
NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Katatod m Mcnd BImm Mattar Mareli 7, 19K, ai Che Pert DfOea M BMMr*, DL* 
ander the Art ei Karėk S, 1871.

The First and G raatest Lithuanian Daily in 4/nertca I

NAUJIENOS
The Lithuaniam Daily New» 

9VBL1SHED BY LITHUANIAN NEWS PUBL1SHTNG CO., INC.
1739 South HaLtad Street, Chicago, HLacii

TaltpLonc Rooseveit 8560 I

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIV Kaina 3c. Chicago, III. Ketvirtadienis, Gruodis-December 1 d., 1927 c^gį^437 No. 282

Lietuvoj kariuomenė Kelia maištą
Kariuomenės sukili-l Protestuoja prieš l Stalinas — Kinų rė
mas Vilkmergėje? PakoįJ^P°n,Jai voliucijos išdavikas 

_______  PEKINAS, Kinai, lapkr. 30.— I - ----------------
Kareiviai įkišę Į kalėjimą ko- Generolas Jang Juting, generali- Taip jį vadina Trockis, kaltin- 

mendantą ir sudarę kareivių nio štabo viršininkas ir Man- damas diktatorių dėl komu-
tarybą

Y •

BERL1NAS, lapkr. 30.—Gau
tas iš Kauno per Varsavą pra
nešimas sako, kad Vilkmergėje 
Įvykęs kariuomenės sukilimas. 
Vietos įgula areštavus komen- 
dantą Nliiilicsj E?3. uždarius .ii 
kalėjime ir Įsteigus kareivių ta- 

rybą.
Voldemaras siūląs 1000 litu už 

Plečkaičio galvą
Išlipinti Kauno gatvėse pla

katai skelbia, kad valdžia pa
smerkus Plečkaitį mirties baus
mei, ir siūlo 1,000 litų dovanų 
tam, kas jį sugaus ir išduos į 
vyriausybės rankas.

Lietuvos-Lenkų karo 
garai prasisklaidė

Rusaf vis dėlto mato Lenkų ne
nuoširdumą jų taikinguose 
pareiškimuose

MASKVA, lapkr. 30. — Pa
sak sovietų valdžioj organo Iz- 
viestija, sovietų susirūpinimas 
dėl Lenkų kivirčų su Lietuva 
šiandie jau gerokai sumažėjęs.

“Turime pasisakyti,” sako 
Izviestija, “kad mes esame pa
tenkinti greitu Lenkijos atsaky
mu ir jos pareiškimu, kad ji 
neturinti nė kokių piktų tikslų 
prieš politinę Lietuvos nepri
klausomybę ir jos teritorinę ne
liečiamybę, bet kad ji siekianti 
vien atsteigti su kaimynu nor
malinius, gerus santykius tai
kingiausiu budu. Svarbiausia 
betgi Lenkų notos dalis yra ta, 
kur ji nubriežia Lenkų valdžios 
planus ir intencijas atveju, jei 
Lietuva atmestų Lenkijos reika
lavimus ‘juridiniam karo sto
viui’ daryti galą sąlygomis, ku
rios butų Lietuvai nepriimti
nos. Ar Lenkų valdžia mano, 
kad šitokiose aplinkybėse kitos 
valstybės turės pavartoti bau
džiamųjų priemonių prieš Lie
tuvą kaip taikos ardytoją? Ši-i 
toks supratimas visai nesuderi
namas ęu taikinga Lenkų no
tos dvasia.

‘^otos nutylėjimas metodų 
draugingiems santykiams patik
rinti lyg rodyte rodo, kad Len
kai nori šauktis kitų valstybių 
Įtakos priversti Lietuvą, kad ji 
priimtų Vilniaus okupavimą. 
Lenkų nota atrodo kaip ta pa
tarlė: ‘Buk man brolis, o kad 
ne, aš tau sprandą nusuksiu/ ”

Pranešimai iš Kauno taipjau 
rodo, kad karo debesys sklai
dosi. Voldemaras, pasak tų 
pranešimų, pasakęs, kad karo 
tarp tų dviejų valstybių negalį 
būt, nors reikšmingai pridūręs, 
kad Lenkijos pastangos sukurs
tyti neramumus Lietuvoje bu
vę griežčiausiu budu patremp
tos.

ČILĖS UGNIAKALNIS ĖMĖ 
SMARKIAI VEIKTI

SANTIAGO, Čilė, lapkr. 30. 
— Llaima ugniakalnis pietinėj 
Čilėj ėmė smarkiai veikti, mes
damas pelenus ir lavą. Kylan
čios iš žiočių milžiniškos lieps
nos matyt per mylių mylias. A- 
pielinkės gyventojai išsigandę 
ir bėga į atokesnes vietas.

džurijos administratorius dik
tatoriaus čang Tsolino vietoj, 
pasikalbėjime su Amerikos laik
raštininkais pasakė, kad Kinai 
griežtai protestuoją prieš pro
jektuojamą Amerikos bankinin
kų (J. P. Morgan and Co.) pa
skolą Japonijai neva Mandžnri- 
jai išvystyti.

Kinų reikalai su Japonais 
Mandžurijoje, pasak gen. Jutin- 
go, esą baigti, ir jie apgailes
taują, kad Amerika turinti tiek 
pasitikėjimo Japonais. Jei Japo
nai ir gautų iš Amerikos pinigų, 
tai jie vis viena negalėtų steig
ti geležinkelio Mandžurijoje be 
Kinų sutikimo,, ir jei Amerikos 
bankininkai norį skolinti, tai 
geriau tesitarią Jiesiai su Ki
nais. Japonija gi tokią pasko
lą suvartosianti ne Mandžurijos 
išvystymui, bet savo politiniams 
tikslams tame krašte.

Pavogę Francijos 
laivyno paslaptis

PARYŽIUS, tapkr. 30. — 
Francijos vyrrasybė areštavo 
penkis asmenis, jų tarpe vieną 
laivyno ministerijos sargą, kal- 
tinams dėl pavogimo dokumen
tų ir žemėlapių su svarbiomis 
laivyno paslaptimis. Tas paslap
tis išvogęs sargas ir pardavęs 
jas kitiems keturiems asmenims 
už $48. Dokumentų pirkėjai į- 
tariami kaip tarnaują vienai 
“kaimynų valstybei” šnipais.

Gaila, kad jie nesimatė 
su Kupreišiu

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Pilni gražių vilčių, kad sovieti- 
joje jų laukia aukso rojus, Į 
Londoną atvyko iš Jungtinių 
Valstybių keturiasdešimt septy
ni darbininkai, keliaują į Rusi
ją. Vadovauja jiems Kari Pul
tui', dailidė iš Bostono. Visi jie 
yra Jungtinėse Valstybėse suor
ganizuotos kooperatyvios komu
nos nariai. Jie mano sovietijoje 
įsteigti nuosavą komuną ir lai
mingai gyventi. /

Daugiau vaikų, trum
pesnė tarnyba ar

mijoje

PARYŽIUS, lapkr. 30. —Par
lamento atstovų buto kariuo
menės komisija priėmė įstatymo 
nrojektą, kuriuo einant šeimy
nų vyrams, turintiems tris vai
kus ar daugiau, tarnavimas 
kariuomenėje sutrumpinamas: 
vietoj paprastų aštuoniolikos 
mėnesių jie tarnaus tik dvyliką 
mėnesių.

Reikalauja alaus stiklais
TORONTO, Ont., Kanada, 

lapkr. 30. Kanados Darbo 
Unijų Kongresas reikalauja, 
kad vyriausybė pakeistų savo 
gėrimų pardavinėjimo sistemą 
ir įvestų alaus pardavinėjimą 
stiklais.

Banditų naguose

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
30. — Iš Mazatlano praneša, 
kad banditai suėmę vieną ame
rikietį, H. Thompsoną, kasyk
lų vedėją. Reikalaują iš jo 
5,000 pesų išsipirkti.

niznio palaidojimo

BERLINAS, lapkr. 30. —Po
litiniai kurjerai, kuriuos ecntra- 
linės Europos komunistai buvo 
pasiuntę į Rusiją kviesti, kad 

L Trockis paliktų Rusiją ir atvyk- 
I tu j užsieni gyventi, vakar grįžo j iš Hiisijos. Jie pasakoja, ka<l 

Trockis^ kurį jie vadina pasku- 
| liniu komunizmo idealistu, ap
maudu nesitveriąs dėl Stalino I A

I sistemos žlugimo.
Stalinas, dabartinis Rusijos 

diktatorius, žinąs, kad dėl so
vietuos nepasisekimų kaltina
mas jis pats, todėl komunistų 
partijos kongrese, kuris praside
da šiandie, jis bandysiąs rezig
nuoti, o savo vietoj siūlysiąs pa
skirti savo įnagį Tomskį, sovie- 
tijos profesinių sąjungų vadą.
Trockis ir jo draugai esą taip

jau baisiai Įdūkę dėl Maskvos 
išdavimo Kinų revoliucijos. Ki
niečiai esą stumiami lauk iš 
Maskvos. Briusely įvyksiąs anti- 
imperialistinis kongresas. Ponia 
Sun Jat-Sen’ienė, Kinų respub
likos įsteigėjo našlė, kuri jau 
kurs metas randasi Maskvoje, 
prašoma tuojau keliauti į Briu
selį, nežiūrint, kad kongresas 
dar ne taifi greitai prasidės. Sun 
Jat-Sen’ienė numananti gerai, 
kad Stalinas norįs kaip nors 
išstumti ją iš Rusijos pirmiau 
nei Maskvoj prasidėsiąs komu
nistų kongresas. Mat, Kinų re
voliucija Stalinui dabar esąs 
baigtas dalykas. Iš paviršiaus, 
Kinų delegatai Maskvoje esą 
vaišinami ir puoselėjami, ir po
nia Sun Jat-Sen’ienė esanti lai
koma kaip Kinų revoliucijos 
šventoji. Visi jos asmeniški 
geidavimai bematant pildomi ir 
jai nieko netrūkstą, bet kai pri
simenama apie pagalbą Kinų 
revoliucijai, visados ta pati gie
smė: dabar ne, bet vėliau...

Areštavo kunigą kaip
Lenkų šnipų

KIJEVAS, Rusija, lapkr. 30.
Politine policija čia suėmė 

lenkų kunigą Teofilį Skalskį, 
kaltinamą dėl šnipąvimo Lenki
jos naudai ir dėl kurstymo suki
limų Ukrainoje, tikybos skrais
te prisidengus. Jis bus atiduo
tas karo teismui.

Ledai uždarė 177 laivų 
su 500 jūreivių

MASKVA, lapkr. 30. — Per 
baisią audrą Kaspijos jūrėse, 
tarp suvarytų ledų tapo sukaus
tyti ir izoliuoti 177 mažesni lai
vai, su bendrai apie 500 įgulos 
žmonių. Vienas nedidelis lai
vas buvo ledų sutriuškintas ir 
devyni jo įgulos žmonių žuvo.

PLĖŠIKAI LAIMĖJO $200,000 
VERTĖS DEIMANTŲ

OLiEVELAND, Ohib, lapkr. 
30. — Trys banditai, jų tarpe 
viena moteriškė, puolė čia pa
čiame vidurmiesty Swirsky 
Brothers graznų krautuvę, 
šeštame ofisų trobesio aukšte. 
Revolveriais privertę krautu
vės savininką ir tris tarnauto
jus stovėti rankas iškėlus, ban
ditai susi žėrė deimantų, ver
tės apie $205,000,' ir paspruko.

[Pacific and Atlantic Photo]

Robert Ringling, narys gar
siosios cirkininkų šeimynos, ku
ris nesenai sėkminga^ debiuta
vo Chicagoj, kaipo operos dai
nininkas, išpildydamas vyriau
sią rolę operoje “I Pagliacci”. •

Italu diktatorius vėl v .
smarkaują -

Mussolini mojuoja kumščiu
Francijai ir Jugoslavijai ir 
tyčiojasi iš Lygos •

ROMA, Italija, lapkr. 30. — 
Grūmodamas kumščiu Franci
jai ir Jugoslavijai ir tyčiodama
sis iš l'autų Sąjungos, diktato
rius Mussolini per fašstų parti
jos organą Foglio d’Ordini pa
reiškia, kad Italija nusistačius 
laikyti Adriją kaip Italijos ju
rą, nežiūrint kokia kaina.

Suminėjęs Jugoslavijos ir 
Francijos pareiškimus, kad Al
banijai niekas negrumojąs, 
Mussolini pareiškia, kad italai 
esą pilnai įsitikinę, jogei nuo 
1927 metų lapkričio menesio, 
tai yra nuo Italijos-Albanijos 
traktato pasirašymo, niekas nė 
nedrįsiąs kėsintis prieš Albani
jos nepriklausomybę. Tasai 
traktatas reiškiąs, viena — vi
sišką Albanijos nepriklausomy
bę, antra -- garantiją Italijai, 
kad jojimas į Adriją, kurios 
vartai esąs Otranto. kanalas, 
esąs laisvas. Kas šito nenorėsiąs 
pripažinti, turėsiąs susitikti 
tu fašistinės Italijos valia.

GOVĖDA SUŠAUDĖ IR SU
DEGINO NEGRĄ

JENKINS, K y., lapkr. 30. —• 
Daugiau kaip dviejų šimtų 
ginkluotų vyrų govčda šiandie 
sugavo vieną negrą, Leonardą 
Wcods, pririšę prie medžio su
šaudė ir paskui jo kūną ant 
laužo sudegino. Negras buvo 
kaltinamas dėl užmušimo žmo
gaus.

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

Iš dalies debesiuota; šalčiau; 
stiprokas, daugiausiai žiemių 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 44° ir 33° F.

šiandie saulė teka 6:58, lei
džiasi 4:20.

Chamberlain susiba
rė su Mussoliniu

Italijos diktatorius pats turės 
suvalgyti košę, kurią jis ver
da Balkanuose

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Tarp Britų užsienio reikalų 
m:nist:rio Chamberlaino ir Ita
lijos ambasadoriaus Londone 
vakar Įvyko aštrių barnių. Ita
lijos ambasadorius buvo pa- 

užsšifnio niinisterijon 
pasikalbėti dėl Italijos-Franci- 
jos-Jugoslavi jos- Albanijos situ
acijos, kurioje britai mato pavo
jingų karo diegų, ir tame pasi
kalbėjime Chamberlain pasakė, 
kad Italija negerai padarius, ne
susitaikius su Jugoslavija ir 
nepriėmus jos į Albanijos su
tartį, kaip kad jis buvęs pata
ręs. Vieloj dviejų priešų gru
pių tuo budu butų sudaryta vie
na bendra Balkanų valstybių 
grupė.

Mussolini betgi šitą patarimą 
atmetė, dar pasityčiodamas, ir 
Chamberlainas dabar pasakė
Italijos ambasadoriui, kad jei 
dėl to dalykai Balkanuose pa
klegėsią, tai Anglija nusimaz
gosianti rankas, palikdama Ita
liją vieną rinktis vaisius to, ką 
ji pasėjus.

Atvyko nauj’as Turki
jos ambasadorius

WĄiSHINGTONAS, lapkr. 30. 
—'Anksti vakar rytą į VVashing- 
toną atvyko naujasis Turkijos 
ambasadorius Ahmed Muchtar 
Bei, stiprios sargybos lydimas. 
Amerikos vyriausybė sako turė
jus žinių, kad butą sąmokslo 
ambasadorių nužudyti. Prieš 
Muchtaro paskyrimą ambasado
rium Amerikai protestavo ir 
buvęs Jungtinių Valstybių am
basadorius Vokietijai James 
W. Gerard, kuris sako, kad 
Muchtar esąs kaltas dėl 30 
tūkstančių armėnų žuvimo.

Kanados prekyba su J. 
V. $1,180,000,000

OTTA(WA, Ont., lapkr. 30.— 
Kanados prekyba su Jungtinė
mis Valstybėmis per dvyliką 
mėnesių iki spalių 31 dienos bu
vo $1,180,000,000, arba $437,- 
000,000 daugiau nei jos preky
ba su visa Britų imperija.

Ukrainos sukilime žu
vę l5000 žmonių

NiEW> YORKAS, lapkr. 30.— 
New York Times gautas iš Ki- 
šinevo, Besarabijoj, praneši
mas sako, kad peų pastaruosius 
sukilimus Ukrainoje buvę už
mušta apie 5,000 žmonių. Sukili
mai įvykę Padniestrio miestuo
se miesteliuose, vyriausiai Ti- 
raspoly, Mogileve, Kamenec-Po- 
dolske ir kituose. Sukilimas bu
vęs patremptas tik kai į Ukrai
ną atvykę daugiau sovietų ka
riuomenės.

[Apie sukilimus Ukrainoje 
jau buvo pirmiau telegramų iš 
Bucharesto, Rumunijos, bet so
vietų valdžia griežtai tuos pra
nešimus nuneigė kaip Buchares
to skleidžiamus melus.]

žemes drebėjimas Italijoj

ROMA, lapkr. 30. — Centra- 
linėj Italijoj buvo jaustas smar
kus žemės drebėjimas. Ar kur 
padaryta žalos, žinią daę nėra.

Neramumai Ven
grijoj

Policija ginklais puolė demon
straciją protestui prieš spau
dos persekiojimus

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lap
kričio 30. — Del valdžios re
presijų prieš pažangiąją spaudą 
ir patrempimą socialdemokratų 
laikraščio iNepszava, vakar dar
bininkai surengė protesto de
monstraciją, reikalaudami žo- 
džio ir- spaudos

Raitoji policija su kardais 

rankose puolė demonstrantus. 
Keliolika darbininkų buvo su
žeista, vienas tur būt mirtinai. 
Trisdešimt demonstrantų buvo 
areštuota.

Bratiano sutinka palei
sti i parlamentą

BUiCHARESTAS, Rumanija, 
lapkr. 30. — Einąs premjero 
pareigas Vintila Bratiano suti
ko išpildyti opozicijos reikala
vimą — paleisti parlamentą ir 
paskelbti naujus linkimus, bet 
ta sąlyga, kad opozicijos parti
jos pristatytų bendrą rinkimų 
programą ir prisižadėtų koope
ruoti su valdžia.

Du daktarai užsimušė 
automobiliui susikūlus

BELOIT, Wis., lapkr. 30. — 
Jų automobiliui užgavus beto
ninę tilto atramą ir susikūlus, 
užsimušė du vietos gydytojai, 
D-ras Field, miesto gydytojas, 
ir D-ras Decker, jo draugas. 
Kiti trys kartu su jais važiavę 
gydytojai skaudžiai, bet nepa
vojingai, užsigavo. Nelaimė at
sitiko apie šešias mylias į pie
tus nuo Beloit. Jie grįžo iš gy
dytojų mitingo Freeporte.

100 vestuvininkų susirgo
BALTIMORE, Md., lapkr. 30.

— Vienose vestuvėse čia staiga 
susirgo daugiau kaip šimtas 
vestuvininkų svečių, užsinuodiję 
matyt, sugedusiu maistu.

Gaisras Johnston City
JOHNSTON CITY, UI., lap

kričio 30. — Gaisras, kilęs di
deliame Alexander departamen- 
tiniame magazine padarė apie 
$100,000 nuostolių.

GRATZ, Austrija, lapkr. 30.
— Netoli nuo Gleichenbergo 
nugriuvusios žemes ir uolos 
užmušė aštuonis darbininkus. ‘

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iŠ daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 0 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siautėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakerais 
ir sekmadieniaiF ir, taipgi per skyrius ir paltą it kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visifikų garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus itmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai I 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks | 
jums patarnavimų:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th SL 
RAKO AI*TIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 111 |

Sovietų planas galą 
karams padaryti

Genevos konferencijoje siūlo vi
siškai nusiginkluoti ir karo 
pabūklus sunaikinti

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
30. — šiandie prasidėjusios pa
ruošiamos nusiginklavimo kon
ferencijos pirmojoj sesijoj so
vietų Rusija formaliai pasiūlė 
panaikinti visas sausumos, jū
rių ir oro karo jėsgras.

Pripažindamas, kad sovietų 

pasiulymas yra radikalinis vais- 
tas padaryti karams galų, so
vietų delegacijos pirmininkas 
Litvinovas pasiūlė tolinus, kad 
visi ginklai ir karo sandėliai, 
cheminės kariavimo priemonės 
ir visi kiti ginkluotės ir karo 
pabūklai butų sunaikinti, visi 
karo laivai, įvairios rųšies ka
ro lakstytuvai butų suardyti ir 
šaukimas vyrų kariuomenės 
tarnybai hutų paliautas.

Sovietų delegacija pasiūlė re
zoliuciją tuojau sutaisyti deta- 
lingą visuotinio nusiginklavimo 
konvencijos projektą sovietų 
pasiūlytais rpinčipais, o tarp
tautinę nusiginklavimo konfe
renciją sušaukti nevėliau kai# 
1928 metų kovo mėnesį.

Einant sovietų planu, visų 
karo ginklų, laivų, tvirtovių etc. 
panaikinimas turėtų būt įvy-< 
kintas per neilgiau kaip ketve
rius metus.

Baigdamas savo kalbą Litvi
novas pasakė, kad Bosija trok
štanti taikos ir dirbanti dcl 
pasaulio taikos, primindamas, 
kad ir dabar sęvietų valdžia 
pasiuntus notas ir Lietuvos ir 
Lenkijos valdžioms, graudenda
ma daryti taiką ir baigti esa
mąjį taip tų dviejų valstybių 
karo stovį, kurio ilgesnis palai
kymas gresiąs dideliu pavojumi 
taikai Pabaltijy.

Rusų pasiūlymas atmestas
GENEVA, lapkr. 30. —Paruo

šiamoji nusiginklavimo konfe
rencija sovietų pasiūlytą nusi
ginklavimo planą atmetė.

160 RINKIMŲ VALDININKŲ 
INKRIMINUOTA

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 
30. — Grand j ory inkriminavo 
160 valdininkų, trisdešimt dvie
jų Pittsburgho rinkimų komi
sijų narių, kaltinamų dėl nere- 
gularumų per įvykusius rugse- 

< mėnesį balsavimus.
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Yra lengva 
mokėti

įmesiu 
kryptį.

Ketvirladienis, Gr. 1, 1927

yra tokia

by Llevvellyn 
editor Chicago

Nerti rūgščių, chargerių 
batęrių, eliminatorių

mas žmonių norėjo gau- 
ti. Garsus fonografosir 

$350

Lokio suėsto
1877 m. rugp. 20 d

— gyvulio. Kaip lengva bu 
tai lietuviškai pasakyti:

Čia yra liekanos

WMAQ-WQJ—448m

7 a.
10:30-
12:30—Organ; Bible reading.
3:30—“Great sermons” and redįrtg
4:30

Visi telefonai Prospect 1600 
CHICAGO

Jusų fonograffą arba pianą 
priimam mainais

Tai yra dovana, kuri duos 
džiaugsmą

Visą ką jums reikia padaryti 
• - nueiti į bile krautuvę, kuri 
garsinasi šiame puslapyje ir iš
sirinkti sau Radio Setą — Kalė
doms jus turėsite savo namuose 
muziką, kuri groja, kalba ir 
dainuoja.

Visuomet apsimoka skaityti 
Naujienų skelbimus.

Modelis G-7
Gražus kabinetas, Radio 
gatava, tik reik prijung
ti prie elektros .... $185 
Kitos Freshman elekt
rinės radio po $120. Yra 
viskas, nieko daugiau ne
reikia pridėti._________

(Pacific and Atlantic Photo I

Fred Stanek iš Fort Dodge, 
la., kuris jau trečią sykį i ketu
ris metus laimėjo visos Ame
rikos kornų skinimo čempiona
tą. Jis priskynė 15.4 bušelius i 
80 minučių, bet 6 bušeliais ma
žiau, negu jo pirmesnis rekor
das. Sumažėjimas pasidarė dė
lei netikusio oro ir ledais apte
kusių kornų.

nieriai dirbo

Nepaisant susijaudinimo, a: 
įstengiau namo pareiti nuduo

—O, nieko, tik nušoviau jį 
šukavimai: “Netiesa.” —“Ne

tikiu!”—“Kur lokis,”

lokis
labiau

lokio įtikėdamas lokiu 
Drebėjo 
šiaip ji

nuosi
tęs apie

Laiko galvoti maža
nes lokis vis artinosi.

—“Great sermons
—German gospel.

1290k—WSBC—232m
Pouular program.

KYW-KFKX—526m.
— Eime signals; vveather 

program.

Kada aš nuvedžiau juos į 
nuotykio vietą ir1 parodžiau lo- 

ulintį įsi vyniojusį 
arsi kokia baimė 

tikras susi- 
Neabejotinai čia 
jo nukovimo he- 
šiuo aš daugiau

South Chicagos Vertelga

BACONFUKNITURECO
Geri Rakandai — Teisingomis Kainomis

SONORA RADIOS
Jei norite, išmokėjimais

9138-40 Commercial Avė., So. Chicago

:_____

Čia tai aišku. Prakilnus bu
vo žvėris—lokio suėstas, kuris 
turi blogų vardą nuo EI i josi,aus 
laikų.

Lokis artinosi; jis jau 
rumoje, buvo prisiartinęs 

mintis'niau, kad jau jis galėjo 
Mano tyt mano akių baltumus

nesispirsiu. Bet kokia eisena 
buvo nešant lokį namo! Ir ko
kia minia susitelkė pakalnėje 
lokio pažiūrėti. Mus* geriausias 
pamokslininkas nesutraukia 
tiek žmonių sekmadienį.

Ir aš turiu pripažinti, kad 
mano dideli draugai medžioto
jai šiuo atveju elgėsi neblo
giausiai. Jie neprieštaravo, kad 
tai ne lokis, nors jie sakė, kad 
lokiui jis yra mažokas. Ponas 
Dean, kurs geriau šaudė ir 
mokėjo meškerioti, pripažino, 
kad suvis buvo vidutiniškai ge
rai paleistas. Gal būt ,kad jis 
geriausias lašišų meškerioto
jas visose Jungtinėse Valstijo
se, ir jis tiek pat gerai šaudo. 
Manau, kad Amerikoj nėra 
žmogaus, kuris labiau už jį no
rėtų briedį nukauti. Bet jis vi
sai be reikalo pasakė, apžiūrė
jęs lokio žaizdą, kad yra 

šūvį, karvės ragi

pasieškoti pagelbininkų. Didis 
lokių medžiotojas, kuris turi 
vasarnamį svečiams., klausyda
mas mano pasakojimo šypso
josi ir netikėdamas; netikėji
mu užsikrėtė ir kiti gyvento
jai ir svečiai, kada sužinojo 
mano paša ko amą. Bet kad aš 
rimčiausiai tvirtinau ir siuliau- 
si nuvesti juos pas lokį, gau- 

mažiausiai keturiasdešim- 
ar penkiasdešimties žmo- 
ėjo man padėti pamest lo- 
Nė vienas netikėjo, kad 
lokis, bet kiekvienas, ku- 

tik galėjo, pasiėmė po šau
tuvą. Ir mes ėjome į girią, ap
siginklavę šautuvais, pištalie- 
tais, šakėmis ir lazdomis, dėl 
visa ko—minia daugiausiai tų, 
kurie mane pajuokė ir tyčio
josi.

tą naktį
kutinę pasididžiavimo 
buvo: “Aš nušoviau lokį

Iš angliško verte St. G-as

1—Trio; pianist; songs; sports.
770k—WBBM-WJBT—389m. 

10:30 a. m.—Business directory.
I— Luųjeheon dance period; songs. 
5—Markets; weather; organ.

820k—WJJD-WEBH—366m.
10 a. m.—Nevvs digest; organ.
II— Woman’s program.
12— Petite symphony; farm talk; 

songs.
I— Organ recital.
3—Concert company.
5—Chiklren’s club.

870—WLS—345m.
12—Dinner bell program; Thanks 

giving musical.
980k—WGN-WLIB—306m.

9 a. m.—News digest.
10—Home management.
II— 'Organ recital; readings.
12—Children’s program; dinner 

concert.
2:30—Recital; dance program.
5-—Organ recital; time signals.

1040k—WENR-WBCN—283m.
11 a. m.—Home Service feature.
12—Concert; pianist; vocal selee* 

tions.
1— Classical program,
2— Popular reųuest program;

orchestra.
5—Classical; organ and vocal.

1140k—WMBI—-263m.
.—-Morning vvorship.
Story hour; sacred music.

nia- 
Ne- 

atsimenu, ką aš daugiau mąs
čiau. Pakėliau šautuvą, atsu
kau taikinį lokiui ant krutinės 
ir šoviau. Apsisukęs bėga u
kaip stirna. Negirdėjau, kad 

mane vytųsi. Atsigryžau 
atgal pažiūrėti. Lokys nesivi- 
jo. Jis gulėjo ant žemes. Čia 
aš atsiminiau, kad iššovus, ge
riausia yra vėl šautuvą užtai
syti. Aš įsidėjau naują šovi
nį, nenuleisdamas akių nuo lo
kio. Jis visai nesijudino. Ne

grįžau prie jo. 
jo užpakalinės kojos, 

s nesijudino. Bet gal 
nudavinėjo; juk lokiai 
Įsitikinti aš priėjau 

ir aleidau kulką jam į gaivą. 
Jis nė nekrustelėjo; 
nepaisė. Jam mirtis 
gailestingu greitumu, 
ramus pastipęs. Kad 
visada butų 
taškiau lokiui smagenis ir ėjai 
namo. Aš nušovęs lokį!

by Bear” nepakenčiamas. Jis 
juokingas. Ir tada aš maniau 
kaip sunku anglų įkalba trum
pai išsireikšti. Nepakaktų 
rašyti ant akmens “eaten”, 
tai neaišku ir reikalauja 
aiškinimo. To' neaiškumo 
butų lietuviškai, kur valgyti, 
reiškia žmogaus maitinimą, o 
ėsti

damas lyg nieko nepaisąs. Bal
sai choru klausė:

—Kur tavo uogos?
—Kur taip ilgai buvai?
—Kur kibiras,
—Aš palikau kibirą.
—Palikai kibirą? Kam?
—Lokis jo norėjo.
—Niekus kalbi!
—Na, paskutinį kartą jį ma

čiau, tada kai lokis vartė.
—Gana jau! Tu tikrai ne

matei lokio?
—Taip, aš tikrai mačiau ti

krą lokį.
—Ar jis bėgo?
—Taip; bėgo mane vydamas.
—Netikiu nė žodžiu! Ką tu 

darei,

i rūpinsis, 
po valandos 
Ką visa šeimy

na manys, kad popietis praeis, 
o manęs dar vis nebus su uo
gomis! Koks bus mano žmo
nos nusiminimas, kad jai pra
neš žinią, jog jos vyrą 
suėdė! Nežinau nieko 
nužeminančio, kaip vyras 
suėstas. Ir ne tik tas man ru 
pėjo. Mintis tokiais atvejai; 
nesuvaldoma. Su didele baime Jis tik 
keistos mintys ateina. Aš žiu-Į vylingi 
įėjau į gedulingus draugus ir 
galvojau, kokį parašą mapo 
antkapy jiems teks parašyti.
Panašų į šį:

llere lie the remains of

KUOMET Sonora inži

Elektrinis šešių tūbų vienu kontroliavimu Freshman, yra puikiausia verte 
stiprus cabinet iš tikro mahogany medžio. {
Didelis įdirbtas eone speaker nepaprastos vertes ir balso čia yra. las radio yra gražus da- 
dečkas kiekvieniems namams. Gatavai prirengtas operavimui, su naujais A C tu- $153 
bais. Nieko nereikia dapirkti. Kaina modelio 7-A C-3

Po $2.50 į savaitę
Atdara utarninko, ketvergo ir subatos vakarais iki 10 vai.

jis nieko 
atėjo ne 
Jis buvo 
jis toks 

šaudailias iš-

—Jei norite' matyt- lokį^- tu
rite eiti į girią. Aš vienas ne
pakėliau jį parnešti.

Įtikinęs namiškius ,kad kaž
kas nepaprasto atsitiko ir su
kėlęs jų suvėluotą baiminimąr 
si, jog man pačiam galėjo kas 
atsitikti, aš nuėjau į pakalnę

3417 S. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

WGES—241.8m.
vveather: Edgar 

markets.
-losing markets.
weather; radio talk 

radio editor.

Mėginau paskutines 
nukreipti į savo šeimą 
šeimyna neskaitlinga ir tai ne
sunku man buvo. Baimė ne
patikti žmonai ir užgauti jos 
jausmus buvo pirmiausia mano 
galvoj. Kaip ji 
valanda plauks į 
aš vis negrįšiu!

kalbų nepaisiau. Kai 
ėjau gulti, mano pas- 

mintis

k p ramiai 
savo kaily 
paėmė svečius 
jaudinimu 
buvo loki

Sonora Light Six 
Highboy 

$2775?
įrengtas su Radiotron 
arba Cunningham A. C. 

Tūbais
LENGVAIS IŠMO

KĖJIMAIS

Eaten by Bear 
Aug. 20, 1877 

Labili neheroiškas, 
ninas antkapis. Tas

1240k 
1—World Newt 

Guest poem
3— World Nevvs,
4— Tell the World club
5— World Nevvs.

by O. N. Taylor 
5:30—Organ.
,7:30—Literary talk

Jonės, literary
Evening Post.

5:50—Outdorsman, by Dean Bergen
8— Christian family hour.
9— Maggie and Jiggs.
9:10—Hyman program.
11:30—Orchestra and artists. 
12—Panico Panic.

570k—
10:55 a. m. 
12—Musical
1— Dinner concert.
5:30—Markets: nevvs reports.

620k—WLTS—-484 m.
9 a. m.—Reųuest program.
2— Jubilee program.

620k—-WCFL—484m.
100 a. m.—Municipal program 
12—Organ reųuest program.
1— Ręst hour program. 
1:30—Organ concert. 
3:30—Organ concert.

670k ' ’
2— Musical program.
5—Topsv Turvy time.

720k—WIBO—416m.
2:30-5—Organ; shut-in program 

orchestra.
720k—WHT

10 a. m.—Women’s Home hour:
music.

12—Organ: farm nevvs: vveather

;is vis artinosi, čia buvo 
kas kita, ką aš buvau gir- 
apie Crydmurą. Esu nuo- 

ai skaitęs pranešimus šau- 
, bet buvo sunku pritai- 
iš ten pasemtas žinias. Aš 
jau, ar šauti knipščiam 
ihis, ar aukštininkam, at- 
» šautuvą į kojų 
s. Bet nei šiaip, nei taip 

negalėsiu 
lokio, kol jis visai ant 
iružlips. Lokis buvo ne- 
jis nelauks, kol aš ty- 

termometrą ir vėjo 
Taigi Crydmuro meto- 

atmesčiau ir labai graudi- 
kad nieko nebuvau skai- 

paprastą šovimą.
teliko,

EQUAPHASF
Nuo liampos gausit visą spėką

naują 
elektra operuojamą setą, 
jie sukėlė sensaciją radio 
rateliuose. Šis setas yra 
nustatytas lyginai kaip 
laikrodis. Su juo galite 
gauti bile kokią stotį, ar
ti arba toli. Operavimas 
to seto yra labai papras
tas, vienas dial kontrolio- 
ja viską, čia nėra jokių* 
baterių.
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ŽINIOS
raiteliui aut arkliu 
tvoias, šiai risčia bėgantieji 
arkliai leidžiama kontestui atsi
žvelgiant i tai, kurie gražiausia 
kojas meta.

Nepamatai, kaip laikas bėga.
— Reporteris.

Gyvulių paroda 
Chicagoj

Dar “bomba” miesto 
taryboje

Dr. Karalius, Dr. Zalatorius ir 
V. Ručinskas.—Mat.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tai ne mano dalykas, 
tame, kad pranašas 
pateko bangžuvės vi- 

iš vaikščiojo visus

šiomis dienomis Chicagoje, Miesto mūras, Wm. Halę 
(.kjarduose yra tarptautinė (Thompson, Vakar padavė miesto 

Į tarybai užtvirtinti paskyrimą 
i sveikatos komisionieriaus vielai 
j Dro Arnordo Henry Kegel var

ia vieton buvusio iki šiol ko-

gyvulių paroda. Pasibaigs 
gruodžio 3 diena.

Paroda vadinasi tarptautine i 
todėl, kad jon atgabenta gyvu
liai ir javai ne tik auginti Jun-1 nisionieriaus, Dr. Bundeseno. 
gtinėse Vulsitjose, bet ir kitose !

Adventas

Kaip tarptautinėn parodon, 
tai čia atgabenta, žinoma, ge
riausi pavyzdžiai. Didžiuliuose 
garduose sutalpinta šimtai ark
lių visokių veislių, galvijų, ave
lių kiaulių. Suvienytų stokjar- 
dų treb syje, kuriame telpa 
tūkstančiai žmonių, parodui) ja- 
nia pavyzdžiai, teisėjai pareiš
kia savo nuosprendžius, teikia 
prizus.

Tam tikromis valandomis, iki 
vėlumo, net iki 
nakties, išpildomi 
kurių yra verta

Daktaras Bundesen 
ių” skaitytojams yra 

kaip autorius trumpų 
oarašytų straipsnelių 
eikalais.

žmogus.
Mūro įnešimų taryba' priėmė. 

Reiškia, Dr. Bundesen tapo at
statytas. Jis pareiškė, kad mero 

’.'hempsono žygis jam buvęs pil
as siurprizas.
Naujas sveikatos komisionie- 

ius yra asmeniškas 
hornpsono daktaras.

ir gyvai 
sveikatos 

Jis skaitėsi švarus

ni ė ro

Šachmatai
ček

šoka per į pionatą. Naujas Kliubo telefo- gaus, ale aš nevieriju, ba šven- 
nas: Victory 6645. (tas raštas geriau žino. O gal

Turnamento komitetą sudaro! kekių nors stebuklingu bildu 
ir' pranašas Enochas “susišrin- 
kino” iki plunksnakočio didu
mo?

Bet.. 
Dalykas 
Enochas
duriuosna, 
kambarius, išlandžiojo visą sis
temą, kaip surpaipėinis, tyrinė
jo atidžiai visų didžuvės sudė- 

j tį, — na, ir pasekmėje to su
rado, kad žuvies mėsa reiškia 

įžuvieną arba, kitaip sakant, kad 
: ir silkę valgant galima vidu- 
(rius šiek liek pritraukti prie 

1S j nugaros. Kai bangžuvė Enochą 
i iš vi-

pasa-

■l

deen”

tai
150 metų.

Kitame skyriuje

11 valandos 
programai, 

pažiūrėti. Ir 
įžanga parodon ypatai tik 50
centų. Turėdami laiko aplanky 
kitę parodą, nesigailėsite.

Ntbepamenu kur ‘ girdėjau 
pareiškimą: “The better 1 kno\v 
men, t be more 1 likę dogs.” Pa
reiškimas stiprus — ką ir kal
bėti. Gal perdaug stiprus. Jis 
tečiau prisiminė man parodoje. 
Dalykas toks, kad kartais pasi- 
žiuieli gražių gyvulių yra įdo
miai!, negu žmonių.

štai jums vadinami “Aber- 
galvijai — juodi. Jie 
tik mėsai. Veisle dar

palyginamai jauna, kokių 70-8C 
metų, bet jau išvystyta pilnai 
O ve “Ihrefords” — tokios pat 
rųšies sutvėrimai, kaip “Aber- 
dcen”. Papilviai, kojos iki strė
nų. galvos ir viršai sprandų bal
ti. Visi galvijai kaip vienas. O 

vadinamieji ,rShorthorns”— 
veislė, siekianti jau kokius 

Toliau kitos veislės.
belgiečiai

arkliai, kuriuos Lietuvoje, sa
koma, norima veisti. Bet jie. iš
rodo butų |>ersunkųs Lietuvos 
laukams ir darbams. Čia vėl 
kitokios veislės.

čia avelės kanadietės, ško- 
tietės ir kitokios. Vienu vilnos 
išrodo ilgos, pasigarbiniavusios 
kabančios kaip kasos. Kitų susi
sukusios, suaugusios, kaip su- 
suaustas karpetas. Vienų snuk- 
kučiai nuogi, kitų apžėlę, lig 
senių kazokų veidai barzdomis 

Kiaulės — jų užtiksite tokių, 
kurios sveria tur būt netoli tūk
stančio svarų, o gal ir daugiau

Kiekvienas gyvulys, kiekvie
nas pavyzdis turi savo “points.” 
rIie “points 
gramuose,

aiškinami pro 
aiškinami prižiūrėto

Arta ve 
tys ilgos, 
tų trumpos, grudai mažesni. 
Rodosi, kam tuos mažučius čia 
gabenti? Jie jau netinka paro
dai. Bet klystate. Vienos rųšies 
komai yra sėjami ir jie auga 
vienose vietose, o kiti kitose. 
Kur mažieji užauga nors ir 
maži, tai “didieji”, pasėti arba 
pasodinti, veikiausia, visai pra
žūtų. Taigi ir tie mažeji yra 
savo rųšies karalaičiai.

Kai jau pavargstate apžiuri
nėti, galit žiūrėt programų,.štai 
jums prizų galvijai, štai sun
kiųjų vežimų arklių jauktai, 
štai polo lošis lošiama, štai

komai. Vienų ankš- 
grudai dideli, o ki-

grudai

Kentėjo 12 Metų Paskiau 
Pasiliuosavo nuo 

Reumatizmo
\Vm. Huson, Round Lake, III. 

turėjo reumatizmą per 12 metų, 
labai tankiai negalėdavo nei lo
voj apsiversti. Jis sako: “Metai 
atgal aš išvartojou du butelius 
Dr. Tripp’s Liquor Rheumatica 
ir nuo to laiko neturėjau jokio 
susirgimo.”

Šimtai kitų susirgimų kurie 
buvo skaitomi neišgydomais taip
gi surado panašią pagelbą su 
šiomis puikiomis gyduolėmis. 
Jus golit gauti savo vaistinėj, 
kaina $3. '

me-Amerikos lietuvių antri1 
inis šachmatų turnamentas 
nasideda šiandie ir tęsis iki 20- 
ai dienai šio mėnesio. luoši
nąs šiemet įvyksta Lietuvių 
Jo'f o Kliu be.

Turnąmentą atidarys Dr. 
karalius, L. G. K. prez., pava- 
ydamas “K. P.” prieš. adv. 
urgelionį, dabartinį čempioną, 
iems referuos p. J. šmotelis, 
Naujienų” administratorius, 
no prasidės visų šachmatinin- 
ų-kontestantų lošimas. Lošimo 

judas sekantis: visi kontestan- 
ai lošia tarpe savęs po du losiu j 
• keturi kontestantai, gavusie- 
i daugiausia “points”, lošia 
mateh”, kol vienas liks čem- 

jionas.
L. G. K.-^'chrss ir checkers” 

ambaryje ant stalo stovi dide- 
q ir graži sidabrinė trofeja. Ją 
.aus' išlošėjas bei 1927 m. čem
pionas. Yra ir daugiau prizų 
tsižymėj usiems turnamente. 
’ą puikią “trofėjų” aukavo 

‘Naujienos” visos Ameri
kos lietuviams šachmatinin- 
:ams. ’ 
ardas verti laimėjimo, 
eikia gerai “čekiuot”.

Lietuvių šachmatininkų ran- 
lasi daug ir gerai lošiančių, 
ik nekurie iš jų nedrįsta da- 
yvauti konteste. Kodėl ne? Jei- 
;u jau praloši, tai, žinoma, pra- 
oši geresniam už save. Gi tuo 
arpu turėsi progą lošti su ge- 
ais lošėjais ir gausi daugiau 
latyrimo. Todėl registruokitės 
iabar, nes gruodžio 5 d. pas
kutinė diena įstojimui į čem-

(Feljctonėlis)
Mums, katalikams, adventu 

į primena istorinius
jimo laikus. Tiems, kurie 
pranta, adventas ir reiškia 
kas pasakyta aukščiu. Bet 
.ie to nesupranta, kurie 
užuomaršos, nemokšai,—ot 
kiems, kad neužmirštų, ir reikia 
jasakyti. O pasako musų klebo
nai ir kamendoriai Dievo Da
nuose, bažnyčioje, arba į ausį, 
klant negirdėtų suprantantieji
r nepaskaitytų nesuprantan

čių jų asilais.
Taigi, jei adventas yra tam 

’aikas, reikia, kad geras katali
kas bent šiek tiek pritrauktų nesukratytume pilvo, nuo pra- 
vidurius prie nugarkaulio. Tuo- 
net jis veikiau atmins adventą 
>er visus metus. Bet... tai 
te lengvas darbas. Vargšui 

lalikui, darbo žmogui jis 
iesiog painus.

Galima suveržti diržų, 
<aip greit porkčiapso prikimši, 
aip greit ir vėl “ypus” gadina, 
nriseina paleisti, o paleistas pil- 
/as vėl pučiasi. Bet kas daryti?

Vieni tik klebonai, speciales
ni, tam tikrus mokslus išėję, 

žino kaip apsieiti su nenuorama 
?ilvu... tik ne savo, ale parapi
nių. Jie todėl yra dangaus 
įgalioti parūpinti reikiamų re
ceptų. Ir ve kokiu bodu:

Pranašas Enochas, kuomet 
j pono Dievo buvo siųst/as į ki- 
! tą karalystę, idant skelbus Die
vo žodį, sutiko nelaimę kelio-

1 nėję. Laivas pradėjo skęsti. Pra- 
i našas Enochas pasidarė tikra 
sunkenybe laivui. Kapitonas pa
tarė pranašui šokti į jurą, idant 
išgelbėjus laivų. Kai tik Eno- 

.chas šoko, jis pataikė tiesiai 
bangžuvės gcrklėn. Ir tokiu bu- 
du musų pranašas, kaip per 
daržinės duris, įvažiavo bang
žuvės viduriuosna.

Nors, tiesa, mokslas tai už-

musų likė-jųijju ten bildu išpūtė 
sU* į durių, jis vaikštinėjo ir 
tai, kojo, ką patyręs.

Dabar supraskite, kadku-
yra oaį — klebonai ir kamendoriai 

I ir kitokio rango dvasininkai 
— duoda receptus ne i.š pirš
to išlaužę, jogei advento laiku 
kai kuriomis dienomis valgy- 
tumėm žuvį. O kad geriau at- 
mintumėm visus metus dėl ko 
taip darome, jie pataria susi
laikyti nuo šokimo — ak, ži
liu, ne per tvorą ir ne per gra- 
bę — reiškia, nuo šokių, idant

kūni

yra 
ka*
v ra

bet

sto munšaino, nuo daug valgy
mo, kad nepradėtų pilvas pūs
tis. Užtenka valgyti vieną kar
ių dienoje. Ačiū tam pilvas bus 
cupestingai pritrauktas 
nugaros. Užuomaršoms 
lengva atminti, kad šis 
istorinės atminties laikas 
adventas.

prie
bus

musų 
buvo

Gvaizdikas

Lenkų Choro Filare- 
tow Koncertas

Pratito šeštadienio vakare 
ioodman teatre lenkų vyrų 

dioras, vardu Filaretow, apvai
kščiojo dvidešimt metų savo 
gyvavimo Chicagoje. Man teko 
girdėti tą chorą dainuojant pen- 
kioliką metų atgal. Todėl man 
buvo žingeidu išgirsti, kokį jis 
progresų yra padaręs per dvi-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Pa.Hna St, Chicago. III.

'Pa trofeja ir čempiono gjn£jja sakydamas, kad bang-
Tik

B

žuvęs gerkle nesanti taip di
delė, kaip daržinės durys, kad 
bangžuve negalėtų praryti žmo-

Vyrai! Jus Galit
Bot Išgydyti

Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odą, inkstus, 
pūslę arba šlapinomosi ligą, pasi
tarkite su Dr. Ross. Reumatiz
mas. chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

DREBULIS
yra Pavojaus Ženklas •

Gali reikšti šaltį. O šaltis gali baig
tis gripu ar flu. Veikkite laiku! Imki
te HILL’S Cascara-Bromide-Quinine ir 
perlaužkite šaltį į dieną. HILL’S veikia 
greitai, nes atlieka keturius reikalingus 
daiktus sykiu. Raudonoje dėžėje viso- 

aptiekose, 30c.
HILL’S

se

Liuoii 
Viduriai 

Sulaiko 
Karitj 

Stabdo C\ 
šaltj VV

Suvikrina 
Sistemų

Kosulio ir
► Krutinėję
Naudokite

914 Pegerin-|| 
tos 606 ir® 
D r. R o s s B 
specialis Lu-1 
escide gydy
mas.

į
L

JŪSŲ AKYS

šlncbor Yranti
Coujjfj

(Inkaro Ruiiea Vaistus Kosuliui) 
Visuomet Reikalukite Tik

“ANCHOR”
(Tžlarkil, ■•ENKER"

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

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

Dr. C. Michel
LIETUVY S OPTOMETRISTAS
3433 So. Halsted St.

Dr. B. M.Ross 
Specialistas

Yra vienatinis gydymas kuris 
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių šalies dėl išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastą skilvį, širdies plaki
mą, svaigulį, galvos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prastą at
minti, prastą kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. Laike 
Baskutinių trisdešimties metų, 

•r. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišaukit dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveikus, pasitarki! su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių . iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto Jki 
5 vakare. Nedaliomis nuo 10 ry
to iki 1 po piet. Panedėlyj, Se- 
redoj ir Subatoj nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

dešimti metų.
Choras susideda iš keturių 

dešimčių vyrų. Ir apie pusė dai
nininkų yra tokių, kurie dai
nuoja nuo pat choro susitvėri- 
mo. Pusėtinai vyrų, matyti, turi 
virš keturių dešimčių metų. 
Pats choras dainuoja gana gra
žiai. Musų lietuviški chorai nei 
vienas dainavimu negali prisi
lygint! Filaretų dainavimui. 
Matyt, kad lenkai daug ištver
mingesni, negu lietuviai, nes lie
tuviškų vyrų tokio amžiaus iš 
stubos niekur neišvesi, nes jis 
laukia tik mirties, o pas lenkus 
tokio amžiaus žmonės dainuo
ja chore ir palaiko savo tautos 
meną ir kultūrų. — Matęs.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus^; paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
*o\v” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško N ŪME- 
B į, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
’ik keturioliką d enų nuo pa
skelbimo.

503 Babilius I)
514 Gialas Jewzopas

UŽTIKRINA SAUGUMU 
“BAYER ASPIRIN”

——,----------------------—.------
520 Kiliaitis Justinas
525 Mankus Willim

529/Pivaruneni Slepanija
533 Savickas Joseph

536 Šinkūnas Jurg
537 Snarckis Jonas
539 Savtanauiez S
543 'Tucius Adam

544 Vidas Chas F
515 • Walus Jozef

Suvertam Šviesas i) 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namui i) 
mainom naujas lium- 
oas j senas; duodaint 
ant lengvo iimokfji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Hbone Canal 2691

Lietuvis Koniraktorius

Nebūk 
Besivalkiojęs

Nuolat besijaučiai nuvargęs 
kuomet juaų šeimyna ar drau 
gal npri ką noru veikti. Pra- 
radimae apetito, nervingumas 
ir abelnaa nusilpnėjimas • leng_ 
vai gaJi būt prašalintas 
Severa’s Esorka.

Severa’s Esorka 
gas virAkinirno ir 
tonikas. Pagerina 
mulioja virškinimą, 
čiai jų vartotojų miega ge
riau. valgo geriau, 
smagiau. Reikalaukit 
tininko vieno

W. F. SEVERĄ CO.
Sedar Rapids, Iowa

RU 

yra naudin- 
pravalninimo 
apetitų. Sti- 

Tukstan-

jaučiani 
nuo vaift- 

butelio šiandie.

SEVERAS
esorka

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiant mums

i

CpMUCr V.

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes. 

Turim 67 metų patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose 

Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. yVaLish Avenue CENtral 2777
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Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

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

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

' I

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

. 3514*16 Roosevelt Kd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

K®

NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI
Visi sako ir žino, kad su pirkimu, pardavimu, pinigų skolinimu, 
notariališkų raštų padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yra patartina kreiptis pas

COOK COUHtV NBAUCSTATK BOABO 
eHiOAOo aoANo or umdcmmritkrb

(g

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.)
Telephoiies: Blvd. 0611 arba 0774

Čia gausit gerą patarnavimą atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia ištaiga
\ Ją kainos yra žemos dėlto, kad jy biznis yra didelis.
TIK TURĖK LOTA, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAMOKfiJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!

Užlaiko viską dėl namų 
TAIPGI

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDU IŠDIRBĖJAI

MUZIKOS SKYRIAI
Yra pilnai aprūpinti su didžiausiu pasirinkimu 
parinkčiausiy Amerikos muzikalių i&dirbisčių 

produktais

KIMBALL PIANAI
R. C. A. RADIOLAS

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

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

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS

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

frxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxT±!
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Naujienų Kalendoriai
Jau išėjo iš spaudos NAUJIENŲ sie

niniai kalendoriai, kurie, kaip visados, yra 
gražus ir patogus kaboti ant sienos kiek
vieno lietuvio kambariuose.

Visiems NAUJIENŲ skaitytojams šie 
kalendoriai bus duodami veltui. Kalendo
riai bus išdalinami gruodžio 20 dieną per 
visus Naujienų pardavėjus ir išnešiotojus.

• Visiems prenumeratoriams bus pasiųsta 
paštu.

Siųskit Naujienų kalendorius 
Lietuvon

Nėra kito sieninio kalendoriaus, kurį 
Lietuvos žmonės laikytų savo kambariuose 
kaipo gražų ir naudingą dalyką, kaip Nau
jienų kalendorius. Pasiuskit šiuos kalendo
rius savo giminėms kaipo dovaną.

1 kalendorius ir dūda persiuntimui 10 
centų.

Pinigus galima prisiųsti stampomis.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Editoj P. GRIGAITIS

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooeevelt 85N

$8.00 
4 M 
X60 
l.M 

.76

proporcinga balsavimo sistema. Bet be politinių parti
jų juk yra neįmanomas ir sąmoningas piliečių dalyva
vimas valstybės gyvenime. Partijas gali niekinti tiktai 
fašistai ir kitokie atsilikusieji nuo žmonijos progreso 
gyvūnai.

$8. W
17.00
$8.00

8c.

Subscription Ratas i 
per year in Canada 
per year outdde of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Sacond Clau Mattar 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ilk, undar tha net of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiri&at 
sekmadienius. Leidtia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halstad St, Chicago, 
DL — Telefonas: Roosevelt 8 5 K

Užsimokijimo kainai
Chicago ja — paltu:

Metam*---------------------------
Pusei ................ .............
Trirae mJuoiabiM ________
Dviem znftiiMiam* ________
Vienam mtaeeiul_______

Chicagoje per neiiotojuet
Viena kopija.................  8c
Savaitei ____________________  18c
Mėnesiui................... 76c

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoja, 
paltai

Matams_ $7.00
P ūsai metą 8.50 
Trims mėnesiams-------- --- ---1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minėsiu!---------- ------ .75

Lietuvon ir kitur uisieaiausai 
(Atpiginta)

Metams __________________   $8.10
Pusei metų ---------------  4.10
Trims niuesiams -----------------LM

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu su ulsakyma.

Apžvalga
JUODVARNIO FANTAZIJA.

Iš DIDELIO DEBESIO

lėti. Todėl ir socialistų taktika 
karo metu anaiptol nebuvo 
“vienbalsė”, kaip įsivaizduoja 
Juodvarnis.

Reikėtų dar tam “kritikui” 
nurodyti, kad internacionaliz
mas visai neatmeta tautos rei
kalų gynimo, o tik skelbia, kad 
tautos privalo gyventi taiko
je ir kooperuoti viena su kita, 
ažuot piovusis ir galandus pei
lį prieš viena kitą. Bet musų 
skaitytojams tai jau senai yra 
aišku, o tokių ponų, kurie gal
voja ne galva, bet “širdies jaus
mais”, visviena neįtikinsi.

A. KUPREIŠIS

Gyvenimas Sovietų Rusijoj
[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

žiūrėkite, kas 
Inžinieriai ir amatnin-

išpūtęs smagus. Kalba jie gar
dai, tarsi darydami publikai 
įšauk imą, 

mes!”
kai kalba apie tai, ką jie pa- 
Jarė ir ką jie mano daryti. J 

ir vagis, 
nukniauk- 
velkasi ir 
Jie tary-

priežiūra
darbinin-
pasiunčiaBostono “Darbininke” vienas 

pasirašęs Juodvarniu rašytojas 
bando įrodyti, kad socialistų 
mokslas esą priešingas tauty
bei ir tėvynės meilei, bet gam
ta esanti stipresnė už teorijas. 
Socialistų jausmuose, širdyje, 
gyvuojąs prisirišimas prie sa
vo krašto, kaip ir kiekvieno 
žmogaus širdyje, todėl ve kas

Sovietų valdžia per paskutines kokias dvi savaites, Kvykę kai prasidėjęs didysis ka- 
rengdamasi Tautų Sąjungos nusiginklavimo konferen- jras: 
cijon, kėlė didžiausią triukšmų dėl menamo karo pavo-, 
jaus tarp Lenkijos ir Lietuvos ir dėjosi esanti neper-) 
maldaujamas lenkų imperialistų priešas. Bet dabar,; 
kai prisiartino laikas aiškiai pasisakyti, kokių praktiš
kų priemonių rusai siūlo Lietuvos apsaugojimui nuo 
grasinančio lenkų puolimo, tai Maskvos kalba jau pra
deda netekti viso savo “anti-lenkiško” aštrumo.

Bolševikų atstovai pareiškė spaudai, kad jie esą 
pasiryžę atremti kiekvienų lenkų pasikėsinimų pakeisti 
“status quo” tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tai reiškia, kad 
sovietų valdžia priešintųsi Varšuvai, jeigu ši bandytų) 
užkariauti Lietuvų arba daryti intervencijų Lietuvoje. į 
Bet tas pareiškimas reiškia da ir ve kų: stodama ūži 
“status quo” (dabar esančių padėtį), Maskva tuo patim ■ 
stoja ir už tai, kad Vilnius pasiliktų lenkų rankose.

. Vadinasi, apie tai, kad butų iš naujo peržiūrėtas 
Vilniaus klausimas ir tuo budu pašalintas pats kivirčų 
tarp Lietuvos ir Lenkijos pagrindas, sovietų diplomą- kia vartoti ir protą. Jeigu ji- 
tai visai nesirengia ir kalbėti. I šai nors biskį mėgintų protų

I pagvildenti tą klausimą, kurį 
1 oliau. Užvakar vienas sovietų laikraštis Maskvo- jisai pakėlė, tai juk jisai ne- 

je išreiškė nuomonę, kad Lietuva privalanti atšaukti1 galėtų pasakoti tokią žioplystę, 
karo padėtį, kuri nuo 1920 metų dar tebegyvuoja tarp | kad tėvynė esąs koks tai prie- 
Lietuvos ir Lenkijos.
organas aiškina sovietų Rusijos pavyzdžiu: girdi, ir! 
nuo Rusijos tapo neteisingu budu atplėštas didelis že-l 
mės sklypas, būtent — Besarabija; bet sovietų valdžia,! 
to neveizint, visgi nėra paskelbusi karo padėties prieš 
Besarabijos užpuolikę Rumanijų.

Tuo budu, kaip matome, Maskva ne tiktai siūlo pa
likti Vilnių lenkų rankose, bet da ir nori, kad Lietuva 
panaikintų tų padėtį, kuri iki “šiol neleidžia užmegsti 
diplomatiniems ir prekybiniems santykiams tarp Lietu
vos ir Lenkijos.

Reikia tečiaus pasakyti, kad atšaukimas karo pa
dėties tarp Lietuvos ir Lenkijos ir užmezgimas santy
kių yra svarbiausieji Pilsudskio reikalavimai, kuriuos!«inti savo kraštą. .. . • • i 1 Iziicilicsf-iirlalia m u rjisai yra pasirengęs statyti Genevoje, kuomet bus svar 
Stomas Lietuvos skundas prieš lenkus. ' 

Taigi sovietų diplomatijos pozicija 
kijos klausimu faktinai vargiai kuo skiriasi nuo lenkų'politika iššaukė karą, 
valdžios pozicijos. O kai kurie žmonės, įsiklausę į gar-Į mažesnė dalis (kai kurie Ru
sų Maskvos bubnijimų apie menamų lenkų ruošimus! s^os socialistai) laikėsi tos 
užpulti Lietuvų, jau buvo bepradedų žiūrėti i bolševi-: kiaštui svei-
kus, kaip ir tikruosius ‘Lietuvos gelbėtojus . Is didelio į gu kad jų desi>otiška valdžia 
blofo, tariant debesio, kaip pasirodo, labai mažas lietus.! gautų progos dar labiaus įsiga-

“Kilo didysis karaš. Socia
listai patriotizmą smerkė ir 
kėlė padangėsna proletarų 
internacionalą. Karas pasta
tė jiems prieš akis klausimą: 
su tėvyne, ar su proletarais 
(1 “N.” Red.)? Klausimas 
buvo pastatytas taip griežtai, 
kad nuo atsakymo nebuvo 
galima išsisukti. Ir pasaulio 
socialistai vienbalsiai atsakė: 
stovim su tėvyne. Pamiršti 
buvo internacionalai, pamirš
tas socializmas, 
laikui socialistai 
patriotais. Mat
prieš savo širdies jausmą.”
Gaila, kad Juodvarnis, va

dovaudamasis “širdies jausmu,” 
visai užmiršta, kad rašant rei-

/------------------------------------

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}^— --- -----J

Teisingas chicegiečių 
reikalavimas

(Tęsinys)
Ligonių ir invalidų

Kuomet dirbtuvės 
kas suserga, tai jį
į ligoninę. Tačiau reikia tiesą 
pasakyti, jog toks dalykas la
bai retai teatsitinka dėl tos pa
prastos priežasties, kad Rusi
joj pasireiškia didelis ligoninių 
trukumas. Ačiū tam, darbinin
kui tenka namie sirgti. Kadan
gi daktarų labai mažai tėra, 
tai ligoniui sunku koks dak
taras prisišaukti. Bei to, reikia 
atsiminti, kad dirbtuvių dak
tarai dirba tik tam tikras va
landas. Kai jų darbo valandos 
pasibaigia, lai prie jų jau 
be prisišauksi.

Kai pasveiksta dirbtuvėj 
žeistas darbininkas, tai jį 
zaminuoja specialė komisija,
komisija suranda, kad darbi
ninkas gali dirbti, tai jis vėl 
į dirbtuvę yra siunčiamas. Sun
kiau sužeistas darbininkas, ku
ris ir pasveikęs nebegali dirb
ti, yra priskaitomas prie ka
ro invalidų. Jis gauna 15 rub. 
per menesį pašalpos, ir jo li
kimu niekas daugiau nebesirū
pina. Blogumas yra dar ir ta
me, kad ir tą ubagišką pašal
pą sunku r'sti gauti. Paliegusis 
darbininkas turi stovėti per 
kiauras dienas eilėj. Pasitaiko, 
kad jis per visą menesį negau
na savo pašalpos. Esą, pinigų 
nėra.

vėse nėra kas veikti. Užsieniui 
savo dirbinius parduoti bolše
vikai negali, nes iš jų perka
ma tik žaliava, kaip tai: ru
da, nafta, medžiai ir grudai 
(jeigu uždera). Del savęs rei
kėtų visokių dalykų pasidary
ti, bet žmonės yra tiek nd- 
biednėję, jog nieko negali įpirk
ti. Pirkti gali lik tie, kurie gau
na riebesnes algas. Na, o jų 
palyginamai nedaug tėra.

visko truk- 
geležinkelių 

taisymo rei- 
srityj nieko

ne-

su-
eg-
Jei

uz 
na 
yra

Trumpam 
buvo likę 
neatsilaikė

. Šita savo nuomonę tas bolševikų I Sin«as darbininku (proletarų) 
; reikalams dalykas.

Darbininkai kiekvienoje ša
lyje sudaro tą pagrindą, ant 
kurio šalis stovi. Todėl aišku, 
kad karas negalėjo pastatyti 
tokio klausimo: “su tėvyne, ar 
su proletarais?” Jisai galėjo 

| statyti tiktai tokį klausimą, 
kaip geriausia apginti tėvynės 
ir kartu proletarų reikalus.

Dauguma socialistų, atsaky
dami į šitą klausimą, nutarė, 
kad tėvynės ir proletariato la
bas reikalauja stoti su ginklais 

. Mažesnė so- 
' cialistų dalis manė, kad pavo
jus kraštui yra ne tiek iš prie- 

• ! šų armijų, kiek iš savųjų val- 
LietUVOS-Len-1 (j^ių, kurios savo beprotiška 

Ir dar

Mačiau chicagiečius nusi- 
skundžiant, kad nors Chicago 
yra didžiausia lietuvių koloni
ja Amerikoj, nors Chicagoj yra 
daugiau SLA narių, negu ku
riame kitame mieste, bet neturi 
savo atstovo SĮLA Pildomojoje 
Taryboje. Jie todėl ragina n no
minuoti ir išrinkti SLA iždinin
ku adv. K. P. Gugi.

Tai teisingas chicagiečių rei
kalavimas ir jam rytai neturė
tų priešintis. Ypač kad chica
giečių statomas kandidatas yra 
pilnai tinkantis tai vietai.

Tad, reikia tikėtis, kad ne 
tik visi chicagiečiai, bet ir rim
tesnieji rytinių valstijų ŠIA 
nariai nominuos adv. K. Gugį 
į SLA iždininkus. Ir tuo visi

Moterų darbininkių padėtis
Moterų darbininkių (kurios 

ir dirba) padėtis yra neįmano
mai sunki, o apie bedarbes tai

bus patenkinti: ir uhicagiečiai, I jau nėra kas ir bekalbėti. Mo- 
kurie gaus savo atstovą SLA terys, kurios dirba viešbučiuo- 
Pild. Taryboj, ir visi SLA na- se prie paprasto darbo, gauna 
riai, nes gaus pilnai tinkantį nuo 18 iki 21 rub. per mėne- 
SLA iždininką. —Philadietis. ■ si. Valgyklose patarnautojoms

---------įmokama nuo 12 iki 25 rub. ir 
duodama valgis. Bet užtat 

■ ten turi nepaprastai ilgas 
Nauįie- landas dirbti.

Atitaisymas jos 
va-

sta: namų, tiltų, 
etc. Esantieji irgi 
kalingi. Tačiau toj 
nedaroma, nes nėra pinigų. Miš
kų statybai niekas nekerta, nes 
nėra pinigų darbininkams 
darbą užmokėti. Ir kadangi 
mų trūksta, tai dvi šeimos
priverstos viename kambaryje 
gyventi.

Turtai, kuriais žmonės negali 
pasinaudoti

Žemėj anglies yra daugybė, 
bet niekas jos nekasa, nes pi
nigų nėra. Didžiausi žemės plo
tai guli nedirbami, nes jų ap
dirbimui yra reikalingi pinigai. 
Valdžia, kuri laikosi durtuve 
pagalba ir leidžia milionus už 
sienio propagandai, žinoma, ne
gali tinkamai krašto reikalus 
sutvarkyti. Tokia valdžia nega
li darbininkų buitį pagerinti.

Darbo sąlygos
Baisu darosi žiūrint j bolše- 

vikijos darbininkus, kurie pra
kaituoja dirbtuvėse. Nudriskę 
ir basi jie turi po geležius vaikš
čioti. Jaunos moterys ir mer
ginos, kaip kokie areštantai 
neštuvais akmenis neša. Jos ba
sos, ant kojų žaizdos matosi. 
Taip atrodo moterys, kurios 
prie gatvių taisymo dirba. Aiš- 

kad tai nėra moterų dar- 
Bel kadangi jos pigiau dir- 
užtat jos ir yra tam dar- 
samdomos.

bas. 
ba, 
bui

PROPORCINGOJI BALSAVIMO SISTEMA

iš tiesų, ir yra

Anglijos spaudoje vis dažniau keliama balsai, rei
kalaujantys pakeisti senųjų mažoritarinę rinkimų siste
mų proporcingąja sistema.

Dabartinė rinkimų i Anglijos parlamentų tvarka 
yra tokia, kad kiekvienoje iš 600 su viršum apygardų, 
į kurias padalintas visas kraštas, esti išrenkamas tas 
kandidatas, kuris gauna daugiausia balsų. Jeigu apy-i 
gardoje yra trys kandidatai, tai kai kada patenka į par
lamentų žmogus, už kurį buvo paduota ne kų daugiaus, 
kaip trečdalys balsų. Šituo budu partija, neturinti nė1 
pusės balsuotojų visame krašte, gali laimėti absoliučių1 
daugumų parlamenti' — kaip šiandie 
su konservatoriais.

Ateinantys rinkimai gali palikti Anglijoje tokių 
pat nenormalę padėtį, ir tuomet kraštas vėl turėtų val- 
clžią, kurios politikai nepritaria dauguma piliečių.

Šitam blogumui pašalinti, kaip aukščiaus minėjo
me, vis didesnis ir didesnis skaičius žmonių Anglijoje 
reikalauja proporcingos balsavimo sistemos, t. y. tokios 
sistemos, kur atstovų skaičius kiekvienai partijai yra j 
nustatomas sulig skaičium balsų, paduotų už jos kandi-! 
datų sąrašus; partija, surinkusi 50% balsų, gauna pusę j 
viso skaičiaus atstovų; surinkusi 25% balsų gauna ket
virtą dalį atstovų ir t. t. '

Proporcingosios balsavimo sistemos įvedimas pada
rytų Anglijos valstybės santvarkų demokratingesne. 
Bet, kaip matome, ši sistema reikalauja, kad rinkimai1 
butų atliekami partijų sąrašais. Kur nėra aiškaus pilie-1

būrį įsimaišęs eina 
kuris tyko ką nors 
ti. Tyliai, nusiminę 
nuskurę darbininkai, 
lum klausia, ar ilgai jiems dar
tą sunkią naštą teks nešti. Mo
terys sudaro linksmiausi ele
mentų. Jos nuolat kvatoja, 
žvengia. Bet ar iš gero jos tai 
daro? Ne, šimtą kartų ne. Jos 
stengiasi atkreipti vyrų dėme* 
sį. Nesijuok, — niekas į ta
ve nepažiūrės — sako jos. Bet 
;os pačios musų akys juokia
si ir tos pačios verkia. Pirmu
tinės pradedame po gatves mar- 
šuoti ir paskutinės einame na
mo verkdamos. Mes norėtume 
dirbti ir šeimynišką gyvenimą 
sukurti, bet kur gausi darbą. 
Na, o kad iš bado nepastipus, 
prisieina eiti į gatvę uždarbiau
ti. •

Kaip moterys uždarbiauja
Ir taip uždarbiauja ne tik 

merginos, liet ir vedusios mo
terys! Tankiai jos tai daro su 
vyrų sutikimu.

Kokie gi rezultatai tokio gy
venimo? Paleistuvystės banga 
yra užpludusi visą Rusiją. O 
kur paleistuvystė, ten ir ve- 
neriškos ligos siaučia. Sunku, 
lur būt, butų surasti kitą to- 
_dą šalį, kur veneciškos ligos 
butų taip išsiplatinusios, kaip 
Rusijoj.

(Bus daugiau)

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią

Lapkričio m. 11 d.
nų” 266 nr., skyriuje “Skaity
tojų balsai”, straipsnyje “Lie
tuvių kalbos abėcėlė”, vietoje: 
“...turime ploną ir platų garsus' 
“į” vienok tam garsui pažymė
ti vartojame raidę “1”...” —turi' 
būti: “...turime ploną ir platų 
garsus “1” vienok tiems gar
sams pažymėti vartijame tiktai 
vieną raidę “1”...”; vietoje: 
“.7Ah noruu mykti, bet neno
riu buuti mylimu...”—turi bū
ti: “...Ah noriu mykti, bet ne
noriu buuti mylimu...”

tar-
mė-

25

Komisarų ir nepmanų 
iiaitės gauna 6 rub. per 
nesi, o geros virėjos iki 
rub. Jų darbo valandos yra la
bai ilgos. Dirbtuvėse moterys 
uždirba nuo 25 iki 60 rub., o 
raštinėse iki 75 rub. per mė
nesį.
dirba prie parkų ir gatvių tai
symo bei plytnyčiose. Joms mo
kama nuo 60 iki 70 kap. per 
dieną. Tiems darbams moterys 
samdoma todėl, kad joms ma
žiau tereikia mokėti.

Vasaros metu moterys

smarkiau 
nuo š to

jam mokama 
laikraščiai 
daug eko- 
I£są, dar- 

(t. y. dar-

Kaip dirbtuves yra tvarkomos
Kiekvienoj dirbtuvėj ar ko

kioj kitoj darbo šakoj prižiū
rėtojų yra devynios galybės. 
Visokie prezidentai, jų pagel- 
bininkai ir pagelbininkų pagel- 
'bininkai. Tie bosai ir boseliai 
seka kiekvieno darbininko žing
snį. Visokiais budais darbinin
kas yra raginamas 
dirbti: tai jis turi 
kių” dirbti, tai
bonusai. Bolševikų 
tankiai pažymi, kad 
nomijos padaroma, 
bas darosi našesnis 
bininkai smarkiau dirba) ir to
dėl mažiau darbininkų tereikia. 
O kuomet vra mažiau darbi
ninkų, lai pasidaro ir mažes
nės išlaidos. Bet kas pasinau- 
doja tais “suekonomintuis” pi
nigais? Kad darbininką darbas 

butų našesnis, tai reikalinga 
daugiau “ekonomų”, kuriems 
•mokama gan neblogos algos. 
Be to, jie dar gauna ir komi
są už “suekonominimą”. Kita 
dalis suckonomintų pinigų iš
leidžiama bolševikiškai propa
gandai užsieny]. Mat, bolševi
kams svarbu patraukli savo 

užsienio darbininkus.
pinigų yra skiriama 

.ir dirbtuvių sutaisymui. Bet 
sėdi Rockfordo kalėjime ir laukia teismo uz žmogžu-1 tai daroma tik dėl svieto akių: 

I tikrumoj ir esamose dirbtu-

(Atlantic and Pacific Photo]

John Beyer, 21 m., (kairėj) iš Janesville, Wis., šerifų sam
domas privatinis šnipukas, kuris perėjo: į Illinois valstiją ir 
South Beloit, 111., nušovė 
alų. Beyer neturėjo teisės

William Petrbff, kuris paliejo jo
o ir nušovęs jis pusėn 

nepranešė valdžiai, bet pirmiau suėmė kitus žmones ir nuvedė šiek-liek 
juos pas šerifą ir tik už poros valandų sugrįžo prie savo aukos.
Dabar jis fi 
dystę. Dešinėj — Rockfordo šerifo pagelbininkas.

Bedarbiai
Tačiau palyginus su bedar

bių likimu tų darbininkų padė
tis dar nėra taip bloga. Ge
riausiame laike bedarbių Rusi
joj buvo vienas milionas su- 
viršum; ir lai tokių bedarbių, 
kurie priklauso profesinėms są
jungoms (profsojuzams). Kiek 
yra prie profsojuzų nepriklau
sančių bedarbių, — to tikrai 
negali pasakyti.

Prostitutės
Apie pusė Rusijos bedarbių 

susideda iš moterų. Manau, nė
ra reikalo aiškinti prie ko ve
da tokios gyvenimo sąlygos. 
Išbadėjusios moterys nuolat di
dina prostitučių eiles. O reikia 
pasakyti, kad prostitučių Rusi
joj yra neįmanomai daug, 
gatvėse užkabinėja vyrus 
kiekvieno žingsnio.

Pasivaikščiojimas
ISovietų Rusijoj, ypač 

žesniuose miestukuose, yra 
seniau įsigyvenęs paprotys
sivaikščioti gatvėmis. Publika 
eina išlėto, susikimšusi. Sunku 
ir pro šalį praeiti. Didesnę pub
likos dalį sudaro moterys, nes 
jų daugiau yra. Vaikščioti nei
na tik tie, kurie iš bado kojų 
negali pavilkti arba tie, ku-

.Jos 
ant

ma- 
nuo 
pa-

ras sienas apleisti. Kuomet žiu
ri į tą nuolat judančią publi
ką ir girdi jos kalbas ir juo- 
kus, tai atrodo, kad čia vis
kas tvarkoj. Atrodo, kad tie 
žmonės savo gyvenimu yra pa
tenkinti ir vaikščioja tik taip 
sau — “dėl sveikatos”. Bet tas 

kuo
pa b-

įspūdis greit pranyksta, 
met pradedi arčiau su tos 
likos sąstatu susipažinti.

Publikos sąstatas
Štai eina kurios nors

gos valdininkai. Jie krutinės
istai-

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

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

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

Mes Mokam Cash

570
Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III.

Prieš City Hali
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
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Jubilėjinis

(metų sukaktuvių) 
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niška organizacija ir mes ne*Socialistai ir SLA.
SLA. yra stambiausia Ame

rikos lietuvių pašalpos ir ap- 
draudos organizacija. Prie jos 
išauklėjimo nemažai prisidėjo 
ir socialistų sriovė. Yra faktas, 
kad pastaraisiais keliais metais 
mums prisiėjo nemažai padir
bėti, kad apgynus SLA. nuo 
bolševikų pasimojimo pasigrieb
ti organizaciją ir išnaudoti ją 
savo propagandai.

Mes, socialistai, stojame į ko
vą su tais organizacijos viduji
niais priešais, nepaisant, kad 
daug SLA. vadų arba šiaip sau 
įtakingų narių žiurėjo į mus 
iš aukšto, ir net lygino mus 
su tais elementais, kurie jau 
giliai buvo beįsiknisą po orga
nizacijos pamatais.

Mes, socialistai, gerai supra
tome ir žinojome, kas laukia 
SLA., jei tas elementas įsiga
lės, nes mes žinojome, kas at
sitiko su LSS., tai permalėme 
tokį pat likimą ir musų didžiu
lei organizacijai SLA.) ir be 
jokių išrokavimų, be jokių kom
promisų stojome darban ir ko
vojome su tais organizacijos 
priešais ir, žymiam laipsnyje, 
ačiū socialistų pasidarbavimui 
SLA. pasiliko čielybėje.

Taipgi ne paslaptis, kad ačiū 
socialistų pasidarbavimui nė 
viena SLA. kuopa likosi išva
duota iš bolševikiškos diktatū
ros. O taipgi visiems yra ge
rai žinoma, kad pastarieji keli 
SLA. Seimai likosi išgelbėti nuo 
bolševikiškos diktatūros tik a- 
čiu socialistams. Tai visi gerai 
žino ir tie, kurie visuomet ir 
visada stengėsi socialistams pa
kišti koją ir diskredituoti juos.

O, kad tai yra faktas, t. y. 
kad nuo socialistų nusistatymo 
priklausė daug, tai parodo, pav. 
pereito SLA. Seimo eiga. Kur 
tik socialistai pasipriešino šir- 
vydiniams ar bolševikiškiems 
sumanymams, tai nei vienas jų 
ir nepraėjo.

Dabar, kuomet mums socia
listams teko tiek daug darbuo
tis ir padėt sumušt organiza
cijos priešus — pasikėsintojus, 
tai mes turime moralę teisę 
reikalauti iš SLA. narių, kad 
mes būtumėm ir atsakomingi 
už organizacijos reikalus. Da
bartiniu momentu eina SLA. 
Pildomosios Tarybos nominaci
jos. Socialistai ir jų simpati- 
zatoriai pastatė savo tris kan
didatus. Jie yra: adv. K. Gu- 
gis — kandidatas į iždininkus, 
J. Neviackas — į vice-preziden
tus, ir J. M. Buchinskas — į 
iždo globėjus, lai yra patiki
mi žmonės, kompetentiški už
imti siūlomas vietas ir daug 
pasidarbavę SLA.

Iš šio socialistų nusistatymo 
matyt, kad jie siūlo tam tikrą 
koaliciją, ir dabar priklauso 
nuo tam tikrų žmonių, ar jie 
ją priims, ar atmes. Jeigu bus 
atmesta, tai socialistams bus 
aišku, kad jų pagalba jau nebe
reikalinga. Ir tokiame atsitiki
me socialistams teks pasvars* 
tyt, kokios taktikos laikytis at
eityje. Bet koalicijos atmetė
jai turės žinoti, kad pagaiboę 
(langiaus jau jiems nebebus. 
Mums, socialistamš, kam nors 
vergaut neišpuola ir mes to ne
darysime. Mes galime ir sava
rankiškai veikti ir pasirinkti to
kį kelią, kuris mums išrodo tin
kamesnis. SLA. yra visuome- 

v

galime leist vienai kokiai srio- 
vei amžinai jį valdyti. Mes jo
je dirbame, mes joje turime 
turėti ir sprendžiamąjį balsą ir 
sykiu nešt atsakomybę už sa
vo darbus.

SLA. patapo milionine orga
nizacija ir socialistų manymu 
butų geriau, kad nekurie SLA. 
Pildomosios Tarybos nariai bu
tų pakeisti naujais žmonėmis. 
To neužginčys joks bešališkas 
asmuo. Net ir kitos sriovės tą 
patį sako, nes ir jos siūlo nau
jų kandidatų.

Musų fašistinė “Vienybė” 
prisimygdama šmeižia socialis
tus, bet kuomi fašistai geresni 
už bolševikus? Fašistai ir bol
ševikai tai dvynukai, ir socia
listams reikės dar daug pa
dirbėti, kad ir tą fašistinį ele
mentą neprileidus prie SLA., 
taip kaip jie pasidarbavo prieš 
raudonuosius fašistus.

Tad socialistai turi ruoštis ir 
prie galimų atmainų savo tak
tikoje linkui SLA.

Ar turės tai įvykti, parodys 
artima ateitis. '

P. B. Balčikonis.

JAUNOJI KARTA 
LIETUVOJE

(Specialio korespondento)
KAUNAS, lapkričio 11 d.
Šiuom kart noriu jums rašyti 

musų visuomenės psichologi
niais motyvais. Turiu išanksto 
pažymėti, kad dalies musų in
teligentijos siela yra pusėtinai 
surembėjusi ir maža kuo ski
riasi nuo nepralavinto kaimie
čio papročių ir Įsitikinimų.

Kaimo vidutinio neapsitrynu- 
sio ūkininko psichologija yra 
nesudėtinga ir konservatyvi. 
Jam rodos, kad jis esąs pasau
lio Viešpatis ir visogalis turtų 
valdovas. Apie jį privaląs suk
tis visas pasaulis. Jis sveti
mos nuomonės kęsti nepaken
čia. Visame išdidus ir toliau 
savo reikalų nieko nenumato. 
Jo aš tiek yra išaugęs, išbujo
jęs, kad jame tartum visas pa
saulis subėgo. Iš čia savotiš
kas įsitikinimas, kad jam pri
valo visi tarnauti ir klausyti. 
Jokio autoriteto jis nepripažįs
ta apart bažnyčios. Prieš bet- 
koki visuomenės organizavimą- 
si jis instinktyviai yra nusista
tęs. Pertai ir kiekviena val
džia jrm atrodo jo asmeniniu 
priešu. Jis negali suprasti, del- 
ko ir kam renkami mokesčiai ir 
kieno Jie naudai eina. Kiekvie
na gyvenimo naujanybė, kiek
viena darbe pažanga jo sutin
kama abejingai ir negreit pri
gyja. Ir visa tai suprantama 
ir pilnai palt isinama. Jo ne- 
udėtinga.o kasdieninis darbas 

nereikalingas didelio smagenų 
miklinimo. Grūdą beria į dir
vą, dievas davė, jis užauga. 
Grūdą pardavė, gavo pinigų, 
delmonas pilnas ir vėla jokio 
rūpesčio, lenktis niekam nerei
kia, darbas bendravimo ir ne
reikalingas. Jis yra tiesioginis 
žemės ir visų savo turtų savi
ninkas, kaip nori, taip ir ver
čias ja'S. Gamta vienodai to
lydžiai į jį veikia, jos vykstan
čios atmainos kasmet vienos ir 
tos pačios. Iš čia ir seka jo tas 
nepaprastas konservatizmas. 
Tokia tai musų neapsitrynusio,

nepralavinto ūkininko psicholo
gija. •

Šie psichologijos bruožai pa- 
stebiami ir musų jaunosios 
kartos inteligentijoje baigusio
je, ar dar tebeeinančioje moks
lus Lietuvos mokyklose. Ypač 
tautininkų ir ateitininkų stu
dentų tarpe tas nepaprastas iš
didumas ir tuščias pasiputimas, 
visukuom pasitenkinimas meta
si į akis, šis jaunimas dabar 
ir daro politiką. Savo psicho
logija jie mažai kuo skiriasi; 
nuo savų tėvų. Mokslus, ne 
dievai žino, kokius yra igįję ir 
tas šioks toks paviršutinių ži
nių įgijimas tik dar labiau juos 
išdidžiais padarė, jie dedas vi
są ką žinančiais ir visame nu
simanančiais. Jie ir lygiai, kaip 
ir anas kaimietis, svetimos nuo
monės negali pakęsti. Jie no
rėtų visą gyvenimą užgniaužę 
kumšty laikyti. Kumštis ir 
bizūnas dėl daugelio jų—idea
las. Į valstybę jie žiuri taip ly
giai, kaip anas kaimietis į sa
vo ūki. Visus jos reikalus 
sprendžia tik išeinant iš savo 
asmens reikalų. Kad valstybė 
yra visų jos gyventojų organin- 
gas kūnas, tas yra jiems visiš
kai nesuprantama. Stoka tik
rai nuoširdaus tautinio susipra
timo ir bendrai gilesnio tautų 
pažinimo daro jus skystais na
cionalistais, zoologiniai neken
čiančiais kitų tautų.

Tai tokiu upu dabar gyvena 
musų jaunimas, žinoma, toli 
gražu ne visas, bet daugumoj 
jis vyrauja. Jis nustato šian
dienykštes Lietuvos gaires, jis 
sudaro oficialios Lietuvos nuo
taiką. Daug dar laiko reikės, 
iki tas ūpas bus išgyvendintas. 
Jei ir viršūnės pasikeistų, vis- 
tik to jaunimo nuotaika ne taip 
greit atsimainys. Senesnei in
teligentijos kartai, išauklėtai 
visai kitose tradicijose, dabar 
sunku kas veikti ir nė kiek ne
nuostabu, kad ji dabar yra nu
stelbta, nustumta. Prieškari
niai musų veikėjai dabar netu
ri kas veikti, dauguma jų prie 
šių aplinkybių nemoka prisitai
kinti. Jų balso negirdėti.

Tai tiek apie musų šiandie
ninę nuotaiką.

Rasi geriau galėsit orientuo
tis musų pergyvenimuos, musų 
varguos ir nelaimėse.

NAUJIENOS, OHICMP,

Dolly Malouey, 11 m. amžiaus, 
iš Pittsburgh, Pa., kuri kartu 
su motina ir kitais trimis žmo
nėmis pėsčia nuėjo iš Pitts- 
burgho Į Los Angeles. Visi jie 
pavasary rengiasi pėsti gryšti 
atgal į Pittsburghą.

LENKIJOS SOCIALISTAI
PRIEŠ PILSUDSKĮ

BELGIJOS SOCIALISTŲ 
REIKALAVIMAS

Kuomet sovietų Rusija ren
gėsi apvaikščiot savo dešimties 
metų sukaktuves, lapkričio 9 
d., Belgijos Darbininkų Parti
jos generalė taryba pasiuntė 
Maskvon energingą reikalavi
mą, kad sovietų valdžia suteik
tų amnesitją politiniems* kali
niams. Generalės Tarybos-laiš
ke nurodoma, kad sovietų kalė
jimuose šiandie kankinasi d au
gybė socialistų, kartu protes
tuojama prieš bolševikišką te
roro režimą, kuris persekioja 
žmones vien už jų nuomones ir 
nepripažįsta jokios žodžio, 
spaudos ir politinio veikimo 
laisvės.

ŠVEDIJOS SOCIALDEMO
KRATŲ PROTESTAS

Rusijos bolševikų jubilejaus 
išvakarės švedų Socialdemokra
tų Partija įteikė sovietų pasiun
tinybei Stockholme tokią tele
gramą persiųsti Rusijon:

“Sovietų Sąjungos dešim
ties metų jubiliejui atėjus, 
mes negalime neprotestuoti 
prieš amnestijos susiaurini
mą. Iš jos išimti politiniai 
valdžios priešai, kurie nori į- 
vykinti socializmą einant lais
vės ir demokratijos keliu ir 
kurie kovoje už šitą savo įsi
tikinimą sovietų Rusijoje at
sidūrė konflikte su diktato
riška valdovų grupe. Mes rei
kalaujame, kad pagaliau bu
tų parodyta palinkimas prie 
taikingumo, išplečiant am
nestiją ir ant šitų politinių 
kalinių, ir tuo būdu išpildyta 
Vakarų Europos proletariato 
reikalavimas.”

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

Lapkričio mėn. 7 ii’ 8 dd. 
Lenkijos Socialistų Partijos 
(PPS.) taryba svarstė politinę 
padėtį. Klausime partijos san
tykių su Pilsudskio valdžia pa
sireiškė labai mažai nuomonių 
skirtumų. Senoji valdyba ta
po vėl išrinkta didele dauguma 
ir jos nusistatymas patvirtin
tas. Buvo priimta rezoliucija, 
kuri smerkia anti-demokratinę 
valdžios politiką ir skelbia, kad 
partija ir toliaus pasiliks ašt
rioje opozicijoje Pilsudskiui.

Partijos taryba, toliaus, 
svarstė Moračevskio atsišauki
mą, kuris nesenai buvo išbrauk
tas iš partijos už dalyvavimą 
Pilsudskio kabinete. Moračevs
kis (pirmutinis nepriklausomos 
Lenkų respublikos ministeris 
pirmininkas) savo atsišaukime 
nurodė, kad jisai esąs vienas 
partijos steigėjų ir kad parti
jos teismas, kuris išnešė nuo
sprendi prieš jį, nesilaikė pro
cedūros taisyklių jį teisdamas. 
Taryba pripažino, kad teismas 
padarė svarbią formalią klai
dą, ir jo nuosprendį panaikino, 
nesileisdamas į klausimą, ar 
Moračevskis yra kaltas, ar ne. 
Tuo budu Moračevskis vėl at
gavo savo teises, kaipo parti
jos narys.

Šitą partijos tarybos žinksnį 
sunku sutaikyti su jos nutari
mu kovot prieš anti-demokra
tinę Pilsudskio politiką. Bet 
spaudoje aiškinama taip, kad 
Moračevskis dabar negalėsiąs 
ateinančiuose rinkimuose būti 
valdžios partijos kandidatu. Ga
na keistas argumentas!

BALSAVIMŲ REZULTATAI 
READINGE

Oficialės skaitlinės apie rin
kimų rezultatus Readingo mies
te (Pa.), kur į socialistų ran
kas pateko visa administracija, 
yra tokios:

Kandidatai į merus: Stump 
(socialistas) gavo 12,146 bal
sų, S tau f f e r (rep.) — 7,199, 
Sharmon (dem.)—5,2544.

į miesto tarybą: Maurer 
(soc.)—11,912, Snyder (soc.) — 
11,71.7, Wetherhold (rep.) — 
7,374, Ruth (rep.) 6,981— 6,- 
981, Witman (dem.) — 4,970, 
Schofer (dem.) -4,678.

Į miesto iždininkus: Hover- 
ter (soc.) — 8,395, Kershner 
(dem.)—8,272, Reider (rep.) — 
7,830.

į miesto kontrolierius: Hol- 
linger (soc.)—9,308, Menges 
(dem.)—7,438, Dorvvard (rep.) 
—7,451.

Išrinkti taip pat tapo ir du 
socialstai (iš trijų kandidatų) 
mokyklų tarybos nariais: Hof- 

> sės, gavęs 11,893 balsus, ir 
Snyder, gavęs 10,559 b.

t

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE |!

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo- tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vienų ir olsėliu ■ / % >r f ’ ii

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Garfield Park
“Naujienas” skaitydama, še

štadienio laidoje, lapkričio 26 
d., patėmijau apie Garfield 
Parko apielinkę žinutę, kurioje 
buvo rašyta: “šioje apielinkėje 
susitvėrė vaikų draugijėlė iš 
30 narių. Tėvai norėtų, kad 
jos globojimu užsiimtų ir mo
kintų S. L.. A. 36-ta kuopa ir 
mokintų vaikučius lietuvių kal
bos ir dainų. Naujoji susitvė
rusi draugija turės vakarų”.

Tu r būt Reporteris miegojo 
arba visai Chicagoje nebuvo 
per 4 metus, kad nežino, kuo
met draugijėlė susitvėrė ir kaip 
ji gyvuoja. ši draugijėlė gy
vuoja jau 4 metai. Kai susi
tvėrė ši draugijėlė, pirmoji mo
kytoja buvo panelė Staniuliutė, 
po p-lės Staniuliutės buvo mo
kytojas Stulga. Ši draugijėle 
per keturis metus gyvuoja ir 
pasiliko gyvuoti ant toliaus.

Reporteris lai nesirūpina 
Garfield Parko apielinkės drau
gijėle. Reporteris gerai žino, 
kad ši draugijėlė niekieno mie- 
laširdystės neprašo ir tėvai nie
ko nežino apie S. L. A. 36-tą 
kuopą. Jei Reporteris nežino, 
kaip ir kada susitvėrė ši drau
gijėlė, lai paklausia per “Nau
jienas”, tai bus viskas paaiš
kinta. Juosapata Manikienė.

A + A
BALTRUS STROLIS

Mirė lapkričio 23, tapo palaidotas 
lapkričio 25, 1927, su bažnytinėmis 
apeigomis. Turėjo amžiaus apie 57 
metus. Giminių neturėjo, tai laido
tuvėmis rūpinosi lokalo prezidentas 
Antanas Majauskas, Bo 254, Toluca, 
Illinois.

A A| A A
* Paminėjimas vienų metų 

sukaktuvių mirimo
JUOZAPO KRIŠČ1OKO

kuris mirė 1 dieną Gruodžio, 
1926 metų, o šiandien suėjo ■ 
lygiai metai kaip Juozapas per- 
siskirė su šiuom pasauliu. Mes ■ 
likome dideliame nuJiudime.
Meldžiam musų draugų, gimi- I 
nių ir pažįstamų tame paminė- g 
jime ištarti: tegul bus jam M 
lengva žemelė.

Moteris Marcelė sūnūs
Edvardas ir Giminės.

a + a
JUOZAPAS’ FYLIPKAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 28 dieną, 5 valandą I 
po pietų, 1927 m., sulaukęs 45 | 
metų amžiaus, pragyvenęs 26 Į 
metus Amerikoj, paliko didelia
me nubudime du brolius, Sta- i 
nislovą ir Joną ir sūnų Vincen
tą 17 metij amžiaus. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4507 So. 
Mozart St.

Laidotuvės j vyks Pėtnyčioj
Gruodžio 2 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų i šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už I 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kaimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Fylip- 
kausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Broliai, Sūnus, Giminės 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Bridgeportas
Kadangi buvęs iki šiol “Bri- 

dgeporto” žinių “manadžeris” 
Kipšas neatliko prideramai sa
vo pareigų, tai “diraktorius” 
davė jam f ajero, o jo vieton 
nusamdė Pusbačkę, kuris nuo 
šio laiko ir rūšinės iš Bridge- 
porlo ir iš kitų šio margo svie
to dalių. Sekančios jau yra Pus- 
bąčkės surinktos žinios.

Kumštinės
Kai kuriems sportininkams 

išrodys labai keista, kad Plis- 
bačkė stvėrėsi ne savo biznio, 
būtent promotuoti kumštines. 
Bet ką padarysi, kad visi spor
to patriotai užmigo. Na, tai 
aš ir sumaniau juos išbudin
ti.

Aš esmi ši u r, kad tos kum
štynės, kurios įvyko šeštadie
nio vakarą Mildos automobilių 
salės “svetainėje”, ant Halstri- 
čio, visiems, kurie jas matė, 
davė didelio pasitenkinimo. Re- 
feree, kaip galite numanyti, bu
vo Pusbačkė. Kadangi kumšty
nės rengta ant greitųjų, tai ir 
publikos susirinko mažai —- vi
so labo penki ar šeši vyrai ir 
• usu Pusbačkė. Iš moralio at
žvilgio geresnio, pasisekimo ir 
nereikia, o kai dėl medžiaginės 
pusės, tai raporto kolei kas 
negalima išduoti, ba dar atskai
ta nepadaryta.

Gėriau alutį, garsiai daina
vau

Per visą naktį iki aušrelei..
Kad ne tas prakeiktas skva

das, gal butų Piteris daina- 
vęs net iki pat pusryčių Onu
tės beismante, netoli Auburn 
avė. ir 37-tos.

Bet kas tau! Atvažiavo pro- 
hibišenai, paėmė Piterį, paėmė 
pačią Oną ir dar to negana: 
išvežė visą kojolą, kiek tik jo 
rado. Ot tau, kad nori ir free 
kontras! Užėjo laikai, kad žmo
gui ir pasilinksminti nevalia. 
O kas bus toliau?

Bet man viena gerai pažį
stama štai ką pasakė apie šį 
atsitikimą. Piteris turi malonų 
užkimusį balsą ir eina pertan- 
kiai į beismantą ir ten dainuo
ja, o Piterio g-aspadinė, nepa- 
kęsdama viso to triukšmo, pa
sikvietė probihi senus pagal
bon.

Well, pamatysime, ką džiod- 
žč pasakys, ar užgins Riteriui 
dainuoti beismante, ar ne.

Pereitą savaitę jūsų Pusbač
kė turėjo vekeišeną, nerengė 
jokių parių, jis tik valgė čike- 
nus ir turkes ir už nepavyku
sias surpraiz pares neatsako.

P-nia Rakauskienė surengė 
savo šeimynai surpraiz parę 
turkių dienoje. Išrostino 27 
svarų turky, kurią papirko iš 
p. Cibulskio.

Pereitą savaitę parių kolek- 
torkos turėjo konkurenciją ar 
konferenciją, kaip ją kiti va
dina, žinoma Pusbačkei daly
vaujant. Nutarė neskaityti Kip
šo korespondencijų už tai, kad 
jis surpraiz pares peizioja.

Brolis Pustapėdis šiomis die
nomis rašo “Naujienose”, kad 
lietuviai nesilaiko obalsio “sa
vas pas savą”. Tai visai se
nas ir užmirštas obalsis. Rodo

BILLY’S UNCLE

si, kad “Naujienose” tilpo apie 
pustuzinis korespondencijų apie 
minėtą ( balsi.

Bet aš turiu savo naują pa
tentą su lietuviais daryti biz
nį ir aš patarčiau agentams 
prisilaikyti šių taisyklių:

1. Įėjęs lietuvių krautuvei! 
užkalbink angliškai, o kad ne 
— tai lenkiškai. Tada tai ši u r 
padarysi biznį. Gi pigumas ne
daro skirtumo. Matote, lietu
viai skaito sau už garbę, kad 
jie gali susikalbėti ne vien lie
tuvių kalba, bet ir kitomis. Aš 
irgi buvau kitais laikais agen
tu ir rašau apie tai, ką esu 
patyręs.

P.usbaČkė

Šiandie p. Kacene- 
lenbongeno pas

kaita
“Lietuva ir jos «ateitis” —to

kioje temoje ši vakarą Lietuvių 
Auditorijos svetainėje turės pa
skaitą vienas žymiausių Lietu
vos žydų veikėjų, darbuotojas 
savivaldybėse, apšvietos reika
luose, rašytojas ii- poetas, p. 
Kacenelenbogenas, kuris dabar 
vieši Chicagoje. Paskaitos pra 
džia 8 vai. vakare. Ateikite pa
siklausyti. Nepamirškite! Įžanga 
25 centai.

Paaiškinimas J. K.
Korespondentui

“Naujienų” 278-me numery
je Joniškiečįų Kliubo korespon
dentas, aprašydamas to kliubo 
susirinkimą, kuris atsibuvo 20 
dieną lapkričio p. Ežerskio sve
tainėje, sykiu aprašo ir Joniš
kiečių reporterio “nuodėmės”, 
nova prasižengimą prieš Joniš
kiečių Kliubą.

Nagi pažiūrėsime kas prasi
žengė prieš Joniškiečių kliubą. 
Kliubo korespondentas sako sa
vo oponentui — reporteriui: ir 
jeigu jis nenustos tekią netie- 
Įsą rasi nėjęs.. Kokią netiesą? 
Čia korespondentas tyli, nei žo
džio apie lą jo vadinamą repor
terio parašytą netiesą nepasa
ko. Juk sakyti, kad tu netiesą 
;akai, kad tu šmeižikas, o jo
kio fakto neparodyti, tai yra 
daugiau, negu nonsensas.

'Poliau jis sako, kad Kliubas 
mokėsiąs su tuo asmeniu tin
kamai pasielgti. Ką tas pasa
kymas reiškia Korespondento 
mintyse, aš tikrai nežinau. Bet 
išvadas iš jų galima padaryti 
toks: reiškia, narys, priklausy
damas draugijai ir matydamas 
toje draugijoje kokį blogumą 
ar valdybą kokias klaidas da
rant, kurios gali atnešti drau
gijai žalos arba sukelti nariuo
se suirutės ir visą tai žinoda
mas, jei jis bandys laikraštin 
parašyti, tai su juo “bus tin
kamai pasielgta”.

šitokia Korespondento logika 
yra panaši Lietuvos fašistų 
(taipgi ir Rusijos komunistų

ar ne? V. P.) logikai, kur 
už mažiausia kritika asmuo 
tampa įmestas kalėjiman arba 
sušaudytas.

Paskiau Korespondentas sa
ko: o tas korespondentas (re
porteris), matyti, kad jis sten
giasi Kliubą diskredituoti. Gai
la, kad Korespondentas nebu
vo tame susirinkime, kuris įvy
ko rugsėjo 16 dieną. Ten buvo
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tai tąsi apie rengimą vakarėlio 
i)* buvo komisijai (o į tą komi
siją įėjo ir vienas svarbiausias 
valdybos narys) nurodyta ir 
duota instrukcijos, kad nueitų 
į laikraščių redakcijas ir paši
lei rautų (kur yra surašąs kny
goje rengiamų vakarų) arba 
tėmytų laikraščiuose praneši
mus, idant nesu rengus sykiu sa
vo vakarėlio su dideliais pa
rengimais. Ir komitetas tai la
bai gerai žinojo. Prie to, kaip 
valdyba, taip visi Joniškiečių 
Kliubo nariai žino vieną aiškų 
dalyką, būtent, kad Joniškiečių 
Kliubui priklauso visokių sro
vių žmonių, ir valdyba butų iš
laikiusi Joniškiečių Kliubo lig- 
svarą, jeigu ji nebūtų pradė
jusi diskredituoti tuos Kliubo 
narius, kurie eina su kairiąja 
■niovė (t. y. komunistais — ar 
ne? V. P.).

štai laktas: įvyksta kairio
sios srovės (kam slėpti — sa
kykite tiesiog: komunistų. V. 
P.) presos piknikas 28 dieną 
rugpiučio. Joniškiečių Kliubas 
tą pačią dieną taipgi surengia 
savo piknikų. Tie Kliubo na
riai, kurie eina su kairiaisiais 
(t. y. komunistais. V. P.) — 
jųjų šventa pareiga buvo da
lyvauti savo idėjos draugų pik
nike. Juk taip pasielgs kiek-j 
vienas žmogus, kuris gerbia sa
vo idėjas ir už jas kovoja. Taip 
pat Kliubo komitetas ir valdy
ba pasielgė ir šį kartą, igno
ruodami Kliubo narius.

lai matote, Korespondente, 
kad ne reporteris diskredituo
ja Joniškiečių Kliubo vardą ir 
bemina jo narius, o pati valdy
ba su jos pakalikais.

Joniškiečių Kliubo valdyba 
nuolatos didžiuojasi Kliubo be- 
partyviškumu ir sako: mes ne
užsiimamo jokia politika, Jo
niškiečių Kliubc gali visokių 
žmonių priklausyti, musų‘ Kliu
bo tikslas labdarybė ir kultu
vą. Pagalios aš noriu padary
ti sveiką pastabą, kaip kliubo 
Korespondentui, taip ir pačiai 
valdybai: jeigu jus, draugai, 
norite, kad Kliubas augtų ir 
bujotų ir ant toliau, pavyz
džiui, kaip šiais metais, kuo
met kuone dvigubai paaugo na
riais, kur jaučiasi ir reporteris 
rusinėjęs per metus laiko ir 
taipgi buvęs keliose komisijo
se, kur prisėjo su kitais drau
gais ne mažai pasidarbuoti Jo
niškiečių Kliubo labui, mano 
supraįtimfu Joniškiečių Kliubo 
valdyba turėtų savo klaidas 
pataisyti, jeigu jai rupi Kliubo 
gerovė.' Reporteris.

Prierašas. Yla kiša “uodegą” 
iš maišo: viskas butų buvę Jo
niškiečių Kliube gerai, jei Kliu
bo komisija ir valdyba nebūtų 
surengusios savo pramogų kaip 
tik tomis dienomis, kada “Re
porterio” draugai komunistai 
rengė savo piknikus ar išva
žiavimus. Ot jums visos “Re
porterio” ilgos pasakos esmė! 
Tik taip žmogus, nepriklausąs 
Joniškiečių Kliubui, tegali su
prasti “Reporterio” širdgelę.

Girdi, Joniškiečių Kliubui pri
klausantys įvairių srovių žmo
nės. Ir kadangi 28 dieną rug
piučio komunistai rengę, savo 
presos pikniką, tai “kairieji” 
Joniškiečių Kliubo nariai tą die
ną turėję važiuoti savo idėjos 
draugų parengiman, ažuot va
žiavę Joniškiečių parengiman.

Suprantate, komunistų pre
sos piknikas buvo “idėjos” d ra li

gų piknikas, šventa pareiga bu
vusi jame dalyvauti, o Joniš
kiečių Kliubo parengimas, reiš
kia, nebuvo idėjos parengimas, 
todėl nereikėjo jis nei rengti 
ta diena.

Puikus išvadžiojimas, pana
šus tam, kuris sako, kad vis
kas Lietuvai, o Lietuva Romai. 
Tik šiuo atveju stengiamasi 
pravesti “idėja”, kad viskas tu
ri priklausyti Joniškiečių Kliu
bui, o Kliubas komunistams.

Vienok ar negalima biskį pla
čiau pažiūrėti į dalyką? “Re
porteris” sako, kad Joniškiečių 
Kliubui priklauso visokių pa
žiūrų žmonių. Taip lur būt ir 
yra. Bet jeigu taip yra, tai 
šiandien komunistai turės pa
rengimą todėl Joniškiečiai 
neprivalo turėti savo parengi
mo Rytoj katalikai — Joniš
kiečiai vėl negalės rengti, ba 
juk visokių srovių žmonių pri
klauso Kliubui. Poryt — socia
listai, vėliau sandariečiai, ir tt., 
ir tt. Kada gi, po plynių, Jo- 
niškkčių Kliubui pasitaikys to
kia diena, kurioje “idėjos drau
gai” nieko nerengs?

Toks protavimas, kaip “Re
porterio”,, yra klaidingas. Kaip 
nuošaliai stovinčiam žmogui ro
dosi, .Joniškiečių Kliubo valdy
bos ir komisijos užduotis buvo 
pirmon galvon rūpintis savo 
Kliubo idėja ir suruošti paren
gimą tinkamu, jų manymu, 
laiku. Tai ir buvo padaryta.

V. P.

Roseland
Jau nuo senai pageidauta, 

kad šioje kolonijoje butų įs
teigta vaikams mokykla lietu
vių kalbos. Tas pageidavimas 
tapo išpildytas. Tėvai jau ati
darė mokyklą vaikams “Auš
ros” knygyne. Joje mokinama 
pradinius mokinius ir mokihes 
raidžių ir jų ištarimo, paskui 
skaityti ir rašyti. Kuomet mo
kiniai ir mokines pramoksta 
šiek tiek paskaityti ir parašyti, 
tada mokinama lietuvių kalbos 
gramatikos.

Pamokos įvyksta “Aušros” 
kambariuose du kartu savaitė-
jo šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 10 vai. iš ryto iki 12 
vai. pietų. Mokytojas V. Poška, 
“Naujienų” vietinių žinių sky
riaus redaktorius, ir J. Tama
šauskas. Mokytojas patyręs 
mokinime, todėl jam ir sekasi 
labai mokinti. Į

Tik dar porą mėnesių kaip 
atidaryta mokykla. Atidarius 
mokyklą, kai kurie vaikučiai 
nežinojo lietuviškų raidžių. Bet 
kuomet pasimokino per porą
mėnesių, išmoko raides skaity-tlr 
ti; kiti • mokinasi linksniuoti j 
daiktavardžius. Jau kiti vaiku-
čiai pradėjo trečią linksniavi
mą. Jeigu taip vaikučiai mo
kinsis, kaip dabar, jie per žie
mą galės šiek tiek apsiipažinti 
su devyniomis kalbos dalimis. |

Todėl visų tėvų pareiga leisti 
vaikučius į tą mokyklą. Vaikai 
lankydami mokyklą pramoks 
lietuvių kalbos ir rašybos. Kai 
suaugs, bus jiems gerai, kuo
met mokės savo kalbą ir rašy
bą. |

Teko girdėti, kaip viena mo
tina sakė savo dukteriai: “Aš 
tave išvarysiu mokintis į “Auš
ros” mokyklą. Tu čia nevaikš
čiosi gatvėmis pe reikalo.” Duk
tė atsakė: “Mama, kodėl tu 
mane neleidai mokintis, kai aš

maža buvau?” Motina atsakė: 
“Juk ir dabar dar nedidelė esi, 
tik 13 metų, amžiaus.”

Mergaitė, pasidrąsink, ateik 
į “Aušros” mokyklą. Pamatysi, 
kad čia rasi didesnių mergai
čių, kurios mokinasi. —Matęs.

Roseland
Paskutiniu laiku Golden Star 

kliube kilo daug ginčų dėl P. 
Petronies norėjimo įstoti į šį 
kliubą.

Pirmiausia pareikalauta iš 
Petronies metrikos. Mat, Petro-1 jus
nis, pildydamas aplikaciją, pa
sisakė, kad jam tik 14 dienų te
trūksta iki 40 metų. O į kliubą 
galima įstoti lik iki 40 metų. 
Kadangi liek mažai betrūksta, 
tai ir pareikalauta iš jo metri
kos.

P. Petronis pristatė metriką 
ir buvo priimtas Kliuban. Ka
dangi tečiaus metriką peržiurė
jo ir pripažino ją gera esant 
lik dvi ypatos — pirminin
kas, ir jo pagelbininkas — o 
pirmininkas M. Bacevičius yra 
P. Petronies draugas, tai dau
gelis kliubiečių ėmė abejoti dėl 
metrikos teisingumo. Kai kurie 
gi net abejoja, ar metrika ne
santi padirbta Amerikoje. Aš 
irgi, žingeidaudamas, aną dieną 
sutikęs kliubo vicepirmininką 
A. Barškietį' pradėjau teirau
tis apie Petronies metriką.

• Jis atsakė, kad ir jis nežinąs. 
Jisai padaręs tyrinėjimą, bu- 

(tent stengėsi kitų metrikus ma
tyti, kurie yra gavę dabartiniu 

I laiku iš Lietuvos. Tai, esą, rodo
si kokio ten skirtumo Petronies 
metrikoje. Bet kokio skirtumo 
rodosi, Barškietis man nepasa
kė, o aš ir nesispiriau primyg
tinai klausti.

Bet man padarius pastabą, 
kad, Barškieti, jus esate Golden 
Star Kliubo valdybos narys ir 
jus pripažinote tą metriką gera, 
o Kliubo susirinkimas jumis 
patikėjo ir P. Petronį priėmė, 
— man tai pastebėjus, A. Barš
kietis atsakė, kad jis tą metriką 
matęs, bet dėl jos gerumo, tai 
turįs abejonių ir jeigu jam reik
tų spręsti apie lą metriką, tai

ACID VIDURIUOSE
Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodot: ano dabar pra-I 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 

palengvinimas ateis tuojau. 
Per penkiasdešimtį metų tik

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

jis greičiau butų prieš ją ir ieš
kotų būdų, kaip ją patikrinti. 
O kad pirmininkas M. Bacevi
čius ją pripažąsta gera, tai jis, 
pirmininkas, ir ima ant savęs 
atsakomybę.

Bet aš vėl pastebėjau Barš- 
kieČiui: jus abejojate, o nieko 
nesakote susirinkime. Man at
rodo, kad jus negerai darote už
tylėdami savo patėmijimą. Mes 
jumis daugiau pasitikime, negu 
M. Barevičiumi. Todėl skaitome 
lygiu kaltininku ir jus, jei kas 
tokio yra su ta metrika. Kodėl 

negalite pasakyti viešai
susirinkime, kad neimate atsa
komybės už ją? Kodėl jus ne
galite pareikalauti, kad kliubas 
išrinktų komisiją, kuri patik
rintų metriką? Toks patikrini
mas geriau patenkintų narius, 
ir nebebūtų jokių abejonių.

Taip, gal tai ir butų geriau, 
atsake A. Barškietis. Tai maty
sime vėliau.

Tai tiek aš patyriau apie P. 
Petronies metriką. Man rodo
si, kad mes, kliubo nariai, turi
me patys patirti tokius daly
kus, o ne pavesti vien valdybai 
spręsti. Ir kada eina tokie gir
dai ir kila abejonės, mes, kliu- 
biečiai, turime patikrinti musų 
valdybos darbą. —Kliubietis.

Kuomet namiškiai 
namuose reikalauja 

pinigų

Siųskit juos 
telegrafu

Jūsų motina arba jūsų moteris 
ir vaikai priklauso nuo jūsų 
užlaikymo. Jus neturite rizi
kuoti siųsdami paštu pinigus, 
kacj jie kelionėj kur nežūtų. 
Prie to dar, gal jiems reikalin
gi yra pinigai tuojau.

Saugiausis ir greičiausia bū
das pasiuntimas pinigų namo, 
kuomet toli esat savo darbe, y- 
ra geriausiai vartoti Westem 
Union Money Order Service. 
Tiktai nueikit i arčiausį Wes- 
tern Union Telegraph ofisą. Į 
valanda laiko po užmokėjimo 
pinigų sumos kurią norite pa
siųsti, jūsų šeimyna turės tuos 
pinigus savo rankose.

Su pagelba musų Cable Mo
ney Order Service jus taipgi 
galite siųsti pinigus Į senąją tė
vynę, jie ten gaus J. V. dole
riais cpba vietos pinigais.

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Birutes
šiai ir “Čigonai” čia pat. At

einantį sekmadienį Lietuvių Au
ditorijoje vėl pamatysime “Bi
rutę” pilname jos gražume, ku
ri žavės svečius dainomis, va
dovaujama komp. St. Šimkaus.

“čigonai” ir jų dalyviai

Bandysiu nors trumpai “Či
gonų” turinį “Naujienų” skaity
tojams atpasakoti, nes visų yra 
kalbama, kad moterys negali 
išlaikyti paslapčių. Taigi, būda
ma moteris, savo stoną turiu 
palaikyti pagal teikiamą joms 
kreditą.

Visiems yra žinoma, kad či
gonai mėgsta giriose gyventi, 
lai biruliečiai čigonų rūbuose 
gyvens scenoje ir linksmą dai
ną dainuos. O po linksmumo 
pasilieka motina viena ir dai
nuoja kūdikį supdama “Lopši
nę dainą”. Dainai pasibaigus 
įeina sena čigonė, kuri vadina
si — Adelė Kukutienė, su Ori- 
jo, mylinčiu Erą. Jis apie sa
vo meilę Erai išsipasakoja se
nai čigonei, o po to dainuoja 
dainą “Sunku man gyvent”.

likras siurprizas, kaip musų 
lakštingelės išpildys sunkų ga
balą iš operos. Išgirdę jas at
einantį sekmadienį, mes tikrai 
jomis didžiuosimės. Apart jų 
dviejų bus dar moterų choras 
ir mišrus choras, o po viso gra
žaus programų bus linksmas 
šokis.

Iškalno užtikrinu, kad atsi
lankiusieji bus pilnai sužavėti. 
O jūsų visų atsilankymas pri
duos musų menininkams-kėms 
daugiau noro ir energijos to
liau veikti. Zosė.

Todėl visi trietai, kvartetai,i 
duetai, buvo sudainuoti gremėz
diškai, be švelnumo ir sutar
ties. Gerai, kad dar vaidino

Graboriai

S, D. LACHAVICZ
Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai

Ori jo rolę vaidins Juozas Uk- 
tveris. Po jų dviejų išėjimo at
bėga Era linksmai dainuodama 
“Ne dėl tavęs aš mergelė”, nes 
Bra yra Loto žmona ir įsimy- ! 
Įėjusi į Garija. Po dainos įei
na Boto, jos vyras, čigonų val
dovas — vaidinamas Povilo Slo
giu. Roto, patėmijęs Erą, kuri 
yra apsvaigusi Gaiijos meile, 
klausia jos, ką ji mačiusi šian
dien, kas ją taip sužavėjo. Era 
jam meluoja sakydama, kad 
mačiusi gražų paveikslą, į ku
rį įsimylėjusi, ir prašo, kad Bo
to paliktų ją vieną.

Išeina Roto. Era dainuoja i 
dainą “Kaip raiba paukštelė”. į 
Po dainos-ateina Garija - josi 
mylimasis, kuris klausėsi dai-. 
nos. Garija jai kalba, kaip ga-1 
Ii ji, būdama tokia graži, my
lėti Botd? Bet Era jam atsa
ko, kad ji savo vyro nemylin
ti, kad ji pati nežinanti, ką ji Į 
mylinti, o rasi patį Gariją my-| 
liuli. Ji pasisako mylinti Ga- j 
riją ir jiedu abu dainuoja due-, 
tą “Aš išsivilkčiau čigonų ru- i 
bą”.

Garija kalbiną ją palikti či- j 
gonus ir bėgti su juo. Bet ji 
pasitraukia nuo jo ir pasityčio- i 
dama juokiasi iš jo, o kai jis, 
nori palikti ją, ji stabdo Ga-1 
riją, prašo neiti ir vėl pasa
koja jam, kad mylinti jį. Ir; 
visą laiką Era erzina Garija.; 
Paskui, priėjęs prie miegančio' 
kūdikio, Garija sako, kad jis j 
ateisiąs ryloj ir atimsiąs jį iš i 
rankų tokios motinos, kaip , 
Era, ir vaikas sužinosiąs kuo-1 
nu l nors, kuo yra buvusi jo 
motina. Era, išgirdusi tuos žo
džius apsvaigsta, ir kai Garija 
išeina, pasmaugia kūdikį. Ga-! 
rijo rolę vaidina Kastas Sabo
nis.

Čigonai, išgirdę apie kūdikio 
nusmaugimą, veda Erą prie ine- Į 
džio karti. Garija urnai įeina, 
ir Orio, pamatęs jį, pasako, 
kad jis, Garija, esąs tikras tos 
nelaimės kaltininkas. Tuo tar
pu kyla sumišimas. Seni čigo
nai pasako Garijai visą liesą. 
Boto puola negyvas, Era išbė
gusi nusižudo. Kai įnešama jos' 
kūnas, Gari ja sako, kad dau- • 
gelis ją mylėję ir visi jos ne
tekę. Eros rolę vaidins p-l€ Ona 
Vilkit! te.

Po tų visų nelaimių čigonai 
uždainuoja dainą “Gana girtoj Į 
šioj nakvoti, kitur rengsimės | 
keliauti”. J uo vaidinimas užsi
baigia. Toks daug-maž yra tu
rinys veikalo “Čigonai”.

“Aida"
Apart “čigonų” bus koncerto 

formoje antras aklas iš operos 
“Aida” duota, ką atliks p-lė 
Ona \ ilkiutė ir p-n ia Julė šir-

Bolševikų blofas
---------- f----------------

Skaitydamas bolševikų laik
raščius tankiai užtinki pasigi- 
rimus, arba, tikrinus pasakius, 
bliofaviinus: pas mumis ge
riausi politikai, musų didžiau
sios organizacijos, pas mumis 
geriausi artistai, menininkai, 
dainininkai ir begalės kitokių 
gerų galų — vis pas mumis, 
‘olševikus. Kad kur kokia drau
gija pakviečia dalyvauti pra
yrame bolševikų chofą su ko
du kitokiu choru, tai paskui 
mlševikai rašo: ‘sMusų choras 
atvarė visus kilus į ožio ragą; 
:as mumis dainos naujos, kiti 
senas dainioja!” Stato kokį vei- 
kaliuką, — tai niekas taip ne- 
»ali atlikti kaip “mes”.

Ant “Birutės” choro tankiai 
natai darniausius užsipuoli- 
nus, nors man niekados nete
ko pastebėti, kad Vardu “Bi
rutės” butų šmeižami kiti cho
rai. Mat, “Birutėje” priklauso 
‘;ik tie, kurie myli dainą ir me
ną. Ne taip, kaip pas bolševi
kus, kuriems menas yra tik 
sliekas, kurį ant meškerės pa
kari, kad žuvytę, pagavus.

Apie jųjų politikus, kokius 
jie turi, nekalbėsu, nes nėra 
verta. Visi žino, kad jie yra 

prasčiausius rųšies. Eisiu 
prie jųjų menininkų, kuriais 
jie taip giriasi.

Porą savaičių atgal Ciceroje 
statė jųjų vietinis choras opc-i 
retę “Paulina”. Garsinimuose 
pastebėjau žodžius: “Ateikit, 
>ažiurėkit tą chorą, kuris su
barę “Birutę” į ožio ragą, kaip 
bus atlikta operete “Paulina”. 
Manau sau, važiuosiu pažiūrė
ti. Nuvažiavęs turėjau laukti 
valandą su viršum ilgiau, kol 
pradėjo programą, negu kad 
buvo garsinta. Maniau: tai ru
siškas paprotis vis būti atsi
ekusiu.

Pradėjo programą. Tuojaus 
pasirodė, kad muzika kokias 
tai praktikas daro, nes “rėžia” 
be jokios sutarties groja. Diri
gentas tik “duoda” su visu ku
nti .ir rankomis. Mislinu sau: 
gerai, kad liek mažai muzikan
tų, nes kitaip dirigentui reikė
tų ir kojas vartoti, kad su
prasti ką diriguoja.

Pats vaidinimas be jokio gy
vumo, nesuderintas. Vaidinto
jai rolių nemoka. Pirma girdi 
suflerį iš budos, paskui vamp
telėjo jau lošėjas scenoje.

Apie dainininkus turiu pasa
kyti, kad iš jų nekurie gali 
cypti chore, ale ne operetėje, ne 
pirmaeilėse rolėse. Pavyzdžiui, 
Vėbra rolėj jauno studento, 
paskui pulkininko. Vyrukas ne
turi nė trupučio tinkamumo 
tai roki. O dainiavimas tai 
tiesiog nepakenčiamas, nes žmo
gaus su tokiu tenoru šiek liek 
apsipažinęs su operečių staty
mu mokytojas neleis scenom

Kitas — Virbickas — seno 
kapitono rolėje vaidina paken
čiamai, bet dainuoja taip pat, 
kaip kerdžius Lietuvoje.

Samdytas Čepas ir narys K. 
o f C. stebėtinai geroje rolėje 
nusispicavusio ir turinčio viso
kių pretenzijų lordo dainuoja 
pakenčiamai. Vaidina prastai. 
Galvos nepakelia, nes žodžių 
nemoka, turi klausytis, ką iš 
budukės pasakys.

Paskui kai kurie klausė Če
po, kodėl jis neišmokęs rolės, 
ne3 užmokesnį gavęs. Atsako: 
bolševikams nereikia mokėti 
rolių, nes jiems kad ir kuolą 
pastatyk ant scenos jie nesu
pranta, pliauškis ir girs iš pa
siutimo tave, bile lik pas juos

Paulinos rolę patyrusi daininin
kė Staponavičienė. Tai ji šiaip 
taip išgelbėdavo iš visiško su
smukimo savo kolegas.

Tai, mislinu, pagirų puodas 
netaukuotas. Paskui, žiūriu, 
jųjų spaudoje rašoma, kad vis
kas gerai suvaidinta, praėję 
su didžiausiu pasisekimu. Ma
nau sau: tai bliofertai, kokius 
tik galima rasti! Vieton patė- 
mijus tokiems drąsuoliams, kad 
mokytųsi, jei nori lipti ant sce
nos, bet tegul nedarko dailės, 
jie giria!

Apie jųjų choro dainavimą. 
Choras visai dikcijos neturi. 
Negali suprasti rusiškai ar lie
tuviškai žodžius, taria. Dainas 
dainuoja ne naujas, kaip kad 
jie nemoka ir negali dainuoti, 
nutrintos: Kas pas kitataučius 
numesta, tas pas juos gera. 
Mat lietuviškų liaudies dainų 
jie nemoka ir negali dainioti, 
nes reikia turėti menininko sie
lą. To visko, matyti, pas juos 
stokuoja.

Dabar suprantu, kodėl jie 
taip meluoja ir kabinėjasi be 
reikalo prie kitų. Mat, jie tu
ri dar sukvailintų pasekėjų, 
kurie nieko kito nemato, kaip 
tik jųjų išmislytas “scenos 
žvaigždes”. Todėl reikia jiems 
pusti į akis, kad tai “geriau
si tik su mumis”, pas kitus vis
kas niekis. Tokiu tik budu jie 
gauna “alimony” — palaikyti 
savo geng-ę.

— Matęs.

PRANEŠIMAI
Marųuette Park apielinke. — SLA. 

260 kuopos mėnesinis susirinkimas 
Įvyks gruodžio 4' d., 2 vai. po pietų, 
K. J. Mačiuko svet., 2436 W. 59 St., 
prie Artesian Avė. Šitas susirinki
mas yra metinis ir svarbus, todėl vi
sų narių yra būtina pareiga jame 
dalyvauti. Fr. Druktainis, užr. sekr.

Indiana Harbor, Ind. SĮ.A. 185 
kp. priešmetinis susirinkimas įvyks 
2 d. gruodžio, 7 vai. vak. Katherine 
House svet., 3801 Deador gat. Visi 
kuopos nariai ir narės būtinai turite 
atsilankyti, nes yra labai svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi bus nomi
nuojami kandidatai, j SLA. pildomą
ją tarybą ir renkama kuopos valdy
ba 1928 metams. O.Valavičienė, sekr.

Lietuvių Rytinės žvaigždės Pas. ir 
Pas. Kliubas laikys metini susirinki
mą, gruodžio 1 d., 1927 m., 8 vai. 
vak., kliubauzėj, 1652 N. Robey St. 
Malonėkite visi kliubiečiai susirinkti 
ant šio susirinkimo, nes yra daug 
svarbių reikalų. Rast. M. Chepul.

vaitė-Gapšienū. Jai bus antras esi.

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. UI.

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

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

3464 South Halsted S’treet
Ofiso valandoj nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South VVallace Street

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausj pa
tarnavimą. Palaidoji
mu atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Lietuviai Advokatai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Kandolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S't. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namy Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

255!) West 63rd Street
Valandos nuo 9 iš ryto iki 8 vakare 

Cor. B()ckwell St, 
CHICAGO, ILL. z

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: L iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

OPTOMETRIST

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Tel. Victory 6279
DR. G. SĖRNER
Lietuvis Aikų ^Specialistais

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 -vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.
■■■ ..II Į ■ ,.,.1, . I I ■ I ■

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, G-8. Nedėlioj 10-12 d.

įce Boulevard 7042
DR. C. Z. V EŽELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 111

Brighton Park. SLA. 176 kp. prieš
metinis susirinkimas jvyk.s pėtnyčioj 
gruodžio 2 d., 7:30 vai. vak. Jo; 
kantų svet., 4138 Archer Avė. Visi 
ir visos nariai malonėkite atsilankyti 
laiku, nes bus centro pildomos ta
rybos nominacijos ir kuopos valdy
bos rinkimas. Sekr. A, Trejonis.

-------------- ■ <4
Cicero, III. Cicero Lietuvių Rau

donos Rožės Pašelpos Kiubo prieš
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
2 d., 1927 m. W. Lukštos svet., 1500 
So. 49 Avė., Cicero, III. Kaip 7:30 
vakare. šis susirinkimas yra svar
bus. Ben. Tumavich, Rast.

Roseland. Golden Star L. P. ir P. 
kliubo priešmętinis susirinkimas at
sibus pėtnyčioj, 2 d. Gruodžio, 7:30 
vai. vak., K. Strumilo svet., 10648 
Indiana Avė. Bus renkama val
dyba ir metinės komisijos. Visi įta
riai bukit susirinkime, už neatsilan
kymą bausmė 50c. Rašt. J. Kirkus

Roseand. S. L. A. 139 kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvyks 1 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, Strumi
los svetainėj. Visi nariai ir narės 
dalyvaukite susirinkime, nes šitas 
susirinkimas bus svarbus, bus renka
ma kuopos valdyba Mr nominavimas 
kandidatų j S. L. A. pildomąją tary- 
bą.j Kviečia Sekr. J. Slancauskas.

18-tos apielinkės. S. L. A. 129-tos 
kuopos susirinkimas įvyks 1 dieną 
gruodžio, J. Savicko svet., 1900 So. 
Union Avė., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susirin
kime, nes bus renkama 129-tos kuo
pos valdyba etainantiems 1928 me
tams; taipgi bus nominacijos j cent
ro valdybų. Taipgi turime daugiau 
reikalų aptarti. K. Balulis pr. rašt.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grisius) 

, ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Bouievard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. 011$
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėliu ir 

Pėtnyčios,

Įvairus Gydytoja

DR.HERZMAN ~
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

įCLftSSIFIEŪ APS:
Educational

Mokyklos ,
KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 

mo mokinama privatiškai universite
tą baigusio instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu, Mokslas 
baigtas bus pripažintas svarbiausių 
universitetų Chicagoj.

Phone Van Buren 2130

Miscellaneous

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t. 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4518 Cottage Grove

Tel. Drexel 3407

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

Phone Victory 1115

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South* Halsted Street

Viršun UniversaI
Stale Bank ....

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

Lietuviai Daktarai

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
1 Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 

1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.CHICAGO x
Off.< & res. Yards 3557

DR. JONAS MOCKUS
Dentistas

3401 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

įvairus Gydytojai
Phone A rmitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos; 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

A. L. OAVIDONIS, M. 0.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwc')d 5*07 

Valandos
nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

KAM turit šalti šią žiemą, men 
tvosime namų apšildymą be jokio 
jmokėjimo ir į 24. mėnesius dėl 
išmokėjimo. Gąrti ir karštu van
deniu atpšildyhias. Apskaitliavi- 
mas dykai.*• 221 E. 77tb St., arba 
Tel. Triangle 8234.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
| Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdlfairną. {vedam elektroa dra- 
tuš, motorus, taišom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
i W. P. Stephan Electric Co., (not (ne.)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 74b2

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų lig-ų.

Ofisas: 3102 S’o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

GYDO
l

Kraujo, odos, chroniškas
! slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

lVESKIT elektrą i savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me-

• tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

PLUMBINGAS ir namų ap
šildymas. Nercik nieko įmokė- 
iti, 2 metams išmokėjimui, įve- 
’dimas ekspertų.

R1DGE PLUMBING CO.
Phone Beverly 9384 arba Tri- 

! angle 7088. 9931 So. Wood St.

LIETUVIAI, kam jum.s šalti šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvešime į jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime dideli pasirinkimą įdum
bi ngo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

DU. J. W. BEAUOETTE į
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
I ■ '

V a 1 a n d o s:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų
i REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

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

STOGŲ dengimui malri iolas, rau
donas ir žalias, slale dengias, vi
nys ir cementas, $2 voleliui, balta 
maliava, $1.75 galionui. 2553 W. 
Madison St. Tel. Seeley 6065.

Chicago, III.

Telephone Yards 0994 

j DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 

i7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną, 
Res. Telephone Plaza 3200

'dr. CHARLES SEGALj
Praktikuoja 20 metai ......... i

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaru, Nedcl. nu<> 10 iki 12 v. dieną.

I’LUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

PEBKAME

Lietuvos Paskolos Bodus

Mokame
Augščiausias kainas 

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.

Phone Midway 2886 (Contiuued on page 8)
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai^_

ATGRAŽ1NTOS RADIOS

NAUJIENOS, Chicaffo, III.

Financial
Finansai-Paskolos

Personal
Asmenų Ieško

(Continued from pagp 7)

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

Telephone Yards 6062
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5

Praktiškai nauji radio priimtuvai, aukštos rųž 
liausiu išdirbisčių ir pirmos klesos i šmotų malii vėliausių išdirbisčių ir pirmos klesos 

x x , stovyj, pirmieji savininkai negalėjo
Tunu 45 metų patyrimą gydyme už tuos setus tik reikia už-
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne- baigti mokėti.

Atsineškit šį skelbimą, gausit 5% 
pigiau.

LEVENSEN FINANCE CO. 
506 W. North Av., 
Phone Lincoln 7620

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 

už 2*4 nuošimčio ir lengvais išmo- , 
kėlimais. Be jokio komišino.

S. ŲSGOOD, 
2231 \V. Division si. 

Tel. Armitage 1199.

Ar jums reikia pinigų (v“ 
Padekavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ

Atsišaukit pas:
Eighteenth Bond &

Mortgage Org’anization
1618 W. 18th St.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
1 -v i.'ui m derpartmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano pilnas išegzamina- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 

I kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
t skauda, bet pats pasakys po galutino 
išegzaminavimo — kas jums yra.
DR. C. C. SINGLEY

20 W. Jackson Blv„
netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 

“i 7:30 vaKare. Nedė-j 
lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. Į

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-įtaisai_____

BARGENAS už cash. Parduosime 
šies iš sandelio, gražus 3 
logany setui, rankomis iš

drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmoti> riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft 

| age, klauskit MR. IRVING.

Real Ėst a te For Sale
N umai-žemė Pardavimui

Stor-

, Isavo brolio I amosiaus I 
pirmiaus gyveno Coal I 

Turiu daug svarbių1

JĖSKAU 
Kastausko, 
Center, Pa. 
reikalų; meldžiu atsišaukti Šiuo ant
rašu. V. Kastauskas, 
Rhinelander, Wis.

MES TURIME 
savo sandėlio departamente 
10 upright pianų po .... $27 
10 fonografų po .......... $12
Atsišaukite ir pamatykit 

tuos bargenus
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

Schultz Hotel,

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

MES turime gerą vietą su 
iidele proga dėl jaunų lietu-
tomobilių biznio. Mums ne- 

;-svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 

i ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pąrdavi- 

jnėti jiems geriausius automo- 
i bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
(turėti norą dirbti.

darome taipgi i, 2 ir 3 morgi-; Jei jus tiksite tam darbui 
labai pigia kaina. Pasimatykil mes jums nurodysime kaip bu- 

su mumis pirmiausiai *
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

Kampas Hermitage Avė.
Atdara panedėlyj, utarninke, ketver
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso 

MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
skolinam $100, $200, $300,- kaip 

tik parankiau dėl jūsų
IR

Mes

Mes 
?ius

i ti pasekmingu.
Atsišaukit asmeniškai ir at- 

sineškit su savim šį skelbimą. 
Boącland Motor Car Co., 
10857 Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, geriausioj 'vietoj, turi būt par
duota tuojau. Del informacijų sau
kit telefonu Cicero 147.

PARDAVIMUI dry good štorelis; 
arba mainysiu j lotą. 1978 ('anal- 
port Avė.

Real Estate For Sale 
N a m a i - Ž ėmė Pardavimui

IŠSIMAINO 18 flatų naujas kam-, TIKRAS pirkinys. Mūrinis, pečium 
pinis apt. namas; mainysiu ant ga-! šildomas namas, 2 krautuvės ir 4-7 
ražo, mažesnio namo, bizniavų lotų, Į kamb. flatai. Rendų, $4,032 į metus, 
gasolino stoties aiba ant geros far- Randasi, 5436-38 S. State St. kaina 
mos. Kas pirmas, tas laimės.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Ave.

Phone Lafayette 5107

$21,500. Priimsime gerus morgičius 
ir kiek cash už $6,000 eųuity. H. J.

i Colman and Co., 129 E. Pershing 
Road, tel. Boulevard 7769.

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 metams $30 

$1000 metams $60
Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

11 So. La Šalie Street 
Central 2665

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

CENTRAL FINANCE CO.
Morton Bldg., 108 N. Wells St.

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

Į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Laafyette 6738-6716

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

H. EPŠTEIN, 
165 No. Clark St.

Room 829 Central 6260

PINIGAI PASKOLAI. Padarysi
me 2 mažus morgičius už jūsų na
mą N. \V. Šide, nebrangiai, be įmo- 
kėjiniŲ, matvkit mus pirma.

ADVANCE REALTY CO., 
4916 Irving Park blvd.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

TURIME pinigų 2 morgičiams, N. 
arba N. W. side, 4% komiso, 6% 
nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 4528 Lawrence A ve ., 
Tel. Palisade 6016.

AR jums reikia pinigų? Privatis- 
kas žmogus turi pinigų investuoti j 
real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606. 
Dearborn 4646.

Personai
__________ Asmenų Ieško__________

PATENTAI
FRANK J. SCHRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujo i vietoj 
32 W. Randolph St.

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

Vakarais pagal sutarti.

IŠPARDAVIMAS
J JOYCE STORAGE 

Frieze parlor setas .........
Mohair parlor setas .........
Walnut miegruimio setas 
Walnut valg. kamb. setas 
šešių tūbų, vieno dial l 

gražiais riešuto medžio 
$69.50.

500 importuotų apskritų kaurų 
$5.25.

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ 
$750 vertės grojikus pianas už 

$110. Koreliai, benčius, cabinet.' 
6136 So. Halsted St.

$79.50
$62.00
$45.00
$45.00 

radios su 
consoles

MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 
WAREHOUSE FURNITURE 

6150—58 Cottage Grove
Galit mus matyti dienomis, vaka-

$300 vertės Kimball vargonai tik- rais arba nedėlioj.
tai $35 cash. 

Atsišai kit 
6136 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

APRUHl-.žl UOTAS PASIŪLYMAS. 
Barbenus už cush, nauji rakandui 
sandelyj parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
\valnUt valgomo kambario setas, $.50, 
5 šmotų walnut miegruimio setas, 
^95, kaurai, $15. Coxvvell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti. $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dastatymas. COLL1NS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St. i Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

DEL1CATESEN ir grosernė, ge
riausis kampas North Side. Labai 
tirštai apgyventame flatinių namų 
distrikte. Įsteigta per daugeli me
tų. Jei tinkamai vedama ta vieta, { 
tai galima uždirbti $1,000 j savaitę. 
Moderniški fikčeriai ir šviežias sta- 
kas. Rendų $65, su 4 gyvenimui 
kambariais iš užpakalio. Del užbai
gimo naminių reikalų parduosiu vis-Į 
ką greitai už $1200. Tiktai žmo-, 
nes kurie nori greitai veikti lai at
sišaukia.

5025 N. Clark St., 
kampas Winnemac Avė.

LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 

• į vakarus nuo Manheim Rd., geras 
.pirkinys už $2400, % cash. Imkit 
Westcnester “L” iki Bellvvood Avė 
stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 
Bellvvood 4818.

Exchange—Mainai

Specialia Bargenas 
Veikit Tuoj

Tiktai trys yra likę ir juos 
greit parduosime. Mes nuteisi
me daug pigiau, jei jus SU sa- mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
vim atsinešite šį skelbimą. Vei-1 ^.stikliniai porčiai, gražios konstruk- 

f ‘ cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros
par- kasdie, 3052 N. Majpr Avė. Palisade 

duoti greit. — Nauji 5—6—7 1179, 
kambarių rezidencijų namai,

praleisk šventes savo name
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe

kit greit, nes jie bus cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros

, . , . . NAUJAS 19 aparlmentų namas,
presuotų plytų, plieno konstruk- pasirinkimas North Side apielinkėj, 
ei jos, karštu Vandeniu šildomi, | ™'»as <Įviciv kampu, 4 krautuves, 

VIST MAINO U 1 \ .17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas
Tai kodėl aš negaliu mainyti ? taip naturales Ugnavietes, Viena į bungalovv, 

pasakė savininkas/ (skiepe, kita frontiniame kam- ak.rU fe.™18 ,1 _Tayl()n’ 
4 pagyvenimų muro namas ant 2 . . ,

lotų, po 6 kambarius, pečiais apšil-I baryje. 1 lle stogas, 
domas. Randasi labai gražioj apie- j porčiai, Fl’igidaire

ir norit franeuziškas pleisteriavimas, j PAHDAVIML'I naujas 1!) apt. na-

gebrook Manor, 400 
" / , —■ >., 2 lo- 

. tai į Niles Center, 2 lotai North- 
uzdaromi brook, 1 lotas 2140 S. Homan Avė. 
ledaunė, Mainysiin į tą ką jus turit.SAMPELINIAI rakandai 50% pi- domas. J 

giau. Metalinės lovos specialumas linkę i. 
matrasai, springsai, visokį rakandai Taigi kas turit kokį namą i. ------ , . .
pigiai. i išmainyti j geresnę vietą, atsišaukit gražiai padabintos, vieno karo mas» Parinkto) apielinkėj.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE . - ■ -----------

COMPANY 
6335 S»o. Ashland Avė.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

kaipgi turime ir daugiau geri) presuotŲ plytą gniUZRS, lotas PARDAVIMUI _ spaniškas bunga- 
mainų y pirkimų. 50x32, kaina $13,500, tik biskį i kampas, 50x125, Edgebrook

' .i f«t»j muro namas po G kamb... , -MlIBOr, netoli DeVOn 11’ I'OICst Ibe
laiti K'utvekarių, moteris parduodu 1 mokėt i, kitus kaip renčia. Kaip | iP1Ve, išmokfjinmis.
tiktai už 3J95OO arba mainys ant lo- ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo ,s- »;'• kokrnek
tu nrhn biznio .. , , ' \ .. . tlT 4103\Belmont Avė., Pensacola 9319tUTyras oras 'visus parunkumus tu- • Wilmette Lake Avė. iki Wag-
rėsite nusipirken šitą 6 kamk me-'ner Road. Wagner keliu į šiau-

PABANDYKIT musų Creamearth i dinį namą su etra lotu ant Trippj . \A7miVnnnn
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai-! Ave. arti 60 gatvės. Savininkas gy- ! ‘ v na_" <HIM VvdUKCgdli 
šiukas savo pievai ir kvietkoms. j vena Michigan valstijoje, ] 
OTTO WITTB0LD NURSERY, 6758 r' "

MOTERYS!
štai .lunis gijos nėriniams ir .siu

vinėjimams. Vi nonės: 4 incijų rnot- 
i • • -rr • kas nuo 25 ik 40 centų; marško- 

Rankandai ir Kaurai nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėins, dresiukėms ir 
himberdžiakiains. Nepraleiskit pro- 

) ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

E. SELEMONAlčIA 
504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

CJucągo, 111.

Atsakančiame 
Sandelyj

stai Jurus

BARGENAS ir lengvos išlynkas gy- ‘y **“1"'* t. —----------- ------- ■ *•
parduoda, Boad iki Lake Avė., Lake Avė. gos. Beveik nauja 6 kambarių 

’iuitii rytus iki Wagncr Road, pas- bungalow ir dviejų karų gara-

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

įųs galit uždirbti gerą mokestį. Mes 75 Covvell ir š 
išmokiname savo darbininkus. Paty-; lų $5 ir daugiau, 
rimas nereikalingas. Atsišaukit šia" 
lie pas

M R. COSTELLI
Room 1514, 134 N. La Šalie St.

JŪSŲ KAINA
167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir i. 

parloro setai, $45 ir daugiau. i126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio ’ai.a. k^dieną
valgomo kambario setai, $35 ir dau
giau.

13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai 
mahogany miegruimio setai. $40 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 
daugiau.

75 Cowell ir šiaip pavienių

ir 
ir

ir

REIKALINGAS barberys, darbas 
ant visados, 3344 S. Halsted St.

68 pastatomos liampos $3 ir 
giau.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ 
MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ 
RIE TURI BŪT PARDUOTI 
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

REIKIA gero shear man. Atsi-, 
šaukit tuojaus.

APEX IRAN & METAL CO.
4000 Went\vorth Avė.

NE-

Atdara vakarais iki. 10, nedėlio- 
mis iki G vakaro.

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

Rūbai ir kailiniai
k Pirkit VVeisėr budu, tiesiai iš 

‘ ’1 dirbtuvės ir sutaupyki! tarpininko 
dau- ' I)eln0. Sampeliniai kailiniai kautai 

j už išlaidas. Northern seal kautai 
NA-s^ilskin kautai $75, kailiniai 
kjt i kautai $65 ir daugiau. Atsilankykit. 

AVEĮSERpFŲR CO.
19 S. Wells st„ rm. 403

Automobiles
1 GREITAM pardavimui 5 pasažie- 
I rių Cadillac sedan labai pigiai, 1803 
, W. 46 St.$400 _ VERTA $2000

. v . 4 kambarių rakandai, 3 šmo
ir gaspadoriaus tų mohair . parloro setas, 7 (

šmotų walmit valgomo kam- ! , x _
ATIDA LIETUVIAMS bario setas, 5 šmotų pusryčių ; prje geros gatvės, tarpe dviejų bu- 

DREIVERIAMS “ setas,
Viena didelė perkraustymo įstai-, miniio 

ga Chicagoj turi vietos dėl keletą , .
vyru važinėtis su trokais pagal kon- aauiai, 
traktą. Atliekamos ir tolimos ke- kas, 2 
lionės. Geras uždarbis tinkamiems 
vyrams. Jei turite $1500 ir mokate 
važinėtis su. troku, tai yra puiki pro
ga uždirbti daug pinigų ir turėti 
nuolatinį darbą.

UNITED FORWARDING CO.
400 N. Green St.

Klauskit M r Brach

REIKALINGAS ] 
kuris galėtų atlikti 
darbą, 8301 So. Lowe Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

4 Šmotų walnut mieg- Černių, 3 kambariai iš užpakalio,pe
setas, du 9x12 Wilton 

miegruimio karpetu- 
pastatomos liampos.

brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
W. 63rd St., Hemlock 5620.

Furnished Rooms
RENDAI pirmos lęksos kambarys. 

Tel. Republic 3831.

For Reni
ANT rendos 6 kambarių bunga- 

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

RENDON 6 moderniški ofisai, ren- 
da nebrangi, 3459 S. Halsted St.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vyrams, šiltu vandeniu šildo
mas. Su ar be valgio. 3150 South 
Auburn Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklj Pianą, 
su suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
MR. JARTZ, 2918 Milvvaukee Avė., 
l-os lubos. ,

iš

indai.
NELSON STORAGE

6912 Cottage Grove Avė.

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

tų mohair setas, 7 šmotų vvalnut mie
gamo kambario setas, 5 šmotų pus 
ryčių setas, 4 šmotų walnut miegrui- 
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio 
tiesalas ir paveikslai.

MARMON WAREHOUSE 
6140-42 Cottnge Grove Avė. 
Atdara vakarais ir nedelioj

pa-

PARDAVIMUI didelė ne
svaiginamų išdirbinėjimo įstai
ga, su visomis mašinomis ir 
staku. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Sykiu par
duodame ir 2 trokai. 806 W. 
36 St., Tel. Boulevard 2092.

PARDUOSIU barbernę 3 kėdžių, 
geras ir senas biznis, pigiai, 10722 
So. Michigan Avė.

. PARDAVIMUI , pigiai karčiama, 
visa arba puse; priežastis, vienas 
negaliu apsidirbti. Biznis išdirbtas.

RAKANDAI nauji ir vartoti, j33 E~ 108 st
Duofold setai $95, walnut mieg- į 
muimio setas, $79, kaurai, vai- nė labai pigiai greitam pardavimui, 
gomo kambario setai, 
vietrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer-

. • Box 1011, Naujienos, 1739 So. Hal-pianai, sted st.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
( ne. Geras biznis, turiu parduoti 
I greit ir todėl pigiai. 1727 S. Union 
Avė.

2 šmotų parloro setas, $25

greitai tik už $5800. Pjiims lotą 1
4 pagyvenimų muro namas ;

Bridgeporto. Parduos už $8500. kui \Vagner Road į šiaure iki
2 pagyvenimų namas po kamb.1 

randas 7015 S. Oakey Avė., tik už! 
$10,200.

4 lotus arti Archer Avė. mainysim 
ant biznio.

7 kamb. medinė moderniška rezi
dencija ant plataus loto, randasi 
mieste, Fond Du Lae, Wisconsin. 
Mainys ant farmos bile kur.

STANKO & COMPANY 
5097 Archer Avenue

Lafayette 6036

žas, galima nupirkti lengvais 
(namų. II. F. RITTER and CO., išmokėjimais arba už cash. 
Wagner Road, Glenview, III.,. Bungalow randasi Marųuette 
Telefonas Glenvievv 224, arba ' Manor prie Jtioulevarų ir gat- 
adresuokit NAUJIENOS, 17391 vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
So. Halsted St., Box 1005. i giau negu veria. Del informa- 

---- ei jų kreipkitės
__________________________ i 6409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI aukštos rųšies 161 
i apt. namas North Austin. vienų me-1 
tų senumo, 8 kaių garažas, lotas į 

j 90x152, gerame stovyje, viskas iš-; 
! renduota, įplaukų $12720.00, kaina ;

... on , , A ; $85,000, cash reikia apie $15,000.III. 80 akrų farma, o4 mylios nuo i AUGUST T. PEISTOR 
Chicagos, namas, barnė ir tt., kaina 
$12,000, cash $5000. Tel. Austin 
3074.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

GERIAUSIS bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi
šaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

130 South Oak Park Avė., O. P. į 
Phone Village 7500 2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 

--------------------- —----- —----------------- Į karštas vanduo, sun parlor, pečium 
qpyr^-T}-r r ą T"\T Ą T šildomas, kaina $11,000, cash $1000. 
llJArCi ĮVIJA.llNrkl ; Tai yra geras pirkinys, pasimatykit

2 po 5, naujas mūrinis namas, 2 j su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 
I atskyru boileriu, karštu vandeniu šil-1 N. Hamlin Avė., Kedzię 7891. 
| domas, aržuolu baigtas, platus lo- į 

rezidencija,1 tas. Parduosime arba mainysime į

Real Estate For Sale
N a Parday i

ŽIŪRĖKIT, UŽ $200
5 kambarių medinė • -— -----—7-

naujai malevota ir dekoruota, lietaus: lotus a*’ba j ką mažesnį, 
lašų vana, skalbiniams closet’as, fur- ( 
na.s šildomas, 3 karų garažas. Kitus, 
po $45 j mėnesį, kaina $5600, savi
ninkas

3012 Lotus Avė. (5200 West)
Tel. Pens. 4158

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
low, stikliniai porčiai, plieno kon- 

, karštu strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
baths. išmokėto loto už $11,000, cash $500. 

__ Par- kitus rendos išmokės. Pamatykit mo- 
arba mainysime ant lotų į dėl j, 5742 Pensacola Ave. Mes pasta

tysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatinį namą, tik biskį įmokėjus.

6, naujas mūrinis 
šildomas, shovver 

gatvės ir išmokėtos.

NIEKO neįmokėjus mes pastaty
sime ant jūsų loto 5 kambarių muri
nę rezidenciją už $5400, nieko neį
mokėjus. Mokėkit kaip rendą. Visi 
vėliausios mados įrengimai ir darbas , 
garantuotas, šaukit šiandie. Pensa- 
cola 4158 ar 3012 N. Lotus Avė., i 
5200 West.

2 po 
vandeniu 
Išgrįstos 
duosime 
arba ką 

, ,„ > uu liauni namą, vik iiiiurcju.i.
22 flatai ir 3 storai, viskas įsren- i CRACKĖL CONSTRUCTION CO. 

duota. Įplaukų j 
Parduosime arba 
mažesnio, nepaisant

3 
ta. 

■ žas. 
ant 
mažo namo.

nors mažesnio.

metus $17,500.' 
mainysime anl 
apielinkėc.
Viskas išrenduo- PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit de] apskaitliavimo. 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Ave. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

po 5 ir Storas.
Garu šildomas. 2 karų gara- 

Parduosime arba mainysime 
bučernčs grosernės, loto arba

Jei jus jieškote bargenų pasima- 
tykite su mumis pirmiausiai. Mes 
turime bargenų visame mieste. Jei 
norite mainyti sayo cottage j bun- j 

greitam pardavimui kaina tik } galow arba į dviflatį, mes turime į 
>. ! daug jų. 4 _

■ - • . i W. H. Kelps and Co.
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099

KAS ieškot bargenų Marųuette 
Park kolionijoje, štai yra pas mus. 
45x125 lotas prie Marųuette Road, 
su visais improvementais, apmokė
tas, j 
$3,500.

Lotas ant, 69th St. prie Campbell ' 
Avė. su visais improvmentais ap-' 
mokėtas. Kaina

Kampas 72nd ir Maplewood Avė. 
83x125. Įmokėti $3000. Kaina $6500.

Rezidencijos
Avė. arti 71st 
vimo $1550.

A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

$1850.

lotas ant Washtenaw 
St. Del greito parda-

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ

PARDAVIMUI naujas apart men- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėjimą. Mes pastatysim bun- 
tęalovv, 2 flatų namą ant jūsų loto 
arba musu loto tik biskj imokeiiis. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634. 
Atsineškiį šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

$250 pigiau jei jus veiksite tuo
jau. Apžiurėkit tuos gražius bunga
lovv tuojau. Jus galite kraustytis i 
viena musų puikių bungalovv, kurie 
randasi netoli Marciuette Manor, o 
kitus mokėti kaip rendą. Tai yra 
puiki proga jums apsigyventi lietu- 

; vių distrikte ir vietoj mokėjus rendą j 
savininkui, jus mokėkite už savo na- I 
mą. Tik $200 įmokėti. Phone Hem-1 
lock 8300, 6858 S. Ashland Avė. N0RW00D PARK

Jus ir jūsų draugai esate kviečia
mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto
li Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Norwood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milvvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

I. J. SCHILLER & CO.
Namų Statytojai

4708 N. Western Avė.
Ravensivood 3069—0196

$1000 CASH
Nupirksite modernišką presuoti} 

plytų, 2 flatų, prie 60 ir Lafayette, 
furnas ir pečium šildomas, 5-6 kam
barių, yra elektra, kieto medžio 
grindys. gerame stovyje, kaina 
$9500 greitam pirkėjui. Didelis at
piginimas jei atsinešite šį skelbimą.

H. J. COLEMAN AND CO. 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; i 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš- į 
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. i 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Western Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be įmo- 
kėjimo bile kokį bungalovv arba 2 
flatų namą.

o v , .. . x, l. i LUNCH ruimis pardavimui arti2 šmotų prikimštas setas, $20 dirbtuvių ir gelžkelio. Priežastis 
LOVOS $2 i pardavimo, viena negaliu apsidirbti.

a • • • j • 3439 W. 51 St.Dressenai, $5 ir daugiau
Indams cabinet, $5 ir daugiau
Victrolas, $5 ir daugiau
Kaurai, $2 ir daugiau
Pastatomos liampos $3

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

Congoleum patiesalai, $4
daugiau.

SCHWARTS BROS.
STORAGE

640 E. ’61st St.
Utarninko, Ketverge •

ir Subatos vakarais.

ir

ir

Išpardavimas 
Bargenai 

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 

$800 grojiklis pianas, 100 ro-
lelių ir cabinet, ........................... $150

$700 grojiklis pianas, gražus, $80 
Baby Grand pianas, visai nau- 

jas.................................................... $225 |
I,vi8<Lk.i,) .vic‘ro!M ■■ iįv.-;-:...... J*!AtdaraUpright pianai, gerų išdirbimų, $20 
Išmokėjimais arba 10% | 

pigiau už cash _ ______ ___
instrumentai yra visi geri ir monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 

Hi<>i«i garantuoti. Mums reikia vie- daugiau arba išmokėjimais. Atsi
loš ir turime tuojau iškraustyti ta-1 neškit šį skelbimą gausite 2% pi- -----  n,.- n ..„i giau, 4251 Cottage Grove Ave

Tie 
pilnai

vorą. Atdara vakarais iki 9 vai.
Englevvood Piano

House
6512 So. Halsted SL

SINGER siuvimui mašinos, de-

PARDAVIMUI didelis pečius ang- 
1 limis kūrenamas, taipgi gasinis pe
čius, 1605 So. 50 Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI karčema, pigi ren- 
da, ilgas fysas. Pardavimo priežas- 

, tis patirsit ant vietos. 3236 South 
Lime St.

PARDAVIMUI pigiai bekarnė su 
namu ar atskirai. Priežastis pardavi
mo turiu kitą biznį. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. 3339 So. Auburn Avė.

GARAŽAS
PARDUOSIU ar mainysiu ant loto 

ar namo, biznį su namu ar be namo. 
Darau didelį biznį, dėl šeimynos li
gos turiu apleist miestą. Garažas 
100x125, geroj vietoj, dideli apart- 
mentai.

Tel. Englevvood 9767 
arba rašykit laišką j 

“Naujienas”, Box 1010, 
1739 So. Halsted St.

$250 KOLĖDOMS DOVANA $250
Kas pirmas7 tas laimės, todėl nesi- 

veluok. Aš turiu tiktai užbaigtą 2 
flatų muro namą, 5-5 kamb. 2 karš
io vandens boileriai, visas išdekoruo- 
tas, geriausis Iplumbingas, visas ar- 
žuolo trimas gražiausiai. Lietuvių 
kolionijoj, prie Marųuette Parko.

Kas laike 2 savaičių nupirks šį 
namą gaus $250 vertės fornišių vi
sai veltui. Praisas to namo tiktai 
$13,600, $2500 ar daugiau pinigais, 
kitus ant išmokėjimo. šis namas 
yra vertas $900 daugiau. Mainų ir 
agentų nereikia. Atsiliepkit į Nau
jienas, Box 1008, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir deliga- 
tesen. Parduosiu pigiai, priežastis 
liga. 6635 So. Seeley Avė.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile.va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar
ba. phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
te ši skelbimą nuliesime $250 pigiau

K A TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
garažas 
farma 
morgičius

MES DUOSIME 
KĄ NORI 
GREITAI

12 FLATŲ mūrinis, prie 7Jst ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už .5% sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
ctiffe 2520.

MUSŲ KOSTUMERIA1

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
demiškų po 5 kambarius bungalovv, 
iteroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22

LAUKIA
Telefonuok, rašyk 
ar

PARSIDUODA soft dring parlor 
svetimtaučių apgyventoj apielinkėj. 
I^bai pelningas 
dėl nesutikimo 
Hemlock 8692.

biznis — parsiduoda 
partnerių. Telefonas

TURĖKIT nuosavą karną, tiktai 
$395 įmokėti ir $3.5 i mėnesį, geroj 
vietoj, tiktai 2V& bloko nuo stoties, 
26 minutės važiavimo iki vidurmies- 
čio, netoli mokyklų ir bažnyčių.

Atsišaukit į x
• Naujienas 

Box 1009

atvažiuok —
dykai 
sveiki 

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

Canal 4960

i stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000, kitus kaip rendą.

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside G097

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

r

ak.rU

