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T. Sąjungos komisija vyksta demarkacijon
Tirs Lietuvos Lenki
jos kaltinimus dėl 

mobilizavimo
Komisijos susideda iš Franci- 

jos, Anglijos ir Italijos kari
ninkų Varšavoj ir Kaune

VARŠAVA, gruod. 13. — 
Tautų Sąjungos Tarybos paskir
ta specialiu? komisija išvyko 
Į Vilnių tikslu ištirti dalykų 
padėtį demarkacijos linijoje.

Tyrinėjimas daromas ryšy 
su maršalo Pilsudskio padary
tais Genevoje kaltinimais prieš 
IJetuva, o Lietuvos ministerio 
pirmininko Voldemaro kaltini
mais prieš Lenkiją, dėl kariuo
menių mobilizavimo.

Tyrinėjamos komisijos na
riai yra: pulkininkas Faubry, 
Francijos karinės misijos Len
kijoj narys; pulk. Bridge, ka
rinis attachė prie Anglijos am
basados Varšuvoje, ir pulk. 
Roatta, Italijos attachė Var- 
šavoje.

Panašią instrukciją vykti de
markacijos linijon gavo tų pa
čių valstybių kariniai attachės 
Kaune.

Abiejų komisijų uždavinys 
yra ištirti dalykų padėtį, vieš
pataujančią abiejose demarkaci
jos linijos pusėse.

Lenkų spauda apie su
sitaikymą su Lietuva
VARSA VA, gruod. 13.—Len

kų spauda reiškia pasitenkini
mo Lietuvos su Lenkija pada
ryta Genevoje taika ir panai
kinimu Lietuvos iki šiol laikyto 
karo stovio su Lenkija. Ta; 
spauda pareiškia vilties, kad su 
ateinančio sausio menesio 10 
diena prasidės nauja era lie
tuvių-lenkų sentikiuose, nes tą 
dieną Rygoje prasidės lietuvių- 

t lenkų pertraktacijos, kuriomis 
bus patikrinti abiejų kraštų in
teresai.

Galutinis atsteigimas taikos 
rytinėj Europoj vis tik pareis 

dabar nuo tos pozicijos, kokią 
užims Lietuva, sako lenkai.

Lietuvių ekspedicija į 
Pietų Ameriką

Ieškos tinkamų lietuvių kolo
nizacijai vietų

KALNAS. — Ateinančiais 
metais į Pietų Ameriką važiuos 
specialė komisija ieškoti tinka
mi] kolonizacijai vietų, kur ga
lėtų apsigyventi emigruojantie
ji musų piliečiai. Kas metai, iš 
Lietuvos Į Pietų Ameriką emi
gruoja iki 10,000 žmonių. Komi
siją sudarys 3 žmonės.

Sukoncentravus į kolonijas 
visus lietuvius emigrantams bus 
atsiektas dvejopas tikslas: emi
grantai bus apsaugoti nuo iš- 
tautėjimo, o antra — patiems 
emigrantams patogiau bus su
siorganizuoti.

Komisija, tyrinėdama ir ieš
kodama patogių kolonizacijai 
vietų ir sąlygų, apvažiuos: Ar
gentiną,' Braziliją, Uraguajų ir 
kitas Pietų Amerikos šalis.

2 SUŽEISTI TRAUKINIUI IŠ
TRUKUS Iš BĖGIŲ

SEATTLE, Wash., gruod. 13. 
— Apie trisdešimt mylių j ry
tus nuo čia ištruko iš bėgių 
Chicago, MihvaĮukįee and St.. 
Paul pasažierinis traukinys. Su
keisti buvo dū traukinio tar
nautojai.

Kantone įsisteigus 
sovietų valdžia

Svetimų valstybių karo laivai 
pasirengę kiekvieną valandą 
imti veikti

OKLAHOMA CITY, Okla., 
gruod. 13. — Anksti šį rytą, 
aušrai dar neaušus, Oklahomos 
legislaturos atstovų buto na
riai, susirinkę viename vietos 
viešbuty, inkriminavo guberna
torių Henry S. Johnstoną, pa
statę prieš jį šešis kaltinamuo
sius punktus, jų tarpe dėl pa
keitimo civilinės vyriausybės 
karine vyriausybė, dėl nekom- 
petencijos tarnyboj ir tariamų 
kitų neteisėtumų.

Viešbutin atstovų buto na
riai susirinko slapta tuo tarpu, 
kai gubernatoriaus pastatyti 
kapitoliui sergėti nacionalinės 
gvardijos kareiviai ramiai mie
gojo. Daugelis atstovų buto 
narių, apie 3V£ valandą ryto 
staiga pažadinti iš miego, susi- 
rinkiman atvvko vienais nakti
niais marškiniais arba padža- 
mais. Kadangi trijuos nedide- 
liuos viešbučio kambariuos sto- 
kavo kėdžių, tai legislatoriai 
posėdžiavo susėdę ar sugulę as
loje.

HONKONGAS, Kinai, gruod. 
13. — Komunistams pagrobus 
Kantoną į savo rankas, svetimų 
valstybių karo laivai, stovį ne
toli nuo Šamino (svetimšalių 
koncesijų) pasiruošę kiekvieną 
valandą veiksmams, jei butų 
reikalo.

Į Honkongą plaukia vis dau
giau ir daugiau pabėgėlių. Su
sisiekimas geležinkeliais nu
trauktas.

Kantono liaudies tarybos pir
mininku tapo išrinktas So 
čaočing, Honkongo streikininkų 
vadas. Tarp kitų žymių komi
sarų yra ir čeung Tailao, bu
vęs vyriausias Michailo Borodi- 
no sekretorius.

Naujosios komunistinės Kan
tono valdžios obalsiai yra: “Ša
lin čian Kaišeką; Šalin reakci
nę Kuomintango partiją; Valio 
Kinų komunistų partija, ir Va
lio sovietai.”

Honkonge bandyta paskelbti 
vienos dienos streikas dėl sim
patijos Kantono komunistams, 
streikas tečiau nepavyko.

Netikra padėtis Hankove, kur 
dabar priplūdo daug rusų ko
munistu

t
HANKOVAS, Kinai, gruod. 

13. — Praneša, kad Lačokave, 
šiaurinėj Hupeti provincijos 
daly, apie 200 mylių į žiemių 
vakarus nuo Hankovo, kilęs 
maištas. Kareiviai plėšią ir de
giną miestą.

Gen. Čen Cien, Nankino šeš
tosios armijos vadas, kurs užė
mė Hankovą lapkričio 16 die
ną, leidžia skleisti komunis
tams smarkius atsišaukimus 
prieš Nankino valdžią. Iš to 
sprendžiama, kad jis veikiau
siai rems Kantono komunistus 
prieš nuosaikiuosius nacionalis
tus, kurie nesenai susivienijo 
su Kantono ir Hankovo 'nuo
saikiaisiais nacionalistais ir sa
vo vyriausiuoju vadu vėl iš
rinko generolą čian Kaišeką.

į Hankovą pastaromis dieno
mis gausiai priplūdo rusų ko
munistų, kurie spiečiasi sovietų 
konsulate.

Nacionalistai planuoja vyti ko
munistus laukan iš Kantono

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
13. — Kadangi komunistų įsi
tvirtinimas Kantone gresia pa
vojum nacionalistų valdžiai, 
žymus Nankino valdžios karo 
vadai šiandie laikė konferenci
ją. Konferencijoj buvo apsvars
tyti karinės ekspedicijos planai 
Kantonui iš komunistų atimti. 
Žymus Kantono pirkliai žada 
finansinės paramos.

Nankino nacionalistai mano, 
kad jei bus leista Kantone įsi
tvirtinti sovietų valdžiai, tai ji 
stengsis įsiviešpatauti ir kituo
se miestuose, jų tarpe Han
kove, Čangšoj, Hančave ir, pa
galiau, Šanchajuje.

Taigi, kokių esama Lie
tuvoj valdininkų

Kauno “Lietuvis” 258 nr. 
rašo:

Tragingai mirus laike Tau
ragės pučo a. a. Grižui, Kretin
gos nuovados policijos viršinin
kui, jo vieton tapo atkeltas at
sargos karininkas Šileika, šio 
[lapkričio] mėn. 8 dieną apie 
10 vai. vakaro p. Šileika su 
policininku viename name Kre
tingoje tikrino oasus ir pas 
vieną ten gyvenantį pik šalnį 
nerado paso. Šileika, nežiūrint 
i policininko pareiškimą, kad jis 
tą pilietį pažįsta, pradėjo klau
sinėti, kur jis tarnavęs kariuo
menėje ir kas buvęs jo virši
ninkas. šalniui pasakius, kad 
jis tarnavo 5 pėstininkų pulke 
pas majorą Bagdonavičių, p. 
Šileika drožė jam per ausį ir 
liepė eiti į nuovadą. Tas, bijo
damas tolimesnių “egzaminų”, 
pasileido bėgti. Nuovados virši
ninkas su policininku vytis, ir 
paleido į bėgantį 11 šūvių, bet, 
laimei, nepataikė -ir nieko gy
ventojų nesužeidė. Kaip girdėti 
už tokį “didvyrišką” pasielgi
mą p. Šileika atleistas iš eina
mųjų pareigų.

AKTORIUS MIRĖ NUO UŽ
NUODYTOS KAVOS

LOS ANGELES* Cal., gruod. 
13. — Išgėręs kavos mirė Geor
ge D. Bailey, krutamu jų pavei
kslų aktorius. Jo žmona ir 
duktė taip pat nuo tos kavos 
susirgo, ir išliko gyvos tik dėl 
greitos gydytojo pagalbos. Ka
voj, matyt, buvo stiprių nuodų.

Kova dėl maldaknygės 
Anglijoje

LONDONAS, gruod. 13.
Ėję per daug mėnesių ginčai 
dėl naujos, reformuotos Anglų 
Bažnyčios maldaknygės dabar 
pasiekė pačios viršūnės: deba
tai perėjo į lordų butą. Deba
tai pasitęs apie porą dienų ir 
pagaliau’ garbingi lordai tars 
savo sprendimą, “patenkinti” 
reformuota maldaknyge, ar 
“nepatenkinti”, ir jų sprendimas 
po to bus pristatytas karaliui 
patvirtinti.

BANDĖ IŠTRUKTU IŠ TRAU
KINIO, UŽSIMUŠĖ

ERIE, Pa., gruod. 13. — 
Harold Hawkins, kalinis, kurs 
greituoju traukiniu buvo gabe
namas iš New Yorko į Urbaną, 
Ohio, bandė pabėgti. Jis šoko 
iš vagono laukan ir užsimušė.

Oklahomos guberna
torius inkriminuotas
Kareivių sargybai miegant, le- 

gislatoriai - naktiniais marš
kiniais susirinko posėdin

(Atlantic and Pacific Photo]

P-lė Bernice Stotmeier, 16 m., iš Arion, III., vaisių konservavi
mo mo (kenavimo) čempionė Illinois valstijoj.

Vokiečių biudžetas 
9!4 biliono markių
BERLINAS, gruod. 13. — 

Finansų ministerija paskelbė 
sąmatas 1928 m. biudžetui. Pa
prastų ir nepaprastų išlaidų 
1928 metams numatyta bendrai 
9,502,300,000 markių arba 2,- 
375,575,000 dolerių.

Parlamento nariai kal
tinami valstybės 

išdavimu
ATĖNAI, Graikija, gruod. 13. 

—• Valstybės gynėjas prašo 
parlamentą leisti iškelti bylą 
visai dešimčiai komunistų at
stovų parlamepte. Tie komunis
tai kaltinami kaip valstybės iš
davikai dėl jų dalyvavimo auto
nominiame Makedonijos ir Tra
kijos judėjime.

Indai įtūžę ant savo 
maharadžos

Eikvojus milionus pinigų Britų 
valdininkams “mylėti.”

NAVANAGARAS, Indija, 
gruod. 13. — Indų spauda pa
reiškia didelio pasipiktinimo 
tuo, kaip jų valdovas, maha
radža Randžitsindži, eikvoja 
pinigus, rengdamas brangius 
pokylius ir pramogas Anglijos 
valdininkams. Pavyzdžiui laike 
pastarojo lordo Irwino, Indų 
vięekaraliaus, vizito, maharad
ža jo priėmimui esąs išleidęs 
2,555,000 rupų (apie $919,000). 
Laikraščiai nurodo, kad per 
pastarus dešimtį mttų Britų 
vicekaraliams ir vietų guberna
toriams “mylėti” maharadža 
Randžitsindži išleidęs arti tri
jų milionų dolerių.

Chicągai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: '

Giedrėja ir žymiai šalčiau; 
stiprokas vakarų ir žiemių va
karų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 44’ ir 52° F.

šiandie saulė teka 7:10, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 9:58 
vakaro.

Amerikos delegacija 
į SSSR grįžta namo

“Darbininkų delegatai” paten
kinti padėtim sovietijoje; jie 
veiks dėl SSSR pripažinimo

MASKVA, gruod. 13. — A- 
merikos “darbininkų delegaci
ja” vakar jau iškeliavo iš Mas
kvos namo.'

Dvidešimt keturi delegatai, 
pasiskaidę nedidelėmis kuopelė
mis, keliavo po Rusiją, bandy
dami susipažinti su sovietijos 
pramone ir darbininkų gyveni
mo sąlygomis ir savo tyrinėji
mais jie sakosi esą patenkinti. 
Grįžę į Jungtines Valstybes jie 
mano organizuoti tam tikrų ko
mitetą, kurs darbuotųsi dėl at- 
steigimo santykių tarp sovietų 
Rusijos ir Amerikos.

J. V. leg-acijos kasierius 
prisipažino pavogęs 

$31,000
ŠANCHAJUS, Kinai, gruodi 

13. — Suimtas ir į teismo ran
kas atiduotas Harry Krenz, 
buvęs Jungt. Valstybių legaci- 
jos Pekine iždininkas, prisipa
žino, kad jis pavogęs $31,000 
valdžios pinigų. Krenz tapo nu
teistas penkeriems metams ka
lėjimo.

Alkani vilkai puola 
Persų kaimus

TEHERANAS, Persija, gruod. 
13. —šiaurinėje Persijoje iš
alkusių vilkų gaujos ėmė užpul
dinėti ne tik gyvulius ir žmo
nes laukuose, bet puola ir kai
mus. Del šalčių ir stokos mais
to tie žvėrys pasidarė nepap
rastai žiaurus ir plėšrus, taip 
kad kaimų gyventojai bijo iš 
namų išeiti.

žemės drebėjimas Altajuose
MASKVA, gruod. 13. — Pra

neša, kad pietų Altajų daly, 
Semipalatinsko krašte, įvykęs 
smarkus žemės drebėjimas. Ke
letas namų sugriuvę.

- - t * W _

Angliakasys nusišovė

HARRISBURG, III.,/ gruod. 
13. — Del blogos sveikatos 
čia nusišovė anglies kasyklų 
darbininkas Albertas Gresick, 
55 m. amžiaus. . i .

Nori modifikuoti 
18-tąjį papildymą
WASHINiGTONAS, gruod. 

13. — Senatorius Bruce [dem., 
Md.] šiandie vėl pasiūlė bilių 
modifikuoti Aštuonioliktąjį kon
stitucijos papildymą. Bruce įs
tatymo projektu kiekviena at
skira valstija, kuri tik nori, ga
li priimti sau prohibicijos įsta
tymą, o kongresas turi teisės 
tik reguliuoti, bet ne užginti 
svaigiųjų gėrimų gaminimą, 
pardavinėjimą, transportavimą, 
importavimą ar eksportavimą.

“N usiginklavimas”
Ccnlidge nori biliono dolerių 

naujiems karo laivams stayti

WASHINGTONAS, gruod. 
13. — Prezidentas Coolidge, 
kaip girdėt, pritaręs penkerių 
metų laivyno statybos progra
mai, kuriam numatoma išleisti 
daugiau kaip 1 bilionas dolerių. 
Einant tuo programų per atei
nančius penkerius metus turės 
būt pastatyti 4 šarvuotlaiviai, 
26 kreiseriai po 10,000 tonųt 
kurių kiekvienas pareis apie 15 
milionų dolerių, trys aeroplanų 
gabenamieji laivai, penki sul> 
marinai ir 18 torpedininkų.

Japonija didina skaičių savo ka
ro aeroplanų

TOKIO, Japonija, gruod. 13. 
— Japonija nutarė nuolatos di
dinti savo oro jėgas, taip, kad 
1931 metais ji turėtų jau 800 
karo aeroplanų, paskaidytų tarp 
dvideširĄl šešių kompanijų, 
šiandie jos oro jėgos susideda 
iš vienuolikos kompanijų su 
500 karo aeroplanų ir 3,500 
aviatorių.

Mirė buvęs kasykhj 
darbininkų vadas

MASSILLON, Oliip, gruod. 
13. — Vakar čia mirė Michael 
D. Ratchford, 67 metų am
žiaus, buvęs United Mine 
Workers of America preziden
tas. Ratchford buvo pirmas 
kovotojas už _ įvedimą 8 darbo 
valandų kasyklose.

13 garlaivio Celtic pa- 
sažierių sužeista per 

audrą '
LONDONAS, gruod. 13. — Iš 

Queenstowno praneša, kad ten 
atplaukęs White Star linijos 
garlaivis Celtic, skaudžiai nu
kentėjęs. Celtis gruodžio 3 die
ną išplaukė iš New Yorko į 
Liverpulį, ir praeitą penktadie
nį vandenyne jį užklupo smarki 
audra. Trylika garlaivio pasa- 
žierių buvo sužeisti, du jų pa
vojingai.

Meksika gena laukan 
rusų komunistus

MEKSIKOS MIESTAS, gruod. 
13. — Meksikos -vyriausybė į- 
sakė, išsiųsti laukan iš Meksi
kos visus rusų komunistus, dėl 
to, kad jie nesiliauja agitavę 
darbininkuose ir kurstę juos 
padaryti krašte bolševikišką 
revoliuciją ir įsteigti sovietų 
valdžią.

Kartu vyriausybė paskelbia, 
kad nuo šio laiko j Meksiką 
nebus įsileidžiami joki komu
nistai bolševikai, nė anarchis
tai, vis viena, iš kurios valsty
bės jie atvyktų. ;

Amerikiečiai žudo 
nikaragiečius

MANAGUA, Nikaragua, gruo
džio 13. — Pulk. Mason Gulick, 
Jungt. Valstybių laivyfto jėgų 
Nikaraguoj koman duotoj as,
pranešė, kad per keletą pasta
rųjų dienų įvykę tarp laivyno 
kareivių ir nikaragiečių maiš
tininkų keturi susikirtimai. 
Per tuos susikirtimus penkioli
ka nikaragiečių buvę užmušta 
ir tiek ar daugiau sužeista. A- 
merikrečių nė vienas nenuken
tėjęs.

Lakūnas Lindbergh 
išskrido Meksikon
WASHINGTONAS, gruod. 

13. — Atlanto skridikas, pulk. 
Charles A. Lindbergh šiandie 
savo aeroplanu išskrido į Mek
sikos Miestą, tikėdamos 2,000 
mylių tolumą nuskristi niekur 
nesustojęs. Iš Bolling aviacijos 
lauko jis pakilo kaip 12:29 po 
pietų. Jei nieko kelionėj neatsi
tiks, lakūnas mano pasiekti 
Meksikos Miestą per dvidešimt 
šešias valandas.

Pulk. Lindbergh buvo psecia- 
liai Meksikos prezidento Calle- 
so pakviestas padartyi jam vi
zitą, v

Darbo Laukas
Tekstilės kompanija karpo dar

bininkų algas
MANCHESTER, N. H., gruo

džio 13. — Amoskeag Manu- 
^acturing kompanija, kurios 
tekstiles fabrikai čia yra vieni 
didžiausių pasauly, paskelbė, 
kad nuo ateinančio šeštadienio, 
gruodžio 17, visiems darbinin
kams algos apkarpomos 10 
nuoš. Amoskeag fabrikuose dir
ba paprastai apie 9,(KM) darbi
ninku. c

Kalėjime uždarytą Ali
mony Klubo nariu , 

protestas
NEW. YORKAiS, gruod. 13. — 

Uždaryti kalėjime keturiolika 
Alimony Klubo narių pasiuntė 
gubernatoriui Smithui telegra
mą, kurioj jie skundžiasi dėl 
nepakankamo kalėjimo apšildy
mo, ir sako:

“Kaliniai gali gauti plaučių 
uždegimą, o taksų mokėtojai 
gali būt apskųsti dėl nuostolių. 
Piktos, kerštingos pačios, bu
vusios pačios ir jų šaisteriai 
advokatai turi puikių priežas
čių tampyti į teismus, o taksų 
mokėtojai mokūs alimones. 
Musų prityrimai rodo, kad tie 
gaivalai nesustos prieš nieką, 
by-tik pinigų gautų.”

Alimony Klubui priklauso 
vyrai, turį vargo su savo pa
čiomis, ir beveliją eiti kalėji- 
man, nekad mokėti joms ali
mones [teismo nustatylas pini
gų sumas, kurias vyras turi 
mokėti jį pametusiai pačiai.]

Rumanija atsiprašo dėl 
įvykio Nagy Varade
BUOHARESTAS, Rumanija, 

gruod. 13. — Rumanijos vy
riausybė pareiškė Jungt. Vals
tybių ministeriui Culbertsonui 
didelio apgailavimo dėl įvykio 
Nagy Varade, kame per įvy
kusias antisemitines riaušes bu
vo sumuštas ir vienas Ameri
kos pilietis, 5V« Keller.

...



Chicago, Iii.' Trečiadienis, gruod. 14, ’27

Amerikos amatai
Nelubai senai Amerikos žmo

nės rūpinosi Įsigyti tik gyve
nimo reikmenis. Kadangi pieši
niai, stovyly statymas ir pui
kus Iriobesiai nebuvo būtinai 
reikalingi gyvenimui, todėl ama
lai pirmiausia išsivystė.

Per ilgą laiką dirbėjai stik
liam tavorų, laikrodžių, rakan
du ir kalviai, audėjai ir puo
džiai turėjo pasitenkinti išdir
biniu labai paprastų daiktų, ir 
negalėjo kreipti domės į gro
žybę. Bet su Amerikos kolo
nistų praturtėjimu, jie pradė
jo reikalauti ne tik naudingų, 
bet ir labai gražių daiktų.

Kolonijose • (kaip Jungt. Val
stijas tomis dienomis vadinta) 
stiklinių tavorų išdirbimas bu
vo pirmiausias amatas, ir 
stiklas buvo pirmas išdirbtas 
produktas išsiųstas i kitas šalis. 
Garsiausiais stiklinių tavorų 
išdirbėjus buvo \Villiam Steig
ei iš Pennsylvanijos.

Sidabrinių daiktų išdirbi
mas laivo antras amatas išsi
vystęs šioje šalyje. Ši indus
trija pilnai išsivystė Bostone 
po Paul Kevere, kuris yra is
torijoj žinomas, ir kurį eilės 
“Vidurnaktinė Kelionė Paul 
Kevere” išgarsino per amžius. 
Paul Kevere buvo netik joji
kas toj neužmirštinoj kelionėj, 
liet buvo garsiausias Amerikos 
sidabrakalis.

Tomis dienomis išdirbimas 
indų ir daiktų iš angliško ci
no buvo populariškesnis už si
dabravimą, bet industrija be
veik sustojo 1810 metuose.

Laikrodžių industrija buvo 
susikoncentravusi Connecticut 
ir Massachusetts valstijose, 
kur Thomas ir Willard šeimy
nos per ilgiausią laiką buvo 
pirmieji Amerikos laikrodžių 
gamintojai. Kad nors \Villard 
šeimyna senai sustojo daryti 
laikrodžius, bet dar šiandien 
Įvairios firmos gamina “bau- 
jo’’ laikrodi, kurį Simon Will- 
ard išrado.

Devyniolikto šimtmečio pir
moj dalyj rakandus dirbo Dun- 
can Phyfe, New Yorke, \Vill- 
iam Savery, Pbiladelphijoj ir 
John Goddard, Ne\vport, Khode 
Islande. Ir tų firmų rakandai 
buvo tokie puikus, kad galima 
juos lyginti su Europos ge
riausiais rakandais.
z Molinių indų industrija ne
buvo labai sėkminga, nes ko
lonistai mėgo vartoti labai 
gražius iš Anglijos ir Chini- 
jos partrauktus indus ir viso
kius bliudus.

Mašinerijos Įvedimas padarė 
žymių permainų. Fa brikai pa
statyti, darbai padalinti, dar
bo valandos nustatytos ir 
trumpesnės, algos augštesnės. 
Vienam darbininkui nebereikia 
visą darbą atlikti.

šiandien stiklinių tavorų in
dustrija yra labai svarbi. Ame
rikos nuparvuotas stiklas labai 
gražus ir skirtingas. Louis (’om* 
forl Tiffany, sūnūs Įsteigėjo 
garsios Tiffany brangakmenių 
kompanijos pagamino “Tiffa
ny” langus. P. Tiffany skaito
mas Amerikos garsiausias amat- 
ninkas.

Kad nors Amerikos dvide
šimtame šimtmetyje sidabra- 
kaliai ir auksoriai dirba orga
nizacijoms, kaip lai garsiai 
Gorham kompanijai ir Tiffany 
kompanijai, N'e\v Yorke, bet 
visi tie darbininkai atlieka kuo- 
puikiausį darbą.

Nors šiandien neturime to
kių gražių laikrodžių, kokius 
prieš šimtą mitų produktavo 
Seth Thomas, bet laikrodžių 
išdirbystė žymiai progresuoja, 
šiandien laikrodžių dalys yra 
vienodos ir įvairios dalys yra 
mašinų gaminamos. Per dau
gelį metų laikrodžius darė ame
rikiečiai, bet pastaruoju laiku 
daugelis patyrusių šveicarų 
atvyko Amerikon gaminti laik- 
lodžius amerikonišku budu, 
nors tas būdas ištikrųjų buvo 
pradėtas Šveicarijoj ir vėliaus 
atgabentas Amerikon.

šiandien labai daug svetim
šaliu dirba prie Amerikos ama
lu. (FUS).

RADIO PROGRAM .

570k—KYW-KFKY—<526m.
a. m.—Markets (service repeat- 
every half hour to 3 o’clock).

9:30
ed _ w ___ ___  .. , . ...... ,,

i 10:55—Time signals and vveather.
i 1—Dinner concert.
5:30—Markets; sport nevvs.

j 6—Bedtime story; vveather; concert.
7— N. B. C. Blue netvvork program. 
7:80—Sylvania Forecasters.
8— N. B. C. Blue netvvork program.
9— Popular musical program.
10:30—Weather; orchestra; time. 

620k—WLTS—434m.
9 a. m.—Reųuest program.
2— Jubilee program.

620—WCFL—484m.
10 .am.-—Municipal program.
12—Organ concert. ,
L—Best hour program.
5— Organ concert.
6— Talks; nevvs; music.
7— Popular program: talks; songs.
8— Popular program- songs.
9:30-12—Quartet; trio: orchestra.

670k—WMAQ-WQJ—448m.
6:30 a. m.—Exercises.
7:30—Moming vvorship.
š—University of Chicago leeture.
9:05—Public school program.
9:45—Overture hour; trio; talk.
11— Home economics hour; music.
12— Melodies; farm talks; associa- 

tion of commerce luncheon.
1:45—Musical potpourri.
3— -Pianist; poetry.
4— Mothers in coąncil.
5— Topsy Turvy time.
6— “-Organ recital; orchestra.
7— Northvvestern university leeture; 

music.
8:10—Columbna chain program.
10— 1—-Popular program; orchestra; 

songs.
720—WGN-WLIB—416

9 a. m.—Nevvs digest.
10— Home management; shut-in 

piogram.
11— Organ; good health; time 

signals.
12— Children’s story period; concert. 
2:30—Recital; vvoman’s club;

orchestra.
1—Orchestra; plano recital.
5—Organ recital; talk.
5:56—Time signals.
3—Markets; Punch and Judy; 

concert.
7—Almanac; Nevv York recital.
I— Nevv York orchestra and soloists 
3:30—Nevv York program.
10—Feature; Sam ‘n' Henry;

music box.
II- 12:30—Hoodlums; dance program.

770k—WBBM-WJ BT—389m.
11 a. m.—Business directory.
I— Dance program; pianist; songs.
3—Sports revievv.
5— Organ recital.
6— Cello recital; orchestra; songs.
7— String trio; songs; orchestia.
8— Trio; artist recital; orchestra. 
9:30—Theater stage presentation.
10— Dance program; songs.
II— Orchestra; vocal seleetions.
12-1:30—Organ pi ogi am.

820k—W J.J D-VV EBH—366m.
10 a. m.—News digest; organ 

concert; talk.
11— Woman’s program. •
12— Pętite symphony; farm talks.
1—Organ program.
J—Havvaiian trio; health talk; 

pianist.
I— Children’s program.
j—Children’s club.
6— Petite symphony; orchestra; 

talk.
7— Orchestra; songs; banjoists; trio.
3—Children’s program; theater 

stage shovv.
.)—Song recital; orchestra; songs.
10—Nevvs flashes; vveather; time; 

orchestra.
II— Musical program.
12—Orchestra; informal revue. 

870k—WLS—345in.
) a. m.—Nevvs digest; time; vveather 
J:3O—Opening board of trade (Servi

ce repeated 
1:30).

):35-—Early live stock market.
10:15—-Pianist: “Ar>vnd ihe Farm”.
12—Dinner bell progiam; live stock 

market.
1:25—Board of trade elose.
2:30—Homemakers’ hour; contralto; 

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

Pied Piper.
3—Markets; sports; orchestra.
7—Scrapbook; orchestra; Shakes-

FOR NAUJIENOS 
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peare series.
8— All-state hour.
9— Chorai music; organ; hockey 

game.
10:30—Hodge Podge.
11— Popular program; orchestra; 
organ.

980k—W MT—306 m.
10 a. m.—Women’s program; talks; 

music.
11:30—Travel tai k.
12— Organ concert; farm news; 

markets.
1—String trio;

news.
8:30—Wcather;

sports.
9—Your Hour

sport and financial

violinist; pianist;

league. 
980k—WIBO—306m.

2:30—Organ concert.
3—Orchestra; songs.
3—Orchestra; songs; guitarist; 

pianist.
4:30—Organ recital.
7— Sports; orchestra; ensemble.
8— 'Soprano song recital; orchestra.
10— Theater stage show; orchestra; 

songs.
11— Dance program; pianist; songs. 

STATIONS OUTSIDE CHICAGO
Evening Programa

6—CFCA (840), Toronto—Orchestra 
6—KDKA (950), East Pittsburgh— 

Address.
, 6—WCAU (1150), Philadelphia— 

Orchestra.
6—WDAF (810), Kansas City*— 

School.
6—WEA0 (1060), Columbus— 

Talks.
6—WGHP (1080), Detroit—Lady 

Moon.
6—WJW (080), Detroit—(Orchestra.
6—WLW (700), Cincinnati— 

Orchestra.
6—WRHM (1150), Monneapolis—

j Concert.
j 6—WSAI (830), Cincinnati—
1 Orchestra.

6—WTAM (750), Cleveland—Talk.
6—WTMJ (1020), Milvvaukee— 

Music .
6— WWJ (850), Detroit—Music.
6:15—WCC0 (740), t. Poul— 

Orchestra.
6:15--WS()E (1110), Milvvaukee— 

Organ.
6:30—KSO (1320), Clarinda— 

Musical.
6:30—WEAF (610), Nevv York—Von 

and Schenek, to WGY, WGR, 
I WRC.

. 6:30—WH0 (560), Dės Moines— 
Orchestra.

6:30—WLS (700), Cincinnati— 
Farm talk.

6:45—WJZ (660), Nevv York—“Wa- 
Politics’’, to WRS, W0C, 
WBAL. 
(650)

WHAM,
7—KFNF

Concert. 
7—KM A 
Music.

7—WE T F
Historv
KSD, WWJ.

! 7—WGY (790), Scheuectady—Band 
| to WMAK, WHAM.

Shenandoah—
(760),

(610),
Momentą,

Shenandoah—
Nevv York—-Great 

to WTAM,

7—WHB (880), Kansdš' City— 
Concert.

7—WIP (860), Philadelphia— 
QuarteU

7—\VJZ (660), Nevv York—Sparkers 
to KYW, KDKA, KSD, WLW, 
WJR.

7—W0S (830), Jefferson City— 
Program.

7—W0C (800). Davenport—Santa

every half hour to
Juru skilvys reikalauja dau
giau1 negu išvalymo. Sustiprin- 
kit kraują ir nervus tada pra
šalinsi! nerviškumo suirimus. 
Nusipii'kit BioFood Korrectoi 
šiandie. „ ,S1.25 Vaistinėj

BIOFOOD CORPORATION 
127 VV. ER1E ST. 
“Kam Sirgti?” _

BIOFOOD 
korrector

TfiUPYKIT PINIGUS IR SVEIKATĄ
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

DIDELIS KALĖDINIU DOVANU.
PASIRINKIMAS

Kaip vyrams šilkiniu marški
nių, p; •ičekų, k klaraiščių ir kitų 
naudingų dalykų.
Moterims apatiniu šilkinių pasi
rinkimas; pigus ir gražus pareda- 
lai.
Vaikams vilnoniai sveteliai, kurie 
parsiduoda po $6.50. Dabartinė 
numažinta kaina ....... $3.95

Glaus.
7-WSW (890), Nashville— 

Orch stra.
7—WTMJ (1020), Milvvaukee— 

Pianist.
7:30—KPRC (1020), Hou^ton— 

Orchestra.
7:30—KO A (920), Denver—Concert.
7:30—WAIU (1060), Cohimbus—\ 

Program.
7:30—WEAF (610) Nevv York—Rc- 

cital, to KSD, WCAE,< WTIC, 
WGY, WGR, WTAM, WWJ, WSAI 

> WLIB, WDAF, WTMJ, WCCO, woc.
7:30—WHAS (930), Louisville— 

Concert.
';30—-WH0 ( 560), Dės Moines— 

Program.
r:30—WJR (680), Detroit- 

Barytone.
’:30—WJZ (660), New York—Fore- 

sters, to KYW, KDKA.
':30—W0W (l>90), Omaha— 

Orchestra.
!—WETF (610), Nevv York—Trou- 

badors, to WCC0, WCAE, W0C, 
WGR, WWJ, KSD, WGY, WEEL, 
WRC, WH0, W0W, WLIS, WDAF 
WTAM, KVOO, WHAS, WSM, 
WMC, WSR, WBAP.

>—WJZ (060), New York—Musical, 
to KDKA. KYW.

i—WJR (680), Detroit—Dance hour 
J—WLW (700), Cincinnati—Trio.
1—W0R (710), Nevvark—Columbia 

netvvork. •
I—W0S (83), Jefferson City— 

Farm school.
1—WPG (1100), Atlantic City— 

Concert.
(—WSAI (830), Cincinnati— 

Acordionist.
5—<WTMJ (1020), Milvvaukee— 

Band concert.
1:15—KPRC (1020), Houston— 

Concert.
':30—CFA (840), Toronto—> 

Orchestra.
1:30—KTH (780), Hot Springs— 

Artists.
>:30—WEAF (610), Nevv York—Or- 

chtestra anr ųuartet, to WEEI, 
WJAR, WRC, WTAG, WGR,
WCSH, WCAR, WGN, KSD,

WSAI, WTAM, WWJ, WCC0, 
WOC, WSM, WMC, WSB, WLIT, 
WDAF, WHAS.

>8:30—W JA Y (1320), Cleveland— 
Vocal.

8:5—WLW (700), Cincinnati—
Organ. U. ■> * :>

Friday, December 16 „ .
245.8 M—WEVD (Dehs)—New s ■ 

York Cęty—1229 KC.
1:00— Specht Hour. '
2:00—iloe Zimmerman, pianist.
2:30—Zelma Norman, coloratųra 

soprano. s, -
2:45—Jean Allen, cello.
3:00—Zelma Norman, coloratųra 

soprano.
8:15—Norman Allen, baritone.
3:30—Dorothy Johnson, soprano.
3:45—Mrs. Julia Glasgovv, Topics 

of Interest.
4:00—Dorothy Johnson, .soprano.
4:15—E. Sheffield, Marsh, tenor.
4:30—Phoebe Vorse, coloratųra 
soprano.

4:45—Michel Ingerman, pianist.
5:00—Tea Hour.

Silpni Nervai?
Mrs. H. L. Hnrris, Faber, Va., sako, 

"Kuomet aš pradėjau vartoti Nujfa-Tone 
nš buvau visai nervuota. Aš taipgi buvau 
nusilpusi, visada jaučiausi nuvartrusi, ne
turėjau energijos, turėjau prastą kraują, 
mažai svėriau ir vos tik galėdavau atgauti 
kvapą. Aš vartoju Nuga-Tone tik per 20 
dienų ir galiu teisingai pasakyti, kad jau
čiuosi geriau, negu pirmiau per mėnesių 
mėnesius.”

Per 35 metus Nuga_Tone atlieka puikiau- i 
šią užduotj nuraminant ir sustiprinant silp- I 
nūs, nervuotus žmones, sustiprinant kraują! i 
suteikiant daugiau jėgos ir energijos vi_ 1 
siems kūno organams ir raumenims. Nuga- ' 
Tone taipgi pagerina apetitą ir pagelbsti 
virškinimui, prašalina svaiguli, galvos skau
dėjimą, gasus iš skilvio arba žarnų ir už
kietėjimą. Prašalina inkstų ir pūslės ne
veikimą J keletą dienų, padaugina svorį i 
menkiems ir silpniems žmonėms. Vartokit 
jas keletą dienų ir- pastebėkit dideli pasi
taisymą. Nuga-Tone pardavinėjamos vaisti
nėse, jos turi pagelbėti arba pinigai grąži
nami. Žiūrėkit garantijos ant kiekvieno pa
kelio.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tcl. Kedzie 8902 ■

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

CHICAGO, ILL.

Didžiai Apvertintas 
NEMIRŠTANČIAS KALĖDŲ 

DOVANAS
RASITE PEOPLES FURNITURE CO.h;

KRAUTUVĖSE Si
Dvi erdvios krautuvės užpildytos su didžiausiu prekių pasirin- 

kimu tinkančiu dėl Kalėdų dovanų, “DEL NAMŲ”; Naujausios ma- 
dos pritąikihimui kiekvienos ypalos skonio^ ir pageidavimo, įsigyti 
šiose krautuvėse už žemiausią kainą, lengvesniomis išlygomis, su 
pilnutėliu patenkinimu. įm

Šių Krautuvių Muzikos Skyrius yra Didžiausis ir puikiausiai jreng- 
tas ir pripildytas su Amerikos parinkčiausiais Muzikališkais Daiktais Mf

KIMBALL PIANAS I
Bus neužmirštanti dovana dėl 
Jūsų pačių, dėl Jūsų vaikų ir 
dėl Just} vaikų vaikų. Kodėl 
jiems nesutcilįtį viepą kaipo 
šių Kalėdų d6Wtią ir padaryti 
tarpe jų tą neužmiršstantj 
įspūdi ?

Peoples Krautuvėse visuomet 
rasite Kimball Pianų kokių jus 
norite ir už tokią kainą, kokia 
norite mokėti. Ateikite šian
diena j musų Krautuves. Pas
tebėkite musu ŽEMAS 
NAS ANT KIMBALL 
J1KLIŲ PIANŲ, kurių 
me didelį pasirinkįmą

KAI- 
GRO- 
turi- 

del 
prieškalėdinio išpardavimo po

$395, $475, $650, $695, $850,
Lengvus Išmokėjimai, Suolelis ir Voleliai Veltui

arba Atwater §

Kent Radios
geriausi aparatai sviete

KCA'Kadiola

Kaipo 
jei jau 
miausi 
milinčiųjų. 1 
šių setų skaitlingą rinkini, madų ir jįjtf 
apkainavimą. Pilnai įrengtų R. C. 
A. arba Atvvater Kent Radio setų 
dėl vartojimo elektros jėgos po

lrM 
turite pianą, tai bus tinka- 
Kalėdų dovana dėl jūsų

Pas Peoples jus rasite Štf

Lengvus Išmokėjimai, Įrengimas Vaitui

REKORDAI IR GRO.JIKLIAMS VOLELIAI
Šiose Krautuvėse visuomet rasite pilną rinkinį rekordų ir volelių J 
kaip kalėdinių taip ir vėliausių leidimo numerių, Lietuvių ir kita-įtf j 

taučių kalboje. — Ateikite pasirinkti. Į

Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuvės 
Chicagoje ir AmerikojeChicagoje ir Amerikoje

W| • j

-tsšjadMv t ~ 11--. i įiį.1 '
-i—

SUTIK KALĖDAS SU MUZIKA

Dabar išėjo nauji Lietuviški Rekordai labai aiškus 
ir garsus, indainuoti musų geriausių artistų, kaip 
tai: Vanagaičio, Babravičiaus, Petrausko, Butėno 
ir kitų. Kainos Rekordų po 75c ant abiejų pusių. 
Siunčiame į kitus miestus. Perkant sykiu 6 Rekor
dus męs užmokame persiuntimo lėšas.

16071F 
16072F 
16073F
E4237
E4475
E4535
E4646
E4716
E4916
E7092
E7395
E7616
E7868
E7869 

16004F 
16006F

61002F 
16034F 
16035F 
16036F 
16045F

16058F
16060F

E4273 
E4362 
E7025 

16009F 
16010F 
16012F 
16016F 
16O23F 
160371*'' 
16038F 
16040F 
16041F 
16044 F 
16048F

16068F 
16067F

M. MATULAUSKAS |
3356 So. Halsted St. . {

MUZIKALIŲ DAIKTŲ SKYRIAI 
177-83 Archer Av., 1922-32 S. Halsted
M. KEŽAS, Vedėjas. ' J. NAKROŠ1S, Vedėjas.

•St
&■

&
SS

Komiški Rekordai A. Vanagaičio:
Karvutė ir Doleris
Sharkey Daina ir Munšainukas.
Reikia Tept, Dalis I ir Reikia Tept, Dalis II.
Jonas šmikis Keliauna Namon ir Maušiaus Kelionė. 
Girtuokliaus Mėtavonė ir Pasakos ir Stebuklai. 
Jaunavedžio Pasiskundimas ir Pas Tardytoją.
Naujas Kareivis ir Dainininkas pas Profesorių.
Laiškas Nuo Barbutės ir Derybos 
Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos. 
Jonas Mokina Kariauti ir Pas Fotografą. 
Dykai Nieks Neveža ir Kas Bus Be Degtinės.
Si^yro Nelaisvėje ir Lekacija Iš Biblijos.*
Iš virbaliaus j Kauną ir Kelionė.
Lakūnai ir šokikai.
Futbolas ir Dzimdzi-Drimdzi.
Esu Ant šio Svieto ir Gėriau Dieną, Gėriau Naktį.

Liaudies Dainos
Juozas Babravičius, Tenoras

Karvelėli ir Plaukia Sau Laivelis. *
Aguonėlės ir Kur Bakūžė Samanota.
Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla.
Bernuželi Nes’voliok ir Ne Margi Sakalėliai.
Gale Sodo Rymavo ir švinta Aušrelė.

Liuda Sipavičiūtė, Kontralto ir 
Kamila Jozevskaitė, Soprano

Meilė Tėvynės Nemari ir Oi, O), Oi.
Prapuoliau Matuše ir Liepė Tėvelis.

Jonas Butėnas, Baritonas
Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys.
Kur Upelis Teka ir Viltis.
Noriu Miego ir Plaukė Žąselė.
Oi Mergelę ir Stasys.
Aš Mergytė ir Nesigriaudink Mergužėle.
Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus Kalneliai.
Leiskit Į Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai).
Aš Išėjau I Girelę ir Vai Varge, Varge.
Kada Noriu Verkiu ir Ant Ežerėlio.
Lakštingalėlė ir Aguonėlė.
O Kai Aš Pas Močiutę Buvau ir Eina Gorias Nuo Rt’.bcžiav.s 
Mes Be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.
Kalinio Daina ir Mano Gimtinė.
Išgėriau Septynias ir Lopšinė.

t
Aido Choras

Neverkit Pas Kapą ir Tykus Buvo Vakarėlis.
Važiavau Dieną—-sirpsta Noksta Avietėles ir Vakarinė daina

Brooklyn’o Kvartetas
E2225 Einu Per Dvarelį ir Gaila Tėvynės.
E2226 Per Girią, Girialę ir Linksminkimės.
E7394 Du Broliukai Kunigai ir Per Tamsią Naktelę.

Dainos Kitų Artistų
E3188 Pasisėjau Žalią Butą ir Ant Kalno Karklai Siūbavo.
E3191 Saulutė Tekėjo ir Ant Marių Krantelio, J. čižauskas. 

16075F Bernuželi, Nevesk Pačios ir Naktis Svajonėms Papuošta, 
Kastancija Menkeiuniutė, Soprano.

E7603 Ką Močiute Padarei? ir Kaipgi Gražus, Gražus.
S. Staniuliutč ir O. Rudauskaitė. 

16000F JBeržyną Eina Ona ir Atvažiavo Sveteliai, K. Sabonis 
16029F Oi, Motule Ma ir Atneša Diedas Kukulių Viedrą,

Šuidlauskas.
16031F Kur Josi? ir Žalioj Lankoj.

,16032F Ne Del Tavęs Aš, Mergelė ir Vai Vočiute Mano, 
Kastancija Menkeliuniutė.

16046F Muzika, Muzika ir Dainuok Sesutė Lepunėlę.
, O. Biežienė ir S. čerienė.

16054F Dzingeliukai ir “Dul Dul Dūdelė” Kudirka.
16056F Kai Aš Buvau Neženotas ir Kad Galėčiau.
16074F Voveraitė ir Anksti Rytą Kėliau. Kudirka.

Kalėdų Giesmės
E7256 Gul Šiandiena ir Sveikas Jėzau Mažiausias

16024F Kūtele ir Gloria. Kun. S. J. Struckus.
16025F O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis ir

Ateikite čia Jus Ištikimieji.
16026F šventoji Iškilmingoji Naktis ir O Ištikimoji Pušis.
16050F EI, Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas.

\ ‘ O. Bežienė ir S. čerienė.
16051F Kai Jau Kristus Gema ir šventa Naktis, Butėnas.

Miko ir Kipro Petrauskų
E2392 Sveiki Broiai Dainininkai ir Ko Liūdit Sveteliai.
E3349 Kur Tas šaltinėlis ir

Prirodino Seni Žmonės Man Jaunam Mergelę.
E2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka.
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
E3796 Eisiu, Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nes’voliok.
E3840 Šia Naktelę Per Naktelę ir Ant Kalno Karklai Siūbavo.
26028 Dul dul dūdelė ir Bernužėli Nesvoliok.
26049 Sveikas Ligonis ir Naujas Ziuponas.
26046 Laimė iy nelaimė ir Bevaikis.
26043 Scrantų melagis ir šv. Rokas.
26026 Danties išrovimas ir šmikis dainininkas.
2G027 Sunaus logika ir Bevaikis pas daktarą.

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dėl Pianų.
Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė Chicagoje, užlaikome didelį 

pasirinkimą, Gramofonų, Piajių ir Radio.

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dėl Pia
nų. Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė Chica- 
goj. Užlaikome didelį pasirinkimų, Gramafonų, Pia
nų ir Radio.

Jos. F. Budrik m >
3417-21 South Halsted Street

Chicago, III. Tel. Boulevard 4705
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Kenosha, Wis
Visko po biski

Gruodžio 4 d., Schlitz 
įvyko SLA. 212 kuopos 
metinis susirinkimas. Jame bu
vo renkama kuopos valdyba se
kamiems metams.

Kaip visuomet, taip ir šie
met tavorščiai organizavo visas 
savo spėkas, • kad užkariauti

prieš-

dybos rinkimo, vienas iš'ko
munistų organizatorių, spešel- 
ninkas, sušunka, kad esą reikia 
šiemet visą naują valdybą rin
kti, bet nesuradęs priežasties 
delko reikia rinkti naują valdy
bą, ima šaukti, kad senoji valdy
ba esanti diktatoriais ir tt. Čia 
pirmininkas tą tavorščių spe- 
šelninką įspėja, kad nesikolio- 
tų, nes kitaip “diktatūra” tik
rai busianti pavartota. Tiesa, 
spešelninkas tada nutilo, bet 
tada ėmė šaukti kiti tavorščiai. 
Pirmininkui paskirus komisiją 
skaityti balsus, tavorščiai pasi
juto sedj ant karštų kėdžių ir 
ėmė visi bliauti, kaip morčiniai | 
katukai. Maniau, kad pirminin
kas tikrai turės išpildyti savo 
grūmojimą ir stvertis “diktatū
ros”, bet visgi nors ir negrei
tai, tečiaus juos suvaldė ir nu-j 
ramino. j

Prasideda nominacijos. Ta-; 
vorščiai jau per keturios metus 
nori pasigauti pirmininko vie
tą ir manė, kad šiame susirin
kime tai jau- tikrai kuopa bus 
jų rankose. Perstato į pirmi
ninkus, kaip komunistai vadina, 
“pocialburžujų” J. M., o tavorš
čiai 
čiai 
kad 
ta. 
tyti,
rių nepageidavo 
ir pirmininku liko išrinktas se
nasis ‘“buržujus”. Po to, ta
vorščių patronas pareiškė, kad 
jis su “buržujum” daugiau prie- 
vieno stalo nebesėdėsiąs ir ne
busiąs daugiau kandidatu.

Visa valdyba tapo išrinkta iš 
gana rimtų narių, 
čiai šioj kuopoj tiek 
kiek Trockis Rusijoj
tavorščiai patyrė, kad 212 kp. 
“dar nėra pribrendus” prie “re- 
voliucjos”.

Prieš ši susirinkimą tavorš
čiai netik “Vilny”, bet ir ki
tuose laikraščiuose, šmeižė kp. 
valdybą, ypač pirmininką, ypač 
stengdamiesi supykinti tarp 
savęs rimtesniuosius Kenosha 
veikėjus.

Vietos SLA. 212 kp. tvfri 
apie 200 narių. Tai palyginus 
su Chicago ir su kitomis dide
lėmis lietuvių kolonijomis, gal 
ir nedaug, bęt prie musų lietu
viu skaičiaus tai yra didelė 
kuopa. Jeigu kaip šios kuopos, 
taip ir visų kuopų nariai lan
kytųsi į susirinkimus, tai visi 
nepraustaburniai neturėtų jo
kios reikšmės SLA. kuopose. 
Todėl patartina SLA. nariams 
lankytis j savo kuopų susirin
kimus ir dalyvauti visokiose 
diskusijose, tada tavorščiai jo
kios rolėą nebegalės lošti.

nominuoja A 
džiaugiasi ir 
“revoliucija” 
Bet atsitiko 
kad didelė

. K. Tavorš- 
jau mano, 
tikrai laimė- 
nelaimė: ma-' 
didžiuma na- i 
“revoliucijos” •

O tavorš- j 
laimėjo, į 

. Reiškia, •

“Vilnies” nr. 280 tūlas Senas 
Kenoshictis nusiskundžia, kad 
tūlas bevardis “Naujienose” 
vietoji girti “Gražią Magelio- 
ną” pasakė, kad tą veikalą lo
šiant nekuriems artistams ar 
tai dantis skaudėjo, ar blaivy
bė perdaug į juos paveikė, bet 
Petras, narsus kareivis, vieton 
parodyti savo narsumą, visą lai
ką vaikščiojo žandą susiėmęs, o 
kiti irgi susitraukę tūpčiojo. Aš 
betgi norėčiau, kad mano raši- 
nėlių nepriskaitytų kitiems ir 
nemanykite, kad kas man pa
sakojo apie veikalą, nes aš kol- 
kas ii” pats galiu matyti.

“Naujienose” nebuvo pasa
kyta, kad publika buvo gėrusi. 
Kenosha publika visuomet bu
vo blaivi ir ramiai užsilaiko 
parengimuoe. Tad Senas Ke-

noshieti nekaišiokite gėrimų 
publikai, o palikite juos savo 
artistams, nes jie tik tam di-!
džiumoje ir tinka. ♦ ;

Toronto, Kanadoj'

J. Pa
dirba

Teko sužinoti, kad 
barška ir J. Macnorius 
sušilę ir lavina artistus, kad 
ateinantį sekmadieni, gruodžio 
18 d., German-American Home 
kuogražiausia pastačius didelį 
veikalą “Marija Magdalietė”, 
kurio vaidinime dalyvausią apie 
50 žmonių. Tokį veikalą verta 
pamatyti kiekvienam.

čia yra lietuviu, kurie užsi- 
ima slaptu alaus dariniu. Nie- 
kurie tų slaptų 
tiek pagarsėję, 
žino. Pas tuos 
ypač subatomis, 
riai vietos

komisijos, 
po Kalėdų 
su prakal

Teko patirti B 
kad A. Kupreišis 
tikrai bus Kenosha 
bomis. Buvo manoma jį ankš
čiau atsikviesti, bet Illinois 
maineriai panorėjo pirmiau už
girsti ir sužinoti tikrą tiesą 
apie Rusiją, apie kurią tiek 
daug jiems prikalbėjo visokie 
komunistų agitatoriai. Bet kaip 
tik sugryš iš pietinio Illinois, 
tuoj atvyks pas mus. Lauksim 
jo su nekantrumu.

—Vargdienis.

bravorėlių yra 
kad juos visi 
bravorninkus, 
susirenka bu- i

lietuvių ir čiulpia, 
sau alų. Kada išsigert a, tai tiek 
įsismagina, kad neretai dėl ko-' 
kios mergiščios ar ko kitko ki-f 
la smarkios muštynės. Po muš-; 
tynių vėl geriama “ugadų”. Iri 

i taip tęsiasi iki ryto.
Pareinh namo iš tokio bra

vorėlio, visi girti. O parėjus 
namo, kaip su girtais, visko 
atsitinka, kad net ir blaiviems 
žmonėms nebūna 
jiems tankiai 
rūsį listi, kai 
vietelę.

vietos ir 
priseina kur i 

rasti ramesnę

visiems, ynač

Baltimore, Md
Surinkta $535 aukų i Dėbso 

Radio Fondą

Socialistų Partija kartu su 
vietos “Open Forum” komite- 

ėtu, 20 d. lapkričio surengė 
■ Hippodrome teatre drg. Dėbso 
(atminčiai prakalbas. Kalbėto
jai buvo sekantys: Norman 
Thomas iš New Yorko ir prof. 
R. M. Lovett iš Chicagos. Abu- 

1 dn kalbėtojai gana vaizdingai 
nupiešė d. E. V. Dėbso gyve
nimą, darbuotę dėl darbininkų 

. klasės, jo nuopelnus ir kalėji
me pergyventus vargus, ku
riuos jam suteikė valdančioji 
kapitalistiška klesa. Kad atžy
mėjus istorijoje d. E. V. Dėbso 
pagerbimą, susirinkusi publika 
suaukavo į Dėbso radio stoties 
fondą $535. Reikia pažymėti, 
kad viena organizacija davė 
$200, p-lė Elsbieta Gilmor $50, 
keletas davė po $25, o kiti su
metė smulkesnes aukas, šitokia 
stambi auka rodo, kaip daug 
socialistai turi pasitikėjimo ir 
pritarimo miniose, 
žuazija su pagelba 
šmeižia ir triuškina 
organizacijas, o betgi 
liaudis rodo kuodidžiausio par 
sitikėjimo. Yra tai džiuginan
tis faktas, kuris patvirtina mu
sų siekius ir musų idėjas.

biors bur- 
komuilistų 
socialistų

a bei n a

Vakare tame pat teatre ko
munistai laikė 10 metų pami
nėjimo sukaktuves nuo komu
nistiško viešpatavimo Rusijoje. 
Šalę vietinių kalbėtojų vyriau
sias vakaro kalbėtojas buvo J. 
Lovestone, iš Chicagos. Ši kar
tą vienas kas buvo pas juos ge
ro, tai nepludo socialistų (tur
būt pamiršo); bet jau apie Ru
sijos rojų, tai primalė kiek tik 
galėjo, žinančiam Rusijos var
gingą padėtį, jos kultūrą ir so
ciali stovį, reikia tik stebėtis, 
kaip tie žmonės taip gali per 
akis meluoti į susirinkusią pub
liką. Tai tik nachalai, daugiau 
niekas taip negali kalbėt.

Šalę prakalbų, buvo duota, 
dalis koncerto, išpildė neblogai. 
Publikos buvo neperdaugiausia 
ir aukų sumetė nedaug, nors j 
tam darbui buvo pašvęsta daug 
laiko ir agitacijos. Girdėjau sa-

IŠKILMINGAS APVAIKŠČIOJIMAS 
Rytoj Halsted gatvėj nuo Harrison 

iki 22 gatvės, bus didžiiausis ir iš
kilmingiausia apvaikščiojimas. Prie 
to apvaikščiojimo rengiasi visi tame 
distrikte biznieriai. Kajp žinia, 
Halsted gatve dabar yra praplatinta 
ir labiau apšviesta.

Apart apšvietimo gatvės, biznie
riai išpuoš gražiai savo langus ir vi
sa gatvė bus išpuošta vėliavomis. 
Jau ir dabar nebegalima pažinti 
Halsted gatvės šioje apielinkėje. Iš
rodo tikras vidurmiestis.

Šis apvaikščiojimas tęsis net tris 
dienas, ketverge, pėtnyčioj ir suba- 
toj, gruodžio 15, 16 ir 17. Parodo
je dalyvaus ir miesto majoras Wil- 
liam Hale Thompson.

Apart viso ko, laike apvaikščioji
mo bus dalinamos dykai dovanos, 
daug saldainių ir kitokių dalykų.

butų 
susiprasti ir paliau-

Už■ savo
jaunimui, 
ti girtauti. Už savo sunkiai 
uždirbtus centus girtavimu tik 
ligas nusiperkat. Jei už tas lė
šas, kurias išleidžiate girtavi
mui, nusipirktumėt knygų ir 
laikraščių užsirašytumet, tai 
susilauktumet didelės naudos 
nes netik sveikatą sutaupinsi- 
te, bet ir patys gerokai prasila
vinsite.—Aras.

Musų prometėjui Dr 
Jonui Basanavičiui 

paminklas
Prometėjus, sulyg Graikų pa

sakų, buvo sunumi Titano (mil 
žino) Tapetus ir Nereid (nymp 
bos) Clymene, Įkūrėjas civili 
zacijos, taipgi apšvietos.

Kartą Dievas—Zeus buvo pa 
siryžęs visą žmoniją išnaikinti 
ką nujautęs Prometėjus davt 
žmogui galimybę ant gamtos 
suteikdamas jam (žmogui) ug 
nį, kurią jis buvo pavogęs nu 
Hephaesto, už ką Zeus prikali 
Prometejų prie uolos ant Kau

kazo kalno, kur arai draskė 
Prometėjaus kūną, iki jį išgel
bėjo drutuolis Ilerkules.

Musų-gi Prometėjus — Dr. 
Jonas Basanavičius ir davė lie
tuviams ugnį susipratimo, gali
mybę nutrenkimo svetimo ver
gijos jungo.

Keturi mėnesiai jau prabėgo 
nuo paskelbimo sumanymo pa
statyti musų Prometėjui pa
minklą. Kritikos-ginčų kaip ir 
nebuVo apart dviejų projektų. 
Gerbiamas žadeikis, Lietuvos 
Konsulas Chicagoje, pirmasis 
sumanė statymą paminklo iš 
akmens; J. Mikolainienė iš 
Brooklyno, antroji, pridėjo pa
gerinimą prie pirmojo'projekto, 
tai įkūrimą Našlaičiams Namų 
Vilniuje Dr. Jono Basanavi
čiaus vardu, kam aktyviai pri
tarė SLA. Moterų Kuopa Chi
cagoje, kuriam tai tikslui su
rinko $350.00 ir nusiuntė Dr. 
D. Alseikos adresu į Vilnių (per 
Kuopos pirmininkę, Mrs. O. Ki- 
rienę, 3335 S. Halsted St.).

Toliaus Brooklyno Moters su
rinko ir pasiuntė $250.00 per 
Mrs. J. Valiukienę.
• SLA. kuopa iš New Britai n, 
Conn. surinko ir pasiuntė per 
Joną Mikalauską $80.00.

Kita SLA. kuopa iš New Bri
tam, Conn. surinko ir pasiuntė 

per P. Pilipauską $57.00.
Pittsburgho Lietuviai surin

ko ir pasiuntė per P. Pivaruną 
£25.00, taip, kad viso iki lapk
ričio 1, 1927, Dr. A. Alseika 
Vilniuje, priėmė 762.00 Naš
laičių reikalams, . kas suteikė 
vilniečiams drąsos ir energijos 
tik pildyti amerikiečių pagei
davimus, tai yra, įkurt Našlai
čių Prieglaudą Dr. Jono Basa
navičiaus vardu, kas yra stro
piai ruošiama, taip, kad meti
nėse sukaktuvėse nuo mirties 
misų Prometėjaus, tai yra 16 
/asario, 1928 metuose Našlai
čių Prieglauda butų atidaryta.

Toji Našlaičių Prieglauda 
Dr. Basanavičiaus vardu vilnie
čiams turi neapsakomos reikš
mės, ypatingai 
nersek mirimuose 
'aidžios pusės, 
ė ir ekonominė
katina Vilniečius

darbui, o musų, amerikiečių, lai 
būna ir ateityje moralė prie
dermė paaukoti doleri-kitą me
tuose užlaikymui tos Našlai
čių Prieglaudos—Dr. J. Basa
navičiaus Paminklo, kas mums 
bus nejuntama, o tie našlaičiai 
išaugę į Tautos Veikėjus neuž
mirš savo Prometėjaus nuro
dytu kelių.

Tečiaus nemanykite, kad tų 
$762.00 ilgam pateks. Vilniečių 
apskaitymu pirmiems 
viso-ko įrengimui 

apie $2000.00.
suma yra tiktai iš pen- 

kolonijų, ir kas atsisakys 
prisidėjimo su plytele Ba-

lietuviai suskubtų su savo ply
tele Dr. Basanavičiui paminklo 
pastatymui. Aukas, iki bus iš
rinktas Cen tralinis Komitetas, 
prašome siųsti P. Jurgeliutės

vardu, 307 W. 30th Street, 
New York.

Jieva Mikolainiene, 
Petronėlė Jurgeliuaė, • 
Jieva Valiukienė.

it

metams
reikalin-

Gau-ga 
toj i 
kių 
nuo 
sanavičiaus Paminklui paauko
jant 25 centus ir dauginus me
tuose? Tūkstantis lietuvių po 
25 centus sudės $250.00; o 
10,000 liėtuvių sudės $2,500.00, 
q juk lietuvių Amerikoje yra 
arti milijono. Tik vienoje Chi- 
cagoje yra virš 100,000; o kur 
kitps kolonijos...? '

Pageidaujama, kad kiekvie
noje lietuvių kolonijoje susi
tvertų Basanavičiaus Paminklo 
Komitetai rinkimui aukų. To- 
liaus pageidaujama kad tie Ko
mitetai ir aukotojai įvardytų 
patikėtinus asmenis į Centralį 
Komitetą, kuriam butų visos 
aukos prisiunčiamos, nes tas 
reikalas turėtų būti centrali- 
zuotas, kas palengvintų Vil
niaus Komiteto darbuotę.

Visi lietuvių laikraščiai ir re
daktoriai yra kviečiami prisidė
ti prie Basanavičiaus Paminklo 
įkūrimo ir užlaikymo, duodant 
vietos laikraštyje paminklo rei
kalams.

Pageidaujama, kad dabar at
einant Kalėdoms visi Amerikos

būdą, kuriuo žmogaus 
į mažiaus, negu vieną

Jus persiųsti Jūsų ži- 
ar bile kur kitur

CABLES pasiųlo

AR TOLI YRA NUO CHICAGOS 
J KAUNA

rpAIP, yra gana toli, jeigu mes mieruosime kelią myliomis že- 
* mės ir vandenio, kurį reikia persiekt. Tarp tų galų yra 
daug vietų,—Atlantiko okeanas, Baltiko marios, Lenkų Jcarido- 
ris ir puikus krantai Vistulos.

Bet žmogaus smegenis pergalėjo didžiausį tolumą, kuris pir- 
miaus išrodė nepergalimas. Jie surado 
mįntys persiunčiama tūkstančius mylių 
sekundą laiko.

Ir būdas tai telegrafas. Jis pagelbsti
nią ar pinigus trumpiausiu laiku j Lenkiją 
pasaulyj.

POSTAL TELEGRAPH COMMERCIAL
Jums ryšius, kurie taip sutrumpina kelią tarp Chicagos ir Kau
no, kad išrodo jog tai visai trumpas ir nežymus kelias.

. POSTAL TELEGHAPH COMMERCIAL CABLES yra di
džiausia telegrafų kompanija pasaulyj rišanti visą Ameriką su 
kiekviena apielinke Lietuvoj.

Jeigu nori persiųst pinigų ar kabelį Jūsų giminėms ar drau
gams Kaune ar bile kur kitur Lietuvoj, tik atsikreipkite į vieną 
iš POSTAL TELEGRAPH COMMERCIAL CABLES ofisą, kur 
gausite prielankiausį patarnavimą ir Jūsų kabelis ar pinigai bus 
dastatyti tuojaus.

POSTAL TELEGRAPH COMMERCIAL CABLES taipgi per
siųs Jūsų žinią ar pinigus j bile miestą, kaimą ar sodžių Suvie
nytose Valstijose, Pietnėj Amerikoj ar Azijoj.

Yra stebėtina kaip mažai šis patarnavimas kainuoja.
POSTAL TELEGRAPH COMMERCIAL CABLES

dabartiniuose 
iš lenkų ir 

Tai yra mora- 
pagelba, kas 

tolesniam

CABI.Es

,yORU>*

Seni Atsakanti Credit Auksoriai — Didžiausi Pasaulyje

BI1MO»SXWATCHIS

1238 
MFLWAUKEE AVĖ.

838 
E. 63d. ST.

Pirkit savo dovanas pas Loftis
Loftis stakas Kalėdinių dovanų yra taip didelis ir įvairus, 
kad kiekvienas čionai suras sau ideališkų dovanų. Puikus dei
mantai ir laikrodėliai nuo $15 ir aukščiau. Rankiniai laikro
dėliai $10.65 ir daugiau. Ant dirželių laikrodėliai nuo $7.50 ir 
kiti Lavorai pigiai apkainuoti. Visus pirkinius galit pirkti 
sykiu arba dalimis ir je gali būti padėti ant Loftis Charge 
sąskaitos ir mokami PARANKIOMIS CREDIT SĄLYGOMIS.

Duok “Jai” LOFTIS DEIMANTINĮ ŽIEDĄ

i08 N.STATE ST.
f* f Northvvest ComerSecond jloor WashTngton

*•$1. OF

KRAUTUVĖ VERTINGŲ DOVANŲ ANT KREDITO

340
S. HALSTED S T.

215 
W. RANDOLPH ST

Ketv. ir Pėtn., Gruodžio 29 ir 30 dd.
PARAPIJOS SVET.,'

10806 Wabash Avė., Roseland, III.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 35c., Vaikams 15c.

«3

■

Solul 18-k
white gold,
blue white
Diamond,

‘Ade
line
blue wlnte

į>. vinte gold.
$137.50

“Maeda

£100

Ką tik iš Lietuvos parvesta nauji, ido 
mus krutami paveikslai, foto

grafuoti 1927. metais 
Pirmą kartą rodomi Amerikoje

Rodys ir aiškins C. G. Lukšis
' Bus rodoma sekančiose vietose:

Ser. ir ketv., Gr.-Dec. 14 ir 15 dd., 1927
KRENCIAUS SVET.
46 ir Wood St., Town of I,ake

Pėtnyčioj, Gruodžio 16 d., 1927 m
VAIČIŪNO SVET.,

Melrose Park.

Sub. ir ned., Gruodžio 17 ir 18 dd
PARAPIJOS SVET.,

3901 Fir St., Indiana Harbor, Ind.

Pan. ir utarn., Gruodžio 19 ir 20 dd 
PARAPIJOS SVET., 

44th and Fairfield Avė., Brighton Park.

Panedėlyj, Gruodžio 26 dieną,
ŠV. MYKOLO PARAP. SVET.,

North Side

blue wnite
Diamond.

Solid
18-k White 5>\ Diamond.

Loftis Deimantiniai žiedai yra pada
rytu visokių išmarginimų ir visokio
mis kainomis nuo $25 iki $2,500. 
Iliustracijos nesuteikia pilno vaizdo, 
juos turit pamatyti, kad įvertinus.

*2.50 | Havaitę

Štai yra LOFTIS Dovanos dėl

Eigin Rankiniai Laikrodėliai
Rankiniai laikrodžiai baltu auksu 
paauksuoti. 20 metu rųšies, ingreivi- 
ruoti viršeliai. Aukštos rųšies Eigin 
ėjimas. Lumininiai numeriai ir ro
dikliai. Skurlnč juostelė 4 r A 
ir auksuota angelė

$1.00 | ša vai t

Deimantiniai Sabučiai
Octangon išvaiz.loH, ingreiviruotl. Pla
tinom ant balto aukw>, <lu rnėlinai 
balti deimantai, taipgi ir kitokių iš- 

marffinimi]
Moterų Rankiniai Laikrodėliai
Rectangular Rankinis Laikrodėlis, 14k 
balto aukso, 15 akmenų fl»"| į* 4 K 
Specialiai ............  -

SavaitlnliiiH Ifiinokėjimats

Daugelis kitų stylių po $10.65, $15, 
$1C.75, $22.50. $25, $27.50 ir dau-

Dciman iniai rankiniai laikro- 
visokiomis kainomis iki $2,000.

$1 j savaitę

ASolid 18-k

*3.70 i navuitę

Kiekvieno
*1.00 | Havaitę

Kišeniaus
1847 Rogera Bros^ Sidabriniai 

Daiktai

“Ambasador” turi 26 iki 
2!> Šmotų gražioj skrynutėj 

81.00 i Huvait

Dovanų Bargenai
Snf-eifllfH Vertės Toiletlnlų Setų,
Skrynučių. Karoliniu Maifielių.

Perlų ir Vanitlen.

Reikalaukit katalogo 324. Pašauk Central 1020 ir pardavėjas pribus.
ATDARA KAS VAKARĄ IKI KALĖDŲ

CABI.Es


NAUJIENOS, Chicago, Iii. Trečiadienis, gruod. 14, ’(27

NAUJIENOS-
The Lithaanlau Daily Nava

Publiihad Daily Izcapt Ehmday 
ky tha Mtfiaanlai Baily Nawt F*b. 
£•. Ina.

gditor P. GRIGAITIS

1739 South Kalate* Street 
Chicago, I1L

Telephone Rooaevelt 8SN

Subicription Katėsi
$8.W per year in CanadUi
|7.00 per year outsida of Chicago.
88.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Užsimokijimo kainai

Chicago je — paltu:
Metam*_____„ |8.0l
I*u«ai meti ________ . 4 M
Trims minėdama —____ 150
Dviem mlnesiama l.b*
▼lenam mlaesiui ______. .75

/

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija................. ........... — 8c
Savaitei 18c
Minėsiu!76c

Suvienytose Valstijose, io Chicagoje, 
paltai

Metams 57.00 
Pusei metų  8.10 
Trims minėsianti 1.76 
Dviem minesiams  1.25 
Vienam minėsiu!.75

Entered as Second Clau Mat te r 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, liakiriaat 
sekmadienius. Leidtia Bau J lene Ben- 
droT*, 1789 So. Halstad St., Chicago, 
I1L — Telefonas: Eoosavelt 850*.

Lietuvon ir kitur uisieaitosei 
(Atpiginta)

Metams» 88.10
Pusei metų ------ 4J0
Trims minesiams 1M
Pinigus reikia siusti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

KATALIKŲ FEDERACIJA PROTESTUOJA

mojimą”, galima spręsti iš to, kad stambiausias gruo
džio 17 d. “pučo” vadas, Plechavičius, šiandie viešai yra 
apšauktas, kaipo lenkų agentas!

Bet kuo pasiremdamas kunigų laikraštis tvirtina, 
kad Sleževičiaus kabineto laiku lenkai buvo “užsimoję” 
pulti Lietuvą ir kad tai buvęs jiems “tinkamas momen
tas”?

Laikraščių skaitytojai žino, kad Sleževičius pasi
rašė nepuolimo sutartį su sovietų Rusija, priversdamas 
ją pripažinti Lietuvos teisę į Vilnių. Tą sutartį ir lietu
vių visuomene ir visas pasaulis įvertino, kaipo didelį 
Lietuvos laimėjimą tarptautinėje politikoje, ir tuomet 
visi sakė, kad dabar tai jau Lenkija nieku budu nedrįs 
pulti Lietuvą. Prie Sleževičiaus Lietuva pirmu kartu po 
Vilniaus okupavimo perėjo į “ofensyvą” prieš lenkus, 
kuomet dabar ji jau vėl tiktai ginasi nuo Varšuvos ata
kų!

Tačiaus Marijonų organas nesidrovi tvirtinti, kad 
demokratinė valdžia prirengusi dirvą lenkų užsimoji
mui. Negražu šitaip žmones mulkinti!

Nukreipimas šalčio 
su paprasta “Bak- 

ing Soda”

Bilioninės korpo 
racijos

Tos 10 korporacijų kontro
liuoja $15,000,000,000 kapita
lą, kas sudaro 5% viso šalies 
privatinio turto. Korporacijų 
metinė apyskaita siekia $6,000,- 
000,000; pelno jos turi $600,-

Kas yra' 000,000; dividendų milionui sa-

Dešimtis biiloninių kopoiacijų.
— Geležinkeliai. — $15,000,-
000,000 kapitalas,
bilioninė korporacija?— Kor- Į vo šėrininkų jos išmoka $400,- 
poracijų turtas ir rinkos ver-; 000,000. T 
te. — Korporacijų pelnas ir 
išmokami dividendai. — Pel-1 
ningiausi korporacija. —Ge-I 
ležinkelių pelnas.

Vakar Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija pa
siuntė “jo ekscelencijai” Smetonai protesto telegramą 
dėl Voldemaro nusileidimo Genevoje. Telegramoje sa-j 
koma, kad “taika negalima be Vilniaus”, ir reikalauja
ma “tautos vienybės konstitucijos pagrindais”.

Šitam Federacijos proteste yra vienas juokingas 
momentas. Protestas dėl Voldemaro nusileidimų Gene
voje vakar buvo įdėtas “Drauge” ir yra datuotas gruo
džio 12 d., kuomet “Draugas” dar skelbė publikai, kad 
Voldemaras visai nenusileidęs Lenkijos atstovams, “tik 
Pilsudskį pasižadėjo gerbti Lietuvos nepriklausomybę”. 
Tiesą sako vokiečių priežodis, kad “Luege hat kurze 
Beine” (melo kojos striukos)!

Kai dėl protesto turinio, tai tenka manyti, kad jisai' 
atatinka dabartiniam Lietuvos krikščionių demokratų 
nusistatymui. Jau prieš Genevos konferenciją Mykolo 
Juodojo Partija Lietuvoje reikalavo, kad smetoniniai 
diktatoriai šauktų seimą konstitucijos nustatytais pa
grindais ir pavestų galią “plačiosios koalicijos valdžiai”. 
Kai “neklaidingasai Augustinas” užsispyrė ir atsisakė 
jos reikalavimus pildyti, tai krikščionys nutarė pasiųsti j 
Genevon savo žvalgą, Bistrą, ir laukti, kuo pasibaigs 
byla tautų sąjungos taryboje. Dabar, Voldemarui pra
laimėjus “duelyje” su Pilsudskiu, jie, be abejonės, šoks 
jam į akis daug smarkiau ir mėgins jo diktatūrai pada-Į 
ryti galą. , . į

“Tautos vienybė” Lietuvos ir Amerikos klerikalų; 
lupose, žinoma, yra tik pseudonimas. Po gruodžio 17 d. 
perversmo jie šaukė žmones “tautos vienybės” vardu 
remti neteisėtą smetonininkų valdžią ir pritarė josios 
kruvinam terorui. Ne gana to, kad pritarė, bet patys' 
kurstė Plechavičiaus gaują daugiaus šaudyti, daugiaus 
galabinti!

Tada, mat, klerikalai buvo vienoje kompanijoje su 
Smetona ir Voldemaru. Kuomet fašistiniai diktatoriai 
išspyrė juos lauk iš valdžios, tai jie tos pačios “tautos 
vienybės” obalsį ėmė kreipti prieš valdžią!

Šioje valandoje po “tautos vienybės” pseudonimu 
slepiasi ve kas: koalicija iš tautininkų, klerikalų ir liau
dininkų.

Pirmiaus klerikalai manė, kad jie galės valdyti 
kraštą, susitarę su fašistais. Tada “tauta” buvo Šme-' 
tonos ir Krupavičiaus partijos. Bet patyrimas paro
dė, kad klerikalai, būdami vieni bloke su tautininkais, 
neįstengia atsverti savo partnerių, kadangi klerikalų J

PATS SAVE NUPLAKĖ.

Pirmadienyje “Draugas” mil
žiniškais antgalviais pirmam 
puslapyje skelbė, kad Voldema
ras Genevoje atsisakęs turėti 
kokius nors santykius su Len
kija ir kad visas Lietuvių-Len
kų bylos tautų sąjungoje rezul
tatas buvęs “tik” tas, kad “Pil
sudskį pasižadėjo gerbti Lietu
vos nepriklausomybę”.

Bet vakar jau ir paties Mari
jonų organo redakcija pripaži
no, kad tokie pranešimai apie 
Genevos įvykius buvo melagin
gi. Štai ką skaitome josios 
straipsnyje:

“Kaip žinoma, Lietuva bu
vo nusistačiusi tol nepanai
kinti karo stovio su Lenkija, 
tol nedaryti su ja jokių su
tarčių, kol Lenkija neatitai
sys •. padarytos Lietuvai kru
vinos skriaudos, kol nesugrą
žins Vilniaus. Bet tautinin
kų valdžia (Voldemaro “N.” 
Red.) jau sutiko panaikinti 
karo stovį ir eiti prie užmez
gimo kokių nors ryšių (net 
diplomatinių!), nepastatant 
griežtų sąlygų dėl Vilniaus 
grąžinimų.”
“Dorasis” kunigėlių laikraš

tis, vadinasi, pats prisipažįsta, 
kad pirmiaus jisai mėgino sa
vo melagingais rašymais ap
gauti publiką. Su juo įvyko taip, 
kaip su ta Gogolio komedijos 
unteroficierio žmona, kuri “pa
ti save nuplakė”

PLEČKAITIS IR VOLDE
MARAS.

“Naujienos” jau pakankamai 
aiškiai pasisakė dėl Plečkaičio

klausimais yra nesutaikomos su 
partijos pozicija, tai arba jisai 
turi trauktis iš partijos, arba 
partijai tenka jį pašalinti.

Plečkaitis gi, ignoruodamas 
šituos paprastus dalykus, ėmė 
skelbti savo sušauktam emi
grantų kongrese, kad “svajo
nės” apie Vilniaus atgavimą 
esančios bergždžios ir kad Lie
tuva privalanti be niekur nieko 
tuoj eiti prie normalių santy
kių užmezgimo su Lenkija. Ačiū 
tam, kad jisai šitaip pasielgė, 
fašistai, klerikalai ir bolševikiš
ki humbugieriai gavo progos jo 
nuomones prikaišioti Lietuvos 
socialdemokratams ir tuo budu 
klaidinti visuomenę.

. Ar daugiaus kokių prasižen
gimų padalė Plečkaitis, mes ne
žinome. Skelbiama, kad jisai ta
ręsis su Lenkijos valdžia ir 
sutikęs priimti jos pagalbą “pu
čo” įvykinimui Lietuvoje. “Nau
jienos” jau yra aiškiai pasa
kiusios, kad šitokie dalykai yra 
verti griežčiausio pasmerkimo, 
— jeigu tiesa, kad Plečkaitis 
taip darė. Bet ar tai yra tiesa, 
mes nesiimame spręsti, kadangi 
jokių įrodymų dar iki šiol ne
same girdėję. “Laisvė” mini a- 
pie Lenkų valdžios afstovų pa
sikalbėjimus ~su Vikoniu ir Mic
kum, bet šituodu asmens juk 
ne parsidavė lenkams, o išdavė 
lenkų planus Jų dviejų revelia- 
cijose (atidengimuose) tečiaus 
nė vienu žodžiu nėra pasakyta^ 
kad juodu ką nors žino apie ry
šius tarp lenkų ir Plečkaičio.

Taigi įrodymų, kad jisai “par
sidavė” lenkams, dar nėra. Iš 
faktų, kurie apie jo veikimą 
yra žinomi, tuo tarpu galima 
padaryti tą išvadą, kad. jisai 
(Plečkaitis) Vilniaus . klausime 
atsistojo ant vienos lentos su 
Voldemaru. Ką Plečkaitis Ry
goje sakė, tą Voldemaras Gene
voje padarė.

Samdo tos korporaci
jos 1,500,000 žmonių, kas su
daro apie 4% visų Amerikos 
darbininkų. Penkios korpora
cijos yra valdžios reguliuoja- . 
mos, o penkios susideda iš in-1 
dustrinių kompanijų.

Kas sudaro bilioninę korpo
raciją, tatai, sako Stuart Chase, 
tikrai nėra žinoma. Kalbant 
apie bet kokią korporaciją, rei- 

. kia galvoj turėti sekamus daly- 
visą turtą, 

nuosavybę, apy-

Šiandien Amerika turi de
šimtį bilioninių korporacijų. 
Tai vyriausia transportacijos 
ir komunikacijos korporacijos. 
Į tą skaičių įeina penkios gele
žinkelių korporacijos, dvi auto
mobilių, telefonų ir telegrafų kus: korporacijos 
kompanija, Jungtinių Valstijų 1 nejudinamą 
Plieno korporacija ir New Jer- vartą ir korporacijos saugumą, 
sey Standard Oil kompanija.

Kad Jungtinių Valstijų Plie- tiksliausias matas, 
no korporacija užima pirmą —
vietą, tai visai Natūralūs daly-' statoma pirmojon 
kas.
iš metų auga. _ 
buvo reikalaujama plieno, tuo mastas, nes, pavyzdžiui, Swift 
korporacija labiau plėtojosi.

Nuo šio šimtmečio pradžios 
nepaprastai sparčiai pradėjo
vystytis telefonų ir telegrafų 
kompanija. Apskaičiuojama,
kad šiandien jos turtas siekia' & Ohio Railroad kompanija pa 
dviejų bilionų dolerių. Fordo1 duoda, kad jos turtas yra ver- 
ir General Motors kompanijos' tas $900,000,000, tuo tarpu 
irgi, yra priskaitomos prie bi- Fordo kompanijos turtas yra 
lioninių korporacijų. Nežiūrint įkainuojamas $800,000. Ncžiu- 
į tai, kad aukščiausiojo teismo rin i tai, Fordo kompanija pri- 
įsakymu Rockefellerio aliejaus klauso prie bilioninių korpora- 
trustas buvo sunaikintas, ori-' cijų, o Bąltimore & Ohio Rail- 
ginalė Standard Oil kompanija road ne. Tatai pareina nuo to, 
pasiekė bilioninės korporacijos jog I<4ordo kompanijos rinkos 
laipsnį.

Prie bilioninių 
priklauso sekami geležinkeliai: kos apkainavimu tos sumos ne- 
Southern Pacific, 
nia Railroad, New York Cent- Iš žemiau paduodamos lente- 
ral, Union Pacific & the At- lės paaiškės tų korporacijų sto- 
chison ir Topeka & Santa Fe. vis:

Korporacijos turtas gal yra 
. Juo vaduo

jantis Plieno korporacija yra 
i vieton, o 

Plieno vartojimas metai Fordo kompanija dešimtojon.
• I j t " ► $

, Ir juo daugiau . Bendra apystova nėra tikslus

Į ir kompanija 1920 m. padarė 
biznio už bilioną suviršum do
lerių. Tos kompanijos metinis 
biznis ir dabar siekia maždaug 
tokio pat skaičiaus. Bąltimore

• Įvertė siekia $1,000,000,000, o 
korporacijų minėto geležinkelio turtas rin-

Pennsylva- siekia.

1. U. S. Steel Corparation
2. Southern Pacific Railroad
3. Pannsylvania Railroad
4. American Tel. and Tel. Co.
5. N. Y. Central Railroad
(J. Standard Oil of N. J.
7. Union Pacific Railroad
8. Ateh., Top. and Santa Fe R. R.
9. General Motorą Corp.
10. Ford Motor Co.

Turtas
$2.4 16.000.000 . 

2.147.000.000 
1.81 9,000,090 
1.046,000,000 
1.449.000,000 
1,369,000,000 
1.140,000,000' 
1.071,000,000

15 ooo.ooo 
800,000,000

Rinkos vertė 
$1,779,000,000 

1.565,000,000 
1.184.000,000 
2.066.000.000 
1,251,000,000 
1,072,000,000 

869,000,000 
792,000,000 

1,521,000,000 
1,000,000,000

Nuosav. vertė 
$1,692,000,000 

1,341,000,000 
1,341,000,000 

197,000,000 
1,020,000,000 

520,000,000 
819.000.000 
945,000,000 
400,000,000 
300.000,000

Senoviškas vaistas, paprasta 
“baking soda”, yra naujai var
tojama kaipo vaistas šaltį nu
kreipti. Tą patarimą duoda gy
dytojas tūlos didelės pakavi
mo firmos Chicagoje. Tas gy
dytojas net vienuolikę metų 
praleido tyrinėdamas žmogaus 
priešą, — “šaltį”, ir jo tyri
nėjimas jam parode, kad šal
tis nėra užkrečiama liga, kaip 
paprastai manoma.

Jis tiki, kad perdaug riebu
mų valgyje, neužtektinai mank- 
štinimos ir esami užkrėti
mai kūne, veda prie šalčio. Jis 
mano, kad galima šaltį nu
kreipti ir net išgydyti, turint 
alkalinę lygsvarą kūne per tin
kamą valgį ir atsargiai regu
liuotas dožas dvianglerugštės 
druskos (sodium bicarbonate), 
arba alkalinių vandenių su ma
žomis dozomis “calcidin” ir 
“iodin”.

Tas gydytojas sako, kad jo 
patyrimai tarpe pirmųjų piet
vakarių gyventojų jam aiškiai 
parodė, kad šalčiai yra civi
lizacijos produktas.

Klimatiškos permainos ne
duoda kunui tinkamai suvar
toti riebius valgius, kurių mes 
daugiaus vartojame, negu rei- 

| kalaujame. Mes paprastai val
gome perdaug ir nesimankšti- 
i?me šaltame ore. Šaltis taip 
*reit neužpuola žmogų šiltame 
ore, kaip šaltame, nes mes ta
da mažiau valgome ir dau
giaus miklinamės.

Industrijų žmonės šalčiu ser- 
! ga daugiausia pirmadieniais ir 
dienomis po švenčių, ypatin
gai po įvairių pokilių ir va- 

1 karienių, kuomet žmonės val- 
1 go daug visokių riebių valgių, 
i Keliaujantys pardavinėtojai 
taipgi tankiai serga šalčiais. 
Gal todėl, kad kur tik važiuo- 

| ja oras persimaino ir yra įvai- 
rus. Jie valgo labai riebius 
daiktus, vartoja svaiginančius 
gėry mus, labai susirūpina ji’ 
negauna užtektinai miego.

Statistikos parodo, kad dėl 
šalčių net 45 nuošimtis žmo- 

1 nių didžiosiose industrijose tu
ri sulaikyti nuo darbo.

, (FLIS).

armija žymioje dalyje susideda iš parazitiškų elemen
tų, kurie yra stiprus tik tol, kol jie gauna čiulpti syvus 
iš valstybės kūno. Kaip tik Voldemaras atėmė maistą 
tiems elementams, tai jie subliūško. Klerikalinė “dar
bo federacija” suskilo ir jos likučiai, metę savo dvasiš-1 
kus vadus, nuėjo paskui abrako maišą. Ūkininkų są-

ir jo vienminčių išsišokimų Ry
goje, tečiaus komunistų “Lais
vė” dar vis apsimeta, kad ji ne
suprantanti, kas buvo “Naujie
nose” tuo klausimu rašyta. Tai
gi . tenka jos kraipymus bent 
trumpai atremti.

junga taip pat paliego, ir visas krikščioniškas blokas 
ėmė virsti griuvėsiais. Fašistiniems diktatoriams nebu- 
vo reikalo daugiaus su juo skaitytis.

Taigi dabar klerikalinės armijos Strategai jau su
pranta, kad dėtis su tautininkais jiems vieniems yra 
nepatogu. Jie nori įtraukti į tą kombinaciją ir liaudi
ninkus. Kitokio kelio sugrįžti valdžion jie nemato. “Tau
ta” dabar jau turi apimti tris “valstybiniai nusistačiu
sias” (t. y. valdžios trokštančias) partijas.

Gerai, tegu jos tariasi! Tai vis bus geriau, negu 
pakvaišusios karininkų saujos kontroliuojama fašistinė 
diktatūra. Kur ji veda Lietuvą, jau dabar visi aiškiai 
mato.

Bet klausimas, ar įsismarkavę diktatoriai norės ge
rumu pasiduoti — taip, kaip jie pasidavė Genevoje?

NAUJAS MELAS

Brooklyno raudonųjų blofe- 
rių organas tvirtina, kad mes 
laiką Plečkaitį “neprasižengu- 
siu.” Tai yra netiesa. “Nau
jienos” jau senai yra išreišku
sios savo nuomonę, kad jisai 
prasižengė ir kad visai teisin
gai pasielgė Lietuvos socialde
mokratų partijos centras, su
spenduodamas jį. Ir musų 
dienraštyje buvo nurodyta, ku
rie jo žinksniai yra verti pa
smerkimo.

Viena, Plečkaitis nusidėjo 
tuo, kad jisai šaukė politinį kon
gresą be partijos centro žinios. 
Antras jo nusidėjimas tas, kad 
jisai užėmė Lietuvos-Lenkijos 
santykių klausimu ne tą pozici
ją, kurios laikosi socialdemo
kratų partija.

Veteranų bonai ne
bus išduodami po 

sausio 1 d.
Armijos generolo pagelbinin- 

kas atkreipė veteranų domę į 
faktą,' kad tik mčnesis lieka 
veteranams prašyti sutvarky
tos kompensacijos (adjusted 
compensation). Aplikacijos bus 
priimtos tik iki sausio 1 d., 
1928 m.

J'ik vienas mčnesis lieka ve
teranams pasinaudoti šia kom
pensacija, kitais žodžiais vadi
nama “kareivių 'Bonais”.

Karo Departamentas Wash- 
ingtone gavo suvirs 3,100,000 
apljkacijų iki šiam laikui. Bet 
skaitoma, kad suvirs puse mi- 
liono kareivių dar neprašė. 
Apart tų, dar 40,000 aplikaci
jų buvo sugražinta veteranams 
dėl pertaisų ir tos dar nesu
grąžintos. (FLIS).

Iš lentelės matyti, kad Plie
no korporacija yra turtingiau
sia iš visų. Bet įdomiausia tai, 
kad Southern Pacific Railroad 
stovi antroj vietoj. Tatai bus 
daugeliui nemažas siurprizas.

Fordo kompanijos turtas sau
sio 1 d. 1926 m. išnešė $743,- 
000,000. Dabar tas turtas, be 
abejonės, pasiekė $800,000,000. 
General Motors auga smarkiau, 
negu bile kuri kita korporacija. 
Rugsėjo 30 d. 1926 m. tos kor
poracijos turtas buvo $915,- 
000,000, bet šiandien jis yra 
vertas bilioną suviršum dole- • znu. 4-

Lentelėj paduodama rinkos 
vertė. Tai reiškia, jog norin
tis atpirkti, sakysime, telefonų 
ir telegrafų kompaniją turėtų 
užmokėti $2,006,000,000, o už 
Plieno korporaciją $1,779,000,- 
000.

Dabar kyla klausimas, kodėl, 
pavyzdžiui, už Generfal Motors 
reikėtų mokėti $1,521,000,000, 
kuomet tos korporacijos tur
tas išneša tik $915,000,000? 
Tai atrodo labai nelogiška. Ta
čiau i tą klausimą gal geriau
sia atsakys žemiau telpanti len
telė :

Lietuvis Konf raktelius
Suvedanti iviesas i) 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam* 
ant lengvo ilmokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Tik-ką sugautas beskelbiant melagingas “žinias” 
apie įvykius Genevoje, Chicagos Marijonų organas vėl 
prasimano nebūtus daiktus. Sako:

Partijos narys, žinoma, nėra 
partijos vergas . (taip, kaip pas 
bolševikus). Jisai turi teisę tu
rėti skirtingą nuomonę tuo ar

“Tačiau, Lenkija savo imperialistinių siekinių kitu klausimu. Bet jeigu jo nuo-
neatsižadėjo. 
vos viduje.
Sleževičiaus, 
bet gruodžio 
darė galą.”

Ji lauke suirimo ir netvarkoj Lietu- 
Buvo tinkamas momentas atėjęs prie 

taip vadinamos, socialistų į valdžios, 
17 d. pervartas lenkų užsimojimui pa-

monė skiriasi nuo partijos nu
sistatymo, tai jisai tuomet pri
valo atvirai šitą faktą pasakyti, 
idant už jo nuomones nereikė
tų atsakyti partijai, kuri jų ne-! 
remia. Kuomet paaiškėja, kad

Kiek tas pervartas galėjo sutrukdyti ‘‘lenkų užsi- nario nuomones svarbesniais.

SKOLINAM 
PINIGUS

> ANT

NAMŲ
PEOPLES BANK

I 47 St. & Ashland Avė.

1. U. S. Steel Corp.
2. Soifthern Paeilie Railroad
3. Pennsylvaina Railroad
4. American Tel. and Tel. Co.
5. N. Y. Central Railroad
<f. Standard Oil of N. J.
7. Union Paeilie Railroad
K. Ateh.. T<n>. aini Santa Fe R. Ii.
I». Oenevul Motorą Corp.
10. Ford Motor Co.

Pelnas
$117,000.000 

36.000,000 
62.000,000 

107.000,000
•19.000.000

1 I I OOO.OOO 
38.000,000
1 (i 000.000 

I KO.000,000 
100.000,000

Div. išmokėta 
$61 ,000.000 

23,000.000 
30,000,000 
81 ,000,000
2 7.OOO.OOO
3 »,000.000 
20,000,000 
22.ono.ono 70,000,000

Darbininko dilba 
250,000 

71,000 
21 4,000 
293,000 
162,000 
oi ,ooo 
00,000 
<>0.000 
k:i. iioii 

192,000

Iš paduodamos lentelės ma
tyti, kad, pavyzdžiui, General 
Motors 1926 m. turėjo apie 
$180,000,000 pelno. Tad nieko 
nėra nuostabaus, kad tos kor
poracijos rinkos vertė nepa
prastai pakilo.

Telefonų ir telegrafų kompa
nija padaro pusėtinai didelį 
pelną; štai kodėl jos rinkos 
vertė yra didesnė, negu Plieno 
korporacijos. Standard Oil 
kompanijos uždarbis yra dides
nis, negu telefonų ir telegrafų 
kompanijos, bet aliejus yra ri
zikingas biznis, todėl kompani
jos rinkos vertė nėra labai di
delė.

Kaip lentelė parodo, i>elniii- 
giausi korporacija šiuo laiku 
yra General Motors. Jos augi
mas buvo tiesiog pasakiškas. 
^920-m. ji turėjo $38,000,000 
pelno, 1926 m. $180,000,000 su
viršum. General Motors daro 
didesnę apyvartą, negu Fordo 
kompnija. 1926 m. automobi
lių ji pardavė už $1,000,000,- 
000, o lordas už $750,000,000.

Šiais metais tas skirtumas, ži
noma, dar labiau padidės.

Mažiausia pelno duoda gele
žinkeliai. Bet, sako Stuart 
Chase, savo laiku geležinkeliai 
irgi duodavo milžinišką pelną. 
Tas pat buvo ir su plieno in
dustrija. Reikia atsiminti, kad 
telefonų, automobilių ir alie
jaus industrija yra palygina
mai jaunutė. Kiekviena indus
trija pradžioj auga pasakišku 
greitumu. Bet laikui bėgant 
jos augimas pasidaro lėrcsnis,, 
kas, žinoma, veda ir pi*e pelno 
sumažėjimo.—K. A.

Naujas laikraštis 
PIRMYN,

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

............... , 1 *" '—---------

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Pailins St„ Chicago. UI.
.......................... .. ,

gyvenimas
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 3669

Jubilejinis
GYVENIMAS *

Atspausdintas
Isigykit

i GYVENIMĄ
Tuojau

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

S^_. . . . . -a

/
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S to K Tuo jaus į Musų Kalėdinį Kliubą
Štai, viena iš žemiaus telpančių Draugingų Bankų yra vieta jums 

kur kreiptis. PAMĄSTYK 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 kišeniui. 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 kasdiehinių patogumų. Prisiartins kiti metai, kitos 
Kalėdos ir jus gausite savo čekį — nedaro skirtumo ar jus turtingas 
ar vargdienis — jus jausite didelį malonumą.

TAI PRADĖK 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.

Northwest Side

Stok j Musų Kalėdinį
Kliubą Dabar” 

Specialės Dovanos 
Jus galit būti vienas iš 

laimingųjų

Cicero

HOME BANK & TRUST CO.
1200 N. Ashland Avė.

CICERO TRUST & SAVINGS BANK
„ p 5200 W. 25th Street

amus yk apie Kalėdas 1928 ir pradėk taupyti 
DO biskj tuojaus

Clearing

STATE BANKjrfČLEARING
5601 W. 63rd Street
Parankiausias Bankas dėl 

Lietuvių šioj apielinkėj

Chicago Latfn

CHICAGO LA WNŠT ATE BANK
3154 W. 63rd Street

Padėdamas po biskį sudėsi daug ir kitds 
Kalėdos bus linksmos

Town of Lake

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

JOHN DE GERALD—Vice President

Musų Pienas Pritaikintas Jums!
$2 Xmas Club 
pays $101.50 
$10 Xmas Club 
pays $507.50

$1 Xmas Club 
pays $50.75 
$5 Xmas Club 
pays $253.75

Kreipkis į Artimiausi Banka Dabar
West Side

METROPOLITAN STATE BANK 
2201W. 22nd Street 

JOHN BRENZA—President

Stock Yards District
.'■r STOCK YARDS TRUST 

& SAVINGS BANK 
4150 S. Halsted Street

Parankus Bankas jūsų Kalėdų Kliubui

Bndgeport

UNIVERSAL STATE BANK
x 3252 S. Halsted St.

Lietuvių Bankas Bridgeporte

CENTRAL MFG. DISTRICT BANK
1110 West 35th St

Čia jus galite pradėti su mažiausia suma

Brighton Park

Pradėk taupyti tuojaus stodamas j 
j musų Kalėdų Kliubą

MIDLAND NATIONAL BANK 
Archer Avė. at Sacramento 

Blvd.

Roseland

ROSELAND STATESAVINGS BANK
11431 So. Michigan Avė.

Parankiausias Bankas dėl Roselandiečių

Stdk j musų Kalėdų Kliubą ir 
padaryk tai tuojaus

Englewood

HALSTED STREET STATE BANK
6910 So. Halsted St.

Mid-West
WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK

735 W. Roosevelt Road
Resources over $15,000,000

18th & Halsted St.

HALSTED MANGE NATIONAL BANK
1929 So. Hal$ted St.

Corner Halsted St. and 19th Place



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, gruod. 14, ’?7

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tarj>e įžymiųjų atletikoje ir 
sporte narių tenka paminėti p. 
Freimdntą, drutuolį sunkiųjų 
svarų kilnotoją, ir p. Vincą 
Gražauską, dar palyginamai jau
ną vyrą ir todėl galintį tikėtis 
šviesios ateities bokse.

Bankietas <
šeštadienyje, gruodžio 17 d., 

rengiama vakarienė IT. Mau- 
rerui, Pennsylvanijos Darbo 
Federacijos prezidentui, kuris 
atvyks Chicagon laikyti paskai
tą apie Rusiją. Vakarienė bus 
surengta Barono restorane, 
936 West Roosevelt Road. Va
karienėje taipgi dalyvaus ir 
kalbės Milwaukee miesto ma- 
yoras Daniel Iloan. Vakarienei 
vietą galima jau dabar užsisa
kyti. Vienai ypatai vakarienės 
kaina $1. 

— .—. %

Pranešimas
Postai Telegraph-Cable 

Company
Postai Telegraph-Cable kompa
nija paskelbė, kad ji siunčia 
Kalėdų pasveikinimus į Euro
pą nupigintomis kainomis. 
Kompanija turi taipgi priren
gusi 16 įvairių pasveikinimų, 
tinkančių Kalėdų šventėms. Pa
siuntimas telegrama tokio pa
sveikinimo į Didžiąją Britani
ją, Airiją, Belgiją, Vokietiją ir 
Holandiją kainuosiąs tik $1.25, 
o Į Italiją — $1.50. Bus nupi
gintos kainos taipgi telegra-

i Bridgeportas
11 — ——— 

SLA. 183-čios kuopos nariams

Sercdoj, gruodžio 14 d., įvyk 
sta SLA. 183 jaunuolių kuopos 
priešinetinis susirinkimas.

Visi nariai malonėkite pribū
ti. Turėsime nominuoti atei
nantiems 1928 metams SLA. 
centro viršininkus. Taipgi na
riai, kuriQ yra užsivilkusi mė
nesinė mokestis pasistengkite 
užsimokėti.

Susirinkimas bus Mark 
' White Sąuare parko svet.

Kviečia visus — Komitetas.
- ~~ - —

Town of Lake
Amity Club

Tai yra atletikos, sporto ir 
pašalpos kliubas. Jo buveinė 
randasi adresu 1614 So. Paulina 

! Street.
i Kliubas šiemet, kaip kas me- 
; tai, turės Kalėdų balių. Tenka 
i pasakyti, kad Kalėdiniai Amity 
kliubo parengimai visuomet

1 praeidavo su puikiu pasisekimu. 
Nėra mažiausios abejonės, kad 
su tokiu jau pasisekimu, kaip

* * *
Jau kurį laiką kliubas turėjo 

lotą. Tą lotą jis pardavė p. 
Pranui Elias, kuris yra taipgi 
kliubo narys. P-nas Elias perkė
lė iš kitur porą namų ir,’ taip 
sakyti, apželdė dirvoną, t. y. 
lotą. Visgi Amerika yra Ame
rika. Lietuvoje tokių “šposų” 
nedarydavo, bent seniau. O čia, 
— sumanė, ir į porą dienų net 
pora namų atvežta ir padėta 
vietoje.

* * *
Po Naujų Metų Amity kliubas 

surengs šaunius šokius. Šiai 
užduočiai atlikti yra išrinkta 
veiklus komitetas. Reporteris^

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu« 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus)}} paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
3ow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką d-enų nuo pa
skelbimo.

2 Andrijauskis Konstantnas
3 Asovskis Konstantinas
7 Bredelis Tony
8 Darula Geo
11 Drazdauskas Juozui
13 Gardauskis Ursula

26 Ivanauskis Kanst
28 Karalis Antakas
44 Niekias Charles
49 Panavas Nikodemas
51 Puzneckjs Yozapas
53 Rastas Rronis
60 Skirius Naujonu
61 Sk versk i Peter
62 Sebena Jakub
69 Vilimos Koštos
70 Veta Onai.

* *905 Buciunui Pttrui
907 Cervokas J
910 Dundovich Mike
920 Leunivonis Tellie
929 Micevic Adam
933 Petryla Frank
937 Stasavitis Jonas
3939 Slankauskas Antanas

Greita Pagelba Nuo 
KOSULIO

Kosėjimas yra pavojus. NepraleiRktto 
jo nesustabdė. Scvera’s Cough Balsam 

prašalina kosulj grei
tai jau per 48 metus. 
Malonus vartoti — 
absoliučiai saugus. 
Išvalo visai dusinan
čią plėgmą, kuri pa
gimdo sunkų kosė
jimą ir prašalina 
gerklės r kutenimą.

Nusipirkit už 25c. 
arba 50c. nuo savo 
vaistininko. 
W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Kapids, Iowa 
Nuo krutinės ir gal
vos. slogų vartokite 
Severa’s Cold Tablete

SEVERAS

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu
variusiems 'žmęnems.

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, padalytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

moms į kitus pasaulio kraštus. 
Platesnių informacijų galima 
gauti bile kuriame šios kompa
nijos ofise.

Pasak Frankio T. Sheets, 
Illinois Valstijos vieškelių vy
riausiojo inžinieriaus, 1928 m. 
planuojama išcementuoti kon- 
kritu daugiau kaip 1,500 mylių 
vieškelių. Tokio ilgio nutiesimas 
konkritu vieškelių bus kuone 
dvigubai ilgesnis už bile kurios 
kitos valstijos nutiesimą vieš
kelių, padarytą vienų metų be- j 
#»in. 1026 metuose Illinois vals
tijoj buvo padaryta vieškelių 
650 mvlios. - * * *

Naktį iš pirmadienio i ant
radienį, apie 1 vai., rasta lavo
nas Richardo P. Poulton, advo
kato, kuris ilgoką laiką yra bu
vęs partneris William Cunnea, 
žinomo Chicagos socialisto ir 
unijų advokato.

Sakoma, kad pirmadienyje 
Poulton dalyvavęs mąlevotojų 
unijos susirinkime. Jis buvo ad
vokatas unijistų. Čia jis susi- 
kirtęs su Fraukiu McHugh,

praeityje, praeis ir šių metų 
balius. Pasisekimą užtikrina 
netik didelis kliubo narių skai
čius, netik geras lietuvių visuo
menėje kliubo vardas, bet, kas 
ne mažiau svarbu, ir darbšti 
komisija, kuris rūpinasi šį balių 
surengti. 

* * *
Amity kliubas, kaip jo nariai 

ir plačioji lietuvių visuomenė 
žino, susideda iš buvusių White 
Bose ir Bright Moon Jdiubų, 
susivienijusių pirm penketo 
metų, šiandien kliubas stovi 
tvirtai. Jis turi ne tik ateiviu 
lietuvių, bet ir daug čiagimės 
ir čia augusios jaunuomenės.

TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

šnt musu triiu Sriuba laiv^ 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
5 r populiarinki vieno kabin 

laivai,
Clereland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos 
/ — ........

$ O A Aid NEW YOR- /(I I KO IKI KAU
LIJU NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai 
_________________________ i
Savaitiniai išplaukimai 

Del permito ir kitu informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
arentu arba nrie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Arenta
>77 N. Michigan

Chicago, III.

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 išį- 
dirbimų; darbas garantuotas arba pinigus 
grąžinam atgal.

kuris yra malevotojų superin
tendentas. Kai juos perskyrė, 
išrodė, kad ginčas pasibaigė.

Mitingui pasibaigus, Poul
ton, Charles Sweeney, lokalo 
delegatas ir du broliu Frank 
McHugh ir jo brolis susitiko 
trobesyje adresu 206 So. Wa-i 
baslį avė. Čia vėliau kilo muš- Į 
tynęs, pasekmėje kurių Poulton į 
prarado gyvastį. Abu broliu 
McHugh areštuoti.

* * *
šiuo laiku Sherman viešbuty

je laiko posėdžius aviacijos kon
ferencija. Paskelbtomis posė
džiuose žiniomis, 1926 metuose 
buvo pabudavota 1200 aeropla
nų Jungtinėse) Valstijose. Ko
merciniai aeroplanai dabar į 
kasdien padaro 18,000 mylių; 
lėkimų. * * *
Chicagos trafiko komisijos au

torizavo tris grujK's ekspertų iš
dirbti planams, kurie suvieno
dintų atskirų Cook pavieto 
miestelių ir Chicagos trafiko 
patvarkymus.* * *

Vakar Chicagos miesto tary
bą atlankė būrys įžymių West- 
sidės biznierių, kurie reikalavo, 
idant daugiau lėšų taryba skir
tų tos miesto dalies pagerini
mui. ■ * * *

Naują sutartį pasirašė Chi- 
caįos gatvekarių unijos ir kom
panijos atstovai dėl arbitracijos 
darbininkų algų klausime. Ma
noma, kad ši sutartis pašalins 
grūmojimą gatvekarių streiko. 
Sutartis reikalauja greičiausiu 
galimu laiku išspręsti ginčą*

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

OHiOAao ocai. wtat« »o*rta 
COOn COUNTY RIAU ERTATC BOARO 
CHICAOO BOARO OF UNOtRWRITCR« /

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

Čia gausit gerų patarnavimą 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 

DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!

UZKVIETIMAS
i iškilmingiausi

Apvaikščiojimą
dėl Praplatinimo

HALSTED GATVES
Tarpe Harrison St. ir 23 St.

Ketverge, Pėtnyčioj ir Subatoj, Gr. 15-16-17 f
Jus esate kviečiamas atsilankyti į dvi
gubas iškilmes West Sides Didžiausios 
Biznio Sekcijos-Praplatinimo Holsted 
Gatvės nuo Harrison iki 23 St. ir Nau- 
jai Įvestos Apšvietimo Systemos.
Tie du dideli atsiekimai yra padaryti 
su pagelba daugelio pavienių asmenų, 
bet svarbiausia todėl, kad Halsted St. 
randasi labai geroj vietoj ir ta vieta 
užtikrina puikią ateitį didžiausiame

laipsnyje negu kita kokia gatve “I 
Will” Chicagoje. '
Didelis palengvinimas- yra suteiktas 
transportacijai, nebėra tiek daug susi- 
grudimų ant Halsted St., tarpe Harri- 
son St. ir 23 St.
Paplatinimas gatves yra pasekmė 
greitesnio judėjimo minių ir nebūna 
tokių didelių susigrūdimų kurie būda
vo praeityj.

Taipgi yra užtektinai vietos dėl automobilių pastatymo.

KETVERGE!PASTEBĖKI! PARODA
C

Ketverge, Gruodžio 15, 5 vai. bus

DIDŽIAUSIA PARODA
• •

Važiuos daug papuoštų vežimų, o prie- Nepamirškit —- paroda prasidės ant 
THoilPSo“ CHreAGOMAJORAs! k . Halsted gatvės 5 vai nuo Harrison St. 
daugelis kitų žymių biznierių. , ,r ^S1S i PR4us iki 22nd Street.

doj, kad gautumėt dovanų. Tai bus 
kaip ir didžiausia šventė — atsiveški- 
te visą savo šeimyną.

SALDAINIAI, DOVANOS DYKAI!
Tūkstančiai baksų saldainių bus išda
linta dykai laike parodos. Bukit paro-
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jaunosios Birutės 
vakarėlis

Bridgeportas Roseland

Genovaitė Brighton 
Parke

šiandien, trečiadieny, gruod. 
1 1 dieną, Vaičkaus teatras sta
to scenoje lietuvių parapijos 
svetainėje “Genovaitę.”

Svetainėje durys bus atdaros 
nuo 7 vai. vakare. Vaidintojų 
sąstatas tas pats, ką yra buvęs, 
kai šis veikalas vaidinta kitose 
kolonijose.

“Genovaitė” — lietuviams yra 
kaip ir istoriškas veikalas. Daug 
buvo ir yra lietuvių, kurie ne
mokėjo nei rašyti nei skaityti, 
bet tu r būt nesirado ir nėra 
(ypač Lietuvoje) tokio žmogaus 
ir dagi vaikiščio, kuris nebūtų 
girdėjęs įgraud ingos Genovai
tės istorijos. Dabar tas veika
las statoma scenoje. —N.

(Mortos ir Pustapėdžio gin
čas, matyti, sukėlė noro kai ku
riuose vyruose ir moteryse pa
sakyti, ką vieni apie kitus ma
no. Laimingos jiems kloties. O 
žemiau talpinama tiesiog “filo
sofinė sistema” tais “opiais” 
klausimais. Jleporteris.).

Pačiavimasi ir pačiavimosi 
pasekmės. .

Golden Star kliubo basket 
lininkai vėl laimėjo

Vakar vakare Golden 
kliubo basket bąli lošėjai

b. 155446, Circui Crt., uždary- Lietuviai Advokatai
1 ti trust deed’ą sumoje $1600. ---------------------- -

Albert J. Lewandowski peti- John Kuchinskas ir
3- cija permainyti vardą ant Al- p Mnstniickfis

bert J. Langer, bylos Nr. B. Ddljb ITlclblclUbKclb
1155474, Circuit Crt.

Beatriče Venchus prieš John 
Venchus, bylos Nr. 468139, ^u- 
perior Crt., divorsas.

Ludvika Mikulskį prieš Va
lentą Mikulskį, bylos Nr. 468,- 
141, Superior Crt., divotsas.

Akių Gydytojai

bo

Roseland

Naujienose” korės-

Bet 
kad

Gruodžio 6 d. įvyko Lietuvių 
Improvement and Benefit Kliu
bo priešmetinis susirinkimas. 
Narių buvo daug. Iš raportų 
paaiškėjo, kad buvo vakaras 
spalių 16 d’., apie kurį buvo ra
šyta “Naujienose”, kad vaka
ras davęs nuostolių. Šiame su
sirinkime komisija, peržiūrėju
si vakaro bilas, raportavo, “kad 
nuo vakaro spalių 16 d. buvo 
nuostolių $83.14.”

Reiškia,
pondentai rašė teisybę apie va
karų, jog buvo nuostolių. 
P. Mikulėnas tuokart sakė, 
neturėtų būt rašoma apie tokį
nepaprastą atsitikimą. Mat, ta- 
vorščiui nepaprastas atsitiki
mas po laiko. Juk buvo paste
bėta pirm rengimo vakaro, kad 
nekviestų Kanklių choro, ba 
turės kliubas nuostolių. Bet ji
sai su pasididžiavimu atkirto? 
kad kliubas turės gražaus pel
no. Ar ne veidmainys toks P. 
Al i k u lėnas, kuris daro žalos 
kliubui su parengimu?

Dabar po laiko Mikulėnas ra
mina . kliubo narius gyvu žo
džiu, o kitas, prisidengęs kores
pondento vardu, per “Vilnį”. 
Abudu tiešija narius, kad ne
nusisekė vakaras, kad jis da
vęs nuostolių iš priežasties be
darbės. Jiedu pasižada ateityje 
pasidarbuoti kliubui. Bet tuo 
pačiu kartu išniekino “Naujie
nų” korespondentą, kuris teisy
bę rašė “Naujienose” apie tą 
kliubo vakarą. Jeigu buvo ne
teisybė, galėjo atsakyti per 
“Naujienas”, o ne per “Vilnį”. 
Kad to nedarė, reiškia Dausa

ba rašyti.
Dar negeras dalykas, kad 

kliubas per neapsižiūrėjimą

skyriai kai kil
iai kraičiuose.
kurie veikėjai ir 
keletą metų prak-

idant išauklėjus

tori jos svetainėje buvo Jauno
sios Birutės vakarėlis.

Tai buvo man asmeniškai 
vienas įdomiausių parengimų, 
kuriuos esu atlankęs šį sezoną. 
Ištikrųjų: visi šaukia, kad rei
kia gelbėti čiagimę lietuvių jau
nuomenę nuo ištautėjimo, kad 
reikia ją palaikyti lietuvių tar
pe. Rašoma rezoliucijos ir pro
gramai tuo tikslu, įvedąma net 
jaunuomenei 
riuose musų

Dirba kai 
veikėjos jau 
tišką darbą,
čiagimį jaunimą bent tinkantį 
tam, kad jis galėtų ateityje pa
vaduoti senius, kurie dar šian
dien dirba visuomeninį darbą.

Kokių gi vaisių davė tas dar
bas? Tai galima buvo pastebė
ti vakar. Tai ve kodėl sakau, 
kad tas vakarėlis buvo vienas 
įdomiausių, kokiuose teko būti 
ų sezoną. Būrys berniukų ir 
mergaičių, vadovaujamų Petro 
Sarpaliaus, atliko nepaprastai 
Įvairų programą. Ir atliko ge
rai atsižvelgiant i programo 
dalyvių amžių.

Štai jums choras, štai or
chestras, štai solistai ir solis
tes. štai choras — dainuoja 
laineles, teisybė, lengvas, bet 
kaip dėl tokio skaičiaus ir dėl 
tokio ūgio sunku ir tikėtis ko 
sunkesnio. Matai prieš save pi- 
ramidą: priešakyje stovi lilipu
tai, kokių trijų keturių pėdų 
aukščio, toliau suaugesni, pa
galios jau netoli jauni vaikinai. 
Matai, kad tiek protingų tėvų 
pastangomis, tiek mokytojų pa
sidarbavimu, paaugiejusieji ne
pasitraukia, bet pasilieka būry
je. Ir todėl gimsta vilties, kad
jaunesnieji, paaugėję, pasiliks trumpi plaukai — mažai arba 
bent iki tam laikui, kai suau- visai nėra proto.
gūsių jų draugijose jie taps pa-’ 
geidaujami nariai.

Nekalbėsiu čia apie jauniau
si uosius. Bet Jaunojoje Birutė- 
e jau randasi, kaip minėjau, 

siek tiek paaugusių. Kai kurie 
ių jau gali gražiai pasirodyti 
kaip solistai. Štai jums Alfre- 
las Alijauskas. Kiek 
vaikiščias. O vienok 
kiai skambina pianą, 
zas Spetila. Tai yra
gesnis jaunuolis. Neprižiūrimas 
tėvų arba papuolęs blogų drau
gų kompanijon jis galėtų jau 
gatvių kampus mindžioti ir 
praeivius užkabinėti. Jis te
žinus vietoje to pasirinko kul- 
turingesnį užsiėmimą, ir kai iš
ėjo smuikuoti solo, tai malonu 
buvo klausyti. Nors dar jauti, 
kad jis mokinys, bet jau ma
tyti, kad turi toną, kad turi 
ugnies. Ir nors liepsna sulai
koma, nors jaučiama “baimė” 
mokytojo, vienok galima spėti,

Ateina vyras pas merginą, ji 
tuojau vadina jį aizkrymo vai- 
gyti-

Jei mergina mato, kad vyras 
doras, tai stengiasi palikti jį 
namie ant visados už šeiminin
ką, o jei ne — tai tik vedas į 
balius.

Jei vedęs vyras nepasiduoda 
inoterei, tai ji ima divorsą.

O jei šeima turi vaikų, tai 
vyras siunčiama kalabuzėn, bet 
ir kalabuzėje būdamas jis turi 
duoną duoti.

Moterų teisės Amerikoje
Moterų teisės Amerikoje yra:
Vyrą paniekinti, o moterį iš

aukštinti.
: Vyrų nubiedninti ir jo pi

nigus suvartoti.
Vyrą arklio vietoje laikyti.
Ir teisme stengiasi vyrą 

kaltintu
Pati nori būti karaliene, o 

ra mulo vietoje varinėti.

ap-

vy-

Merginų drabužiai
Skrybėle raudona — 

apšviesta.
Ploščius rausvas—meilumas.
Pančiakos baltos — skaistu

mas, o juodos — gailestingu
mas.

Batų kulnys aukštos — ženk
lina, nori būti karalienė, o že
mos — vargdiene.

Ilgi plaukai —turi proto, o

velnio

jo? Dar 
kaip pui- 

O ve Juo- 
jau paau-

Fašistinės Tarę- kad netoli tas laikas, kai lieps-
bos. Išėmus tą kliubą, ta Tary
ba susideda iš vietinių indijo- 
niškų komunistų. Minėta Tary
ba pirmiaus pasiganėdino ren
gimu protestų. Iš 1 
darydavo ’ sau puikų 
biznį. Dabar .jų vadai sugalvo
jo pelningesnį biznį, būtent 
rengti parengimus. Jau teko 
patirti, kad jie rengia biznišką 
vakarą Bursaideje. Jeigu tas 
vakaras nenusisektų, prisieitų 
kliubui dalį nuostolių padengti. 
Jau vieną karta buvome pri
gauti su vakaru, nesiduokime 
kitą kartą prigauti. Jeigu duo- 
simės, jie visai nubankrutys 
kliubą. Geriau butų, kad kliu- 
bas atsimestų nuo Priešfašisti- 
nės Tarybos.

Trys nariai suspenduoti, ku
rie neužsimokėjo mėnesines 
mokestis už tris mėnesius. Val
dyba perrinkta, beveik tie im
tys nariai į valdybą įeina ir se
kantiems metams, 
sų J.
susirinkimo, kaip 
protokolų sekretorių, 
ton išrinkti

na išsiverš. j
Arba paimkime Mildą Sarpa- 

liutę. Jos skambinimas melio-
I dijos “Columbine” buvo taip 

tų protestų j nialoniai atliktas, pati meliodi- 
raudona Ha 1°^° nepaprasto gražumo/

munistams

kretoriu

ne-

uz

Trumpa šlebė — ženklas, kad 
nori paroduoti.

šlebė ilga — nori ramaus 
gyvenimo. r -i »

Vyro pareiškimas
Merginos, gerų vyrų jus 

apgausite.
Tik paikius vyrus galite 

nosies vedžioti. .
Protingas vyras dėl jūsų pen

kinių neblaškys, nes jis žino, 
kur jas padėti.

Protingas vyras žino, kad 
graži yra ta, kuri yra graži; 
kad negražių galima pagražinti, 
bet ne ilgiau, kaip vienai va
landai.

Padori mergina sakys vyrui: 
padek pinigus, kad butų jų rei
kalui esant.

“Aukso kasėja” gi padės vy
rui juo greičiau pinigus išleisti.

Gyvenimui dėsniai.
Protingas žmogus žiūrės, kad, 

statant namą, butų pamatas 
tviitas; taip jis turi žiūrėti ir 
i gyvenimų.

Vyras turi turėti 
kiu su moteriške,

pinigų sy- 
jei mano

sulig išga-Rakandus pirkti 
les; ir vendas gauti.

. _ _ Vyras turi moters klausyti, o
kad sukėlė klausytojus, žinoma, moteris vyro.
tiek lietuviai, tiek kitataučiai j Viskas turi būti daroma su 
nedaug Sarpaliučių teturi. Bet abiejų žinia.
kaip tik todėl dar smagiau yra, 
kad jų visi atsiranda lietuviuo
se.

Vienas nemalonus įspūdis 
betgi teko išsinešti iš vakarė
lio. Publikos buvo mažai. Musų 
patentuoti patriotai, kurie kal
ba ir kurčiams apie savo lietu
vybę, kaip tik pasižymėjo tuo, 
kad nei vieno jų nesimatė šia-j Įsižiūrėjus ir saulėje galima pa

stebėti dėmių. — Reporteris.

— Gyvenimo tėmytojas.
Prierašas. Gyvenimo tėmyto- 

jas pasakė aiškiai ir atvirai, 
ką jis mano. Be abejonės, dau
gelis su jo manymu nesutiks.

straipsnis arba tokia žinia, ku
ri butų visiems palikusį? Ne 
veltui juk sakoma, kad gerokai

me vakarėlyje. —Reporteris.

Pirmininkas
Kirku darė planus' pirm 

prašalinti 
o jo vie-

J. Kirkų, kuris yra 
indi,joniškiems ko-i 

Jų planai neišsipil-1 
senąjį protokolų |

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St Chicago,

Star
sumu

šė Modern Woodmen of Ameri
ca tymą (jauktą) West Pull
man parko auditorijoj.

Golden Star gavo 16 mazgų 
prieš 9.

Tai yra devintas “straight” 
paeiliui laimėjimas 
Star kliubiečių.

Ateinantį ketvergą 
Star kliubo basket bąli 
loš Strumilo svetainėje su sve- 10900 Mi n A 
timtaučių tymu iš North Side, rėtumet mokintis, 
kuris dar nėra pralošęs nė vie- 1  
no lošimo.

Pereitą ketvergą į Roselandą
, i. •! i tz s r t • i : oeKmauieni, gruouzio u., ±ubuvo atsilankęs K. of L. jauk- vaj ryto, Lietuvių Auditorijoj įvyks 
tas iš Cicero, III. Bet pralošė, 
Golden Star kliubiečiams 
rius 4 mazgus viršaus, 
27, prieš 23 mazgus K.
(Vyčių). — R.

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St..

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. Ą. R. BLDMENTHAL 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Golden

Golden i 
lošėjai

pada- 
bu tent

Lietuvių bylos 
' teismuose

PRANEŠIMAI
Roseland, III. Anglų kalbos mo

kykla prasidės ketverge, gruodžio 15 
(į, 7:30 v. v., Aušros kambariuose, 
10900 Michigan Avė. Taigi kurie no- 
njŲuinvu iiiuntiiviS, tai atsi lankykit, 
nes da vietos yra. Kviečia Komitetas

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Tclephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

I’AISKATA
; Sekmadienį, gruodžio 18 d., 10

• — ■ • - .7 - v ~ « * — — ~ - v ~ T ' V ’

L. S. S. 4 kuopos rengiama paskai
ta temoj “Maisto problema”. Prele- Į 
gentas K. Augustinavičius aiškins Į 
apie tai, kaip mokslas prisidėjo prie) 
maisto ištekliaus padidinimo.

• — Komitetas. 1

PASIPIRKTI “Naujienas” pavie
niais numeriais galite gauti pas mu
sų naują agentą Karolių Obečiuną, 
4602 S. Rockwell St., Brighton Parke

North Sidės Draugijų sąryšio susi
rinkimas bus trečiadieny, gruodžio 
14, Nuosavoj svetainėj, 7:30 vai. va
kare. Valdyba.

Angelą Lukas prieš Antaną 
Luką, bylos Nr. 467745, Su
perior Crt., divorsas.

Jonas Karbokis įprieš Peter 
Brandt, bylos Nr. 467752, Su- 
perior Crt., dėl $15,000.

Peter Pakstis prieš Vincent 
Milarzewicz, bylos Nr. 467764, 
Superior Crt., dėl notos $2,380.

Josephine Sarpalius prieš Ka
rolį Sarpalių, bylos Nr. 467790, 
Superior Crt., divorsas.

Michael Kiras ir kiti prieš 
Wm. C. Gorman, J. Reyley ir 
Mrs. C. Paul, bylos Nr. B. 155,-- 
141, Čireni Crt.,-uždaryti trust 
deed’ą sumoje $1000. . į

Peter Orlowski prieš Valeri
joną ir Josephinį Kvietkauskus 
ir J. P. Waitches, bylos Nr. 
155190, Circuit Crt., uždaryti 
trust deed’ą.

John Bipolis įlies'Juliją Ri- 
polis, bylos Nr. 467872, Supe
rior Crt., divorsas. i

Petronėlė C. Toleikis prieš 
Frank Toleikis, bylos Nr. 467,- 
878, Superior Crt., divorsas.

Jehnie Lūkės prieš Edvardą 
Lūkės, bylos Nr. B. 155233, 
Circuit Crt., divorsas.

Bruno Shimkus prieš John 
P. ir Bessie Spitlis, bylos Nr. 
B. 155236, dėl

John Norbut
& Anna Elida
Wildman, 
uždaryti 
$800.

Mary
WalteF Matuszevich, bylos Nr. 
B. 155372, Circuit Crt., divor
sas.

Valerija Brbchas prieš Paul 
K. Bruchas, bylos Nr. B. 155,- i 
428, Circuit Crt., divorsas.'

Justin Baltūsis prieš John W.' 
Corsey ir Joseph & Mary Na- 
verauskas ir kitus, bylos Nr.1

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys priešmetinį susirinkimą gruo
džio 14 d., r ' 
Halsted St.
Nariai yra prašomi laiku ir skaitlin
gai atsilankyti, nes bus renkama 
draugystės valdyba ateinantiems 
1928 metams. Ig. Žilinskas, rast.

Lietuvių Auditorijoj ant 
Pradžia 7 vai. vakare, •

Humboldt Park Lietuvių P. Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks 15 d. 
gruodžio, 1927 m., Humboldt Macca- 
bee svet., 1621 N. California Avė., 
Chicago, III. 2 lubos, 7:30 vai. vak. 
Nariai turi dalyvauti, nes bus valdy
bos rinkimai dėl 1928 metų.

A. Valskis, sekr.

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

bylos
trust

partnerystės.
prieš

Bearly
Nr. B.
deed’ą

Charles 
ir John
155281, 
sumoje

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojaa

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III.

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

Matuszowich j^rieš J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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. Victory 4088

Lietuviai Advokatai

MARCINKĖNAS 
su šiuo pasauliu 

Gruodžio 13 dieną, 11:10 valan
dą ryto, 1927 m., sulaukęs 33 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėdybos, Švenčionių apskričio, 
Vidiškių parapijos, Antakme- 
nės kaimo, išgyveno Amerikoj 
15 metų, paliko dideliame nu
liūdime brolį Mikolą ir brolie
nę Elzbietą Amerikoj, o Lietu
voj broli Kazimierą, 2 seseris 
Eleonorą ir Elzbietą ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4335 S. Wood St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 16 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio’ sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. J. Martinkėno gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laįdotuvėsę įrj suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Broliai, Seserys ir Gimines.

• Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

JUOZAPAS
Persiskyrė

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
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A. A, SUKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395
■ + .. ......- • ' ----  ■ —

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan At^nue 
,Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Telefonas Pullman 6377

25 METĮJ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikinto 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bklg., kamp. 18th St., 3 augštas 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai

Tel,

A.A.OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais 1
3241 South Halsted St.

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

PėtnyČios.

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 Are.

Tel. Republic 7868 
. r .CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 
i Phone Victory 1115

Baigusi ak u š e-

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

. K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 

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.1 — Ab-1 

sraklai. — Jngaliojimaj. — Paskola! 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank ....

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ 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 egzaminavimas daromas 
su elektra,pa lodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

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

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

Nedėlioj imu 10 iki 1.

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

Tel. Kenwc >d 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

3464 South Halsted Street
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. Rockvvell St.
CHICAGO, ILL.

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

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

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestern 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

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos/: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Office Boulevard 7042
DR.,C. Z. VEZELIS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

(Cvnlinued on page b)
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Lietuviai Daktarai
(Continued froin 7)

Bk. M ARGERIS
.1421 South Halsted Street

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

Telefonas Buulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:

Trečiadienis, gruod. 14, ’27NAUJIENOS, Chicago, III.

iki

Personai
Asmenų Ieško

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

FONOGRAFAS IR
- VARGONAI, 

atiduosiu abudu už $45.
6136 So. Halsted St.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
toileto outfitas $10, 1753 N. Cicero 
Avė. Berkshire 4772.

SOFT DRINK, 
Pigiai, nes vie- 

Pardavimo 
Geras biznis, vi- 

Turiu par-

Educational
Mokyklos

Miscellaneous
{vairus

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Te?. I)rexel 91P1
DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St., Chicaso
arti 3Ist Street

VaL.ndos: 1—3 po |><et, 7—8 vakare. 
JV‘‘<iėh"omis it šventa*!. >0—12 dieną

AR JUS NORITE 
didesnį užmokėsiu, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos painokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
čiui Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina 
tr.e važiuoti. Instrukcijos $15.00 i) 
daugiaus.

SCHOOL 
1507 W. Madison Street 

PF.DF.KAL AUTO FNG1NEERINO

E! .ECTRIC KONT RA KTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Jvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 

2522 So. Halsted SL, Chicago.
Phone Victory 7452

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano pilnas išegzamma- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pasakys po galutino

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. t.oomis Street 
kampas 18th St. ir Blue tsland Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7- 9 vai. vakare !

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

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. Armitąge, 0908

SOUTH SAIDĖJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

SUGEDUSIUS arba sudaužytus 
automobilius pataisome.
Patelefonuokit BOULEVARD 9421 

O mes tuojaus priputo m į pagelbą, 
su trokine mašiną, nutrauksim kur 
norėsit.

MORGAN ST. AUTO 
R EPĄ IR SHOP 
3407-9 So. Morgan St. 

JOHN M1KŠ1S

į išegzaminavimo — kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackscn BIv., 

netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. 

Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Neuė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

JSIGYK1T Kalėdoms Radio set^. 
Mes turime jų daug, jus rasite čia di
delį pasirinkimą, labai pigiomis kai
nomis. Ekspertai radio taisytbjai.

Cash arba išmokėjimais.
• T. W. COLBERT

344 East 71st St. 
Triangle 4113

PARDUOSIU jūsų pasiūlyta kai
na, grojiklius pianus, uprigbts, pe
čius, victrolas, ir t. I., kad padarius 
vietos dėl naujų.JOYCE BROS CO.

5711 So. Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

JEI JUS norite tikro radio pa
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP, 
3428 W 68rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

PARDAVIMUI 
visas arba pusė, 
nas negaliu apsidirbti, 
priežastis — liga. C 
šokių tautų apgyventa, 
duoti greitai.

Atsišaukit
2500 W. Pershięg Rd.

PIGIAI parsiduoda kendžių Sto
ras, lietuvių apgyventa vieta. Atsi
šaukit vakarais. 3528 S. Halsted St.

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

PARDAVIMUI barbernė irpool 
room, su namu arba be namo.

Savininkas,
6606 So. Robey St.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
ir lunch room. Turiu greit parduoti 
ir todėl leisiu pigiai. 953 W. 16 St.

Real Estate For Sale
_ _Nitmai-žem< _ Pardavimą!_____

MAINUI 2 flatų, mūrinis namas; 
mainysiu ant fanuos arba biznio, 
norėdami išmainyti formą ar kokį 
biznį, kreipkitės prie

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted st.

Victiry 4898

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vanos, elektra, naujas 
furrtas, 3983 Vernon Avė., kaina 
$5,000, su mažu cash {mokėjimu. 
H. J. Coleman &. Co., 129 E. Persh- 
ing Road. Tel. Boulevard 7769.

, TAS YRA VERTAS
$500

AtsineŠkit su savim. Pirkit tie
siai nuo statytojo, 99 ir Morgan, 3 
nauji moderniški bungalovv, 5 di
deli kambariai, stikliniai porčiai, 
aržuolo trinias, litas 33x125, 
$7850, įmokėti $1000, kitus išmokė
jimais. Netoli R. I. ir Halsted. K. 
KLOOSTERMAN, budavotojas, 7945 
Prairie; Stevvart 8730.

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS — ,

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 1 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 1 
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. I8th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį Su. Shore 2238, Bou.evard 6488

i MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au- 

Į tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 

i ir reikalingą asmenybę susi
tiki su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui

Furniture & Fixtures
_______ Rakandai-Įtaisai_________

Atsakančiame 
Sandelyj 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA

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

126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio 
valgomo kambario setai, $35 ir dau
giau.

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

250 kaurų visokio didumo $12 
daugiau.

75 Cowell ir šiaip pavienių 
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, nedėlio- 
mis iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

1)1. 80 akrų farma, 54 mylios nuo 
Chicagos, namas, barnė ir tt., kaina 
$12,000, cash $5000. Tel. Austin 
3074.

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bile už kokią gražią ir 
naujos mados murinę bungalovv, vis
kas yra moderniška. Geriausis barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma- 
tykit mane šiandie. M R. HULL, 3801 
N. Cravvford Avė. Tel. Irving 3631.

FARMA 157’/2 akrų, Melrose, Wis.' PARDAVIMUI gražios cottages, 
10 karvių, 4 telyčios, murinės po •> kambarius, tile ya- 
-4 --j vištų nos* elektrinės ledaunės, garu šil- 

rmęinos domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
/į ąpžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar- 

Box 1009
ba phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
te šį skelbimą nuliesime $250 pigiau

.Galit pasiskolinti pini
gų be komiso 

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

tik parankiau dėl jūsų j fneg jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Rosaland Motor Car Co», 
10857 Michigan Avė.

IR
Mes

ir 
ir

ir

kres-

Miscellaneous
Įvairus

KAM turit šalti šią žiemą, men 
■ vesime namų apšildymą be jokio 
linokėjimo ir į 24 mėnesius dėl j
išmokėjimo. Garu ir karštu, vau-. j{es 
deniu apšildymas. Apskaitliavi- jinj. 
mas dykai. 221 E. 77th St., arba ' 
Del. Triangle 8234.

LECTRIC kontraktorh;.
Seniausias iš lietuvių, frur duod« 

ižganšdinimą. Į vedam elektros dra 
us, motorus, taisom elektros reik 

rrenys, fikčerius ir t. t.
V. P. Stephan Electric Co., (notinc.
Z522 So. Halsted St., Chicagc

Phone Victory 7452

darome taipgi 1, 2 ir 3 morgi- 
labai pigia kaina. Pasimatykil 

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

Kampas Hermitage Avė. 
Atdara panedėlyj, utarninke, ketver
ge ir subatoj iki 8:80 vai. vakaro

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

i SALES managęrio. Greitas par-į
davinėjimas. Labai gera vieta,!

, 50% komiso. Room 1113, Straus:
Bldg., 310 So. Michigan Blvd.

dau-

NA-
KU-
NE-

Telephone Yards 0994

DR. MAUHICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos: ___  __ ____ ........... _
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų.; J turime didelį pasirinkimą pium-1
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną Ibingo reikmenų. Atdara vakarais

Res. Telephone Plaza 8203

LIETUVIAI, kam iums šalti Šią' 
.’iemą. Kuomet tik biskį įmokėjus j 
mes atvešime į jums namų apšil-į 
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Anskaitlia- 

, ’-imas ir planai dykai. Mes taip-

GYDO

Įbingo reikmenų.
, iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING 
HEATING SUPPLY CO., 5201 \V

(Grand Avė., Berkshire 1321.

and

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

RUBIN BROS.

DR. J. W. BEAUDETTE !
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO,

1800 So. Ashland Avc.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—8700
Chicago

Valandos:
Nuo 2 iki 1:30 ir nuo 7 iki 10.

Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų |
TELEFONAS CANAL 0464

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

Yra 7 arkliai, 
18 kiaulių, 19. paukščių, 100 
Visos reikalingos farmų i... 
Upė bėga pro šalį, ir ežeras prie 
pat fanuos. Mainysiu j 2, arba 4 
pagyvenimų namą.

Atsišaukit
POVILAS PETRULIS, 

3017 W. 58 St.
' Prospect 3491

Real Estate For Sale
Namai-Žemt Pardavimni

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. f

Chicago, III.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2103 W. 63rd St.,. Suite 3.
Prospcct 1028

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

Nedelioj pagal sutartį

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

CLASSIFIEB ADST
STOGŲ dengimui materiolas, rau

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

Educationa)
Mok vldo*

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mea išmokinsime jus Designing, 
kirpimo Įr siuvimo į trumpą laiką ir j

vapigiai. Mokiname dienomis 
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

ir

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHKAEUER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

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

Vakarais nagai sutarti.
Įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse

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 mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje

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

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 
Phone Victory 9634.

jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus, j--------------------
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums v'RATTTTT'V 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- Į tVIvAlJ 1 U V 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi-, 
te abelnai ir visose mokslo šakose I 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviui 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
3106 So. Halsted St^ Chicago, III.

ų f/kčeriaj 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Kan
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So, State Street

KUOMET JUMS REI- 
1 KIA PINIGŲ 

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 e 
natarnavimas.

REIKALINGAS BARBERYS, dar
bas ant visados. 3344 S. Halsted St.

REIKIA 2 patyrusių shearmenų į 
geležies atkarpų jardą. Argo Iron 
and Metai Co., 1662 Elston Avė.

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 walnut miegrui
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio 
tiesalas ir paveikslai.

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

pa-

IŠSIMAINO 30 flatų naujas kam
pinis muro namas, 15 flatų po 3’/2 
Kambarių, 15 flatų po 4 kambarius. 
Mainysiu i mažesnį namą, garadžių i 
gaso’ino stotį arba Road House.

IŠSIMAINO kampinis bizniavus 
namas su biniu, mainysiu Į didesnį 
namą arba garadžių.

Kreipkitės
F. G. LUCAS j
4108 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 5107

FurnisKed Rooms

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Laafyette 6738-6716

Mes perkame

Lietuvos Bonus

J. S. L0WITZ
318 So. Dearborn St.

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 820 Central 6260

; RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vaikinam, šiltu 'vandeniu ir

1 garu, šildomas. Transportacija labai
1 gera. 6815 Emerald Avė., 1 lubos.
1 Normai 7339.

SAMPELINIAI rakandai 50% pi-; 
giau. Metalinės lovos specialumas, 
matrasai, springsai, visoki rakandai 
pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6335 So. Ashland Avė. 

Buvus Califofnia Sample Furn. Co.

For Rent

Ateikit tuojau
Gražus 3 ir 4 kambarių

si kambariai dideli ir šviesus, 
čium šildomi. Viskas naujai 
ruota ir išmalevota, elektra, 
Iransportacija.

Matykit
MR. SAWICKY, 

210 W. 50 St.
1 fl. dėl raktų 

Ąpžiurėkit tuos flatus 
tuojau.

apart- 
metai, 495(p58 Wentworth Avė. Vi- • 1 1--- • ... •----- pe_

deko- 
gera

RAKANDAI nauji ir vartoti. 
Duofold setai $95, \valnut mieg- 
muimio setas, $79, kaurai, val
gomo kambario setai, pianai, 
vietrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

KAS ieškot bargenų Marquett« 
Park kolionijoje, štai yra pas mus 
45x125 lotas prie Marųuette Road. 

į su visais improvementais, apmokė
tas, greitam pardavimui kaina tik 
$3,500.

Lotas ant 69th St. prie Campbell 
Avė. su visais improvmentais ap
mokėtas. Kaina $1850.

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

Rezidencijos
Avė. arti 7Ist 
vimo $1550.

5 kambarių 
63rd ir Kedzie 
gatvės ištaisytos ir išmokėtos, 
na $2500. įnešti $1500, arba mainys 
ant gero loto.

A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

lotas ant Washtenaw 
St. Del greito parda-

medinis cottage arti 
Avė., geroj apielinkėj, 

Kai-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedelioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- 
age, klauskit M R. IRVING.

$250 pigiau atsinešus šį skelbimą
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga

lovv, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
deli, 6742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ba flatinj narna, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

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

»- ...  — -------- ' .........—X---------------------------

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

Išpardavimas ( 
Bargenai

Iš sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 

$800 grojiklis pianas, 100 ro- 
lekių ir cabinet, ....................... $125

$700 grojiklis pianas, gražus, $90 
Baby Grand pianas, visai nau

jas,, ........................ z............. '........ $225
Visokių Victrolų ....................... $5

Upright pianai, gerų išdirbimų, $20 
Išmokėjimais arba 10% 

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

Englewood Piano 
House

6512 So. Halsted St.

$35

$15
$6
$3

Tie 
pilnai 
tos ir 
vorą.

Gruodžio mėnesyj tiktai 
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

nuleisime jums 10% pigiau 
3 šmotų parloro setas ..............
7 šmotų valgomo kambario se

tas ...... ....................................
Gasiniai pečiai ................. ............
Pastatomos liampos ..................

ir aukščiau
3 tikri vvalnut miegruimio setai» $65
4 šmotų vvalnut miegruimio se-<

tai .............................................. $119
Kietoms anglims pečius ........... $15

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, vietrolos, 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schwarts Bros. 

Storage Co. 
640 E. 61st St.

4 FLATŲ BARGENAS 
prie 67 St., netoli Champlaine Avė., 
4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply
tų, moderniškas, garu šildomas. 
$4,000 cash, kaina $17,500. TURI 
BŪT PARDUOTI ŠI MĖNESĮ.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. Stale St.
Tel. Wentworth 5702

JEI JUMS REIKIA PINKAI 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

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

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

tuos bargenus 
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

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

O

namai, 
plieno

kambarių 
presuo- 

konstruk-

Miscellaneous for Sale
' , Įvairus Pardavimai

KIMBALL grojikliai pianai, biskį 
vartoti, su benčiumi ir roleliais, $85.

.................. .................. ..........Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland 
me 2 mažus morgičius už jusu na- i Avė. 1 fl. front.
mtį N. W. Šule, nebrangiai, be įmo------------ --------------------------------- —

vrr*' nrTl t■v"'™ ' 100 EI'EC™C Radios, 6 tūbų,ADVANCE REALI Y CO., . įrengtas, kol jų yra, $98.50, 1 me- 
491b Irving I ark blvd. | taį dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland

—------ ---------------------------------------- Avenue.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ 
ŠVENTĖMS?

PINIGAI PASKOLAI. Padarysi-

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėm*, dresiukėms ir 
himberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAIČIA 
504 W. 33rd St., prie Normai 

Chicago, III.
Avė.

TURIME pinigų 2 morgičiajms, N. 
arba N. W. side, 4% komiso, 6% 
nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 4528 Lavvrence Avė , 
Tel. Palisade 6016.

PARDUOSIU 
pianą už $110, 
6136 
floor.

South Halsted

savo $700 grojiklj 
suoliukas, roleliai.

Street, Ist

Business Chances
Pardayimui^B^CTiaj

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

PARDAVIMUI, soft drink parlor, 
pigiai, 2125 W. 63rd St.

Mi v
I

kHUmiUj

vakarus

karo 
lotas
nuo 

Wag-

Tikrai Gražus Namai
Tiktai keletas dolerių įmokėti 
kitus kaip rendą.
Jei jus ieškot namo 
Pamatykit šitą 
NAUJI 

rezidencijų 
tų plytų,
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, viena 
skiepe, kita f rentiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno 
presuotų plytų garažas, 
50X32.
Wilmette Lake Avė. iki 
nėr Road. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba 
Road iki Lake Avė., 
į rytus iki Wagner 
kui Wagner Road į 
namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenview, III., 
Telefonas Glenvievv 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

Waukegan 
Lake Avė. 
Road, pas- 
šiaurę iki

. K A TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO 
KO NEBENORI 
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
garažas i
farma 
morgičius

MES DUOSIME 
KĄ NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
atvažiuok — 

dykai 
sveiki 

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

Canal 4960

ar

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. Western Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be {mo
kėjimo bile kokį bungalovv arba 2 
flatų namą.

LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 
i vakarus nuo Manheim Rd., geras 
pirkinys už $2400, ’/ž cash. Imkit 
Westcnester “L” iki Bellwood Avė 
stoties. W. S. BOOLS CO., Phono 
Belhvood 4818.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 
§. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
U79.

NAUJAS 19 apartmentų namas, 
pasirinkimas North Side apielinkėj, 
namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
bungalovv, Edgebrook Manor, 400 
akrų farma į Taylor, Wis., 2 lo
tai į Niles Center, 2 lotai North- 
brook, 1 lotas 2140 !S. Homan Avė. 
Mainysim į tą ką jus. turit.

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas; palinktoj apielinkėj.

PARDAVIMUI spaniškas bunga
lovv, kampas, 50x125, Edgebrook 
Manor, netoli Devon ir Forest Pre
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER 
1103 Belmont Avė., Pensacola 9319

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalovv ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalovv randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės .

6409 So. Kedzie Avenue

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

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


