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eneva svarsto Lietuvos-Lenkijos bylą
Sąjungos tarybos va- Vers Lietuva daryt
dai tariasi dėl gin 

čo išsprendimo
taiką su Lenkais

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
6. — Didžiosios Britanijos, 
Franci jos, Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos atstovai šiandie laikė 
konferenciją Lietuvos-Lenkijos 
ginčų išsprendimo klausimu.

Pasitarime dalyvavo tų kraš
tų užsienių ministeriai: Cham- 
berlainas, Briandas, Streseman- 
nas, Scialoia ir Adači.

Iš Lenkų lagerio buvo pa
skelbta, kad derybos krypstan- 
čios “geroji pusėn”, tečiau Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Voldemaras pasakė spaudos at
stovams. kad jis nieko apie tai

Anglija, Francija, Vokietija ir 
Rusija laiko “karo stovi” 
pavojingą Europos taikai

Voldemaras esąs nepa-
judinamas

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
6. — Užsienių ministeriams 
Briandui, Chamberlainui ir 
Stresemannui konferencijoj su 
Italijos ir Japonijos atstovais 
nepavyko išspręsti Lietuvos- 
Lenkijos ginčas, ir dalykas da
bar bus sprendžiamas Tautų 
Sąjungos taryboje rytoj [šian
die] arba ketvirtadienį.

Jungtinis tų didžiulių valsty
bių, o taipjau ir Rusijos, poli
tinis spaudimas nepaveikė, ma
žiuką Lietuvos diktatorių, Val
demarą, pajudinti iš jo pozici
jos. ŠĮ vakarą Voldemaras po
sake, kad jis esąs pasirengęs 
duoti Sąjungos tarybai visoke
riopos garantijos, kad Lietuva 
norinti gyventi sandaroje; jis 
sutinkąs, kad butų sudaryta 
neitralė zona tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, bet jis negalįs nė kal
bėli apie tai, kad tuojau butų 
atsteigti diplomatiniai santykia 
su Lenkija, arba leisti lenkams 
be jokių klinčių eiti į Lietuvą.

Vc’demaras pasakė, kad Vil
niaus klausimo jis dabar neža
dąs kelti; Tautų Sąjungos ta
ryba šį kartą turėsianti išspręs
ti du klausiniu. Pirmą jų —ar 
Lenkai turį teisės vartoti repre
sijų, areštuoti lietuvių kunigus 
ir uždaryti lietuvių mokyklas 
Vilniaus krašte; antrą — ar 
Lenkai turį teisės organizuoti 
burius ir kurstyti politinius su
kilėlius prieš Lietuvos valdžią.

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
6. [Chicago Daily Ne\vs ko- 
resp. Paul Scott Movvrer]. 
Pirmą kartą dar nuo didžiojo 
karo keturios didžiausios Eu
ropos valstybės — Anglija, 

j Francija, Vokietija ir Rusija— 
sutarė tarp savęs dęl vienoę 
svarbios tarptautinės proble
mos. Vedę per dvi dienas pasi
kalbėjimus, Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Chamberlai- 
nas, Franci jos — Briandas, Vo
kietijos — Stresemannas ir so
vietų Rusijos --- Maksimas
Litvinovas, sutiko, kad anoma- 
1 iškas karo stovis, kuri Lietu
va jau septyneri metai laiko 
prieš Lenkiją, yra pavojingas 
Europos taikai, ir turįs būt 
baigtas. Nuo senai uždaryta 
siena turinti būt atidaryta ir 
atsteigti diplomatiniai santy
kiai.
“Abstraktiškos pretenzijos’*
Tokio Lietuvos nusistatymo 

prieš Lenkiją priežastis yra len
kų pagrobimas Vilniaus. Nesą 
nė klausimo, kad Vilnius bebū
tų grąžintas Lietuvai. Projek
tuojamas dalyko išsprendimas 
esąs toks, kad karo stovis turįs 
būt pabaigtas, bet Lietuva ga
linti pasilaikyti sau “abstrak
tiškų pretenzijų” Vilniui.

šitoks klausimo išsprendimas 
veikiausiai ir bus Tautų Sąjun
gos tarybos priimtas dar šią 
savaitę, — ir kažin, ar Lietuva 
bus linkus tų ketruių didžiuliu 
valstybių sprendimui nepasi- i 
duoti.

l Atlantic and Pacific Photo]

Garsusis Anglijos rašytojas George Bernard Shaw klausosi jo paties pagamintų rekordų dėl 
besimokinančių pagalba gramofonų anglų kalbos studentų.

Įsakė suimti Meksi 
kos arkivyskupą

Vyriausias Meksikos katalikų 
galva laikomas kaip klerika
lų maištininkų vadas

Makedonu maištiC

ninku byla
Bijo neramumų, jei kaltinamie

ji bus teismo pasmerkti

SOFIJA, Bulgarija, gruod. 6.
Skople mieste, Makedonijo

je, šiandie iš naujo prasidėjo 
byla dviejų dešimčių jaunų 
Makedonijos studentų, gyve
nančių Jugoslavijoje, kurie bu
vo suimti praeito birželio mė
nesį, kaltinami dėl revoliucinės 
agitacijos.

Del dabartinių niautynių sie
noje, Makedonijos žmonių ūpas 
labai pakilęs, ir jei tie studen
tai bus pasmerkti, gali kilti 
rimtų neramumų.

Reikalauja, kad Brati- 
ano rezignuotų

BUCHĄRESTAS, Rumanija, 
gruod: 6. — Tautinė ūkininkų 
partija vakar laikė čia aštuo
nis masinius mitingus, reika
laudama, kad premjero Vinti- 
los Bratiano valdžia rezignuotų.

Prezidento praneši
mas Kongresui

Kaspijos juroj žuvo 
1,000 žvejotojų

Per baisias audras daug žvejų 
valčių ir prekybos laivų žlu
go su žmonėmis

Lenkai galį pulti Lietuvą
Lenkijai kasdien stiprėjant 

ir turint keturių didžiųjų vals
tybių pritarimą, sunku įsivaiz
duoti, kad Lietuva bandytų 
prieštarauti. Bet jeigu ji spren
dimo nepriimtų, tuomet Jab°j 
gali bul, kad Lenkija padaliau 
priims Lietuvos žodį, .';ad 1 
jųdviejų esąs karo stovis 
darys atitinkamai.

Bet kitos valstybės kaip 
ir nori, kad taip atsitiktų, 
moti vai skiriasi, bet tikslas
sų tas pats. Francija su Angli
ja norėtų, kad galų gale Len
kija ir /Lietuva susivienytų. 
Bet Vokietija ir Rusiją nenori 
teisti, kad toks susivienymas 
įvyktų. Visos tečiau sutinka, 
kad geriausias dabar dalykas 
yra taika ir kad santykiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos butų įs
teigti. Kalbama dagi apie “ry
tų Lokarną.”

tik
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Pepperell fabrikai kar
po algas darbininkams

BIDDEFORD, Maine, gruod. 
6. —Vietos Pepperell Manu- 
facturing kompanijos fabrikuo
se, kuriuose dirba bendrai apie 
3,500 darbininkų, iškabinta 
skelbimai, kad algos nuskelia- 
mos 10 nuoš. Algos apkąra
mos nė tik darbininkams, bet 
ir ofisų tarnautojams ir valdi
ninkams.

ROCK ISLAND, ‘tll., gruod. 
6. — Lincoln parko ežerėly, le
dui pužus, prigėrė du jduni 
čiužinėtojai, Oscar Poelvoorde 
ir Paul Yeater, abudu 16-17 
metų amžiaus.

NOGAI^ES, Ariz., gruod. 6. 
— Gauta Negales Tleraldo tele
grama sako, kad Meksikos val
džia davus įsakymą suimti — 
gyvą ar negyvą — katalikų 
“bažnyčios kunigaikštį”, arki
vyskupą Francisco 
Jimincza. C

Valdžios žiniomis, 
pas Jiniinez yra 
kurstytojas katalikų 
maištų Jalisco provincijoje, 
federalinė kariuomenė dabar jį 
gaudo. Sako, kad jis ir jo 
sekėjai šiuo tarpu esą pasitrau
kę į kalnus netoli nuo Los Al
tus, ir federalinės kariuomenės 
dalys bando, ten jį apsupti ir

Orozco y

ark i vysk u- 
vyriausias 

fanatikų 
ir

sugauti.

Coolidge žada tikrai 
nekandiduoti

WASHINGTONAS, gruod. 6.
Nacionalinio repu bl ikonų 

nartijos komiteto mitinge Bal
tajame Name prezidentas Cool- 
;dge šiandie savo kalboj atkar
tojo savo “1 do not choose to 
vun fer president in 1928” ir 
patarė, kad republikonų partija 
pasiieškotų kito kandidato.

Ramsey MacDonald vėl
išrinktas vadu

LONDONAS, gruod. 6. — 
Darbo partijos atstovybė par
lamente laikytoje šiandie konfe
rencijoje savo vadu ir pirmi
ninku vėl kaip vienu balsu iš
rinko Ramsay Mac Donaldą. 
Jo padėjėju išrinktas žinomas 
darbininkų vadas J. R. Clynes.

PRAŠO REFERENDUMO
PROHIBICIJOS ATŠAUKI-.

MO KLAUSIMU

BOSTON, Mass., gruod. 6.— 
Constitutional Liberty lyga pri
statė valstijos sekretoriui peti
ciją padaryti Massachusetts 
valstijoj referendumą prohibi- 
cijos įstatymo atšaukimo klau
simu. Peticiją pasirašę 25,173 
piliečiai balsuotojai.

WASHINGTONAS, gruod. 6. 
— Kongrese šiandie buvo 
perskaitytas prezidento Cool- 
idgeo pranešimas. Savo prane
šime prezidentas rekomenduo
ja:

Sukurti federalinę farmų ko
misiją su tam tikru fondu far- 
merių kooperatyvams remti.

Sumažinti vidutiniškai mo
kesnius, pagal iždo departamen
to

Vokietija stengiasi 
išvengti lokautą

Valdžia daro pastangų neleisti 
išmesti iš darbo 250,000 me
talo darbininkų

patarimą.
Įsteigti žemutinei Mississip- 
tvankas nuo tvanų apsaugo-

rei- 
ar-

kuriais

pi 
ti.

Laikyti krašto apsaugos 
kalui .pakankamo didumo 
miją ir gausą karininkų.

įstatyti daugiau kreiserių, 
ir aeroplanų gabenamųjų laivų, 
bet susilaikyti nuo karo laivų 
statymo lenktynių.

Griežtai vykdyti prohibici- 
jos įstatymą.

Išleisti įstatymus,
□rezidentui butų duota galios 
veikti tokiais atsitikimais, kaip 
mglies kasyklų streikas.

Užsienio santykiais, daly
vauti tarptautiniuose pasitari
muose tikslu padaryti galą ka
rams ir daryti su kitomis vals- 
'ybėmis sutartis, sutinkančias 
su krašto konstitucija.

Įsteigti kongreso priežiūrą 
naįamu išlaidoms Filipinuose; 
tam tikra kongreso komisija 
turėtų salas atlankyti kas ant
ri metai.

Paskirti $12,000,000 tvankai 
Panamos, kanale ties Alba juda 
įsteigti apsaugai nuo tvanų.

Paliauti prekybos
statybą, p laivus perleisti 
vačiam kapitalui.

Išleisti. įstatymus prieš 
b’avirną negrų.

BERLINAS, gruod. 6. —Vo
kiečių vyriausybė darą pastan
gų užbėgti už akių milžiniš
kam lokautui metalurgijos pra
monėje. Trečiadieni [šiandie] ji 
šaukia Essene įmonių Savinin
kų ir darbininkų atstovų ar- 
bitracijos mitingą.

Samdytojai sako, kad darbo 
laiko sutrumpinimas ir algų 
padidinimas, kaip kad to reika
lauja darbininkai, jiems parei
tų apie 50 milionų dolerių me
tais, tuo tarpu kai bendras jų 
kapitalas siekiąs tik 200 milio
nų dolerių. Darbininkai gi sa
ko, kad tai netiesa.

Per pastarus penkis mėne
sius samdytojai rinko pinigus 
lokautui. Kiekvienas samdyto
jas kas menesis mokėjo tam 
tikran samdytojų asociacijos 
apsigynimo fondan po 5 mar
kes ($1.25) nuo kiekvieno savo 
darbininko, ir dabar turi jau 
sudėję 5 milionus dolerių.

Valdžia susirupinus neprilei
sti prie lokauto, kuriuo butų 
išmesta iš darbo nemažiau kaip 
250 tūkstančių darbininkų, nes 
dėl jo turėtų sustoti kasyklų 
ir kitų fabrikų darbai ir vals
tybei tektų šelpti milžiniška 
bedarbių armija.

LENKŲ BONAI NUKRITO

laivyno 
pri-

lin-

Kitas maištininkas sušaudytas

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 6. — Karo teismo pa
smerktas mirties bausmei tapo 
netoli nuo Puerto Mexico su
šaudytas generolas Haracio Lu- 
cero, vienas Gomezo-Serrano 
sukilimo vadų, kurs vakar buvo 
sugautas Vera Gružo provinci
joje.

Vyriausybė gaudo dar du li
kusius to nepavykusio sukilimo 
vadus, Hectorą Almadą ir An- 
tonio Medina.

NEW YORKAS, gruod. 6. — 
Naujieji Lenkų paskolos iš 7 
nuoš. bonai New Yorko biržoj 
šiandie nukrito 3 punktus.

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus su sniegu; vakarop daug 
Šalčiau; stiprus žiemių vaka
rų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 28° ir 44* F.

šiandie saulė teka 7:04, lei
džiasi 4:19.
5:36 ryto.

Mėnuo leidžiasi

MASKVA, gruod. 6. — Per 
baisias sniego audras, kurios 
prieš keletą dienų siautė Kas
pijos juroj, Seleginsko pakraš
čiuose žlugo daug žvejų valčių 
ir laivų su apie tūkstančiu 
žmonių. Pasiųstos jų ieškoti 
gelbėtojų partijos, dėl nesiliau
jančio labai audringo oro, nie
ko negalėjo padaryti.

Apie Krasnojarską prapuolė 
keturiasdešimt viena žvejų val
tis su viso 112 žmonių. Keturi 
sudužę prekių laivai buvo rasti 
netoli nuo Firiii n»lco i&kišulio. 
Kas su jų įgulų žmonėmis at
sitiko, nežinia, bet manoma, 
kad jie visi yra žuvę.

Chicagai gresia gat- 
vekarių streikas

Kinų nacionalistams 
gresia suskylimas

Nankiniečiai reikalauja, kad 
. Kuomintangas nutrauktų

. santykius su Maskva

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
6. *— Kadangi Nankino nacio
nalistų delegatai vakarykščioj 
Kuomintango [politinės Kinų 
nacionalistų partijos] centrali- 
nio vykdomojo komiteto sesi
joje nebedalyvavo, tai dabar 
manoma, kad suskylimas tarp 
Nankino ir Kantono fakcijų bu
siąs neišvengiamas.

Praeito 'sekmadienio sesijoje 
generolas Li Tspngjen, Nankino 
fakcijos narys, aštriai smerkė 
komunistus ir reikalavo, kad 
Kuomintangas nutrauktų san
tykius su Maskva ir visai at

siribotų nuo komunizmo. Kan
tono vadas Vang čingvei taip
jau smerkė komunizmą, teičau 
generolo Li pasiūlymais konfe
rencija atsisakė ką nors dary
ti. .

Kadangi Chicagos elektrinių 
linijų kompanija jau kelintas 
menuo vis atidėlioja derybas 
dėl algų normos nustatymo, 
kaip kad buvo praeitą vasary 
sulygta, kantrumo nebetekusi 
Gatvėkarių Darbininkų unija 
vakar laikė skaitmeningą mi
tingą, kuriame kaip vienu bal
su buvo nutarta prašyti savo 
organizacijos internacionalini 
prezidentą Wm. D. Mahoną, 
kad jis leistų paskelbti strei
ką.

Unijos viršininkai sako, kad 
jei kompanija urnai nepradė- 
sianti derybų, artimiausiomis 
dienomis busiąs paskelbtas 
streikas, kuriuo bus sustabdyta 
visa Chicagos elektrinių linijų, 
tiek žemutinių, tiek viršutinių- 
jų, transportacija.

Gatvėkarių darbininkai rei
kalauja 15 centų valandai prie
do prie dabartinių algų. Strei
kas paliestų 22,600 elektrinių 
linijų darbininkų.

25 darbininkai žlugo 
sniego audroj

SHELBY, Mont., gruod. 6.— 
Per smarkią sniego audrą va
kar prapuolė dvidešimt penkių 
darbininkų partija, tiesusi 
kiaurinių liniją tarp Great 
Falls ir Shelby. Jie dirbo lau
kuose apie septynias mylias nuo 
Shelby. Buvo pasiųstas kelios 
partijos žmonių jų ieškoti; te- 

•čiau dėl baisios pūgos jie nesu
gebėjo nusikasti toliau kaip 
dvi mylias nuo Shelby. Tuo 
tarpu temperatūra nukritus že
miau zero.

Smarkios pūgos siaučia taip
jau Albertoje ir Manitoboje.

Japonų armija rengias
užimti Šantungą

PEKINAS, Kinai, gruod. 6.— 
“Krikščionių” generolas Feng 
Juhsianas bando iš visų pusių 
apsiausti šantungo provincijos 
sostinę Tsinaną. Eina smar
kiu? kautynės, teeitu. w .70,000 
Fcngo kariuomenė skaičiumi 
prašoka šiauriečių jėgas, ku
rios, be to, yra gerokai demo
ralizuotos. Japonų kariuomenė 
pasirengus užimti Šantungo pro-

[Tšinanaš yra apie 250 my
lių į pietiis nuo Pekino ir apie 
200 mylių į rytus nuo Tsing- 
tao, kurį pirmiau laikė Vokie
čiai, o karo metais buvo Japo
nų 'paimtas. Tsingtao krašte 
Japonai turi didelių interesų.]

Meksika paleis po
litinius kalinius

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 6. — Prezidento Calleso į- 
sakymiij karo departamentas 
išleido pranešimą, kad visi po
litiniai kaliniai Santiago karo 
kalėjime, kaltinami dėl dalyva
vimo Gomezo-Serrano sukili
me, bus paleisti jų garbės žo
džiu, kad jie patys stos prieš 
civilinį teismą.

Pasak pranešimo, per dvi die
nas busią paleista daugiau kaip 
šešios dešimtys politinių kali
nių.

5 moterys žuvo viešbu
čio gaisre

ST. LOUIS, Mo., gruod. 6.- 
Gaisre, kurs praeitą naktį su
naikino čia rytinį Buckingham 
viešbučio sparną, žuvo penkios 
moterys. Septyni kiti svečiai 
buvo skaudžiai sužeisti. Me
džiaginės žalos ugnis padarė 
apie 180 tūkstančių dolerių.

Sovietų delegacija 
apleido Genevą

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
6. — Rusų delegacija į paruo
šiamąją nusiginklavimo konfe
renciją šiandie jau apleido Ge- 
nf'vą. Sovietų delegato Litvino 
vo pasikalbėjimas , su Britų 
Chamberlainu nors kol kas kon
krečių vaisių nedavė, vis dėl to 
tai buvo pirmas žingsnis į dip
lomatinių santykių tarp Ang
lijos ir Rusijos atnaujinimą.

MEMPHIS, Mo., gruod. 6.— 
Vietos aviacijos lauke iškritę 
iš aeroplano, 1,500 pėdų aukš
tumoj, užsimušė du lakūnai, 
Lee Briggs ir O. Oliver,

M ARNE, Iowa, gruod. 6. — 
Susikrimtus dėl savo motinos 
išsiskyrimo su tėvu ir ištekėji
mo už kito vyro, nusinuodijo 
13 metų amž. mergaitė Ruby 
Chandler. Ji buvo susikrimtus 
ypač dėl to, kad tuo motinos 
pasielgimu mergaitė buvo at
skirta nuo savo brolio ir se
sers, kurie liko su tėvu gyventu

*
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Senasis Kaunas
(Tęsinys)

Tie namai vos prieš keletą 
metų nevykusiai restauruoti — 
susidėjo iš dviejų atskirų kor
pusų su garsiais “barocco” var
teliais, kurių byla yra smulkiai 
aprašyta “Baro” N 6-me (1925). 
Dabar tie namai yra kapitulos 
nuosavybė. Juose aukštai fron- 

išrašyta data: 1667 (stei- 
ir 1923 — kapi- 

Spren-
iš oro, atrodo, lyg tie 

su jais 
visai
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rūmas 
į tuos 
namo 

arčiau

tone 
gimo metai) 
talinio remonto metai, 
džiaut 
namai (ir gretimasis
korpusas) buvę kadaise 
be langu. Sienose nėra nei vie
no karnyzo, nei įduobos, nei ko
kios kitos žymės, rodančios ar- 
chitektoninį piešinį. Vienintelė 
žymė — tai pailga ketvirtuota 
įduoba su dviem kyšojančiais, 
kaip kokie buferai, skrituliais. 
Toji įduoba yra tarpe žemuti
nio ir aukštutinio aukštu (ko
kie 3 mt. nuo žemės). Juose 
galėjo tilpti keliamosios durys 
(ar kitkas). Tai vienatinis pa
įvairinimas tų namų fasado.

Frontonas su data 1667 savo 
architektoniu pobūdžiu tikrai 
atatinka tam laikotarpiui. Bet 
jis atrodo nukirstas iš abiejų 
pusių ir, matyt, Seniau nėra 
buvęs trikampiškas, bet kokios 
nors kitos formos. Panašių 
frontonų turėjo kai kurie Vil
niaus žemutinės pilies bokštai. 
Taigi, tikėtina, kad šis 
turėjęs išvaizdą panašią 
vilniškius bokštus. Tas 
korpusas, kurs yra
Goldbergo vaistinės, seniau tu
rėjo gotikos fronconą, labai 
primenantį Zapyškio bažnyčios 
pryšakį: ^toks pat laipsniuotas 
arkų sustatymas, tokios pat 
proporcijos ir t. t. Ritoje pu
sėje namo — nors bedarant 
langus labai pagadinta — eina 
aukšta siena (brandmauerio 
vietoj) su tokiais pat gotikos 
pažymiais, kokius turėjo anas 
(neužtaisytasis) frontonas.

Iš visa to galima spėti, kad 
šis Vilniaus gatvės Nr. 18 na
mas yra žymiai senesnis, negu 
1667 m., gal būt vieno amžiaus 
su bazilika, ir neginčytinai, 
vienas ypatingiausių ir archa
iškiausių senojo Kauno trobe
sių. . -

Analoginio pobūdžio fronto
nais yra papuošti du trobesiai 
Gardino gatvėje. Vienas — va
dinamasis “Napoleono namas” 

savo originaliniu fasadu nu
kreiptas Nemuno link. Jį vai
nikuoja ankstyvojo holandų (ar 
vokiečių) renesanso skliautuo
tas frontonas. Girdėti žmones 
kalbant, buk Napoleonas Bona
partas, stovėdamas to namo 
aukšte, žiūrėjęs Prancūzų ka
riuomenės kėlimąsi per Nemu
ną. Nuo to ir likęs tam namui 
“Napolcojio namo” vardas.

Kitas tolygiai puoštasis — 
tik žymiai didesnis, o gal ir se
nesnis, namas, tai kelių dalių 
korpusas, einąs pagal Mariam- 
polės skersgatvį ir Gardino gat
vę nuo kampo tų gatvių iki 
Margolino litografijos. Tasai 
namas išviso yra ypatingas. 
Kreipė į jį domesio savo laiku 
vokiečiai, reproduktuodami, kai
po tariamojo “deutschtum” pa
vyzdi, juoba kad tasai namas 
nūn yra Kauno liuteronų para
pijos nuosavybė. Kalbamasai 
namas turi visą eilę ypatingų 
savybių, kurios išskiria jį iš 
tarpo kitų tos gatvės namų. 
Pirmiausia jis nėra vientisas 
ir, matyt, ne vienu laiku staty-

Toji namo dalis, kuri yra ar
čiau Panevėžio gatvės, turi 
kiek aukštesnį stogą. Įėjus 
Margolino litografijos kieman 
gali matyti vieno fligelio šieno’ 
se prie pat stogo plyšius, labai 
primenančius (o gal iš tikrųjų) 
“boinicas”. Gardino gatvės pu
rėje toji dalis namo turi kanny- 
zus, langus, įdubimus, ne visai 
sutinkančius su antrąja to na
mo dalimi.

Antroji namo dili i s atrodo 
tartum koks junginys tarp sa- 
k v toj o korpuso ir RTtv (galuti
nio) fligelio, einančio pagal

(tur būt didesnio, ar 
skliautuoto lango.

CHICAGO
570k—KYW-KFKX—526m.

1— Dinner concert 
5:30—Markets; sport news
6— JBedtime story; NVeather; concert 
7:30—Sylvania Foresters
7— N. B. C. Bhie network program
8— Popular musical program

620—WCFL—484m.
9 a. m.—Reųuest program
2— Jubilee program

720k—WGN-WLIB—416m.
9 a. m.—News digest
10—Home ’ management; shut-in 

program

U—Organ; good health; time 
signals

story period;
♦

vvoman’s club;

12—Children’s 
cert

2:30—Beeitai; 
orchestra

STA

con-

Mariampolės skersgatvį. Įėjus 
vidun visur antrame aukš
te koridorinė (celių) sistema, 
rodanti tarsi, tasai rūmas tu
rėjęs kada nors būti vienuolių 
bustiiiė. Galutinis fligelis abe
juose savo galuose turi origina- 
linius frontonus ir bo/to tame 
jojo gale, nukreiptame į Nemu
nų, matyti rezervuoti “narve
liai” sienai ar kontrafarsui sta
tyti. čion irgi prie pat kampo 
antrame aukšte aukščiau įmū
ryto lango matyti arka seniau 
buvusio
aukštesnio)

Lyg koks 
fligelio eina 
ro trobesys, 
kalvė. Nuo to trobesio eina jun- i 
giamojo koridoriaus pavydale, j 
kurs vienija fligelį su pačia kir
ke. Visa toji konstrukcija sa
kyte sako, kad čion butą 
n uolyno. Beje — žinia yra, 
Vytauto bažnyčia seniau 
klausė pranciškonams. Bet 
buvo pranciškonų vienuolynas 

į — žinių nėra. Be abejo, jisai i 
buvo netoliese bažnyčios, rasit 
toje vietoje, kur dabar yra i 
miesto ligoninė. O rasit vokie- i 
čių parapijos namuose bent (jų 
dalyse) buvo radę sau prieg
lobstį ir kalbamieji pranciško
nų vienuoliai.

Iš viešųjų senojo Kauno tro
besių vyriausią vietą užima 
Rotušė. 1688 metais kunigaikš-' 
tis Stanislovas-Albrechtas Rad-j 9—Chorai music; organ; hockey 
vila pastatė Kauno Rotušės ru- . 
mus savo lėšomis.

Dar palyginti nesenai pryša- 
kyje Rotušės rūmų, ties bokš- ■ 
tu, yra buvus erdvi patalpa 
miesto sargybai (“straž miejs-j 
ka”), kuri vėliau, jau rusams 
viešpataujant buvo nugriauta. į 

Toje vietoje, kur nūn yra 
įtaisytas nedidelis sodelis, dar I 
prieš šimtą metų yra buvę pre
kyvietės. (Jos parodytos 1821 
metų miesto plane).

Aiškių prekyvietės žymių ma
tyti kai kuriuos tų namų, ku
rie Botušės aikštėje sudaro tę- i 
sinį Valančiaus-—Aleksoto gat
vių. Galerijos, arkos, krautuvi- 
niai langučiai arkose — visa 
tai liudyti liudija, kad dar ne
senai toje vietoje prekybos 
centro butą. Patys Rotušės ru-| 
mai dailus — barokiniai, nors 
su šiokiais tokiais vėlybesniais 
“empir’o” priedais. Savo grak
štumu, originaline konstrukci
ja bei stilingumu “Baltoji Gul
bė” tikrai gal didžiuotis prieš 
daugelį Europos miestų rotušių. 
Gaila tik, kad daugelis kitų ša
lia jos stovinčių vieno amžiaus 
su ja (net ir senesnių) trobe
sių tuno apleisti, niekelio ne
globojami, veik visiškai užmirš
ti.

Tuo ir baigsim tą savo pir
mutinį bandymą nors apgrai- 
bom, nors nepilnai ir netobulai 
aprašyti musų senąjį Kauną. 
Savaime aišku, kad visi mano, 
spėliojimai tėra mano asmens 
nuomonė. Todėl negalėjau dary
ti įsakmesnių ir galutinių išva
dų, nors jos man nartais atro
dė pakankamai pribrendę, šį sa
vo rašinį kitų patariamas lei- Į 
džiu spaudon visų pirma tuo 
tikslu, kad išprovokuočiau rim
tesnius ir labiau nuodugnius 
tyrinėjimus, kurie (mano giliu 
įsitikinimu) gal atskleist ne vie-j 
ną iki šiol dar nežinomą lapą 
garbingos praeities musų laiki
nės* sostinės — Kauno.

I “L-va” I V. Bičiūnas.

tęsinys kalbamojo 4—Orchestra; piano recital 
vienas aukšto mu

Farm school.
8—VVPG (1100), Atlantic City — 

Concert.
8—VV5AI (830). Cincinati—Musical.
8-VVSOE (1110), Milwaukee — 

Music.
8—-VVTMJ (1020), Milwaukee—IBand 

concert.
8:30—CFCA (840), Torinto— Or

chestra.
8:30—KTHS (780), Hot Springs Or

gan.
8:30—VVEAF (610), New York — 

Orchestra and cjuartet, to VVGN, 
KSD, VVSAI, VYFAM, VVVVJ, 
VVCCO, VVOC, VVSM, VVDAF.

8:30—VVOS (830), Jeffcrson City— 
Program.

8:45—VVIVV (700), Cincinnati —

Feature.
9—KOA (920), Denver—Program.
9—VVJR (680), Detroit—Soprano.
9—W0R (710), Newark—Columbia 

netwirk.
9—iVVPG (1100), Atlantic City —1 

Vocal. s |
9—VVTMJ (1020), Mihvaukee -JPro- 

grajn.
9:15—KOA (920), Denver — Or
chestra.
9:30—KFUO

Music.
9:30—VVCCO

sical.
9:30—VVEAF

Grand 
VVSM, VVSAI, VYTAM.

9:30—VVWJ (850), Detroit—Organ.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU
TIONS TODAY
4:39—Organ recital
7:30—-Sports; orchestra; song 

recital ’ ’. i «.
8—Siprano song recital; orchestra 
10—Theatre stage show; orchestra;

songs ,|J
1040k—WENR-WBGN—-288m.

11 a. m.—Home Service 
12—Concert; vocal seleetions
1— Glassical; organ and vocal
2— Popular reąuest program;

orchestra
5-r^Classical; organ and vocal
(i—Orchestra and organ
7— Pipular hour; orchestra and 

vocal
8— CIassical; vocal;, violinist; songs 
9:30—Quartet; orchestra; feature.

1140—-WJAZ—263m.
7—Din nėr. concert
9— Studio pi’ogram; orchestra

1240k—WEDC—242m.
0—Jevvish hour <
7— Dance orchestra
9:30—Concert •/' '
10:30—Orchestra; popular songs

1390k—WHFC—216m.
8— įGerman operettii
9— Dance music; popular songs;

pianist . d
STATIONS OUTSIDE CftlCAGO 

Evening Progrąjns
7:30—KPRC (1020), Houston—Or

chestra
7:30—WEAF ((>10), New York — 

Recital to KSD, WTAM, VVAVJ, 
WSA1, VVLIB, VVDAF, VVTMJ, 
VVCCO and VVOC.

7:30—VVHAS (930), Louisville— 
Entertainers

7:30—WH0 560), Dės Moines—So
loists ■ . I

7:30—WJR (680), Detroll—Orchest
ra '

7:30—VV.I Z (660), New . York—Fo
resters to KYVV and KDKA

7:30—WLW (700), Cincinnati — 
Feature. ■ t .

7:30—VVOVV (590), Omaha — Or
chestra.

8—VVEAF (610), Ncw York—Trou- 
badors, to VVCCO, VVCAE, VVOC, 
VVVVJ, KSD, VVHO, VVOVV, VVLIB, 
VVDEF, VYTAM, VVSM.

8—VVJZ (660), New York —Musi
cal, to KDKA, VVHAM, KYVV.

8—AVor (710), Nevvarte— Columbia 
netvvork.

8—VVOS (830), Jcfferson City —

(550),
(740)

(610), 
Opera to

St. Louis
St. Paul—Mu-

New York —1 
KSD, VVHO,

LPEOPLES BANK
Į 47 St. & Ashland Avė.

. į
šis yra pirmas iš serijos pasikalbėjimų su Naujienų 

skaitytojais apie ryšius ir karakterį

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 3669

POSTAL TELEGRAPH COMMERCIAL CABLES5—Organ recital; talk
į 5:56—Time signals

concert ’' ’
7—-Alinnnac with ensenible and 

(fuintet i
7:30—Beeitai irom New York
8:30—New York orchestra and 

soloists .
10— Feature; Sain ‘n’ Henry; mu

sic box
11- 12:30—Roodkuns; dance prog

ram
770k—VVBBM-VVJBT—339 m.

11 a. m.—Business directory
I— Dance program; pianist; songs
3—Sports revicw
5— Organ recital
(j—Colio recital; orchestra; songs
7— String trio; songs; orchestra
8— .Trio; operatic seleetions; old 

songs
9:30—Theater stage presentation 
10:30—Diųice program; songs
II— Orchestra; vocal seleetions

870k—VVLS—345 m.
2:30—Homemakers hour; contralto; 

story
5:15—Sports; organ; time signals; 

Pied Piper
6— Markets; sports; orchestra
7— Scrapbook; orchestra; Shakes- 

peare series
8— All-state hour

kuriame nūn yra i 6—Markets; Punch and Judy;

vie- 
kad 
pri-
kur

Žymus' Krutamu Paveik
slų Aktorius Greitai 

Pasveiko Nuo 
Reumatizmo

Theodore Roberte, mėgiamas 
krutamu paveikslų žvaigždė, sir
go ir turėjo reumatizmą, sako, 
kad Dr. Tnpp’s Liųuor Rheuma- 
tica suteikė greitą pagelbą nuo 
skausmų ir jis galėjo pasitrauk
ti iš krėslo su ratukais ir eiti 
vėl prie lošimo. ‘jAš pasakysiu 
pasauliui”, jis sako.

Tūkstančiai kenčiančių nuo reu- 
matiškų skausmų, gout, arthri- 
tis, neuritis ar lumbago turėjo 
panašius patyrimus su šiomis gy
duolėmis, kurios turi beveik ma
gišką jėgą, dėl pergalėjimo šių 
skausmų ir svarbiose ligose. Pas 
vaistininkus $3.

game
10:30—Hodge Podge
11— Papular program; orchestra;

organ
980k—WHT-306m.

10 a. m.—VVomen’s program; talks; 
music

11:30—Travel talk
12— Organ concert; farin 

markets
1—String trio; sport and 

news
8:30—VVeather; violinist;

sports
9—Your Hour league

980k—WIRO—306m.“
2:30—Organ concert
3—Orchestra; sdngsj; '< J

Kokia yra organizacija POST
AI. TELEGRAPH COMERC1AL 
CABLES?.

Ji yra viena iš didžiausių tele

grafų ir kabelių kompanijų pa
saulyj.

Koks yra jos tikslas?
Jos tikslas yra suteikti kuogė- 

riausiai galima patarnavimą per
siuntime telegramų, kabeliu ir pa
što perlaidų j bile kur norima 
persiųst.

POSTAL TELEGRAPH C0M-’ 
MERCIAL CABLES yra geriau
sia agentūra per kurią galite su
sižinoti šu giminėms'Lietuvoj ar 
kitur. Prie to, yra tai greičiau
sia ir patogiausia budaa.

POSTAL TELEGRAPH COM
MERCIAL CABLES aupranta kad 
vis didėjanti reikalavimai musu 
piliečių iš Lietuvių kilmės dėl 
greito budo komunikacijos su jų 
draugais ir giminėms anapus At- 
lantiko.

Yra tūkstančiai tarp Jus Ame
rikoj kurie yra laimėję Jūsų pusėj 
visuose gyvenimo takuose. Dahg 
jau pastojo atsakomingais vede-

|

jais, ir daug užima žymias ofipia- 
lia.s vietas.

Bet širdyse kiekvieno dar vis 
pasilieka tas gilus jausmas dėl 
senų vietų ir giminių Lietuvoj. 
Kiekvienas aiškiai atmena senus 
dvasiškus ryšius kurie jį palaiko 
prie jo tėvynės.

ĮUOSTA L TELEGRAPH COM
MERCIAL CABLES aiškiai Įsu- 
planta šiuos faktus ir todėl, ;pa- 
sftdb ’ savo draugišką patarnav|mą 
Jums.

TO^ĄL TELEGRAPH COM
MERCIAL CABLES turi tiesius 
ryšius su Lietuva ir turi agentū
ras didžiausiuose miestuose Lie
tuvos Respublikoj.

• Jeigu nori persiųst pinigų ar 
pasiųsti kokia žinią, atsikreipįk į 
artymiausį ofisą, o gausite prie
lankiausią atydą. Jis kabelis, ar 
perlaida bus. pristatyti į trum
piausi laiką.

POSTAL TELEGRAPH COM
MERCIAL CABLES turi ofisus 

‘ visur Suvienytose Valstijgse. Jos 
kabeliai siekia per Atlantiką ir 
Pacifiką. Jos dratais suvienyta 
Šiaurinė ir Pietinė Amerika.

Didžiausias hvPuikiausias
Jubilejinis

(metų sukaktuvių) 
GYVENIMAS

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

, tuojau.

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ............................................ 20c

news;

Financial

pianist;

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Bailina St., Chicago. III.
................. ■

Garsinkites Naujienose

Camel

Of

MOKYKLOS NURST:, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nursė pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
štinitnas ir dieta turi bųt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk šaukštą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.“

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
butelj namie..

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Cigaretai kurtus prityrę rūkytojai 

pasirenka, 
b*. * p . .

Cigąretams nepaprastai populiarėjant, 
daugelis prašė prielankumo, bet tik 
Camel bilionais eina pirm visu. Tai 
jų gerumas juos ten pastatė; gerumas 

juos ten ir palaiko.

Jei visi cigaretai butų taip geri kaip 
Camel, jut nieku negirdėtumėt apie t pe
čiai į prirengimų, kad padariut cigare t us 
gerais dėl gerklės. Niekas negali užimti 

vietos rinktinio tabako.

© 19Z7. R. .1. lleynol<Į» T"*™™? 
Coiupany, lVlnstuu-Sal>;UJ' * •

Visose aptiekose—35c Ir 65c puodukas ir 
dūdele. Children’s Musterolc (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virs 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu- 
vargusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

For Cuts and Wounds
A paisau goki t užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžinią su šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zenite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.
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[korespondencijos]
Cleveland, Ohio

Priešfašistinės konferencijos 
įspūdžiai

Lapkričio 6 d. įvyko priešfa- 
šistinio “bendro fronto“ kon
ferencija. Delegatų buvo 15. 
Buvo pora pašalinių.- V. J. Za
bulionis ir J. Mickevičius. Per
šaukus delegatus, pirmininkas 
K. Rugienius pastebėjo, kad 
“randasi svečių“ ir paklausė 
delegatų, “ar gali pašaliniai būt 
susirinkime, ar ne?“ Delegatai 
nutarė, kad “gali būt susirin
kime“. Paskiaus pirm, klausė: 
“ar duot jiems patariamas bal
sas?“ Čia tuoj D. Petrauskas 
pareiškė: “Kadangi svečių yra 
tokių, kurie yra fašistai, tai ne
galima duot balsas“, 
pareikalavo, kad, girdi 
matau čia nė vieno
dėl Petrauskas turi įrodyti, ku
ris yra fašistas“, 
žiūrėdamas į lubas: 
matot Zabulionį. 
raŠČius viską rašo-šmeižia, tai 
ir šią konferenciją apšmeiž. Aš 
norėčia, kad jo čia visai nebū
tų”. Kosteria: “Aš tą patvirti
nu“. Pirm. K. R.: 
bulionis turi apleist 
mą”. Zabulionis: 
noru“.

Daugėla 
“Aš ne- 

fašisto. To-

Petrauskas, 
“Juk visi 

Jis per lai k-

mielu

nusi-
yra 

Pirma

P. S. Reiškia, ar eisi, ar neisi 
per clvarą vistiek gausi mušt. 
Taip ir čia: ar dalyvavo Zabu
lionis konferencijoje, ar ne, bet 
paduoda konferencijos eigą ir 
parodo net svetimženkliuose 
kalbas, žinoma, aš paduodu tik 
svarbesnius punktus. Konfe
rencija tęsėsi suvirš’' tris vai., 
tai ištisai aprašyt būt pilnas 
laikraštis ir būt gražaus juoko. 
Man ir dabar juokas ima iš tū
lų įnešimų, kurių negalėjo 
balsuot.—V. J. Z.

Racine, Wis

nu-

bendro

15 pa-
N. K.'

4

Mes tik dirbam sykiu, kad ne
sam priešingi pagelbėt Liet, 
darbininkus. Bet čia nėra’ jo- 
kis bendras frontas iš dviejų”. 
(Aš turiu pastebėt, kad ne, 
dviejų srovių, užtenka vienos.; 
Juk tik ADAD. yra viena poli
tinė organizacija priešfašisti
niame komitete. ADP. gi ne
turi savo delegato ir nedalyvau
ja...). Tuose teziuose buvo 15 
paragrafų. Kairieji sutiko tuos
težins priimt tik su ta išlyga,; Tėvynainiu buvęs koncertas 
kad jie turės galią nesiųst au
kas per tą Prieš. Nac. Komite
tą ir atmeta kaipo ne 
fronto komitetą.

Beje, tarp tų tezinių 
ragrafų, reikalauja P.
surašo draugijų ir kiek kuri tu
ri narių. Politikieriai suprasit 
dėl ko tatai daroma.

Trečias triukšmingas punk
tas, tai kabi kairieji pasiuntė 
aukas, ten kur “bendro fron
to“ kelias rodo. Mat, ADAD. 
1-mos kip. prakalbose buvo ren
kamos aukos dėl politiškai nu
kentėjusių šeimynų, kurioms 
būtinai reikėjo paramos. Aukas 
kairieji pasiuntę ir turi doku
mentus. Daugėla šiame pat su
brinkime glebei j popierių turė
jo ir reikalavo išrinkt komisi
ją dėl pertikrinimo. Darbie
čiai sako, kad aukos buvo rink
tos “ne dėl šeimynų, bet dėl 
politinių kalinių, kas reiškia 
priešfašistiniam darbui ir jos 
turėjo būt pasiųstos priešfašis- 
tiniu keliu“. Daugėla pavadino 
darbiečius veidmainiais, kad jie I 
per akis meluoja. Daugėlai at-' 
ima balsą. ' Paskiaus Valaika,; 
Martinaitis patvirtina Daugėlos ! 
pareiškimą. Užkuraitis duoda 
vėjo, pareikšdamas, kad negali 
surast žodį, kaip darbiečius į- 
vardyt, ir kiša veidmainišku- j 
mą pirmoje vietoje. Paskiaus! 
Daugėla išvadino darbiečius j 
melagiais, veidmainiais ir šmei-1 
sikais. Po tų diskusijų Pet
rauskas davė įnešimą 
“kiekviena draugija prieš rin
kimą aukų pasakytų, kam au- i 
:os renkamos”. (Jau ir be to • 

įnešimo esti visada pasakyta, 
kokiems tikslams renkamos au-: 
kos). Baltrušaitis 
taisymą“: “Jeigu 
auką prašant bus 
priešfašistiniam

gando Zabulionies. Bet 
svarbi ta procedūra.
nutarė, kad svečiai gali būt su
sirinkime, o paskui, be jokio ta
rimo, be jokio įnešimo, pirm, 
išvarė Zabulionį. Mat, ir pats 
Rugienius drebėjo, kad Zab. ap
rašys visas jo pirmininkystės 
padarytas klaidas.

Na tiek to. Zabulionis neda-; 
lyvavo tame susirinkime, bet ( 
jis vistiek aprašo t<5 susirinki-i 

■Trio įspūdžius, kokius jis girdė-, 
jo per “radiolą”.

Kurie nesvarbus tarimai (pla
čiai visuomenei žinot), tų nemi-j 
nėšiu, kitų aiškiai nesigirdėjo! 
per “radiolą“.

Ižde turi apie $20. Ir kai bu-! 
vo pakeltas klausimas “kas da-: 
ryt su pinigais”, tai Baltrušai-1 
tis davė įnešimą: Nesiųst pini-: 
gų daugiau Liet. darb. tol, kol, 
gaus atsakymą už pasiųstus. L. ’ 
Urbonas (kairysis) davė prie-! 
šingą įnešimą: siųst pinigus ir! 
nelaikyt jų prie savęs, nes Liet. į Lietuvos 
darb. reikalinga parama, 
trušaitiniai“ stoja už 
{pinigų, o darbiečiai prieš. Dis-1 
kusi joms pasibaigus įpirm. lei-) 
do balsavimui, kas už siuntimą j 
aukų ir kas prieš. Septyni bal
sai už siuntimą, o trys prieš. 
Darbiečiai pralaimėję, pradėjo' 
rėkt ant pirmininko, kad nege
rai leido balsavimui. Girdi “bu- 
bo du įnešimai ir abudu reik 
atskirai balsuot“. Pirmininką; 
padarė “kuku“ i 
kad “aš pats dabar nežinau 
kaip balsuot“. Prasideda 
diskusijos ir vėl balsavimas, ir; 
antrą kart laimi jau darbie-. Kairieji eina prieš Brooklyno

kad

apskričio j kažkaip

ii
SLA. 100 kp busiantis kon
certas

Bendrai T. M. D. apskritis su 
Kenosha Dailės Rateliu buvo 
nurengęs parengimą su progra
mų ir šokiais lapk. 27 d., Tur- 
ners Hali.

Visą programą išpildė keno- 
jhiečiai. Programas pradėta 
pildyti 3:45 vai. po pietų se
kantis.

Dailės Ratelio choras, po va
dovyste p. Juozo Macnoriaus ir 
p-lės Noros Klimiutės, pirmoje 

i dalyje dainavo šias dainas: 
‘Leiskit į tėvynę“ (A. Vana
gaičių), “Vai varge, vargeli” 
(Tai. Kelpšos), “Dziedul (dzū
kų dainą) (A Vanagaičio) ir 
“Per tamsią naktelę“ (St. Šim-

davė “pa-, <............. -
parengime • šiąs dairiask 

suminėta 
darbui arba

darbininkams, ar poli- jv^.
fnių kalinių 

siuntimą [ pinigai -turi 
priešfašistinio 
taisymas praėjo.

Reikia pastepėt,
čius-kairiuosius 
gavo. Visą aplikaciją, kurią !^as dainas: 
zeikalavo išpildyt Nac. Prieš; (st. Šimkaus), 
Kom., paliko Žebrauskui, o tas 
išpildys taip, kaip darbiečiams 
geriau.

.. ....... Abelnai imant, tai darbiečiai, 
ir tas pareiškė, Į sudarydami didžiumą, labai ne-

I silaiko jokio takto ir logikos ir 
vėl Į /is tik nori, kad būt taip daro- 

la, kaip Brooklynas diktuoja.

Viduryje koncerto įpinta juo
kingas linksmas kaimiečių dvie
jų aktų vaizdas. Kuopa susi
dariusi iš septynių ypatų, paei
nančių iš Vabalninku parapijos, 
Svilių kaimo, pirmame akt( 
vaizdavo kaip Lietuvos kaime 

i jaunimas šeštadienio vakare 
linksminos; antrame akte Lie

tuvos senmergė, 471/2 metų am
žiaus, skaitosi save jauna, kad 

I vyrams įtikti, deda viltį pasi- 
: siūti naują algirką ir su ja pa
sipuošus vilioti sau vyrą, pri- 
būna žydelis siuvėjas, kuris be
meluodamas gauna norą Mag- 

' dę apkabinti, tampa išvytas lau
kan ir vėliau dideliu prasimu 
gryžta atgal; baigiasi veiksmas 
dainavimu Magdės su siuvėju 
žydeliu dainos “Tarnavau pas 
poną.“

Pertraukoj p. Venskus rodė 
štukas su lietuviškomis kazyrė- 
mis.

Solistai Dailės Ratelio išpildė 
‘Kur bakūžė sama- 
' Tadas Bagdonas;
— Lucija Balčai- 

Tadas Bag

mą, • ypač T. M. D. : 
valdyba taria širdingą ačiū.

Dailės Rateliui mes galime at- 
ailyginti už jų prielankumą, 
bent maža dalele, atsilankyda
mi skaitlingai į jų ruošiamą te
bėra, kuris įvyks gruodžio 18 
d., American German Home 
avet., Kenosha, 2 v. p. p. bus 
statomas scenoje didelis veika- 
ias “Marija Magdelietė,” po va
dovyste gabaus režisieriaus p. 
Pabarškos.

Buvęs koncertas ir šokių va
karas T.'M. D. apskričio ir Dai
lės Ratelio išėjo vidutiniai. Gai
la, kad vietos lietuviai pildyda
mi aklai Romos prietarus dėl 
įdvento visokių vilijų ir kitų 
irasimanymų praleidžia tokius 
irogramus. Liks ir pelno. Šiaip 
viskas buvo tvarkoje, baigėsi 
linksmais šokiais. I’-nia Mačiu- 
'ienė, viešnia iš Kenosha, laimė
jo lietuviškas kazyres, kurios- 
buvo duodamos prie įžangos ti-. 
kiptų.

SLA. 100 kuopos koncertas 
'vyks gruodžio 11 d., 3 v. po 
lietų, Turner Hali. Programą 
špildys iš South Mihvaukės S. 
LA. 133 kuopos Jaunimo cho- 
*as, vadovaujant p. Stasei Ber
žienei. Papildys programą ir 
vietiniai 100 kp. jaunuoliai. A- 
part to bus sulošta vienveiksmė 
komedija “Iš didelio rašto išėjo 
i kraštą.” Po programų tęsis 
inksmųs šokiai. Kviečiami kaip 
vietiniai lietuviai, taip ir kai
mynai dalyvauti šiame parengi
me. Ateikite pamatyti ir pa
klausyti gražaus čion augusio 
jaunimo programo.

—M. Kasparaitis.

užkabino už dralų 
gaiduką ir šautuvas išsišovė, 
suvarydamas visą šūvį Linkevi
čiui j šlaunį. Niekurie šratai 
išėjo kiaurai, o kitus daktaras 
išėmė, nes, laimei, nė vienas 
šratų nekliudė kaulo, tad sužeis
tasis greitai pagys. ♦

Nors tą dieną musų medžio
tojai nieko nelaimėjo, bet jie 
vistięk prižada kliubo vakarie
nei zuikių parvesti, nes juk 
ne visada tokios nelaimės pasi
taiko,

Kliubas yra 5 metų senumo. 
Pinigų turi apie $4,300. Moka 
po $1 į dieną pašei pos ligoje ir 
$100 pomirtinės. Turim daug 
darbščių žmonių, kaip vyrų 
taip ir moterų, kurios priklau
so kliubui lygiomis teisėmis. 
Prie kliubo gali 
kiekvienas geras 
lyties ir pažiūrų 
Kliubas taipjau 
mas stengiasi pagelbėti nariams 
išsiimti pilietybės popieras.

Kliubas po Kalėdų rengiasi 
pastatyti didelę komediją, bet 
apie tai bus pranešta vėliaus.

—J. M. D. Narys.

priklausyti 
lietuvis, be 

skirtumo, 
kiek galėda-

Brooklyn, N. Y

A. KUPREKIO MAR
ŠRUTAS SEKASI

Nesenai pagrįžęs iš sovietu 
“rojalis” chicagietis, A. Kuprei
šis, šiuo laiku važinėja po Illi
nois valstijos (ir Indiana) ko
lonijas, pasakodamas žmonėms 
apie savo patyrimus Rusijoje. 
Jo maršrutas sekasi labai ge
rai.

Gruodžio mėn. 3 ir 4 dd. Kup- 
reišis buvo Clintone (Ind ) ir 
Westville, 111. Gruodžio 5 d. ji
sai iškeliavo i West Frankfur
tu ,

Clintone i Kupreišio prakal
bas susirinko visi tos vietos lie
tuviai. Tiesa, dabar ta koloni
ja yra žymiai sumenkėjusi, ka
dangi dėl bedarbės daugelis 
žmonių yra išvažinėję, bet vis 
tik atėjo didelis būrys pasiklau
syti kalbėtojo. Paprasta Kup
reišio kalba, gyvas atpasako
jimas faktų iš Rusijos gyveni
mo publikai be galo patiko. Tik 
pora Maskvos davatkėlių jau
tėsi, kaip išrišimo negavusios.

VVcstville’je suėjo tiek daug 
publikos, kad netilpo j svetainę. 
Tarp publikos buvo ir miesto 
mayoras (lietuvis). šį kartą

Kupreišis, matyt, buvo ypatin
gai smagiam upe ir jo gyvai, 
vaizdingai kalbai publika prita
rė karštais aplodismentais.

Kalbėtojui mėgino šokti į a- 
kis koks ketvertas komunistų 
(mat, ir Westville’je dar yra 
jų šiek-tiek pasilikę “ant veis
lės”). Kupreišis gabiai atkir-/ 
to “raudonmarškinių“ prisika- 
binėjimus ir klausytojai taip 
jam pritarė, kad nušvilpė rėks- 
niukus ir nedavė jiems dau- 
>iaus zaunyti.

Reikia tikėtis, kad kito, e ko
lonijose kalbėtojas turės nema
žesnių pasisekimo.»

Ai I BU ■■■» MM—t •

Praradimas Svorio?
Mr. Cottfried SchiKinjr, Prescott, Wls., 

sako, "A6 svėriau 130 svarų, dabar až sve
riu 155 svarus ir jaučiuosi vėl labai Rerai. 
A6 visai buvau nusilpęs ir mano skilvis vi
siškai buvo suiręs, kuomet ai atsikeldavau 
iš ryto aš jaučiausi labiau nuvargęs, negu 
vakare eidamas,, gulti. Ačiū jums už j?eras 
pasekmes, kurias gavau su pagelba Nuga- 
'Tone.”

Nuga_Tone jau yra atlikusios puikių da
lykų per 85 metus. Virš milionas vyrų ir 
moterų pasidarė stipresniais ir sveikesniais 
vartodami tas gyduoles. Niekas negali su
silyginti su Nuga-Tone suteikime geresnio 
apetito ir pagelbėjime virškinimo. Jos su
teikia daugiau . 3gos nervams ir labiau su
stiprina raumenis, prašalina svaigulį, už- 
kietėjfLmą, sustiprina inkstus ir kepenis, 
prašalina reumatizmą ir neuraJgiją, sutei
kia atšviežinantį miegą, padaugina silp
niems svarumą. Nuga-Tone yra labai geros 
dėl silpnų, nervuotų vyrų ir moterų. Jos 
yra parduodamos vaistinėse, ir jei nesutei
kia gerų pasekmių, pinigui grąžinami. Tik
rai nusipirkite 1 butelį šiandie.

Kenosha, Wis
A-

Žinomas Brooklyno lietu
viams laikrodžių ir auksinių bei 
sidabrinių 
savininkas, 
serga.

Raškinis

dalykų
Pranas

jau kurį

krautuvės
Raškinis,

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS
Pas J. A. Kass (Kazakauskas)

2045 W. 35th St., Chicago, III.
Parduodam deimantus ir kitokius auksi

nius daiktus, su dideliu nuošimčiu pigiau 
negu kitur. Taisom laikrodžius visokių iš- 
dirbimų; darbas garantuotas arba pinigus, 
grąžinam atgal.

laiką ne- 
galiavo. Pereitą vasarą jis bu
vo išvykęs Lietuvon tikėdamar 
sis, kad ten sveikata pagerės 
per vasarą.

♦

Vienok Europoje taip susir
go, kad reikėjo pasiduoti ope
racijai. Dabar, sugryžus Ameri
kon, jam vėl teko gulti ligoni
nėn, kur tapo padaryta antru 
kartu operacija, šiuo laiku drg. 
Raškinis randasi Grace Hospi- 
tal, Ne\v Haven, Gonn. — V. P.

lapkričio 11 dieną įvyko 
metrikos Lietuvių Politikos 
Kliubo susirinkimas. Kliubas 
turi apie 200 narių. Turi ir sa- 
70 atletinį skyrių, taipjau bas- 
ket bąli ir indoor bolininkų 
’auktus. Prieš du mėnesius su- 
■>itvėrė ir medžiotojų sportinin
kų kuopelė, kuri išsirinko ir 
medėjus, šiame susirinkime jų 
komisija pranešė, kad neužilgo 
nedžiotojų kuopa išvažiuos me
džioti į šiaurius ir tiek parveš 
zuikių, kad pakels kliubui vie
nų zuikių vakarienę, štai lapkr. 
;7 dieną, apie 1 valandą naktį 
r išvažiavo medžioklėn apie 14 
medžiotojų. Bet neteko toli nu
važiuoti, kaip juos ištiko ne- 
’aime. Jie sustojo pakeliui pa
turėti ar neras zuikių. Senas 
medžiotojas Vincas Linkevičius, 
kuris per 14 metų nepraleido 
nė vienų metų nėjęs medžioti ir 
neprisimedžiojęs zuikių ir ki
tų gyvulių, lipdamas per tvorą

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Pittsburgh, Pa
3514-16 Koosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

lietuvių kalbos mokyklėlė, 
kurią įkūrė Jaunimo Meno 
dr-jėlč su SI.A. apskr., gyvuo
ja gerai. Vaikų lankančių mo
kyklėlę yra apie 40, kurie no
riai mokinasi gimtosios kalbos. 
Mokytojas yra nesenai iš Lietu
vos atvažiavęs, dabar studijuo
jąs teisių mokslą Duųuesne 
univessitc'te, stud. Pivilas Bur
gis. Tikimasi, kad laikui bė
gant mokinių pasidaugins ir 
tuomet mes, pittsburghiečiai, 
susilauksime daugelio jaunuo
lių, mokančių savo gimtąją kal
bą.— Dzūkas.

Geriausia vieta pirkti Radio pas
JOS. F. BUDR1K

3417 S. Halsted St.
• nuota — 
“Forget me

; “Mamyte“ Tadas Bag 
šeimynoms, tai donas; piano solo Adolfina Ra 

eit per rankas davičiutė Oberon; Vladas Ja- 
komiteto . Pa- Kutis — Iš kaminkrėčio: “Ma

žas yra mano stonas.” 
kad aidie- Ant, užbaigos programo visas 

darbiečiai ap- ( Dailės Ratelio choras sudainavo 
žmik, užmik” 
Einu per dva

relį” (St. Šimkaus), “Anksti ry
tą rytelį” (J. Strolio), '“Molio 
uzbonas” (Vanagaičio), ir “Mu
zika, muzika“ (A. Vanagaičio).

Duetu Vladas Jakutis su Ta
du Bagdonu užbaigė šį didelį ir 
gerai išpildytą liaudies koncer
tą. Duota dovanos Dailės Rate
liui, kaipo miestiečiams ir kai- 

Publika buvo spren- 
darbininkams,' dėja ir apdovanojo abiejus gau 

' singais aplodismentais. Kadan- i 
gi miestiečių didesnė grupė bu
vo, tai jie gavo didelį saldainių 
baksą; kaimiečiams teko mažes
nis. Dalyvavusi publika pilnai 
likosi patenkinta tuo programų 
ir lieka dėkinga draugingųjų 
kaiminų kenoshiečių Dailės Ra
teliui už tokį didelį prielanku-

Visai Elektrinė Radio

ižde $30.
gali badu

nėšių s ir

čiai, kad tą 1&20 nesiųst: pada- diktavimą ir daug geriau nori imiečiams. 
rė tarimą, kad “siųst tik tada, 
kai bus ižde nemažiau $30.” 
Reiškia, Liet. darbininkai pa
laukit tol, kol bus 
Nors Liet. darb. 
dvėst, bet jie $20
lauks “kol bus ižde $30.“

Kitas tarimas irgi yra svar
bus. Buvo prisiųsta laiškas iš 
Brooklyno Nacionalio Priešfa- 
šistinio Komiteto, kuriame siū
loma priimt tam tikri “teziai”. 
Kairieji pasipriešino tiems te- 
žiams, pareikšdami, kad su tais 
(ežiais negalima sutikt.
Urbono, kad tas komitetas 
ne tarptautinis, bet vienos 
vės žmonių, 
reikia t vert 
mitetas iš 
sandarieČių,
čių ir aidiečių-kairiųjų. Darbie
čiai priešingi tam ir L. U. iš
vadina socialistu, sandariečiu 
ir 1.1., ir nurodo, kad, girdi, “so
cialistai ir sandariečiai naudo
sis musų darbu”. Užkuraitis 
pareiškė, kad “iš musų šito 
bendro fronto niekas neišeina.

L. U. nurodė, 
priešfašistinis 

politinių 
socialistų,

Anot 
yra 
sro- 
kad 
ko-

srovių: 
darbie-

pagelbėt Liet, 
negu darbiečiai.

Aš patarčiau kairiemsiems iš- i 
eit iš to “bendro fronto”, jei 
nenorit, kad darbiečiai vadžio
tų taip, kaip jiems geriau. Kai
rieji labai gerai supranta, ko
kis turi būt pendras frontas...

Iš tos konferencijos dėl Liet- 
darb. pasiliko ta “nauda”, kad 
nutarė nesiųst pinigų, kuriuos 
turi ant rankų.

Beje, Kalvaitis pakėlė klausi
mą: “kodėl ADP., LS. kuopa 
nedalyvauja • priešfašistiniame 
bendrame fronte?” Darbiečiai 
atsakė, kad “ADP. veikia tarp
tautiniai”. Tas darbiečių pasa
kymas reiškia, kad Amerikos 
darbininkų Partija yra prisi

dėjus prie įpriešfašistinio lietu
vių veikimo ir veikia autono
miškai, t. y., neprigulėdama 
prie “bendro fronto”. Tą klau
simą darbiečiai aiškindami vi
sai ajpdumė akis kairiemsiems. 
O gal tyčia kairieji tylėjo?

Tai tiek apie tą konferenciją.
—V. J. Zabulionis.

Kaip Prašalinti Kosulį
Greitai pagelbsti nuo pavojingo kosulio var-

tekit Severa’s Cough 
. Balsam. Malonus var

toti, grynas, saugus 
vaikams ir suaugu
siems. Prašalina įri
tuojantį kosulį ir iš
valo gerklę. Geriausi 
nuo kosulio gyduolė 
per 48 metus. Gaukit 
aptiekoj 25c. arba 50c. 
buteliuką.
W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, Iowa 
Nuo krutinės ir gal
vos slogų vartokite 
Sevora’s CoU Tablete

Severas
COUGHBĄLSam

EQUAPHASE
Nuo liampos gausit visą spėką

AUGIMAS
TN pusę šimtmečio telefonai Amerikoje užaugo nuo 

paprasto instrumento ir ilgumo kelių mastų drato 
iki virš 18,000,000 telefonų, kurie yra sujungti su 
61,000,000 mylių ilgumo drūtais.

Jis išbujojo nuo nežinomo sujungimo tarpe vieno ir 
kito kambario nuo vieno kaimelio į kitą per didelius 
miestus ir skersai ir išilgai šalies ir susijungė su 
Didžiąją Britanija.

Kaipo invesiihentas telefonų industrija užaugo iš 
mažyčio kapitalo iki $3,000,000,000 biznio. Tai yra sa
vastis 800,000 vyrų ir moterų, kurie yra užtikrinti 
stiprumu ir uždirbimo jėga.

Jis užaugo iš dviejų vyrų, išradėjo ir jo pagelbinin- 
ko iki 350,000 armijos žmonių, kurie dalyvauja užlai
kyme ir operavime.

Jis išsitobulino iš vieno sakinio, labai paprasto sa
kinio, iki kasdieninių pasikalbėjimų iki 73,000,000 pa
šaukimų, kiekvienas pašaukimas kam nors yra labai 
įvertinamas.

•

Tas tobulėjimas yra saikas žmonių reikalavimų dėl 
asmeninės komunikacijos ir veikimo, tiktai pusė am
žiaus, kad užganėdinus tuos reikalavimus.

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

Elektrines 
elektrinis

fonografas ir 
radio sykiu 

kokią daugu-yra tokia 
mas žmonių norėjo gau
ti. Garsus fonografosir 
garsi radio .......... $350

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System . Universal Service 
--------------------------------------------- -------------------- --------------------- '■ ' .

Didžiausis Freshman Distributorius Chicagoj

Jos. F. Budrik, Ine
3417 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

----------------------------- .4?



NAUJIENOS
The Litheaulas Daily Nava

Publiihad Daily fccapt Sanday 
by tha JMtfiunUa Daily N«wa F»b.

Editor P. GRIGAITIS 

1739 South Hdsted Street 
Chicago, Ilk 

Telephone Rooeevelt B&M
Subicription Katėsi 

$8 90 per year in Canada 
$7.00 per year outalde of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered a* Second Claaa Matter 

March 7th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iisidriaat 
•ekmadieniua. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halated St., Chicago, 
111. — Telefonai: Rooaevelt 85M.

kad 
— IM Plečkaičio ir Paplausko žygiai
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■■ .... .... 1 t 1 kas jiems buvo prikaišiojama,
RIETENOS VOKIETIJOS KATALIKŲ CENTRE 1 ‘?‘™iasįtitrintaU

O Iltz pcvLliYl III Lalo lclnVclIo«

.------------------ Pirma negu išnešt nuospren-
Vokietijos katalikų partijai (“Centrui”) sudarius dį apie žmogų, reikia ištirti kal- 

koalicinę valdžią su monarchininkais nacionalistais, pra- tinimus ir išgirsti jo pasiteisi- 
sidėjo toje partijoje smarki tarpusavinė kova. ^esPub-1 ^™ą‘ag^Įp.^aroma clvillzuota" 
likai ištikimi Centro veikėjai, jų tarpe ypatingaii Juozas,kvašistai, papratę 
Wirth (buvęs kancleris), pradėjo viešai atakuoti oficia- gėrėtis smetoniškais “karo teis- 
lių'partijos vadų politiką ir šaukti katalikus balsuotojus Į mais”, reikalauja, kad pasmer- 
stoti opozicijon. , j kimas butų atliktas be jokio

Wirth’o nusistatymą remia daugiausia katalikiš-, tardymo, 
kos darbininkų sąjungos, kurios sudaro žymią jėgą Cen- ( “
tro partijoje. Jį remia tečiaus ir daugelis ūkininkų ir 
smulkiųjų biznierių, kurių interesų nieku budu negali-, 
ma suderinti su monarchistų (daugiausia dvarininkų 
ir stambiųjų kapitalistų) reikalais.

Tuo budu ta vidujinė kova katalikų Centre tolyn vis 
labiaus aštrėja. Dabai- jau priėjo prie to, kad kanclerio 
Markso vadovaujami partijos bosai ėmė atstatinėti iš 
vietų katalikiškų laikraščių redaktorius ir net mėtyti 
juos lauk iš partijos. Taip, nesenai tapo pašalintas di
delio dienraščio “Germania” redaktorius. Šiomis dieno
mis partijos vadai įsakė katalikų organizacijai Berline 
(Steglitz distrikte) išmesti žinomą publicistą ir vyriau
sią “Deutsche Republik” redaktorių, p. Teipel. Bet or- 
ganizicija šitą įsakymą vienu balsu atmetė.

Išrodo, kad Vokietijos katalikų lyderiams teks už
mokėti labai brangią kainą už savo susibičiuliavimą su 
kaizerizmo šalininkais.

NAUJA MALIAUSKIJADA

tinio išsilavinimo, kaip ir savo socialinio gyvenimo at- 
žvilgiu. Bet tas smetoninis neregys dar vis mano, kad 
musų žmonės galį pritarti kovai prieš laisvą spaudą ir 
nuomonių laisvę!

Menkas yra Lietuvos fašizmas 
koje turi tiktai tokių šalininkų.

Senai, kada “Naujienos” buvo dar visai jaunas ir 
neperstiprus dienraštis, Chicagos klerikalizmo padan
gėse žėrėjo, kaipo stambiausia žvaigždė, vienas smar
kus dvasiškis, Dr. kun. Maliauskis. Ir atėjo tam Kris
taus karvedžiui į galvą mintis, kad “bedievių, socialis
tų organas” turįs bul sunaikintas.

Pradėjo tuomet Maliauskis sakyti bažnyčiose karš
tus pamokslus prieš “Naujienas”, laikyti “misijas” ir 
rėžti perkūniškas prakalbas parapijinėse svetainėse. 
Keikė ir plūdo musų dienraštį susiriesdamas, liepė pa- 
rapijonams neskaityti jo ir nesigarsinti jame ir dažnai 
net, paklupdęs savo klausytojus, prisaikindavo juos, kad 
niekuomet, niekuomet savo gyvenime neims j rankas to 
baisaus, “religiją griaujančio”, “žmonių dorą ardančio” 
laikraščio.

Bet “Dievas davė” taip, kad, kol 
jienas” dergė, tai “Naujienos” tarpo vis labiau ir la- įspauda i 
biau, o paties keikūno redaguojamas 
do ir į skolas lindo — iki, pagaliau, 
turėjo tuomet paimti į savo rankas Marijonų zokonas, ^imai Snietonos'Vo,(,emaro val’ 
kad “vienintelis katalikiškas dienraštis” visiškai neiš-' 
nyktų. Pas chicagiečius apie tą maliauskinį kryžiaus 
karą prieš “Naujienas” jau beveik ir atmintis yra išdi-' 
lūs.

Tečiaus, kilnios idėjos, sako, nemiršta. Ir štai šiomis 
dienomis atsirado naujas maliauskijados apaštalas, as
menyje vieno politiškai nusišpicavusio tautininkų “šu
lo”. Neverta čia nė jo. vardo reklamuoti.

Apie jo “prakalbą”, laikytą pereitą sekmadienį vie-i bolševikų 
noje parapijos svetainėje, mums pasakojo kai kurie i vos fašistams, 
žmonės; dabar apie ją šiek-tiek praneša 
zokoninkų laikraštis. Tas Maliauskutis, trumpai sakant, 
graudeno publiką neskaityti “Naujienų” ir kitokiais 
budais jas boikotuoti, idant prispyrus dienraščio redak
ciją būti “ištikima” fašistinei Lietuvos diktatūrai.

Praeities patyrimu remdamiesi, mes galime tik pasi-i^J'ą prarytų Lietuvą? Todėl, 
juokti iš to “didvyrio” straksėjimų prieš musų dienraš-; 
tį. Bet šia proga bus gai ne pro šalį pažymėti tą įdomų š 
reiškinį, kad atžagareiviai, nežiūrint kurios spalvos jie dusios Lietuvą ir okupavusios 
butų, visuomet semiasi savo “idėjas” ir įkvėpimą iš at-j žymią dalį jos teritorijos, ir 
gyvenusios savo laiką, ir kad ir da taip diskredituotos,. Lietuvos žmonės turėjo pasiim- 
praeities. ger<l Pa^I> kad tuos Pai

kus išvijus. Tečiaus bolševikai 
Per paskutinius dešimt metų Amerikos lietuvių vi-Ida ir šiandie nėra atsižadėję 

suomene pačLai*e stambų žinksnį priekin taip savo pro- , savo užmačių prieš Lietuva.
- -- - - '.Mttekvoje juk jie turi ^sudarę

“valdžią” Lietuvai iš Kapsuko 
ir kitų asmenų, kurie gauna al
gas ir visą užlaikymą iš sovie- 

j tų. Bolševikai tik laukia pro- 
jeigu jisai Ameri- gos, kada jie galės okupuoti 

Lietuvą ir tą ‘‘valdžią’’ užriog-

džiai, tai mes nežinome, kaip 
dar Rita i į) galėtų bolševikai jai 
patarnauti.

Bet visai be reikalo raudonų
jų fašistų organas bando pri
mesti mums tą, ko mes niekuo
met nesakėme. Jisai tvirtina, 
kad sovietų norą apginti Lietu
vos nepriklausomybę nuo lenkų 
pasikėsinimų mes irgi aiškiną 

simpatijomis” Lietu
ves niekuomet 

ir "dorasis” itaip neaiškinome.
Mes gerai žinome, kad sovie

tų valdžia stotų už Lietuvos ap
gynimą nuo lenkų, nežiūrint ko
kia valdžia butų Lietuvoje. Ko
dėl bolševikai nenori, kad Len-

kad jie patys nori ją praryti!
Vieną sykį raudonosios bol- 

iševikų gaujos jau buvo užplu-

(8.00 
4JH 
150

.75

Užsimokijimo kalnai
Chicago je — paltu:

Metame---------------------------
Pusei metą___________u__
Trims minėsiantis 
Dviem minėsiantis 
Vienam minėsiu!

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija __-_____  8c
Savaitei 18c
Mineliui —.................     75c

Suvienytose Valstijose, m Chicagoje, 
palto

Metams________
Pusei meta_____
Trims mėnesiams
Dviem minusiame
Vienam minėsiu! ,

Lietuvon Ir kitur uisieaiuosei
{Atpiginta)

Metams ____  $8.90
Pusei metą _____
Trims minesiams

17.00
8.50 
1.75: 
1.25
.75!

Apžvalga
GAL PADARYT “KARO

TEISMĄ”?

žy- 
rei- 
tau-

Brooklyno kvašistai kvaksi:
“Socialistų partija Plečkai

tį ir Paplauską tik suspenda
vo iš partijos, o ne išbraukė, 
nežiūrint jų išdavikiškų 
gių. Reiškia — partijos 
kalus pastatė virš visos 
tos reikalų.”
Bet iš kur yra žinoma,

išdavikiški”? Kur yra į-

RAUDONIEJI FAŠISTAI 
KARŠČIUOJASI.

Pusdama į fašistišką dūdą, 
“Laisvė”, lygiai kaip ir “Vie
nybe”, šaukia, kad Plečkaitis 
esąs “parsidavęs” Pilsudskiui. 
Prie “parsidavėlių“ ji bando 
priskirti ir — Grigaitį, už tai, 
kad “Naujienose“ buvo 
kyta, kad sovietų valdžia 
giasi patarnauti Lietuvos 
tinei valdžiai. 'Matyt, ji 
karščiuojasi.

Bet piktumas ir plūdimas tai 
ne argumentai. Tą “Naujienų” 
nuomonę, kad Rusijos bolševi
kai gerinasi, Lietuvos fašistinei 
diktatūrai, galima lengvai pa- 

i remti faktais.
Pirmiausia, ar ne tiesa, kad 

Maskvos valdovai tuoj aus po 
fašistiško perversmo Lietuvoje 
skelbė, «jogei jie palaikys drau
giškus santykius su Lietuvos 
(fašistiška) valdžia?

Ar ne tiesa, toliaus, kad Kap- 
sukas-Mickevičius, kurį užlaiko 
sovietų valdžia/ atkartotinai ra
šė sovietų spaudoje, jogei ko
munistai esą priešingi sukili
mams prieš Smetonos-Voldema- 
ro diktatūrą?

Ar ne tiesa, kad tas pats 
bolševikų komisaras po Taura
gės sukilimo skubinosi per 
spaudą užtikrinti Lietuvos val
džią, kad komunistų partija ne
turėjusi nieko bendra su sukilė
liais, ir kiek drūtas niekino su- 

i kilėlius?
Maliauskis “Nau-' . Ar ne tie?a’ kad Pan-aTua tu’ 

... . . t rimo pareiškimus darė bolsevi-
ir po Rygos emigran- 

“Draugas” skur-tų kongreso?
subankrutijo! Jį Jeigu visa tai nėra patarna-

pasa- 
sten- 
fašis- 
labai 

linti jai ant sprando.
Pastaruoju laiku ėjo gandai, 

kad Pilsudskis, rengdamasis už
kariauti Lietuvą, mėginęs orga
nizuoti “naują valdžią” Lie
tuvai iš Plečkaičio ir jo pa
sekėjų. Tie gandai nepa
sitvirtino. Bet jeigu Pil
sudskis tikrai butų ėmęs to
kią “valdžią” tverti, tai šis fak
tas butų aiškiausias įrodymas, 
jogei jisai iš tiesų eina prie 
Lietuvos užkariavimo.

Tuo gi tarpu tas, kas tiktai

: Apie Įvairius Dalykus į
■Mb—11 i i i    ■■ i ■■■■■■■■  .......................... ■ i. i ■»■■■■■■■■■ ■■■■■■! ■■■■■■■ ■

Gimimų skaičiaus 
mažėjimas An

glijoj
Gyventojų prieauglis Franci jo j 

ir Anglijoj. — Gyventojų 
skaičius Anglijoj iki 18-to 
šimtmečio. — Gimdymų kon
troliavimas. — Kaip lentin
gai eina į vandenį skandin
tis. — Keliavimas gyvūnų iš 
vienos vietos į kitą. — Gy
ventojų prieauglio problema.

Ne taip dar senai, rašo Dio- 
neo, Anglijos moralistai * įrodi
nėjo, kad “Francija išsigimsta 
ir nyksta”! Savo tvirtinimus 
jie rėmė skaičiais, rodančiais 
gimimų sumažėjimą Francijoj. 
Ir štai dabar toks pat reiški
nys galima Anglijoj pastebėti. 
1926 m. kiekvienam tūkstan
čiui gyventojų teko ne pilnai 
17 gimimų. Kad to skaičiaus 
reikšmė butų suprantamesnė, 
pravartu bus pasakyti, jog prieš 
65 metus tūkstančiui gyvento
jų teko 35 gimimai; vadinasi, 
du kartu daugiau, negu dabar. 
Tarp 1866 ir 1896 m. gimimų 
koeficientas Anglijoj nupuolė 
ant 5, o tarp 1896 ir' 1926 m. 
— ant 13. 1910 m. 25 gimimai 
teko kiekvienam tūkstančiui gy
ventojų, o d^bar, kaip jau bu
vo pasakyta, ne visai 17. Ki
tais žodžiais tai reiškia, kad 
gimimų koeficientas primena 
krintantį akmenį, kurio greitu
mas nuolat auga.

Iki 18 šimtlnečio Anglijos gy
ventojų skaičius pasiliko maž
daug pastovus, t. y. mirtingu
mo nuošimtis beveik lyginosi 
gimimų nuošimčiui 1750 m. 
Anglija ir Valija turėjo 6,500,- 
000 gyventojų. Po to gyvento
jų Skaičius pradėjo sparčiai dr 
dėti. 1800 m. Anglija jau tu
rėjo 9 milionus žmonių, o ant
roj devyniolikto šimtmečio pu
sėj — 32,000,000. Prieauglis 
ir po to nesustojo, tik jis pasi
darė daug lėtesnis. Mirtingu
mo nuošimtis nupuola, bet tuo 
pačiu laiku sumažėja ir gimimų 
koeficientas.

Ką visa tai reiškia? Kaip ga
lima išaiškinti tą reiškinį, kad 
1866 m. kiekvienam gyventojų 
tūkstančiui teko 35 gimimai, o 
dabar tik 17? Į tuos klausi
mus atsakoma trejopai.

Pirmas atsakymas skamba 
taip: “Gimimų skaičius mažėja 
todėl, kad gimdymų kontrolė 
vis labiau ir labiąu yra prakti
kuojama.” To tvirtinimd pa
rėmimui privedama skaičiai, ku
rie parodo, jog gimimų suma
žėjimas praktiškai supuola su 
gimdymų kontrolės skelbimu. 
“Gimdymų kontrolė yra pati 
savaime nedoras daiktas ir ža
lingas valstybei,” — taip kai 
kurie kalba Anglijoj. Pirmoj 
eilėj taip kalba katalikų kuni
gai.

“Gimdymų kontrolė yra tik
ra palaima ir su jos metodais 
turi susipažinti visi gyvento
jai,” —sako kiti. Taip kalba 
anglikonų kunigai ir vyskupai, 
Juristai, sociologai ir didelė 
dauguma socialistų. Anglijoj 
dabartiniu laiku veikia “Nacio- 
niilū Oimdymy Kontrolės Vyk
dymo Komisija.” 1024 m.1 ji 

paskyrė speciali komitetą, ku
rio tikslas buvo ištirti gimdy
mų kontrolės dorišką pusę. Ko- 
mitetan įėjo daktarai, kunigai 
ir šiaip visokie darbuotojai. Ja 
pirmininku buvo paskirtas vys

ganduose buvo skelbiama apie 
lenkų Pilsudskio užmačias prieš 
Lietuvą, tas jau senai yra įvy
kinta pas bolševikus!

Okupacinę valdžią Lietuvai 
Maskva jau turi “gatavą”, ir 
yra žinoma; kas stovi jos prie
šakyje. Todėl tik mažas vaikas 
gali nesuprasti, jogei bolševikai 
“gina” Lietuvą nuo lenkų tiktai 
dėl to, kad jiems taip diktuo
ja jų pačių apetitas. Maskva 
myli Lietuvos nepriklausomybę 
taip, kaip šuo kaulą!

kupas. 1925 m. komitetas at
spausdino savo raportą. Štai ke
lios ištraukos iš to raporto:

“Gimdymų kontrolė yra sim
ptomas musų nenormališkos ci
vilizacijos, kuri daugeliui žmo
nių neleidžia vesti sveiką ir 
normališką vedybinį gyvenimą.

“Daugelyj atsitikimų apsi- 
vaisinimo išvengimas yra būti
nai reikalingas sveikatos žvilg
sniu ir pageidaujamas ekono
miškais sumetimais. Tačiau 
tokie atsitikimai turi būti rim
tai apsvarstomi.

“Ideališka gimdymų kontro
lė, suprantama, yra susilaiky
mas. Tas būdas ir reikalinga 
visiems 1‘ekomenduoti.”

Bet čia jau raporte pabrėžia
ma, kad tas ideališkas būdas ne
galima gyveniman įvykdyti. O 
tuo tarpu dėl politiškų ir eko
nomiškų sumetimų nuo gimdy
mų kontrolės negalima atsiža
dėti. Iš to galite matyti, kad 
vyskupo vadovaujamas komite
tas prieina prie tokios išvados: 
“Nors iš vienos pusės ir rei
kia pripažinti, kad gimdymų 
kontroliavimas mechaniš kais 
budais yra nedoras ir šlykštus 
dalykas, bet iš kitos pusės ne
galima neigti to fakto, kad be 
tų būdų gimdymų kontrolė (ku
ri ekonomiškais sumetimais y- 
ra būtinai reikalinga) esti ne
įmanoma.“ žodžiu, komiteto 
raportą, kaip tos bobutės pasa
ką, reikia dvejopai suprasti. 
/ Daugelis sociologų ir ekono
mistų sako, kad “kontrolė“ gim
dymų sumažėjimą dar toli gra
žu negalima išaiškinti. Tas rei
škinys, sako jie, gludi kur kas 
giliau ir nuo žmogaus valios 
nepriklauso. Gimimų skaičius 
tarp žmonių įvairuoja lyginai 
taip pat, kaip ir pas žemesniuo
sius gyvūnus. Ūkininkai, pa
vyzdžiui, žino, kad laiks nuo 
laiko laukinių pelių atsiranda 
tiek daug, jog jos javams suda
ro rimto pavojaus. Norvegijos 
kalnuose užtinkama nedideli gy
vūnai, kurie yra žinomi kaipo 
lemingai. Periodiškai kas 15— 
20 metų lemingai nepaprastai 
pradeda veistis. Tąsyk įvyks
ta vienas įstabiausių reiškinių, 
kokis tik yra zoologams žino
mas. Lemingai sudaro milžiniš
ką, daug milioninę armiją ir 
pradeda keliauti į vakarus. Pa
siekę jurą, lemingai puola į van
denį ir plaukia vis toliau ir to
liau j vakarus. Plaukia tol, kol 
visi žūsta jurų bangose. Iš is
torijos mes žinome, kad praei
tyj aziatai keliais atvejais bu
vo Europą užplūdę. Tas azia- 
tų veržimąsi į Europą vyriau
sia paėjo dėl to, kad jie tais 
laikais btivo pradėję labai dau
gintis. Iš Azijos į Europą ver
žėsi ne tik žmonės, bet ir gyvū
nai. Yra žinomi atsitikimai, kai 
milionai pilkųjų žiurkių pasi
leisdavo keliauti iš Sibiro į Eu
ropą. Niekas jų negalėdavo su
laikyti. Pasiekę Vblgos upę, 
jos šokdavo į Vandenį ir plauk
davo. žinoma, tūkstančiai ir 
šimtai tūkstančių tų gyvūnų 
žūdavo vandenyj, tačiau dalis 
jų visgi perplaukdavo upę. Lai
kui bėgant gimimų skaičius su- 
niažejo. Tatai pasireiškia ne 
tik tarp gyvūnų, bet ir tarp 

žmonių,
Kai kurie mokslininkai nu- 

r(xlo į tą faktą, jog su gimi
mų skaičiaus pakilimu pas 
žmones atsiranda daugiau ener
gijos veikli. Kitais žodžiais saA 

kant, žmonės sparčiau progre 
suoja.

Ant galo, yra trečias išaiški 
nimas, grynai ekonomiškas, 
žmonės sparčiau dauginasi tą
syk, kuomet gyvenimo sąlygos 
pagerėja. Tokiu budu gyvento
jų prieauglis 19 šimtmetyj An
glijoj žymiai pakilo ačiū tam. 
kad pasidarė lengviau įvežti 
maistą iš Amerikos, Australi
jos, Argentinos ir tt.

Atrodo, kad tai yra visai lo
giškas išaiškinimas. Tačiau y- 
ra- žinomi atsitikimai', kad gy
ventojų prieauglis mažta net 
tose šalyse, 'kur gyvenimo są
lygos nuolat gerėja. Paimkime 
pavyzdžiui, Australiją ir Nau
jąją Zelandiją. Klimatas ten y- 
ra tiesiog ideališkas. Uždarbiai 
gan aukšti. Bet nežiūrint į tai, 
gyventojų prieauglis ten labai 
mažas.

Kitaip esti su gyvūnais, žvir
blių Australijoj nebuvo, todėl 
kažkoks sentimentališko pobū
džio emigrantas nutarė tuos 
paukščius iš Europos importuo
ti. Nepraėjo ir kelių desėtku 
metų kaip Australijoj atsirado 
tiek daug žvirblių, jog žmonės 
nebežino nei kaip su jais beko
voti. Tas pat atsitiko ir su triu
šiais. Ne kiekvienam skaityto
jų, tur būt, yra žinoma, kad ap
saugojimui vakarinės Australi
jos nuo triušių tapo pastatyta 
savo rųšies “kiniečių siena,” ku
rios ilgis siekia 900 mylių!

Vadinasi, išeina, kad nei vie 
na tų priežasčių gyventojų prie 
auglio sumažėjimą neišaiškina. 
O Anglijai, sako Dioneo, tatai 
svarbu. Devynioliktame šimt
metyj ir ankščiau anglai pasi
žymėjo savo kolonijų politika. 
Tūkstančiai jaunų anglų veržė
si į tolimus ir nežinomus kraš
tus, ieškodami prietykių. Ačiū 
tam, anglai pasiekė Afriką, Aus
traliją, Aziją bei įvairias salas 
ir sukūrė ten savo kolonijas. 
Tuo laiku pas anglus buvo ne
išsemiama energija. Įdomu bus 
pastebėti ir tai, kad su koloni- 
zavimosi laikotarpiu sutampa 
Anglijos gyventojų didžiausias 
prieauglis.

šiandien, kuomet gyventojų 
prieauglis mažta, atrodo, kad 
anglai nustojo ir savo pirmyk- 
ščios energijos. Į kolonijas jie 
važiuoja labai nenoriai. O jei 
ir išvažiuoja, tai ten negali nu
rimti, — vis svajoja apie grį
žimą į tėvynę. %

Kodėl taip yra, — į tą klausi
mą mokslininkai tikrai dar ne
gali atsakyti. Vieną gal įdo
miausių teorijų yra sugalvojęs 
prof. Beari. Bet apie tai kitą 
kartą. —K. A.

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

knt musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelioflės asmeni

niai vadovaujamos

SOAH18 NEW Y0R- */|| <KO IKI KAU- 
uUUno ir atgal

Plūs ¥. S. Revenue taksaiL ... , .y
Savaitiniai išplaukimai

Del per m i to ir kitu informa
cijų IcreipKitCs prie vietiniu 
ag-entij arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė.

Chuago, III.
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Peržiūrėjimas ne 
immigrantiĮ atei

vių ant laivo
Immigracijos viršininkas, ko- 

misijonierius Harry E. liuli, ką 
tik paskelbė labai svarbų nuo
sprendį. Tai yra, autorizavi- 
mą peržiūrėti ant laivų visus 
ateivius, kurie be jokios abejo
nės yra ne-immigrantai. Iki 
šiam laikui ne-immigrantai, ke
liaujantys pirmoj ir antroj kla
sėj buvo egzaminuojami ant 
laivų.

Naujas nusprendimas įima 
Šešias klesas immigrantų, ku
rie yra įvardyti Immigracijos 
Akto iš 1924 metų, trečioj sek
cijoj. Bet maždaug šitas nau
jas nusprendimas liečia tuos at
eivius, kurie* atvyksta į šitą ša
lį laikinai biznio reikalais arba 
pasilinksminimui, ir ateivius, 
kurie turi perkeliavimo vizą, 
kuri pavėlina pervažiavimą per 
Jungt. Valstijas “continuous 
journey.“ Immigracijos Biuro 
statistikos dėl 1925 m. (liepos 
1, 1924 iki birželio 30, 1925) 
paduoda 35,326 ne-immigrantus 
ateivius pirmos klesos ir 22,- 
697 ateivius antros klesos.

Per kiek laiko New York’o 
uoste visi ateiviai (išimant itk 
žemiaus paduotus), kurie at
vyksta trečioj<klesoj, yra siun
čiami į Ellis Island peržiūrėji
mui. Pirmos ir antros klesos 
)asažieriai, kurie yra ateiviai, 
yra egzaminuojami ant laivo, ir 
tik tie, kurių įleidimas abejoti
nas, .. yra sulaikomi ant Ellis 
Island.

Prieš išleidimą šio nusprendi
mo, kaikurie ateiviai atvyks
tantys 3-čioj klesoj buvo išeg- 
zaminuojami ant laivo. 1921 
metų lapkričio mėn. Im m i gra
cijos Komisionierius nutarė, kad 
gryžtantieji apsigyvenę ateiviai, 
kurie turi neišsibaigusius leidi
mus įvažiuoti, turi būti išeg’ZfN 
minuojami ant laivų. Taipgi 
per kiek laiko, ateiviai, kurie 
turi pervažiavimo vizas, jeigu 
Kanados piliečiai (gimimu arba 
natūralizacija), arba jeigu yra 
Anglijos pavaldiniai, važiujan- 
tys į Kanadą, nesiunčiami į El
lis Island. ‘ [FLIS].

Paniuręs vyras kartais 
yra pateisinamas, bet 

moteris niekuomet
Karalius Saliamonas kadaise pa

sakė, “Ima šimtą metų pažinti vy
rą’ bet moters nepažinsi niekuomet”. 
Jei senis Saliamonas tebegyventų 
dabar, tai jis patartų paniurusiems 
vyrams ir paniurusioms moterims 
nešioti akinius, tinkamai pritaikin
tus jų akims. Gerai pritaikinti aki
niai palengvina silpnoms akims žiū
rėti, sustabdo galvos skaudėjimą, 
akių peršėjimą, įdegimą, ir prašalina 
ta paniūrimą, kuris padaro nepatogę 
išvaizdą. Pasekmės būva stebėti
nos. Dr. G. Serner, 3265 S. Halsted 
St. pasako, ar paniurumas paeina 
nuo kliutingų akių ar ne.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam Iviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liaL 
pas į senas; duodami 
ant lengvo iimoktji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Cana) 2591

\ ---------- ------- ------ - /

Naujas laikraštis 
PIRMYN, 

Soc. Dem. organas, leidžia
mas Vilniuje. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 10c.

-------------------------------------------------- —

Mes Mokam Cash
$70

Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State 
Bank

124 N. La Salk St.
Chicago, III.

Prieš City Hali
Atdara subatoj iki 9 vakaro.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p.
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.
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StoK Tuo jaus į Musų Kalėdinį Kliubą
Štai, viena iš žemiaus telpančių Draugingų Bankų yra vieta jums 

kur kreiptis. PAM^lSTYK APIE SEKAMAS KALĖDAS DABAR. Pa- • 
mąstyk ant kiek butų smagiau, jei galėtumėt suteikti savo mylimiems 
viską brangaus, ką norėtumėt suteikti. Ir jus galite tatai padaryti 
kitą metą, jeigu pasinaudosit musų pagalba pradėdamas taupyti DA
BAR *

Čia rasite planą atatinkantį jūsų kišenini. Kai-kur galite pradėti su 
5-kių centų indėliu. Jus nusistebėsit kaip greit jūsų indėliai dauginsis. 
Jus nė nežinosit, kad jums priklauso didoka suma.

Įgyk Taupymo Įprotį. .Kalėdų taupymo kliubas suteiks jums gerą 
pradžią — dėl namo, automobilio, kelionės ar rūbų — be rūpesčio ir be 
susiaurinimo savo kasdieninių patogumų. Prisiartins kiti metai, kitos 
Kalėdos ir jus gausite savo čekį — nedaro skirtumo ar jus turtingas 
ar vargdienis — jus jausite didelį malonumą.

TAI PRADEK DABAR, nes pradžia yra sunkiausioji dalis. Paklausk 
musų patarimo, kuris planas yra jums geresnis. Vienas iš bankų telpan
čių žemiau maloniai patarnaus jums. Nueik šiandie į vieną, kuris jums 
arčiau ir patogiau.

Brighton Park

Stock Yards District

$2 Xmas Club 
pays $101.50 
$10 Xmas Club 
pays $507.50

Cicero
CICERO TRUST & SAVINGS BANK

,, 5200 W. 25th Street
1 amąstyk apie Kalėdas 1928 ir pradėk taupyti 

po biskį tuojaus

Musų Pienas Pritaikintas Jums!
$1 Xmas Club 
pays $50.75 
$5 Xmas Club 
pays $253.75

Kreipkis į Artimiausi Banka Dabar
WestSide

Mid-West
Bndgeport

Town of Lake

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK
1542 W. 47th St.
Corner Ashland Avė.

JOHN DE GERALD—Vice Prcsident

Northwest Side
HOME BANK & TRUST C0.

1200 N. Ashland Avė.
“Stok į Musų Kalėdinį 

Kliubą Dabar” 
Specialės Dovanos

Jus galit būti vienas iš 
laimingųjų

Clearing
STATE BANK^fCLEARING 

5601 W. 63rd Street .
Parankiausias Bankas dėl

Lietuvių šioj apielinkėj

Chicagi) Lawn
CHICAGO LAWNSTATE BANK 

3154 W. 63rd Street '
Padėdamas po biskį sudėsi daug ir kitos 

Kalėdos bus linksmos

METROPOLITAN STATE BANK 
2201W. 22nd Street 

JOHN BRENZA—President

STOCK YARDS TRUST 
&SAVINGSBANK

4150 S. Halsted Street
Parankus Bankas jūsų Kalėdų Kliubui

WEST THIRTY FIRST STATE BANK 
Gerai žinomas bankas lietuviams 

555 West 31 St.
CENTRAL MFG. DISTRICT BANK 

1110 West 35th St.
Čia jus galite pradėti su mažiausia suma

MIDLAND NATIONAL BANK 
Archer Avė. at Sacramento 

Blvd.
Pradėk taupyti tuojaus stodamas 

i musų Kalėdų Kliubą

Roseland
ROSELAND STATE SAVINGS BANK 

11431 So. Michigan Avė.
%

Parankiausias Bankas dėl Roselandiečių

Englewood
HALSTED STREET STATE BANK 

6910 So. Halsted St.

Stok į musų Kalėdų Kliubą ir 
padaryk tai tuojaus

WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK 
735 W. Roosevelt Road 

Resources over $15,000.000 

18th & Halsted St.
HALSTED EXCHANGE NATIONAL BANK 

1929 So. Halsted St. 
Corner Halsted St. and 19th Place
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Dar Joniškiečių 
Kliubo reikale

“Naujienų” pirmadienio 
doje (gruodžio 1 d.) -prie mano 
straipsnelio, užvardyto “Paaiš
kinimas J. K. Korespondentui”, 
deda ilgą prierašą V. P. Tas 
prierašas verčia mane plačiau 
pakalbėti apie Joniškiečių Kliu- 
bą.

V. P. plačiai mėgsta kalbėti 
apie idėjas (ypač kai pedliavo- 
jama tokios idėjos, kokias ped-. 
liavoja šio straipsnio autorius. 
V. !*.)• Aš suprantu idėją indi- 
vidualę ir kolektyvę. Pavyz
džiui, priklausymą prie kokios 
susišelpimo draugijos vadinu 
asmeniška idėja, o prie politi
nės organizacijos — vadinu vi
suomeniška idėja (tik bėda, 
kad tamsta, matyt, nesupranti 
žodžio “idėja” esmės. Priklau
symas kuriai nors organizacijai 
nėra idėja; tai yra tik priklau
symas, mokėjimas 
dirbimas jos labui, 
tos organizacijos
idėjų etc. Idėja gi yra tam tik
ros nuomonės, supratimas, su
ma pažiūrų tais ar kitais klau
simais. Ir žmogus, kuris sako, 
kad jis skaito priklausymą ko
kiai pašalpinei organizacijai 
“asmeniška idėja”, o politinei 
— “kolektyve ar visuomenine 
idėja”, — toks žmogus nežino, 
ką jis kalba. V. P.). Aš ma
nau, kad ir V. P. pirmoje vie
toje stato savo politikos parti
ją. kuriai jis .priklauso (bet jis 
nededa pastangų kitas organi
zacijas padaryti tarnaitėmis, 
pastumdėlėmis savo politinės 
partijos, k. p kad mėgina šio 
straipsnio autorius. V. P.), o

lai-

kitas antraeilėmis. Tai ir aš, 
kalbėdamas apie idėją, visų pir
ma turėjau omenėje tą draugi
ją, kuria remiasi visuomeninis 
darbininkiškas (tai yra komu^- 
aisti nis. V.- !’•) judėjimas (visai 
nepaisydamas to, kad Joniškie
čių Kliubo yra veikiausia žmo
nių, kuriems jų kliubas gali bū
ti svarbesnis, negu komunistų 
partija. V. P.), Joniškiečių 
Kliubas dar kol ka's tebesilaiko 
ndstatytos savo konstitucijos, 
kurioje, apart labdarybės ir 
kultūros, taip pat iš dalies ri- 
šasi ir pašalpa (skyrius 5, §5). 
Visi kiti nariai sudeda miru
siam nariui pomirtinės po 1 
dolerį. Prie to taip pat yra nu
tarta ir kvietkų nupirkti ir pa
laidoti.

Taigi aš ir skaitau Jonįškie- 
čių Kliubą antraeiliu dalyku. 
Kas link p. V. P. išvadžiojimų 
ar Joniškiečių Kliubas turi pri 
klausyti komunistams ar ne, aš 
atsakysiu taip: nei komunis
tams, nei socialistams, nei ki
tiems, o tik patiems Joniškie
čių Kliubo nariams (nors kaip 
tik ir buvo duota “peklos” 
Kliubo valdybai ir komisijai 
straipsnyje “Paaiškinimas <

Pirm poros metų Joniškiečių 
Kliubas turėjo išvažiavimą. 
Tas išvažiavimas įvyko Beverly 
Hills miškuose. Sykiu toje pa
čioje vietoje turėjo išvažiavimą 
ii- ALDLD, rodosi, 45 kuopa 
(p. V. P. įnėgia vardą, tai pa
sakysiu komunistai) iš 
Westsidės. Joniškiečių reporte
ris taipgi turėjo progos tame 
išvažiavime būti’ir matyti, kaip 
ten viskas dėjosi. Joniškiečių 
kliubas turėjo tame išvažiavi
me gerbiamą svetį, joniškieti 
Pi,-aną Rimkų, kuris nesenai bu
vo atvykęs iš Lietuvos. P-as 
Rimkus tame išvažiavime pa
sakė gražią prakalbėję, suteik
damas daug žinių apie joniškie
čius, Lietuvoje gyvenančius, 
taip pat jis ragino neužmiršti 
ir paremti joniškiečius, dirban
čius gražų darbą Lietuvoje, ir

P. S. Brolau “Reporteri”, 
aukščiau sakai, kad komunistai 
padarę , klaidą “kritikuodami” 
Joniškiečių Kliubą. Tamsta pats 
padarei antrą “klaidą” kai per 
‘Naujienas”, pasirašęs sveti
mu taitnstai “N-nų” Reporterio

pseudonimu davei peklos kai- (no gitara ir sudainavo solo, 
bamam Kliubui. Tur būt ma
nei 
puls ant “Naujienų” 
rio? To nežinau.

Dabar bandai atitaisyti klai
dą. Šioje paskutinėje korespon
dencijoje jau nebepuoli nei 
Kliubo valdybos, nei komiteto. 
Labai gerai. Tuo ir baigsime
musu ginčą Kliubas turi oficia- p.nja g> Krasauskienė pasižadi- 
Ij korespondentą, jis >r rasines jo Roselande (|ainuo(i 
žinias «iš kliubo darbuotes ma-j 
tydamas reikalą. ■ ~V» P.

Apie sužeistus ir užmuštus laik
raščiai nė neminėjo.

Svečiams, kurių buvo apie 
pora’ desetkų žmonių, pp. Žu
kauskai buvo sutaisę skanią 
vakarienę. Po vakarienes p-nia 
Žukauskiene gražiai paskambi-

Mušis su banditais Proto higiena

mokesčių, 
platinimas 

idėjos arba

ANTANAS RADOMSK1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 2 dieną, 3:30 valan
dą po pietų, 1927 m., sulaukęs 
43 metų amžiaus, gimęs Broo- 
klyne, N. Y., paliko dideliame 
nubudime tėvus, moterį ir 3 
sūnūs, seserį ir 4 brolius ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Kūnas pašarvotas, ran
dasi tėvų name 2257 W. 23rd 
Place.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 9 dieną. «

Visi A. A. Antano Radoms- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Žmona, Vaikai, 
Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius St. Mažeika, Tel. Yards 
1138. /

Norintieji daugiau žinių, 
kreipkitės pas tėvus, telefonas 
Canal 1655.

K AZIMIER AS A NI)R EŠUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 4 dieną, 7 vai. vaka
re, 1927 m., sulaukęs 46 am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Turče- 
nos kaimas, Linkuvos parapi
jos, Šiaulių apsk. Amerikoj 
išgyveno 17 metų, paliko dide
liame nubudime brolienę Kon
stancija Andrušienė, o Lietuvoj 
brolius Antaną ir Ignacą, sese
rį Teosę ir švogerį. Kūnas pa
šarvotas, randasi Lachavičiaus 
koplyčioj, 2314 W. 23 PI.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
gruodžio 8 dieną, 9:30 vai. ry
to iš koplyčios j Aušros Var
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten Sbus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. •

Visi A. A. Kazimiero Andre- 
suno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulv.’P lakume,
Brolienė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachawicz, Tel. 
Koosevelt 2515-6..

P-as Žukauskas yra 18-tos 
kad kaltė už aprašymą gat. apielinkės biznierius — po 

Reporte- numeriu 1829 S. Halsted st. tu
ri barbernę. Apie vidurnakti 
detroi t iečiai savo autu išvažiavo 
atgal

vyrai ir
rankas.

valgyklo-
du drau-

į Detroitą. — Reporteris.

Roseland

i’-ui Rimkui užbaigus kalbė
ti, pirmininkas, A. Brijunas, 
suko, kad dabar kalbės atsto
vaująs joųiškiečių kairįjį spar
ną kalbėtojas. Tas kalbėtojas 
buvo J. Klastauskas. Jis savo

Kvaili išmistai
Bolševikai dar vis intriguoja

“Draugų” bolševikų lideriu- 
kai per ilgą ląiką varė šmeižto 
ir terliojimo kampaniją

kalboje davė vėjo tiems joniš- Susivienijimą Lietuvių Ameri- ją 
kurie 1905 metuose koje įr jo Pildomąją

__.........  J.! buvo didžiausi revoliucionieriai | Kada jų pastangos nuėjo!
K. Korespondentui” už tai, kad, Lietuvoje, o čia, Amerikoje, be- kajs> tai dabar jie Jėmėsi antro 

likęs iš jų vieiias tik piššš. Po| jįcms įprasto budo — patylo- 
joniškiečių kalbėtojų prasidėjo'’mjs intriguoti ir skleisti melus 
komunistų prakalbos (pačių jo- apie ypa£as, kurios bolševikams 
niškiečių išvažiavime, kaip kad s|()Vį skersai kelio.
visados kumdnistai prisiplaka jau kelintą dieną rašo ir šau-s 
prie kitų išvažiavimų ir dar kia> buk sLA. 36 kuopa greitu 
trnkšmą sukelia. V. P.) ir vienas iaįku skils, nes tokios ir tokios 
jų kalbėtojas kritikavo tveria-1 ypatos ten susiginčijusios ir 
mąjį Joniškiečių Kliubą, kuo kelia dideli lermą.
joniškiečiai labai įsižeidė ir dėl i Reikia pasakyti, jog bolševi
ko ir po šiai dienai neturi ge-zkai SN savo pranašavimu pasi
jos širdies (na, jau na! O gal (vėlino bent puse metų. Šiandie 
joniškiečiai, matydami komu- SLA. 36 kuopoj nebėra tos be
mistų manevrus, daromus tiks- (tvarkūs, kurią turėjom seniau 
iu šeimininkauti lietuvių orga- įr jos gal niekad nebebus, 
nizacijose, stengiasi jiems ne
pasiduoti, idant netapus komu- gai 

kaip kad tapo į kuopą ramybėje.
• • __ • i. , . .. •

jos drįso surengti savo paren-Į 
girną tą dieną, kada rengė ko
munistai savo. V. P.) arba at
bulai.

Riečiams,

Roseland iečiai nepamirškite 
atsilankyti j Strumilos salę sek
madienyje, 11 d. gruodžio. Yra 
rengiamas Aušros Knygynui 
vakaras ir bus puikus progra
mas. Apart p-nios S. Krasaus- 

j.kienės dainuos L. M. D. Aido 
choras, J. D. L. choras, gros 
J. D. L. orkestras. L. S. M. 

prieš Ratelis sulos juokingą komedi- 
’ ' i “žydas Statinėje”. O įžanga 

Tarybą, labai pigi — tik 50 centų ypa-
I nie-

Naktį iš sekmadienio į pir
madieni (tiksliau — apie 3 vai. 
ryto) kavinėje, kuri randasi 
1021 North State st., buvo 
apie pora šimtų svečių. Vidun 
įėjo keturi maskuoti 
sukomandavo pakelti 
Buvęs su savo pačia 
je policininkas, ir jo
gu, pasirėdę privačiais rūbais, 
ėmė šaudyti. Banditai atsakė 
kulkosvaidžio šūviais. Kilo rik
smas, šauksmas, grudimasi. 
Kai durnai išsisklaidė, pasiro
dė, kad vienas tapo užmuštas 
ant vietos, astuoni taip sun
kiai sužeisti, jogei kai kurie 
iš jų veikiausiai mirs. Banditų 
lyderis mirtinai sužeistas, su
žeista ir vėliau suimta keturi 
kiti banditai. Policija mano, 
lęad tai buvusi ta pati banditų 
gengė, kuri pastaruoju laiku 
terorizavo Chicagos apielinkių 
rodhauzius. Nužiūrima, kad 
banditai turėję savo draugų 
valgyklos svečių tarpe. Viso 
banditų su dabotojais lauke 
buvę apie puse tuzino.

Valstijos ligonbučiai pasikei
tė iš įstaigų, panašių į kalėji
mus, * iki to, kad kai kuriose 
vietose, kaip Illinois valstijoje, 
ligonbutis proto ligomis sergan
tiems gali lygintis su geriausiu 
ligonbučiu, skirtu kitoms li
goms gydyti, sako Dr. Alex S. 
Hershfield, valstijos daktaras 
proto ligoms gydyti.

Rūpinimąsi proto ligomis ser? 
gančiais musų valstijos ligoni
nėse pažengė toli nuo to laiko, 
kai būdavo į tokių ligoninę žiū
rima tik kaip j vietą laikymui 
pamišėlių. Mediciniškoji prie
žiūra, tinkami darbai, pasilink
sminimai, amatų mokinimas ir 
kitokios priemonės žymiai pri
sideda prie gydymo šios rūšies 
ligonių ir pasveikimo jų. Ma
žai kas iš visuomenės, išskyrus 
tuos, kurių giminės arba drau
gai randasi jose, tenuvokia, ko
kį darbą jos dirba. Tik matant 
šių, ligoninių vietas ir darbą, 
kuris jose yra dirbamas, gali
ma pilniau suprasti pastangos 
pagelbėti sergantiems proto li
gomis, sako Dr. A. Hershfield.

tai.
Programas labai gražus 

Įžanga prieinama visiems.
— Komitetas. TAUPYKIT PINIGUS IR SVEIKATA

Kliubas padarė 
linkui |K)litikos, 

paaukaudamas iš savo iždo pa
bėgusiems iš Lietuvos social
demokratams ir liaudininkams 
tremtiniams, nukentėjusiems 
nuo Lietuvos fašistinės ' val
džios. Bet ateityje Joniškiečių 
Kliubas turės paremti ir kitų 
partijų žmonės, taip pat nuken
tėjusius (pavyzdžiui, tuos, ku
rie nukentėjo dėl komunistinės 
Sovietų Rusijos diktatūros — nistų karvute, ]

jei Joniškiečių kai kurios kitos draugijos ir 
būti bešališkas, organizacijos? V* P.)

Joniškiečių 
vieną žinksnį

Rytoj SLA. 36 kp 
priešmetinis susi

rinkimas
Įvyksta Mildos svet. Bus rinki
mas kuopos valdybos ir nomi- 
navimas i SLA. Pild. Tarybą.

Daleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMINATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

Bet dėl vienos padarytos

ar ne? V. P.), 
Kliubas norės 
nepataikaująs vienai pusei (O 
kodėl jis turėtų būti taip jau; klaidos (taip, tai buvo klaida:
visiškai “bešališkas?” Joniškie- mat, anuomet komunistai sten- 
čių Kliubas, kiek man, 
niam žmogui,) 
džiuma savo narių — pažangių' mainė taktiką, 
žmonių kliubas. Juk vardan kad gražiais 
“bešališkumo” šio 
autorius nepanorės, 
bas paremtų fašistus.
reikią turėti omenėje, kad Kliu
bas parėmė politinius Lietuvos 
pabėgėlius, o ne socialdemokra
tus, nes pabėgo ne vien social
demokratai. Ir dar reikia turė
ti omenėje tai, kad tie pabėgė
liai yra tur būt išimtinai tokie 
žmonės, kurie kovojo už juo 
pilnesnę laisvę, o ne už pančius 
liaudžiai diktatūros — komu
nistinės ar fašistinės — pagal
ba. V. P.).

Toliaus, p. V. P., norėdamas 
Joniškiečių Kliubo valdybą ir 
komitetą padaryti nekaltais 
avinėliais, tvirtina, jogei ji (ko
misija su valdybą) labai teisin
gai padariusi, kad nežiūrėjusi 
į kitus, bet padariusi -taip, kaip 
jai patinka (čia straipsnio au
torius elgiasi labai nešvariai: 
mano buvo pasakyta, kad val
dyba su komisija padariusios 
kaip išmanydamos geriau, o ne 
kaip joms patinka. Nepadoru 
kraipyti svetimos mintys. V. 
P.). P-as V. P., nebūdamas Jo
niškiečių Kliubo narys ir neži
nodamas tikro ’dalykų stovio, 
taip ir mano. Taigi aš čia pa
sistengsiu parodyti, kur šuniu
kas pakastas.

pašali- Į gėsi šmeižti ir griauti visa, ko 
žinoma, yra di-»jie. nekontroliavo, o dabar per- 

" taktiką, nužiūrėdami, 
i žodžiais, meilini- 

straipsnio’mpsi lengviau ir pelningiau yra 
kad kliu-Į “darbuotis

Be to,
argi užsi

moka ant visų komunistų pyk
ti? v Prie to reikia prisiminti, 
kad tuomet ir pačių joniškiečių 
tarpe buvo kritikuotojų, kurie 
nepritarė tveriamam Kliubui 
(ah, tvėrimo laiku, kai eina 
diskusijos ar verta tverti, na
tūralu yra įvairioms nuomo
nėms pasireikšti. V. P.) ii- bu- 
vo priešingi. Jie argumentavo 
taip: na, jeigu kiekviena para
pija pradės tverti tam tikrus 
būrelius kas iš to išeis? Tai 
tik skaldymas spėkų ir atitrau
kimas nuo visuomeniškų orga
nizacijų ir tt. Bet tie, kurie 
buvo užsibrėžę tą tikslą vyk
dyti gyvenimam 
dirbo didžiausiu 
ačiū tų žmonių 
ir nesigailėjimui
matosi gražus to darbo vaisiai 
(į kuriuos komunistai žiuri al
kano vilko akimis. V. P.) Net 
ir tie joniškiečiai, kurie buvo 
priešingi, šiandien jau yra to 
kliubo nariai, ir jeigu Joniškie
čių Kliubas su savo valdyba 
priešakyje dar sparčiau padir
bės, tai neliks nei vieno Chica- 
goje gyvenančio joniškiečio, ku
ris nebūtų Joniškiečio Kliubo 
narys. —“Reporteris*’.

nepaisė, bet 
pasiryžimu, ir 
pasišventimui 
triūso šiandie

VILLY9S kUNCLE

Mes norėtumėm, kad “drąu- 
komunistai paliktų musų 

Jų taktika 
intriguoti ir kiršinti narius 
vienus su kitais yra taip kvai
la, kad retas tik asmuo jos ne
supras. Jeigu jie tikisi tuomi 
ką nors atsiekti, tai mes užtik- 
rinam, jog jie suklydo savo 
skaičiavimuose. -41. V.

18-ta Gatve

ap-

Uipkr. 29 <1. pp. Žukauskų 
namuose po nr. 1907 S. Halsted 
st., reporteris buvo paprašytas 
ant vakarienės. P-nus Žukaus
kus aplanke svečiai, iš Detroi
tu: p-nia Grabauskiene ir vie
nas biznierius, kurio pavardės 
dabar neatsimenu. Juodu atva
žiavo automobiliu. P-nia Gra
bauskiene reporteriui papasa
kojo gana įdomių dalykų iš 
Sacco-Vanzetti bylos. Kada 
tiedu darbininkai buvo pa
smerkti mirti, Detroite prie 
Cadillac Square susirinko virš 
20,000 žmonių. Kalbėtojai sakė 
prakalbas įvairiomis kalbomis, 
šimtai raitos policijos buvo ap
stoję City Hali. Kuomet viena 
moteris kalbėjusi ir pasakiusi, 
kad reikia eiti i City Hali, tai 
tūkstantine minia pradėjo mar- 
šuoti miesto rotušės linkui. Ki
lo baisi panika: policija su ark
liais pradėjo minias sklaidyti 
ir arkliais trypti. Vienas polici
ninkas buvo užmuštas, septyni 
jų sužeisti. Žmonių buvo šim
tai sužeistų, kurie tekę net li
goninėn gabenti.
•.Ant rytojaus laikraščiai rašė, 
kad demonstracijoje dalyvavę 
tiktai keli tūkstančiai žmonių 
ir kad tvarka buvusi išlaikyta.

Vienas svarbiausių musų 
kuopos mitingų jau čia pat. 
Kiekvienas narys kviečiamas at
silankyti ir paduoti savo bal
są už tuos kuopos ai’ centro 
kandidatus, kurie jam atrodo 
tinkamiausi. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje gerove ir 
likimas yra musų rankoje ir 
jeigu norime jį apsaugoti bei 
išlaikyt, ateikim šiandie į susi
rinkimą Mildos svet. ir paduo- 
kim savo balsą.

Dabartinės kuopos valdybos 
terminas jau užsibaigia. Pasi
traukdama ji išduos mums sa
vo raportus ir iš jų sužinosim 
kas buvo nuveikta per š| pus
metį. Taigi neužmirškim šio 
vakaro!—36 kp. narys.

PLAIN
OR HOP

LAVOR

Pas visus vertelgas

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

BMV. - AVY. V’GO-\'X(\ t>O \F \

VKį SYVdGTV W\XA VU SNV /

y v
OV-

—----------------------- --------- - - .........

T"-!?"'..!... ".................................................................. ' _____ ----------------------------------------------------------------- -----------------

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

UtHaiM
CHICAOO «»EAU CSTATC BOA#O

COOK COUNTY RtAL IBTATE BOAAO
CHICAOO BOARO OF UNOtRWRITt*B

, 809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.)
Telephones: Blvd. OGU arba 0774

Čia gausit gerų patarnavimų atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
Šia įstaiga ’

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
TIK TURĖK LOTĄ, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAMOKĖJ1MO. NAUDOKITĖS PROGAI
-......... -n 111ur ir an‘ i r----- m---- - ------------------------- ------x--------

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:

Jankauskui

Grigalauskui 
Vertelkaitei 
Galinskiui 
Bendaravičienei

13084—V. Kučinskui 
23726—J. Meręckaitei 
22663 O. Puškorienei 
23088—J.
23753—O. Bartkienei

999—E. Zulonaitei 
23768—K. Stankaitienei 
23770—V. Isunaičiui 
56263—P. Venckui 
56268 J. Armalienei 
23772—P.

9658—L. Zelepugienei
9771—V. Butkui

Vaitkui

Mališausku

13119—P.
23085 O.
23743—V.
23746—M.
9874—J. Stohkaitei 

23752—J. Bartkui
9872—J.
9882—M. Varkalienei

23761—M. Ylienei 
23767—M. Dapšienei 
56262 A. Ramašauskui 
56266—A. Petkui

1 123—V. želepugai

X vi
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pakvietimas
Amerikos Lietuvių Dukterų 

“Bunco”

(Alpha Lambda Detta)
Nuoširdžiai kviečiame tams

tas atsilankyti į musų “Bunco” 
ir “Card Party” šį vakarą, tre
čiadieny, Juciaus restorane, 32 
ir Halsted gat.

Jūsų atsilankymas priduos 
mums daug malonumo ir tuo 
pačiu laiku sušelpsite lietuvius 
našlaičius. Visas šio vakaro pel
nas yra skiriamas Našlaičių 
Kalėdiniam Fondui (Christmas 
Basket Fund).

Mes kaip'ir visuomet, steng
simės, kad visi musų draugai, 
prieteliai butų pramoga paten
kinti.

Lauksime jūsų skaitlingo at
silankymo. —S. E. N.

Atsargiau su Har
ringtono notomis
Reporteriui teko patirti štai 

kas: yra davinių, kad Har- 
ringtonas turįs kokio ten turto 
(ir gal būt ne mažai jo) Flori
doje. Atgavimui to turto žmo
nėms, nukentėjtįsiems dėl Har- 
ringtono notų, dabar Floridos 
teismuose yra užvesta byla. Ar
čiau tos bylos eigą pažįsta ge
nerolas Edward White.

šiuo laiku kai kurie asmenys 
suskato rinkti Harringtono no
tas. Apsižiūrėkite, kad nepra
rastume t tų notų.

Pakartosiu čia' patarimą, ku
rį andai davė p-nas Antonissen, 
l'niversal State Banko vice-pre- 
zidentas, būtent — kad žmonės, 
turintys Harringtono notų, pa
sitartų su savo banku arba kai
ria kita finansine isj-uipra, tu
rinčia gt.rą reputaciją, pirm ne
gu pavedus tas notas kam nors.

Beje, už dienos-kitos veikiau 
šiai pasirodys auloritetiilgesnis 
pareiškimas “Naujienose”, kaip 
stovi dalykai su kalbamomis 
uolomis. — Reporteris.

North Side
I ______

SLA. 226-tos kuopos priešme- 
tinis susirinkimas buvo pasek
mingas. Narių atsilankė skait
lingai. i

Valdybon 1928 metams išrin
kti šie nariai: pirm. K. čepukas, 
vieepirm. M. Rugis, nut. rašt. 
Naujalis; finansų rašt. P. Bar
menas, ižd. K. J. Semaška, 
maršalka J. Bačiunas, org. P. 
Harmonas, daktaru A. Montvi- 
das.
šiame susirinkime nutarta pa

aukoti šerno Fondai! $5. Taipgi 
dar paaukota p. J. Laurinai
čiui 4*10, kuris jau yra nete
kęs sveikatos ir dirbti nebega
lės. Kuopa rūpinasi šiuo reika
lu, Gal bus galima iš Centro 
ar kaip kitaip suteikti Laurinai
čiui pagelbos.

Rengiasi prie bankieto
ALT. Sandaros 23-čia kuopa 

rengiasi sparčiai prie savo jubi
liejinio 5 metų gyvavimo ban
kieto, kuris įvyks gruodžio 10 
d. po adresu 1042—44 N. Ro
bey st., pradžia 8 vai. vakaro.

Kaip jau yra žinoma, tai 
Sandariečių šis bankktas bus 
puikus. Komisija sako, kad bus 
rinktina publika, ir jau daug 
žymių darbuotojų profesionalų 
ir vertelgų įsigijo tikietus.

Kitas gražus dalykas bus, 
tai vakaro programas. Jame da
lyvaus dainininkė p-ia Krasaus 
kienė, p-lė V. Čepukiutė, smui
kininkė; p-lė Alfrida Semaš- 
kaitė, pianistė; ponia S. čerie- 
nė, solistė. Reikia sakyti, kad 
visiems atsilankiusiems bus 
smagu laiką praleisti prie taip 
žymaus programų.

Dar nėra vėlu užsisakyti sau 
vietas, tik tuoj praneškite, jog 
norite kartu dalyvauti ir pasi
džiaugti smagioje besėdpje. Ti
kietus galima gauti pas šiuos 
sandariečius: p-nią Katkevičie
nę, 2859 W. 40th st. Phone 
Lafayette 7382. Bridgeporto 
kolionijoje, p-nų Krasauskų 
krautuvėje, 3259 S. Union avė., 
ų T'Jor’ ’• Sideje pas visus sanda- 

riečius.
Jeigu tik turime kiek nors 

laiko, mums visiems reiktų pa
remti sandariečių bankietą, nes 
jų darbuote visuomenėje yra 
rimta ir svarbi.— Senis.

je, tilpusioje vakar dienos 
“Naujienose”, buvo pasakyta: 
“Susivienijimas draugysčių ir 
kliubų ant Bridgeporto taria 
širdingą ačiū “Birutės” chorui 
ir jo vedėjui ir Jaunuolių Or
kestrui ir jo vedėjui ir visiems, 
kurie dalyvavo išpildyme musų 
koncerto” ir tt. Turėjo gi būti: 
“Susivienijimas draugysčių ir 
kliubų ant Bridgeporto taria 
širdingą ačiū “Birutės” chorui 
ir jo vedėjui, “Kanklių” chorui 
ir jo vedėjui” ir tt.

PRANEŠIMAI
Dollar Savings, Bldg. and Loan 

Ass’n. “spulkos’’, metinis narių su
sirinkimas įvyks Seredoje, Gruodžio 
7 d., 1927 m., kaip 7:30 v. v. spul
kos ofise 2436 W. 59th St., Chicago.

Visi nariai prašomi būtinai daly
vauti, nes bus renkami direktoriai ir 
išduotas finansinis raportas. Ka
dangi atsidaro nauja serija, tad 
kviečiame naujus narius prisirašyti 
prie spulkos.

— K.. J. Macke, sekretorius.

Jaunosios Birutės dainų ir muzi
kos pamokų šį ketvirtadienį nebus. 
Jos bus penktadieny, gr. 9 d., Mark 
White S(|. svetainėj. Ir tai bus pa
skutinės pamokos prieš koncertų 
gruodžio 11 d., Liet. Auditorijoj.

— Valdyba.

LSS. Pildomojo Komiteto susirin
kimas bus ketverge, gruodžio 8 d., 
Naujienų name. Yra svarbių rei
kalų. — Sekr.

Metiniai Prijuostiniai šokiai, ren
gia Lietuvių Moterų ^Draugija Ap- 
švieta, Nedėlioj 11 d. Gruodžio-Dec. 
1927 m., Chicagos Lietuvių Audjtori- 
joj, 3133 So. Halsted St. Pradžia 
6:30 vai. vak. Tikietas 50c. Kuri 
turės įvairesnį žiurstą, ta gaus do
vaną. Dovanos yra kelios. 'Pirmas* 
antras ir trečias praisas.

Kviečia visus
Komitetas.

Lietuviai Advokatai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonus Republic 9600
>_______________________ / • <I----------------
I
i'——

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonus Canal 2552

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

Jaunuolių Orkestro priešmetinįs 
susirinkimas įvyks seredoj, Gruodžio 
(Dec.) 7 d., 8 v. v., Mark White Sq. 
Parko svet., prie 29-tos ir Halsted 
gatvių. Bus renkama valdyba 1928 
metams ir darbininkai busiančiam 
vakarėliui, kuris įvyks, Gruodžio 16 
d., Mildos svet. Visi jaunuoliai ir 
jų tėvai malonėkit pribūti. Valdyba.

Dr. J. Basanavičiui paminklo pa
statymo reikalu kviečiamas viešas 
susirinkimas Lietuvių Auditorijoj 
ketverge, gruodžio 8 d., 7:30 v. v.

Visi išrinktieji šiam tikslui orga
nizacijų delegatai arba valdybų nariai 
kviečiami atsilankyti. Vilniaus lietu
vių veikėjai prašo mus prisidėti prie 
pagerbimo atmienties to garsaus 
musų darbuotojo. Kaip ir kokiu bu
riu tą galėsim atlieti ir bus šaukia
mo susirinRifrto tilcslii's.

M. Vaidyla, 1. kom. sekretorius....

SLA. 36 kp. priešmetinis susirinki
mas įvyks trečiadienyj, seredoj, 
gruodžio 7 dieną, 8 vai. vak., Mildos 
svet., 3140 S. Halsted St.

Visi nariai prašomi dalyvauti šia
me mitinge,.nes bus nominavimas j 
SLA. Pildomąją Tarybą, rinkimas 
kuopos valdybos ir kiti svarbus 
klausimai. M. Vaidyla, sekretorius

Akių Gydytojai Įvairus Gydytojai

Bridgeportas
Permainyti telefonai.

Andai susibariau su telefo
niste. Reikalauju sujungti su 
l'niversal State‘Banku, sakau 
numerį, kurį gerai žinau, o ji 
man atsako, kad lokio numerio 
nėra.

Kaip, sakau, nėra? Būt— 
yra, tiktai tamsta jo nežinai.

Pasirodė, kad telefonistės bu
tą teisybės. Universal Stale 
Banko, kaip ir kitų įstaigų ir 
pavienių asmenų telefono nu
meriai ir skyriaus vardas per
mainyta iki 33-čios gatvės.

Pavyzdžiui, l’niversal State 
Banko telefonas dabar yra: 
Vieton’ 9600 ir 9601.

Vaikams grinčiutė
l'niversal Stale Banke, Kalė

doms besiartinant, tapo įrengta 
grįčiutė. lai skyrius Kalėdų 
Fondui. Čia busimi didvyriai ir 
busimos gražuolės, o dabar tik 
vaikučiai ir mergaitės, gali pra
dėti krauti pirmą milioną. De
pozitai, kaip iš lokių “kapita- 

. listų”, kuriems ir centas yra 
didelis pinigas šioje aukso šaly
je, primatui nuo 25 centų 
ir “up.”

Jauniems kostumeriams ir 
jaunoms kostumerkoms, teko 
nugirsti, busiąs pastatytas grį- 
čiutūje tikras Kalėdų Dėdė — 
balta barzda, baltais plaukais 
(Santa (Jaus).

O gal ir eglaitė bus aprėdyta. 
Vienok to tikrai nežinau. Ar 
bus — pamatysime vėliau.— Reporteris.

P. S. Beje, mano gero drau
go Kaulakio spaustuves — Bell 
Press telefono numeris taip
gi tapo permainytas. Dabar jo 
telefonas v ra Victory 1233, o 
Aušros knygyno telefonas —• 
Victory 1266. —R.

Ir mano žodis . dėl 
SLA. Pildomosios

Tarybos rin
kimų• _______

Skaičiau kelių Susivienijimo 
narių parašytus rašius apie 
Pildomosios Tarybos nominaci
jas. Rašė vis vyrai. Būdama 
chicagietė, norėčiau ir aš tuo 
klausimu savo žodį tarti. Juk 
visiems Susivienijimo nariams,1 
o ypač, ebieagiečiams, reikėtų 
Pildomąja daryba susirūpinti.

Apie Pildomosios Tarybos 
narius nekalbėsiu, nes jų ne
pažįstu. Tačiau aš laikaus tos 
0000*101108, kad iždininku mums 
reikia rinkti chicagietį. Chica- 
go, didžiausi lietuvių kolonija 
Amerikoje, turi turėti savo at
stovą Centro valdyboj.

Chicagos lietuviai turi įvai
rių profesionalų, biznierių ir 
darbininkų meno srityje. Jie 
privalo turėti savo atstovą ir 
Susivienijimo Centre.

Aš esu dalinai Chicagos pat
riotė, nes tame mieste. gimiau 
ir užaugau, 'lodei ir Susivieniji
mo valdybos rinkimuose aš 
stoju už c’hicagietį. O juo yra 
adv. Kazys Gugis.

Adv. Gugis lietuvių judėjime 
dalyvauja jau nuo daugelio me
tų. Susivienijimui jis irgi daug 
yra pasidarbavęs. Todėl SLA. 
Pildomosios darybos narių no
minacijose ir rinkimuose bal
suokime už adv. Gugį, kuris 
kandidatuoja į iždininkus.

— Zosė.

A. C. W. of A. Lokao 269 Narių 
Atydai. šiuo pranešame, kad rinki
mai Lokalo Valdybos, Pildomosios 
Tarybos ir Joint Board Delegatų 
Įvyks seredoj, gruodžio 7 d., 1927 
m., visuose trijuose Unijos ofisuose, 
būtent: 409 So. Halsted St., 1564 N. 
Robey St. ir 2343 So. Kedzie Avė.; 
laikas: nuo 3:00 po pietų iki 6:30 
vai. vakare. Balsuoti bus leidžiama 
tik tiems, kurie turės narystės kny
gutes.

Yra labai svarbu Unijai, kad kuo- 
didesnis skaitlius narių dalyvautų 
rinkimuose valdybos ir kitų viršinin
kų, todėl raginkite kiekvieną narį 
atlikti savo pareigų paduodant savo 
balsų už geriausius kandidatus.

Pildomoji Taryba.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj as

2314 W 23rd PI. 
Chilago. Iii.

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

Bridgeportas
Klaidos pataisymas

Susivienijimo draugysčių ir
kliubų ant Bridgeporto padėko-

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHU AGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISĄ S: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

a. montvid, m. d. CLASSIFIED ADS
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
i Namų telefonas Brunswick 0597

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4b01 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Ves., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Ekspertas tyrimo akių ir pritailęimo
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 adgštas

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną. | —r,--- —— ------- ----------------------------

Phone Canal 0523 Office Boulevard 7042

Lietuvės Akušerės

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusio instruktoriaus, dienomis 

i ar vakarais, priimami studentai, grei- 
I tos pasekmės, nebrangu, Mokslas 
' baigtas bus pripažintas svarbiausių 
universitetų Cnicagoj’.

Phone Van Buren 2130

K. GUGIS
ADVOKATAS 

z Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonus Centrui 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto,

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Kooin 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

A. VIDIKAS-LULEVICH i
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u še? „_.w___
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensilva
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelb^. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki ' 
9 vai. vakare.

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street į 

Chicago, III

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. R00TH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

1 šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLĄ 

1118 N. Hoyne Avė.
• NORTH SIDĖJ 

Visą dieną 
Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais ir Pėtnyčioms 

Tel. Armitage 0908
SOUTH S AIDE J 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

; CHICAGO, ILL.
'Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
i Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

A. A. SLAKIS ~
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
. Rohm 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West jyashington Street

Cor. WashJngton and Clarlcs Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank .... i 

Moterys ir mergi-1
nos kreipkitės su 

-reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai-x • I
ku pagal sutartj. I

i Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

| DR. W. F. KALISZ
’ 1145 Milwaukee Avenue

■ Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

M

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslų j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Į’ullpian 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. GUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

• PėtnyČios.

MRS. K. SIEDLINSKIENĖ 
AKUŠERKA

Seniau gyveno Town of Lake
4549 So. Paulina St.

Dabar persikėlj į Brighton Park
4108 So. Francisco Avė.

kampas Archer Avė.
Tel. Virginia 1829

Lietuviai Daktarai

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj ,
DR. VAITUSH

i OPTOMETRISTAS

lietuvis akiu Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi,, galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egžaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos *vaikus. Valandos nuo 10 
iki S'val. Nedėlioj 16 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Te!. Drexel 9191 •

DK. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR.MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokai to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės- 

i tim Darbą gurančiame ?2O.OO ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.

SCHOOL
1507 W. Madison Street 

FEDERAL AUTO ENGINEERING

DR. HERZMAN
i — IŠRUSIJOS —

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

' akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

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

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

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

I Naktį So. Shore 2238* Boulevard 6488

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

Tel. Kenw«’>d 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Ofiso ir Res. l’el. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Valandos nuo 9 iš ryto iki 8 vakare 

Cor. Hockvvell St, 
CHICAGO, ILL.

m

Miscellaneous
įvairus

24 Mėnesiai Išmokėjimui * 
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 
: olselio kaina.

J. KLEIN and CO.
4548 Cottage Grove

Tel. Drexel 3407

KRAUTUVIŲ FLKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 

& nių, Del ikatessen, 
f Restaurantų, Kan

džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemosras 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Piaza 3200

GYDOv
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų i 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. CHARLES SEGAL

KAM turit šalti šią žiemą, men 
įvesime namų apšildymų be jokio 
įmokėjimo ir į 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu ąpšildymas. ApskaiUiavi- 
mas dykai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. Triangle 8234.

Praktikuoja 20 metai .........
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2103 \V. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 
Ofiso valdndos 2 iki 4,- 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

___ :______ . ____ _ Lt

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRARTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Ch;cago

Phone Victory 7452
• I

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą. popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMAN'ČIONIS, Sav.

LIETUVIAI, kam jums šalti šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvešinie i junts namų _ apšil
dymą, kilus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskait Ra
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimų pluin- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 v:il. Nedėlioj, iki 1 |)6 pie
tų. ABBOTT PI.UMB1NG and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 XV. 
Gršnd Avė., Berkshire 1321.

• (Continued un page 8j
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For Rent Real Estate For Sale 
Naniai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Miscelląneous
įvairus

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtoisai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

(Continued, from
STOGŲ dengimui iiiateriolas, rau

donas ir Žalias, slate dengtas, vi
nys ir cementas, $2 roleliui, balta 
maliava, $1.75 galionui. 2553 W. 
Madison St. Tel. Seeley 6065.

2-RUS* MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

Ateikit tuojau
Gražus 3 ir 4 kambarių apart-

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

TUKIME pinigų 2 morgičiams, N. 
arba N. W. side, 4% komiso, 6% 
nuošimčiu, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 4528 Lawrence Are , 
Tel. Pališadę 6016.

Mokame

AugšČiausias kainas
Del informacijų kreipkitės

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

metai, 4956-58 Wentworth Avė. Vi
si kambariai dideli ir šviesus. Pe
čium šildomi. Viskas naujai 
ruota ir išmalevota, elektra, 
transportaciju.

Matvkit
MR. SAWICKY, 

210 W. 50 St.
1 fl.. dėl raktų 

Apžiurėkit tuos flatus 
tuojau.

deko- 
gera

asmeniškai ar laiškais.

RENDON 5 kambarių faltas, pe- j 
čiais kūrenamas, 4434 S. Caifornia' 
Avė.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, Itl.

JEI JUMS RE1K1/V PINIGŲ----------------------------------- .-------------
DEL ŠVENČIŲ 1 RENDON 5 kambarių flatas pe-[

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300' čiais apšildo imi s, renda $35 mėnesiui.
■už 2*6 nuošimčio ir lengvais išmo-• 2558 W. 69th St. 
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 D. Division St. 
Te.. Aimitage 1199.

2 šmotų parloro setas, $25- 
2 šmotų prikimštas setas, $20 
Lovos, $2
Dresseriai, $5 ir daugiau 
Indams cabinet, $5 ir daugiau 
Victrolas, $5 ir daugiau 
Kaurai, $2 ir daugiau 
Pastatomos liampos $3 

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

Congoleum patiesalai, $4 
jaugiau.

SCHWARTS BROS. 
storage 

610 E. -61st St.
Atdara Utarninko, Ketverge 

ir Subatos vakarais.

ir

ir

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

EKSTRA bargenas. Parduosiu 
labai pigiai soft drink parlor arba
mainysiu į automobilių, iš priežas
ties kito bmio šią savaite, kas pirks, 
tas uždirbs gerai. Pardavimo prie
žastis svarbi.

10556 Corliss St.,
2 blokai į rytus nuo Cottage Grove

ATIDA LIETUVIAMS 
DRETVERIAMS

Viena didelė perkraustymo 
ga Chicagoj turi vietos dėl keletą 
vyrų važinėtis su trokais pagal kon
traktą, 
lionės.
vyrams.
važinėtis su troku, tai yra puiki pro
ga uždirbti daug pinigų ir turėti 
nuolatini darbą.

UNITED FORWARD1NG CO. 
400 N. Green St.

Klauskit Mr Brach

Atliekamos ir tolimos ke- 
Geras uždarbis tinkamiems 
Jei turite $1500 ir mokate

KAMPINIS MŪRINIS 2 FLATŲ 
— $1,000 CASH

5-6 kambarių, beveik naujas, visi 
vėliausi įrengimai, ugnavietės, kny
gynai, bufetai, ledaunes, gasiniai 
pečiai, lietaus lašų vanos. 2 karštu 
vandeniu šildomi pečiai, aržuolo 
trimas, plieno konstrukcija, 41x125 
kampinis lotas, SKIRTA VIETA 
DEL BIZNIŲ, netoli mokyklos. Auk
štos skiepas gali būt perdirbtas i 
krautuvę, nėra kompeticijos, puikioj 
apielinkėj, 2 karų mūrinis garažas. 
Kaina nebrandi. Lengvais išmokė
jimais. Apžiu rėkit šį nepaprastą 
bargeną tuojau.

ALBERT F. KEHNEY, Realtor, 
5600 North Avė. Merrįmac 4300.

TIESIOK AUKAVIMAS

PATENTAI, COPYR1TED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI

FRANK J. SCHRAEDER, Jr.
Patentų advokatas naujoj vietoj 

32 W. Randolph St.
Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900.
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.- 

Vakarais pagal sutarti.
Įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir, 

svarbesniose kituose šalyse »

AR JUMS REIKIA PINIGŲ 
ŠVENTĖMS?

PINIGAI PASKOLAI. Padarysi
me 2 mažus morgičius už jūsų na
mų N. W. Šitie, nebrangiai, be Įmo- 
kėjirnų, matvkit mus pirma.

ADVANCE REALTY CO., 
4916 Irving Park blvd.

I ANT RENDOS STORAS
2624 West 69 St. ir Talman Avė. 

. kampiniam name, muro name, pagy
venimas 5 r moderniškas. Randasi RAKANDAI nauji ir vartoti, 
ant Southside, paranki vieta, viso- _ .

kiam bizniui išsirenduos už prieina- Duofola setai $95, \valnut mieg- 
mą kainą, šaukite k

Lafayette 0455 
' P. M. SMITE, 

4457 So. Talman Avė.

GREITAM pardavimui grosernė ir 
delicateessen krautuvė. Senai iš
dirbtas ir pelningas bzinis. Parsi
duoda dėl nesutikimų šeimynoj. 3245 
PaineiI Avė. Tel. Michigan 0724.

Šis 45 pėdų lotąs prie Tahnan | 
Avė., tiktai biskj j šiaurę nuo' 
Marquettte Rd., šioje ayiejinkė-! 
je statys naujus namus. Visi | 
įrengimai yra ir apmokėti, įskai
tant gatves,
tuojau parduoti šį lotą, 
greitam pirkėjui, $3500.

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO 
KO NEBENORI 
AR TAI BUTŲ 

Namas 
lotas 
garažas 
farma 
morgičius

MES DUOSIME 
KĄ NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI
LAUKIA •

Telefonuok, rašyk 
ar

Personai
Asmenų Ieško

PLUMB1NGAS ir namų apšildy
mas. Nereik nitko įmokėti,* 2 me
tams išmokėjimui. įvedimas ekspertų 
Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9384 
aiba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
St. Atsinešk šį skelbimą su savim.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rūšies, naujas i: 
lėto outfitus $11 
Barkshire 4772.

Financial
Finansai-Paskolos

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
oas mane. Mano pilnas išegzamina- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 

neklaus kur ir kils;
skauda, bet pats pasakys po galutino 
išegzaminuvimo — kas jums yra.6r. c. c. singley

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

tuos bargenus
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais. . /

muimio setas, $79, kaurai, val
gomo kambario setai, pianai, 
victrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE
i * 5929 So. State St.

GERAS PIRKINYS *
Bučernė ir grosernė parsiduoda 

pigiai. Biznis išdirbtas per 16 me
tų. Parduosime už pirmą gerą pa
siūlymą.

Savininkas
2419 W. 69th St.
Tel. Hemlock 8090

Savininkas turi
Kaina

MR. GURTIS

atvažiuok —
dykai 
sveiki 

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

Canal 4960

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

Telephone Yards C062 
Daro paskolas ant

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

vakaras

20 W. Jackson Blv.» '
j netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 10,16. 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vaKare. Nedė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

Galit pasiskolinti pini- pajieškau poiice šunį, 
gų be komiso

IR MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS
Mes skolinam $100, $200, $300, kaip kojos

tik parankiau dėl jūsų

kalėI * * J ' 9 t

kuri prapuolė nedėlios vakare. Apie 
j 8 mėnesių senumo. Didelio gatun- 

ko. Storoms kojoms, ant dešiniosStoroms kojoms, ant dešinios 
turi lopą. Atsišaukit

JOSEPH PREIBY, 
6425 So. California Avė.

Republic 8581
Gausit gerą dovaną.Mes darome taipgi 1, 2 ir 3 morgi- i 

cius labai pigia Kaina. Pasimatykit I 
su mumis pirmiausiai 

INDUSTRIAL LOAN SERVICE | 
Valstijos priežiūroj 

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hermitage Avė. . x x » , -- ,

Atdara panedėlyj, utarninke, ketver- Ų0 metų patyrimo, lik ką atvykau 
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo už bučerį, turiu

iš ikto miesto. 1615 S. Jefferson St. 
1 augštas, front.

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 melams $30 

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

11 So. La Šalie Street Englewood 8193.
Central 2665 ----------------------

Ar jums reikia pinigui 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ ■ i

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

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

Pirmi, antri ir treti
morgiČiai

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
Datarnavimas.

Mes perkame
Lietuvos Bonus

J. S. LOVVITZ
318 So. Dearborn St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 
6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82» Central 6260

BARGENAS už cash. Parduosime 
i aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 

šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $350 už 

$12 $100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
nainatykit kainavo $135 už $55, 4 Šrilotų riešu- 
1 • tinis miegruimio setas, kainavo $250

už $95, springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor-. 
age, klauskit M R. IRVING.

$750 'vertas įęrojiRli« pianus viž i 
$110. Koreliai, benčiiis, cabinet.

6136 So. Halsted St. i

$300 vertės Kimball vargonai tik 
tai $35 cash.

Atsišaukit
6136 So. Halsted St.

Išpardavimas 
Bargenai 

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 

$800 grojiklis pianas, 100 vo
leli r

Baby Grand pianas, visai nau
jas, ..............J  ........ ....v.;...,j 

Vilkių Victrolų v............
Upright pianai, gerų išdirbimų, $20 
Išmokėjimais arba 10% 

pigiau už cash 
instrumentai yra visi geri ir 
garantuoti. Mums reikia vie- 
turime tuojau iškraustyti 
Atdara vakarais iki 9 vai.

Englewood Piano 
House

6512 So. Halsted St.

Iš

BEKERNĖ Pardavimui, ilgas ly- 
sas, 5201 So. Richmond St.

DIDELIS BARGENAS 
MAYWOOD, ILL.

Parsiduoda arba išsimaino 
privatiško namo, g-eroj

ant 
apielinkėj,

IŠPARDAVIMAS
I JOYCE STORAGE 

parlor seta« ....
Mohair parlor setas ......... $79.00 

$62.00 
Walnut miegruimio setas $45.00

‘ ‘ $45.00
__  ____ __  radios su 

gražiais riešuto medžio consojes 
$6,9.50.

500 importuotų apskritų kaurų 
$5.25.

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ
! MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 

WA REHOUŠE FURNITURE 
6150—58 CoUage Grove 

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj.

Walnut valg. kamb. setas 
Šešių tūbų, vieno dial

i, vaka-

---  ----------------- —-1---- ——T---------
SAMPELINIAI rakandai 50% pi

giau. Metalinės lovos specialumas 
*, springsai, visokį’ rakandai

lių ir cabinet, ........................... $150
$700 grojiklis pianas, gražus, $80

.tnatrasai,
pigiai-

• BOYSEN SAMFEE FURNITURE
COMPANY

6335 So. Ashland Avė.
Buvus California Sampld Furn. Co.

Tie 
pilnai 
tos ir 
vorą.

ta-

H. W. Elmore and Co.
Room 348, 

29 So. La Šalie St.
State 4648

ŽIŪRĖKIT, UŽ $200
5 kambarių medinė rezidencija, 

naujai malevota ir dekoruota, lietaus

'7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 

■įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Westem Avė., Tel. Beverley 7330 

[Pastatysim ant jūsų loto be jmo- 
kėjimo bile kokį bungalovv arba 2 

i flatų namą.
TIKRAS pirkinys. Mūrinis, pečium 

■ šildomas namas, 2 krautuvės ir 4-7 
kamb. fialai. Rendų, $4,032 į metus. 
Randasi, 5486-38 S. State St. kaina

TIKRAS

labai pelningas biznis bučernė ir gro-1 po $45 j mėnesį, kaina $5600, savi- 
sernė 'su muro namu, daug kas gar-1 ninkas •

lašų vana, skalbiniams closet’as, fur- $21,500. Priimsime gerus morgičius 
nas šildomas, 3 karų garažas. Kitus ir kiek cash už $6,000 eguity. Ii. J.

sind kitą syk ir pameluoja, bet apie 
šito biznio pelningumą Tamsta gali 
persitikrinti pats, kad yra tikrai 
aukso kasyklos. Savininkas pąrduo- 
cla. iŠ lubui svarbios priežasties, ka- 
ti’OM . IriŲomau įanti
galite atsišaukti.

P. M. SM1TH, 
4457 So. Talman Avė.

Tel. I.afayette 0455

3012 Lotus Avė. (5200 \Vest.) 
Tel. Pens. 4158

Colman and Co., 129 Ė. Pershing 
Road, tel. Boulevard 7769.

BUČERNĖ ir ledaunč, trokas. Biz
nio apie $1200 į savaitę, šventadie
nių biznis apsimoka pats per save.) 
Parduosiu pigiai, 17.50 W. 63 St.

PARDAVIMUI restaurantas ir 
soft drink parlor. Prie didelių 
dirbtuvių. Pigi renda — ilgas ly- 
sas, 248* E. 157 St. Harvey, III. Tel. 
498-M.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

III. 80 akrų farma, 54 mylios nuo 
Chicagos, namas, barnė ir tt., kaina 
$12,000, cash $5000. Tel. Austin 
3074. •

------------------------------------------------LOTAS 25x125, geras biznis, ran-
NIEKO neįmokėjus mes pastaty-. 9as’ J5™6 Cha ries .R^., 1 blokas 

si»TAc „nt loto b korobor-iy m u .-i - b , vakaru s nuo Mąnheim Rd.» peras
nę reziUenciiti už $5400, nieko nei- | .J’,-2?,04?', . ’į, .‘j“”’1-.
mokėjus. Mokėkit kaip rendą. Visi ■<• 'pAni O< uC 
vėliausios mados įrengimai ir darbas!“ ,w- B00Lį co- 
earanluotas, Saukit Šiandie. Pensą- Bellwood 4818.
eolą' 4158 ar 3012 N. Lotus Avė., 
5200 West. , praleisk šventes savo name

1 BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
mūrinius bungalow, tile stogas, k. v.KAS ieškot bargenų Marquette D.un*a‘?™> Ule stogas, k. v.

Park kolionijoje, štai yra pas mus. S.,stikliniai porčiai, gražios konstruk- 
45x125 lotas prie Marąuette Road,1 Chicagoj, atdaros
su visais improvementais, apmo*kė- ^052 N. Major Avė. I ahsade
tas, greitam pardavimui kaina tik J 
$3.500. - ------------------------------------------------

Lotas ant 69th St. prie Campbell j NAUJAS 19 apartmentų namas, 
Avė. su visais improvmentais ap- pasirinkimas North Side apielinkėj, 
mokėtas. Kaina $1850. namas dviejų kampų, 4 krautuvės,

Kampas 72nd ir Maplevvood Avė.: 17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
83x125. Įmokėti $3000. Kaina $6500. bunga)ow, Edgebrook Manor, 400

Rezidencijos lotas ant Washtenaw akrų farma į Tavlor, Wis., 2 lo- 
Ave. arti 71st St. Del greito parda-[tai į Niles Center, 2 lotai North-

A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

brook, 1 lotas 2140 S. Homan Avė. 
, Mainysiu] į tą ką jus turit.

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
rnas, parinkto] apielinkėj.

PARDAVIMUI .spaniškas bunga- 
PARDAVIMUI gražios cottages, |Ow, kampas, 50x125, Edgebrook 

murinės po 5 kambarius, tile va- Manor, netoli Devon ir Forest Pre
ilos, elektrinės ledaunės, garu šil* ' serve, išmokėjimais.
domos, pigi kaina, išmokėjimais s. F. KOERNER

. ar- f 4103 Belmont Avė., Pensacola 9319 
! DOS 1UVV j —--------------------------- ------------------- -

ba phone Beverly 7900. Jei atsineši-- u * a • i -yt
i te šį skelbimą nuliesime $250 pigiau BARGENAS ir lengvos išly

gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marquette 
Manor prie boųlevarų ir gat- 
vekarių. Parsidučs $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avcnue

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai________
MOTERYS!

, Štai Jums gijos nėriniams ir siu
vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų niot- 
kas nuo 25 iki 40 centų: marško
nės 1,000 yftrdų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelpėms, kelnaitėnis, dresiukėms ir

FARMA 157VŽS akrų, Melrose, Wis. 
Yra 7 arkliai, 10 karvių, 4 telyčios, 
18 kiaulių, 19 paukščių, 100 vištų. 
Visos reikalingos farmų mašinos. 
Upė bėga pro šalį, ir. ežeras prie 
pat farmos. I 
pagyvenimų namą.

Atsišaukit
POVILAS PETRULIS, 

3017 W. 58 St. 
Prospect 3491

Mainysiu į 2, arba 4 “ apžiūrėki! 9925-52 Normai, avė.
m a. ’ Box 1009

biski kejpems, Keinaitems, aresiuKems ir 
$85 hutyb^rdžiakiams-. Nepraleiskit pro- 

Ashland Atdara kasdiehą ir .vakarais, o j
KIMBAL grojikliai pianai, 1 ‘ 

vartoti, su benČiumi ir roleriais, iį 
Atsišaukit tuojau, 1739 S. . . . .
Avė. 1 fl. front. 100 Electric Radios i sekinadienuns Jį?, .

REIKIA merginos namų darbui. 6 tūbų, įrengtas, kol jų yra, $98.50,“ ^ELnftiUiNAiCiA
6241 S. State St.: 1 melai dėl išmokėjimo, 1723 So.

Ashland Avė. r 
I h,....... n I II I —■

Furniture & Fixtures
Rakandal-Įtaisai

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 
Chicago, III.

REIKALINGA gera gaspadine, 
galinti pagelbėti bučernei, turi mo
kėti rokuoti. Galima matytis 7 vai, 
vakare ar vėliau, per užpakalines 
duris. Tony Pazarecki, 3140 South 
Wallace St. Tel. Boulevard 6846.

PARSIDUODA pool table 4V2x9 
Brunsvvick vienus metus vartotas, 
kaina $100, 4355 Wentworth Avė.

Help Vyanted—Malė
Darbininkų Keikia

REIKALINGAS patyręs piekorius 
ant juodos duonos ir keksu. Atsišau
kit tarp 5—7 vakare. 738 W. 31 St.

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
\valnut valgomo kambąrio setas, $50, 
5 Šmotų walnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dastatymas. COLLINS 
STORAGE. 5114-16 W. Madison St.

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser būdu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sutaupyki! tarpininko 
pelną. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
$65, sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankykit.

WEISER FUR ’ CO.
19 S. Wells st., rm. 403

REIKIA VYRŲ ' .
Maloniam ir lengvam darbui kur 

iųs galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas MR. COSTELLI

Room 1514, 134 N. La Šalie St.

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių • biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
iųs turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
aineškit su savim šį skelbimą. 
Rosoland Motor Car Co., 
10857 Michigan Avė.

REIKALINGAS jenitorius, juniji- 
stas, žinantis savo darbą, turi būt 
vedęs. Atsišaukit tuojaus, Tel. 
ljawndale 5301.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas; nuo 

fronto. Karštu vandeniu apšildomas. 
Galima gauti ir garadžių, 1433 So. 
51 st Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai ,

PARDUODU bučernę, grosernę; 
Irokas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu mor- 
gičių. Tęl. Pūliniai! 4228.

Atsakančiame 
Sandėlyj .

Rankandai ir Kaurai
a JŪSŲ KAINA

167, 2 ir 3 šmotų mahflgany ir i 
parloro setai, $45 ir daugiau.

126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio 
valgomo kambario setai, $35 ir dau-:
£iau- ....

13, 2, 8 ir 4 šmotų, riešutiniai ir _
mahogany miegruimio setai. $40 ir kėj grosernė ir bučernė, biznio daro- 
daugiau. I ma $4,000 į mėnesį. _ . Labai mažai

250 kaurų visokio didumo $12 ir reikia įmokėti.
daugiau. ; ■“s

75 Cowell ir šiaip pavienių krės- j 
lų $5 ir daugiau.

68 pastatomos liampos $3 ir 
giau.

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

Atdara vakarais iki 10, nedalio
mis iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney #1 si and Av.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbemė, 
senas geras biznis. Pigiai, 10722 S. 
Michigan Avė.

PARDAVIMUI geroj apielin-

Pardavimo priežas- 
Į tis — mirtis moteries. Agentai ne
pageidaujami. Prospect 2502.

dau” PARDAVIMUI soft dring parlo- 
N. ras su fikčeriais, geras biznis, vokie
tį:* i čių apielinkėj. Savininkas turi du 

bizniu, turi parduoti greit. 3526 
į Lincoln Avė.

PARDAVIMUI Restąuracija lie
tuvių apielinkėj arba mainysiu į 
nuosavybę arba ūkį. Tel. Yards 4442.

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

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

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

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, visokių tautų apgyventoj apie- 
linkėi. Geras, pelningas biznis. Tu
riu du bizniu —• negaliu apsidirbti. 
2843 W 38 St.

pa- PARDAVIMUI Soft Drink Par- 
lors, 4539 So. Marshfield Avė. Tel. 
Boulevard 10206.

SINGER siuvimui mašinos, de
monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
daugiau arba išmokėjimais. Atsi- 
neškit šį skelbimą gausite 2% pi
giau, 4251 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen krautuvė, 4 kambariai pagyve
nimui. Labai pigiai, 1010 W. 69 8t.

SALDAINIŲ ykrautuvė, parduodu 
visai pigiai; taip pat yra ir kamba
riai, 1927 W. Chicago Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Fardavhnui

MAINYSIU 4 flatų mūrinį namą 
ant farmos. 
būti netoli Chicagos. 
Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted: 
St. Box 258.*

$1000 CASH
, Nupliksite modernišką presuotų 
i plytų, 2 flatų, prie 60 ir Latoyette, 
fumas ir pečium šildomas, 5-6 kam
barių, yra elektra, kieto medžio 
grindys. gerame stovyje,* kaina 

tam pirkėjui. Didelis at-Turi turėti g^ulių ir *9500 .~V ęr. -
AtriSniikit piginimas jei atsinesite š| skelbimą. AisisauKir. H C0LemAN AND CO.

5857 S. State St.
Tel. Wentworth 5702

TAI BENT MAINAS
Turiu 6 kambarių mūrinį namą 

ant Bridgeporto, kurį mainysiu ant 
grosemės, nebrangaus loto, automo- 
biliaus arba mažo namuko Southsi- 
dėj. Tai yra 6 dideli kambariai, pui- ., , .
bus beizmantas, 3 mažinu garadžius, greit parduosime. Mes nuteisi- 
viskas yra geriausiam padėjime. Ga- i me daug pigiau, jei jus SU sa- 
įima padaryti štoriuką arba ^eni-j atsinešite -į skelbimą. Vei- 

kit greit, nes jie bus par
duoti greit. — Nauji 5—6—7 
kambarių rezidencijų namai, 
presuotų plytų, plieno konstruk- N. Hamlin Ave,7 Kedzie 7891.

Specialia Bargenas
Veikit Tuoj

Tiktai trys yra likę ir juos
GERIAUSIS bargenas North West 

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

įima padaryti štoriuką arba 
mą beizmante, ant bizniavos 
tiktai $5900, nedaug kėš.

Matykit savininką arba 
kitę.

Ilemlock 0367 
6551 California 

3rd fl. 
PAKEL

Avė.

pasau-

S. Union a v.PARDAVIMUI—5338
9 kamb. medinis namas, 6 kamb. ap
ačioj, 3 aukštai, gasas, elektra^ vana 
aukštas skiepas, cementuota člė, kai
na $5000, jmokėt $1800, matykit sav. 
5338 S. Union Avė. Tel. Yards 6494.

PARDUOSIU namą su kęndžių ir 
cigarų krautuve, 3 kambariai prie 
krautuvės. 5 kambariai viršuj, 1 ka
ro garadžius, parduosiu už $6,000 
arba mainysiu i bučemę, grosernę, 
automobilių arba lotą. Kas pirmas 
tas laimės.

Savininkas
1015 W. 61st St. 
Wentworth 4288

SAVININKAS turi paaukuoti nau
ją namą, 5 krautuvės, 6 ofisai ir 19 
flatų prie Archer ir Hamilton ir 35 
St., skersai 'kelio nuo Archer Mid- 
West Teatro. Įplaukų $24,000 Į me
tus, pirmi morgiČiai $105,000, 10 me
tų paskola. Turiu parduoti tuojau, 
matykit, M r. Sweeney, Saginavv 7901

PARDAVIMUI — Turi būti par
duotas kampinis, S. Chicago Avė. ir 
85 St. 185^64 už $35,000, turi turė
ti $10,000 cash, 25x125 prie Cicero 
Avė., netoli 61 St. $1,900 cash, Box 
55, Argos, Indiana.

MES turime ant rankų keletą gra
žių ir moderniškų 2 flatų namų, tik- 
X-1 $1500 įmokėti, o kitus kaip ren- 

Taipgi turime bugalows ir lo- 
Pasimatykit su mumis šiandie 

7519

tai
dą.
tų.
dėl gero pirkimo, savininkas,
Soš Halsted St. Radliffe 2520.

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

cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturales ugnavietės, viena 
skiepe, kita frontiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaune. 
franeuziškaš 
gražiai padabintos, vieno karo 
presuotų plytų garažas, lotas! 
50x32, kaina $13,500, tik biskį 
įmokėti, kitus kaip rendą. Kaip 
ten nuvažiuoti. Į vakarus nu©! puikus, vcmcu.uuuo

Wilmette Lake Avė iki Waff- šalytak.ius- 8ri"dia- P“™*™. st'«us vvnincvLe uane zivc, ini malevojame, taisome, i.vnv,
ner Road. Wagner keliu į šiau- me, tik $5 įmokėti, kitus per tris

— . • vyt v DažmiVR rlnl oncVni’t Kn vimnWaukegan j 
Lake Avė.' 
Road, pas- 
šiaurę iki

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
low, stikliniai porčiai, plieno kon- 
trukc.ijos. furnace šildomi ant jūsų 

išmokėto loto už $11,000, cash $500. 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta-

pleisteriavimas. tysim bile kokios rųšies bungalow ar- 
H ba flatini narna, tik biskį įmokėjus.

CRACKEL CONSTRUCTION CO.
4328 Elston Avenue 

Room 212 Juniper 9506

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
GARAŽUS, porčius, cementinius 

c - -----—, ,---------- , ------- '
malevojame, taisome, dekoruoja

nčius. Pašaukit dėl apskaitliavimo.
Ilemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co. 

General Contractors

rę iki namų arba 
Road iki Lake Avė., 
į rytus iki Wagmer 
kiti Wagner Road į 
namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenview, III., j 
Telefonas Glenview 224, arba, tinV’namasi "ir "krautuvė, 2 didelės

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ

PARDAVIMUI naujas apartmen- 

adresuokit NAUJIENOS, 1739- krautuves su sklc!>"-. 6—1 kamba- 
n tt i x j o*. r> mnr r,U apartmentai. 4 karų garažas,So. Halsted bt., Box 100a. ' rendų $6540, su $6000 cash galit veik-

_  I ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai- 
TT ~ " .. ., 7___ 1 po jmokėjinią. Mes pastatysim bun-

$250 PĮgiau jei jus veiksite tuo- ga]ow 2 flatų namą ant jūsų loto
jau. Apžiurėkit tuos gražius bunga- arba musu ioto lik biskj jrnokėjuS. 
low tuojau. Jus galite kraustytis j 3s01 N Crawford Avė. Irving 2634. 
vieną musų PulkjU bungalow, kurie Ątsineškit šį skelbimą, nuleisim 5 
randasi netoli Marųuette Manor, o -- 
kitus mokėti kaip rendą. Tai yra 
puiki proga jums apsigyventi lietu
vių distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savininkui, jus mokėkite už savo na
mą. Tik $200 įmokėti. Phone Hem
lock 8300, 6858 S. Ashland Avė.

nuošimčius.

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


