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Lietuvių - Lenkų Derybos 
Karaliaučiuje Prasidėjo

Voldemaras siūlo pirmiausiai išnagrinėti 
pirmesnės konferencijos paskirtų sub- 
komisijų pranešimus

KARALIAUČIUS, Vokie- 
tija, lapkr. 4. — Vakar čia 
prasidėjo lietuvių lenkų 
konferencija bandyti susi
tarti Vilniaus ir kitais klau
simais. Lenkai yra nusitarę 
baigti konferenciją. įmano
mai greičiau, tuo tarpu lie
tuviai stengiasi derybas pra
tęsti.

Prieš pateikimą bet ku
rių apribotų pasiūlymų, Lie
tuvos ministeris pirminin
kas Augustinas Voldemaras 
proponavo Lenkijos užsie
nio reikalų ministeriui, kad 
pirma butų išnagrinėti ra
portai subkomisijų, kurios 
"buvo pirmesnes konferenci
jos paskirtos.

Darbo partijos lai- Bratianu, Rumanijos
mejimai Londono ap 
skričių rinkiniuose

Darbiečiai gavo tarybose 77 
naujas vietas, tuo tarpu ka; 
jų priešai prarado 95
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[ Atlantic and Pači tie Photo!

premjeras, vis tik 
priverstas trauktis

Manoma, kad naujai valdžiai 
sudaryti regenturos bus pa
kviestas valstiečių vadas Ma
niu

LONDONAS, lapkričio 4. — 
Galutiniai municipalinių rinki
mų Londone rezultatai parodo, 
kad ts dvidešimt aštuonių mies
to apskričių (boroughs), muni
cipaliniai reformininkai [kon
servatoriai?] sugebėjo pasilai
kyti daugumą vietų aštuonioli- 
koj tarybų. Darbiečiai kontro
liuoja astuonias tarybas, pro- 
gresistai vieną, o vie noje tary
boje vietos pasidS1tnuslo8 po 
lygiai tarp darbiečių ir jų prie
šininkų.

Municipaliniai reformininkai 
bendrai neteko taryliose 95 vie
tų, tuo tarpu kai darbiečiai lai
mėjo netto 77 vietas. Progresis- 
tai laimėjo 17, o nepriklauso- ( 
mieji vieną vietą.

I Londono i 
kandidatavo daugiau kaip 450 j jis rezignuotų, 
moterų, ir 180 jų buvo išrink-' laiko iki l 
tos.

BUCU A RESTAčš, I lu man i j a, 
lapkr. 4. — Rumanijos diktato
rius/ Vintila Bratianu, pasitrau-
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Lietuvos žinios.
Dvi moterys ir vienas 

samtis teisme
KLAIPĖDA. -• Pas Klaipė- 

dos taikos teisėją buvo nagri
nėjama dviejų moterų byla.

Teisėjas sėdinčios kaltinamų
jų suole klausė, ką ji gali pa
sakyti dėl kaltinimo.

“Aš nekalta, sako kalti
namoji, ji mane vadina sena 
ragana“.

Liudininkė su samčiu priėjo 
prie teisėjo stalo:

— “Ji mane šituo sainč'u 
mušč, už tai ję pavadinau ra
gana“.

Teisėjas kaltinamąją nubau
dė 30 litų.

Dvidešimt septyni Kenoshos Alton A kompanijos megstuvių streikininkai, kurie federalinio teisėjo »F. A. Geiger’o įsakymu 
tapo uždaryti pataisos namuose Mihvaukėj. Visi jie buvo teisėjo nubausti po $100 kiekvienas už įmonių pikietavimą ir tuo su- 
laižyiną “indžonkšeno”, bet kadangi nė vienas jų negalėjo tokios pabaudos sumokėti, tai teisėjas įsakė visus uždaryti kalėjimo. 
Kaip paveikslėly matote, kone pusė tų “nusikaltėlių“ yra jaunos moterys ir merginos.

Sacc?:&!ttL.^ĮT,on‘ Kruvini susikirtimaiatburtai suimti
BOSTON. Mass., lapkr. 4. — 

Policija vakar išsklaidė Sacco- 
Vanzetti demonstraciją, kuri 
buvo surengta ties valstybės

tarp ukrainiečių ir 
lenkų Lvove

Amanullah siunčia mer
gaites j Europą 

mokytis

Pašovė gimnazistą; jta- 
ria gimnazijos sargą

Griežtu regenturos reikalavi- rūmais. Dvidešimt trys- demon-t 
m u jis pagaliau buvo privers- strantai, jų tarpe keletas mote- 
tas n-žignuoti iš minislerio pir-M ir viena jaunutė vidurinės 

mokyklos studentė, buvo arės-, 
- ■ . tuoti, kaltinami dėl miesto pa-;
kapitelis- tvarkymų laužymo.

mininko vietos kaip tik tuo, 
metu, kada jis buvo bebaigiąs 
derybas su užsienio I 
tais, daugiausiai amerikiečiais,
dėl 250 milionų dolerių pasko- Nikalojus “kvitinąs”
los Rumunijai.

Regcntura, kuri susideda iš 
princo Nikalojaus, karalienės 
Marijos sūnaus, patriarko Cris- 
tea ir M. Buzdugano, jau an- 
dais buvo pareikalavus Bratia
nu rezignacijos, tačiau jis atsi
sakė klausyti. Tuomet regentu-

anti-bolševikus
Pretendentas į Rusijos ’ sostą 

nebesitikįs nuversti bolševikų 
režimą

6 asmens užmušti, 114 sužeistų 
lenkams švenčiant Lvovo 
“išvadavimo” sukaktuves

KABULAiS, Afganistanas, 
lapkr. 4. — Pirmą kartą istori
joje Afganistano musulmonų 
merginos siunčiamos į krikščio
niškus Europos kraštus moky
tis. Visą jų buri siunčia į už
sienį karalius Amanullah, kuris 
po savo kelionių po Europos 
kraštus mete šalin daugelį tra
dicijų ir bando savo valstybę 
ipęęlęrnizyoti.

Praneša apie rimtus 
valstiečiu neramu- 

mus Ukrainoj
Valrtiečiai ėmę deginti pavyz

dingus valdžios ukius ir gar
binti vietų komisarus

dešimties metų Lvovo 
“išvadavimo“ nuo ukrai- 
sukaktuves. iškilmių

MARIAMPOLE. — Peršovė 
mokinį. Spalių 9 d. pas bažny
čią įvyko susirinkimas, kuria
me gedėjo 8 metų Vilniaus ne
tekimo. Buvo prakalbos, muzi
ka, valio ir tt. Septintą valan
dą, gedėtojams išsiskirsčius, 
Rygiškių Jono gimnazijos sod
ne įvyko baisi tragedija. Aš
tuntos klasės mokinys Dobilas 
tapo peršautas ir į Kauną išga
bentas. Del šovinio yra įtaria
mas gimnazijos sargas, bet jis 
ginasi. Tuę mokinio peršovimu 
visi mariampoliečiai pasipikti
nę.

RYGA, lapkr. 4. Maskvos 
laikraštis Pravda ragina so
vietų vyriausybę imtis griežtų 
priemonių valstiečių neramu-' 
mams patrempti, kurie įvairio
se vietose vėl ėmė ga labini i 
vietų komisarus ir deginti val
džios įstaigas.

Per pastaras dvi savaites- Uk
rainoje, įvyko rimtų riaušių. 
Valstiečiai puolė nacionalizuo
tus dvarus, kuriuos sovietų val
džia yra pavertus pavyzdingais 
ūkiais. Kruvinas susikirtimas 
’vyko netoli nuo Kijevo, “če
ką” pasiuntė baudžia’mąją eks
pediciją prieš vals-tfečiūs, ku
rie sudegino valdžios ūki ir nu
galabijo “čekos” vadą Kijeve, 
Turčanovskį, o taipjau kai ku
riuos kitus 'čekistus.

Neramumos • {Lietuvos 
Universiteto stu

dentuose“Bedievis” Smithas 
jau paleistas iš 

kalėjimo KAUNAS. — Humanitarinio 
fakulteto studentai paskutiniu 
laiku ėmė smarkiai bruzdėti dėl 
ankštumo patalpų. Reikalauja 
seniūnų daryti žygių, kad studi
jų nenormali padėtis tvarky- 
ųsi. šiuo klausimu vieni siūlo 
•ūmams boikotą, o kiti kon- 
rboikotą uoliai lankyti pas

kaitas, lipti ant langą, troškin- 
i profesorius. Ūpas kyla.

VARŠAVA, lapkr. 4. — Pra
eitą ketvirtadienį Lvove įvyko 
kruvinų riaušių, per kurias še
ši asmens buvo užmušti, o 114 
sužeisti.

Tą dieną lenkai iškilmingai 
šventė

J miesto 
n iečių
metu ukrainiečiai, studentų va
dovaujami, padarė kontrdemon- 
straciją. Lenkų policija puolė 
demonstrantus, ir tuo prasidė
jo kautynės.

Demonstrantai pagaliau buvo 
išvaikyti.

Degdami kerštu, lenkai puolė 
nutarė pasi-? vyb€‘s* ^’^žhstis esanti ta, kadrai kurių ukrainiečių laikraščių 

į jis visai praradęs vilti nuvers-’------*’—--- J—
! ti bolševikų režimą.

Iš savo Choisy pilies arti 
Paryžiaus, kur didkunigaikštis

• Nikalojus gyveno per pastarus 
kelis metus, jis dabar išsike- 
liąs gyventi į Antibes, Francu- 
zų Rivieroj.

PABYŽirS, lapkr. I. —Ernn- protesto paskelbęs badoDel 
streiką, išbadavo viso 17 die
nu.apskričių tarybas ra antrą kartą pareikalavo, kad ;‘UZV spauda praneša, kad did- 

laugiau kaip 4501 jis rezignuotų, duodama jam kunigaikštis Nikailojus, viesnas 
gruodžio 1 dienos. I pretendentų į Rusijos carų so- 

Įtužęs premjeras vakar laikė ii- l^^raukęs iš anti-bolševi- 
gą konferenciją su savo minis- > organizacijos Vega vado-j 
tenais, ir. po to i 
traukti.

Priėmus Bratianu rezignaci- 
I ją, regentura tuojau davė žinią 
užsienio reikalų ministeriui Ti- 
tulescu, kuris dabar lankosi i 
Londone, kad jis urnai grįžtų 
namo pasitarti dėl naujos vai

zdžios sudarymo. Manoma', kad 
nauju premjeru bus paskirtas 

I JuIiu Maniu, tautinės valstie- 
čių partijos vadas.

Kituose miestuose, ne .Londo
ne, darbiečių gryni laimėjimai 
buvo 111 vietų, kurias jie dau
gumoj paveržė iš konservato
rių. Konservatoriai grynai pra
kišo 65 vietas.

Komunistams nepavyko
Komunistai bandė 

riose vietose suskaldyti 
ninku balsus, bet tas 
baisiai nepavyko.

spaustuves, kai kūnas jų drau
gijų įstaigas, taipjau ukrainie
čių studentų namus, viską ten 
daužydami ir laužydami, še
šios dešimtys ukrainiečių areš
tuota.

LITTLE ROCK, Ark., lapkr. 
4. — Charles Smith, naciona- 
h’s Draugijos Ateizmui Kelti 
pirmininkas, dabar jau vėl lai
svas žmogus. Vakar jį paleido 
š ligoninės, į kurią jis buvo 
perkeltas iš kalėjimo po to, kai

kai ku- 
darbi- 
jiems

Prezidento kaina

Trockini busią leista Daug žmonių žuvo 
persikelti i Kaukazą per žemės.drebėjimų 

gyventi Kolumbijoje
LONDONAS, lapkr. 4. — 

Praneša, kad sovietų Rusijos 
valdžia nutaurs būti kiek švel
nesnė su Leonu Trockį u ir ki
tuos opozicijos nariais, kurie 
yra išmesti iš komunistų par
tijos ir išguiti į tolimas Azijos 
vietas.

Trockini, sako, busią leista 
netrukus persikelti iš Turkes- j bažnyčia

Ifirriuvėsiu šeši atano į Suchumą, Kaukaze, ka
me jis galėsiąs geriau pasilsėti 
ir pairusią savo sveikatą atgau
ti. Suchume jam busią duoti 
privatiniai namai, ir jis galėsiąs 
ten, palyginamai, laisvai gy
venti. f

B4M1OTA, Kolumbija, lapkr. 
4. — Paskiausi pranešimai, 
gauti iš Boyaica depai’tamenlo, 
sako, kad įvykęs ten žemės dre
bėjimas padare didelė® žalos. 
Žmonių taip pat žuvo. 'Tibirita 
miestas beveik visai sunaikin
tas. Tibanoj išsigandę žmonės 
bėgo į bažnyčią melstis, tuo 

i sugriuvo. Iš 
griuvėsių šeši asmenys buvo iš
imti negyvi.

Ugniakalnis Etna ėmė 
smarkiai veikti

BANDITAI APIPLĖŠĖ BANKO 
KASIERIŲ ,

(jAS> CITY’, Ind., lapkr. 4.— 
Trys banditai užvakar puolė 
Gas City State banko kasierių

KATANIJA, Sicilija, lapkr. 4. 
— Vulkanas Etna pradėjo 
smarkiai veikti ir mesti lavą. 
Kartu buvo jaučiami žemės su- 
purtymai.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
lapkr. 4. — Praneša, kad kara-

Republikonai ir demokratai rin
kimams išleido bendrai arti 
9 milionų dolerių
WASHINGTONAS, lapkr. 4. 

— Dabartinei prezidento rinki
mų kampanijai republikonų ir 
demokratų partijos bendrai iš
leido milžinišką sumą pinigų, 
būtent $8,752,384.

Oficialiais tų partijų prane
šimais, naciohalis republikonų 
partijos komitetas surinko 
kampanijai $4,744,361, o na- 
cionalis demokratų partijos ko
mitetas gavo $4,088,933, kurių 
kampanijai išleido $4,008,023.

Švedija šaukia indus 
trinės taikos kon

ferenciją

do streiką ir buvo daugiau 
kaip savaitę laiko badavęs.

Ir ligoninėj būdamas Smith 
'tsisakė priimti maistą, taip 
kad per visą kalėjime ir ligo
ninėj buvimo laiką jis išbadavo 
septynioliką dienų.

Pravda praneša, kad vyriau
sybė ėmusis aštriausių priemo
nių prieš “kulak’us“ [turtingus 
ūkininkus], kurie vadovaują 
naištams.

BALSI ŽMOGŽUDYBĖ IR 
ŽMOGŽUDOS SAVIŽUDYBE

UŽMUŠĖ JAUNĄ ŽMONĄ, 
KAM RŪKE CIGARETUS

NORFOLK, Neb., lapkr. 4.— 
Ernest Witmer, 26 metų am
žiaus, kurio policija ilgokas 
laikas ieškojo, grįžo į Norfolką 
ir pats jai pasidavė. Witmer 
prisipažino, kad jis užmušęs 
savo jauną žmonų praeitą rug
sėjo mėnesį. Žmona, kurią jis 
vos prieš tris savaites buvo ve
dęs, ėmus rūkyti cigaretus, o

J. Ballą ir, atėmę. iŠ jo $10,->litis Aleksandras netrukus iš*-'tas jam nepatikę® ir jis ją nu- 
000, automobiliu paspruko. 1 vyksiąs su vizitu j Paryžių, žudęs.

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 4. — Anglijos pavyzdžiu, 
švedai šaukia, taip sakant, 
“industrinį parlamentą,” kurio 
tikslas bus pasitarti dėl prie
monių industrinei taikai išlai
kyti, tai yra išvengti streikų ir 
tolygių konfliktų tarp darbi
ninkų ir samdytojų. Tuo reika
lu ministeris pirmininkas Lind- 
man turėjo pasikalbėjimų dar
bo unijų vadais ir su didžiu
lių pramonių bei šiaip didžu- 
lio biznio atstovais.

Cincagai ir apielinkei Fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai, 
daugiausiai pietų vakarų, vė
jai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 43° F.

Šiandie ufaulė teka 9*27; lei-'

206 angliakasiai iš 
truko iš gaisro 

kasyklose
WHEEUNG, W. Va., lapkr. 

4. — Vakar Elm Grove Coal 
kompanijos Triadelphia kasyk
lose No. 2, apie mylią nuo jų 
žiočių, kilo gaisras. Tuo ta'rpu 
kasyklos dirbo 206 angliaka
siai, kuriems laimingai pavyko 
išsigelbėti.

Vokietijos užsienio mi
nisteris grįžo į Berlyną

BERLYNAS, lapkr. 4. Dr. 
Gustav Stresemann, Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris, ku
ris dėl pairusios sveikatos buvo 
dar birželio mėnesį apleidęs 
Berlyną, dabar grįžo sostinen 
pradėti vėl savo pareigas eiti.

Mirė iš išgąsčio
MAUD, Texas, lapkričio 4.— 

Walter Springer, vielos farme- 
rys, mirė iŠ išgąsčio, pamatęs, 

džiasį 4:41. Mėnuo teka 11:51 j kaip griuvęs medis mirtinai
vakaro. s . ' sutriuškino jo dukterį.

Praneša, kad kvietinių miltų 
jardavinėjimas Maskvoje ir 
Leningrade visai jiasiliovęs. 
Miežinių miltų sandėliai taip 
pat išsibaigę ir žmonės gali 
gauti nusipirkti tik po truputį 
obuolių ir bulvių. ,

Oro katastrofos
8 asmens sužeisti pasažieriniam 

aeroplanui nukritus
CHICO, CaL, lapkr. 4. —Kal

nuose, apie dvidešimt mylių į 
žiemių rytus nuę Chico, nukri
to pasažierinis aeroplanas, skri
dęs iš Portlando į San Fralncis- 
co. Du pilotai ir visi šeši aero
plano pasažieriai buvo sužeisti, 
jų tarpe du pasažieriai taip 
taip pavojingai, kad vargiai 
beišliks gyvi. Visi tapo parga
benti į ligoninę.

Pirmas “moterių teisių” 
klubas Portugalijoj
LISABONAS, Portugalija, 

lapkr. 4. — LisaU>one įsikūrė 
pirmas, Portugalijoje klubas 
moterų teisėms ginti. Jo vadu 
yra žinoma sufražistė D*r. Ade
laide Cabette.

SANTA ROS'A, CaL, lapkr. 4. 
— Sudegusių čia vienų namų 
griuvėsiuose rado keturių as
menų apdegusius kimus: pasi
traukusio iš biznio groserninko 

i C. Bertolos, jo* žmonos ir jų 
dukters Camilles, 25 metų am
žiaus merginos, ir vieno nepa
žįstamo vyro. Tyrinėjimas paro
dė, kad Bertola, jo žmona ir 
duktė buvo pirma kirviu už
mušti, o nepažįstamasis, sale 
kurio buvo pamestas šautuvas, 

! nusišovęs. Manoma, kad pasta
rasis, papildęs baisią žmogžu- 
dybę, čia pat pats sau galą pa- 

• darė, prieš tai dar padegęs na- 
nus.

Graikų Pangalos vėl 
uždarytas kalėjime

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 4. 
— Gen. Teodoras Pangalos, bu
vęs diktatorius, kuris vos ne
seniai buvo paleistais iš kalėji
mo, dabar vėl areštuotas, kalti
namas dėl dalyvavimo šaudy
me per rinkimus rugpiučio 18 
dieną. ,

Tą dieną Atėnuose ties Pan- 
galoso rinkimo klubu buvo su
rengta nepalanki demonstraci
ja, ir iš trobesio balkono pra
dėta Šaudyti į demonstrantus. 
Keli asmenys buvo tuomet su
žeisti.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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; Betarpiškas Sužinojimas
J (Prof. L. Vasiljev)

gyvuoda- 
elektros 
energija

pa virsiu j e,

(Tęsinys)
Kad organizmas 

mas gamina bei turi 
energijos, ir kad ši
vadinama veikimo srovių pavi
dalu gali buti jautraus galva- 
nometro užfiksuota if nervuo
se, ir raumenyse, ir smagenų 
pusrutulių paviršiuje, ir odos 

dabar jau niekie
no nebeginčijama ir dėl šito 
niekas neabejoja. Bet ar gami
na šios bioelektrinės srovės 
elektromagnetines bangas, plin
tančias už organizmo ribų, ir 
jei gamina, tai ar galima jas 
kokiais nors fiziniais pabūk
lais (įtaisais) sugauti? Pirmą 
kartą gauti teigiamas, eksperi
mentų pagrįstas, į šiuos klau
simus atsakymus teko, rodos, 
gauti tik 1923 m. Milano uni
versiteto nevropatalogijos prof. 
Ferdinandui Kazamali.

i
Kazamali įrengė ypatingą 

izoliacinę kamerą, pastatytą 
pagal Faradėjaus ląstelės prin
cipą. Kambario sienas apmušė 
švino lapais, 
sienos, anot 
kai neleido į 
bangų, kurių
žemės atmosferoje, 
buvo įrengtas jautrus 
ponis bangoms (nuo 1 iki 200 
m.) priderintas radio imtuvas. 
Kambarin sodino tokį bando
mąjį, kuris galėjo buti kietai 
užhipnotizuotas.
bandymų metu sujungdavo su1 nudažyti

šitaip apmuštos 
autoriau?, visiš- 

kambarj radio 
dabar tiek daug 

Kambary 
trum-

Pirmadienis, lapkr. 5, 1528NAUJIENOS, Chicago; 111.
—ir---1 .— i i. i, -n ■ i —— ■

smegenys spinduliuja x 1—200 
m. aperiodiškų iy gęstamų ra
dio bangų pavidalo energija.

( Jei šie įstabus prof. Kazama
li bandymai pasitvirtins, tai 
teks dar išspręsti antrą musų 
pastatytą klausimą: 

šitokios

ĮkorespondencuosĮ
'demokratų jokio skirtumo nėra, kimų mes visados turime steng- 
Bet bloga, kad jis ir gerai lie- tis pastatyti tokią valdžią, kuri 
tuviŠkai kalbėti nemokėjo, nors butų geresne dėl darbininkų, 

ar lietuvius, Tokia valdžia negali buti nė re-visus kalbėtojus, 
ar anglus, pristatinėjo vien 
tuviškai, nors susirinkime 
vo ir svetimtaučių, kurie 
šaipėsi iš tokio pirmininko, 
tų gerai, kad lietuviai savo po
litiškiems mitingams pasirinktų 
geresnius pirmininkus. Juk tu-

publikonai, nė demokratai, ku
rie atstovauja kapitalistus, bet 
tik pačių darbininkų žmonės — 
socialistai.

Pasaulio Pilietis;

lie- 
bu- 
tik 

Bu-
Indiana Harbor, Ind mažai tepasakė; matyt, mažai 

nusimano apie Smithą ir abel- 
nai apie demokratus, o ir šiaip 
yra gana menkas kalbėtojas. 
Kalbėjo lietuviškai.

Antras kalbėjo kokis tai man 
nežinomas jaunas daktaras. | rime gana daug žmonių gana 
'Kalbėjo ilgai — ir angliškai, ir'gerai kalbančių angliškai, o dar 
lietuviškai. Anglų kalboj varto
jo vieną 
dį, kuris 
Lietuvių 
riausia-

ar veikia 
dirbtiniuT_:kuVią užsi- fiziologiškai 

dėdavo sau ant galvos ekspere- budu pagamintos ir sustiprin- 
mentatorius. Paties 
mentatoriaus paprastai

telegrafine kaske, Politiškos prakalbos

ekspere- 
nebuda-

tos bangos žmogaus smegenis? 
Kol kas šis klausimas atviras. 

‘ ‘, kad
radiotech nikams šiandien nuo
lat tenka dirbti aplinkumoj, 
kur nuolat yra, apytikriai ta-

vo kambary; tik kai kuriuos ’en^a tačiaus .pastebėti,
bandymus darant ir jis įeidavo 
į tą kambarį.

Kol bandomasai budėdavo, riant, ir tokio ilgumo bangų, 
tol radio imtumas neišduodavo 
jokių ženklų. Bet kaip tik 
bandomasai hipnotizuojamas 
užmigdavo ir įteigiamas imda
vo haliucinuoti, iš radio tele
fono imdavo eiti įvairus garsai, 
kurie tikriausiai rodė, kad 
kambario viduje veikė I radio 
bangos. Garsai buvo panašus 
čia į paprastus radio telegrafo 
ženklus, čia į trukči’ojamą švil
pimą, čia į besikeičiančias 
smuiko gaidas, čia į tolimus 
balsus, ir aiškių aiškiausiai jie 
skyrėsi nuo tų silpnų garsų, 
kurių priežastimi paprastai es
ti radio imtuvo grandinėn įjunš’ 
gti akumuliatoriai. Garsai sti
prėjo didėjant haliucinacijai ir 
silpnėjo bei visai nyko pasta
rajai rhažėjant. Bandomajam 
pabudus gąrsai tuojau nutruk
davo, bet v»el , užhipnotizavus 
bandomąjį, jie vėl būdavo gir
dėti.

šie bandymai prižiūrint pri
tyrusiam radiotechnikui buvo 
padaryti su 10 bandomųjų. Jie 
įtikino autorių, kad tuo metu, 
kai hipnoze vyksta smarkus

Radio imtuvai nervų psichiniai, emocionališkai 
procesai, žmogaus

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada. x

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

kaip Kazamali bangos, tačiau 
jokio fiziologinio šių bangų vei
kimo jie nepastebi.

Tarp kitko tenka pastebėti, 
jog elektromagnetinė energija 
.nervus vis dėlto dirgina, ir ta
tai gali buti lengvai pastebėta 
laboratorinėse sąlygose. Išplau
tas iš gyvulio kūno, (pav. var
lės) ir visiškai izoliuotas ner
vų ir raumenų preparatas, įne
šus jį į mainiųjų elektromag
netinių jėgų veikimo aplinką, 
labai susižadina (prof. V. Da- 
nilevskio ir kt. bandymai).

Baigiant tenka pasakyti, kad 
nors iki šio laiko surinkti klau
simui spręsti duomenys dabar
tiniu metu neleidžia betarpiška 
nervų psichinių procesų siunti
mą (bei “pardavimą”) laikyti 
visiškai konstantuotu faktu, 
tai vis dėlto šie bandymai ir 
duomenys verčia šį reiškinį lai
kyti labai galimu daiktu. Rei
kia priversti save suprasti ir 
suprasti vi^am laikui, jog šie 
reiškiniai, kurie iš pradžios at
rodo taip nepaprasti, jokiu bū
du neprieštarauja dabaunykš- 
čiai materialinei ir energinei 
pasauliažiurai bei tos rųšies 
mokslinėms teorijoms, ir kad 
jie, kaip ir kiti dar neišaiškin
ti reiškiniai, yra verti rimto, 
ramaus ir visašališko tyrinėji
mo.

Žydų patarlės

ertė J. G-dis.

(Pabaiga)

Naujo Stailo PearI 
Queen Koncertina

republi- 
pastan- 
Bet da- 
išsijuo-

Paskutinėmis prieš rinkimus 
dienomis ir lietuviai pradėjo 
politikauti. Aną dieną buvo su
šauktas ir lietuvių masinis mi
tingas. Teko jame buti ir man.

Kiek atsimenu, pas mus lie
tuviai, daugiausia biznieriai, vi
suomet darbuodavos už 
konus ir dėdavo visas 
gas, kad juos išrinktų, 
bar nežinau kodėl, visi
sę darbuojasi už demokratus. 
Tiesa, yra ir keletas republiko
nų. Tas masinis mitingas irgi 
buvo sušauktas agitacijai už de
mokratus.

Kalbėjo keturi kalbėtojai. 
Vienas jų buvo amerikietis, ku
rio pavardės nenugirdau. Jis 
buvo gana geras kalbėtojas, sa
kėsi “runijąs” į “prosecuting 
attorney”. Kiti trys kalbėtojai 
buvo lietuviai.

Pirmas iš lietuvių kalbėjo
Stulpinas; kalbėjo daug, bet kis, nes juk tarp republikonų ir ninku reikalus gintų. Laike rin- vai mirti, [“žemaitis”]

labai nesmagų priežo- 
gadino visą jo kalbą, 
kalbą vartojo nogė

geriaus lietuviškai, kuris bent 
tame mitinge žinotų kokią 
tiją atstovauja.

žmonių buvo labai daug, 
visi nori žinoti, ar Smith 
prezidentu. Vieniems rupi, 
gauti išsigerti

par-

Mat 
liks 
kad 

gerojo” alaus,
Trečias kalbėjo S. Kodis. Jis 

kalbėjo angliškai. Jis buvo ge
riausias Šio vakaro kalbėtojas.' kitiems rupi, kad išrinkus ka- 
Matyt, yra senas politikierius t talikišką prezidentą. Bet kas 
ir pasakė gerą prakalbą už de- ne liktų, ar Smith, ar Hoover, 
mokratus.

Reikia keletą žodžių pasakyti dos nebus. Jeigu mes, 
ir apie vakaro pirmininką. Jis kai, norime

• • • i •« r-*-. « < • i • 1

darbininkams iš to jokios nau- 
darbinin- 

s sulaukti geresnio 
tai jau buvo netikęs. Turbut vi- rytojaus, tai visi Amerikos dar- 
są laiką dirbęs dėl republikonų, bininkai turime balsuoti vien 
o dabar dirbąs dėl demokratų, už darbininkų kandidatą — so- 
nes ir mitinge pristatydamas cialistų Thomas. Mes turime ne 
kalbėtojus, senu papratimu, kapitalistų kandidatus remti, 
kviesdavo juos kalbėti už re- bet savuosius, darbininkus, ku- 
publikonus. Tai butų menknie- rie ne kapitalistų, bet darbi-

Jei vargšas valgo vištą, 
reiškia, kad arba jis serga, 
ba ta višta buvo nesveika.

Mokytis, kirpt geriausia 
svetimos barzdos.

tai
ar-

ant

Maži vaikai neduoda miegoti, 
dideli — gyventi.

Jei kas pasiunčia j turgų dur
nių — pardavėjai tuomet tik 
džiaugiasi.

Sąskaita tvarkoje, pinigų ir 
betrūksta.

Niekuomet 
mirti.

Ožio reikia 
kio, arklio iš
durniaus iš visų pusių.

Geriaus yra 10 kartų sunkiai 
sirgti, negu vieną kartą leng-

nėra pervėlu nu-

saugotis iš prie- 
užpakalio, o nuo

Balsuok pas BudriKą
Norėdamas įsigyti gerą Radio, užeik pas mus. Dabar prieš rinkimus pas mus yra 
specialiai sumažintos kainos ir yra didelis pasirinkimas visokių modelių. Greitas pa
tarnavimas. Išmokėjimais. Radios parsiduoda tik geriausių išdirbysčių, k. v. R.C.A. 
Raidolos, Atwater Kent, Bosch, Majestic, Freshman, Zenith, Sparton, Victor, Kolster, 
Brunswick.

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mano. Mano pilnas išfcg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

104 Raktai, Oktavos, Triple 
ir Quadruple, su Fret-Work ant 
abiejų 
garsų

pusių, išduodančiu labai 
toną.
išspaudinta! Lietuviška 

Koncertinos 
Raktu. 
Dykai

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
MORGICIAMS

Mortgage Organization
C. J. Dankowski, ižd.

18-ta Gatvė

Folio No. 2 dėl 
solo, su Orkestros 

Katalogas

VITAK-ELSNIC C0.
4639 So. Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

Atwater Kent, 7 tūbų, elektrikinis 
setas su viskuo ... SI 29 
Atvvater Kent num. 40 ....... $77

Boshc ar Sparton 8 tūbų po S195

Eighteenth Bond &
I. F. Dankowski, pres.

1618 West
Pilna Fizinė ir Ana 
litinė Egzaminacija

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

BSSOI

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 735 puslapių knygoje. telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, • 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
pdBtds*

KAUNO ALBUMAS ........................ ..............,................. ..........
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................  S7JM1
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................  50c

Rašybos vadovl'Js su rašybos Žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................... .......................... ......— 55c
Namų darbai, uamihČ sąska’tybš ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

>2.50

51.50

>3.00

. 50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pavelykit D-rui C. C. Singley 
patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumą, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavo- 
ti iki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas ' 
pastovus ir tikras gydymas ir 
jis vartoja jį.
Dr. C.C. Singley M.D.

20 W. Jackson Boulevard 
Suite 1615, 

Phone Harrison 0150 
Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

Babies Love It
) ‘ - -

Del tjkilrio ir viduti* aesma- 
tarnų ii prietastiea dant* 

t aušimo, nieko nira geresnio 
kaip iis aaugna Kūdiki* 
Laiative.

Mrs. Wixslow’«
Syrup

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

• a anusipirk

RADIOLA
RADIOLA
RĄDIOLA

No. 18

JOS. f
3417-21 So. Halsted Street

RADIOLA .No. 60 .................................. S1 7
RADIOLA No. 62 ...........    gjj

gg ' RADIOLOS No. 100A Spykeris ........... .
gg RADIOLOS No. 103 Spykeris ,.......... $37 5

BUDRIU Ine.'
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SRIUBA IS KORNŲ KUMPIS IR KIAUŠINIAI 
SU DAŽALU

KOPŪSTŲ SALOTOS
■ .L—■ , >

1

1 virto

1 šaukštą cukraus
1/2 šaukštuko druskos
truputį pipirų
2 puoduku labai smulkiai 

šatkarotų kopūstų
2 šaukštu citrinų sunkos

1 i puoduko saldžios Smetonos 
arba milko.

Viską gerai sumaišyk. Išleng- 
vo sumaišyk milką su citrinos 
sunka ir užpilk ant kopūstų 
Laikyk </> valandos šaltoj vie
toj. Paduok prie mėsos ant 
salotų lapų.

uncijas sūdytų lašinių 
riekutes svogūnų 
puodukus smulkiai supjaus
tytų bulvių
keną kornų (21/2 puoduko) 
puoduką virtų tomatų 
šaukštuką druskos 
Šaukštuką cukraus

Pipirų pagal skonies
1 kvorta verdančio vandens
1 puoduką saldžios Smetonos 

arba milko.
Krekėsų.
Supiaustyk lašinius ir pake

pink kartu su svogūnais, pri
dėk bulves, kornus, tomates. 
Apiberk druska, cukrum ir pi
pirais, įpilk vandenį ir virk iš- 
lengvo pakol bulvės suminkštės. 
Nuimk nuo ugnies, supilk Sme
toną arba -milką ir paduok sta- 
lan karšta su krekėsais.

puodukas milko
puodukas vandens arba 2 
puodukai pieno 
šaukštai miltų 
šaukštai sviesto 
poudukas supjaustyto 
kumpio
kietai išvirti, supiaustyti 
kiaušiniai.
šaukštukas VVorcester dažn

io, truputį selerų druskos, pap
rikos.

Padaryk dažalą virdama pie
ną su miltais ir sviestu. Sudėk 
kumpį ir virk pakol kumpis bus 
gerai pervirtas. Pridėk kiauši
nius, Worchester dažalą, drus
ką. Pavirink truputį paskui 
paduok karštą ant džiovintos, 
baltos mėsos. Padabink su 
kapotom petruškom ir paprika.

RUSVŲ RYŽIŲ PUDINGAS

2,580

1/; puoduko rusvų ryžių 
valytų)

1/2 šaukštuko druskos 
puoduko cukraus

1 puoduką razinkų
4 poudukai pieno
Nutarkuok luobelę nuo 

citrinos
Nuplauk ryžius, sumaišyk 

su kitais pridėčkais, sudėk vis- j 
ką puodan, o puodą įstatyk į 
kitą indą su vandeniu, padėk 
peČiun ir kepk 3 valandas. Pa
maišyk kartas nuo karto. Ska
nus ir sveikas valgis. Paduok 
šiltą arba šaltą su pienu arba 
saldžia Smetona, cukrum 
namonais.

CUSTARD

ir

2580 
nelė. 
dos 
kios 
mieros 14, 
colių per krutinę.

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

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

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No -------—
Mieros .....................— per krutinę

(ne-

SU-

] Pacific nnd Atlantic Photo]

raliaus sunūs, kuris dabar lan- 1 ’
kosi Afrikoj.

ei-

Šeimininkėms
* patarimai

Atidarydama keną su aspara- 
gais, pradėk iš apačios, tuomet 
lengvai galėsi išimti juos, nesu- 
žeisdama.

. “‘T’— ■ 1 .........
Kad vanduo-lietus nesi kabin

tų prie automobiliaus langų 
(ypatingai iš priešakio) turėk 
automobily plonos 
maišiuką su pigia 
kartas nuo karto 
langą tuo maišiuku, 
lips prie stiklo.

taboka ir 
nušluostyk 
Lašai ne-

Idant žydinti tulipanai greit 
neperžydėtų ir neišskleistų sa
vo lapų, įdek mažų šmotuką 
vaško j kiekvieną tulipaną.

Purvais aptaškytus apsiaus
tus, lietaus apsiaustus, vaikų ir 
vyrų kostiumus lengvai galima 
išvalyti šitaip. Pirmiaus duok, 
kad truputį nudžiūtų, paskui 
nuvalyk tirštumos, o pagalios 
padėk po riekę žalių bulvių ant

JU

kiekvieno plėtmo.' Plėtmai iš
nyks.

Šėpą, kur laikai lininius ru
blis lovoms ir stalams apkloti, 
išmaliavok tamsiai mėlyna spal
va — lininiai ir kiti balti ma- 
teriolai nepagels taip greit.

Sustabdyk Tą Galvos 
Skaudėjimą 

paimdami vieną ai1 dvejetą 
ORANGEINE Miltelių, buk- . 
taro Receptas. Neturi nar
kotikų ar opiatų. Virš 8 
milionai sunaudota pereitais 
metais.
Visose aptiekose 10c. ir 25c.

QBANgę®e

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią 

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'I'AT yra piuku jeigu gali taip 
1 ' padaryt, io$j kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 

'dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar *-------- --
kaipo užmetimą tam žmogui O 
tuo tarpu 
metimas yra\daromas ir jums.

Listerine, dšptu tepalas, valo 
dantis nauju 
■nikai pagalios rado sustatė 
kurs iitikro švei nedrasky
damas dantų emales\— tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekorių. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

enoroms turėsite ta
1-but toks pat už-

2 kiaušiniai
J/i puoduko cukraus 
li/o puoduko pieno 
1 puoduką kornų “flakcs” 
l šaukštukas vanillijos.
Išplak kiaušinius, pridėk cuk

rų, corn flakes ir vanilliją. Su
pilk j vieną didelį išsviestuotą 
indą, arba j mažus puodukus, 
sudėk juos bletyn su vandeniu 
ir padėk j vidutiniai karšti) pe
čių ant 35 minutų. Išimk iš pe
čiaus kaip sukietės. Paduok vai
kams 
tiems

arba suaugusiems turin-
silpnus vidurius.

PLECKELIAI

Prieš vartojant naujas gumi- 
(‘ nes pirštines, įpilk pirštinen 
I truputį sodos, — lengvinus ga- 
! lesi nuimti jas, ir nebus pavo- 
1 jaus, kad jos greit supliš.

CREOMULSION
GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

SKALBIMAS YRA SUNKUS DARBAS!
vartojame puikiausias mašinas skalbimui, kokios yra padarytos, bet mes samdome stiprius vy- 

rus jas operuoti, — tai nėra moterų darbas. Lai paprasčiausias būdas išriš jūsų problemą: — Vis
ką suriškit į krūvą — patelefonuokit musų atstovui — ir jusu skalbimas atliktas!

WET WASH

Išplauti mink š t ą m e 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, Ketvertais 
ir Pėtnyčiomis

HYDRO
Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprosyti ir su-i 
dėti. Nešiojamieji dai- \ 
ktai sugrąžinami drė
gni.'

Seredomis, Ketvertais 
ir Pėtnyčiomis.

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat” skalbiniai 
išprosyti ir sudėti. 
Nešiojamieji daiktai 
sugrąžinami sausi.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš- 
prosyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reiknlinjęa. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

Pi anos and fine furnitūra 
keep their rich fmish with 
O-Cedar Polish. It cleans 
n* it polishea—with speed 
and safety. 4-oz. bot tie, 

30c; 12 oz., 60c.

Ofedar
VZ wrfolish

MOKYKLOS NURSK, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TŲ ŽINOTI HTA

W|

♦ y?15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinin 

svaras 9c
5 sv. nešiojamų daiktų
5 sv. “flat”. daiktų 

$1.6720 svarų $1.00 20 svarų $1.50puoduko sviesto
2/3 puoduko cukraus
1 kiaušinis
2 šaukštai pieno

’/j puoduko “all bran”
% puoduko razinkų (besėklių) 
1% puoduko miltų
1 šaukštukas baking pauderio 
% šaukštuko cinamonų 
i/2 šaukštuko gvazdikų 
l/t šaukštuko mace 
14 šaukštuko nutmeg 
1/2 šaukštuko druskos.
Ištrink sviestą, pridėk 

rų ir kiaušinį ir gerai išplak. 
Pripilk pieną, bran ir razinkas, 
taipgi perkoštus, sausus pridėč- 
kus. Atšaldyk, tešlą iškočiok 
plonai, supiaustyk kaip tinka 
su peiliu arba kokiu prietaisu ir 
kepk nekarštame pečiuje. Kuo
met pleckeliai atšals, aptepk 
juos su paprastu cukraus frost- 
ing ir apiberk kapotais riešu
tais arba all bran.

“KUR
I \

KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?“

Archer Wet Wash Laundry
3857-3867 Archer Avenue Visi telefonai Lafayette 9211

n
■ wiį

KALBĖDAMA aukiteanta mo- 
kykloa merui n omą apia aama- 
nint higieną, patyruai diatrik- 
to* nurM naeakd:

“Viena pagrindinių tai t y k- 
ihl dei merginų aveikatoo, rei
kia utlaikyti aiatemą norma
liame atovyja. Normalia mank- 
itinimae ir dieta turi būt var
tojama. Eaant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nea jia 
nekenkia aveikatai. Ypatingai 

. merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti 
jamas. Paimk

by-

cuk-

FLITTelefonuokit Šiandie ir daleiskit pertikrini tai
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)(Adresas)

(Miestas ir valst.)

ITUBBY

arto 
laukit* kiek- 
Joa nepadaryt

Paskiausios mados sporto suk- 
Galima siūdinti iš naujos ma- 

vilnonies materijos arba kito- 
sunkesnės materijos. Sukirptos 

16, 18, 36, 38, 40 ir 42

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus

4546 žieminė suknelė, 'rinka iš 
le materijos, nors geriausia išrody- 
tų išnaujos sporto materijos arba 
šilko. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

vartoti nalln*

nevnu* trumo.
TSujol rallt ___

rint kaip jąs Jaučiate*. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia Įdedu 15 centų ir prąšau at

siųsti man pavyzdi No ..........
Mieros .......................... per krutinę

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę* arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
• 5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
.rba krasos ženkleliais kartu su už

sakymu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 

šslstad St, Chicago, III.

fJERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

» . * I ' • *

Mes Paimam Visa Sunku Darba
Tiktai biskj reiks jums paprosyti

Visas skalbimo darbas yra sunkus, ypatingai dideli sunkus kavalkai. Kodėl neišban- 
dyt musų

HYDRO PATARNAVIMO
Visos paklodės išprosytos ir dėvėjimo drapanos gražinamos drėgnos.

Mes ŽINOME, kad mes galime UŽGANĖDINTI Jumis

= LAKE CITY LAUNDRY COMPANY™
Now, Let the Tooth Cool Off

ll’S A LOT OF NONSENSE 
YOU STACY'NG AVJAV FKOH 
SCHOOL ON'ACCODNT OF 
T HAT TOOTH -HE12E VOu'UE 
MiSSED AM ENTlRE \NE€K 
AMO THK TOOTH iŠ SO 
LOOSE ^OV COUtD livt H

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

antisep
tikas

Lr Prašali
na Gerk-

ma. Skaa- 
illjimi ir 
Koaijimą.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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RYTO BALSAVIMAI

Rinkimų kampanija pasibaigė. Ryto daugiau kaip 
trisdešimt milionu Amerikos piliečių eis balsuoti. “Nau
jienos” ragina savo skaitytojus paduoti savo balsus už 
Socialistų partijos kandidatus.

Darbininkams, farmeriams, mažiems biznieriams, 
profesionalams ir šiaip darbo žmonėms nėra prasmės 
remti Republikonų partiją, kadangi ji yra stambiojo 
kapitalo tarnas. Per visą priešrinkiminės agitacijos lai
ką Republikonų partijos kandidatas į prezidentus Hoo- 
veris nedavė nė vieno pažangaus sumanymo — nei Vi
daus, nei užsienių politikoje. Jisai žada tiktai tęsti tą 

pačią atžagaieivišką politiką, kurią vedė republikoniš- 
ka administracija per pastaruosius septynerius su vir
šum metus.

Nėra prasmės taip pat balsuoti už Demokratų kan
didatą Smithą, nes šią partiją irgi visiškai kontroliuo
ja stambiojo kapitalo interesai. Smithas savo prakalbo
se viliojo publiką, atakuodamas prohibiciją, bet jo pa
ties partija’ šitam klausime neina su juo. Pietinėse val
stijose, kuriomis Demokratai daugiausia remiasi, vieš
patauja aršiausi prohibicijos fanatikai. Taigi prohibi
ciją panaikinti Smithas negali.

Amerikos valdžia nepaisys darbininkų reikalų, ne
sirūpins bedarbiais, nesustabdys nelemto teismų įpročio 
“indžonkšenais” trukdyti darbininkų kovą už būvio pa
gerinimą — kol darbininkai nesusiorganizuos politiškai 
ir nepastatys savo atstovų į valdžios vietas ir įstatym- 
davybės įstaigas. Šiandie tokia politiška darbininkų or- 
ianizacija, nepriklausanti nuo kapitalistiškų politikie
rių, yra Socialistų partija. Ji dar nestipri ir laimėti rin
kimus dar neturi progos, bet balsuodami už ją darbi
ninkai gali padaryti ją galinga. Dar i\e taip seniai dar
bininkų partijos visur buvo menkos, o dabar jau dauge-

vatorjais nuversti MacDonaldo kabinetą, kas ir buvo 
atlikta. Darbiečių valdžiai paleidus parlamentą ir pa
skelbus rinkimus, liberalai su konservatoriais šoko 
bendromis jėgomis “naikinti” socialistus, panaudodami, 
kaipo baidyklę prieš juos, kokį tai misterišką “Zinovje- 
vo laišką”.

Šitas abiejų kapitalistiškų partijų užpuolimas ant 
Darbo partijos pasibaigė tefiads ne socialistų išnaiki
nimu, bet liberalų susmukimu. Valdžia darbieciams bu
vo išplėšta iš rankų, ir ją pasiėmė konservatoriai. Dar
bo partija prarado keturiasdešimt vietų parlamente 
(nors jos balsų skaičius padidėjo milionu ir trimis šim
tais tūkstančių), bet liberalai pravedė viso tik apie pen
kiasdešimt savo atstovų ir pasiliko beveik be jokios įta
kos.

0 dabar, vos už dešimties metų po to, kai Lloyd 
George įtikinėjo pasaulį, jogei Darbo partija dar šioje 
gentkartėje negalinti tikėtis pakankamai “subręsti”, 
kad pajėgtų valdyt tokią milžinišką valstybę, kaip Di
džiosios Britanijos imperija, — dabar ta Darbo partija 
jau sumuša rinkimuose ir konservatorius, ir liberalus 
kartuI

Pažymėtina, kad pranešime apie lapkričio 1 d. bal
savimų rezultatus komunistai visai nepaminėti. Matyt, 
kad jų nepraėjo nė vienas, arba taip mažai, kad tai ne
turi jokios reikšmės. Tečiaus komunistai Anglijoje da
bar kovoja prieš Darbo partiją iš visos “sylos”. Jie pra
našavo, kad darbininkų minios tuojaus pabėgs nuo “iš
davikiškų” Darbo partijos vadų, kaip tik jie, komunis
tai, išstatys rinkimuose savo atskirus kandidatų sąra- 
ŠUS. *

Pasirodo, kad nei kapitalizmo, nei bolševizmo jėgos 
neįstengia sustabdyt darbininkų progresą, kuomet jie 
gerai susiorganizavę ir tvirtai pasiryžę. Tą patį reginį 
mes kada nors matysime ir Amerikoje.

Atsišaukimas j Balsuotojus

pat bus ir čia, nes Amerikos darbininkai, galų gale, yra 
tokie put žmonės — su tokiais pat reikalais, su tokiu 
pat protu — kaip ir visi kiti darbininkai kapitalistiniam

Taigi, kam balsuoti už kapitalistų partijas, kam be 
reikalo mesti savo balsą šalyn? Atiduokite geriau savo 
balsus Socialistų kandidatams, Thomasui ir Maureriui!

pinasi darbininku, kuomet ji: 
sai tampa išmestas į gatvę? Ar 
Republikonų arba Demokratų 
kandidatai žada tuom rūpintis? 
Šitų klausimų jie savo agitaci
nėse kalbose nė pelietė. Visa, 
kas jiems buvo svarbu, tai įti
kinti lobininkų klasę, kuri turi 
daugiaus turto, negu gali su- 

i vartoti, kad jos lobiai, išrinkus 
naują valdžių, augs dar spar
čiau.

Milionams žmonių, kuriems 
tenka diena iš dienos sunkiai 
kovoti dėl duonos kąsnio, nuo 
tų kapitalistų’lobių nei šilta, nei 
šalta. Todėl ko darbo žmonėms 
paisyti, kuri tų kapitalistinių 
partijų paims viršų! Tegu jas 
remia tie, kam jos tarnauja; o 

‘ darbo žmonės privalo savo rei-

MILŽINIŠKAS SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS 
ANGLIJOJE

Lapkričio 1 d. Anglijoje įvyko rinkimai į miestų 
tarybas. Didžiausią pasisekimą turėjo Darbo partija. 
Ji tik viena padidino savo atstovų skaičių, o visos kitos 
partijos prakišo. Darbiečiai laimėjo 118 naujų vietų ta
rybose, konservatoriai prarado 58, o liberalai prarado 
13. Matyt, kad buvo da ir daugiau pralaimėjimų (gal 
būt, kokių nepartinių sąrašų), kadangi konservatorių 
ir liberalų prarastų vietų skaičius toli-gražu nesusilygi
na su Darbo partijos “pelno” suma.

Aišku, kad Anglijos socialistai jau ima nustelbti 
abidvi kapitalistiškas partijas. Amerikos koresponden
tas, kuris pranešė tuos rinkimų rezultatus, sako, kad 
jeigu toks piliečių nusistatymas, koks pasireiškė šituose 
balsavimuose, bus ir renkant Anglijos parlamentą atei
nantį birželio mėnesį, tai Darbo partija gaus milžinišką 
daugumą parlamente ir galės sudaryt valdžią, neidama

Vienintelė partija, kuria dar
bininkai ir kiti biednesnieji 
žmonių sluoksniai gali pilnai 
pasitikėti, šiandie yra tik So
cialistų partija. Jai dar nepa
kanka jėgų nugalėt įsisenėju-

Piliečiai ir Pilietės!
Lapkričio 6 dieną jus rinksi

tės šio krašto valdžią. Tai yra 
svarbus momentas gyvenime 
šalies, kuri tvarkosi demokrati
niu budu. Rinkimų dieną kraš
to likimas vėl atsiduria žmonių 
rankose, nes jie savo valia gali 
tą dienų pastatyti tokią valdžią, 
kokios jie nori.

Mes raginame, kad jus eitu
mėte į paskirtas balsavimui 
vietas ir pasinaudotumėte savo 
politinėmis teisėmis. Mes te- 
čiaus kartu raginame jus, kad 
prieš atiduosiant savo balsus 
rimtai pagalvotumėte. Už ku
riuos kandidatus .balsuoti ? Ku
rios partijos programui pritar
ti? Kurių kandidatų prižadais 
tikėti?

Po keleto mėnesių smarkios kalus ginti, 
rinkimų kampanijos turėjo jau 
paaiškėti kiekvienam suaugu
siam vyrui ir moterei, kad tar
pe dviejų didžiųjų politinių par
tijų nėra jokio principų skirtu
mo. Tiek Republikonai, tiek De
mokratai yra stambiojo kapita- čias kapitalistų partijas, bet vi
lo partijos: kapitalistai jas abi sur, kur ji turėjo progos daly- 
kontroliuoja, joms vadovauja ir vauti įstatymų leidimo įštaigo- 
nustato jų politiką.

Gal kas mano, kad jas skiria 
religijos klausimai? Bet kapi
talo interesai šitų skirtumų ne
paiso. Protestonas kapitalistas 
taip pat išnaudoja darbininką . 
pro tęs toną, kaip ir kataliką, žy
dą arba “bedievį”; ir ne kitaip ‘ 
elgiasi kitų tikėjimų kapitalis
tai. Religiniai ginčai šioje rin
kimų kampanijoje buvo keliami 
tiktai tuo tikslu, kad balsuoto
jų akys butų nukreiptos nuo 
tikrai svarbių žmonėms reika-

Tik žmonėms akis apdumti 
buvo keliamas taip pat ir prohi- 
bicijos klausimas. Nors Demo
kratų kandidatas reklamavosi 
savo “šlapumu”, o Republikonų 
kandidatas savo “sausumu”, bet 
juodu abu yra iškilmingai pa
sižadėję vykdinti aštuonioliktą
ją Konstitucijos pataisą, kuria 
prohibicija buvo įvesta Jungti
nėse Valstijose. Šią konstituci
jos pataisą atšaukti nėra nuta
rus nei Demokratų, nei Republi-I

Taigi Anglijos darbininkai jau stovi ant slenksčio j 
valdžią. Dešimt metų atgal niekas nebūtų tikėjęs, kad 
tai gali taip greitai įvykti. Kai po didžiojo karo buvo 
paskelbti Anglijoje pirmieji visuotini rinkimai, tai gar
susis liberalų vadas Lloyd George žodžiu ir raštu įro
dinėjo visuomenei, jogei balsuot už darbininkų partiją 
esą visai neišmintinga, nes ta partija esanti “nesubren- 
dus” ir negalėtų valdyt šalį. Nuo to laiko darbiečiai bet
gi jau kartą buvo patekę valdžion ir per devynis mėne- 
rius vedė krašto reikalus gabiau, negu konservatoriai 
arba liberalai.

Ta pirmoji Darbo partijos valdžia buvo silpna, ka
dangi parlamente ji turėjo mažiau kaip trečdalį vietų, 
ir ji buvo priversta naudotis liberalų parama. Libera
lai ją rėmė, bet kai jie pamatė, kad darbiečių gaidžiai 
sekasi tvarkyti kraštą ir kad miniose ji įgyja vis dau
giau pritarimo, tai jie persigando ir susitarė su konser- Ne. O ar dabartinė valdžia ru-

jse, miestų administracijose ar 
kitose kuriose atsakomingose 
pozicijose, ji pasižymėjo gabu
mu ir nuoširdžiu atsidavimu 
žmonių gerovei.

Reikia, kad ši partiją augtų 
ir stiprėtų, kaip kad augo ir 
stiprėjo darbininkų partijos se
klesniosiose kapitalizmo šalyse, 
iki pasiekė to laipsnio, kad šian
die jos jau gali eiti prie visiško 
valdžios paėmimo į savo ran
kas. Rinkimų diena yra pato
giausias momentas ją sustiprin
ti. Taigi mes raginame visus pi- 

. liečius ir pilietes lapkričio 6 
dieną balsuoti už kandidatą j 
prezidentus Norman Thomasą, 
kandidatą į vice-prezidentus 
James II. Maurerį ir visus ki
tus Socialistų partijos kandida
tus.

LSS. Pildomasis Komitetas.

Svarbiaus, negu alus ir degti-! 
nė, yrę. klausimas, kaip padaryt. 
gyvenimą. Milžiniškai daugumai, 
žmonių gyvent reiškia dirbt.) 
Bet ar kapitalistai užtikrina dar
bininkams teisė turėt uždarbį ?

Kas
Kas 
Kas 
Kas
Tai
Tai
Tai 
Tai

KAS7

mitingus suardo? 
bijo savo vardo? 
visur ubagauja? 
tveria fondą naują?
tvorščiai raudonieji, 
Maskvos tarnai, 
bolševikai tikrieji, 
lietuviški tranai.

Pu t pelą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviški ponai nosis ke
liantys labai aukštai.

P-nas Pronskus Lietuvoje ve
dė ir sugrįžo Chicagon jau 'ne
be “bečleris”, ale “pilnas” vy
ras. Nn.

Sugrįžo iš Lietuvos ' Rridgeportas
Bridgeporto kolonija turtinga 

profesionalais. Bet kur jų dau
giau susispiečia, ten daugiau ir 
biznio visiems yra. Nesenai 
Bridgeporte atidarė savo ofisą 
žymus gydytojas, specialistas 
vaikų ligų, šio naujo gydytojo 
pavardė yra — M. F. Rathbun, 
M. D., jo ofisas randasi 3337 S. 
Morgan St. Jis iki šiol buvo 
Chicagos Miesto Ligoninėj per 
7 metus ir ten gydė vien tik vai
kus. TUo budu Dr. Rathbun tu
ri didelį patyrimą gydyti vaikų

Lietuviai gali prie jo

Chicagon sugrįžo iš Lietuvos 
p. Petras Pronskus ir apsigyve
no adresu 2139 W. 24th St.

P-nas Pronskus, per aštuonio
lika metų nematęs tėvynės, iš
važiavo Lietuvon 19 d. liepos, 
1927 m. Taigi Lietuvoje jisai iš
buvo daugiau, kaip metus. Vie
šėjo didžiumą laiko Kretingoje.

Kokių įspūdžių parsivežė jis 
apie Lietuvą?

Ir malonių ir nemalonių. Sma
gu buvo iš karto. Malonus žmo
nės, maloni šalis.

Bet matė ir tokių yvykių, ku- ligas.
rie nepatiko, kurių užgirti nega- kreiptis, jei jų vaikai suserga.
Ii. Jam teko pamatyti, kad vir
šininkai girtauja, nežiūri darbo. 
Jei atvažiuoja pas viršininką u- 
kininkas nuo kokių 7 ar 8 my
lių tolio, tai ne retai pasitaiko, 
kad viršininkas “neturi laiko”

Cicero
Dar dvi savaitės, ir jau iš-

patarnavimui atlikti. O tas lai- kilmės Draugystes Lietuvių Ra
ko neturėjimas dažnai reiškia metinis vakaras šau
ti ktai tą. kad viršininkas perei
tą naktį girtavo ir dabar jam 
#a.lvą skauda. Gi žmo&us, atva- 
žiavęs tiek kelio, turi laukti, iki 
viršininkas “ras laiko.”

Anstoliai, anot p. Pronskaus, 
pasižymi irgi ne kažin kokiu 
energingumu pareigas eidami: 
jei reikia išieškoti nors nedidelė, 
suma pinigų, tai jie “ieško” ko
kius metus ar porą metų laiko. 
Ieškodami gi “medžioja” litus: 
stengiasi gauti iš vieno už tai, 
kad “ieško”, o iš kito už tai, kad

Ne geresnė nė Salantų polici
ja: žiauri, plėšia. Kaip eina sa
vo pareigas policija, gali paro
dyt sekamas pavyzdis. Policija 
sugavo jauną vaikiną, Anisę žel
vį (Dvariečių kaimo, Platonų 
valsčiaus), su šnapsu. Vaikinas 
jautėsi nusikaltęs, bet buvo bied- 
nas, pinigų neturėjo. Jis norėjo 
eiti kalėjiman. Bet policija, a- 
žuot areštavusi už nusikaltimą, 
žiemos laiku atėmė iš vaikino 
kailinius ir kitus šiltesniuosius 
drabužius ir paliko vienmarški
nį.

Ūkininkai šiemet suvargę, 
ypač kai kuriose vietose. Mat, 
•derlius buvo prastas, ba javai 
prigėrė. Ypatingai sunku ūki
ninkams apie Šiaulius ir Tau
ragę.

Darbininkų, ypač moterų už
darbiai menki. Vidutinio bran
gumo pietus Lietuvoj kainuoja

nūs parengimas.
Programą pildys Jaunoji Bi

rute; bus suvaidinta, ko
medija “Kas bailys?“ Tai yra 

I labai juokingas veikalėlis.
O juokustik visi mčgia. 

Vadinasi, kai bus pildomi vieni 
numeriai, tai publika galės 

* juoktis, o kiti, tai rimtai tėmy- 
ti ir gėrėtis jaunuoliais, kurių 
bus apie porą tuzinų.

Tai Jaunuosios Birutes armi
ja. Musų kaimynai chicagiečiai 
yra laimingi ir turtingi: jie tu
ri didelių ir mažų dailės mėgė
jų. O kuo mes, ciceriečiai, ga
lime pasidžiaugti?

Ar nebūtų laikas* ir mums 
pagalvoti apie ką nors panašų? 
Vidurinės srovės piliečiai, kon
centruokime savo jpgas!

Na. apie tai tegul palieka 
tam kartui pakalbėti.

Ciceronas.

Smulkios žinios

ki

Polanski, 15 mėnesių kūdikė
lis, 4603 So. Winchester Avė., 
nuplikytas kava. Motina dėjo 
kavos puodą ant stalo pusry-1 
čiams. Vaikas pasipainiojo po 
kojų, puodas išslydo iš motinos 
rankų ir apipylė vaiką. Vaikas > 
ligoninėj.

Helen Dehue, 28 metų, gyv.
439 West 17th St., pašauta į, 

pustrečio lito. O lietuvė m°te-;^aĮrę ranka namuose '566 W.
ris dirba visą dieną 'už pustre
čio lito, maitindamasi savo val
giu. Nusiperka silkę, pasiima 
duonos ir mint# ja. Bet ir sil
kių nedaug nusipirksi, nes 8 
silkės kainuoja vieną litą, o’ 
duonos svaras 40 centų (lietu
viškų). Iš tokių uždarbių gyve
nimas ne kokis.

Lietuvos piliečiai ne prošal) 
prigauti “amerikontų”: kai už
girsta kad “amerikontas” par
važiavo, tai net iš toli jie atva
žiuoja, siūlo jam tai žemę pirk
ti, tai ką kitą, o kai kada net 
merginą pasiūlo apsivesti.

Teismai, kuriems p. Prons- 
kui gyvenant Kretingoje teko 
prisižiūrėti, išrodo labai povai 
dirbantys. Bylinėtis gi lietu
viai mėgia. Susipyko, vienas 
kitą ne labai mandagiai pava
dino, tai, žiūrėk, jau ir byla 
teisme tapo įrašyta.

18th St. Tuose namuose Felix 
vartė revolverį ir nety- 
iššovė. Mergina ligoni-

LukAs 
čiomis 
nėję.

Kittie Giercis, 19 metų, gyv. 
4051 Artesian Avė., sužeista 
auto nelaimėje. Autas, kuriuo 
ji važiavo, susidūrė su kitu ties 
51st St. ir VVestern Avė. Vie
no auto šoferis buvo J. Sevvick, 
o kito Alvinas žukovvski.

Pranešimas
Pamokos skambint pianą pra

sidėjo antradienyje, spalių 30 j 
d., Swing mokykloje. Jos bus) 
duodamos čia kiekvieną antra
dienį nuo 3 valandos po pietų, 
sulig patarimu Chicagos mo
kyklų superintendento, Wm. Bo-

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MAC
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas AKT. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
J210 So. Halsted St. Chicago, 111.

Tolephone Victory 1266

gano. Mokytojai yra p-ni C. E. 
Cassidy.

Už pamokas reikės mokėti 
$3.50. Vienas doleris iš tų pini
gų eis gaidoms nupirkti, o du 
su puse kaip atlyginimas už mo
kinimą. Už šiuos $2.50 bus duo
ta 10 pamokų. Taigi viena pa
moka kaštuos tik 25 centus.

Kiekvienas kūdikis, astuonių 
metų ar senesnis, gali įstoti mu
zikos kleson. Klesos mokiniai ir 
mokinės gali būti ne vien Swing 
mokyklos auklėtiniai ir auklėti
nės. Kurie norėtų gauti plates
nių informacijų, tegul pasitei
rauja pas p-lę M. IIowe, Svving 
mokyklos perdėtinę.

Mokykla planuoja taipjau su
daryti klesą pamokoms smui
kuoti tais pačiais pamatais, kaip 
-ir pianui skambinti. —Debatai.

REIKALINGA
1,000 senų Radio ir Phonogra- i 
fų. Nėra skirtumo kaip seni, 
nors ir crystal setas, mes nu
teisime jums sulig vertėt da
lį mokesčio ant naujų Radio.

Šitas gražusŠitas gražus Atvvater Kent 
i elektrikinis setas su yiskuo, 
su 7-mios tūbomis ir 'Dyna- 

Imic Speakeriu. Dykai pri
jungiamas prie elektros; tik-į 
:tai-•••••••..................S138

Majestic, 7 tūbų, Modelis
71 už $137.50

Spartan 8 tūbų, su tubo- 
| mis, už   1R147SI 47

Radiola 18 už ..... $95
Bosch už .... $132.50

Krautuvė atdara vakarais.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Minėsią!* tumala*

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metai--------------- $1
Kopija ..................... ....... 10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

P K o ii e V i r i; ima *2054

JOSEPH VILIMAS
N 11 f n u Statymo 
KONTRAKTORIUS

558 S Waiih|enaU Avc. Chicago, III
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ŽINIOSAl

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS, Chicago, III.

Rytoj balsavimas Roseland
Rytoj, t.y. antradienyje, lap

kričio 6-ta diena, balsavimas 
kandidatų prezidento ofisui ir 
kitoms valdvietėms. Vietos 
balsavimui bus atidarytos 6 v. 
ryto. Nužiūrima, kad iš ryto 
bus mažiau susigrūdimo. Pata
riama balsuojant dabotis, kad 
nesugadinus balotų, ba klaida 
balote reiškia, kad balsas eina 
niekais.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratilis turės susirinkimų ant
radienio vakare, lapkričio (> d., 
Strumilų salėje.z Visi nariai da
lyvaukite, nes reikia darbinin
kus išrinkti Ratelio rengiamam 
vakarui, kuris įvyks lapkričio 
11 d. Strumilo svetainėje.

— Valdyba.

•morėje, Marylando valstijoje.
Be to, tapo paskirta pradžiai 

penkiolika milionų dolerių sta
tyti ant nupirkto žemės ploto 
antrą Atlantiko pakraščiuose 
šios kompanijos fabriką.

• Fabrikas bus statomas dirbi
mui kabelių ir vielų. Padidinti 
išdirbystę reikalas gimė didė
jant Bell Systemos užsaky
mams.

Del p'-, x''+'”mo šio nąujo fab
riko d*. Kituose dviejuose 
kompanijos fabrikuose nesuma
žės, priešingai - ■ dirbtuves, 
kurios yra Kearny ir Havvtor- 
ne, taipjau didinamos.

Bridgeport
Melrose Park šaunus jubilėjus

Balsavimai busią 
teisingi

Pavieto teisėjas, Edmund Ja- 
recki, vyriausias prižiūrėtojas 
balsavimo dėžių rinkimų dieno
je, užbaigė ruošimosi balsavimo 
dienai. Anot jo, apart regulia- 
rės policijos, kuri dabosianti 
balsavimo vietas, dar busią 
daugiau kaip 2,500 privačių da
botojų. Tikimasi, kad po visų 
skandalų ir grand džiurių tyri
nėjimų, įvykusių po “primary” 
dienos balsavimų, dabar rinki- 
mųdienoje bus ramu ir rinki
mai bus teisingi.

Penktadienio “Naujienų” lai
doje buvo pažymėta praneši
me, kad sekmadienyje, lapkri
čio I d., kalbės naujai susitvė
rusiam lietuvių politikos kliu- 
bo susirinkime adv. K. Gugis. 
Turėjo gi būti — Dr. George 
(lūžis. Pranešimo rašytojas, 
informuotas apie kalbėtojus 
per telefoną, sumaišė pavardes.

— V. P.

Cicero
Western Electric statys dar 

vieną dirbtuvę

Gyvulių paroda
Chicagoje

Didžiausia dirbtuvė Ciceroje, 
nuo kurios žymioj dalyje pri-’ 
klauso viso Cicero miesto ger-

Spalių mėnesio 27 d., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje į- 
vyko Vinco ir Magdalenos Ma- 
kaveekų 25 metų šeimyninio 
gyvenimo jubilėjus arba, kaip 
mes vadiname, sidabrinės ves
tuvės.

Nors iškilmės prasidėjo ir 
vėlai (nes dalyviai didžiumoj 
buvo biznieriai), bet svečių pri
sirinko gana gražus būrys. 
Linksminosi visi prie šaunios 
muzikos kol šeimininkės priren
gė vakarienę.

Štai jubilėjaus kaltininkai pa
kvietė svečius. Susirinko sve
čiai salėn, kurioj vakarienė ren
gta. Tuojaus pamatė, kad čia 
esama gabių šeimininkių. Sta
lai išpuošti, valgiai įvairus. Do
vanomis apkrautas stalas. Su

nierius. Jo pastangomis tapo 
suorganizuota visiems Chicagos 
ir apielinkės lietuviams žino
ma The People Furniturc kom
panija. šis darbas, turiu pasa
kyti, pradžioje buvo gan sun
kus, daug energijos ir pasišven
timo jis reikalavo. Bet pasiry
žimas pergalėjo viską. Rakan
dų krautuvė tapo uždėta. Pas
kiau prisidėjo daugiau gabių ir 
darbščių bendradarbių, kurie 
sąžiningumu, mandagiu patar
navimu išplėtojo kompanijos 
darbuotę tiek, kad šiandie ji 
jau apima ne tik Chicagą ir jos 
apiclinkėes, bet ir tolimesnes 
vietas.

Aš nuo savęs linkiu p. iMaka- 
veskui ir toliau darbuotis šio
je srityje teisingai ir sąžinin
gai, o ateitis už tai suteiks dar 
daugiau džiauksmo ir malonu
mo, negu buvusiam jubilėjuje.

Julius.

PRANEŠIMAI Lietuviai Daktarai

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

7

Didelis susirinkimas Greater Pull- 
nu i Uthuanian B et te r Government 
Club esančių ir naujų narių jvyks 
Pirmadieny], Nov. 5, 7:30 vai. va- 
ka e, 10653 Michigan Avė.. Visi pi
lie iai ir visos pilieties kviečiami. 
Daug svarbių politikos reikalų bus 
svarstoma. T. H. Petkus, rašt.

Roseland.—Lapkričio 6 d., 8 vai. 
vak., Aušros kambariuose, 10900 S. 
Michigan Avė. jvyks Lietuvių Im- 
provement and Benefit Kliubo pa
prastas susirinkimas. šiame susi
rinkime bus pranešimas komisijos iš 
suvienytų kliubų, bus ir kitokių pra
nešimų ii* svarstoma nauji ir neuž
baigti dalykai. Visi kliubo narai 
atsilankykite. J. Tamašauskas, sekr.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomos per 25 
hi. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gai ir akušeris.

Gydo staigus ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Bay ir kitokius

Union Stock Yards trobesiuo
se gruodžio mėnesį rengiama 
paroda galvijų, avelių, kiaulių, 
arklių, o taipgi javų ir pašaro. 
Nužiūrima, kad vien parašo ir 
jauvų pavyzdžių (sampelių) 
šiemet parodoje busią apie 6,- 
OOC; kad gyvulių bus atgaben
ta apie 16,000.

buvis, ir viena stambiausių dir
btuvių ne tik Chicagoje, bet ir 
Amerikoje, šiomis dienomis už
pirko didelį ( žemės plotą Balti-

Bar viena bomba

Pašautas policininkas
Rasiąs pašautas \Vm. Rey- 

ley, policininkas, gatvėje prie 
jo karo. Pašautasis policinin
kas pranešė, kad jį- pašovę bro
liai Paul ir Angello
priklausantys butlegerių 
gei 
ko, 
tai, 
me
rį jie operavo.

Sprogo dinamito bomba val
stijos kongresmano, Curano, 
26-tos vardos buveinėje, adre
su 1833 So. Ashland Avė. Ma
noma, kad bomba išsprogdinta 
ryšyje su rinkimų kampanija.

sėdo visi.
Užkandus prasidėjo kalbos ir 

sveikinimai bei linkėjimai pp. 
Makaveckams. Visi linksmus, 
ūpas geras.

Nors buvo daug ir gražių lin
kėjimų išreikšta pp. Makavec
kams vakarienėje, man norisi 
dar žodis kitas tarti. Norisi 
priminti, kad Vincas Makavec- 
kas yra gabus ir patyręs biz-

J. F. -RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by st ės.

O F I S A S :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 • 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Alagna, 
gen- 

Anot pašautojo policinin- 
Alagnos supykę ant jo už 
kad jis dalyvavęs užpuoli- 
ant naminės bravaro, ku-

$300 dovana už nušovi-l 
mą holdaperio * |

Policijos komisionierius W. 
F. Russell išleido pranešimą, 
kad ateityje kiekvienas polici
ninkas, kuris nušaus holdape- 
rį, gaus $300 dovanų už atliktą 
žygį.

Lietuvių Laisves Kliubas laikys 
susirinkimą antradienio vakare, lap
kričio 6 d., Chicago.? Lietuvių Au
ditorijoje. Susirinkimas prasidės 
kaip 7:30 valandą. Gerbiami drau
gai, malonėkite pribūti visi laiku. 
Tinime daug svarbių reikalų ap
svarstyti. K. J. Dcmereckis, rašt.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMRINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroc 0455
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodame tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St. -

S. W. cor. Lake ir Halsted Sis.

Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5913 Į
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rcs. 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suitc 3.
Prospect 1028

Rcs. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 111.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

Akių Gydytojai LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Al tiekos 
CHICAGO, ILL.Pastaba: Mario ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 

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

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 ar Bandoljjh C800

M. F. Rathbun, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas vaikų ligų 
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

Phone Boulevard 2418
Rezidencijos Phone Republic 9107 
Valandos: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Rcsidencc Tel. Fairfax 6352

GYDO
/Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
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 piet 

TELEFONAS CANAL 1464

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

Tel. Lafayctte 4146
Valandos:

nuo 9 iki 11 v. ryto, 
nuo G iki 9 vai. vak. į

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OI ISO VALANDOS:

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

Phone Miihvay 2880

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi gaivus skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spccialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
lau (los nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland A ve.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 7188
Roz. Tol. Hemlpck 2615 j

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St., Chicago, Ui.

Tol. Heinlock 8151

DAKTARAS DEAN SPECIALISTAS 
64 W. Randolph St., Room 604

Radikalus gydymas visų kroniškų 
lytyškų ligų vyrams ir moterims. 
Odos, kraujo, inkstų, pilvo ir t. t. 
Taipgi ausų, nosies ir gerklės. Va
landos nuo 10 iki 7. Nedėldieniais 

nuo 12 iki 2 vai. po pietų.S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborius 

Balzomuotojas

2314 W. 23rd 1’1. 
Chicago, Iii.

Patarnauja laidotu- 
Ivėse kuopigiausiai.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

ir

ŽMOGAUS 
AKIS

pažĮstatui esat nuošir- 
suteikti jain paskutinį

Nuliūdę liąkame,
Moteris, Sūnūs, duktė ir giminės.

Visi a. a. Antano Rebzdds giminės ir 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telephone 
Boulcvard 4139.

ANTANAS REBZDA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 1 dieną, 6 valandą 
vakare, 1928 metais.
43 metų amžiaus, gimęs Lietu
voje, Kauno rėdyboj, Tauragės 
apskrityj, Švėkšnos parapijoj, 
Žąsyčių kaime. Paliko 
liame nuliudime moterį 
po tėvais Kunckaitę, sūnų Ka
zimierą 12 metų ir dukterį Va
leriją 9 metų. Taip pat paliko 
dėdę Franciškų Jašą, dvi pus
seseres ir.švogerius Agotą ir 
J. Juraškus, Oną ir Tadeušą 
Alijošius, krikštą sūnų V. Ju
rašką ir gimines, / "
Lietuvoje paliko senų 
ė ir 
mininką, 
Kastantą, 
randasi 5923

sulaukęs

au rages
- - - J 
dide-
Oną,

Amerikojt. 
motinė

5 brolius; Pranciška, Do- 
Justiną, 

Kūnas
So. Racine Avė.

Povilą ir 
pašarvotas,

Laidotuvės
Lapkričio 6 
ryte iš namų j Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio 
lydėtas 

y nes.

jvyks Utarninke, 
dieną, 8 valandą

sielą, o iš ten bus nu- 
j Šv. Kazimiero kapi-

KATRINA BALSIENE 
(Po tėvais Grigaliunaltė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 2 dieną, 10:30 vai. 
ryte, 1928 m., sulaukus 27 m. 
amžiaus, 
lahoma. 
liūdime 
Katriną 
nislovą, 
seris, 
nes, taipgi gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 12140 South 
Wentworth Avė.

Laidotuvės Įvyks Utarninke, 
Lapkričio 6 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų i Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, West Pūli
niai), kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kąįrinos Balsie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, duktė, tėvai, 
seierys ir gimines.

Luidiotuvfše patarnauja gra
binius, Eudeikis, Tel. Yards 1741

gimus VVilberton, Ok- 
Puliko dideliame nu
vyrą Juozą, dukterį 
7 mėnesių, tėvą Sta- 
motiną Oną, tris se- 

Mildred, Aliece ir Ag-

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Lietuves Akušeres
Phone Victorv 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

Stato Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės' 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pcnnsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laiko 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką p a t a r i-! 
inas dar ir ki-l 
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 

. rasite pagalbą. 
I Valandos nuo) 

8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 

I 6 iki 9 vai. vak.

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
lia siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS;
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo ) ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

Advokatai

Tel. Victorv 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare
Nedėlioj nuo 10 iki 1

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertai tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Pastebėki! mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedčliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Pitone Canal 0523

f LietuviaiDaktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumpt 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
■ iiia II ilzi <1 valandai vakiiru

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South /\|įilaiid Avenue 
Telefonus Boulevard 7820 

Res.» 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospedt 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 Wcst 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplevvood avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
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

OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St. 

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

Pčtnyčios

John Kuchinskas ir
Phone Lafayette 5820 j Balys F. Mastauskas

DR. J. A. PAUKŠTYS Lietuviai Advokatai
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė., 

Chicago, 111.

Tel. Brunsv.ick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Mihvaukee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvvaukee Avenue
Valandos: 12 ’ki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Serecios vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal sutarti

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue , j 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12

Bes. Telephone Plaza 3209

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. J)rexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7 -8 vak. 
Nedeliomis ir šventąil. 10—12 dieną

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 

Seredoj ir Pėdnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p. 

lOHN B? BORDŪf 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS”
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
i Room 1502
CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydo Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Kuom 852 Otis Bld«.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6156 S. Whipple St.
Heinlock 4080



I

6

i

Tarp GhicagoS| 
j Lietuvių ||

Paieškoma giminių

Malda prieš rin 
kimus

Dieve, kurs žinai mus 
Piliečius saugoj i dorus, 
Kurs rūpinies gerove 
Visos žmonijos dorove, 
Pažiūrėk rinkimų laiku 
Ant savo vaikų!
Liepk balsuoti už Bigj,

norus,

Stanislovas Druktenis, 60 
metų, rastas negyvas namuose, 
kuriuose gyveno, būtent adresu 
155 T So. Paulina street, lap
kričio 2 d. Koroneris pripaži
no širdies ligą. Kūnas randasi 
pp. Eudeikių laidotuvių ištai
goje, 4605 So. Hermitage avė. 
Chicagoje yra keturios vėlio- 
nies pusseserės. Jos yra prašo
mos atsišaukti, kad galėjus 
laidoti nabašninkų. — Nn.

Bridgeportas
Mirė ligoninėje.

pa

Ne už Kelį, Bingį ar Brauną, 
Ne Tonį, Tampsoną ar Tauną. 
Kai lūkesčiai išnyks
O žvaigždės ant musų nepyks;

irKai nebus vilties, plaukų i 
dantų

Ir aš vešiu troką lentų, 
Kaip smagu bus atsiminti, 
Kad Bigis gali rankas trinti 
Ir visokius kyšius imti.
Mums bet neleisk nusiminti, 
Dieve, kurs angelus valdai 
Ir musų rinkimus tvarkai — 
Apšviesk mus menką protą. 
Įdėk į rankas tikrą balotą, 
Ant kurio yra vardas Bigio, 
O ne Džigio, Skvigio ar Bigio, 
Kas butų, jei Bigis

Juozas Kisielius — Butkus 
nuvirto nuo laiptų, persiskėlė 
laivų. Tapo nugabentas pavie
to ligoninėn, kur mirė. Kūnas 
)ašai*votas p. Masalskio koply
čioje, 3307 So. Auburn avė. 
Koronerio tyrinėjimas bus šių 
savaitę. Laidotuvės . pirmadie
nyje. —Nn.

Bridgeportas
Socialistu prakalbos

' —- '■ — ■   .......
vo, lai nesigailėjo atsilankę* 
Tokį aiškų analizą (išdėstymą) 
politinės šalies padėties, 
padarė drg. P. Grigaitis 
prakalbose, retai kada 
išgirsti.

NAUJIENOS, (Mm ffl. PHTi^dijani.£» lapkr. 6>

Nn

Roseland

kokį 
šiose 

tenka

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
/ 1

Educational
Mokyklon

Financial
Finansai-Paakoloa

\Vaitches, devintos 
lietuvių republikonų 

vice-pirmininkas, su kai 
kitais to 
sutvėrė 
“Greater

paties kliubo 
naujų kliubą 
Pullman , Li- 
Government

Arba Šelmis melagis Džigis?
Arba garsingas melais Taunas, 
Ar šlubis didnosis Braunas? 
Juk tada Bigis nevaldytų 
Ir mums džiabus nedalintų. 
O Dieve visagalis, 
Kurs valdai musų šalį, 
Apšviesk mus menkų protą. 
Įdėk j rankas tikri) balotų, 
Leisk angelus balsuot už Bigj, 
Išmesk vardus Džigio Skvigio 

ir Bigių.

Bridgeportas
Smagumas pasibaigė liūdnai

vakare apie 
važiavo visu

Penktadienio 
11:30 valanda 
smarkumu Oakland automobilis 
Emerald gatve. Prie 31-tos gt. 
automobilis šukė į Halsted gat
vės pusę. Del smarkaus važia
vimo ir gal dar dėlto, kad gat
vėse buvo slidu, automobilius 
pasviro ir apsivertė, taip kad 
jo stogas atsidūrė 
ratai viršuje.

Už valandėlės po 
važiavusieji išmušė
liaus langus ir išlindo — trys 
vaikinai ir tiek 
reiškia, šeši.

Praeitą ketvirtadienį Mildos 
svetainėje LSS. 4 kuopa suren
tė prakalbas. Kalbėjo “Naujie- 

I nų” redaktorius, drg. P. Gri
gaitis, ir drg. I^afin, Kalbų te
na buvo: Kas laimės rinkimus 
r kokie darbininkų uždavinai.

Atpasakoti jų kalbas ištisai 
'ia stoka vietos. Prisieina vien 
nurodyti kai kurias mintis.

Jei mėginsime atsakyti Į 
klausimą: Kas Laimės rinki- 
nus - 
—tai, 
grupes 
mais, 3 
čia tyrinėtojai politikos lauko, 
rinkimus laimės Hooveris. Bet 
’egul rinkimus laimi ir Smith’- 
as. Vienas dalykas yra aiškus, 
kaip diena: rinkimus laimes 
kapitalistai, o pralaimės liau
dis, pralaimės darbininkai, 
smulkieji biznieriai, ūkininkai, 
nes abu kandidatu — Hooveris 
:r Smitbas — yra kapitalistų 
kandidatai.

mėginsime
Kas Laimes

- Hooveris ar Smithas? 
atsižvelgiant į piliečių

t, užinteresuotas rinki- 
ir davinius, kuriuos tei-

vardo® 
kliubo 
kuriais 
na'riais 
vardu:
thuanian Better 
Club”, šio kliubo tvėrėjai sa
ko, kad jis Imsiąs bepartyvis.

Kliubo valdyba išrinkta toki: 
J. P. Waitches, prezidentas, 
Bruno Petkus, vice-prez., J. J. 
Grigu la —
H. Petkus — sekretorius.

Atsišaukimuose, kuriuos 
siuntinėja naujiems nariams, 
kliubo vedėjai sako: 
bas yra sutvertas ant gerų ir 
teisingų bepartyviškų pamatų 
dėl geresnės valdybos, ir todėl 
priima nariais tik tuos lietu-' 
vius ir lietuvaites, iš kurių 
kliubas įgys didesnę garbę.” 

Lietuvių republikonų 9 var
čios kliubo narini 
menkinti tokiu p. Waitches pasi
elgimu, kad jis, priklausydamas 
vienam kliubui ir dagi būda-j 
mas to klinlx> valdybos nariu, 
tuo pačiu laiku organizuoja
kitų panašų kliubų. Taigi 9
vardos lietuvių republikonų
kliubas šaukia savo narius į 
susirinkimą tam dalykui apkal
bėti. Susirinkimas įvyks pirma
dienį, lapkričio 5-tą, vakare 
Strumilo salėje.

Kiek teko patirti iš kai kūnų' 
politikierių apie priežastį, dvi 
kurios p. Waitches suorganiza
vo naują kliubą, tai ji esanti 
toki: p. VVaitcbes antradienio 
rinkimuose noris balsuoti už 
Smithą, kaip kandidatą į prezi
dentus, o į kitas, 
valdvietes atiduoti 
publikonų partijos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musių mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kxii busite abelnai Ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

iždininkas Thnmas HL1KIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI iždininkas, luomas AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas 

ko) mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika-

________ AUTO ENGINEERING
SCHOOL

7040-42 VVashington Blvd.

,. ... i laukit aplikacijos.
ŠIS kliu- FEDEPV AUT

Miscellaneous
Įvairus

SENI įtaisymai fitorų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 

labai nepa- mainomi Čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba ■ 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi-1 
žinokit su mumis, mes atliekamo vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

Business Service
Biznio Patarnavimas _

Bridgeport Painting
& Hardware Co. .

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malcvų, popiarą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANčIONIS, Sav.
mažesnes

balsą už re-1
kandidatus.. taisyti katilai ** furnisai, grotos —
— Rep.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per- 

vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tek VMory 9634. 0 .

Lietuviai balsuotojai ch. syrtowt and

apačioje, o

apvirtimo
automobi-

kaip keturi nulionai 
šlubavimas smulkio- 

aiškiau kalba, ne kad 
agitatoriai.

pat merginų,

automobiliu 
Kiek vėliau 
Ji apžiurėjo 

merginos 
du dole- 
taipjau,

Utarninke, lapkričio 6 d., vi
lki vienam eikite balsuoti.
Jeigu kur nors turėtumėt ne

susipratimų ar kas nors bandy
tų jus skriausti, tai tuojaus 
apie tai patelefonuokite Lietu
vių Komitetui: Franklin 2100, 
Hoom 457.

Lietuvių Komitetas 
Al. Smithui Remti.

si

JOS. PAWLOWTCZ CO.
LIETUVIAI

HOT WATER & STEAM HEATING 
Darbas garantuotas.

Geriausias pątarnavimas
2082 W. 18 St. , Tel. Canal 1269

Expertas Radio
' Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose, 

darbas garan- 
turime keletą 
pardavimo la-

su-
Mes

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9 ir aukščiau, sudėdamos 
elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

krašto 
O an- 
šnap- 
reikia 
turėti 

sa- 
ir

Kaip balsuoti už 
' Al. Smithą

einame visur, visas 
tuotas. Taipgi mes 
elektrikinių setų dėl 
bai pigiai.

$2 — patarnavimą
Stevvart 2992

” 516 E. 71st St.

skaitom — $2

Važiavusieji 
skubiai pranyko, 
atvažiavo policija 
automobilį, rado jame 
rankinį krepšį ir dar 
riu jame. Pasirodė
kad važiavusieji automobiliu 
susižeidė, nes automobiliuje 
matėsi kraujo žymės.

Policija pašaukė iš garažo 
troką, kuris nuvilko paliktą 
gatvėje autą. Nužiūrima, kad 
važiavusieji vaikinai ir mergi
nos buvo automobilį
nes kitaip, kodėl jie pabėgo.

— Nn.

pavogę,

SUTAUPYK PUS? 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vt«M darhM atsakytM 1 erų ii o mftne- 
■yj bua atliktas pirlomle kainomis. Tai 

perstatoma VIENODŲ KAINŲ Slste- 
musų apieUnkių Deniai Ofisų.

SKYRLaDS OFISAS 
1800 S’. Halsted St 

Dantų Setas ai % 
setas ___________________

setas -
910 setas _____________

m*

990 9100

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Geriam*!, auknlnla darbas i 

• Geriausios Auksinės Crowns 
■ Geriausi Auksiniai Filllnss

Gerl.u.l AukUnlal 
Alio y FUUnr._________________ .
HMabrlntU FlUnss ______

Šių kaln”

90
80įa
SI _____  ___
livaiymas dantų ....r ‘
ofise

19.00 
18.00

60c
„ ___ OOo

ų kalnų nerauaite muiu dldžtamjam 
i. DIDYSIS OFISAS litelgUi 88 maurai.

THE HAYES DENTAL OFFICES 
Ine.

DR. T. T. WOOLLENS» Prea. 
8te South stato ąt. 

Phone Harrlaon 9701
y

Hooverio agitatoriai gali gir- 
I lis esančio j u šiandien Ameri
koje “gerbūviu”. Mums betgi 

I žinoma, kad to gerbūvio nehi- 
•i didžiuma šalies gyventojų. 
Daugiau 
bedarbių, 
jo biznio 
Hooverio

Smithas, antra vertus, kallxa 
įpie “sušlapinimą” šalies, apie 
sugrąžinimą alaus. Bet jis ne
turi galios pakeisti * 
konstituciją — tai viena, 
tra — pirm negu puolus 
so išsigerti, žmonėms 
oavalgyti, apsirėdyti,
gyvenimui vietą. Kitaip 
kant, jie turi turėti darbo 
žmoniškas algas. Nei Hooveris, 
nei Smithas to neprižada. Abu 
kandidatai kampanijos laiku 
kalbėjo įvairiais klausimais, 
tik ne tais, kurie butų pirma
eilės svarbos darbininkams ir, 
abelnai, dirbančiai visuomenei- 
Ir ne stebėtina: jiedu abu yra 
kapitalistų kandidatu. Abiejų 
kampanijas finansuoja kapita
listai ir jie žino, ką jie daro.

Trečia partija, statanti kan
di tatus, yra Socialistų partija. 
Aišku, kad Socialistų partijos 
kandidatai nelaimės rinkimų. 
Bet keletas milionų balsų, pa
duotų už Socialistų partijos 
kandidatus, pasirodytų didesne 
drausme kapitalo viešpatavi
mui Amerikoje, negu visi Smi- 
Iho laimėjimai. Viena, tai paro
dytų politikieriams, kad toli 
gražu ne visus šalies gyvento
jus jie gali vadžioti už nosies. 
O antra, tai priduotų darbinin
kams ir šiaip pažangiosioms 
dalies jėgoms pasitikėjimo sa
vimi, energijos.

Balsas, paduotas šiuose rin
kimuose už Socialistų partijos 
kandidatus, bus protesto balsas, 
bus reikalavimas geresnes tvar
kos.

Žmonių prakalbose buvo ne 
daugiausia. Bet tie, kurie hu-

savoNorėdami paduoti 
balsą už Al. Smithą į Suvie
nytųjų Valstijų preziden
tus, padėkite kryžiuką pir
mame ratlyje, ten kur para
šyta “Democratic Party”. 
Ant to balloto nedėkite jo
kių kitų kryžiukų, kad ne
sugadinti savo balso.

/

Apart didelio balloto jus 
gausite (Chicagoje) mažes
nį ballotą, kur surašyti kan
didatai į teisėjus. Ant to ba
lloto taip pat padėkite kry
žiuką pirmame ratelyje, kur 
parašyta “Democratic Par- 
ty”

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.* z 
■ ...... * —-i................

MES darome pirmos klesos kar- 
Eenterio, plumberfo ir apšildymo dar

us: 24 mėnesiai Išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chica^oj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

--------------------------------------------j----------- ------------------------

MES vi.'.wn visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

ACORN RUG CLEANERS, 
8087 W. Madison St. Nevada 4227

-------- Financial------------
Finansai-Paskolos

MES darome 1, 2 ir 8 morgičius. 
Eighteen Bond & Morgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Lietuvių Komitetas 
Al. Smithui Remti.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

[CLASSIFIEBADŠJ
Educational

Mokyklos
Mokinkis BarberystSs Amato 

Dienomis ar vąhprais. Del informa- 
Al ita aaiilr T OP 17* T) IkY A

Paskolos suteikiama; 
į viena dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estat© 

kontraktus

INTERNATIONAL 
JNVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
j Menulius tir viviruis. izei iniorma- aha j r* rr 1 * A 
ciių šauk arba rašyk INTERNA- 8804 So. KedZl© AVO. TiftNAL BARBĖK COLLEGE, . j

672 W. Madison St.

5%% it 6% nuošimčiai 
ant lmų morgiČių paskolos. 
Tiktai i% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. į Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.

Musical Instruments
____Muzikos Instrumentai

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas i vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
VVabash 7519.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui________

MES turime pardavimui keletą 
S lotų žemės farmoms, kurie turi 

uti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak
rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1. 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesmo- 
nas jus aplankys, arba patys atei
kite i ofisą.
J. H. Šchaffer & Co., 

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364

Room 607
192 N. Clark St.

UŽDYKa ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
dovanai su kažnu nauju grojikJiu pia
nu perkantiems per šitą išpardavimą. 

! Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Ch.cago Avė. Monroe 6851

Exchange—-Mainai
MAINYSIU savo biznį ant cottage, 

2 ar trijų flatų ar ant farmos, tuš
čio loto ar ant kitokio real estate 
2031 W. 35th St. Lafayette 0909.

Morgičiai pirmi ir antri 6
Musų

nuošimčiais padaromi į 24 
valandas

išlygos bus jums naudingos
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
2335 So. Halsted St.

LIETUVIU BADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
vaizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Elcctrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

For Rent

tieai Lstate bor Sale
Namai-Zemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas Šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eady St., apkainuotas dėl greito par 
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabuaavoti ant jūsų loto bile 
')ungalow arba fialą budink#, koki 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN 
builder, Kildvare 1195.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 214 nuoSimČio ir lengvais išmo- RENDON 6 kambarių flatas ant 

Ti---- » 3 -lubų. Karštu vandeniu šildomas,
kėjimais. I askolas suteikiam j 24 vai. Renda pigi. Atsišaukit 1859 North 

Kimball Avo., 2 lubos janitorius, ar
ba šaukite savininką vakarais. 

Downer’s Grove 997

Be jokio kdmišino.
S. OSGOOD, 

2231 West Division St. “upstairs”
• Tel. Armitage 1199

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

RENDON 4 kambarių fialas. Ren- 
: da pigi. Atsišaukite 2639 W, 44 St. 
urba telefonuokite Virginia 0730. 
Klauskite Sanausko.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti ju
totą su tinkamu jums namu ar- 
apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė.

Pa ’-ade 9600

■ty 
ha

Automobiles

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 
PETRZILEK BROS. 

1647 W. 47th St.

Lincoln Sport Phaeton.... $950 
Buick sodan 5 pas............
Oakland sedan naujas.... 
Ponliac sodan naujas.......
Chandler luke naujas.......
Essex sodan, kaip naujas

Cadillac coupe, 4 pass., perfect
Essex, Fords, 50 kitokių 

rinkinio. 
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

1926 
1927 
192B
1928
1927 
1928

$675 
$795 
$695 
$650 
$650 
$495 
pasi-

SALES 
St.

dėl

DVIEJU FLATŲ — 5—5 kamba
riu, garo šiluma, geram stovy, ang
liškas beisinentas; 2319 W. Mar- 
quette Road; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Triangle 7475.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimtį, išmokėjimo. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hermitage Avė.

Personai
_________ Asmenų Ieško

< VELTUI
Patentai, Vaizboženlcliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2SC0 W Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, l 
Mes mielai suteiksime ..v 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
.Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir . .
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

J. V. St.

paiyuiiiaa upio invu^iua, . , | VaruRS
gėles; juodžemis pardavimui. Adresas 
nielai suteiksime dykai visas Teiefonas

BEISMENTAI IR PAMATAI
I septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementini ar murini pamatą su pil
nu beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
i ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beikmentuose. Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
apruokuos djkai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

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

C JJlUIlIo ĮJC411CA1 J VI JUiių lliAlIlCį , 

ir pakelti jo vertę. Mes ga-i APSIMOKANTIS Investmentas. -

Co.
Copy- 

Patentų 
su 
ir

MICHAEL & 
Not Ine. 
Houston Avė. 
Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

8545
Tel.

2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 
cash; išmokėjimai.

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė.,- arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų nmo.

IBACH
Oakland 4681

JOHN
1046 E. 43rd St.

DIDELI PINIGAI

PAIEŠKAU Aleksandros Gcdviliu- 
kės, tai yra po tėvais. Girdėjau buk 
gyvena Detroite. Malonėkite atsi
šaukti ar kas apie ją žino, praneš
kite.

ANDRIUS GARBUKAS 
9328 W. Potomac Avė.

Help Wanted—Malė
DarbininkųReilria

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au« 

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

Jei jus norite biskj pasimokinti 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavlnėti Chevrolet automobilius, 

urie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION-— Salesmen Traininp 
School, 801 Gossard Bldg. 118 Easi 
Ohio St.. Chicago. III

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrus virėja dir
bti trumpas valandas naktimis.

1745 So. Halsted St.

Situation VVanted
Darbo Ieško

_ j—.—į—_ __ _  — —

ESU jauna mergina; paieškau
Srie namų darbo. M. J. K. 4029 So. 

laplewood Avė., Chicago, III.

Fumiture & Fixture«
Kakandai-ltaisai

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame aukščiausia 
kainq. Parduodame kaldras, karpe- 
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

PAAUKAUSIU 7 tūbų elektrikos 
radio, gražiai apdarytas, riešuto me
džio šėpa su visais įrengimais $100, 
vertas $300. 739 E. 79th i St. 2 apt.

Tel. Vincennes 6858

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik 
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen 
tus. Moterims pančiaku pora p< 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matko> 
29c., 81c., 34c. ir 85c. Vilnonios ma 
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti didelius pinigys 
imant užsakymus ant medžių, 
mų ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. St. Michael & Co., 8545 Hous
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

žmo- 
pri- 
kru-

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero materijolo pasiuvam ir 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamą kainą. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singą ir prielankų patarnavimą tr par
duodame geresni materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk j musų krautuvę, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba
. CLOAK SHOP

3214 South Halsted Street 
Chicago, III. Phone Victory 2477

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi
mui 6 flatai po 5 kamb. Randasi 
gražioj, lietuvių apgyventoj koloni
joj. Parduosiu pigiai. Priimsiu mai
nais bungalovv arba lotą kaipo da
li jmokėiimo. WALTER J. PAUL, 
3236 W. r>h St. Tel. xtcpublic 4170

BIZNIAVAS lotas 100 y 125 ant 
Belmont avė, arti 75 gat. Galiu pa
dalyti. Atsišaukite Austin 1424.

PAAUKAUSIU 96yl25 Jotą už 
$200 pėdą, ant 79 gal., tarpe Hoyne 
ir Hamilton. $6,000 cash.

PARDUOSIU 25 akerius ant Cent
ral Park Avė. ir 117 St. Arba mai
nysiu ant bizniavo namo.

Atsišaukit:
Palisade 2421

Business Chanccs
________ Pardayimtfi Bizniai_______

MES turime cash pirkėjų jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne
keikiama. Vertos įstaigos finansuoja

mos; parūpiname partnerius.
UNITED BROKERAGE CO., 

145 N. Clark St.
Dearbom 8840

PARDAVIMUI 2 kėdžių, balta, 
moderniška barbemė. Geras biznis, 
esu priverstas apleisti šią šalį. Par
duosiu pigiai. 107 Ridgeland Avė., 
Chicago Ridge, III.

PARDAVIMUI grosernė ir hučer- 
nė. Savininkas mirė, reikia greit 
parduoti, pigiai. 3 pagyvenimui 
kambariai su furničiais. Hondos 
$45. 6137 Wentworth a. e.

PARSIDTJODA gera bučerne la
bai pigiai daranti labai gerą biznj, 
Atsigaukit greitai. Priežastis patir- 
sit ant vietos.

3958 So. Rockwell St.

PARSIDUODA kriaučių šapa. Taip
gi turiu gerą, biznio lotą, nebran
giai. 4250 W. 63rd St.

KENOSHA BARGENAI

Šešių kambarių, perdėm moderni
nis namas, 1 kąro garažas, kaina 
$5,200.00; 10 kambarių dviejų pagy
venimų namas, 1 karo garažas, kai
na $6,200.00; 10 kambarių mūrinis 
dviejų pagyvenimų namas, perdėm 
moderniškas, išimant anšildymą. kai
na $7,000.00, ir daug kitų bungalow, 
namų ir dviejų flatų už labai pri
einamas kainas. Visos lengvais iš
mokėjimais.

Mes turime pinigų paskolint ant 
pinrių morgičių ir taipjau mes tu
rime visokios rųšies apdraudą.

Ofisas atdaras nuo 7:30 iki 9:30 
panedėlių, pėtnyčių ir subatų vaka
rais. Jeigu jus norite pirkti, ar no
rite pasiskolinti jjinigų, ateikite ir 
pa.simat> kite su mumis.

M. MULICH AGENCY
Room 7, Burke Bldg.. Phone 2-8211, 

KENOSHA, \VIS.

PARDAVIMUI C fintų mūrinis 
namas ir 2 flatų medinis užpakaly, 
kainu $13,000; parduosiu už $10,500. 
Teisingą pasiūlymą neatmestu. Tu
riu parduoti iš priežasties ligos.

733 W, 21 st PI.
Tel. Radcliff 4388

i




