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Kantone esą sušau
dyta 600 komunistų
Del masinių areštų ir egzekuci

jų, tūkstančiai komunistų bė
gų į Hankovą

KANTONAS, Kinai, gruod. 
19. — Pasiryžus padaryti galą 
komunistų darbuotei, Kinų vy
riausybė masėmis areštuoja ko
munistų vadus ir jų sekėjus ir 
baudžia, mirties bausmėmis. 
Sako, kad per pastaras kelias 
dienas Kantone buvę sušaudy
ta šeši šimtai komunistų.

Sovietų konsulas sušaudytas

Pranešimai sako, kad sovie
tu Rusijos vicekonsulas buvęs 
taipjau sušaudytas.

Daugybė kiniečių kraustosi į 
Honkongą. Sako, kad Kantono 
apygardą apleidę jau apie du 
šimtai tūkstančių asmenų.

Pabėgėliai pasakoja baisias 
istorijas apie sušaudymus

HONKONGAS, Kinai, gruod. 
19. — Nors komunistų judėji
mas Kantone tajio masiniais Į 
areštais ir egzekucijomis pa
tremptas, kitose Kvantungo 
provincijos dalyse komunistai 
dar tel>čveikia.

Į Honkongą plaukia 
ta učiai pabėgėlių, kurie 
koja baisių istorijų apie

tuks- 
pasa- 
masi- 

įies skerdynes Kantone ir kitur.
Jie sako, kad Lukfunge per 
ne ramumus buvę apie tūkstan
tis žmonių užmušta, Čipsinge 
apie 500 ir Muilunge apie 100. 
Visi tie miestai ir rytų Kvan
tu nge.

Rado farmerį ir jo 
sūnų sukapotus

DACU-LA, Ga., gruod. 19. — 
Farmoje, netoli nuo čia, rado 
negyvus, kirviu sukapotus, 
farmerį Jinią Dennifieldą ir jo 
suftų, devynerių metų amžiaus 
vaikų. Policija mano, kad jie 
buvo plėšikų užpulti ir nužudy
ti.

Pakorė žmogžudą
SPRINGFIELD, 111., gruod. 

19. — Kalėjime čia andai bu
vo pakartas James Hayes, mir
ties bausmei pasmerktas už už
mušimą kirviu moteriškės Dolly 
Flatt’ienės.

Hough grįžta iš Kinų
HONKONGAS, Kinai, gruod. 

19. — Kontradmirolas Henry 
H. Hough, daugiau kaip dve
jus metus tarnavęs Jangtse 
vandenyse, vakar išvyko j Jun
gtines Valstybes.

$100,000 gaišius Moline

MOLINE, III., gruod. 19. — 
Kilęs gaisras vakar čia pačia-' 
me vidurmiesty sunaikino vie- Gaisre, kurs netoli nuo čia sū
nų teatrą ir keturias krautu- naikino farmerio Donovano na- 
ves. Nuostoliai siekia daugiau mus, sudegė ir jo du maži, vai- 
kaip $100,000. kai.

Hearstas neteisingai 
kaltino senatorius

Senato komisija rado Borah, 
I^iFolJette, Norrisą ir Hefli- 
nų nekaltai Hearsto apšmeiž
tus

WASHINGTONAS, gruod. 
19. — Specialinė senato komi
sija, tyrinėjusi Hearsto laik
raščių paskelbtus “Meksikos 
dokumentus,” turėjusius paro
dyti, kad Meksikos preziden
tas Calles davęs $1,215,000 ke
turiems Jungtinių Valstybių 
senatoriams papirkti, surado, 
kad pono Hearsto kaltinimai 
buvo ik' jokio pagrindo. Komi- 
<ija surado, kad senatoriai Bo
rah, LaFollette, Norris ir Hef- 
in nėra nieku 
ir Hearstas, 
apkaltino juos 
papildė biaurų

bud u susitepę, 
kurs l?egėdiškai 

dėl papirkimo, 
šmeižtą.

iš-Lindbergho motina 
skrido Į Meksiką

DETROIT, Mich., gruod. 19.
Pulkininko Charles A. Lind- 

bergbo motina, Evangelinę 
Lindbergh’iene, šiandie kaip 
1(1:15 prieš pietus išskrido j 
Meksikos Miestą, kad ten pra
leistų Kalėdų šventes kariu su 
sunumi. '

Ponia Lindbergh’ienė skren
da Fordo trimotoriniu aeropla
nu, kurį pilotuoja prityręs 
ivia torius Harry Brooks. Tuo 
^ačiu aeroplanu skrenda dar 
W. B. Stout su žmona, Luis 
Lejus, Fordo Motor kompani
jos atstovas, ir Harry Bussell, 
inžinierius ekspertas. »

Kai kain Santa Claus 
bus begalo dosnus

Biznio ir pramonės dalininkai 
gaus Kalėdoms 400 milionų 
dolerių dividendų

NEW YORKAS, gruod. 19.— 
Amerikos biznis ir pramonė 
savo dalininkams suteiks Kalė
doms gražių dovanėlę. Kaip ap
skaičiuoja, jie gaus apie 400 
milionų dolerių, ar daugiau, 
ekstra dividendų.

Vien General Motors korpo
racija savo .57,000 akyininkų 
išdalins Kalėdoms 43 milionus 
dolerių. Du Pont korporacija 
savo stockholderiams, kurių 
yra apie 14,000, pažers daugiau 
kaip 11 milionų dolerių divi
dendų, o Michigan Central ge
ležinkelis ir Westem Electric 
kompanija išdalins savo akci
ninkams kiekviena po 9 milio
nus dolerių.

DU VAIKAI ŽUVO UGNY

MERRILL, Wis., gruod. 19.—

. ; V.

• i Atlantu* and l!c.<*Hk*

Specialinė Jungtinių Valstybių senato komisija, kuri tar lė Hearsto laikraščių paskelb
tus “dokumentus” dėl keturių senatorių papirkimo. Hearstas kaltino, kad Meksikos prezi
dentas Calles, būtent, davęs $1,215,009 senatoriams Borah, Larollette’ui, Norris’ui ir Heflin’- 
ui papirkti. Komisija rado, kad Hearsto kaltinimai buvo nie ao nepamatuoti, 
nariai paveikslėly yra (iš kair 
Robinson ir Wm.

Komisijos 
dešinėn: sėdi — David A. Reed, pirmininkas; Joseph T. 

C. Bruce; stovi — Iliram W. Johnson ir Wcsley L. Jonės.
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Santykių nutraukimas buvus 
vienintelė priemonė padaryt 
galą sovietų agentų pragaiš
tingiems darbams Kinuose

Stalinas valo komu 
nistų partiją

suvažiavimas Mask- 
dar 98

Partijos 
voj iššlavė laukan 
opozicijos vadus

MASKVA, gruod. 19. — Ko
munistų partijos kongresas nu
tarė išmesti iš partijos dar 98 
žymiausius opozicijos vadus.

Tarp tų, kurie duba r išmeta
mi, yra Rakovskis, buvęs sovie- 
;ų ambasadorius Franci jai; Le
onas Kamenėvas, buvęs vienas 
žymiausių sovietų valdžios va
lų; Karlas Radekas, žurnalistas; 
’iatakovas, buvęs sovietų eko
nomines tarybos vicepirminin
kas; Naševičas, buvęs karo 
vicekomisaras, ir Sapronovas, 
iuvęs centralinio vykdomojo 
komiteto sekretorius.

Išmetimo rezoliucijoje opozi
cija kaltinama dėl ėjimo išvien 
su proletariato diktatūros prie
šais, ir pareiškiama, kad cent
rai! nis vykdomasis komitetas 
turis pavartoti priemonių argu
mentais laimėti atgal Trockio 
opozicijos šalininkus, o nepatai
somus — mesti laukan.

Trockis reikalauja žodžio 
laisvės

Opozicininkai įteikė kongre
sui dvi peticijas. Vienų jų, ku
rioj išdėstomos Trockio pažval- 
gos, yra pasirašę Bakovskis, 
Radekas ir Muralovas, vyriausi 
Trockio šalininkai. Antroje 
išdėstomos pažvalgos Zinovje- 
vo, kuris nesenai buvo kartu 
su Trockiu išmestas iš partijos. 
Pastarųjų peticiją pasirašę Ma- 
nejevas, Bakalejevas, Jevdoki- 
inovas ir Adolfas, visi žymus 
opozicininkai.

Trockio šalininkai savo peti
cijoje reikalauja sau teisės lai
svai skleisti savo pažvąlgas, tuo 
tarpu kai Zinovjevo šalininkai 
kad ir reikalauja, idant jiems 
butų palikta teisė laikytis savo 
pažvalgų, bet pasižada susilai
kyti nuo jų propagavimo.

Kongresas reikalauja pilniausios 
kapituliacijos

Kongresas lėčiau reikalauja 
pilniausios opozicininkų kapitu
liacijos, nurodydamas, kad Zi
novjevo prižadėjimas nieko ne
reiškiąs, kadangi 
neatsižadąs 
ginklo.

Kartu su 
kongresas likvidavo senų Sap- 
ronovo opozicijos grupę, kuri

jis vis tik 
savo ideologinio

išmestais vadais,

Korėjiečių riaušės 
prieš kiniečius

kreipėsi j 
prašyda- 
gyvenan-

TOKIO, Japonija, gruod. 19. 
— Riaušes prieš kiniečius Ko
rėjoje vis dūlėja, nežiūrint po
licijos pastangų jas suvaldyti. 
Policijai į pagalbą veikiausiai 
bus pašaukta kariuomenė.

Seule, Naigairi ir kitur per 
riaušes vakar buvo dvidešimt 
du kiniečiai užmušti ir dauge
lis kitų sužeisti. Seule Kinų ge
neralinis konsulas 
generalgubernatorių 
mas, kad Korėjoje 
tiems kiniečiams butų suteikta 
pilniausia apsauga.

jspėja korėjiečius Mandžurijoje

Harbine Japonų konsulatas 
išleido gyvenantiems Kirino 
provincijoje korėjiečiams įspė
jimą, kad jie nebandytų orga
nizuoti 'pasipriešinimo prieš 
tariamus kiniečių persekioji
mus, kadangi Japonų vyriausy
bė daranti reikalingų žingsnių 
apsaugoti savo pavaldinių in
teresams Mandžurijoje. Kirino 
provincijoje gyvena apie milio- 
nas korėjiečių išeivių.

Vokiečių metalurgijos 
sąjunga atmetė arbi- 

tratoriaus spren
dimų

ESSENAS, Vokietija, gruod.
19. — Metalurgijos 
sąjunga, didžiausia 
metalo darbininkų 
ja, nutarė atmesti 
riaus sprendimą 
ginče su metalo įmonių savi
ninkais. Sąjunga randa tą 
sprendimą nepatenkinamą.

[Arbitratoriaus sprendimas 
nepatenkino nė fabrikininkų, ir 
jie tą sprendimą atmetė pir
miau.]

darbininkų 
Vokietijoj 

organizaci- 
arbitrato- 

darbininkų

ANGLIJA SUSILAUK® DIDE
LIŲ ŠALČIŲ

LONDONAS, gruod. 19. — 
Didžiųjų Britaniją atlankė toki 
šalčiai, kokių ji per daug metų 
neturėjo. Nemaža žmonių mirė 
dcl šalčių. Škotijoje tokių šal
čių nebuvo per trisdešimt dve
jus metus. Dagi Temzos upė da
linai užšalo. Kai kuriose krašto 
dalyse sniego taipjau daug pri
versta.

Nepaprasti šalčiai siaučia ir 
Francijoje.

veikė jau daug anksčiau ne kaip 
Trockid fakcija priėmė konkre
čių formų.

Latviai suėmė 17 
sovietų šnipų

LONDONAS,
Exchange Telegraph pranešimas ti.”
iš Rygos sako, kad Latvių vy- Gen. Čian Kaišek laikė su ki- 
riausybė areštavus septyniolika t,ljs vadais konferencijų, ir po 
tariamų sovietų Husijos šnipų. |(> pasiuntE poniai Sun .Tat-Sen’- 
šnipai buvę suimti Rygoje, l)i- 
naburke ir kituose Latvijos 
miestuose.

Angliakasiai puolė 
streiklaužius; 

du sužeisti
CANTON, 111., gruod. 19. —

Kadangi kasyklų savininkai umwo i>v „vv .........
praeitą savaitę paskelbė, .kad ^fsija ^sityčiojo'iš ben- 
nuo šio laiko algos darbiniu- dradarbiavimo, klastingai griau- 
kams sumažinamos iki nor- dama D.ro Sun jat.Seno prin- 
mos, kuri buvo mokama 1917 cų)US |r politinius siekimus. Čia 
metais, angliakasiai tuojau i)en(|raj manoma, kad jus ne 
laikė protesto mitingą ir nu-[gavu nonj paRiliekate Rusijoje, 
tai ė streikuoti. Kompanija at- tikimės, kad sugrįšite namo 
sake, kad ji kasyklas operuo- jr saV(> pažvalgomis be prievar- 
sianti su pagelta neunijinių! tos pad-site partijai dar}zų dir_ 
darbininkų.

Kai šiandie kompanijos veži-; 
mas gabeno j Baxter kasyklas' 
streiklaužius, streikininkai puo
lė juos. Du streiklaužiai buvo 
sužeisti.

3 užmušti, 8 sužeisti 
traukiniui užgavus 

busą
ALLIANCE, Neb., gruod. 19. 

— Pasažieriniam traukiniui už
gavus skerskely busą, kuriuo 
važiavo vienuolika asmenų, 
trys jų buvo vietoj užmušti, ki
ti astuoni pavojingai 
Nelaimė atsitiko netoli 
neca miestelio.

sužeisti.

19.PARYŽIUS, gruod.
Dviejose automobilių nelaimėse 
keturi asmenys žuvo. Abiejuose 
atsitikimuose automobilių ga
zolino tankai ekspliodavo ir va
žiavusieji mirtinai sudegė.

>ORR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu ir netaip šal
ta; vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros' buvo 
tarp 6° ir 21° F.

Šiandie saulė teka 7:14, lei
džiasi 4:21. Mėnuo teka 3:44 
ryto.'

Del Kinų Rusų san 
tykių nutraukimo

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
19. Maskvoje esanti Kinų 
respublikos įstaigoje. IKro Sun 
Jat Seno, našlė atsiuntė Kinų 
nacionalistų valdžios vadui, .ge
nerolui čian Ka ij ckui šitokią 
kablegramų:

“Sužinojau, kad jus rengiatės 
! nutraukti santykius su sovietų 
; Rusija. Tai butu savižudybės 
žingsnis. Kinai butų izoliuoti, 
jos progresas sutrukdytas, Už 

į tai istorija laikytų atsakomin- 
j gus jus. Jei jus turite bent da
lelę Sun Jat-Seno nuoregos ir 
atmenate, kad glaudus bendra
darbiavimas su sovietų Rusija 
buvo jo nepaliaujamas troški
mas, tai susilaikykite ir nešoki
te į bedugnę, traukdami su sa
vim Kinijos likimą. Aš pasilie
ku Maskvoje kaip moralinis 
protestas prieš jūsų nutarimą, 
jei paskutinę minutę nebus 
susilaikyta nuo ryšių nutrauki
mo. Man rodos, kad jūsų prie- 

gruod. 19. _  kaištai Rusijai gali būt išlygin-

ienei šitokį atsakymą:

“Aš imuos pilną atsakomybę 
i dėl nutraukimo santykių su Ru- 
Isija, kurios agentai buvo atsa
kingi už sukurtą pragarų Kanto
ne. Meldžiu, susilaikykite nuo 
sprendimo ligi sugrįšite namo 

; ir pačios išvysite situaciją. 
! Taip, istorija tikrai užrekor- 
duos, kad ne Kinai, bet pati so-

Tikisi palaikyti prekybos santy
kius su Rusais

Kinų nacionalistų valdžios 
užsienio reikalų ministeris Dr. 
C. C. Vu pareiškė vilties, kad 
prekybos santykiai su sovietų 
Rusija pasiliks nenutraukti. Ki
nai vedą plačių prekybų su Ru
sija ir nenorėtų, kad ji butų 
nutraukta. Nacionalistų valdžia 
nutarus diplomatinius santykius 
su sovietais nutraukti labai to 
nenorėdama, bet tai buvus vie
nintelė apsigynimo ’ priemonė 
padaryti galų kai kuriems pra
gaištingiems rusų bolševikų 
darbams revoliuciniame Kinų 
judėjime.

Vilkai terorizuoja Ispa
nijos kaimus

VIGO, Ispanija, gruod. 19. — 
Del šalčių ir smarkių sniego 
audrų išalkę vilkai pasidarė be
galo drųsųs. Gaujos jų, palikę 
kalnus, ėmė užpuldinėti kaimus 
ir terorizuoti gyventojus. Ko
vai su vilkais žmones organi
zuoja medžiotojų partijas.

TRAUKINIŲ KOLIZIJA

DANVILLE, Hl„ gruod. 19.— 
Ties Cory Tower įvyko kolizi
ja tarp pasažierinio ir prekių 
traukinių. Du pasažierinio trau
kinio vagonai buvo išmesti iš 
bėgių. (Laimingai, žmonių tik 
vienas tebuvo lengvai sužeis
tas.

No. 298

Šen. Norris pliekia 
Hearstui kailį

\VANHIN(. PONAS, gruod. 
18. — Senatorius Norris pa
skelbė atvirą laišką Williamui 
Randolphui Hearstui, aštriai 
pasmerkdamas jį dėl paskelbi
mo savo laikraščiuose “doku
mentų” apie tai, kad Meksikos 
prezidentas Calles davęs dau
giau kaip milionų dolerių ($1,- 
215,000) keturiems Jungtinių 
Valstybių senatoriams, jų tarpe 
ir jį patį, Norrisą, papirkti.

Savo laiške senatorius Nor
ris sako, kad paanalizavus Hear
sto laikraščių straipsnius ryšy 
su paskelbtais dokumentais, ir 
Hearsto duotus senato komisi- 
iai parodymus, būtinai prieini 
‘švadą, kad “ponas Hearstas 
vra ne tik neteisingas ir nesą
žiningas, bet ir visai be gar
bės žmogus.”

“Del savo finansinių invest- 
mentų Meksikoje,” sako šen. 
Norris, “jus norėjote ne tik su
naikinti sąžiningų ir nekaltų 
žmonių reputaciją, bet norėjote 
dar musų kraštų įtraukti į ka
rą su drauginga valstybe ir 
tuo budu padidinti našlių ir 
našlaičių, sužeistų ir amžinų 
besveikačių kareivių armijas.”

“Paprastas observuotojas,” 
sako toliau savo laiške senato
rius Norris, “negalės neprisi
minti, kad tie keturi senatoriai 
visados pasižymėjo senate t iv 
kad jie buvo priešingi musų 
valdžios įsimaišymui j Meksi
kos dalykus. Įdomu, kad tik tos 
klasės senatorių reputacija ir 
!?uvo kliudyta. Tie žmonės 
kaip tik griežčiausiai nepritarė 
tokiai politikai su Meksika, ko
kiai jus kad pritarėte.

“Jdomu taipjau, kad Meksi
kos pj'ezidentas Gulies butų 
norėjęs papirkti kaip tik tuos 
senatorius, kurie ir be to visa
dos stojo už nesimaišymų į Mek
sikos dalykus politiką. Mes ga- 
’ime nesutikti dėl to, kokios 
ušies žmogus yra p. Calles, 

bet dagi jo priešai niekados ne
galėjo pakaltinti jį, kad jis bu
tų ignoruotas arba idijotas.

“Koki gi buvo jūsų, p. Hear- 
;te, motyvai ?” ^.klausia šen. 
Non'is. “Senato komisijai jus 
įasisakete turį labai brangių 
nuosavybių Meksikoje. Žino be
veik visi, kad jus norėtumėte, 
:dant dabartinė Meksikos val
džia butų nuversta. Jus, ma
tyt, manėte, kad jeigu bus ga- 
’ima sukelti ten revoliucija, tai 
i ūsų investmentai Meksikoj 
luotų jums gero pelno. I>el do- 
’erio jus norėjote apjuodinti 
sąžiningų jūsų profesijoje žur
nalistų charakterį. Jus norėjo
te įtarti Jungtinių Valstijų se
nato narių lojalumų ir dorą. 
Tųs norėjote .parodyt, kad drau
gingos respublikos prezidentas 
?sųs savo krašto pardavikas. 
Jus norėjote, ir jums, matyt, 
"upi daryti ką nors, kad musų 
valdžia butų priversta įsimai
šyti j Meksiką.”

BRIUSELIS, Belgija, gruod. 
19. — Francuzų maršalas Foch, 
atsilankęs į Briuselį, įteikė Bel
gijos karaliui Albertui francu
zų padovanotą jam aukso kar
dą.

WASHINGTONAS, gruod. 
19. — Senatorius Dili pasiūlo 
senate konstitucijos papildymą, 
kuriuo prezidento terminas bu
tų apribotas aštuoneriais me
tais.

BERLINAS^ gruod. 19. — 
Frankfurte ties Mainu tapo pa
sirašyta sutartis tarp Vokiečių 
dažyvių trusto ir Francuzų 
chemines pramonės sindikato.
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READEKS

jau labai 
politikoje 
vaidilučių 
kunigaik-

Moteries vaidmuo visuomenė
je. Moteries vaidmuo visuome
nėje, kaipo politikės, yra visuo
menei kenksmingas. Jinai pra
dėjo politikon kištis 
senai. Jos vaidmuo 
prasideda jau nuo 
laikų. Viduramžiais
ščių galionuose- moteris duoda
vo kryptį politikai ir literatū
rai. Musų laikais tat dar labiau 
jaučiama. Dabar ne tiktai auk
štesniojo luomo moterys nori 
duoti toną literatūrai ir politi
kai, bet ir kiekviena moteris 
beveik jau kovoja dėliai savo 
teisių lygumo visuomenėje. 
Stengdamos užimti visokias vie
tas visuomenėje lygiai su vy
rais, moterys apleidžia savo 
tiesiogines pareigas — vaikų 
auklėjimą, kas yra labai kenks
minga visuomenei.

KūnoMoteries kūno jėga.
moteris yra silpnesnio už vyrų, 
bet jos prisitaikinimo galia gy
venimo aplinkybėms yra daug 
tvirtesnė, negu vyrų. Visokių 
išsigimimų tarp moterų yra re
gesni atsitikimai, kaip tarp vy
rų tarp vyrų, ir visokioms li
goms moterys yra atsparesnės, 
negu vyrai. Nebylių yia dau
giau vyrų, kaip moterų; taip 
pat silpnapročių yra daugiau 
vyrų, negu moterų.
moterys ilgiau gyvena

Nusižudymų

Moteris neparašė taip pat nie
kuomet jokio garsaus veikalo 
scenai, nors scenoje moteris at
lieka savo rolę labai sumaniai 
ir vykusiai. Priežastis gludi ta
me, kad scenos veikalai reika
lauja daug sintetinio proto ir 
galvojimo. čia daug visokių 
veiksmų reikia kartu apimti ir 

sutraukti sistemon, o moteris 
turi tiktai analitinį protą ir 
analitiškai galvoja.

Kadangi moteris yra labai 
jausminga, gerai pažįsta, realų .. . .• . ..ji—nesi nour proigyvenimą, gali gerai susispiesti; 5_()rgan concert. 
viename taške arba viename da-' jį—lieiritn talk; 
lyke, jos protas ir galvojimo bū
das yra analitiniai, tai jinai ga
li gerai pažinti žmogaus psicho
logiją (siela) ir ją vykusiai iš
analizuoti ; todėl moteriš gali bū
ti gera apysakų ir rbmanų rašy- 11—Home economk 
toja. - Ir iš tikrųjų moteris pa-l j^iodks; fnrm l«lks. 
sižymi romane psichologinio, 1—Musicai; Oddz-n-End»; talk.

; contralto; 
vaizduoja visokius ir13:45^Book review; garden talk.

15—Illinois I^eaguc of Women
Volers.

a—Top»y Turvy time.

Si „r i inaj- i>. ■ h.i .......

CHICAGO
570k—KYW-KFKX—526m.

9:30 a. m. —Markets (servee
peated every half hour 1 
o’clock).

10:55—Time signals and vveather.
12—Music; interiordecoratingtalks.
4—VVomen’s hour; sporls news.
6— Bedtiiue story; vveathcr; con

cert.
7— George Olsen’s orchestra.
8— The Continentals.
9— 10:30—Popular musicai program.
10:30—yVeather; orchestra;

signals.
620— WCFL—484 m.

K) a. m.—Municipal program.
12—Organ concert.
1—Ręst hour program.

j news; music.
7— Talks; music; farm ųuestion 

box.
8- 12—Popular program; songs.

670k—WMAQ—WQJ—448m.
6:30 ii. m.—Exercises.
7:31)—Morning vvorship.
8—University of Chicago leeture.
9:45—Overturc hour; trio.

musicai pro-

STAT1ONS TODAY

re
to 3

time

(030), Monetom—Concert. 
(1200), Akron— Enter-
(550), Dalias — Chorai

KALĖDOMS 
Pianu Išpardavimas
Musų visas atakas biskį vartotų 88 notų Grojiklių Pianų 
bus išparduotas labai pigiomis kainomis, kad padarius 
vietos dcl naujo stako Grand Pianų.

Veikit greit, nes tai yra proga 
kuri daugiau nepasitaikys.
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Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

<604 80. Pailln, St, Chicago. III.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.

analizių gilumu ir tikrumu; tei-Į 2:‘Jį771Aercise’ P*«i»ist;
singai
slapčiausius žmogaus jausmus 1
su visais jų atspalviais.

Moteris ir mylimiausiam sa- dinner concert; soloist.. , 17:40—university of Chicago leeture
vo vyrui, net atverdama savo 8—Pianist; Christmas program.

UŽ vy
rus. Nusižudymų atsitikimai 
yra retesni tarp moterų, kaip 
tarpe vyrų. Tačiau ne dėl to, 
kad moterims neužtektų drą
sos nusižudyti, bet dėl to, kad 
jos greičiau gali susigyventi su 
visokiomis gyvenimo aplinkybė
mis. Ir visokios ligos iš mo
terų^ yra mažiau ir rėčiau pa- 
veldėjamos, kaip iš vyra. Be 
to, ir iš moteries visokias ligas 
greičiau ir dažniau paveldi ber
niukai, kaip mergaitės.

Moterų daugiau gimsta pato
giose ekonominėse sąlygose, vy
rų daugiau gimsta po karo, epi
demijų. bado.metu ir t. t. Ap
lamai, vyrų 
kaip moterų.
sta 105—117 vyrų, bet kudikys-j 
tėję vyrų daugiau išmiršta, ne
gu moterų.

Moteries dvasios jėga. Vy
ras išrado visokius ginklus, pi
nigus, priekybą, teisę, rašymo 
budus ir socialę santvarką, bet 
moteris šukute namų židinį. 
Kad apsaugotų savo vaiką nuo 
lietaus, moteris išrado būdą na
mams statyti, o namų visoki pa
puošimai yra jau tikrai mote
ries išradimas. Ugnį, jei ne 
moteris išrado, tai jinai palaikė 
ir nešiojo ją su savimi iš vietos 
vieton. Putnių išradymas yra 
moteries nuopelnas. Pirma ji
nai padirbo pintinę, aplipdė mo
liu — ir išėjo puodas. Audi
mas, siuvimas, mezgimas yra 
be abejo, moteries išradimas. 
Kai vyras žvejojo, medžiojo, ka
riavo — spėjama yra, kad mo
teris stengėsi manytis žemėn 
darbais. Paskui jinai išmokė ir 
vyrų žemę dirbti. Be to, mote
ris pirmoji pastebėjo laukiniui 
gyvulių naudų, pripratino juos 
prie savo namų ir ėmė juos vei
sti. Pagaliau, moteris išmoko 
virti ir sūdyti mėsą if kitus 
valgomuosius daiktus.

Moteris mėgo sakyti pasakas 
savo vaikams ir anūkėms, bet 
jų nerašė. Mes nerandame nė 
vienos moteries nuo pat žilos 
senovės iki šių dienų garsingų 
pasakų rašytojų eilėse. Mat, 
nors moteris mėgsta kartais pa
sakoti ; bet jos svajonės yra re
alios, glaudžiai susijusios su 
gyvenimu; jinai bijo tokių iliu
zijų, kurios reikalauja daug 
energijos, drąsos; jos fantazi
ja nėra turtinga.

Moterų mes nerandame ir po
etų tarpe, nors moteris prigim
ties yra labai jausmingos ir po
etingos. Moteries perdidelia 
jausmingumas ir kliudo jai tap
ti garsinga poete, 
sus 
nan 
k u, 
to, 
tu, 
tas,

gimsta daugiau, 
1(H) moterų gim-

sielų per kai kurias savo gyve
nimo valandėlės, niekuomet ne
išreiškia savo paslaptingų ir 
slapčiausių jausmų. Tačiau 
šiuos paslapčiausius jausmus 
moteris pasako moteriai dažnai 
net be žodžių, lyg judinamu 
simpatijos siūleliu. Tokiu bu
du vyras negali niekuomet duo
ti moteries sielos tokio smul
kaus analizio, kokį gali suteik
ti moteris. Taigi, nors dėliai 

'šio turto, kurį moteris gali į- 
nešti į moteries'sielos /studijas, 
jai turi būti suteiktos plačios 
teisės dailiojoje literatūroje.

Dailiojoje literatūroje yra ir 
moterų greta įžymių vyrų, nors 
jų skaičius daug mažesnis. Mat, 
kaip jau buvo sakyta, moteris 
negali aprėpti vienu kartu dau
gelio dalykų, nes jos protas ne
turi galios sintetiškai galvo
ti; todėl moteris negali para
šyti didelių romanų, kur išva- 
dami yra į sceną įvairių įvai
riausi tipai it; jų visoki veiks

imai įvairiausiose aplinkybėse. 
Tačiau atskirų tipų psichologi
ją, ypač moteries ir vaiko psi
chologijų, moteris daug geriau

Mat, ji vi
zavo jausmus suspiečia vie- 
taška.T, manosi vienu daly- 

o kiti lieka nepastebėti. Be 
kad taptum garsingu poe- 
reikalinga turėti gilus pra
būti labai išsilavinusiapi, o

10—Dance orchestra; songs.
720k—WGN-WL1B—416m.

9 a. m.—News digest.
10—M.iine maiijigement;

or-

talk.
con-

shut-in 
program.

11— Organ; reading; time signals.
12— Children’s story period; con

cert.
2:30—Beeitai; waman’s club; 

chestra.
I— Travcl talk;; orchestra.
5— Organ recital; U. S. navy 
a:56—Time signals.
6— Markets; Ihinch and .Indy;

cert.
7— Ensemble; quintet; almanac;

songs.
8— Ne\v York orchestra and soloists.
I)—Bridgc leMOn; violinist.
K)—Feature; Sani ’n’ Henry; music 

Bos.
II— lioodlums; dance program;

songs.
1010— WENR-WBCN—288m

11 a. m.—Home Service.
12-j-Concert; vocal seleetions; pia

nist.
1- -Classical; organ and

2— Popular program;
songs.

5—Chiąsical; oęgan 
music;

bour;

8:30—KTIIS (780), Hot Springs — 
A polio club.

8:30—KPRC (1020) .Houslon—Band.
8:39—WHO (560), Dos Molnes—

Program.
8:30—WJR (680), Detroit—Orches

tra.
8:30—WTMJ (1020), Mihvaukce — 

Trio.
9—CNBA
9—WADC 

t ai ners.
9—WFAA 

club.
9—WHK (1130), Clevcland — Or

chestra.
D—WJR (680), Detroit—Red Apple 

club.
9—-WLW (700), Cinsinati—Organ.

THURSDAY, DECEMBER 22
245.8 M — WEVD (Debs)—Ne w 

York City—1220 KC.
1:00—Speeht llour.
2:0(k-Jennic VVallach, lyric so

prano.
2:20—Lena Nęrenbcrg, pianist.
2:35—Mario Benninglon, soprano.
2:45—Roland Weber, readings.
3:30—Marie Bennington,, soprano.
3:10—Adolf Otterstein, violinist and 

lecturer, and Lillian Drucker, 
pianist.

3:30—Tristan Wolf, tenor.
3:50—Prof. Paulino Taylor, N. Y.

U., French literature.
4:10—Merial Nelda, diseuse, sopra

no.
4:25—Escalibur, 

Deep”.
40—Rosa Kovai’,
00—Hints froni
30—Santa Glaus.
00—Debs Opera Coinpany Qunr- 
tct.
15—James O’Neal, Baskgrounds 
of American llistory. r,.

0:30—.lean Allen, cellist.
9:45—Debs Opera Coinpany Quart- 

et.
10:00—Winifrcd . llarper Cooley,

Problem Drama.
10:15—Debs Opera Coinpany 

Ouartst.
10:30—\Villiain and Corolinc Him

nui, violins. i
10:45—Bobert Yurran, baritone.
11:00—Debs Variety Hour.

piano.

Voice of

artists. 
orchestra;

i
5
5
9

rontralto 
Suzannc.
Coinpany

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

Gyląs ir Skausmus

; Tai

VIsom aptiekoM—35c ir 6Je 
dudcM. Children’s Musten 

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.
puikus grojiklis aukščiau ihustrotas

S1O5
Dykai suoliukas ir roleliai

the

Išmokė
jimais $8 

į mėnesį

Pradėsite 
mokėti 

sausio 15 jįmik

ta ta G)mm
309 South Wabash Avenue

Harrison 9141 Atdara vakarais
TYVONNE D’ARLE

Light Operos Žvaigžde, rašo
' v ' ▼ • * »

* Apeisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba js i brėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku 
Zonite užmuia bakterijas. 
Ir iigydo.

artists.

M

Bables Love lt

susivieniję smagumas ir sau
gumas

FeenamintNevvark—Choir In-

Jeffedson City

Ml

i

(700),
(710),

(830),

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

CHICAGO, ILL.

and
orchestra and

Del skilvio ir vidurių aesnis- 
guinų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip ši* sauguu Kūdikių 
Laša tire.

orchestra; vo- 
; violinist; songs; 

ųiiartct; feature;
i:’90k—WEHS-~ 216m.

concert;

Cincinati — (lim-

songs.

i

M®
išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 moty patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. VVabaah Avenue ■ ' CENlral 2777

6— Dinner 
organ.

7— Popular 
cal.

8— Classical; vocal 
pianist.

9:30—Orchestra;
songs.

5:15—Children’s program;
news.

6:30—Dinner concert; baliai! time. 
8:30—Popular iirogram.
11—Popular program; studio art

istą.
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

8—WBAP (600), Dalias—Quartet. 
8—•WEAJF (610), New York—< Or

chestra.

“Tai buvo smagus man atradi- 
mas—as senai jau pageidavau 
surast cigaretą tokį malonų, kaip 
Lucky Strike, kuris, taciaus, nei

tas.
Moteries gražumas. Kiekvie

na moteris stengiasi būti ne tik- 8—WHB (880), Kansas City—Con- 
tai graži, bet visų moterų gra- «_L\vjay (1320), Clevelond—Trio, 
žiausia. I
mato, nes moteries gražumas y- 
ra jos genijus, jos viešpatavi
mo priemonė ir įrankis jos val
džios ir, galima sakyti, net bū
ties garantija. Moteries gra
žumas yra, rasi, atpildytas už jos 
silpnesnes proto jėgas; gražu
mas sudaro jai pagarbą, palan
kumą, meilę; vienu žodžiu — 
pasisekimų jos gyvenime.

[ cert.
«—WJAY ____ _ ________ ___

Ir daro tai ne be pa- 8—WJZ (660), New York —(konti
nentais.

8—\VLW 
cert.

8—W0R 
visible.

&—W0S 
School.

8-AV()W (590), Omaha— 01<-time 
music.

8—\VSOE (110) Milwaukee—Clas- 
sic bour.

Be abejonės, moteris savo kū
no smulkesniu sudėjimu, dailes
niais bruožais, švelnesne išore y- 
ra gražesnė už vyrų. Tačiau i.e 
kiekviena moteris gali ilgai iš
laikyti tų savo gražumų. Mat, 
kūno grožiui daro didelės įtakos 
ir psichologinės sąlygos, būtent: 
linksmumas, ramumas, pasiten
kinimas ir tt. Taigi gražuma’, 
pareina ne vien nuo anatominių 
sąlygų. Tokiu budu gražumas 
yra daugeliu atžvilgių turtuolių 
privilegija, nes turtingose mo-

(Seka ant 3-čio putu.)'

24 Valand. Pribaigia
ŠALČIUS

“Paprastas šaltis“ gali baigtis gripu it 
fili- Prie pirmutinio ženklo, eikite ap- 
tickon ir gaukite dėžę HII.L’S. Imki
te tuoj. HILI/S sulaužo Šaltį j 24 va
landas dėlto, kad atlieka keturius svarbius 
dirbus sykiu — stabdo šaltį, sulaiko kar
štį. Ii uos u o ja vidurius, suvikrina siste
mą. Raudona dėžė, 30c.

HILL’S
Crucora • Bromide • Qulnlna

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Rusiškos ir Turkiškos Vano
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Jūs taipgi atrasite, kad 
LUCKY STRIKES suteikia 
didžiausio smagumo — 
Švelnūs ir Malonūs, puiki 
ausi cigaretai, kokius tik 
kada esate rūkę. Pada
ryti iš parinktiniausių 
rūšių tabako, tinkamai 
išsistovėjusio ir labai ga
biai sumaišyto; o apart 
to, yra dar ir specialis pro
cesas—“IT’S TOASTED”— 
ir nei jokio šiurkštumo, 
nei mažiausio kirpimo 
lūpų bei liežuvio.

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKAI
Daieidžiant mums

kiek nekenktų mano gerklei. 
Siame stebetiname cigarete yra

(,\G
PADARYT1 IŠ

TABAKO DERLIAUS 
SMETONOS

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo Nei Jokio Kosulio

Mas. Winslow,s 
Syrup

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos .

&Wade by
Lambert Pharmacal Co., Stint Louta, U. S. A-
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DIAMONDS WATCHES
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Northirtit Corner 
STATE and 

WASHINGTON

DEIMANTŲ IMPORTUOTOJAI PARDAVINfcJA TIESIAI 
PUBLIKAI

838 
E.63rd.St.

Liausią gražumą.
* iMoteries budo skirtingi 

bruožai. M 
H 
N 
K

H 
H 
M

MOTERIS >

IOFTIS ■■i BROS. & CO.
Seni Atsakanti Credit Auksoriai — Didžiausi Pasaulyje

215 W. 
Randolph 

8t.
1238 

Milwaukee 
Avė.
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nos, kuri teka už negražaus, bet svajoja jau apie ki-

ru- J

pažiūrint j visus jos 
ir į visas jos silpny-

bet 
iš-

pa-

Kadangi dabar 
kiekvienos 
tai jis ga-

ukso Rankinis. Likrodėlis 
mikitos rijftles rankinis laik- 
VirMUai 14k balto aukso.

igrevlruoti gražus iAmar- 
Sidabrlnis rodiklis. $30

mrnon Sense Health Hablt,
■ Skaudama gerklė yra pen»ergejiman. Ne

apleiskit jos. Praialinkit pavojingus li
gų porus, prašalinkit skausmus ir ap
saugoki! savo sveikatą gargaliuojant 
Severa’s Antisepso!.

Antisepsol yra aukšto* rųšies antisep- 
tic skystimas. Nepalyginamos dėl burnos 
plovimo ir garga lavimo. Pasaldina kva
pą — apsaugoja sveikatą. Pilnos mit
ros butelis 50c. pas visus vaistininkus.

a rt Bandymui buteliukas
lOF dykai. Reikalaukit. W.

k InmHlA SEVERĄ CO., Dept. kxctliipiw * Cedar Rap ds, Iowa.

M>hd

$100

visų priemonių — patikti vy
rui yra seniausios ir tikriau- 

Įsios priemonės gražumas, grak
štumas, dailumas, tai kiekviena 
moteris ir nori, kad vyras ma
tytų joje šias ypatybes. šis 
noras ir apsireiškia moteryje 
kokietavimu. Tiesa, išmintin
ga, darbšti, gera, dora moteris 
gali ir nebūti kokietė, nes ji
nai žino, kad jos geros ypaty
bės gali vyrą patraukti ir be 
kptietavimo. Tačiau dabarti
nės žmonių pažiūros verčia

giasi labai nusipenėti, Malako 
salos moterys augina ilgus ka
klus, kinietės mažas kojas ir tt.

Dabar kokietuoja ne tiktai 
sveikos, bet ir pamigusios mo
terys, ne tiktai suaugę, bet ir 
mažos mergaitės pyksta ir ver
kia, kad jų nepapuošia gražiai. 
Jau ketverių metų mergaitė lai-

Moteris sugeba pasiaukoti sa
vo vyrui ir visuomenės gerovei. 
Daug moterų padėjo savo vy
rams atlikti pavojingas kelio
nes mokslo tikslais. Istorija 
mums liudija, kad ir moteris 
moka kentėti ir galvą padėti už 
tėvynę, ne blogiau, kaip vyras. 
Be to, vyras, nors jis butų ir

bei svarbą visuomenėje, kasdie
niniame gyvenime. Ką aš pa
rašiau, tai yra mano gyvas įsi
tikinimas, kurį aš priėjau per 
savo paties gyvavimo patyri
mus ir skaitydamas prityrusių 
žmonių raštus. Kr. Maranga.

BULGARIfiKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Milionai vartoja šitą arbatą pra- 
šalinimui slogų, jie peria karšta ei
dami gulti. Prašalina užkietėjimą, 
sustiprina silpną skilvį ir inkstus ir 
pataiso kraują. Klauskit savo vai
stininko, arba apdraustu siuntiniu 1 
didelis šeimynai bakselis, $1.25 ar
ba .3 už $3.15 arba 6 už $6.25.

Adresas, H. H. Von Schlick, Pres. 
100 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

geras 
gyvenimas 
gyvenimo 
pasilinks- 
gyvenimu 
yra geros

visi labai aštriai smerkia netur
tingą jaunikaitį, kuris ima dėliai 
)inigų negražią mergaitę. Taigi 
okios žmonių pažiūros j mote- 
ies gražumą, kaipo svarbiausią 

•os ypatybę, verčia ją ištobulinti 
;avo kokietavimą. Kaip vyras 
>avo fizinę galią, narsumą remia 
•ar kalaviju, šautuvu, revolve
riu, — taip ir moteris savo gra
žumą stengiasi parodyti visokio
mis madomis, kvepalais, pudro
ms, dažais, karbat komis, bran- 
iais akmenimis, o negražumą 

dengiasi nuslėpti. Moteris ko-,
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ir jąja visą savo gyvenimą rū
pinsis; tuo taipu jauna mergi
na dažnai išteka už aklo vyro 
ir pašvenčia jam visą savo gy
venimą. Taip atrodo moteris 
gyvenimo ir mokslo šviesoje — 
fiziologijos, psichologijos ir so
ciologijos atžvilgiais. žinoma, 
viename straipsnyje negalima 
viskas nuodugniai išgvildenti, 
čia aš stengiaus tiktai bendrais 
bruožais nupiešti moterį su jos 

pripažinti, kūno ir sielos savybėmis.
| Kai kurioms moterims, dide-1 

’ilėms emancipacijos ir lygumo 
* šalininkėms, gal ir nepatiks šis 

mano straipsnis už tai, kad aš 
moterį laikau tam tikrais atvė- 
jais silpnesne už vyrą kunu ir 

[protu; be to, laikau moteries 
svarbiausiu uždaviniu visuome
nėje — vaikai auklėti. Tačiau 
tai darau ne dėl pažeminimo 
moteries, bet norėdamas ol> 
jektingai nušviesti jos kūno ir 
dvasios ir jos vaidmens galią

M ,108N.STATES!
s- Second Floor

kaip ir tikrieji, tai pardavėjas 
neturi jo įtikinėti, kad jie blo
gesni arba niekam netikę. Jei 
tad vyras taip lengvai galima 
apgauti kokietavimu, tai ne 
moteries gi dalykas įrodinėti, 
kad jis klysta.

Kadangi kunu moteris yra 
silpnesnė už vyrą, tai ir jos 
dvasios pastovumas yra silpnes
nis, nes kūno ir dvasios jėgos 
beveik visuomet labai glaudžiai 
sutampa. Taigi moteris yra 
mažiau pastovi visur kur, net ir

kiekvieną moterį iš instinkto ko- savo meilėje, kaip teisingai ra
šo Goethe savo Fauste, kad mo
teris būdama vieno vyro prie- 
globstoje 
tą.

Tačiau, 
trukumus
bos, moteris turi daug gerų pu 
šių, kurių vyras neturi. Bū
tent: moteris yra jautri, švelni, 
gailestinga; o vyras yra savi
myla, despotas. Taigi, jei pa
dėtum moteries silpnybes vie
noje avsrstyklių lėkštėje ir jos 
dorybes kitoje, tai jos dorybės 
tikrai gal atsvertų jos silpny
bes.
Moteries kokietavimas įvairiais 

laikais ir įvairiose tautose. 
Kaip jau aukščiau buvo sa

kyta, gyvulių kokietuoja pati
nai. Juos jau pati gamta pa
darė kokietais, nes jų ir bal
sas gražesnis, ir plunksnos, ir 
šiaip matome juose visokių pa
puošalų, būtent: skiauteris, 
pentinai, uodega ir tt. Pir-

teryse ilgiausiai išlieka jauny
stės gražumo bruožai. Vaikai 
turtuolių ir vargšų esti beveik 
visuomet vienodai gražus, bet 
po 20 metų iš 100 turtuolių ir 
vidutinio turtingumo mergaičių 
Kalima atrasti 6 gražuolės, o iš 
1OO varguolių mergaičių Kalima 
atrasti 4 gražuolės. Bet po 
30 metų iš šių 4 gražuolių daž
nai beveik nė vienos nebelieka,! kietuoti. Juk niekas dabar ne- 
o iš 6 turtuolių beveik nė vie- smerkia jaunos gražios mergi
na dar nenustojo savo gražumo.
Po 10 metų motel is tiktai tur- turtingo jaunikaičio. Priešingai, 
tuolė gali išlaikyti savo pirmyk
štį gražumą, nes turtas sutei
kia reikalingas sąlygas gražu
mui išlaikyti. Būtent: 
valgis, geras oras, 
prie juros, kalnuose, 
jvairinimas, — v i šok i 
minimai, pramogos, 
pasitenkinimas — tai
sąlygos gražumui įgyti, jam iš
plėsti ir palaikyti. '[\io tar
pu, darbas, nuvargimas, nuilsi
mas, liūdesys, neramumas, už
gauliojimas, pažeminimas, ši u r- Į 
kšti meilė — vis tai yra blogos I 
sąlygos, kurios naikina ir pui- i kietuoju dėl to tiktai, kad to 

'yrąs nori. Mat, vyrui yra nuo- 
tabiai naivus ir nemoka išskirti 
•.usnių, kuriuos jiems rodo mo
tus. Taigi dėliai to labai daž- 
...i kokietei mergaitei pasiseka 
bai patogiai ištekėti, nes kiek- 
ienas vyras greitai įsipainioja myštėse tautose kokietuoja taip 

tinklan; tuo tarpu kai savo 
uklumu ir dorumu labai retai 
asiseka mergaitei vyrą patrau

kli. Kadangi aplamai nemoka 
•tskirti kokietės nuo tikrai my- 
nčios moteries, tai moteris, ro- 

lydama jam tuos jausmus, ku- 
/e jam patinka, visai pateisina 
;avo kokietavimą gerais vaisiais. 
Mat, jei kokietavimas ir meilė tų. 
taip yra panašus savo paviršu- 
iniais apsireiškimais ir duoda 

vienodus išdavinius, tai visai 
uprantama ir gali būti patei

sinama, kad meilė ir kokieta 
vimas gali vienas kitam padėti 
ir vienas kitą pakeisti. Imki
me tokį pavyzdį: kai pirkėjas 
išranda, kad dirbtiniai brangie
ji akmens yra taip pat geri,

Kaip kūno ypatybėmis skiria 
si moteris nuo vyro, taip ly-! 
giai ji skiriasi ir savo psicholo
giniais savumais. Vienos bu
do silpnybės apsireiškia dau
giau vyruose kaip antai: sma
guriavimas — kitos moteryse, 
kaip, pav., kokietavimas. ši
tie vyro ir moteries budo skir-! 
tingi bruožai yra medžiaga pa- 
lyginamajai psichologijai. Ap
lamai, vyro budo skirtingi pažy-! 
miai dažniausiai esti šykštu
mas, garbės troškimas, savimy-, 
la, ir despotizmas; moterų —| 
meilės pavydas, budo nepasto
vumas ir kokietavimas.

pat dar vyras, bet ne moteris. 
Tačiau ilgainiui, kokietuoti pra
dėjo moteris, kad sau vyrą pri
siviliotų. Vyro su moterimi 
rolėmis pasimainymą paveikė 
socialės sąlygos. Mat, moterų 
buvo daugiau, kaip vyrų, todėl 
moteris turėjo stengtis kokie
tuoti, kad sau vyrą prisivilio- 

Dabar kokietavimas virto 
moteries prigimimu visose tau
tose, kad patiktų vyrams. Ka
dangi įvairių tautų vyrai nely
giai žiuri į moteries gražumą, 
tai įvairių tautų moterys sten
giasi savotiškai vyrams patik
ti. Taip antai: gotentotės sten
giasi išauginti nepaprastai di
delį savo užpakalį, papuasės — 
krutinę, Tuniso moterys sten-

ko sau maloniausiu dalykų sė- i didžiausias altruistus, nemoka 
dėti tarp dviejų įžymių vyrų.'savo gyvenimą ir savo visų dar- 
Be to, ne tiktai pastovinėdamos bų paaukoti vienam asmeniui; 
su vyrais, moterys kokietuoja, o moteris sugeba tai padaryti, 
bet ir visai atskiros nuo vyrų, Pav., koks vyras sutiks vesti 
kaip va: kalėjimuose, vienuoly* aklą mergaitę, gailėdamas jos, 
nuošė, tyrlaukiuose ir tt. %

Jokios socialės sąlygos ne
kliudo moteriai savotišku budu 
kokietuoti, todėl sąvaip kokie
tuoja beturtė, savaip pasiturin
čio luomo moteris ir savaip 
didžturtė, bet kiekviena mote
ris kokietuoja.
kokietavimas virto 
moteries prigimimu, 
ima ir pateisinti.

Pagaliau, reikia 
kad moteries kokietavimas iš-1 
dirba jos bude ir geras puses ' 
Būtent: išmoko ją save valdyti 
nerodyti savo visų atjautimų ir 
jausmų; stengimasis rodytis vi
suomet ramia, malonia, links
ma, siaurame gorsete ir ma
žuose bačiukuose padarė mote
ries jausmus tikrais, kurie bu
vo pirma tiktai dirbtiniai: pri
pratimas sulaikyti pykti, kad 
nepasirodytų negraži, su su
rauktais antakiais, sučiaupto
mis lupomis ir piktomis akimis, 
oadarė tai, kad moteris iš tik- 
•ųjų mažiau ir rečiau supyks
ta. Be to, save bepuošdamos, 
noterys išmoko puošti savo na
mus ir paversti juos kiekvie-1 
įam maloniu kampeliu atilsiui 
nuo visokių darbų ir gyvenimo 
rūpesčių.

Moteries moralinė jėga.
•

Nuo senų laikų priimta laiky- 
i moterį silpnu, baikščių, (silp-; 

invaliu, be drąsos ir moralinės 
ėgos padaru. Menkai kiek su-l 
įjudinus, jinai alpsta; pama
niusi varną, pelę jinai nusigąs
ta. Tačiau, kur reikia, jai už
tenka moralinės jėgos ir drą
sos. Ligą, sunkų darbą, pavar
omą ir nuilsimą moteris geriau 

| Takėlia už vyrą.

G«nuine_ Diamonds G.

SKAUDA
GERKLE?
vartok

NAUDINGOS DOVANOS ANT 
KREDITO

Dovanos rinktinos rųšies, nepalyginamo gražumo ir didžiausios 
vertės pasiūloma tokiu lengviu kreditu* pasidaro tikras malo
numas pirkti. Deimantai ir laikrodėliai nuo $15 ir daugiau. Ki
tokios dovanos įvairiomis kainomis, kurios tinka visokiems rei
kalavimams. Atsilankykit šiandie!

Sąlygos Pritaikintos Prie Jusu Parankamo
Geresni

Deimantai
Gražesni 

žiedai

MR ovale

“Chefe 
Deimantinis 

žiedas
M ('linai b nitas 
deimantas labai 
gražus. žiedas ne
paprasto puiku- 
no. ISk balto 
aukso, artistiniai 
iRTeviruotna.

$37.50
$1.00 | savaite

Dtzzling blue whit«
Diamond sėt in besu-
tiful new deatgn >n

18-k white gold.

12.H a Ws*k

“Susanne’’ 
Deimantinis 

Žiedas 
Trys gražus nu
lini Delnuintal, 
keliu kampė akie, 
J Kk balto aukso, 
puikiai Irrevlruo- 
t.'IR.

$150
savaite

Nors dažniausiai moteris 
pinasi visokiais valgiais ir 
rimais, jinai juos gamina, 
moteries skonis nėra taip 
dirbtas, kaip vyrų. Už tat
sitaiko daug daugiau smagurių 
girtuoklių vyrų tarpe; tarp mo 
terų rečiau tokių esti. šykš 
tumas yra taip pat dažniau vy
ro budo pažymys, negu mote
ries. Tačiau, nors moteris ne 
taip gailisi daiktų kam duoti, 
dovanoti, aukoti, bet jinai yra 
daug šykštesnė už vyrą dėl pi
nigų. Vyras daug greičiau ii 
daug daugiau paaukos pinigais, 
o moteris daiktais. Tai reikia I 
aiškinti sociale abiejų lyčių bū
sena. Mat, ligšioliniame visuo
menės sutvarkyme vyras daž
niausiai valdė pinigus, o mo
teris — beveik tiktai daiktus. , 
Svarbiausias moteries budo pa- I 
žymis yra meilės pavydas. Kiek
viena moteris pavydi savo mei
lužio arba savo vyro meilės ki
toms moterims ir nori, kad mei
lužis arba vyras pavydėtų jos 
meilės kitiems vyrams. Antras 
svarbus moteries budo pažymys 
yra apkalbinėjimas. Kiekviena 
moteris mėgsta labai kitus ap
kalbinėti, liežuvius suvedžioti, 
žmones tarpu savęs supykdyti. 
Beskuo senas, beveik visų tau
tų vartojamas priežodis sako: 
“Kur velniui nepasiseka žmo
nių supykdyti, ten pasiųsk mo
terį.”

Pagaliau, kiekviena moteris 
yra kokietė, ko beveik negalima 
sutikti tarp vyrų. Tas mote
ries kokietavimas yra visai 
priešingas atavistiniam pavel
dėjimo dėsniui. Juk gyvuliuo
se ir laukinėse tautose vyras y- 
ra poetas, visaip save puošia 
ir stengiasi tuo patraukti pate
lę, moterį. Tačiau socialės ap
linkybės sukeitė dabar tarp mo
teries ir vyro roles. Noras pa
tikti vyrui virto dabar moteries 
instiktu, kuris apsireiškia jos 
kokietavime, nes kokietavimas 
yra priemonė patikti vyrui ir 
būtina jos fiziologinė ir sociale 
gyvenimo sąlyga. Kadangi iš

K

Old Gold s
Pirmos

Kalėdos

Specialia Bargenas Toiletinių Setų, Karolinių Maiše
lių, Perlų ir Vanities. Atsilankykite ir apžiūrėkite juos.

t Reikalaukit katalogo 324. šaukit Central 1020 ir pardavėjau 
C pribus pas jus
t Atdara Kas Vakaras Iki 10:30 IKI KALĖDŲ
immxixmiiixiimxxxxraxxxxxmxxxxxxxxx

Balto
Moterų 
TOdfliH. 
Rankomis 
ginimai.
15 akmenų . ... ....

1.00 | savaite
Dana kitų Mylių po g 10.(15, 115, 
91H.70, H»n, 927.50 ir dun-
glati. Deimantiniai Kankiniui Laikro
dėliui visokiomis kainomis iki $2.000.

$3.0$

.. 50c

Brooklyn, N. Y.
Ir kad jums Kalėdos butų taip malonios kaip jus padarėte 
Old Gold's.

$2.50

$130

Elgin Ant Dirželio Laikrodėlis 
Ant dirželio laikrodėlis, baltu auksu 
paauksuotas, 20 metų garantijos. l^v 
bal gerai laikų rodantis. Luminjniai 
numeriai ir rodikliai. Skitrinis dir
želis ir paauksuota RA
sagutė . ............ .............

9100 I savaite

—kaipo nario Šeimyninio ratelio 
visose dalyse Unijos

Jus rūkytojai buvote labai geri dėl Old Gold. Jus juos išpopu- 
lerizavote skersai ir išilgai žemės.

Pradžioje 1927 metų šie švelnesni ir geresni cigaretai buvo 
paskleisti tik keliose Rytinėse dalyse.

Bet šiandieri .'. plasidėkojant jūsų nuolatiniam reikalavimui, ir 
draugiškam koperavimui tabakos vertelgystės .., Old Gold 
yra greit parduodami visose dalyse Unijos.

Dvasioje šio gerų norų sezono, mes reiškiame kiekvienam ir 
visiems: “Musų komplimentus ir pasitenkinimą.”

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

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

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

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

NO ALBUMAS .................................................................... —
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KR®V®S RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...................- $7JM
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................-......... .r. 50e

Rašybos vadovėlis su rašybos lodynčliu. Išleistas 1926 
metais. Z'

NAMŲ RUOŠOS VADOVfiLIS .............................................   55e
Namų darbai, naminė sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

----------------- -

iroeiflBfcS
Murim Co., DpL H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos ’
Gražios Akys 

gi 
Yra Puiki Žmogui Dovana 

Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 
na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai
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NAUJIENOS
The Lithaanlaa Daily Nava

Pvbliahad Dali v Brcapt Banday 
ky tha AltfiaanUa Baily Hm F»b 
Ca. Ina.

Užsimokijimo kalnai

Iditor P. GRIGAITIS 
1739 South Halatad Street 

Chicayo. III 
Telephone Rooaeralt BSN

Subacrtption Rataat 
|8 H per yaar in Canada 
17.00 per yaar outaide of Chlcagu. 
38.00 per yaar in Chicago.

8c. per copy.

Chicago ja — paltu:
Malant* _____ _ 38.00
PumI hieti __ ,_____    4 M
Trinu mlnatianu ISO
Dviem manealatoa--------------- l.ūl
Vienam manualui ____— Jb

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija 8c 
Savaitei______ —............ ........—. 18c
Mineliui...................   78c

Suvianytoae Valstijose, ae Chicagoje, 
paltui

Metams__________________ _ >7.00
Pusei meta 8.10
Trims mėnesiams __________ 1.76

atsteigta taika ir vienybė, tam po šio Maskvos suvažia
vimo nuosprendžio turi išnykti paskutinė viltis. Rusi
jos bolševizmas yra galutinai ir neatitaisomai suskilęs.

Trockis su Zinovjevu bandė dar prieiti prie susitai
kymo ir kiekvienas jų įteikė atskirų peticiją suvažiavi
mui. Trockis pasirodė esąs drąsesnis ir savo rašte rei
kalavo, kad partija pripažintų jam ir jo šalininkams 
žodžio laisvę. Bet jo reikalavimas buvo atmestas. Zinov- 
jevas gi siūlėsi tylėt, tik prašė, kad partija leistų jam 
turėt savo nuomones. Bet Stalino mašina atmetė ir jo 
prašymą, pareikšdama jam faktinai, kad bolševikų par-

Entered m Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at tha Port Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienom eina kaadien, llaklrlaat 
•akmadieniua. Leidtia Baujian* Ben
dro**, 1789 So. Halatad Chicago. 
UI — Telefonas: Rnosaralt 88M.
----------------------------------

1J25 
,1b

Dviem m4n«siams
Vian&m mtneaiul <

Lietuvon ir kitur uialeaieueoi
(Atpiginta)

18.10 
4J«

Pinigus reikia alpsti palto Monoj 
orderiu karta nu uiaakyme.

Metanu __
Puaal meti

tijoje ir milslyti nevalia kitaip, negu oficialiuose teziuo- limo, 
se pasakyta.

Užsienių kapitalistinė spauda džiaugiasi, kad, pa
galiau, sovietų valdovai išmetė į sąšlavyną tuos savo 
draugus, kurie nori pasaulio revoliucijos. Su Stalinu 
kapitalistai dabar susitars.

linius. Nes kalinius paleisti bu
vo nutaręs Seimas ir jie buvo 
paleisti, dar tebesant krikščio
nių valdžiai.

Melas yra, kad profesinės 
sąjungos buvo priedanga bolše
vikiškai agitacijai. Milžiniška 
dauguma profesinių sąjungų 
buvo socialdemokratų kontro
liuojamos ir bolševikai vedė 
prieš jas atkakliausią kovą.

Melas yra, kad bolševikai at
virai kurstė žmones prie suki-

jos buvo įsteigtos “be jokit 
reikalo“, tai kodėl Smetono 
Voldemaro valdžia nė vienos j 
neuždarė?

So Bostono šv. Juozapo są 
jungos laikraštis meluoja šiek 
tiek mažiau, negu “Draugas“ 
bet ir jisai bando įtikinti publi 
ką, kad “operacija buvo reika 
linga ir tai nelaukiant“.

Ta “operacija“ tai — gruo 
džio 17 d. smurtas. Bet “Darb.’ 
neslepia, kad iš tos neva “rei

VOLDEMARO HUMBUGAS Apžvalga
Telegramos praneša iš Paryžiaus, kad Voldemaras.1 Į

atvykęs tenai iš Genevos, mėgina įtikinti spaudą kad • MAŽEIKOS PR1E§MIR.
tautų sąjungos tarybos susirinkime jisai laimėjęs per-| TINIS LAIŠKAS.
galę”. Jisai laikraščių atstovams pareiškė ve ką: ;• 

“Tautų sąjungos taryba savo dabartiniu nuo- Spalių 9 d., kai visa Lietuva

gaminosi sprogstamąją 
medžiagą ir “viešai“ darė gink
lų vartojimo pratimus. Komu^ 
nistai kaip tik buvo viešai pa
reiškę, kad ginkluoto sukilimo 
jie nesirengia daryti; o kai dėl 
ginklų ir sprogstamos medžia
gos, tai Smetonos-Voldemaro 
valdžia niekur jos neužtiko, 
nežiūrint to, kad ji stengėsi 
kiek drūta parodyti, jogei ko
munistai turį “gatavą planą“ 
sukilimui!

Del lenkiškų mokyklų gi rei
kia pastebėti tiek, kad, jeigu tuves jie nė neužsimena.

sprendžiu panaikino Ambasadorių Tarybos spren- rengėsi paminėti septintas liud- 
dimą, kuriuo Vilnius buvo pripažintas Lenkams.

“Lenkija, priimdama Genevos nuosprendį, tuo 
pačiu sutiko, kad Vilniaus klausimas lieka atviras.”!

** Bet tai yra humbugas. Genevoje klausimas apie 
Vilniaus priklausomybę visai nebuvo statomas, todėl | 
Genevos nuosprendis nieku budu negali reikšti nei Am-j J 
basadorių tarybos sprendimo patvirtinimą, nei panai*- jejime parašė sekantį atsisvei
kinimą. - IbriAiilM kinimp laišką savo draugams ir

Dar prieš važiuosiant į Genevą lenkai butų sutikę .visiems kovotojams A už krašto 
kiekvieną valandą priimti tokį pasiūlymą, kad, nesvars- lai8V«:
(ant Vilniaus klausimo, butų panaikintas karo stovis Draugai!
tarp Lietuvos ir Lenkijos ir užmcgsta santykiai tarp DruUgai šį laišką siunčiu vi-
šitų dviejų valstybių. Tokiam dalykui priešinosi ne len- siems draugams, visai vargstan- 
kai, bet Lietuva. Todėl yra gryniausia nesąmonė sakyt, čiai Lietuvos liaudžiai, nešan- 
kad šitų Lenkijos norų išpildymas reiškiąs “laimėjimą” į &ai *ku5d° gyvenimą, Lietuvos 
- . r proletanjatui. Tai mano pas-
Dietuvai. A a kutiniai žodžiai prieš mirtį, lai

jie liks atminty visų. Aš žū
va u, kai po socializmo kovotojas, 
kaipo priešakinis sargybinis 
Lietuvos proletarijato ir visos 
tos visuomenės dalies, kuri trok
šta geresnės ateities ir už ją 
kovoja. Man žuvus tegul į ma
no vietą stoja kiti kovotojai, 
tegul tęsia pradėtąjį darbą ir 
kova bus laimėta. Daug aukų 
reiks padėti, daugiui teks gal
vą padėti, bet tas tegul neat
baido nė vieno. Tik pasirįžimu, 
nenuilstančia kova ir begaline 
drąsa apsišarvavę, kovotojai 
laimės kovą. Ls mirties kovoto
jui reikia tyčiotis ir ją niekin
ti. Jeigu mes norime laimėti, 
tai aukokime viską, ką turime, 
ne tik kai ką, bet viską ligi gy
vybės.

Mirdamas palieku draugams 
įvykinti paskutinį mano norą. 
Jis yra pašalinimas tironų ir

BROOKLYNO RUBSIUVIAI SUPLIEKĖ 
KOMUNISTUS ,

Pereitą ketvirtadienį bolševikiški monelninkai vėl 
pralaimėjo didelį muši pas lietuvius rubsiuvius.

Nepaprastai skaitlingam Amalgameitų unijos lie
tuvių 54 skyriaus susirinkime, kur dalyvavo tarp 700 ir 
800 žmonių, tapo milžiniška balsų dauguma nutarta pa
likti tuos pačius asmenis, Bubnį ir Indrulį, delegato ir 
sekretoriaus vietose. Už šitą nutarimą balsavo 448 žmo
nės, o prieš jį tik 94.

nas metines Vilniaus praradi
mo sukaktuves, Smetonos-Vol- 
demaro budeliai sušaudė janą, 

| vos apie 20 metų amžiaus mok- 
1 ' j, socialdemokratą Kazį 

Nuteistasis mirčiai 
jaunuolis spalių 8 d. 11 vai. nak- 

l ties (23 vai.) Mariampolės ka

proletarijatui. Tai mano pas-

įpiršti “garsųjį” Brazaitį-Mockaitį-Bekampj, kuris aną
met pasižymėjo tuo, kad padėdavo “Laisvės” štabui pi
giai “nusipirkti” overkotus iš dirbtuvių .bosų. Jo pasi
važinėjimai su bosienėmis buvo beveik dar geresni.

Gaila “Laisvės” štabo, kad, atėjus tokiai šaltai žie
mai, jisai nebeturės protekcijos overkotų dirbtuvėse. 
Ir, kaip matyt, tai “raudonąja!” monelninkų brolijai 
dar gali būti ir kitokių nemalonumų, nes, anot pačios 
“Laisvės”, rubsiuvių mitingui atsiuntė laišką iš ligoni- budelių nuo Lietuvos veido. Aš 
nes Perkūnas, kurio pinigus Paukštys, “besirupinda- vieno tenoriu^ tai kad kuogrei- 
mas” ligonio turtu, “paskolino” “7 
kūno laiškas buvo perskaitytas susirinkime, taip kad 
dabar “Laisvė” toliaus nebegalės “šelpti” ligonį, naudo
damasi jo turtu.

Laisvės” bizniui. Per- čiau guoliai taptų laisvi, 
kad kuogreičiausiai geriausi sū
nus ir kareiviai kovojančio pro
letariato nustotų būti buvę žu- 

, domi, kad ištuštėtų 
perpildytų varguolių, 
ton butų susodinti 
tyčiojasi iš liaudies

. # , kurie po kojomis pamynė visą
- , Lietuvos visuomenę. Ko bijoti,

Charles A. Lindbergh, kuris dabar randasi svečiuose kodel neeiti kovoti? Juk var
pas Meksikos prezidentą, yra užkviestas atsilankyti j guolių daugybė, persekiojamų 
bulių kautynes, tai įvairios žmoniškumo draugijos dauguma, tik drąsiai kovoti ir 
Amerikoje ir atskiri asmens ėmė bombarduoti jį teleg- žus Griaudėjau Jeigu neeisit 
rainomis, maldaudami, kad jisai neitų j tokį “žiauru” jųs’. kovoU- “ražin?i
spektaklp Garsusis lakūnas teciaus tų maldavimų ne- tlų kurią uždėjo jums skriau. 
paklausė.

ŽMONIŠKUMAS MEKSIKOJE IR ČIA

Kai Jungtinėse Valstijose

kalėjimai 
o jų vie- 
tie, kurie 
teisių, tie

M jus, varguoliai, kovoti, amžinai 
nešiosit tą biaurią, sunkią naš-

protestus prieš Meksikos 
leidžia milžiniškas sumas 
palaikymui. Ar daugiau 

su bulium, yra tame, kad 
už tam tikrą ninigišką atlyginimą arenoje, 

stengiasi kits kitą 
žmogus parkrinta

nuosakus, kuomet jie kelia 
“nacionalį sportą” ir kartu 
pinigų bokso (kumštynių) 
“žmoniškumo”, negu kovoje 
du vyru
prieš publiką, daužosi “snukius” ir 
parblokšti tokiu smugiu, nuo kurio 
ir guli be žado ant žemės?

GALUTINAS BOLŠEVIZMO SKILIMAS

Nejau geriau amžinai 
Tai, žinoma’, jo dalykas. Bet amerikiečiai yra ne- kęsti panieką, neg kovoti ir nu

mesti tą jungą. Juk jus var
guoliai vedat suriku gyvenimą, 
biauresnį negu turtuolių šunys 
ir gyvuliai veda. Negi jums 
negeriau kovą laimėjus panai
kinti skriaudas, nušluostyti aša
ros nuo sav8 raukšlėtų veidų 
ir vesti laimingą, laisvą gyve
nimą.

Atkeršykit budeliams už ma
no mirtį. Lai kuo mažiau bus 
tokių, kurie norės kėsintis ant 

; žmonių laisvės. Kovodami už
Stalino kontraliuojamas Rusijos komunistų šuva- laisvę atsiminkit vieną: kad 

žiavimas vienu balsu nutarė išmesti iš partijos dar 98 kiekviena , priespauda , yra ža- 
žymius bolševikų vadus. Tarp išmestųjų matome var
dus tokių “senosios bolševizmo gvardijos“ atstovų, kaip
Kamenovas, Rakovskis, Radekas, Piatakovas, Saprono- sįenis savo draugams sėdintiems 
vas*ir t. t. kalėjimuose. Esantiems laisvė-

Kas dar tikėjosi, kad “kaiinistij” eilesc galinti būt je linkiu drąsiai kovoti ir lai-

linga. Del to neuždėkit žmo
nėms naujų pančių laimėję ko
vą. Gelbėkit žmogaus teises vi-

kalingosios“ operacijos gali bu 
labai liūdnos pasekmės Lietu ■ 
vai. Jei, girdi, tautininkai ii j 
toliau ves tokią atkaklią dikta 
tu ros politiką, kaip iki šiol,— | 

“tai gruodžio 17-ta gali vir 
sti gedulo diena.“
Jeigu So. Bostono klerikah 

organui yra nelinksma, sulau 
kus metines fašistinio pervers 
mo sukaktuves, tai Brooklync 
“tikriemsiems“ smetonlaižiams 
širvydiniems, matyt, visai kok 
tu, nes apie “garbingas“ sukak

—Čia nėra jokio pacijento:— 
zca rašytojas Emilis Musmirė, 

išdidžiai atsakė jaunas žmo- 
ps.

—Aš tyrinėjau pirties gyve- 
limą ir papročius.... Mane gi
.itie kvailiai palaikė už nusižu- 
lėlį.... Bet tai niekis. Aš radau
ias man reikalinga buvo.... Aš
>akeisiu užbaigą mano romano. 
Jano svarbiausias veikiantis 
smuo nemirs: pačiame kritin
iame momente jam sutrukdys 
nrtininkės ir vienoje iš jų jis 
>ažins savo veidmainę žmoną...

Šituo efektu aš užbaigsiu sa
vo kurinį... Už kelių minučių 
aunuolis ėjo iš pirties lydimas 
.maišiais žvilgsniais pirtinin- 
dų ir kitų tarnų. Darbininkas 
rgi stovėjo jų skaičiuje. Kuo- 
net rašytojas išdidžiai galvą 
škėlęs lipo laiptais žemyn, dar- 
rininkas nusišypsojo ir prave- 
lė pirštu per kaktą. Visi daly
viai suprato, ką jis tuo gestu 
lorėjo pasakyti.

Iš rusų kalbos
vertė B. Buiša.

SILPNOS SIRENOS GREI
TAI SUSTIPRINAMOS

Jeigu jums skauda strėnas keliant 
unkų daiktą, jeigu jums skauda 

strėnų muskulus, jeigu “šaltis yra į- 
iiCdęs jūsų strėnose”, arba jei jus 
kenčiate dėl lumbago, vartokit Red 
j’oss Kidney Plasterj ir jus gausite 
{rcitą pagalbą.

Jis teikia pagalbą silpniems, skau- 
'amiems muskulams. Jis teikia nuo- 
itinj automatišką masažą kiekvie- 
iu kūno judesiu, tuo pašalina su- 
(lėtėjimus ir suteikia cirkuliaciją 
įpimtam kūno audiny. Gyduolės 
persisunkia per odą ir eina tiesiog 
į silpnas, skaudamas ivetas, nusil- 
nisius .muskulus, malšina skausmą, 
gaivina pavargusius nervus įr at- 
itato liuosą muskulų veikimą.

Buk tikras pareikalaut Johnson's 
Hed Cross Kidney Plaster su raudo
na flanele užpakaly. Visose vaisti
nėse.

i 
tęsė su nepaprastu skubotumu ! 

■“Aš kovojau su tavim, Liki ;Į 
mas! Aš kentėjau vargą ir ba ’ 
dą, ir jeigu nepajėgiau nugalė 
ti tave, tai visgi su šypseni į 
skiriuos su tavim ir sviedžiu 
tau po kojų mano ginklą?’ 

Paišelio galiukas nuo smar 
kaus gesto ištruko jam iš ran :

mėti. Turėkit viltį, kad ko
va bus laimėta. Aš mirdamas 
tą viltį turiu ir ji palaiko žen
giant į kapus.

Neužmirškit manęs kovą lai
mėję. Palaikykit atminty ma
no mirtį. Aš esu iš tų, ku
rių lavonais nuklotas kelias 
prie liaudies laimėjimo, kurių 
kūnais grindžiamas kelias prie! 
socializmo. Buržuazija šaudy
dama mus, meta pirštinę, visai:
Lietuvos liaudžiai į veidą. Į Jeigu žmogus mato, kad

Pakelkite tą pirštinę ir paro- nelaimės puola jam ant galvos, 
dykite, kad jus nebijot kovoti j kaip plytos nuo stogo audros 
už savo laisvę, už šviesesnę at- Į1^^°, tai nereikia stebėtis, jei- 

, gu jis nustoja vilties ir pesi
mizmo įtakai atsiduoda“.

i Taip mintimis kalbėjo jdu- 
tironai ir liaudies j nas žmogus, įeidamas į pirtį ir

įžengdamas prie kasos.—- Vonia
pirmos klasės tarė jis, kreip- kų ir nuriedėjo ant grindų.

Jaunuolis pasižiurėjo į jį ii
Tuo laiku 

prie kambario, kur užsidari 
jaunuolis, penkios moterys rim 
tai klausėsi svečio monologo.

Visos jos jautė, kad ten u? 
t^ durų atsitiko kas tai bai
saus, įvyksta kokia tai drama 
bet nei viena iš moterų nedrį
so pertraukti jaunojo žmogau? 
mintis ir tik įtemptai klausėsi

Staiga iš vonių kambario pa 
sigirdo vandens pliauškėjimą? 
ir prunkštavimas.

- Dieve! Jis, rodos, pasipio-j 
vė — sušuko viena iš tarnai- J

Lai gyvuoja socializmas!
Lai gyvuoja revoliucija!
Težūna 1 

skriaudėjai!
Visi kovon už savo teises!
Žuvęs už liaudies laisvę ir Į dąmasis į kasininkę, ir užsimo- Į 

—1!___ ' Izaiac nminrno cii rrn 11 nsočiai izmą
K. Mažeika.

Mariampolės Kalėjimas 
1927-X-8,23 valandą.

FAŠISTINIO PERVERSMO 
PAMINĖJIMAI.

Sukakus lygiai metams laiko 
nuo fašistinio perversmo Lietu
voje, gruodžio 17 d. įvykiams 
paminėti kai kurie musų laik
raščiai pašventė specialius 
straipsnius. Klerikalų spauda 
tuose straipsniuose jau negar
bina “naujosios eros”, tik sten
giasi surastu argumentų, kad 
kaip nors pateisinus tą kari
ninkų nakties “pučą“. Ji teisi

nėjęs pinigus, su gautuoju bi- griebėsi skustuvo 
lietu nulipo laiptais.

“Ką mes matome (Jabar pa
saulyje? Nei meilės, nei išti
kimybės... geras su piktu su
sipynė j kokį tai chaosą“...

—Tamstai kokia liepsite Va
nia, šiltesnė ar šaltesnė? krei
pėsi j jį su klausimu pirtinin- 
kė.

“Visur viešpatauja įstaty
mas kovos už būvį, — galvojo

rėsi) i s... Nugalėtojas neužtik
rintas savo nugalėjime... Prieš
tarauja protas ir skauda sie
la“...

na jį dėlto, kad ilgą laiką po ■ vonią ir įtariamai
perversmo ji džiaugėsi teisėtos 
valdžios nuvertimu.

“Draugo“ ir “Darbininko” 
išvadžiojimai susiveda prie to, 
kad koalicinė Sleževičiaus vy- 
riausyl)ė vedusi kraštą į “pra
gaištį“. Marijonų organas sa
ko:

“Pirmasis vyriausybės dar
bas buvo, tai paleidimas iš 
kalėjimų keletos šimtų poli
tinių kalinių, bolševikų, ku
rie tuojau ėmėsi priešvalsty
binio darbo. Visoj šaly pri
dygo visa eilė bolševikiškų 
organizacijų, įvairiais profe
sinių sąjungų vardais ( /pri
sidengusių. Jos savo susi
rinkimuose viešai iškabinda
vo Lenino paveikslą (?), at
virai kurst ydamos :
prie sukilimo (?), ginklavo
si (?), gamino .sprogstamąją 
medžiagą (?). Jau buvo pri
eita net prie to, kad kai ku
riose vietose, kaip Radviliš
ky, Panevėžy ir Tauragėj, 
profesinių sąjungų nariai drį
so viešai daryti ginklų var
tojimo pratimus, 
aiškus ruošimasis 
limų.... <

“Ir to negana, 
gi atvirai pradėjo pragaiš
tingą lenkinimo darbą. Val
džios pagalba jie įkūrė apie 
šimtą (?) lenkiškų mokyk
lų visiškai be jokio reikalo. 
Prie demarklinijos važinėjo 
jų agentai 
Ventoj us. 
vokiškasai 
jau buvo 
prisiruošęs
krašto Vokietijai (?).“
Begėdiškiau meluot, kaip pri

meluota šituose Chicagos kuni
gų organo žodžiuose, turbut ne
galima.

Melas yra, visų-pirma, kad 
Sleževičiaus vyriausybė palei
dusi iš kalėjimų politinius ka-

PIRKIT ŠIAS GERAS 
DOVANAS DEL JO 
Marškinius, kaklalaiščius, šalikus, 

□ančiakas, nosinukus, pirštines, dir
žus, sagutes kimonas, skrybėles, sve- 
.erius labai pigiomis kainomis.

Užganėdinijnas garantuojamas ar- 
3a. pinigai Riąžinami.

Jūsų senas draugas

Anton J. Stupay
4220 Archer Avė.

Skersai gatvės nuo Brighton 
teatro

r; ......... ..........
Mes Mokam Cash

S67.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III. Prieš City Hali., j

čių.
Vien tik pamanius, kad jif 

šiuos paskutinius žodžius iš- visos dalyvavo prie savižudys 
girdo pirtihinkė, berengdama tės ir nei kuo nesutrukdė jos 

apžiurėjo Moterys spruko į visas puses 
l Viena iš jų nubėgo pas arti 
miausį gydytoji, kita nusiunti 
sargą neštuvų į ligoninę.

Jeiti j kambarį nei viena if 
jų nedrįso, ir todėl likusios pa
kvietė darbininką, kad sykiu si 
juo įeiti prie nusižudėlio.

Jų laimei, jaunuolis užmiršę 
užrakinti duris: ir keletas žmo
nių įėjo beveik patylomis. Kam
baryje betgi nieko nebuvo. Kur 
dingo nusižudėlis? Staiga pasi
girdo iš kur tai apačioj balsas:

—Šimts velnių! Ko jums čia 
reikia ?....

Tuomet tiktai darbininkas ir 
sykiu buvusios moterys pama
tė, kad iš po divono kyšojo 
dvi plikos kojos. Vienu aki-, 
mirksniu moterys spruko at- 

: “Kas tai gal į priemenę, ir paliko tik 
yra gamta, dėl žmogaus, kurio darbininkas ir jaunas žmogus, 
viduje siaučia audros? Kas jam išlindęs iš po divono ir pasi- 
gražumas? Pavasario atgimi- skubinęs užsisupti paklode, 
mas!... Cha-ha-hay. Gamta yra 
ne kas kita, kaip kauke melo 
apgaulės“...

—štai, pone, Tamstai paklo
dė....

—Kraustykitės po velnių su 
savo paklodėmis.... Ko jus man
trukdote?..—

Pasilikęs vienas, jaunuolis 
išsiėmė iš kišenes užrašomąją mingai tęsė toliau: — Aš kaip 
knygelę, didelius vokus su tik baigiu paskutinį perskirimą 
skustuvu ir ėmė knistis kišenė- savo 
se, kol nesurado mažą galiuką šaukti 
apkramtyto paišelio.

Po to, atsisėdęs prie stalo 
jis pradėjo ką tai su nežmoniš
ku greitumu rašyti.

“Kas galų gale neprieis prie 
nusiminimo? Buvo pas mane 
draugas ir jis veidmainingai 
apleido^ mane; buvo gražuole— 
žmona, bet ji apgavo mane. 
Žmonės įkyrėjo man. Aš tiek 
pergyvenau, kad drąsiai ir ra
miai galiu žiūrėti stačiai į akis 
pačiai šlykščiausiajai, pačiai 
bjauriausiajai — Mirčiai.“

Jis sustojo, pamąstė ir vėl

jaunuolį.
—Muilas Tamstai 

gas?—užklausė ji.
- Muilas? kam 

las ?...—atsiliepė 
mistas, plačiu mostu atmesda
mas savo skrybėlę. /

Pirtininke išėjo atnešti pak
lodę, ir tuo pačiu žygiu pasi
skubino pranešti kitiems tar
nautojams, kad atėjo kaž-koks 
keistas žmogus, kuris kalba 
pats su savimi.

Niūrūs jaunas žmogus tuo 
laiku atsisėdo kėdėj e ir ėmė 
smalsiai ir tyrinėjančiai žval
gytis po kambarį, lyg norėda
mas pasilikti atminty j kiekvie
ną smulkmeną.

Apžiūrėjęs kambarį, jis vėl 
žmones ' tęsė savo monologą:

reikalin-

man mui- 
jaunas pesi-

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

Tai buvo 
prie suki-

Lenkai ir

(?) ir kurstė gy- 
Klaipėdos krašte 

elementas taip-gi 
pakėlęs galvą ir 
prie grąžinimo to

—Aš tamstos klausiu tęsė 
jis, — ko jums čia reikia? Ko 
jus lendate prie manęs?

—Bet ką jus ten veikėte po 
divonu su skustuvu, pone? — 
pradrįso iš savo pusės užklaus
ti jį darbininkas.

—Aš ieškojau savo paišelio!
— sušuko jaunuolis ir iškil-

romano, kuris turės iš
didžiausią sensaciją. 

Tamsta žinai, kas buvo Zolia? 
Ne? Tai aš pasakysiu: didžiau
sias realistinis rašytojas.... Aš
pasirengęs viršyti jį realizme. 
Man reikėjo, kąd mano svar
biausias veikiantis asmuo pasi
plautų vonioje, ir štai, dėliai to, 
aš atvykau čionai. Aš norėjau 
ištirti smulkiai visą padėtį ir 
vietoje parašyti užbaigos žo
džius, kad jie butų dar gyves
ni, dar nuostabesni...

Tuo tarpu įėjo gydytojas.
- Kur pacijentas? krei

pėsi jis i jaunuolį.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Jubilėjinis
GYVENIMAS z 

Atspausdintas 
Jsigykit 

GYVENIMĄ 
Tuojau

Prenumerata metama $2
Pusėj mėty $1
Kopija ......................................... 20c

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLIE BRAND
CONDENSED MILK
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Kaip Skendo Laivas
Princessa Mafalda”

Pasikalbėjimas su daktaru Ri- 
varola, išsigelbėjusiu nuo 

skendimo i

[L. 2.] | Buenos Aires uo
stų atvyko prancūzų laivas su 
kaikuriais išgelbėtais nuo pa
skendusio laivo “Princessa Ma
falda’* keleiviais, jų pasitikti 
susirinko uostai) didelė minia 
žmonių.

Daktaras Hivarola išvargo 
pasakodamas gal penkiasdešimt 
'kartų tos baisios tragedijos is
toriją, l>et prašomas sutiko dar 
pakartoti.
Kelintą valandą pradėjo laivas 

skęsti?

Turiu tokius davinius: Or
kestras baigė griežt lygiai pen
kiose vakare. Praėjus dvide
šimt penkioms minutėms, išgir
dom didelį trenksmą laivo vi
duje, kas baisiai nugązdino vi
sus keleivius.

Kaip galėjo būti, kad 
Brazilijos laivas “Bage” turi 
užregistravęs savo knygose, 
kart laivas “Mafalda” šaukėsi 
pagalbos pusiau penktą valan
dą vakaro?

Nemanau, kad prieš pen
kias kas nors buvo atsitikę. Ir 
žinot kodėl?.. Užtat, kad lai
vo kapitonas ramiai sau sėdė
jo už poros žingsnių nuo mus 
ir jeigu tuomet būt buvę ma
šinos netvarkoj, jis būt ten ne
sėdėjęs.

Bet gal būt jis sėdėjo, 
kad nesukeltų panikos, gal, grie
žė irgi tuo tikslu?

Gal būt. bet visgi manau, 
kad valanda kurią aš sakau 
yra tiksliausia, nes tą patvirti
na visi išsigelbėjusieji.

Nerimas ir netvarka
— Ir paskiau?
— Paskiau pamatėm maši

nistus bėgiojant po laivą ir vi
są komandą ruošentis prie dar
bo. Tas buvo kaip perkūnija 
keleiviams.

Prasidėjo riksmai ir dejavi
mai, kurių tačiau niekas šiuo 
momentu neklausė, visų veidai 
išblyškę, akys išverstos. Di- 
džiausį nerimą sukėlė šauks
mai motinų ieškančių savo kū
dikių.

•Subruzdo visame laive, bet 
didžiausia panika buvo trečioj 
klasėj. Pirmoji klase ir dalis 
antrosios, kurių tarpe daugiau 
išauklėtų žmonių, užsilaikė šiek 
tiek ramiau, pasitikėdami laivo 
komanda.

Pavojus iš nežinių
Į kur tik kreipėmės su klau

simu, kas nutiko, vietoj atsa
kyti jie bėgiojo iš vietos j vie
tą, iš ko galima buvo spręsti, 
kad nėra vilties pavojui išveng
ti. Mums truko, beabejonės, 
viešo paaiškinimo. Nujautėme, 
kad baisi katastrofa kabo po 
pat nosim.

Pakartotinai laivui subraš
kėjus, per musų smegenis pra
lėkė vaizduotė tos neaprašomai 
baisios valandos, kuriai turė
jom pasiruošti.

Prabėgus minutei pasigirdo 
skardus ir širdį veriantis švil
pukų ir sirenų balsas, kuris 
patvirtino, kad musų nujauti
mas jau išsipildo, kad esame 
pražuvę.

Bailiai!...
Kapitonas Guli atbėgo prie 

keleivių minios, kuri buvo di
džiausioj panikoj. Buvo dau
gumoje trečios klasės keleiviai, 
kurie palikę savo kajutes, pilni 
didžiausios baimės, bėgiojo iš 
vietos j vietą pargriaudami kas 
tik po kojų pasitaikė.

Suaugę vyrai, stiprus ir ga
lingi darbininkai, verkė, kaip 
vaikai. Dauguma iš jų buvo 
sirijiečiai ir italai. Kiti keikė 
ir rovėsi plaukus:

— Velnias mane nešė! - 
šaukė itališkai. Ir griausmin
gas choras, kuriame girdėjosi

įvairus balsai, balsai nesupran
tami arabiški žodžiai, sudarė 
baisų koncertą. •

Kapitonas norėjo kalbėti bet 
liekas jo neklausė. Matyda- 
nas, kad gero nebus, kreipėsi 
į verkenčius su griausmingu 
balsu.

— Bailiai! Niekšai! Jus ne
verti vadintis žmonėmis!

Galų gale minia truputį ap
rimo ir kapitonas įsakė, kad 
visi užsidėtų korkus ir pasi
rengtų užimti laivelius.

Kova dėl laivelių
Priėjus prie laiptų, būriai iš 

trečios klasės susigrūdo ant jų 
ir puolėsi į laivelius.

Kovojo, kad prieiti pirmiems. 
Stumdėsi, daužėsi, apsidraskė.

Ar liesa, kaip sako kad 
’aike šio susistumdymo užmušė 
keturis vyrus iš mašinistų?

— Aš nemačiau vartojant re
volverių, nei peilių, nei kitokių 
jinklų. Stovėjau prie pat laip- 
ų per kuriuos praėjo visas 

'ri ūksmingas karavanas, fbet 
mirusių nemažinu.

l^aiveliai negrįžo

Nuleista buvo keturiolika ar 
penkiolika laivelių, tečiaus dau
gelis iš jų, kaip tik pasiekė 
ikeaną, prisipildė vandeniu. 
Girdėjau prašant kibirų jam 
prašalinti.

“Mafalda“ davė medinius ki
birus ir visai komandai buvo 
Įsakyta apsirūpinti indais van- 
leniui pilti.

— Ar tie laiveliai grįžo?
Ne grįžo. Laivo tarnautojai 

kurie nuvyko su pirmais laive- 
iais juos pametė ir negrįžo, 
Jei tos priežasties vietoj išsi
gelbėti,' prigėrė virš trijų šim
tų. žinau taip pat, kad dau
gelio laivelių nuleidžiant juos 
<u žmonėmis, nutruko virvės 
r išvirto į vandenį. 

/ z <
Vagystės ant laivo
Antras klausimas, ponas 

taktare. Ar pastebėjote kokias 
vagystes? žmonės sako, kad 
migrantai siriečiai ir italai ku- 
•ių tarpe figūravo laivo tar
nautojai ir jurininkai nutraukė 
moterim nuo kaklų brangeny
bes, ar tai tiesa?

Aš to nemačiau, bet gir
dėjau panelę Eleną Chiriną 
skundžiantis, buk jai pavogę 
brangenybių apie 30 — 40,000 
lirų sumai.

Ką gi Jus toliau darėte?
— Ką gi galėjau daryli? Ap

siginklavau kantrybe ir lau
kiau valandos kuomet pasiįluo- 
suos laivelis, kad ramiai nusi- 
eisti. Kartu su manimi stovė
jo ponas Mazuchelli su žmona 
r dukrele. Ponia Mazuchelli 

kas minutė mapęs prašė, kad 
žadėčiau jos vyrui, kuris ne
dali vaikščioti ir laukėm mo
mento kada galėsim visi kar
kti išsigelbėti. Bet musų nelai
mė tas momentas nesiartino.

Atėjo valanda
Pradėjo temti, panika vis au- 

*o ir prie laiptų grūdosi supra
kaitavusi minia.

Staiga laivas pakrypo ant 
šono ir išgirdome bildėjimą 
krintančių baldų ir veidrodi 
žiu.

Atrodė, kad “Mafalda“ su
byrėjo į šmotukus ir daugelis 
iš keleivių šoko į vandenį.

Nežinau, kiek laiko praėjo, 
bet man pasirodė melai, kol 
pribuvo laivai “Alhena“ ir “Em- 
)ire Star“. Žvilkterėjo viltis iš 
aaujo. Bet kaip papulti ant tų 
laivų? Nebuvo laivelių, o tie 
ką nuvyko anksčiau negrįžo.

Tamsumoje

— Ar tiedu laivai buvo to
li nuo jus?

Taip, priplaukti arčiau ne-! 
drįso. Tik laivas “Fornosa“ 
kuris pribuvo kiek vėliau, pri
plaukė tik per 40—50 metrų • 
prie musų, išgelbėdamas lokiu

budu didelį skaičių keleivių jau 
visiškai nustojusių vilties.

Girdėjau kalbant, kad “For- 
nosos” kapitonas, jeigu tas lai
vas butų pribuvęs bent kiek 
anksčiau, būt permetęs tiltą 
nuo vieno laivo ant kito ir to
kiu budu gal būt išgelbėjęs ir 
tuos ką nukeliavo okeano gel- 
mėsna.

. Išsigelbėjimas už poros 
žingsnių

ninkys'.ės praneša,
kad pasKenda^ų su italų laivu 
“Princessa Mafalda“ skaičius 
siekia 314. Jie paskirstomi se
kančiai: 27 iš pirmos, 37 iš an
tros ir 204 iš trečios keleivių 
klasės. Iš laivo komandos žu
vo: 9 karininkai ir 37 jurinin

ką!.
Išgelbėta: 25 iš pirmos kla

sės. 55 iš antros ir 623 iš tre
čios klasės.

Iš laivo komandos išgelbėjo 
11 karininkų ir 231 jurininkas 
ir kiti laivo tarnautojai.

J. Bukevičius. 
----- z-------------------------------------
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k Didžiai Apvertintas
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DOVANASt

— Kodėl gi tamsta nelipai 
žemyn?

Aš norėjau lipti, bet kar
tu bijojau, kad nenustumtų j 
vandenį, Tačiau priėjo ir mu
sų eilė nulipti. Laivelis stovė
jo tik už poros žingsnių, į ku
rį žiūrėjom su išverstom akim 
ir didžiausiu nekantrumu. Jau 
pradėjom lipti Žemyn, kaip 
staiga “Mafalda“ pakrypo iš- 
naujo. Baldai pradėjo ristis į 
tą šoną, kažkas suriko: Į kitą 
šoną! Čion laiveliai daugiau ne
atplauks!

Visi, kas galėjo, pradėjo grųs- 
tis į kitą šoną. Atsiskyrėm su 
•jonais Mazuchelli, mačiau kaip 
iuos minia parstūmė ir pradė
jo mindyt nieko nesigailėdami, 
kad tik savo kailį išgelbėtų.

“Mafalda” pasinėrė į vande
nį iki keturiasdešimt penkių 
’aipsnių. Išvargęs* vos prisi- 
grudaii į Vi. i tų šonų. Nesimatė 
nė vieno laivelio.’ “Mafalda” 
jau baigė pasinerti vandeny.

] vandenį*
— Ką gi tamsta darei galų 

Tale?
— Paskubomis nusiaviau ba

tus, pasitaisiau korkus, pasku- 
x>mis nulipau laiptais ir pasi

gėriau į vandenį.
— šiuo momentu apie aku- 

las nemaniau ir mano laimė su 
jomis susitikti neteko.

— Kelinta valanda buvo kaip 
tamsta nulipai į vandenį?

- Buvo pusė dešimtos. 
Ar ilgai išbuvote vandeny? 
— Apie dvidešimt minučių.
Manymas apie gyvenimą ir 

mirtį 
z***

— Ką gi tamsta galvojai pa
kliuvęs okeano bangų glėbin?

— Tuo momentu pralėkė 
įvairiausios mintys per mano 
mtkaulę. Mirtis stovėjo prieš 
akis ir tuo pat kartu prisimi- 
liau visą mano gyvenimą nuo 
pat kūdikystės dienų.

Už kelių metrų stovėjo juo
das “Mafaklos“ siluetas nak
ties tamsumoje. Girdėjau toli
mus šauksmus, užkimusius nuo 
skausmo ir nuovargio dejavi
mų balsus; mačiau sale savęs 
kelias moteris kovojančias su 
audringomis bangomis, kitoj gi 
pusėj mačiau išdraikytą lavo
ną pluduriuojant, ir taip plau
kiau bangų nešamas, laikyda
masis ant korkų — to stebuk
lingo išsigelbėjimo aparato.

Mano laimė, kad bangos ne
šė kaip tik “Forhiosa” laivo 
link.

Sprogimas
Staiga pasigirdo nepaprastas 

trenksmas. Instinktyviai pasu
kau galvą ton pusėn, kur pali
kau nelaimingąją “Mafalda”.

Tuoj dasiprotėjau, kad ga
lutinai laivui skęstant, sprogo 
katilai, išnešdami į padanges 
milijonus šmotelių: medžio, 
gelžgalių ir žmonių lavonų. 
Kapitoną Gulį kurs stovėjo ant 
savo tiltelio iki paskutinės va
landos, ištiko tas pat likimas.

Nukrito lietus šiupiniu ant 
mano galvos. Nuskambėjo per 
ausis paskutiniai skambus de
javimai ir negailestinga mirtis 
nutildė viską amžinai.

Praėjo dešimt minučių.. Kaip 
ilgas laikas tpkiose'aplinkybė
se, brangus draugai!..

Išvengiau tragingos mirties
Galų gale kaip per sapną pa

jutau atplaukiantį laivelį. Ja
me sėdėjo penki ar šeši juri
ninkai, kurie man ištiesė pa
galbos rankas.

Po kelių minučių buvau nu
vežtas ant laivo “Formosa“, o 
dabar mane štai čia matote.

Hio de Jeneiro, lapkričio 10 
(United) Generole italų laivi-

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

OMICA40 • ■AL. CBTATK
C,00K COUHtV MBAL BBTATC BOARO 
chioaso boaro or uNOtRw*irtM

Telephoncs: Blvd. 0611 arba 0774
Čia gausit gerą 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 PABUBA VOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAM0KPJ1M0. NAUDOKITĖS PROGA!
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------- . .■ — -■ '■.............................—■ </

RASITE PEOPLES FURNITURE CO 
KRAUTUVĖSE

Dvi erdvios krautuvės užpildytos su didžiausiu prekių pasirin
kimu tinkančiu dėl Kalėdų dovanų, “DEL NAMŲ”; Naujausios ma
dos pritaikinimui kiekvienos ypatos skonio ir pageidavimo, įsigyti 
šiose krautuvėse už žemiausią kainą, lengvesmomis išlygomis, su 
pilnutėliu patenkinimu.

t

šių Krautuvių Muzikos Skyrius yra Didžiausis ir 
puikiausiai įrengtas ir pripildytas su Amerikos 

parinkčiausiais Muzikaliais Daiktais

GINTARAI IS LIETUVOS
Gražiausios ir geriausios Kalėdom dėl ponių ir 

panelių dovanos yra gintaro karoliai, brasletai, 
spilkutės, auskarai ir daugybe kitokių gražių daly
kėlių.

Del yy rų turime dailių cigarams ir cigaretams' į 
cigarnyčių gryno gintaro, ką tik iš Lietuvos atvež
tų.

Taipgi gardžių Birutės saldainių, atgabentų iš 
Lietuvos.

Istoriškų daiktų mylėtojams turime naujų Lie
tuvos pinigų kompletus, varinių ir sidabrinių, ir 
pirmojo Lietuvos Prezidento A. Smetonos medalių. ; 
Krautuvė iki Kalėdų atdara iki 10 vai. vakaro.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street, Chicago, III. i

Tel. Victory 6122
* 11

KIMBALL PIANAS
Bus neužmirštanti dovana dėl 
Jūsų pačių, dėl Jūsų vaikų ir 
dėl Jūsų vaikų vaikų. Kodėl 
jiems nesuteikti vieną kaipo 
šių Kalėdų dovaną ir padaryti 
tarpe jų tą neužmiršstantį 
įspūdį ?

Peoples Krautuvėse visuomet 
rasite Kimball Pianų kokių jus 
norite ir už tokią kainą, kokia 
norite mokėti. Ateikite šian
dieną j musų Krautuves. Pas
tebėkite musų ŽEMAS KAI
NAS ANT KIMBALL GRO- 
JIKLIŲ PIANŲ, kurių turi
me didelj pasirinkimą dėl 
prieškalėdinio išpardavimo po

$395, $475, $650, $695, $850, $975
Lengvus Išmokėjimai, Suolelis ir Voleliai Veltui

R. C. A. Radiolas 
arba Atwater
Kent Radios

Kaipo geriausi aparatai sviete ir 
jei jau turite pianą, tai bus tinka
miausi Kalėdų dovana dėl jūsų 
milinčiųjų. Pas Peoples jus rasite 
šių setų skaitlingą rinkinį, madų ir 
apkainavimą. Pilnai įrengtų R. C. 
A. arba Atwater Kent Radio setų

PJCA^Radiola dėl vartojimo elektros jėgos po

$95, $148, $195, $250, $495 iki $895
Lengvus Išmokėjimai, Įrengimas Vaitui

REKORDAI IR GROJIKLIAMS VOLELIAI
Šiose Krautuvėse visuomet rasite pilną rinkinį rekordų ir volelių 
. jr včliausių leidimo numeną, Lietuvių ir kita-

NAMO

LIETUVON
KALĖDOMS

Prisidėkite prie tūkstančių kurie važiuoja namo atlan
kyti savo namus per Kalėdas. Pasimatykit su senais 
draugais ir pažystamais reginiais.

SPECIALĖS EKSKURSIJOS ANT ŠIŲ LAIVŲ:

Pennland Gruodžio 3 Olympic Gruodžio 9

arba' Antwerp

Mandagumas
Klauskite musų atstovo arba

Patogus persėdimas iš Cherbourg 
į/visas Europos dalis 

Geras maistas Geras patarnavimas

White Star Line Red Star Line
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO. 

127 So. State StM Chicago, III.

EASY WASHER

Kalėdoms dovana —- Easy SI 75Geriausia
Washer.*;

Tiktai biskį įmokėti, kitus lengvais išmokėjimais.

CENTRAL DISTR1CT FURNITURE CO
3621-23 So. Halsted St.

Ku kaip kalėdinių taip ir vėliausių leidimo numenu, Lietuvių 
taucių kalboje. — Ateikite pasirinkti.

įįį Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuvės
W Chicagoje ir Amerikoje

SŠ. 
■

SS
MUZIKALIŲ DAIKTŲ SKYRIAI

4177-83 Archer Av., 1922-32 S. Halsted
M. KEŽAS, Vedėjas. J. NAKROSIS, Vedėjas.

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užkirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ..........................................................................
Adresas (gatvė) ............................. . ............................
Miestas ir Valst..............................................................
Užsiėmimas ... .....................................Amžius............
Pašelpgavis ............ -.............................................. I

_____:________ T__________ ___ _____ _  J

GARSINKITĖS NAUJIENOSE’’



NAUJIENOS, Chicago, III

West Sidedabartine su

vienas

$160

Jos. F. Budrik
bile prie kurio Christmas

INC

UNIVERSAL

Garsinkities “NAUJIENOSE

Lietuvis Mraktorius

neži- 
metų 
kurie

nuo 
vie

niam 
visos 
dirb-

o plačią] ą 
užsukau j 
Westsaidę.

Meldažio

Stork Grojiklis Pianas 
H. C. Bay Grojiklis Pianas 
Kimball Grojiklis Pianas — 
Kimball upright Pianas už 
Bernard Reproducer Pianas už 
Jessie French Grojiklis' už ....
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STATE BANK
3252 So. Halsted St.
CHICAGO, ILLINOIS.
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RAMYBĖ IR GERA 
SVEIKATA!

Suvedam tvfesas b 
elektros jlegą | nau 
Jus Ir senus namus b 
mainom naujas liant 
pas j senas; duodame 
ant lengvo limoHji- 
mo.

ta ry
ku riem 
jŲ KV-

130 La Šalie St., Chicago, III 
arba prie vietinių agentų

<U)AS X TOKMOU) 
THAT TU' GUV

THAT bstoppBbn- 
WATCUV> Mfe 
PlCVC IT OP • 1

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sušalo John Pospisil, kriau- 
eius, kambaryje, kuris randasi 
užpakalyje jo siuvimo šapu-

namų
1050 Jackaon

Vaikų apsaugos 
vajus

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Pbone Canal 2591

Besi bastydamas p 
Chicagą, netyčiomis 
garsiąją kadaise 
Pasileidau 23 pleisu 
svetainės linkui.

Dabartiniu laiku 
išrodo lyg koki 
lionija 
ris buvo via pirmiau 

tie rodosi 
triukšmo, 
subatvakarj

Meldažio 
ik porą

Gulbransen Pianai gerai tinka Kalėdų Dovanoms 
Kainos nuo $295, $450 ir $600

sake kandidatuoti kitam 
minui.

Nužiūrima, kad 
ma taksų, sukolektuojama mo
kyklų išlaikymui Chiiagoje, at
einančiais metais bus permaža 
suvedimui mokyklų biudžeto 
l>ent $6.300,000.

Pagarsėjusio Ciceros piliečio, 
Al. Caponi, namus policija vis 
dar tebesaugo. Caponi randasi 
namuose 7214 Prairie avė. Pa
sak policijos viršininko Hughes 
tai daroma liksiu palaikyti to
kias nemalonias sąlygas jo gy
venimui, kol Caponi išsikrausty
ti iš Chicagos.

GENIAUSI MUZIKOS INSTRUMENTAI IR RADIOS
R. C. A., Atwater Kent

tinsta negyvas, su 
nomas žmogus apie 
amžiaus kieme 
randasi adresu 
Boulevard.

Šitą gražų Freshman 
Electric į į 47 
Setą uz
■■■■■ Auksiniai žiedai, Laikrodėliai, 

| Deimantai, didelis pasirinki- 
mas, kainos sumažintos iki 50 sOH procentų.

ggį|M Parduodame ir ant išmokėjimo.
I Kiekvienam atsilankiusiam Ka- 

lendorius dykai

Klausomo komitetų raportų. 
Naujų metų komitetas išduo
da raportą, kuriamo sakoma, 
kad pakviestas p. Sabonis iš
pildyti programą. O tu, Jackau 
Šventasis! Kai paminėjo Sabo
nio vardą, maniau, kad tikrai 
kils revoliucija. Butkis pašoko 
net balso neprašęs ir kad gi 
pradės “garbavoti” komitetus, 
kam jie paėmę Sabonį, kodėl 
jie neėmę Kanklių choro ir tt., 
ir tt.

Šitas yra Atwater 
Kent setas, su vis
kuo už 5 j 29

“Ramybės, geros sveikatos, 
laug laimės”, yrą tai Kalėdi
niai linkėjimai. Svarbiausias 
yra geros sveikatos linkėjimas. 
Įgykime ramybę viduriams, 
vartodami Trinerio Kartųjį 
Vyną, kurs pašalina blogą a|>e- 
titą, nerviškumą, sukietėjimą 
r panašius pilvo triufelius, 

šalčiams ir kosuliui vartok Tri
nerio Cough Sedative ir Trine
rio Cold Tablets. Jūsų aptieko- 
rius jų turi,( jei ne, tai rašyk: 
Jos. Triner Co., Chicago, III. 
Laimingų Naujų Metų

Kitas, esą, kolionijas repor
teriai bustina, apie jas rašo, 
garsina surpraiz pures, o apie 
mus nič nieko nesako, nors ir 
čia retkarčiais Įvyksta ir sur
praiz parių, ir kitokių trobe- 
’ių. Bet nerašo, tartum musų 
parių rengėjos butų kam nusi
kalusios.

Benton Harbor, Ind., pasi
mirė Benjamin Purnell, pagar
sėjęs “Dovido Namų karalius”. 
Jis mirė penktadienio vakare 
apie 11:30 vai. Bet per porą 
dienų neskelbta žinių apie jo 
mirtį, kadangi jo sekėjai tikė
josi jo mokinimu, kad tikrosios 
tikybos sekėjai negalį mirti. 
Todėl jie ir nešaukė graboriaus.

Vertės $600 .......už $225
— $550 ..........  už $190
Vertės $700 .... už $290

John Touhy, ugniagesių de- 
>artamento viršininkas perspė
ji Chicagos gyventojus, idant 
•ie butų labai k atsargus naudo
dami krutamųjų paveikslų ma
inas švenčių laiku. Jis nurodo, 

tad filmus yra greitai užside- 
ančios. Naudojant tas mašinas 
eikia laikytis juo toliau 
iečiaus, gaso žibintų ir tp,

Organizavimas viešųjų Cbica- 
gos mokyklų saugumo lygos 
prie Apšvietus departamento 
jau praktiškai yra užbaigtas.

Kaip jau dabar yra surašyta 
į 1,000,000 narių ir kai jau 
patarėjų tarybų ir atskirų vie
netų organizavimas gerokai pa
žengė pirmyn, vajus obalsiu 
“Gelbėkite kūdikių gyvastis” 
prasidės su naujais metais, ir 
to vajaus tikslas yra pakeisti 
žodžius, kalbėtus tiek metų, 
< laibai s.

Miesto miras \Vm. Hale 
Thompson yra garbės preziden
tas, J. l.e\vis Coath, prezidentas, 
John English, vice-prezidentas, 
Apšvietus tarybos nariai bus 
vyriausioji taryba, o Frank C. 
Singleton, saugumo biuro di
rektorius bus sekretorius Ly
gai ir kiekvienai Lygos vienetai. 
Organizavimas tėvų tarybų 
kiekviename* dešimties distrik- 
tų. sulig kuriais viešosios pra
dinėj mokyklos yra padalintos, 
eina sparčiai.

Kiekvienoje tėvų taryboje 
yra formuojama automobilių 
operuotojų kliubas, kuris susi
darys iš operuotojų privačių au
tomobilių. taksikabų, busų ir 
trukų operuotojų.

Paskui pastatoma ultimatu
mas atšaukti tarimą, padarytą 
pirm poros menesių, kuris rei
kalauja, idant kiekvienas na
rys pirktų vieną tikėtą Naujų 
Metų vakarui, o jei, girdi, ne
atšauksite šio tarimo, tai ga
lėsite vieni patys klausytis pro
gramų.

Pirmininkas, kad nuraminus 
iŠsi karščiavusius ekstra kai
riuosius, pataria tarimą atšauk
ti. Revoliucija šiaip taip užge
sinama.

Toliau eina korespondento 
linkimai. Perstatoma du kan
didatu. Matyli, kad kandidatai 
nėra vilniečiai, nes pasigirsta 
iš ekstra kairiųjų pusės šauks
mai: “Mums nereikia tokių ko
respondentų, kurie rašytų Į 
“Naujienas” arba Į “Draugą” 
(bet jie labai pageidauja, kad 
"Naujienos” pagarsintų jų pa
rengimus V 
neapsiėmė būti korespondentu 
(o gal nenorėjo klausyti tų iš
metinėjimų). Pagalios tapo iš
rinkta p-nia Shultz.

— Jurgis Spurgis.
Biznierių vienetos susidarys 

iš biznierių, kurių užduotis bus 
juo plačiau paskleisti idėją sau
gumo pagelba pastabų jų rašo
muose laiškuose, plakatais lan
guose, biznio įstaigose ir tp.

Mokyklų organizacija šiame 
Vajuje darbuosis kaip atskira 
vienetą, vadovaujama mokyklų 
superintendento padėjėjo Mor
gano G. Hogge. Ai' organizaci
ja susidarys iš mokytojų ir 
mokyklų principai!/.

Tapo suorganizuotas kalbė
tojų biuras, kuriu Įeina apc 
2(K) kalbėtojų. Jų užduotis aiš
kinti gyvu žodžiu kūdikių gy
vasties apsaugojimo reikalą. 
Kai kurie kintamųjų paveikslų 
teatrų ir kai kurios radio sto
tys pasižadėjo koo|>eruoti 
vajui. Bažnyčios taipgi 
išreiškė noro ir pasižadėjo 
t i šiam vajui.

Pagalios bus sudarytos 
bos pačių jaunuolių, 
šis vajus reiškia vajų 
vasties apsaugojimo.

Saugumo vajus bus varomas 
pagelba plakatų visuomenės įs
taigose, gatvekariuose, prakal
bomis, pamokomis ir tt. Bus 
sudaryti įvairus dabotojų ko
mitetai, kurie temys, ar auto
mobilistai dažnai nusižengia 
trafiko patvarkymams. Visą 
tai bus daroma tikslu sumažin
ti skaičių nelaimingų atsitiki
mi; ypač su kūdikiais.

Svarbiausieji šio vajaus daly
viai, žinoma, bus patys jaunuo
liai ir jų mokytojai.

VVestsaidė 
liūdesio ko- 

Nebėra to gyvumo, ku
ša liū

nai, ir tie rodosi, apmirę, ne
sigirdi triukšmo, ūžimo, nors 
ėjau aš subatvakarj. Kol pasie
kiau Meldažio svetainę, suti
kau tik porą apšviestų mėnu
lio spinduliais.

Užėjau pas Meldažį. Ir čia 
vos keli piliečiai., čekerius lo
šia.

Priėjęs prie baro atsireko-

S veika tos komisionierius Dr. 
Kegel perspėja Chicagos gy- 
entojus, kad šiemet esama 
nešte daug daugiau pa.siu t u- 
ių šunų, negu jų buvo |>ernai, 
Alicijos stotims išsiuntinėta 
;akymai gaudyt palaidžiai bė- 
iojančius šunis, o jei negali

na pagauti, tai šaudyti juos, 
žmonėms, Įkąstiems šunų, pa
ariama juo greičiau kreiptis 
>as daktarą. Turintiems šunis 
-veikatos komisionierius pata- 
•ia tuos šunis įskiepyti. Skai- 
•itis pasiutusių šunų didėja.

3417-21 So. Halsted St, Chicago, Illinois
Telefonas Boulevard 4705

Mums taip besikalbant apie 
paneš ir kitokius galus, pradė
jo rinktis leidos ir vyrai. Tai 
buvo Dr. Vinco Kudirkos Drau
gystės nariai. Na, ir aš kartu 

su jais svetainėn įkiutinau.
Štai ir posėdis prasideda, bet 

tvarka posėdyje ne kokia. Su
brinkusieji kalba kartais po du 
ir net po tris išsyk. Hrminin- 
kas vieną sulaiko, tai, žiūrėk, 
kitame gale du iškarto pradė
ta kalbėti, balso nepasip.rašę. 

Ne veltui ir pirmininkas atsi-

Cliicagos gyventojams pilie 
'iams nubalsuoti bus palikti 
lanas, kuris reikalaus $200, 

išlaidų miesto pageri 
nmui iki 1933 metų, kada ren
kamasi pasaulinei parodai.

LINKSMU KALĖDŲ
Nariai CHRISTMAS SAVINGS CLUB’Ų pa

prastai turi Linksmas Kalėdas, nes jie turi bėgyje 
metų sutaupinę užtektinai pinigų aprūpinimui savo 
reikalų ir apdovanojimui savo draugų.

Yra astuoni laipsniai Kalėdų Kliubų, sekan
čiai: mokami po 25c., 50c., $1, $2, $3, $5, $10 ir $20 
kas savaitę. Mokant tuos kliubus reguliariai per 50 
savaičių, jie sudaro sekančias sumas, beje: $12.50, 
$25, $50, $100, $150, $250, $500 ir $1000. Bankas da- 
deda 3%. ,

Mes velijame Tamstai Linksmų Kalėdų, ir iš
sipildymui musų velijimų kviečiame, ateiti musų 
bankon ir prisirašyti bile prie kurio Christmas 
Club.

JMERRY (HRISTMAS 
>WR5 8inER WINE

Brunswick — Howard — Senora — Columbia
Freshman Crosley — parsiduoda už žemiausią kainą Chicagoje

Sekmadienyje ir naktį iš 
sekmadienio į pirmadienį dar 6 
asmenys prarado gyvastis au
tomobilių nelaimėse. Iš tų as
ui nų prarado gyvastį viena 1 mendavau. Meldažis pasiūlė už- 
inoteris 87 m. amžiaus ir vie- fundyti man džindžirūlos, nes 
nas vyras 80 metų amžiaus. (lai, pasak jo, belikęs vieninte

lis gėrimas su “kiku”.
Išsikalbėjova. < Meldažis sako, 

pirmiau, kol cicilikų VVestsai- 
deje buvę, tai ir laikai buvę ki
tokį: pakako teatrų, koncertų 
• r šiaip visokių parengimų. Da
bar gi paliko vienitaptingę ele
mentai.

DIDŽIOS VERTES KALĖDŲ DOVANAS RASITE PAS 
JOS. F. BUDRIKI KRAUTUVĖJE 

Kainos sumažintos 25 iki 45 procentų

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais Mos linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

NORTH GERMAN
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

L. S. S. 4 kuopos 
susirinkimas

Šiandien, gruodžio 20 d., Ray- 
mcnd Chapel svetainėje įvyks 
L. S. S. 1-tos kuopos susirinki* 
mas. Visi kuopos nariai būti* 
nai privalo atsilankyti. Me< 
tams baigiantis yra daug svar
bių reikalų aptarti, fradžia 8 
vai. vakare. — V. P.

Bridgeportas
Simano Daukanto Draugija 

laikė priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 4 d. Lietuvių Auditori
joje.

Atidarė susirinkimą pirm. Ta
rnas Janulis. Nutarimai pereito 
susirinkimo buvo skaityti ir pat
virtinti. Knygyno prižiūrėtojai 
pranešė, kad viskas yra tvar
koje.

Skaityta laiškas p. Pocienės, 
gautas iš Lietuvos. Laiške dė
kojama už pinigus, kuriuos 
draugija nusiuntė jai iš jos vy
ro pomirtinės — 50 dolerių. 
Laiškas ‘priimtas. Draugija nu
tarė statyti paminklą ant kapo 
mirusiojo draugo, Jono Pociaus, 
o likusius iš jo pomirtinės pini
gus pasiųsti į Lietuvą jo mote- 
rei ir vaikams.

Draugijon įstojo du nauju 
nariu.

Ligonių lankytojų raportai 
išklausyti ir priimti ir nutarta 
dviem pašalpos mokėti. Ligo
nių buvo tik trys, bet vienas 
jau atsimaldavo. Raportą apie 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
bendrovę ir apie Susivienijimo 
Draugijų ir Kliubų ant Bridge- 
jx>rto darbuotę išdavė pirm. T. 
Janulis. Jis paaiškino, kad 
bendrovė gerai tvarkosi ir kad 
viskas yra gerame stovyje. 
Taipjau draugija nutarė pasko
linti Lietuvių Auditorijai pini
gų kiek galima daugiau, ka
dangi Auditorijai pinigai yra 
reikalingi ir kadangi yra išro- 
kavimo paskolinti pinigų ant 6 
nuiŠimčio, ažuot ėmus iš banko 
tik trečią nuošimtį.

Toliau buvo išduoti rajjorthi 
komisijos, skirtos įvedimui ant
ro skyriaus ligos pašalpos mo
kėjimo. Komisijos raportas 
priimtas. Paskui jis įnivo 
svarstomas. Nutarta ateityje 
nebemokėti jjomirtinės už na
rių moteris, jei jos nepriklau
sė draugijai.

Paskui tapo pakeltas klausi
mas teikimo nariams garbės 
dovanų. Šis klausimas buvo 
suformuluotas taip: jei narys 
ėmęs iš draugijos pašalpos li
goje, bet jei po to jis išbuvo 
per dvyliką metų neėmęs jo
kios pašalpos, tai toks narys 
turi teisės gauti garbės dova
nų. šis klausimas palikta 
ateityje išspręsti. lapo iš
rinkta komisija peržiūrėti kny
goms, kad patyrus kiek daug 
yra tokių narių.

Komisija rengimui vakadie- 
nės pranešė, kad vasario 19 
dieną, 1928 metų, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos Simano 
Daukanto Draugija rengia va
karienę. Kvietė visus būti iš- 
kalno prisirengusiais dalyvauti 
šioje vakarienėje.

Draugijos pirmininkas pra
nešė, kad yra dar viena drau
gija, kuri norėtų prisidėti prie 
Simano Daukanto Draugijos. 
Pranešimas priimtas, Nutarta 
priimti kalbamą draugiją.

Valdyba sekantiems metams 
liko beveik ta pati, kuri buvo 
šiemet: pirm. Tarnas Janulis, 
vice-pirm. Aug. Jankauskas, 
nutar. rast. P. Kiltis, turto 
rast. A. Kaulakis, kontrolės 
rast. J. Stonaitis, ižd. J. Bacą- 
vičia, iždo globėjai - J. Krik
ščiūnas ir Iz. Masaitis, maršal
ka J. Petrolevičia, atstovas Č. 
L. Auditorijai K. Butkus, me
tinio knygų peržiūrėjimo komi* 
sija V. Paplauskas, • A. Ja
blonskis ir J. Bacevičia; atsto

vus į Susivienijimą Draugijų ir 
Kliubų ant Bridgeporto' palikta 
išrinkti metiniame susirinkime.

Taipgi nutarta padėkoti laik
raščiams už talpinimą praneši
mų apie draugijos susirinki
mus |>er visus metu^ ir visos 
valdybos adresų.

įplaukų tą dieną buvo 
$767.20. Išmokėtos tą dieną 
valdybai už 6 mėnesius algos, 
pašalpa ir -pomirtinės viso 
$370.50. Tuo susirinkimas ir 
užsibaigė. Narių draugija tu
ri 500.

Dar turiu tarti keletą žodžių 
ir priminti, kad Simano Dau
kanto Draugija, kaip iš šio 
pranešimo matome, rūpinasi ne 
vien savo narių šelpimu nelai
mei juos ištikus arba kad mi
rusį palaidojus ir jo kapą pa- 
puošus, bet taipgi ji rūpinasi ir 
nelaimingų narių šeimynų liki
mu, nors jos ir Lietuvoje gy
vena, ir suteikia pagal išgalės 
paramos.

Galima sakyti taipgi, kad Si
mano Daukanto tautos ir vi
suomenės reikalų neužmiršta, 
remia kiek išgali, kaip pa v. Lie
tuvių Auditoriją. Todėl yra 
verta rašytis į Simano Dau
kanto Draugiją ir remti ją. 
Ir tur būt nepadarysiu klaidos 
pasakęs, kad Simano Daukanto 
Draugija gerai ir rūpestingai 
' varko savo reikalus, o tai pri
klauso netik nuo visų narių, 
bet ypatingai nuo valdybos, 
nes valdyba turi vesti visą 
tvarką ir daboti jos turtą.

Pagalios sveikinu visus drau
gus su šventėmis, veliju links
mų Kalėdų ir laimingų naujų 
metų ir kviečiu visus darbuoti? 
attikime ateinančiais metais 
Draugijos labui.

P. K., raštininkas. i

jais naudotis apšvietos įgiji
mui.

Kalėdų vakare, gruodžio 25 
d., Strumilo saloje Golden Star 
kliubas turės balių. Kas norės, 
turės progos^ pasibaliavoti.

— Staseliukas.

Cicero
Cicero Lietuvių Liuosybes 

Namo bendrovės visuotinas 
dalininkų priešmetinis susirin
kimas įvyks rytoj, gruodžio 21 
d., savoje svetainėje 7:30 vai. 
vakare. Visi dalininkai prašomi 
atsilankyti laiku, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
bus rinkimas direkcijos 1928 
metams. Malonėkite skaitlingai 
atsilankyti ir suteikti naudingų 
sumanymų bendrovės labui. At- 
siimkite šorus, kurie dar ne
sate atsiėmę, ir permainykite 
savo adresus, kurių adresai ne
teisingi. —J. K. Stalioraitis,

L. L. N. Bendrovės sekr.

Šalčiai

Roseland
Roselando Lietuvių . Namo 

Bendrovės šėrininkų priešmeti- 
nis susirinkimas įvyko 16 die
ną gruodžio, Slrumilo svetainė- 

Susirinkiman šėrininkų ma- 
<ai atsilankė. Nieko nauja ne
nutarta, tik išrinko naują di
čkei ją ateinantiems metams. 

Bendrovės valdyba nedavė, pla- 
< snio raporto apie veikimą, 

lik trumpai pranešė apie bė
gamus yeikalus. Pilną savo ra- 
Dortą valdyba išduos metinia
me susirinkime, kuris įvyks 
sausio 20 dieną 1928 m., Stru
milų svetainėje.

Draugijų Sąryšys, palaikan
tis Aušros knygyną, turėjo mčr 
nesinį susirinkimą 13 dieną 
gruodžio Aušros knygyno kam
bariuose. Naujo nieko nenutar
ta. Vakaro rengimo komisija 
išdavė nepilną raportą apie įvy
kusį parengimą gruodžio 11

Komisija, nors dar neturė
jo pilnų atskaitų, bet pranešė, 
kad sulig jos apskaitymu pel
no iš vakaro liksią į $80. Tat 
galima tik pasidžiaugti, kad to
kiuose bloguose laikuose buvo 
galima dar tiek pelnyti. Beje, 
knygiai pranešė, kad norima 
įsteigti Aušroje anglų kalbos 
mokyklą suaugusiems. Tą mo
kyklą organizuoja privačiai ke
li asmenys. Mokestis kilsianti 
tik tokia, kąd galėjus apmokė
ti mokytojo darbą. Prašyta, 
kad duotų Aušros kambarius. 
Susirinkimas nutarė duoti vel
tui, tegul tik mokina kas tik 
nori. Aušros kambariai juk 
tam ir yra, kad galima butų

(Atsiminimai)
Buvo pavasaris, vasara, ru

duo ir štai prisiartino žiema, 
nes, paprastai, apie Chicagą 
retai kada žiemos šventes už
tinka šalčiai. Bet jeigu jau už
tinka, tai palieka ką noTs ne
paprasto. štai kad ir keletas 
dienų atgal: užklupo postipris 
’;altis ir 18 žmonių nuvijo po 
leme pasišildyti. Mirė dėl šal
čių vis senyvi žmonės. Apie 
500 piliečių buvo užsiregistra
vę nakvynės policijos stotyse, 
le abejonės, ir šitie piliečiai 
vra to paties Dievo sutverti, 
kaip ir tie, kurie miega minkš
tomis kaldremis prisidengę ir 
saldžiai sapnuoja.

Kadangi rašąs šiuos žodžius 
vra kadaise buvęs tokioje pat 
oadetyje, kaip ir tie 500 pilie
čių ir lygiai taip turėjo regis
truotis, kaip ir jie, tai jis ži
lo gerai, kokios yra jitmss lo- 
^os skirtos ir kokius sapnus 
jie sapnuoja.

Dauguma piliečių, pajėgian
čių kokią nors lovą nusirenduo- 
’.i, labai prastai mano apie 
tuos, kurie nepajėgia nusiren- 
luoti. Šie laimingesnieji mano 
įpie pastariuosius, kad jie 
esantys valkatos, tinginiai, blo- 
gadariai ir tp.

Aš tečiau kitaip manau apie 
juos. Man kiekviena tokia ži
nia primena anuos laikus, kai 
nan pačiam teko gyventi to
kių žmonių tarpe. Tuomet aš 
mačiau jų tarpe labai daug ge
rų žmonių, tik, deja, silpno bu
do ir bevilčių, dėl ko jiems sun
kiau yra kovoti su savo silp
numu. Neišlaikydami kovos jie 
puola žemyn, ir taip diena iš 
dienos grumdamiesi netenka 
vilties.

Vaginoj imu mažai kas užsi- 
ma, o ir nemoka jie gerai vai- 

ginėti. Pasitaikydavo kartais, 
kad iš kokios mergšės atimda
vo rankinį krepšelį, bet tai pa
sitaikydavo retai. Apkrausty- 
davo nusigėrusius savo drau- 
gus kartais. Naktį, miegant pa
vogdavo jų drabužius ir batus. 
Bet draugai, pamatę nuskriau
stąjį tokioje padėtyje, pasida
lindavo su nuskriaustuoju tuo, 
ką turėdavo, ir nuogąjį pri
dengdavo.

Teko man rašyti apie tai 
“Naujienose” dar 1916 metais 
straipsny “Lumberdžekis”. Kar

toti jo čia nereikia. Paminėsiu 
tik apie atsitikimą, kuris ne
buvo minėtas. Kai mano žiemi
nius drabužius traukinys nuve
žė, pinigai pateko nežinomo 
draugo kišeniun. Pribuvau ne- 
pažįstaman man miestan, Du- 

jlutb, Minu. Kol stotis ir smuk
lės buvo atdaros, dar jaučiaus 
šiaip taip. Bet kai ir šias pas

kutines duris uždarė, likau Šal
to/ oro auka, nors tupėjau 10 
centų. Vienok žinojau, kad rei
kės ant rytojaus pusryčių pa
valgyti, o vėl už 10 centų ne
jaugi kambarį nakvinei nusi- 
samdysi? Tat ir prisėjo gatvė- 

• mis visą naktį maršuoti ir grei
tai maršuoti! Ba jei tik kiek 
apsistojai, tuojaus pradėdavo 
lupos strekinėti, blauzdos Šoki
nėti.

Ir baimės buvo nemažai, kad 
policininkas nepagautų, ba nak
timis neini vau pratęs vaikšti- 

j nėti. Tai viena. O antra, ma
no drabužiai tokiame šaltyje 
mažai tereiškė. Tik vėliau su
žinojau, kad policininkas tokio
je valandoje butų buvęs labai 
malonus mano prietelis.

Mėnulis skaidriai švietė, o ir 
man staugti norėjosi, kaip al
kanam vilkui. Jau veik praėjo 
vidurnaktis. Pro mane prasi
suko du girtutėliu seneliu į tuš
čius lotus, pagriuvo ir nesike
lia. Manau, šituo du seniuku 
pasirinko amžiną lovą. Bet 
jie. . linksmi, dainuoja. Vie
nas nori atsikelti, nepajėgia, 
puola atgal, abu juokiasi.

Aš rengiuos maršuoti toliau 
ir maršuoti smarkiai. Bet ve, 

i prie manęs prisiartina du jau- 
i nu vaikinu. Apžiurėjo senį ii 
sugrįžta pas mane. Klausia ko
kios tautos tie seniai. Atsakau, 
kad nežinau. Vaikinai vartoja 
gerą anglų kalbą'. Klausiu jų, 
kokios jie tautos. Atsako, kad 
finai.

Eime sykiu, vadina jie ma
ne. Gerai, sakau. Prisiartinome 
prie senių. Jauni finai pradė
jo kratyti senių kišenius. Iš 
vieno kišeniaus ištraukė “Bull 
Durham” maišiuką, kažinkuo 
prikimštą. Senis- atsistojo ir 
juokiasi: ha, bal, jus nieko ne
radote!

Ar vaikinai rado ką, aš ne
žinau. Nueidami, finai liepė 
man palaukti jų. Bet aš nelau
kiau. Seniai atsikėlė, nuėjo 
salveišių buveinėn, o aš savo 
užduotį pildžiau: maršavau gat
vėmis. /

Ryte, apie 4 valandą, eina 
vienas jaunikaitis, kuris mane 
jau pažino pagal jo draugus.

Graboriai

da- 
sau

pa-

Klausia kodėl aš taip anksti at
sikėliau. Et, sakau, kažinkas 
nesijaučiu gerai. Ar brok? 
klausia jis. O ne, sakau, aš vi
suomet taip anksti keliuosi. O 
kodėl pats taip anksti atsikė
lei? teiraujausl aš jo. Hm., sa
ko jis, a.š buvau smagioje vie
toje. O, šitaip, sumykiau aš. 
Jis sako: te 50 centų, mažu 
brok. Ačiū, tariau jam. Na, 
bar esu bagetas, pamislijau 
vienas.

Kai atidarė saliunus, aš
pasakojau apie savo padėtį 
lumberdžekiams. Lumberdžeklai 
papasakojo kitiems lumberdže
kiams, ir nuo to laiko jau ne
buvo bėdos dėl valgio. Gulėti 
ėjau, kaip ir kiti, į policijos 
stotį.

Vakare užsiregistruodavome, 
ryte pavardėmis iššaukdavo 
mus. Gulėjimas, žinoma, nie
kuo nesiskiria nuo kalinio, tik 
tiek, kad žinai, jog esi liuos- 
noris ir sapnuoji, kad rytoj bus 
tas/ pats gerbūvis. Ir taip die
na iš dienos daug darbininkų, 
gerų piliečių, kurie galėtų daug 
visuomenei reikalingo darbo 
atlikti, dėl netikusios tvarkos 
bevilčiai badą ir šaltį kęsdami 
gyvena.
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J. B, Aglinskas

ANTANAS KALVELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 18 dienų, 1927 m., su
laukęs 50 metų amžiaus, gi
męs Papilės parapijos, Žilių 
kalino, Šiaulių apskr., paliko 
dideliame nubudime Jovaišų 
šeimynų, 6116 Calumet Avė., 
Tel. Triangle 3016 ir draugus.

Laidotuvės įvyks antradie
ny j, Gruodžio 20 dienų, 2 vai. 
po pietų iš Oak Forest, bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Kalvelio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliud liekame,
Jovaišų šeimyna ir Draugai.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius «S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Draugui, if pažįstami malo
nėkit pasitikti j) Tautiškose 
kapinėse apie 3 vai, po pietų.

a
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Perkant Kalėdoms dovanas, vietoj sidabrinių galit gauti auksines. 
Auksinius setus: peilius, Šaukštus ir t. t. Beveik už- tų pačią kai
ną, garantuojama ant visados. Ateikit apžiūrėti išdirbinius iš to 
stebuklingo metalo. Taipgi turiu visokių auksinių daiktų, vėliausios 
mados; laikrodėlių, žiedų ir t. t. Kam važiuoti kitur, ateikit pas 
savo kaimyną, o aš visus užganėdinsiu.

F. A. BUKAUSKAS
10831 So. Michigan Avė., Roseland, III.

Telefonas ( onimondorc 0999

> Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj 
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

' Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

- Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairiield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

Auburn Avė., Tel. Blvd.

Simpatiškas — 
Mandagus —' 
Geresnis ir Pi-< 
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

L1E1UV1S 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, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Bo.ilevard 7589

3201 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

patar-

Lietuviai Advokatai

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. Bouievard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

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

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Bouievard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

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

OPTOMETRIST

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

■ Arti I/eavitt St.
Telefonas (Janai 2552 

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

Phone Bouievard 6487
4649 South Ashland Avenue, 

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akiniu dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., 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

JUSU AKYS

BALTRAMIEJUS 
MIKALAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 18 dienų, 3:30 valan
dų vakare, 1927 m., sulaukęs 
44 metų amžiaus, gimęs Juosiu 
kaime, Pagromenšio parapijos, 
Tauragės ap., paliko dideliame 
nuliuriime moterį Rozalijų, sū
nų Benediktų 11 metų, 3 sūnė
nus, Antanų, Joną ir Rozalijų, 
Chicago yra pusbrolis Petras 
Urbonas, Lietuvoj seserį ir 
brolį. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 603 East 76th St.

Laidotuvės įvyks Gruodžio 
22 dieną, 8 vai. ryto iš namų į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos, už velionio sielą, o iš 
ten Irtis nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Baltramiejaus 
Mikalauskio giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
pątarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Radžiui, Tel. 
Canal 6174.

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

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

Dr. C. Michel
TJETUVYS OPTOMETRISTAS
3433 So. Halsted St.

1012

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State St., Koom 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Pylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOHN B. flORŪEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Koom 1217 
Telephone Ičandolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A.SLAKIS
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

Lietuvės Akušerės
rvIDIKASlULEVIGH

■ _ *

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

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

914 Pegerin- 
tos 606 ir
D r. Ross 
specialis Lu- 
escide gydy
mas.

Specialistas
Yra vienatinis gydymas kuris 

išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visu dalių šalies dėl išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastą skilvį, širdies plaki
mą, svaigulį, galvos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prastą at
minti, prastą kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų ir nusilpi
mo, turčtų tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trisdešimties metų, 
Dr. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišaukit dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

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

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

Kampas Monręe Street, Chicago, 
Crilly Buildlhg

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 503. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedaliomis nuo 10 ry
to iki 1 po piet. Panedėlyj, Se- 
redoj ir Subatoj nuo 10 ryto iki 
S valandai vakare.

Graboriai______ _
Phone Bouievard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. 1Lt.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namu Telefonaa Pullman 6377

S. D. LACHAVICZ

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 200P, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—G 

Vakarais
.3241 South Halsted St.

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

PėtnyČios.

AKUŠERKA 
3101 South Halsted (Street 

Kampas 31-mos gatvės 
Phone Victory 1115 

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

Lietuvis Graborius ir 
Balza muotojas

2314 W 23rd PI.
Chilago. III.

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

Akių Gydytojai
Tel. Viėtpry 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo I iki s vakaro, 

Ncdyliuj nuo 10 iki 1.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

su tartį.

(Contmued on i»age 8)

iršui Universal
Stale Bank ....

ir mergi
nos kreipkitės su 

-eikulais nuo 12 iki
vakaro. Kitu lal-

į
j
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Lietuviai Daktarai

Phone ('anai 6222
DR. S. BIEŽIS .
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 VVest 22nd Street 
(Cor. Leavitį St.)

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
TelepHme Yn'd 0994 

uii. ItiAUiilGL KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Pinta 3200
\---------------------

Miscellaneous
Laitus

Financial
Finanaal-Paakolos

DR, A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo <> iki 9 valandai vakare

DR. HERZMAN >
— Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Rtiy ir Kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
.025 W. 18th St. netoli Morgan St.

IV alandos: Nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Dieną: Canal 8110
i 'Jaktį bo. Shore 2238, Bouievard 6488

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.
------------------------------------------------- Į TURIME pinigų 2 morgičiams, N.

STOGŲ dengimui materiolas, rau-; arba N. W. aide, 4%_ komiso, 6% 
domis ir ;'.aliri?f, slate dengtas 
nys ir cementas, $2 rolei 
maliava, $1.75 galionui. 
Madison St. Tel. Seeley 6065.

pJK. & ir t t.

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2Mi nuošimčio ir lengvais išmo- 

Be jokio komilino.
S. OSGOOD, 

2231 D. Division St. 
Te.. Armitage 1199.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai 

danas, roleliai- 
> $105 leng

vais išmokšjimais, 6136 S. Halsted St.

$750 GROJI K LIS 
suolelis, volelių bakselis, ii 05 leng-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

A. L. DAVIOONIS, M. 0.
1910 So. Michigan Avė. 

Tel. I\enw< »d
V u 1 a n d o s 

nuo 9 iki 
nuo f. :ki

• 107

11 vai. ryte, 
8 vai. vakare 

apari šventadienio ir ketvirtadienio I

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukce Avenue 
/alandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

GYDO
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
D R. A.< J. BERTASH

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

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

Kraujo, odos, chroniškas i 
' i

•laptas ligas vyrų ir moterų 
enas žaizdas, ligas rectai

Telephone Republic 0083

Dr. V. 8. Milaszewicz
Den tįstas

2559 West 63rd
Valandos nuo 9 iš ryto

Cor. Rockwell
CHICAGO. II

Street 
iki 8 vakare

DS. J. W. BEMJŪETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

A. MONTVID, M. D.
1579 Mil-a'lk ee Avenue, Room 299 

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

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

A. K. Rutkauskas, M. D 
4142 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. 
nuo 6 iki 9 vai

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

Ofisas
'729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

, CKicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Kuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
nkaro, N odei, nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

ryt<- 
vak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4bOI South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res^ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. I.oomis Street 
k impaa 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7— 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Faiifax 6353

jCiaSSIFIEB APS
Telephone Heųdock U066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Western Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5;00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.

CHICAGO

Educational
Mokyklos

Off. A res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6609 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
D R. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS llt CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Siuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

• atidariau
MUZIKOS MOKYKLĄ 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDĖJ 

Visą dieną 
[’tarninkais, Sercdomis, 
Ketvergais ir Petnyčioms 

Tel. Armitage 0908
SOUTH SAIDEJ 
4502 S. Honore St. 
Pancdėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DANTISTAS 
■45 South Aahlatid

Ant Zaleckio Aptiekoh 
CHICAGO, ILL.

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

dej išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo i trumpą laiką ir

Atole iii tu r»»e dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
. Phone Vincennes 3932

DR. MARKERIS
3421 South Halated Street 

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

Miscellaneous
Įvairus

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87»0

Chicago
Chicago. III.

PERKAME

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 \V. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

ĮvyrųsGydytoja^
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Te’. Drexel 9191
DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiku ir visu chroniškų Ilgų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, Ilk

PLUMBINGO materiolas visokios
arti 31st Street rųšies, naujas ir vartotas, pigiai,

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare, toileto outfitas $10. 1753 N. Cicero 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną. Avė. Berkshire 4772.

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

5857 So. State St. 
Tel. Wentworth 5702

Išpardavimas 
Bargenai 

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 

$800 grojikais pianas, 100 ro- • • f A

Iš

f [tas, vi- nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair I.. 
ui. balta Finance Trust, 4528 Lawrence Avę,1 leli 
2^53 W. Tel. Palisade 6016.

Gruodžio mėnesyj tiktai
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

nuteisime jums 10% pigiau
3 šmotų parloro setas ................. i ~ Yt i * ’ ai nr ° niiiuvų puiiuiu ncvaB .......................

ca . ,................ x" 7 šmotų valgomo kambario se$700 grojikhs pianas, gražus, $90 
Baby Grand pianas, visai nau-

$37,

Personai
Asmenų Ieško

, tas ...............................
j Gasiniai pečiai .............

ir uulcSčiau

$ir. 
si $8

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHKAHi/BR, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

32 W. Rando)ph St. 
Kambarys 1214. Tel. Franklin 8900. 
Vala.idos nuo 10 ryto iki 5 po pietų. 

Vakarais pagal sutarti.

PAIEŠKOM Kazimiero Skra- 
ublis Lobikis .Tono Demkaus. 
Paeina is Suvalkų gub., Veive
rių vai. kaini. Skraudėnaą Turiu 
svarbų reikalą, medžiu jų pa- 

paŽįstančių 
 pranešti man šiuo adresu: Jan:

PLUMBINGAS ir namų apšildy- Malona, Poczta Sokoly, Skrzyn-. 
mas. Nereik nieko įmokėti, 2 me- |<a Poczto\va nr. 3, Wojewods- 
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų ... . . j „„i „ .
Ridgc Plumbing Co. Tel. Beverly 9384 two Bialostockie, 1 oland. arba.

Įsteigta 1909. Ofisai Washingtone iriųjų ar kitų itlOS 
svarbYsniose kituose šalyse

•iafS. —r:.... 'i.................................... ............................ Pastatomos liamposVisokių Victrolų ...................... $5 j
Upright pianai, gerų išdirbimų, $20 3 tjkri walnut miegndmio setai $65
Išmokėjimais arba 10% 4 šmotų vvalnut miegruimio se-

•___ 1 tai ................................................................pigiau už cash Kietoms arųęijms pečius ............ ^$15
Tie instrumentai yrą visi geri ir j , ir daugiau

pilnai garantuoti. Mums reikia vie-1 Krėslai/ supamos kėdės, victyolos. 
tos ir turime tuojau iškraustyti ta-1 
vorą. Atdara vakarais iki 9 vai.

Englewood Piano
House

6512 So. Halsted St.

NAšLfi turi parduoti tuojau nau
ją 6 kambarių murini bungalow, mo
derniškas, karštu vandeniu šildo
mas, vertės $11,000, greitam pirkė
jui už $8800, turi turėti $3300 cash. 
Geroj vietoj, netoli mokyklos, pama- 
tykit jj.

6943 So. Mapletvood Avė.
Saukit 

Roosevelt 2960
iiM niuit o u 11Un nęvvcjj viv(tvivo| 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schwarts Bros. 

Storage Co. 
640 E. 61 st St.

Praleiskit Kalėdas

K1MBALL grojikliai pianai, biskj Pastatomos liampos, $7 ir daugiau, 
vartoti, su benčiumi ir roleliais, $85., Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau A. . M * * 1 f? a. A 1 k V A _1 1 4"%.— * * *u -n • 1 oaoo c? y v«»ww, nu h iviciiain, | i arioro pečiai, .715.OV ir daugiau,

arba InaiĮKle 7088. 9931 S>o. Wood i steve Ohynyk, 23.31 N. Mason Atsišaukit tuojau, 1723 So. AshJand! 3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
St Atsinešk ši skelbimų su savim. ri.ico,,,, III Avė. 1 fl. front. ■ Victrolos, *36 ir .įauginu. Kaurai
---------------------------------------------- I - •* ** ’ ’ I ------------------------------------------------- - 9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia-

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu!---------------- 100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų, nai» krėslai. Mes turime pilną pa
šildomu boileriu, furnas ir gasinių Į .iftAKAU ansivedimui moteries įrengtas, kol jų yra $98.50, 1 me- i trinkimą namų rakandų. Atsineškit, 

tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland j šį skelbimą su savim gausit 5% pi- . 
Avenue ‘ g>au. Garfied Firefroot Storage Co., I

_________________ _ _____  5929-31 S. State St.
PARDUOSIU jūsų pasiūlyta kai

šildomų boilerių, furnas ir gasinių JfišKAU apsivedimui moteries 
pečių ir taisymas jų. American Stove nuo 45 jgj GO metų amžiaus. Turi 
l’.epair Works, 3110 Wentworth Avė. turėti biskj turto arba kokj biznį. 
Phone Victory 9634. i Ag esu 60 metų senas iš seno kra-
-------- --------------- ■ .......... ........ jau vargonininkas. Tinku prie vt-

FCTR1C KOKTU AKTORIUS sokio biznio, dirbu mainose, turiu LLLLIKJC KUIN IkAiUVIIlUb g namufi Meldžiu atsišaukti
Seniausias iš lietuvių, kur douda )aįšku. '

užganėdinimą. Ivvedam elektros, PAUL BAKOVITCH,
dratus, motorus, taisom elektros, p. o. Box 418, Divernon, III.

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

2522 So. Halsted SI., Chicago.
Phone Victory 7452

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

[ Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
l chroniškų 4r naujų ligų. Jei kiti ne- 
, galėjo jumis išgydyti, atsllankykit 

. . . I pas mane. Mano pilnas išegzamina-Ar jums reikia pinigų' vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei Į 
► _ * apsiimsiu jus gydyti, sveikata nimsŠventėms ,ugryš.\ Eikit pas tikrą specialistą, I

FZT TZAIVJVT’ TTUV/TG! DT?T kuris neklaus jūsų kur ir kas jums IVUVKIIjL __ rvlLl- skauda, bet pats pasakys po galutino
išegzaminavimo — kas jums yra.

I DR. C. C.. SINGLEY 1

Financial '
Finansai-Paskolos

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 

j visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas.

20 W. Jackson Blv., 
netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso valandos: nuo 10 rvto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Nekė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Savo locname name, 6 kambarių 
mūrinis bungalow, galit tuojau krau
stytis ir gyventi, greitam pardavi- 
mun pigi kaina, mėnesiniais išmo
kėjimais, 6049 S. Campbell Av., 6444 
Washtenaw, 6928 S. Campbell Avę., 
8209 Morgan, 9311 Throop, 9424 
Eliabeth, 9332 Ada St., 8753 San- 
gamon. Del sutarties šaukit,

Martin & Fitzgerald 
1370 W. 79th St. 
Stewart 6230-4606.

na, grojiklius pianus, uprights. pe- MlSCCllaiieOllS for Sale 
čius, victrolas, ir t. t., kad padarius; Įvairus Pardavimai
vietos dėl naujų. •'--------------------------------------------- ----- 1

J O YČE BROS CO.
5711 So. Halsted St.

JEI JUS norite tikro radio pa
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP.
3428 W 63rd St. Hemlock 3352

Pilnas pasirinkimas Radios

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklj pianą su ben- 
.čiutni ir roleiiais už $65 casn.

M R. JARTZ, 
2918 Milwaukee Avė., Ist floor

MOTERYS!
štai Jums gi os nėriniams ir siu

vinėjimams. Vi nonės: 4 incijų inot- 
kas nuo 25 ik 40 centų: marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro. 
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAlčIA

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

low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, fumace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
deli, 5742 Pensaęola Avė. Mes pasta
tysim bile kokiofe rųšies bungalow ar
ba flatini namą, tik biskj įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCT1ON CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

T. oUULAnhl A
504 W. 33r<l St., prie Normai Avė. 

Chicago, UI.

P.YSTEBRKIT šitą skelbimą 
I bargenų Muzikalių Instrumen
tų Bargenai No. 1.

Duokit SMUIKĄ 
KALĖDOMS.

Mes turime keletą pilnų mie-| 
rų ir mažų mierų smuikų, ku
rtas parduosime po $7.50l su 
smičiumi ir skrynute.

914 MAXWFXL ST.

PARDAVIMUI 
lės šunukai

Pekinese 
inkai, parduosiu pigiai. 
10839 S. Michigan Avė. 

Tel. Pullman 4228

! PARDAVIMUI

’ ge Avė.
1

yeis

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

Help Wanted—Malė 
______ parbinink<| Reikia 

MES turime gerą vietą su!
Jidele proga i

1 vių su tikra ambicija prie au-! 
i tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
|US turite užtektinai apšvietos Mm turime jų daug, jus rasite čia <11- 

i ir reikalingą asmenybę susi- ’ ” “ 5 ’ ’’ - -’1 -
įtikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
eurėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bu- 

darome taipgi 1, 2 ir 3 morgl- ei pasekmingu.
labai pigia kaina. Pasimatykil AtaifinnVit namaniškni iv al

su mumis pirmiausiai
INDUSTRIAL LOAN SERVICE

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

Kampas H»*rmitage Avė.
Atdara panedėlyj, utarninko, ketver 
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro

A. OLSZEWSKI
8241 S Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

l mo ir 2-ro MorgeČio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Galit pasiskolinti pini
gu be komiso

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

tik parankiau dėl jūsų

IR
Mes

JIes
Mum

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

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

H. EPŠTEIN.
155 No. Clark St.

Room 829 Central 6260

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

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

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

TĄS YBA VERTAS
$500

Ataineškit su savim. Pirkit tie
siai nuo statytojo, 99 ir Morgan, 3 

deli kambariai, stikliniai porčiai, 
1 aržuolo trimas, litas 33 ><125, 

B7850, jmokčti $1000, kitus išmokė
jimais. Netoli R. I. ir Halsted. K. 
KLOOSTERMAN, budavotojas, 7945 
Prairic; Stewart 8730.

............. .......German Police ■
šuva, J. Kornelski, 4601 S. Hermita-1 .. .‘ ’ i nauji moderniški bungalovv, 5 di-

. 1 <lnli kambariai ttiklinini nnrčini.

dėl jaunų lietu-! DIDELIS bargenas armonikų pia-, 
jT . , nų ir t. t. $5 ir daugiau, visų išdir-

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

REIKALINGAS Barberys, darbas 
ant visados. 3344 So. Halsted St.

REIKALINGAS Barberys, darbas 
ant visados, 3344 So. Halsted St.

Help Wanted—-Female
Darbininku Reikia

REIKIA 25 merginų ir moterų 
dirbtuvės darbui tarpe 20 arba 30 
metų amžiaivs, $10 i savaitę. S. ‘S. 
Industrial Employment, 5010 So. 
Halsted St., 2nd floor.
.........u................... ............... .... . ................ —

REIKALINGA patyrusi veiterka 
j restaurantą. Atsišaukit greitai, 
3457 So. Halsted St.

REIKALINGA patyrusi mergaitė 
dirbti restaurante dienomis. Atsišau
kit tuojau, Universal Restaurant, 
750 W. 31 St., Tel. Victory 6871, pas 
Norkų.

Furnished Rooms
RENDON kambarys šildomas, 

vienam arba 2 vaikinams su valgiu 
arba be valgio, 7140 S. Maplewood 
Avenue. <

REIKALINGAS kambaryj, kur 
savininkė galėtų pridaboti 5 metų 
vaiką. Apielinkėj 18-tos gatvės. 
Laišku praneškite, f Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 1015.

For Rent
RENDON 6 kambarių 

{skaitant ir Ofisą, kampinis 
47 St. ir Richmond. . »

Atsišaukit
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.

flatas, 
namas

ANT RENDOS štorelis su trimis 
kambarais. štorelis buvo ilgą laiką, 
išdirbtas su kendžių ir notions biz
niu. 4065 South Campbell Avė.

. bimų ir visokių didumų.
914 Maxwell St.

ĮSIGYKIT Kalėdoms Radio setą.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbemė ir 
room, su namu arba bo namo.

Savininkas,
6606 So. Robey St.

poo)

I PARDUODU bučernę, ^rosernę; 
trokas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu morgi- 
Čių. Tel. Pullman 4228.

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite šj skelbimą mes duosime jums 
11000 pigiau bile už kokią gražią ir 
naujos mados murinę bungalow, vis
kas yra moderniška. Geriausis barge- 
ęenas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma- 
tykit mane šiandie. MR. HULL, 3801 
N. Crawford Avė. Tel. Irving 3631.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės,, garu šil
domos, pigi kaina, išmoKėjimais, 
npžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar- 

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

PARDAVIMUI grosernė, senas 
biznis, netoli lietuvių bažnyčios 

Telefonas
delį pasirinkimą, labai pigiomis kai-
MAYVYl'ci Ti'lz O r* t tnicvtAlOI 1 r , •

j Braighton Parke, pigiai. 
' lafayette 8082.

nomis. Ekspertai radio taisytojai. 
Cash arba išmokėjimais.

T. W. COLBERT
344 East 7lst St.

Triangle 4113

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

, PARDAVIMUI grosernė ir delika-
, tesen, modemiški fixtures, geras
• biznis, j708 W. 46 St. kamp. Paulina 
: Street.

SAMPELINIAI rakandai 50% pi- PARSIDUODA minkštų gėrimų 
giau. Metalinės lovos specialumas, VfVl’ ĘJ Vl waį }lgia8ąt ysaa'
inatrasai, springsai, visoki rakandai Atsišaukit, 3764 So. Halsted .t. 
pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE

COMPANY
6335 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grošemė už mažiau kaip pusė kai 
nos. Priežastį patirsit ant vietos. 

Buvus California Sample Fum. Co. Atsišaukit, 8436 Exchange Avė. Tel. 
•a------------------------------------------------- Saginaw 5548.
Iš PRIEŽASTIES įvedimo štymo 

?atsiduoda 3 viktrola mados pečiai. { 
ik 3 mėnesiai vartoti. Labai geri 

dėl biznio arba dideliems kamba
riams. Atiduosiu pigiau negu už pu
sę kainos.

P. CONRAD STUD1O / 
3130 So. Halsted St.

PARDAVIMUI soft drink parlo- 
ras, atsišaukit, 842 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosernė, sena 
biznio vieta, gausit bargeną. Kreip
kitės, 6024 Wentworth Avė.

7 KAMBARIŲ medinė/ cottage, 3 
kambariai, apačioj ir 4 viršui, gali
na padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
mokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Westem Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be įmo- 
cėjimo bile koki bungalow arba 2 
flatų namą.

Atsakančiame 
Sandelyj 

Rankančiai 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 ir 
mahogany miegruimio setai. $40 ir 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 ir 
daugiau.

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

68 pastatomos liampos $3 ir dau
giau.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKĮ
MAMS j 
RIE TURI BŪT ________
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

Atdara vakarais iki 10, nedalio
mis iki 6 vakaro.

Farms For Sale
_ _ Ūkiai Pardavimuj______

III. 80 akrų farjna, 54 mylios nuo 
Chicagos, namas, barne ir tt.» kaina 
•■512,000, cash *5000. Tel. Austin 
3074.

BABGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dyiejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa- 
rijų kreipkitės

6409 5»o. K<Y<3seie A.venue

M

Real Estate For Sale
Nninai-Žemf Pardavimui

II ŠIMTAI KITOKIŲ NA- 
REIKAINGŲ DAIKTŲ KU- 
JRI BŪT PARDUOTI NE-

iki 6 vakaro.
Available Storage

7732 Stoney Island Av.

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rūšies iš sandelio, gražus 8 
šmotų manogany 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, nedėlioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tųft Stor
age, klauskit M R. IRVING.

PARDAVIMUI bučemės fikčeriai 
kainavo daugiau kaip .$1500, parsi
duoda už $650, mažai vartoti. 2929 
Archer Avė.

BARGENAS
Kampinis namas, 62x125, 9 flatai, 

Krautuvė, 2-6 kambarių flatai ir 1 
4 kambarių flatas, pirmos rųšies sto
vyje, viskas išrenduota, Keevvanee ga
ru šildomas boileris, pirmas morgi
čius, $31,500, įplaukų j metus $9360 
tuoj galit užimti krautuvę. Turiu 
parduoti tuojau dėl nesutikimo part 
nerių. Veikit greit, namas N. 
kampas 59 ir Peoria.

Savininkas,
E. L. POWERS 
Prospect 8851

w.

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

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

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

Rezidencijos lotas ant Washtenn\v 
Avė. arti 70 St. 
vimo $1450.

5 kambarių medinis cottage arti 
68rd ir Kedzie Avė., geroj apielinkėj, 
gatvės ištaisytos ir išmokėtos. Kai
na $2500. įnešti $1500, arba mainys 
ant gero loto.

A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

PARDAVIMUI arba mainy
mui 3 flatų mūrinis namas, su 
visais įtaisymais, kaina $13,- 
500. Savininkas mainys ant 
1‘armos arba priims lotus už 
pirmą įmokė j imą.

3 pagyvenimų mūrinis na
mas, su visais įtaisymais, kai
na $7,500, savininkas mainys 
int bile kokio biznio arba lotų.

40 automobilių talpinantis 
garaž biznis, renda pigi, lysas 
5 metams,x parsiduoda pigiai. 
Savininkas mainys ant namo 
arba lotų.

C. P. SUROMSKIS and CO. 
5833 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 6151.

Bargenai
Del greito parda- BIZN1AVI LOTAI ant 71

25x125, kaina I
KITAS 80x125, kaina .......
Kas norite gauti bargenų, 

skubinkite.
Kreipkitės

A. N. MASULIS &

I St. 
$3,200 
4,000 
pasi-

CO.
6641 So. Western Avė.

Tel. Republic 5550
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