikyti savo pozicijas Bel
gijoje, kur socialistų partijos 
atstovai dalyvavo koalicinėje 
valdžioje. Suirusiems krašto fi- 
nnnsams sutvnrlcyfi parlamen- 
as buvo priverstas suteikti 

‘‘diktatorišką galią” finansų 
klausimuose karaliui, šita prie
monė padėjo valdžiai franko 
kursą stabilizuoti, kitaip Bel
gijos pinigai gal butų nuvažiavę 
tuo pačiu keliu, kaip rusų rub
lis ir senoji vokiečių markė.

Tečiaus socialistų balsavimas 
už tą nepaprastą priemonę da
vė progos visokiems “kairia- 
sparniams” šmeižti socialistus, 
ir dėl to buvo galima laukti, kad 
rinkimuose socialistų balsai su
mažės. Bet išėjo kitaip. Socia
listų partija bendrai imant at
laikė savivaldybėse savo pozi
cijas ir net užkariavo 10 naujų 
savivaldybių.

Švedijos rinkimuose socialde
mokratų pasisekimas buvo ne
paprastai didelis. Socialdemok
ratų partija laimėjo naujas 7 
vietas miestų ir valsčių tary
bose ir dabar tose įstaigose tu
ri 444 atstovų. Jokia kita par
tija dabar ne iš tolo negali 'ly
gintis su socialdemokratais. 

. Tokį pat arba net dar dides
nį laimėjimą turėjo Anglijos 
socialistai savivaldybių rinki
muose, kurie įvyko pereitą pir
madienį. Darbo Partija laimėjo 
159 naujas vietas ir įgijo abso
liučias daugumas visoje eilėje 
pramonės centrų, kuriuos iki 
šiol kontroliuodavo konservato
riai. Buržuazinių partijų laimė 
liktai tame, kad šiuose rinki
muose nebuvo perrenkami visi 
savivaldybių atstovai. Anglijo

je renka kasmet tiktai trečda
lį naujų atstovą i savivaldybes, 
o kiti du trečdaliai pasilieka se
nieji.

Iš šito milžiniško Anglijos 
d a rb iečių pasisekimo matyt, 
kad, jeigu dabar butų renka
mas parlamentas, tai socialis
tai ja U .gal gautų jame abso
liučią daugumą. Tž inetų-kitų 
MacDonaldas veikiausia ir vėl 
bus Anglijos premjeras.

SKAUDOMOS KOJOS IŠGYDO
MOS. Prakiurusios kojos, Skaudulio- 
tos, Pasididinusios gyslos, Goiteris, 
Eczenut, išgydomos kol jus dirbat. 
Reikalaukit dykai knygutės: “How t<> 
Heul M y Sore Legs at Home”. Ap- 
rašykit ligą. A. C. Liepė Pharmacy, 
1868 Green Bay Avė., Mihvaukeo, Wis.

Z1" 1 111 1 ' ‘ . ............ I “ "N
Tel. Lafarette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba Ijgonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandom nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (KiuNn -‘laike 
pagal autartj).

4120 So. Richmond Street

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapat h

Dr. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Teh Boulevard 0313

w .............  ■

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i 
kitokiuose rėk 
kainose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

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

Yards 4951

Lietuviai Advokatai Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠEREA

3252 So. Halsted St.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

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

Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
ROom 1726

* CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tol.: įlydo Park 3395

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

K.JURGELIONIS
ADVOKATĄ S 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis, nuo 10 ryto iki 12 

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

V. W. RUTKAUSKAS ’ 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 531 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S'. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. VVAITCHES
Lietuvis advokatas 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

»DR, HERZMAN
— IŠ RUSIJOS-

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.
■ i ■ ....... ........ ....- Z

r/ ........ ' —---------------

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

,T7.-—---------------------------

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Yhore 2288 
Boulevard '4136

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

Telefonai:

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
, NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo'skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po.......... 80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po.......... .........75 centus

? NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 S'o. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853
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SKAUDUS SMŪGIAI REPUBLIKONAMS

DEMOKRATUS REMIA DIDMIESČIAI

DARBININKŲ BALSAI

MILŽINIŠKA DARBO PARTIJOS PERGALĖ 
ANGLIJOJE

Užvakarykščiuose rinkiniuose demokratai paveržė 
keletu vietų republikonams Jungtinių Valstijų senate ir 
atstovų bute. Rezultate šitų pralaimėjimų republikonai 
neteks kontrolės sekančiame kongrese, kuris susirinks 
prieš prezidento rinkimus. Tai gadina Coolidge’o viltis 
patekti j baltųjį namų trečiam terminui.

Kitas didelis nemalonumas krašto administracijai 
yra tame, kad rinkimuose į senatų pralaimėjo asmeniš
kas prezidento draugas ir republikonų partijos pirminin
kas, senatorius Butler. Jisai buvo vienintelis senatorius, 
kurį Coolidge viešai indorsavo ir už kurį balsuot prezi
dentas su savo žmona net keliavo iš Washingtono į Mass-

šiaip rinkimai neparodė nieko įdomaus. Kaip buvo 
gulima tikėtis, referendumuose dėl prohibicijos beveik vi
sur laimėjo “slapieji”. Bet apie prohibicijos įstatymo at
šaukimų arba pakeitimų pirmas žodis priklauso kongre-

Gal tik balsavimai 1928 metais duos nulemiančių per
galę prohibicijos priešams.

Demokratų jėga, kaip matyt', yra (neskaitant pieti
nių valstijų) Amerikos didmiesčiuose. New Yorkų ir Chi- 
cagų šiandie valdo demokratai, nors dauguma gyventojų 
tose valstijose remia republikonus. Demokratai taip pat 
yra stiprus ir republikoniškos Massachusetts valstijos 
didmiestyje, Bostone.

Nesunku suprasti, kodėl taip yra. Už demokratus 
balsuoja dauguma darbininkų. Į republikonus darbinin
kai žiuri, kaip j kapitalo atstovus, todėl jie remia demo
kratus, įsivaizduodami, kad demokratai esu “paprastųjų 
žmonių” (plain people) užtarėjai.

Jeigu Amerikoje susidarytų stipri Darbo Partija, tai 
su demokratais čia atsitiktų tas pat, kas jau atsitiko su 
liberalais Anglijoje: jie imtų nykti. Bet kol kas Ameri
kos darbininkai tos minties dar neturi. Jie yra daugiaus 
ar mažiaus patenkinti savo padėtim.

Darbo Partijos laimėjimas Anglijos savivaldybių rin
kimuose, pasirodo, yra net didesnis, negu buvo pranešta 
vakar. Ji padidino savo atstovų skaičių ne 143, bet 159. 
Visos kitos partijos prakišo.

Šita milžiniška Darbo Partijos pergalė reiškia Ang
lijos žmonių protestų prieš konservatorių valdžios politi
kų angliakasių streiko klausime.

Baldwino kabinetas, matydamas, kaip socialistų pa
jėgos auga, bus priverstas dabar daryti spaudimų į ka
syklų savininkus, kad jie nusileistų streikininkams. Ži
noma, ir angliakasiai laikysis tvirčiau, kuomet balsuoto
jai rinkimuose pareiškė palankų jiems musistatymų.

šis socialistų laimėjimas Anglijoje rodo, be to, kaip
mažai įtakos Anglijoje turi komunistai.

Visa Anglijos komunistų ir trečiojo internacionalo 
energija per keletą paskutinių mėnesių buvo atkreipta 
prieš darbiečius. Jie šmeižė MacDonaldų ir kitus Darbo 
Partijos vadus kaip įmanydami, ir pranašavo, kad pro
letariatas tų “išdavikų” daugiaus neberemsiųs. Bet pasi
rodo, kad Anglijos darbininkai šiandie remia socialistų 
vadovaujamų Darbo Partijų labiau, negu kada nors.

Anglijos savivaldybių rinkimuose tuo būdų tapo su
mušti nė tiktai to krašto kapitalistai, bet ir Maskvos dik
tatorių pakalikai. Po šio smūgio bolševikams nebeliks nie
ko kita, kaip tiktai Hkvictaot savo, propagandos agentū
rų Anglijoje. Ir iš tiesų, kam leisti pinigus tokiam daly
kui, iš kurio nėra jokios naudos!

txxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTxxxxYicKxxxxnnxxxxxx !

ie Įvairius Dalykus
Kova tarp Meksikos 
valdžios ir katalikų 

bažnyčios
Laikraščių pranešimai.

Taylor kaipo veikėjas 
eina tarp valdžios ir ierar- 
chijos.— Liaudis remia val
džią. — Prof. Phillips sako, 
jog valdžia nori sunaikinti 
tikėjimą.—Meksikos konsulo 
pareiškimas.

■ 1)1.
Kova

Kova tarp Meksikos valdžios 
katalikų '‘bažnyčios, kaip 

negreit dar pasibaigs.
ir 
matyti, 
Nors laikraščiuose jau ir nebe
simato sensacingų žinių apie 
kruvinus susirėmimus, bet apie 
vykstančių kovų vis dar nema
žai teberašoma. Vienok iš tel
pančių laikraščiuose pranešimų 
nėra jokios galimybės suprasti 
tai, kas dedasi Meksikoj. Tiesa, 
žurnaluose pastaruoju laiku ir
gi pradėta gan daug apie Cal
les’o valdžią rašyti. Juose daug 
plačiau ir geriau nušviečiama 
dabartinė Meksikos padėtis*. Ta
čiau, bendrai imant, nedaug kas 
žurnalus teskaito, ir todėl Ame
rikos publika savo kaimynų rei
kalus prideramai nepažįsta.

Kas dedasi šiandien Meksi
koj? Kodėl katalikų bažnyčia 
įaskelbė valdžiai boikotų?

J tuos klausimus tinkamiau
sia gali atsakyti lie žmonės*, ku
rie aplankė Meksika ir savo aki
mis matė, kas ten dedasi.

Praeitą sekmadieni Erlanger 
teatre chicagiečiai turėjo progos

kad kardinolas Mundelein vieną 
gražią dieną pareikštų: “Ame
rikos katalikai atsisako pripa
žinti Konstitucijos 3, 5, 27 elc. 
paragrafus”. Ar jus manote, 
kad Amerikos valdžia galėtų 
tai toleruoti? Ne tik Amerika, 
bet ir joki kita demokratiška 
valdžia pasaulyj negali lokio 
dalyko toleruoti.

Faktas yra tas, kad katalikų 
bažnyčia valde Meksiltą begiu 
350 metų. Kokie to valdymo 
rezultatai? P,ries 70 meti) (bū
tent to laiko, kai įvyko revo
liucija) gal tik vienas* nuošim
tis visų žmonių temokėjo rašy
ti ir skaityti. Dauguma žmo
nių buvo vergų padėtyj. Prie
varta jie buvo verčiami statyti 
bažnyčias. Buvo įvesta inkvi
zicija, kuri degino nepaklusniuo
sius. Meksikos vyskupas vie
nam komiteto nariui išreiškė 
savo apgailestavimą, kad inkvi
zicija tapo panaikinta.

Tie, kurie skelbia, jog Mek
sikos* katalikai yra pasiryžę iki 
kraujo praliejimo kovoti su 
valdžia, kalba niekus. Eiliniai 
katalikai, sakė 'Taylor, remia 
Calles’o valdžią. Reipia todėl, 
kad ta valdžia rūpinasi apšvies
ti juos ir pagerinti

^Pacific and Atlantic Photo]

Gen. Hans von Seeckt, vy
riausias vokiečių armijos vadas, 
kuris priverstas buvo rezignuo
ti po to, kai jis leido buvusio 
kaizerio anukui maršuoti kar
tu su prūsų gvardija.

I KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis

padėties apibudinima iš žmo-

cago Fonini pasikvietė du kal
bėtoju. Dr. Aiva W. Taylor iš 
Indianapoliso išdėstė Meksikos 
valdžios poziciją, o prof. Char-

baž-
nycios nusistatymą.

Porą žodžių apie 
\V. Taylor’ą. Taylor 
žinomas Amerikos darbuotojas. 
V isuomenei jo vardas pasidarė 
žinomas laike tyrinėjimo dar
bininkų padėties plieno indus
trijoj. Jis* įėjo į Interchurch 
Movement komitetą, kuris pa
skelbė tiesiog sensacišką rapor
tą. Raporte buvo smulkmeniš
kai atpasakota tos šunybės, ku
rių stvėrėsi kompanijos bosai 
prieš darbininkus. Kai plieno 
kompanijos bandė užginti ko
miteto kaltinimus, tai Dr. 'Tay
lor eilėj straipsnių dar labiau 
nuinaskavo plieno interesų šly
kščią sistemą, kuri samdė spe
cialius šnipus. T ie šnipai sekė 
kiekvieną darbininkų žingsnį. 
Jei kitris darbininkas pradėdavo 
kalbėti apie uniją, tai jis tuoj 
būdavo iš darbo pašalinamas. 
Be to, Dr. Taylor yra labai pla
čių pažvalgų žmogus ii* žymus 
sociologas.

Kai Meksikoj prasidėjo kon
fliktas tarp valdžios ir bažny
čios, tai Dr. Taylor su buriu 
Amerikos dvasiškių ir šiaip 
darbuotojų išvyko į Meksiką 
studijuoti tenykščių padėtį. Su
grįžo jis iš Meksikos dar visai 
nesenai.

Dr. Taylor pirrrfiausia pabrė
žė tą faktą, jog amerikiečiai 
daro didelę klaidą, kuomet jie 
Meksikos gyvenimą bando mie- 
ruoti Amerikos mastu. Ameri
koj gyvenimas* jau yra susitvar-

Alva

tuo tarpu Meksika naujų gyve
nimų pradėjo vos prieš keletą 
metų. Ten dar tebėra reikalas 
palaikyti pusiau kariškų stovį, 
štai kodėl valdžiai tenka kar-

kymus.
Kova Meksikoj eina tarp val

džios ir katalikų bažnyčios ie- 
rarchijos. Katalikų bažnyčia 
po senovės nori vyrauti. Vys
kupai savo rašte griežtai sako, 
jog bažnyčia yra nuo Dievo ir 
todėl j jos reikalus valdžia ne
turi teisės kištis. Mažai to, 
katalikų dvasiškąja atsisako 
pripažinai kai kuriuos šalies 
konstitucijos punktus*. Įsivaiz
duokite sau, sakė Dr. Taylor,

jų būklę, 
septynių 

5,000 mo-metų tapo įsteigta 
kyklų. Buvusia prezidentas Ob- 
regon pareiškė, jog valdžios 
vyriausia pareiga yra rūpintis, 
kad žmonių pilvai nebūtų tušti, 
kad jie turėtų ko pavalgyti.

Žymus Meksikos katalikų

virai (prisipažino, jog dėliai da 
baldinio konflikto 
pali bažnyčia, kuri 
nesirupino pagerinti žmonių bu-
\ Į.

Dabartinėj 
laimėjimas yra 
tai ne vien tik 
rankose yra jėga

yra kalta
praeityje

kyti viduramžių dvasių, 
kovoj nieko nėra nauja, 
sklaidykite istorijos lapus, ir 
jus pamatysite, kad Europoj dė
josi tokie pat dalykai. Meksikoj 
eina ne religiška kova, bet po
litiška. Bažnyčios ierarchija no
ri kištis į grynai valstybės rei
kalus, kaip kad ji darė seniau.

Vienas iš publikos, kuris pa
žįsta Meksiką, paklausė prof. 
Phillipso, kodėl Meksikoj, Ispa
nijoj ir kitose katalikiškose ša
lyje žmonės kenčia skurdą ir 
yra mažiausia apsišvietę. Prof. 
Phillips pareiškė, jog tas klau
simas jam esąs neaiškus ir nie
ko neatsakė.—K. A.

kovoj valdžioj 
užtikrintas. Ir 
todėl, kad jos 

i, ale ir dcl to, 
jog ją remia liaudis. Liaudis 
mato, jog Calles’o valdžia tikrai 
yra susirūpinusi jos būklės pa
gerinimu. '

Prof. Charles Phillips yra gal 
žymiausias Meksikos katalikų 
bažnyčios gynėjas Amerikoj. 
Kiek seniau jis irgi yra buvęs 
Meksikoj.

Pirmoj vietoj prof. Phillips 
pasiryžo atpasakoti visus kata
likų bažnyčios nuopelnus. Esą 
misionieriai didžiausiu pasišven
timu dirbo tarp Meksikos in
dėnų. Jie statė bažnyčias, kūrė Į 
mokyklas ir stengėsi ginti in
dėnų Reikalus.

valdžia 
išrinkta val- 

neturinti nei 
konstitucijos, 
kalbėli apie 
konstitucijų,

bėgiu 350 metų kontroliavusi 
žmonių apšvieti). Kova tarp val
džios ir bažnyčios ėjusi visą 
laiką. Bažnyčios darbuotė bu
vusi varžoma, štai kodėl Mek
sikos žmonės esą tamsus.

Dabartine Meksikos 
esanti ne žmonių 
džia. Meksika 
demokratijos, nei 
Kaip esą galima 
demokratiją ir
kuomet tik kartą balsavo 11,000 
piliečių. Tai esąs didžiausias 
balsų skaičius kada nors* su
rinktas.

Meksikoj esanti diktatūra. 
Valdžia diktuojanti kiek kurioj 
apylinkėje turi būti dvasiškių. 
Dvasiškos seminarijos esan
čios varžomos, kunigai taipgi. 
O kai dėl inkvizicijos, tai, gir
di, gal iš tiesų butų buvę 
riau, jeigu ji nebūtų buvusi 
naikinta.

Po prof. Phillips kalbos
sipyla klausimai. Klausiama, ar 
iš tiesų Meksikoj tik apie 11,000 
žmonių tebalsuųja. Dr. Taylor 
atsako, jog už Cąlles’ą balsavo 
1,460,000 žmonių. O Meksikos 
konsulas, kuris atvyko prakalbų 
pasiklausyti, pareiškė, jog Mek
sikos balsavimuose paprastai 
dalyvauja apie 1,800,000 žmo
nių. Dabartinę kovą, sakė kon-

ge- 
pa-

pa-

žodžiais. 'Tai kovu šviesos su 
tamsa. Meksikos valdžia vra 
pasiryžusi savo šalyje įvesti to
kią tvarką, kuki ckzistuoja ci
vilizuotame pasaulyj. Tuo tar
pu katalikų bažnyčia nori palai-

LATVIJOS UNIVERSITETO 
SUKAKTUVĖS

Rudeniui užėjus ir tarpe mu
sų miesto lietuvių f prasidėjo 
didesnis veikimas. Meno ir dai
lės srityj daugiausia veikia jau 
keli metai gyvuojantis SLA. 21z 
kuop. “Dailės Ratelis”. Prie 
“D. Ratelio” yra susispietęs 
gražus ir skaitlingas būrelis 
jaunų mergaičių ir vaikinų, 
Taipgi ir vedusių— moterų ir 
vyrų, iš kurių yra susitveręs 
nemažas mišrus choras ir pui
kiai išlavintas stygų orkestras. 
Per vasarą, kaip ir paprastai, 
choras turėjo atostogas* ir ne
laikė pamokų, bet dabar, už- 
ė.pis rudeniui, choras vėl pra
dėjo reguliariai laikyti pamokas 
ir po vadovyste gabaus moky-| 
tojo, p. Virbilos iš Chicagos, 
stropiai mokinasi naujų dainų, 
kurių Kenoshos lietuviai turės 
progą išgirsti 7 d. lapkričio, nes 
tą dieną “Dailės Ratelis” rengia 
puikų vakarą su plačiu progra
mų, kuris’susidės iš choro dai
nų, solo, duetų, monologų ir 
kitokių pamarginimų. Pire to 
dar dalyvaus ir “Dailūs Ratelio“ 
stygų orkestras, kurio puikiu 
skambinimu nekartą teko gėrė
tis i\e tik Kenoshos, bet ir ap- 
linkių miestų lietuviams.

Už suorganizavimą ir .tokį 
puikų išlavinimą Stygų orkes- 
tros, reikia tarti padėkos žodis 
vietiniam gabiam ir darbščiam 
veikėjui F. Raščiui, kuris nesi
gailėjo savo triūso bei gabumų, 
kad taip puikiai išlavinti tą 
orkestrą. Tik labai gaila, kad 
geri). F. Paščius ir jo moteris, 
dėl šeimyniškų reikalų, tūlam 
laikui turėjo apleisti orkestrą 
ir chorą, per ką “D. Ratelis“ 
neteko gabaus orkestro vedėjo 
i)* dainininko. Todėl “D. Ra
telis“ nekantriai laukia, kad F. 
Paščius kuogreičiausia galėtų 
ir vėl dalyvauti “D. Ratelyj“.

šitam sezonui “D. Ratelis” 
turi užsibrėžęs platų veikimo 
programą. Apart 1 d. lapkri
čio, koncerto, “D. R.“ rengia

vakarą sutikimui naujų metų, 
kuris, žinoma, bus taipgi su 
programų. Tolinus ant pasku
tinio susirinkimo tapo nutarta, 
kad po naujų melų, “D. Rate
lis”, suloštų kokį nors gerą vei- 

arinkti veikalą ir su- 
apsiėmė gabus

režisieris, ratelietis 
ratel iečiai 
darbštaus 

parodyti keno-
lošinia. Ant 

susirinkimo “Dailės 
pirmininku tapo iš-

mokinti lošti, 
choristas ir 
J. Macnorius. 
no vadovyste tokio 
mokytojo žada 
diiečiams tikra 
laskutinio 
P.atelio
rinktas darbštus ir senas rate- 
lietis, A. Penis. Prie pabaigos 
'airiu pažymėli, kad pastaruoju 
laiku “D. Patelis” sparčiai au-
ga skaitliumi narių, į choro 
Pamokas ir Ratelio susirinkimus 
vis prisirašo po kelis naujus na
rius.

—“Dailės Ratelio” Koresp.

Negali Geresnio Surasti
“Jeigu randasi kur nors 

geresnis ointmentas nuo 
odos niežiejimo negu Seve- 
ra’s Esko, tai aš jo negaliu 
surasti šioje šalyje”, sako 
Mr. A. Hardish, Forest 
Lake, Mich. “Aš vartoju jį 
su dideliu užganėdinimu ir 
maloniai rekomenduoju jį 
visiems kenčiantiems žmo
nėms nuo niežiejimo odos ir 
kitų odos nemalonumų”. — 
Tiktai 50 centų slovikėlis ap- 
tiekuose. W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

DR. K. DRANGEL1S
DENTISTAS

4193 Archer Avenue
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ii* nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal .sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo sū 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Maujieinu kablegramų

120.
477<i,

E. Rugsėjo 28 d. Latvijos 
universitetas minėjo savo 7 me
tų gyvavimo sukaktuves. Su
kaktuvių akte rektorius prof. 
Tentelis patiekė tokių davinių 
apie 1925-.6 mokslo metus uni
versitete. Studentų' skaičius 

6627, laisvų klausytojų 
Tame skaičiuje vyrų 
moterų —1851, latvių 
kitataučiu 1054. Dau

giausia studentų buvo ekonomi
niam ir teisių fakultete —1213, 
toliau agronomijos - 900, medi
cinos—822, filologijos-filosofi-
jos—650, matematikos ir gam
tos—650, chemijos—537, mecha
nikos—523, inžinierijos —474, 
areritekturos—177 ir t.t. Jau
niausias studentas 16 metų, se
niausias 65; jauniausioji stu
dentė 16 m., seniausioji —47. 
Baigė universitetą tais metais 
209. Stipendijatų akademiniam 
darbui prie universiteto pasi
puošti palikta 12. Daktaro lai
psnį įgijo 10 asmenų. Prie uni
versiteto registruota 17 studen
tų korporacijų ir 65 kitos stu
dentų organizacijos. Knygų per 
metus prisidėjo bilbiotekoj 
6445 ir iš viso jų esama dabąr 
56,708. Iš užsienių gaunama 
520 periodinių leidinių. Univer
sitetai apsimaino savo leidiniais 
su užsienių universitetais, mo
kslo draugijoms, bibliotekoms, 
pasiekiant net Meksiką ir Pietų 
Afriką. 1925-26 mokslo metais 
51 universiteto mokomojo per
sonalo nariai atliko užsienių 
keliones mokslo tikslais, o stu
dentų ekskursijų , įvyko 105. 
Vieno studento mokymas Rai
nojo 443 latus. Viso išlaidų pa
daryta 3,471,033 latai, o įplau
kė 870,306 latai. Šių mokslo 
metų pradžioj naujai įstojo 
daugiau, kaip 1000 studentų.

NAUJA VILNIUI VADUOTI 
SĄJUNGOS VALDYBA

Spulių 9 10 d. Kaupe įvyko 
Vilniui vaduoti sąjungos skyrių 
suvažiavimas, kuriame pasvars
tyta eilė, organizacijos* ‘ klausimų 
ir išrinkta nauja valdyba: prof. 
M. Biržiška, prof. Z. žemaitis, 
doc. J. 'Tumas, daii. A. Žmuidzi
navičius, hondomanskis, Kubi- 
liutė, Linartas, Kovajskis ir 
Kauza. z

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street

A. MONTVID, M. I).
1579 Milwaukee Ate., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633

Ultravioletine šviesa ir diathermia
J

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 West 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago. 111.

A. L. Davidonis, M. D 
4910 So.Michigan Avė. 
Tel. Kenvood 5107

Valandos duo 9 ikt 11 vai. ryte: 
nuo 6 iki 8 vai. Vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

L
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną,
6 iki 8 vai. vak. Nedčliomis

8 iki 2 vai. po pietų '

nuo
nuo

Dr, A, J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 v 
— Valandos —

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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halstėd Street 

Tel. Boulevari 8483
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DĖ. i. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas l’ullnian 1193 

Namų Telefonas1 Chesterfield (1578

A. K. Rutkauskas, M.D. 
f 142 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
i l nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos {|)uo G jki „ val vak

DR. M. T. STRIKO!, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 
Ant

5 So. Ashland 
Zaleskio Ap 

ČHICAGQ, 1L
Aptiekos 
ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Piwpect 6659 
Ofiso Tel. Canal 024>7 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.
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Smith laimėjo senatoriaus 
vietą

NATTJTENm Chicago, TU

V.V

Illinois
Ra-
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Atsiiiiikil laiškus iš Pašto

pa-

ŠIANDIE RITASI MEYERS
PARELL1

taipjau teko 
pateko į

šiandie vakare Broad\vay Ar- 
mory risis Johnnv Mevers su 
Parelli už vidutiniško svorio 
čempionatą. Bus dar ir dau
giau gerų ristikų. —N.

nuėjo su demokratais. Valsti
jos iždininku išrinktas Kinney, 
mokyklų viišininku Blair, 
riausiojo teismo klerku 
kongresmanais 
thbone ir Yalc 
versite o *'lobri

Kraujo, odos, chroniškas

Noble, apeliacijų teismo 
Scott,klerku 

nai.
Cook pavietas 

tepuhlikonams iv jie 
boatd of assessors, 
distriet trustees ir

Dr. J, W. Beaudette
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKv

1809 So. Ashland Avė.
Mzalan<l<.H!

30 ir !>'•(< 7 iv-į ’.j. Nedė
nuo 2.30 iki 4 30 po p'ety

PEZIDENCIJa: 
2226 Mur-,hnl| Blvd.

TELEFONAS CRAWFOhD 1480
TELEFONAS CANAL *464

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyru ir motery

DR. VAITUSH 
0PTOMETRI8TAS

13 AKIŲ SPECIALISTAS 
kurie

LIE
I Palengvina akių įtempimą, 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

! svaigimo, akių aptemimo, ne) vuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę Ir toliregystę.

1 Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklas vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

\ isoj Illinois valstijoj laimėje 
republikonai, bet Chicagoje komisionierius (nuo 
—demokratai

i pavieto 
pavieto.)

j Bet mieste daugiausia laimėjo 
i 'demokratai. Jie pateko ir j pa

žinios į vieto komisionierius, ir jų šeri
fas ' (Carr), pavieto klerkas 
(Svveitzer), pavieto iždininkas 
(O’Brien) išrinkti. Bet dar ir 
vakar vakarą nebuvo žinoma 
tikrųjų davinių, o buvo tik 
spėjimai.

Reikalauja pakeitimo prohi- 
bicijos.

Nors senatorių tapo išrinktas 
republikonų sausasis Smith. bet reikalavi- 

ma£ pakeisti prohibicijos jstaty,- 
mus, kad kiekviena valstija ga-

Nors vakar pirmosios 
apie rinkimus ir rodė, kad se
natorių nuo Illinois valstijos 
tapo išrinktas demokratas 
Brennan, l>et tikruoju laimėto
ju senatoriaus vietos yra le- 
publikonas Frank U Smith. 
Tiesa, Brennan gavo daugiau 
balsų Chicagoje ir Cook pavie
te, bet visa valstija nuėjo su 
republikonais, o su jais laimėjo 
ir Smith. Antras 
nepriklausomas kandidatas Ma-' 
gili, kuris pastate savo kandi
datūrą Smithui susikompromi-1 
tavus priėmimu didelių sumų rno gėrimai yra tn 
pinigų kampanijai iš viešojo Įtapo priimtas didele 
aptarnavimo kompanijų, 
met jis buvo pirmininku Illi
nois prekybos komisijos, I 
tas kompanijas kontroliavo. J 
gavo visai mažai balsų. Mano
ma, kad Smith laimėjo 50,000 
balsų dauguma. Smith yra pro- niai rodo, kad 
hibicionistas, 
buvo “slapiųjų’’ kandidatas.

[ Pacific and Atlantic Photo 1

Olga Milanoff su savo kūdikiu. Del jos pateko bėdon paskil- 
architektas Frank Llovd Wright. Visas reikalas dabar

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi jį paštą (Clark, 
ir Adams galvių) atsiimti. Bei-, 
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas teikt 
tik kelurioliką dienų nuo 
skelbimo.

atsidūrė teisme.

Moteris nusižudė iššok
dama iš 15 augšto lango

Nusižudė turtingas ra
kandu sankrovininkas

9
30

Nuo 2 iki 
lioj

didžiuma 
kuo- balsų. Ne vien Illinois valstija 

nuėjo pas slapiuosiuos, bet taip- 
kurijįau nuėjo ir 9 kitos valstijos.

Pavarimas laikrodžių pasiliks

Dar nepilni balsavimo davi- 
dienos šviesos 

kuomet Brennan taupimas — pavarimas laikro
džių vasaros metu, pasiliks ir 

Visoj Illinois valstijoj laimė-dnt toliau.
republikonai, bet Chicago I

Mrs. B. J. Burke iš Clevelan- Turtingas sankrovininkas 
Hudolph Straus, 60 m., 7520 
Yates Avė., turintis kelias di
deles rakandų sankrovas, nusi- 

ankrovų prie

35
39
50

Reikalaudami

RAKANDŲ

Kiti pasiūlymai mažuosiuose 
baliotuose tapo priimti, išėmus 
gal priedą prie konstitucijos dėl 
taksų. Dar apie jo priėmimą 
yra abejonių. <

republikonai

ir valstijos 
renkami 

nuo distriktų.
kongresmanais

Kongresan praėjo
Be senatoriaus

Į viršininku, dar buvo 
i kongresmanai 
' Kaip minėta,
i'at large” išrinkti republikonai.
Bet kongresmanais nuo distrik
tų didelėj didžiumoj irgi laimė
jo republikonai. Nors galutinų 
davinių dar nežinoma, bet 
mokratai įstengė pravesti 
kelis kongresmanas iš 25 
nois distriktų.

Municipaliniais teisėjais taip- 
. jau praėjo didžiumoj republiko- 
i nai.

Naujoji valstijos legislatu- 
’ra ir senatas taipjau didžiumoj 
susidės iš republikonų.

Tope, sekretoriaus Industrini 
Service G.orp., Clevelande, nu
sižudė iššokdama gatvėn iš 15 šovė vienoj savo 
augšto lango Sherman hotely. 
Priežasties saužudystės nežino- 

ima. Nežinoma net ar ji pati 
, iššoko, ar iškrito, ar kas ją iš
stūmė. Kambary nepaliko jokio 
raštelio. Ji lydėjo Tope į San 
Francisco, bet Tope sunkiai su-' 
sirgo Chicagoje ir jau dvi sa-! 
vaitčs kaip guli gretimam kam-1 
bary, po priežiūra daktarų ir 
slaugių. Nesulaukdamas savo 
giminaitės, jis paprašė slaugę 

Mrs. Burke atsi-1 
busianti už poios 
už poros minučių 
negyva elėj prie 

Randolph gatvės.

Prieš nusišausiant, apie vi
durnaktį, jis pasišaukė savo sū
nų Alfred ir pakvietė jį ateiti 
sankrovom Atvykęs sūnūs rado 
savo tėvą jau negyvą. Ant sta
lo gulėjo raštelis, kuriame sau- 
žudys sako: “Man nusibodo 
biznis ir aš noriu ilgo paifeio.

!Tu gali vesti biznį.’’ Pastaruoju 
! laiku jis mirguliavęs, bet niekas 
I nemanė, kad jis rengiasi žudy-

.>.>

59
65

Arlauskas A 
Balaiszis 1) 
Brezionas Jonas 
Jasaitis George 
Gominas Aleksandrui 
Karpris Juozas 
Krasautkas Jonas 
Maturevieius M 
Nikodimas M 
Norvvaish Frank 
Preibini Juos 
Rogos Jakob 
Skrebuliene Onai

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

ją pašaukti, 
liepė, kad ji 
minučių, bet

Negrai nudurė jaunuolį
de-
vos
Illi-

negrai prie 
gatvių peiliu 
Giandonato, 

1518 Edgemont Avė.
nubėgo iki 13 gatvės ir ten su- 

nc-

Throop
15 ir 

perdūrė 
16 m., 

Jis dar

N u troško nuo gaso
vys' ose namų prie 3241 Se

ru i nary Avė., rastas negyvas 
John Wirrzner, 70 metų, nntro- 
škęs nuo gaso. Gaso ragelis 
sienoje buvo atdaras, bet nema
noma, kad jis nusižudė, veikiau
siai tai buvo nelaimė.

Lanky kitę Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURN1TURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; L.eng 
v i mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
Tie Peoples furnifate (ompanų

krito. Nuvežtas ligoninėn 
užilgo pasimirė. Negrai gi Nusitroškino gasu

Vilkai
Louis B. E. Swift dvare La

ike Forest, prie pat Chicagos, 
iliko sugauti ir užmušti penki 
.vilkai. Užmušė juos policistas 
i MeLaughlin, kurį pakvietė dva- 
Įro užveizda gaudyti vilkus, ku
rie buvo pradėję pinuti dvaro 

lavis.

Pasak policijos, užmuštasis 
priklausęs didelei automobilių 
vagilių šaikai, kurios 15 narių 
liko areštuota. Spėjama, kad 
jis'galbūt susibarė su negrais 
delei nepasidalinimo vogtu gro-j 
biu ir ištikusiose muštynėse 
liko nudurtas peiliu.

“Man nusibodo gyventi’’, para
šė p-lė Florence King, 40 m. ir 
nusitroškino gasu savo namuo
se 1038 Byron St.

Nusitroškino gasu ir Chris 
Sorg, 30 m., kurį rasta negyvą 
šokių salėj, 4318 Elston Avė., 
kur jis buvo janitoriu.

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

1739 Halsted St 
Chicaftt, m.

Keturi žmonės užmušti

Dvi seserys mirė
ligoninėj

Užvakar nelaimėse 
mobiliais liko 
žmonės.
2306 \V. North 
ižnėtas,
se nuo pirmiau

nelaimėse su automobiliais

Paul

o I rys
Pirmadieny pavieto 

pasimirė Mrs. Alice 
50 metų, 1606 Indiana 

i karną dieną apie mirtį sužinojo 
įjos sesuo Mrs. Mary Ann Robb, 
invalidas po nelaimės su auto-

1922-32 So. Halsted Street ■mobiliu pereitą mėnesį. Vaka-
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt. *

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 48 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet 
sanžiningas ir nebrangus, 
kad

esti 
todėl 

neturimo išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

4

Phone Boulevard 52t3 
Privatiniai Anibulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

v.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — Šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smelana
OPTOMETIUSTAS

1801 South Ashland Avenae 
Kampas 18-tos Gatvfa 
Telefonas ('anai 0523

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

ŠTAI BUDAS KAIP ISSI 
GYDYTI RUPTURA

Puikus savęs namie gydymas kurj 
gali vartoti bile kas prie bile 

kokios ruptUros, didelės 
arbą mažos

Nieko nekainuoja bandymas
Su ruptura žmones visoje šalyje 

yra nustebę tiesiog iš stebuklingų 
pasekmių iš labai paprasto budo gy
dyme rupturų, kuris yra pasiunčia
mas dykai, pareikalavus. Tai yra ge
ra rupturų gydymo sistema, tai vie
na didžiausių palaimų dėl vyrų, mo
terų ir vaikų. Yra paskelbta kaipo 
pasekmingiausias būdas išrastas, dir
žai ir kiti palaikymai yra nereika
lingi.

Nėra skirtumo kai’' sunki butų 
ruptura, kaip ilgai ją turėjot, ir 
kaip sunku ją buvo palaikyti, nėra 
skirtumo kiek rųšių diržų jus nešjo- 
jot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo 
įsigijimo Šio DYKAI GYDYMO. Jei 
jus manot, kad jus nedalis išsigydy
ti arba turit rupturų taip didelę kaip 
jūsų kupstis, šį gera sistema sukon
troliuos ją ir užlaikys ją viduje, 
taip kad jus nusistebėsit. Tas dalis 
kūno taip greit atitaisys kur ruptu
ra išėjo, taip kad jus greit galėsit/ 
eiti dirbti kokj savo darbą, taip kaip 
nebūtumėt turėjęs rupturos.

Jus galit dykai pabandyti šias pui
kias sutvirtinančias gyduoles, tiktai 
atsiunčiant savo vardą ir adresą pus 
W. A. COLLINGS, Ine., 34-D. Coi- 
iings Building, Watertown, N. Y. Ne- 
siųskit pinigų. Bandymas yra dykai. 
Rašykit dabar — šiandien. Gali ju
mis išgelbėti nuo dėvėjimo diižo per 
visą amžių.

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES
SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Į
lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka*

Jei jus turit sunkių 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo, arba 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.
per trisdešimtį metų

Kosulys ir peršalimas greitai 
pasiduoda veikmei

su auto- 
užmušti keturi 

Lilja, 79 m., 
Avė., liko suva- 
mirė ligoninė- 
aplaikytų žaiz-

dų
ar

SEVERĄ’S
COUGH BALSAM
Imant pagal nurodymą sulaiko tą įrituo

jantį kosulį. Jisai pagelbėjo 
jusy kaimynams.

25c. ir 50c. LIETUVON — 
užrašykite savo ginti- 
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Apiplėšė sankrova

VILLY’S'VNCLE

Kada gauni šalti, tad imki 

Severa’s Coid Tablets.
50 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAPIDS, 10WA

Trys ginkluoti plėšikai už
vakar užpuolė Gus Karris kai
lių sankrovą, 4857 Broadway 
ir pabėgo su $20,000 vertės

! re sugryžęs Vaughn, našlys, 
rado savo pačios seserį irgi ne
gyvą. Ji mirė iš nusiminimo 
delei sesers mirties.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

DR. ROSS 
besispecializuodamas įsigijo pilnų su
pratimą Šių ligų ir suteikia goriausi 
gydymų

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tukstančiua 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo chroriiškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe St., Crilly Buildmg 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

Tel. Lafayette 4223 .
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

3228 W. 38th Street, Chlcagu, UI.
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LieinviiĮ Rateliuose. su v o

ma

Roseland
draugijėlė

('.boras dainavo tris sykius 
po trejetą dainelių. Pirmoji, 
žinoma, buvo Inlernacionalas. 
lotinos nebuvo sutartinos, o ir 
užsilaikvinas buvo netikęs, nes

n ilaikė rimtai. Matyt, 
mergaites nebenori 
n mažusioi 11 is ir tik

verčiamos

mergaičių

Buvo ir pora deklamacijų; 
deklamavo mažas vaikas ir di
desnė mergaitė.

Vakaro žvaigždė buvo Lilija 
Vai noriu t ė, 7 melų mergaite. Ji 
pašoko poni šokių, kurie pul>- 
liką stižjivėįo. Vainoriutė nors 
dar jauna, bet gerai išsilavinu
si klasinių šokių šokėja ir turi 

didelių gabumų. L žsilaiky-tam 
irias 
rinl jaunumo, ji yra šo- 

pasiž.s mojusi (..hieagos 
didžiuosiuose teatruose, kaip

Pcreitais metais

ziai pašoko

Pietus ii 
s ir gra- 
ona, kas

na jaunai Vainoriutei

Programų vedėjas buvo Mar
tynas. Tarp draugijų įvairių 
paskelbimų, jis padarė ir toki 
pranešimą: esą dabar \ ilnis
virtusi dienraščiu; dienraštis

pridūrė: “Aš manau, kad jums 
Naujienuose nusibodo skaityti 
apie Martyną ir Zonę, už tai tu
rėtumėt skaityti Vilnį”. Publi
ka tai užgintus pasileido juo
kais ir musų Martynas skubiai 
pasislėpė už užhrfdos.

ir nuostolių. Rep.

Burnside
nr. asmuo,

rašo apie Apšvietus ir Dailės 
dr-ją. Girdi, ji pusėtinai paki
lusi nariais, bet manąs, kad 
įi dar pakils, jei draugija su
draus Naujienų korespondentus, 
kad jie nešmeižtų darbščių na-

Girdi, draugija paklio ir dar 
kils nariais. Bet tai nėra keno 
nors nuopelnas, nes visose drau
gijose yra kad vieni rašosi, o 
kiti apleidžia ir kol draugija 
gyvuos, tol rašysis ir nariai. 
Kaslink Naujienų koresponden
tų, tai jie visai nešmeižia na
rių, o tik retkarčiais iškelia 
aikštėn tuos narius, kurie nori 
draugiją išnaudoti savo tiks
lams. Nuo tokių humbugierių 
Naujienų korespondentai sten-

Vilnies koresp. pamini Ip. Le- 
vulį, Marcinkevičienę ir kelis 
kitus, kurie daug energijos pa
dėję draugijos išauklėjimui. Bet 
jis nemini tų, kurie tvėre ir 
palaikė dr-ją ir iki šiai dienai 
šelpia ją pinigiškai ir visaip ją 
remia, kad tik ji gyvuotų. Ka
da dr-ja gerai finansiniai sto
vi, tai atsirado ir Vilnies ko
resp., kuris įvairiais vardais 
slapstydamasis bando girti save 
ir savo draugučius, pristatyda
mas juos darbščiausiais na
riais.

Bet pažiūrėkime Į tuos jo 
darbščiuosius narius. Darl>š- 
čiausiu nariu jis skaito Ip. Le
vui j. Jo gi darbštumas pasireiš
kė tik tame, kad net per dve
jetą metų su ašaromis verkė 
prašydamas, kad Vilnis butų 
dr-jos xorganas. Nariai nenorė
dami tojo šlamšto ir dar po 
$2.50 mokėti j tuos jo verksmus 
atmesdavo. Tada pradėjo po 
narius vaikščioti ir agituoti, 
kad dr-ja pirktų Vilnies šėrų.

• dalyko jam su draugu- 
pavyko dr-ją apgauti ir 
sumanymą pravesti. Suži- 
apio tai kiti nariai ėmė 
priešintis, ki<l jis ėmė or-tam 

banizuoti kumučių pulkus, kad 
sužinoti tuos narius, kurie ne
nori sulig jo kntnrinkos kazoką 
šokli ir pašalinti juos iš drau
gijos už nepritarimą dr-jos pi
nigų eikvojimui. Tai jam ne- 
pasisekė. bot apie tų nariu pa-

sapnavęs, tie to jis, jei <• 
imdavo i kukių komisiją, tai 
chivo id lygi n imą, nors kiti

n v ra

irn-

larcinkeviėieiiės, t 
žai pasidarbavusi 
Tečiaus pastaruoju

buk išvaduosią darbininkus ir 
sovietus įsteigsią, pradėjo ru
siška kazoką šokti .sulig l.evu- 
lio katarinkos.

Ip. Levutis priklauso dar prie

Jis* su savo draugu-

sius išaikvojo $3(H). Kuopai, 
rodos, ėmė^daugūiu kaip 3 nul
ius. iki sutaupė tuos pinigus, o 
iie išeikvojo juos į visai trum- 
oą laiką. lai taip veikia

N-uos

Jie

tuos srneiziancios.
— D.

Bridgeportas

tie

R.

Mark \Vhite Sųuare parkiuke 
iabar yra organizuojamos gim-

berniukų ir mergaičių.
Mėsos mokyklų vaikams bus

sos higli school mergaitėms i’ 
darbininkėms bus vakarais. 
Berniukams* irgi bus tos pačios 
valandos.

Pernai gimnastikos klesas 
lankė 6(H) berniukų ir 30(1 mer
gaičių ir smagiai praleido laiką 
■jrie sveikų atletinių pratimų. 
Mergaites mokina p-lė Ruth 
Scaberg, o berniukus ir vyrus 

p. Walter Andersen.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

(IRK

ir

ERAKAINUOJA ŽMOGUI
leisti jtooeor

Atsakymą*: $100 00 «yk jr 
$6.00 i metus nėr ▼ian 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas doie- 

is sudaro nematomą juostą ceo- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 
am tikra darbą. Praleisdami ceu- 
a paskui centą, dolerį paskui do- 
trio, mes greitai praleidžiame 

‘•imtą ir išsiunčiame savo centus 
lirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
Ižinte pinigus. Atsiminkite, kiek 
ie Pinigai uždirbtų jums jei padė- 
nmėt juos j banką ar snulką?

Naujienų. Spulka.
<6.00 gryno pelfio ant 
<100.00 — pamislvk 
imtas uždirbtų jei 

4a per 20 metų?
Ateik ir pasitark 

įpie taupymo budus, 
unosi kaip greit 
loleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halsted St.

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji

su sekretorių 
o nuo jo su- 

duuginsis tusų

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS 

t

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių saviielpoa 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa
šalpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykj jstoięs į šią draugiją 
era liuobas išvažiuoti iš Chicagos i 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagojo. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 4.5 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 Sq. Halsted St. arba 
i Naujienas, 1739 So. Halsted ^St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto-

i į Chicagos Lietuvių Draugiją 
. Palengvinimas įstojimui į šią

iimm
S. P. ____ . t .
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Perint verta Chicagos 
lietuvinins pasirupinti, kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijc nariais.

iki 
šios

<- Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuriu mokestys yrn užvilktu,, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
pirversti pasielgti paj; ’ konstituci
ją. —Sekretorius.

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEA'E
Hnrvey, III. — S. L. A. 289 kp. mė

nesinis susirinkimas jvyks Ketvergo 
vakare, Lapkričio 4 <1., 7:30 vai., pa
prastoj svet. Taigi kaip nariai taip 
ir narės ateikite visi ant susirinkimo, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. v — Valdyba

Birutės Choro repeticija “Surprise 
Purty" ir generalė repeticija jvyks šį 
vakarą Mark VVhite Parko svet., 8 
vai. vak. Choristai yisi bukite*.

Brighton Park. — S. L. A. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks Lapkri
čio (Nov.) d., 7:30 vai. vak., Jo
kantų name, 1138 Archer Ave.^Gerb. 
nariai ir narės malonėkite visi atsi
lankyti laiku, nes turime daug'daly
ki) aptarti. 'Kaipgi ir naujų narių at
siveskite prisirašyti prie S. L. A. kp.

Roseland. — A. Z. L. P. ir P. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
Lapkričio 5 <1., 7:30 vai. vak., K. 

vot. Visi nariai bukite su
neš bus svarstoma miru- 
pomirtinė ir kiti svarbus

smukime, 
šio nario 
reikalai.

Liet m iii

— J. Kirkus, Sek r.

Lietuvių Laisvamanių Draugija, 
kviečia kiekviena kuri. .Mockaus drau
gą ar jo .pasekėją atsilankyti ir ap
tarti: kaip jį parsikviesti iš Meksi- 
<os į Chicagą. Susirinkimas jvyks 
Penktadienvi, lapkričio 5, 8 valandą 
vakare, Mildos svetainėj, 3140 South 
Halsted Street.

Komitetas

Svarbus pranešimas Roseiando.
Pullmano. Kensingtono, So. Chicagos 

ir Englewood Lietuviams
Palengvinimui virš paminėtų kolo

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

ROSELAND:
ir 103 Street,
ir 107 SI.

ir 108 Street, N. VV.
ir 108 Street, S. VV.

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

KENSINGTON.
115 St., kampas I’ront Street.

Avė

111 St. ir C.otlagc Grove Avė.
SO. CHICAGO: 

Kaulakis, 8837 So. Houston Avė.

Vincennes Avė. ir 79 St.
Visose čia paminėtose vietose 

“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.

Jeigu kur yra numatoma, kad rei
kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų" 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei-1 
kalavimas įsteigti “Naujienų" pavie
nių numerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto-1 
lies (steigimui — stotis bus įsteig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius.
Cirkuliacijos vedėjas į

ASMENĮ) MOJIMAI
PAJIEŠKAU Louis Piterio.’ 

Turiu svarbų reikalą.
Atsišaukit

ALEX SIRTAUT 
666 W. Madison St. 

Chicago, III.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČ1ON1S, Prcz.

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkĄj. įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia r geriausia stogų den
gimo jstaign Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 

, Ogilen Avė. Phone Lavvdale 0114.

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

. PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonius gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31 %c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiiu, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

KRANK SELEMONAVIČIUS 
504 VV. 33rd St.. prie Normai Avė.

vaikams
65c iki

nuo 35c

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen. Restauran- 
tų, Kandžių, Be
kėrpiu. Musų 

alumas, Geras patar 
navimas. žemos kainos.

Sostheims, 1912 So. State St.

Patent Mercury Machine Co

kurios apšildys jūsų namą 
jums elektros šviesą <ly- 
proga. .Reikia turėti biskj

Mašinos 
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo.

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

Phone I’ulhnun £296
TUMON1S COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, COKE 

343 VV. 107th PI.
Res. 10742 So. VVabash Avė.

Phone Pullman 8092 
Chicago, 111.

TAISAU SENUS NAMUS
ĮVEDU NAMU APSILDYM4 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžiuH, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi jvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio

I — “Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR 

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

PAJIEŠKAU Onos Šiaulienės, 
kuri pirmiau gyveno ant Woqd 
St., Chicagoj.

ALEX SIRTAUT 
666 W. Madison St.

Chicago, III.

NAVARRO O’NEILL

Sugrįžk. Viskas bus 
Galėsi eiti dirbti.

Laukiame

ATYDAI,

užmiršta.

Tėvai

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių moder

niškas flatas naujame kampina- 
me name. Karštu vandeniu šil
domas. Brighton Park! apielin- 
kėj. 4457 So. Talman Avė., Tel. 
Lafayette 0455.

NUOMON flatas 5 kambarių, švie
sus kambariai ant 'kampo 35th St. ir 
Washtenaw Avė. Taipgi rendon kriau
čių štorelis. Savininkas barbernėj.

2707 W. 35th Street

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

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

1747 W. 47th Street
2-ros lubos 

Chicago, III.

JIESKO DARBO
IIEŠKAU darbo už bučerį, 

turiu kelių metų patyrimą.
C. J. MILLERIS ’

Tel. Boulevard 4552

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

REIKIA merginos arba vidutinio 
nnižiaus moteries prie namų darbo 
ir virimo. Skalbti nereikia. Prie 
mažos šeimynos. Duodam valgį ir 
privatišką kambarį. Alga $10 f sa
vaitę. Tol. Lincoln 1332 arba Di- 
versey 9099.
( ------------------------------- 1—4   .........

6 RUIMŲ flatas rendai. Renda pi-i nvTTZTA . . . . . .gi. 8436 Gilbert Ct., Vincennes 2709.1 , KEIKIA moterų dėl sortavimo sku- 
i duių. Harry Dray, 1447 Blue Lsland 
Avenue.'

RENDAI ruimas dėl vyro, švarus 
ir šviesus, nėra visai šeimynos. 8436 
Gilbert Ct., Tel. Vincennes 2709.

REIKALINGA- gaspadinė arba že- 
nota pora prižiūrėti 2 vaikus. Atsi
šaukite po 5 vai. vakare. Subatoj vi
są dieną. 6420 So. California Avė., 

■ Tel. Republic 8581.

VYRV

REIKIA

DELI K ATESSEN ir groserio krau 
tuvė pardavimui, yra 4 kambarii 
flatas gani šildomas, prie karų lini 
jos, netoli transferinio kampo. Neto 
Ii nuo publiški, mokyklų, vėliausio: 
styliaus fikčeriai. Yra daug stako 
parduosiu pigiai. Atvažiuokit ir per
sitikrink it. Geru vieta dėl bučernės.

2256 W. 22nd St.

Įmokėk $1000

vyro, kuris turi pasisekimą
biznyje arba kaipo salesme-

no dėl prižiūrėjimo 3 arba

1 lietuviškai kalbančių sales

menų, prie vienos geriau

sios tos rųšies firmos

cagoje.

Pasimatykit su

MR. FRIEND

General Manager

OLIVER SALINGER

& co.
Room 660

First National Bank Bldg.

31 S. Clark St.

REIKIA 5 vyrų dėl pardavi
nėjimo musų naujo Great West 
Side Development žemės. Yra 
visi įtaisymai. Jau statomi na
mai. Tiktai 2 blokai nuo “L”. 
Netoli mokyklų ir bažnyčių.

S1LEKLETON BROS.
Room 416

160 N. La Šalie St.

Skyriaus Ofisas:
6131 W. 22 SI.

REIKALINGAS janitoriaus pajęel- 
bininkas. 'lYiri būti nevedęs. Kam
barys ir valgis. NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 887.

REIKALINGAS bučeris, mokantis 
tą darbą. 1980 Canalport Avė.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

DEL labai svarbios priežas
ties pardavimui pigiai “Latc 
1926 Standard Six Buick Coupe” 
Mašina visai mažai vartota, at
rodo ir eina kaip nauja. Gali
ma matyti, 6052 So. State St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI cigarų, cigcretų ir 

visokių smulkmenų krautuvė. Yra 
listas, kambariai gyvenimui. Išdirb
tas biznis ir tūrių parduot greitai 
delei’ nesveikatos.

Kreipkitės:
4120 S. Wentworth avė.

PARDAVIMUI saldainių, ci
garų, užkandžių krautuvė, neto
li 2 mokyklų, 5 kambariai iŠ už
pakalio, rendos $35. Bargeųas.

602 W. 26 St.

PARDUODU savo Victor 
Viktrolą, gražaus mahoga- 
ny medžio ismarginimas, su 
rekordais už $37. Išmokėji
mais. Klauskit Victor maši
nų paliktų sandėly.
1538 W. Chicago Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI kriaučių biznis, iš
dirbtas 15 metų. 4 pagyvenimui kam
bariai. Pigiai. Tel. Roosevelt 2061.

NUPIRKSI 6 kambarių mū
rinį naują bungalovv, karštu 
/andeniu šildomas, randasi 4445 
3. Artesian avė. Savininkas mai-

TURIU parduoti savo grojiklj pia- j tant arba bi,e kokio 
ną, pirmos rūšies stovyje, labai ma | biznio, 
žai vartotas, sykiu 75 roleliai, ben 
čiua ir kabi notas. F’n r<t uosiu už $ 
cash arba lengvais iAmokėiimais.

VAITONIS 
6512 So. Halsted St. 

1 fl.

G. P. Suromskis & Go
5833 S. \VESTERN AVĖ.

Tel. Hemlock 6151
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė. Biznis senas ir gerai išdirbtas.
4605 So. Paulinu Street PARDAVIMUI 2 flatų mūri

nis namas, su sun parlorais, ver
bas $18,500, 6-6 kambarių, kar- 

moderniški keisai I Hu vandeniu šildomas, lotas 30x 
mados ekspresijos I 125, 2 karų garažas, ant vieno 
kaina $110. Priim I gražiausių kampų i Marųuette 
į savaitę. I Vlanor, 1 blokas nuo parko, kai-
\V. VVILEY I ia $15,500. Perktipčiai netruk- 

Kedzie Avė., 1 fl. | lykit. Matykit savininką.
JOHN W. BLAIR . 

6237 So. Ashland Avė.
Tel. Prospect 3965

GRO.IIKLIS PIANAS 
88 notų, 

vėliausios 
įrengimai, 
siu po $2

Reisai

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
minkšti! gėrimų ii- užkandžių jutai 
ga, prie dirbtuvių ir mokyklų, par 
duosiu pigiai, nes turiu parduot 
greit. Biznis gerai išdirbtas per dauj 
metų. Priežastis pardavimo, savinin 
kas turi du bizhiu. Renda pigi, tib 
$25.00 j mėnesį. 3 kambariai pagy 
ve n imu i.

1632. W. 13th Street

PARDAVIMUI bizniavau namas ir 
Mičernė ir grosernė, 2 Storai ir 3 fin
ai, karštu vandeniu apšildomu. Mai
nysiu j maŽesnj namą, arba parduo
tu bučernę vieną, už teisingą pasiu- 
ymą.

2500 W. 69th Street

PARDAVIMUI hardvvare krau I-------------------- ;-------- -------
tuve. Pelninga vieta tinkamarr | an^ talifornia Avė.
asmeniuV Turi būt parduoti | Marųuette Parko, po 30 pė-
greit. Labai pigiai, arba mainy Į P^tumo. Kaina už abu $2,- 
siu ant mažo namo. * 200-00- Matykite savininką.

7309 Roosevelt Rd. 6641 So- Western Avė.
Tel. Forrest Park 527

VVESTERN AVĖ. LOTAI!
PARDAVIMUI grosernė ir ken I 
džių krautuvė arba mainysiu an' 2 lotai ant Western Avė. prie 
mažo namo arba priimsiu pusi |pat kamp() 69th St Parduosiu 
nihką. Viena moteris negaliu ap Į pigiai. Savininkas 
sidirbti. 1358 W. 13th St., Tel | Tel Rockwell 2789 
Canal 6072. ' i

-------------------------------------- i SAVININKAS parduos gražų
PARDUOSIU savo gražų gro I - nanuJ i Marųuette Manor, 

jiklį pianą už $140, pridėsi^ I ^toli 63rd St. ir Rockwell, 6-7 
benčių ir rolelius. 6136 South Į kambarių, yra sun parlorai. Del 
Halsted St. [informacijų šaukit savininką.

| Tel. Vincennes 6888

PARDAVIMUI bučemė, lietuviu 
apgyvento] vietoj. Geras biznis. Prie 
žastis pardavimo, negaliu lietuviška 
susikalbėti*. Renda pigi, 4 kambariai 
pagyvenimui. Tel. Yards 6388.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Box 880

MAINAU mažą namą, kuris ran- 
lasi Bridgeporte i lotą arba ant ge- 
•o automobilio. Atsišaukit prie savi- 
linko.

MRS. T. RADAVIČIENĖ 
<301 So. Fotnth St.

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

EXTRA BARGENAS
Parduosiu bučernę ir grosernę 
labai pigiai. Arba mainysiu ant 
kas ką turite. Turiu parduoti j 
3 dienas, nes esu 1 moteris.

Tel. Chesterfield 2736

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė už tikrą pasiūlymą Cicero j.

1314 So. 49th Ct.

PARDAVIMUI duonkepykla, lietu
vių kolonijoj. Parduosiu labai pigia: 
arba mainysiu. 850 W. 18th St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė; biznis išdirbtas per ilgus metus; 
yra lysas; arba reikalingas partne- 
rys. 4235 So. Kedzie Avė.

NAMAI-2EME
TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 j sa 

vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
I>ake, 39 mylios į pietus nuo vidur 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na
mą. Lotas $85. Džiaugsitės kitą va
sarą sutaupydami po $1 j savaitę 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 173£ 
S. Halsted St., Box 881.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation .

\Kapitalas $500,000.00
• 3804 S., Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį 

dės pagelbėsim jums tai atsiekti. 
rrvTOAi a o M ATAI! i dokinkis pagal musų lengvą būdąEXTRA. AR MATAI. i noldnimo anglų kalbos, matematikos,

160 akrų juodžemio, gera žemė ir Į lign School dalykų, Komercijos, 
budinkai, yra 18 karvių, 4 arkliai, 4 
kįaulės, javai, pašaras, mašinos. Ar
ti miesto už $9000, įmokėti $4500. — 
80 akrų, gera žemė ir budinkai, yra
9 karvės, 3 arkliai, kiaulės, javai, 
mašinos, 2 mylės į miestą, už $6200, 
įmokėti $3000. — 40 akrų geros že
mės ir budinkai, prie cementuoto ke
lio, arti miesto, yra gyvuliai ir ja
vai, kaina $2600, jmokėti $1300. — 
80 akrų geros žemės, geri budinkai,
10 akrų sodno, kaina $1700, įmokėti 
$850. Taipgi turiu ir mainymui gerų 
ūkių.

P. D. ANDRBKUS 
PENTWATER, MICH.

nokinimo anglų kalbos, matematikos.

Real Estate biznio ir t. t. Musų mo- 
cyklos kreditai priimami Illinois 
štate Universitete.
Universal Preperatory & 

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

3301 So. Halsted St.
(Kampas 83 gatvės, 2 lubos)

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

651-672 W. Madison St. arba 
109 S. Wells St.

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low. Naujas, tik pabaigtas arba duo
siu ant rendos. 5416 So. Harlem Av., 
Symmit, III.

PARDUODU arba mainau į proper- 
tę savo gazolino stotį kuris randasi 
ant didžiausio kelio Chicagojo. Ly
sas dar ant keturių metų ir pusės, 
renda tiktai $100.00. Biznis geras dėl 
gero žmogaus. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju f California.

HIGHWAY FILLING STATION 
73rd St. ir Wėstem A venų e 

Tel. Hemlock 4365

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

College
2407 W. Madison St* Chicago, III. 

M. E. Hutfllz, Mrg.
Seeley 1643
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