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Visi submarino S-4 
žmonės žuvo

F rancija skiria bilionus 
naujiems karo laivams

*

Kantone esą kasdien sušaudo
ma po 103 kumunistų

Submarine S-4 visi 
jau yra žuvę

Šeši įgulos žmonės, kurie dar 
buvo gyvi, nebeatsiliepia j 
barškinimo signalus

BOSTON, Mass., gruod. 21. 
— Visos pastangos išgelbėti 
dar gyvybes šešių paskandinto 
submarino S-4 įgulos žmonių, 
kurie dar buvo išlikę gyvi, nu
ėjo niekais. Susikalbėjimas tam 
tikrais barškinimais su subma
rine gyvai palaidotais jūrių 
dugne nutruko, į barškinimus 
jokio atsakymo nebes u laukia
ma. Visi jie, matyt, jau yra ne
begyvi, nutroškę dėl stokos oro.

Admirolas Brundy, kuris 
veda gelbėjimo darbą, šiandie 
praneša, kad dėl smarkaus vė
jo ir neramių jūrių nutruko 
lynas,' jungęs su paskandintu 
submarinu, ir narai nebegali 
surasti vietos, kame jis pa
skendęs. I

Išgelbėjo 13 mirš
tančių jurininkų

Per tris mėnesius jų valtis bu
vo vilnių blaškoma vande
nyne

SAN FRANCISCO, Cal., gruo
džio 21. — laivas (Lity of San 
Francisco praneša bevieliniu, 
kad vandenyne jis išgriebęs 
trylika badu mirštančių britų 
jurininkų, kurie per 92 dienas 
buvo savo valtyje vilnių blaš
komi. Išgelbėtieji pasisakę, 
kad jie esą svaigiųjų gėrimų 
kontrabandos laivo Principio 
Įgulos žmonės.

Kas atsitiko su garlaiviu 
Principio, pranešimas nieko ne
paduoda.

Lenkai pagerbia Wilso 
no atminimą

VAB8AVA, gruod. 21. • — 
Miesto taryba nutarė vieną 
Varsa vos miesto daržą perkrik
štyti “\Vilsono daržo” vardu, 
.Jungtinių Valstybių preziden
to \Voodrowo \Vilsono atmini
mui pagerbti. Taryba taipjau 
nutarė pastatyti vyriausioj 
miesto aikštėj prezidento Wil- 
sono stovylą, bet kad taryba 
neturi pinigų, tai nutarta krei
ptis j Amerikos lenkus, kad jie 
reikiamą sumą suaukotų.

STANFORD UNIVERSITY, 
Cal., gruod. 21. — Iš šio uni
versiteto už girtavimą tapo pa
šalinti devyni studentai.

NUŠOVĖ MOTERIŠKĘ IR 
PATS PERSIŠOVĖ

BURLINGTON, N. J., gruod. 
21. — Fred Piani, 30 m. am
žiaus, New Yorko Tennis klu- 
1)0 narys, nušovė Mrs. Isabelą 
Shedaker, turtingą našlę, pas
kui pats šovčsi. bet manoma, radio stotis, galingiausia visa- 
kad jis dar pasveiks. T^agedi- me pasauly, turinti 120 kilova- 
j.i įvykus dėl meilės, nors Pia- tų jėgos, su 1,250 metrų ilgu- 
ni yra vedęs. mo vilnimis.

Francija statysis 
daugiau karo laivų

Per penkerius metus karo laivų 
statybai išleis daugiau kaip 
bilioną frankų

PARYŽIUS, gruod. 21. — 
Fra nei jos parlamentas vakar 
priėmė valdžios pasiūlytą karo 
laivyno statybos programą pen- 
keriems metams, 1927-1931.

Socialistai nuo balsavimo su
silaikė.

Einant priimtu programų, 
Francijos laivynas bus padi
dintas vienu’ kreiseriu 10,000 
tonų, šešiais naikintuvais, pen
kiais pirmos klasės submarinais 
ir vienu šiaip submarinu, vie
nu minininku ir dviem greitai
siais laivas. Naujų karo lavų 
statybai per tuos penkerius 
metus bus išleista 1,053,000,000 
frankų.

Debatuose dėl laivyno pro
gramų pasirodė, kad nors fran
ci! za i turi vilties savo keblu
mus su Italija išlyginti taikiu 
budu, vis tik jie nežada per
daug nusileisti Mussoliniui, 
kurs siekia naujo Afrikos ko
lonijų padalinimo, daugiau tei
sės Italijai Tarpžemio juros 
kraštuose ir pripažinimo “vy
raujančių Italijos interesų” 
Balkanuose.

Vienas parlamento narių, 
Victor Bremond, savo kalboj 
pasakė: “Nežiūrint savo tai
kingų intencijų Italijai, Franpi- 
ja turi pasilikti Tarpžemio ju
ros šeimininkė, ir tos savo 
pozicijos negali nieku budu 
paaukoti.”

Vokiečių krašto seimas 
kelia maištą

BERLINAS, gruod. 21. — 
Nedidelės vokiečių Meklenbur- 
go-Strelico valstyliės seimas 
pakėlė maištą.

Del susektų techniškų nere- 
gularumų pastaruosiuse rinki
muose, vyriausybė seimą palei
do, tečiau seimas atsisakė val
džios klausyti ir nutarė sesiją 
tęsti toliau. \

Laivas sudegė; vienas 
jurininkas žuvo

HONOLULl’, gruod. 21. — 
.Jūrėse sudegė motorinis lai
vas Doris Crane, plaukęs su 
kopra iš Fanning salos į San 
Francisco. Pasiskubinęs nelai
mės vieton pasažierinis garlai
vis Niagara išgelbėjo visus į- 
gulos žmones, išskiriant vieną, 
kuris žuvo ugny.

DIDŽIAUSIA RADIO STOTIS

BERLINAS, gruod. 21. — 
Zeesene, dvidešimt mylių nuo 
Bęrlino, tapo atidaryta nauja
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(Allutiiic and Pacific Photo)

Kita pusė sudegusio katalikų St. Charles našlaityno, Quebec mieste, Kanadoj. Gaisre 
žuvo 50 vaikų.

Šaudymas komunis
tų Kinuose tęsias

žinios apie sušaudymą Kantone 
sovietu Rusu vicekonsule 
patvirtintos

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
21. — Nacionalistų kariuomenė 
pietų Kinuose tebevykdo masi
nius komunistų sušaudymus.

Pranešimai iš Kantono sako, 
kad ten kasdien sušaudoma po 
šimtą asmenų, (latvėse esą vi
sur matyt sušaudytųjų kūnai, 
nors policija ir labdarybės orga
nizacijos jau esą palaidojusios 
apie septynis šimtus.

Paskutiniai pranešimai pa
tvirtina pirmesnes žinias, kad 
sovietų Rusijos vicekonsulas 
Hassis ir penki kiti rusai, kalti
nami kaip komunistų pučo 
Kantone vadai, yra taipjau su
šaudyti.

Peruviia gauna Ameri
koje $50,000,000 
' paskolos

LIMA, Peruvija, gruod. 21. 
Peruvijos valdžia pasirašė su 
Nexv Yorko firma Seligman & 
Co. ir National City kompanija 
sutartį dėl 50 milionų dolerių 
paskolos.

Kai tik paskola bus paleista 
rinkon, iš Peruvijos valdžios 
gautų gyvais pinigais $19,000,- 
000 du milionai tuojau bus su
vartoti žemės ūkio bankui su
kurti, keturi milionai krašto 
valiutai stabilizuoti, trys milio
nai Calao uosto darbams, o 
likusieji 10 milionų dolerių bus 
suvartoti irigacijai, keliams 
steigti ir sanitarijos reikalams.

METĖ PRO LANGĄ KŪDIKĮ 
IR PATI UŽSIMUŠĖ 

1 ...

NEW YORKAS, gruod. 21.— 
Moteriškė Elizabeth Levine iš
metė pro langą iš šeštojo aukš
to savo dvejų metų dukrikę ir 
pati šoko pro langą. Abidvi už
simušė. Sako, kad motina sir
gti s nervų liga.

NELEISTAS ČIUŽINĖTI VAI
KAS NUSIŽUDĖ

ST. LOUIS, Mo., gruod. 21. 
— Del to, kad motina neleido 
jam eiti ant ledo pačiužinėti, 
Richard Williams, 14 metų am
žiaus vaikas, pasiėmęs tėvo 
revolverį, nusišovė.

•ndar tb* Art *f Mareli I. 187B.

Nežinomas laivas 
paskendo jurose

Manoma, kad visi įgulos žmo
nės žuvę; nelaimė atsitiko 
ties Airija

LONDONAS,-gruod/ 21. — 
Exchange Telegraph praneša, 
kad, sudužęs j uolas Airijos pa
krašty, ties Kinsalc, paskendo 
nežinomas garlaivis. Buvę gir
dėt įgulos žmonių riksmas, kai 
kurie jų buvę dagi matyt suli
pę Į laivo stiebus, kai leidžia
mos ra kietos nušviesdavo sce
ną, bet netrukus laivas pra
nyko. Del smarkios audros ir 
sujudusių jūrių pagalbos suteik
ti nebuvę galima ir dėl to ma
noma, kad visi įgulos žmonės 
žuvo kartu su laivu. Spėjama, 
kad laivas gabenęs anglis.

Už dviejų centų pavo
gimą 10 metų kalėjimo

DĖS M OI N ES, Io\va, gruod. 
21. Laverne Hardng, 20 me
tų vaikinas, buvo teismo pa
siųstas dešimčiai metų j kalėji
mą už pavogimą dviejų centų.

Teisme, Harding prisipažino, 
kad ilgą laiką negalėdamas 
niekur gauti darbo, jis paga
liau pamėginęs vogti. Prityko
jęs, jis pagriebęs vienos mer
ginos krepšelį, bet čia jau bu
vęs sugautas. Krepšely buvę 
tik du centai. Tai buvęs jo pir- 
nas ir paskutinis bandymas 
vogti. i

ŠIANDIE PRASIDĖJO ŽIEMA
■Nors jau turėjome gerų šal

čių ir sniego, žiema betgi ofi
cialiai prasideda tik šiandie; 
Šiandie yra ne tik pirma žie
mos diena, bet ir trumpiausia 
metų diena.

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

Didėjąs debesiuotumas; nedi
delė temperatūros atmaina; vi
dutinis mainąsis vfcjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 19* ir 39* F.

šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 1:22. Mėnuo teka 5:49 
ryto.

Arsenalo sprogimas 
Guatemaloje

Arsenalas sunaikintas; 5 žmo
nės užmušti, vienuolika r su
žeistų*

GUATEMALOS MIESTAS, 
Guatemala, gruod. 21. —Baisus 
sprogimas vakar sunaikino čia 
National Aceituno arsenalą.

Penki kariškiai buvo sprogi
mo užmušti, vienuolika kitų 
sužeisti. Tarp užmuštų buvo ir 
pulk. Paz Chacon, Guatemalos 
prezidento Chacono pusbrolis, 
kurio žinioj arsenalas buvo.

Arsenalo trobesys, statytas 
dar ispanų kolonistų laikais, 
pirmiau buvo jėzuitų vienuoly
nas.

v \

Išteisino bedievį, pasto
riaus nutemptą 

teisman
NEW YORKAS, gruod. 21. — 

Reverendas Dr. Jobu Roacb 
Straton, baptistų bažnyčios 
kunigas, iškėlė bylą prieš 
Charles Smithą, draugijos A- 
merican Association for the 
Advancement of Atheism pir
mininką, kaltindamas, kad 
Smith atsiuntęs jam pundą be
dieviškos literatūros ir ilius
truotą žurnalą, pašvęstą sek
sualiniams klausimams. Vakar 
įvyko byla ir Aukščiausias tei
sinas Smithą išteisino. Teisėjas 
Crain dar subaudė baptistų ku
nigą, pareikšdamas, kad reve
rendas Straton, jo nuomone, 
esąs labai opus, bet nelabai 
protingas žmogus, jei jis dėl 
tokių niekų galėjęs taip susi
sieloti, kad štukoriui bedieviui 
iškėlęs kriminalinę bylą.

SPROGIMO 1 DARBININKAS 
UŽMUŠTAS, 2 SUŽEISTI .

PLATEVILLE, Wis., gruod. 
21. — Dinamitui sprogus buvo 
vienas darbininkas, FLd. Mey- 
ers, užmuštas, du kiti pavo
jingai sužeisti. Darbininkai tai
sė kelią netoli nuo Cuba City.

šeimos tragedija

COLUMBUS, Ohio, gruod. 
21. Del tarpusavio nfesuti- 
kimų vietos pilietis Jos. Mand- 
ling nušovė savo žmoną ir pats 
nusižudė.
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Konfliktas Vokiečių 
metalo pramonėj

Darbo ministerija įspėja fabri- 
kininkus ir darbininkus pri
imti arbitratoriaus sprendi
mą

BERLINAS, gruod. 21.
Darbo ministerija j'nėjo meta
lurgijos im< n u .* r.' ii nkus ir 
i’urbininkus, k">1 'c' l ipo ar-
bilratoriaus spr. d ran.s dėl al
gų ir darbo valandų m etalurgi
jos pamonėje yra abiem šalim

I privalomas.

šituo vyriausybės patvarky
mu grėsęs nuo pat karo aštrus 
pramonės konfliktas Vokietijo
je tapo, bent laikinai, sulaiky
tas.

Nors arbitratoriaus sprendi
mas nepatenkina nė vienos, nė 
antros pusės, vyriausybė mano, 
kad esamomis sąlygomis jis 
yra tikslus ir tiek pramonin
kai tiek darbininkai turį būti
nai jam pasiduoti. Labai gali 
būt, kad atskirose vietose bus 
lokautų arba darbininkų strei
kų, vis tik visuotinio streiko ar 
lokauto, kurių laukta apie pra
džią sausio mėnesio, dabar tu r 
būt nebejvyks.

Darbo laukas
ANGLIAKASIAI ATMETA 
SIUIX)MĄ JIEMS ALGĄ

CANTON, III., gruod. 21. — 
Organizuoti Baxter anglies ka
syklų darbininkai nutarė at
mesti kasyklų kompanijos pa
siūlytą jiems algą, tokią, koki 
buvo mokama 1917 metais ,tai 
yra daug mažesne, nei einant 
Jacksonvillės kontraktu.

-re-.

Sustreikavus angliakasiams. 
Baxler kasyklos bandė dirbti 
su pagalba streiklaužių, bet 
neturėjo pasisekimo.
SĄMOKSLAS DARBININKŲ 

UNIJOMS SUNAIKINTI
NEW YORKAS, gruod. 21.
Kalbėdamas dėl indžiokšeno, 

kuriuo New Yorko InterlK)- 
rougb Rapid Transit kompani
ja nori neleisti savo 15,000 
darbininkų organizuoti, Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas William Green pasa
kė, kad kapitalistai visame 
krašte esą padarę sąmokslą 
bandyti sutriuškinti Amerikos 
darbininkų unijas.

Girtas automobilistas 
užmušė dvi moteris
DETROIT, Mieli., gruod. 21. 

— Clcmcnt Curtiss, jaunas ne
krutamųjų nuosavybių pirkliau- 
tojas, lėkdamas greitai gatve, 
savo automobiliu įlėkė tiesiai į 
kuopelę asmenų, laukusių ties 
skersgatviu tramvajaus. Dvi 
moterys buvo užmuštos, trys 
kiti asmens pavojingai sužeisti. 
Curtiss buvo areštuotas ir pa
sirodė, kad jis važiavo būda
mas girtas.

NUSIŠOVĖ BAŽNYČIOJE

KANSAS CITY, Mo., gruod. 
21. — Atėjęs į vietos katalikų 
St. Aloysius bažnyčią ir atsi
klaupęs ties altorium nusišovė 
darbininkas R. Maloney. Prieš 
išeidamas iš namų jis pabučia
vęs motiną ir pasakė jai, kad 
“iškeliaująs.”

WASHINGTONAS, gruod.
21. — Kongresas šiandi^ pa- 
liovė savo sesiją šventėms iki 
sausio mėnesio 4 dienos.

No. 300 .

Vokiečiai kritikuoja 
J. V. submarinus

Jie neaprupinti būtinais apara
tais įgulos žmonėms nelaimė
je gelbėti

BERLINAS, gruod. 21. — 
Vokiečių submarinu statybos 
ekspertai kritikuoja Jungtinių 
Valstybių submarinus, kad jie 
neaprupinti Įtaisais įgulos žmo
nėms, nelaimei atsitikus, gel
bėti, arba jiems patiems išsi
gelbėti. Jie sako, kad jeigu sub- 
marinas S-4, kurs andai su 45 
įgulos žmonėmis buvo paskan
dintas Massacbusetts pakrašty, 
butų buvęs vokiečių darbo, 
jei ne visų, lai bent kai kurių 
įgulos žmonių gyvybės butų 
buvę išgelbėtos. Vokiečių sub- 
rnarinai savo viršutiniame luk
šte turį tam tikras, gerai už
taisytas, kiaulines, pro kurias 
narai galį pristatyti oro ir mais
to. Be to, kiekvienas įgulos 
narys butų buvęs aprūpintas 
gyvybės gelbėjimo aparatu, su 
pūsle oro, kurių pagalba jid 
galįs nerti laukan Į paviršių.

7 darbininkai žuvo 
kasyklose

JOHNSTON CITY, III., gruo
džio 21. — Steritz anglies ka
syklose, netoli nuo Jobnston 
City, vakar vakarą įvyko dujų 
sprogimas, kurio septyni dar
bininkai buvo užmušti. Kūnai 
jų buvo šiandie išimti iš griu
vėsių. Užmušti yra Wm. Jonės, 
David Anderson, Charles Wy- 
att, Fred Cagle, George Grub
us, G. Garrota ir Albus Lavcn- 
der.

Steritz kasyklos yrą didžiau
sios Williamsono kauntėj ir 
dienos metu, jose dirba 500 
darbininkų. Ekspliozijos metu 
dirbo tik dvidešimt, bet kiti 
trylika darbininkų buvo ato
kesnėje vietoj ir jie išliko gy
vi.

Mergaitė atgijo gra
be, kai jau rengėsi 

ją laidoti
LURAY, Va., gruod. 21. — 

Tolokame nuo čia Madisono 
kauntės kaimely mažne buvo 
gyva palaidota vieno farmerio 
jaunu duktė, Fannie'Broyles.

y
Nulužus didelė medžio šaka 

nukrito mergaitei ant galvos, 
ir ji susmuko ant žemės. Be 
žado ji buvo parnešta namo. 
Pasirūpinta grabas, ir kūnas 
jame pašarvotas. Laidotuvių 
dieną, kai prieš išlydėjimą j ka
pus ties atdaru grabu buvo dar 
laikomos maldos, brolis, žiūrė
damas į sesutės veidą, staiga 
pastebėjo, kad jos vienos 
akies blakstienos kruta. Mal
dos tuojau nutruko, ir “numi
rėlė” imta gaivinti. Pašaukta 
daktaras, ir po kiek laiko mer
gaitė atsigavo, o pagaliau ėmė 
ir kalbėti. Ji papasakojo, kad 
visą laiką kai ji gulėjus grabe, 
ji girdėjus, kas aplinkui deda
si, bet nepajėgus nė pasikru
tinti, nė kalbėti, nė kokį ženk
lą paduoti, kad ji gyva.

SUBIACO BENEDIKTINŲ 
VIENUOLYNAS SUDEGĖ

SUBIACO, Ark., gruod. 21. 
— Praeitą naktį gaisras sunai
kino Čia Subiaco Benediktinų 
vienuolyną, padaręs daugiau 
kaip milionų dolerių nuosto
lių. Vienuolynas buvo įsteig
tas 1878 metais.

L
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Dieviškas
žmogus

'lai buvo Graikijoje, 
gal ir visai nebuvo..

Turtingame Korinte, prie vi
siems g V11 i žinomo Megaklos 
namo sustoję dainavo dainiai.

Jie buvo dvieje: vienas, jau 
baigiąs savo žemiškąją kelio
nę, senis, o antras jaunas, pil
nas energijos ir visame 
me pražydęs jaunuolis.

Pirmiausia, krintančiu 
baigiančiu savo dienas

gražu-

ir jau 
balsu, 

uždainavo senis, jaunuolis, 
su niauria šypstma veide, mik
liai pirštais judindamas kita
ros varines stygas stengėsi pa
dailinti kretančio senuolio bal
so garsus.

Ką senis apdainavo? Jis dai
navo kad senovėje, mus moti
na saulė, leido žemei daug karš
tinius spindulius, kad sunkiau 
brendo vaisiai, stipresnis buvo 
vynas; jisai dainavo, kad se
novė buvo garsinga didvy
riais, bet 
pamainė; 
tamsiose 
švaistosi 
žmonių šešėliai.

Megaklos namuose tuo kart 
buvo puota; visi ilgos veran
dos stalai buvo apsėsti svečių, 
kurie linksmai juokaudami tuš
tino puikiose ir brangiose auk
so taurėse pripiltą Kipro vy
ną.

Senis pabaigė 
svečiu nei vienas 
nugirdo.

Seniui nutilus, 
vo skambiu ir 
balsu jaunasai dainius, 
krutinės pradėjo veržtis nau
jos, čia dar niekieno, niekuo
met nedainuotos dainos.

Tos jo, tarytum kuo tai ga
lingu sukaustytos, dainos gar
sai 
gaus p rot i.

"Žmogus yra viršgamtiška 
iega -- pusdievis — skamlyėjo 
dainoje, - bet ateis laikas ir 
jis bus dievu.

"Žmogus nenuilstąs — sva
jotojas — bet ateis laikas ir 
svajonės taps įkūnytu darbu”.

"lenai, bešypsančion naujų 
amžių gilumon vis kas tai, ko
kia nesuprantama jėga, vilio
ja musų žvilgsnį’*.

jisai dainavo,
buvo garsinga

niekas jų vėliau ne- 
jisai dainavo, kad 
Gadeao kiaurynėse 

nubudusiais veidais

dainuoti, iš 
jo dainų ne

užtraukė sa- 
visa žavinčiu 

Iš jo

garbino aukštąjį žmo-

valdžiose

Žemė su 
gamta

sa-
ne-

"Ateis laikas kad jaunoji kar
tą praeities nebenorės prisimin
ti”.

"Viso ko pilnas, ateities skai
sčių problemų tvėrėjas, prieš 
nieką nenusilenkiąs - išdidus, 
bet viską gamtoje valdąs ir lai
kąs savo tvirtose 
stovės žmogus".

"Ir kuomet visa 
vo stebuklingąją
reikš jam jokių paslapčių — 
jis taps dievu".

Aidėjo paskutiniai, išsiver
žiantieji iš jaunojo dainiaus 
krutinės, ir mikliai judinamų 
kitaros akordų garsai.

Sujudo iki tol sėdėję už sta
lo Magaklo svečiai, kiekvienas 
norėdamas pamatyti sužavėju
sį juos savo stebuklingomis dai
nomis jaunuolį.

O jisai jaunas, gražus, su 
puošiančiomis jo galvą juodo- 

inis garbanomis, išdidžiai sto
vėdama^ baigė savo dainą.

Kas šitas dainas surašė?
— Užklausė svečiai.

Aš dar vaiku būdamas sa
vo gimtojoj Eanfijoj jas iš 
tremtinio Afinų, Demado lupų 
girdėjau.

Kitą dieną jura per Korinto 
Įlanką nuplaukė į mažąją

(Atlantic and Pacific Photo)

P-lė Mercedes Gleitz, Londono stenofrafė, kuri bandė per
plaukti Gibraltaro pertaką, 30 mylių paltumo, iš Ispanijos į 
Morokko. Yra ten pavojingų vandens griovių ir taipjau rėkynų 
(sharks), bet tai jos nesulaikė. Betgi tikslo jai nepasisekė pa
siekti, nes pasiekus pusę kelio, jura pasidarė audringa ir ji su
sirgo "jurų liga”, kuri ėmė tiek ją kankinti, kad turėjo lipti j 
valtį. lečiaus ji neužilgo vėl bandysianti perplaukti tą pertaką.

Eanfiją trys turtingi jaunuo
liai pagerbti jų įsivaizduojamo
jo pusdievio žmogaus Demado.

"Jis turįs būti labai aukš
tas, kaip šisai laivo stiebas" 
— kalbėjo vienas jaunuolis.

“Jis turi būti galingas, kaip 
ši įsisiūbavusi audros metu ju
ra" — kalbėjo antrasai.

"Jis turi būti gražus, kaip 
vakare papuošusi iva*r’av‘irsė, 
bepalydinti naktį: s patalan mu
sų šviesuolę saulę vakarų 
pašvaistė" — kalbėjo trečia-
sai.

Išlipus jaunuoliams Eani’ijon, 
jiems parodė tenai ištremtąjį 
š Afinų Demaldą.

Purviname, akmenimis grį
stame kieme, sėdėjo luošas, po 
daugelio metų vargo, išeikvotu 
kunti — elgeta. Jo seną gal
vą puošė nedidelis pluoštas dar 
užsilikusių pilkų plaukų.

Tai buvo jaunuolių išsvajo- 
tasiii aukštasai laivo stiebas, 
"ai buvo galingoji audros me
tu jura, tai buvo gražuolė va-

Ker-choo!

Nusičiaudejimas yra pasarga 
Subdyk (4 šaltį laiku! HILUS Cascau 
Bromide-Quinirfe tą atliks. Sustabdo šal
tį j vieną dieną, nei jame yra keturi rei
kalingi daiktai krūvoje — sustabdo šal
tį. sulaiko karštį, paltuosuoja vidurius, 
atgaivina kūną. Bukite tikri, kad gau> 
nate HILL S.

Raudona Dėže 30c Visur

KalėdomsGeriausia vieta dėl 
Dovanų 

čia yra didelis pasirinkimas 
Kalėdoms Dovanų, kaip tai, dei
mantų, auksinių laikrodėlių ir 
visokių muzikos instrumentų. 
Ateikite ir persitikrinkite mu
su teisingų pasiūlymą.

Savininkas Chas. Gurin. , -----

BRIGHTON MUSIC AND JEWELRY
4216 Archer Avė.

RADIO PROGRAM | READERSJ,ENOS
CHICAGO STATIONS TODAY

Ne.. tai buvo elgeta, Afinų 
tremtinis senas Demalda, iš ku- 
io krutinės ir veržėsi stebuk

lingieji, visa aplink žavinti, dai
nos garsai.

Sulietuvino L. Rutelionis.

Statys bažnyčią ant 
namų stogo

Italai pasikvietė į Bumą pa
sižymėjusį Argentinos architek- 
torių Mario Ferratą statyti la

ibai didelį 44 aukštų namą. Ta
me name busiančios sankrovos, 
viešbutis, salė susirinkimams ii 
•mt stogo — bažnyčia. Namai 
bus statomi fašistų lėšomis. ’

WGES

1—World news; weatbcr; Edgar 
Guest poem; markets.
8—World nows; elosing markets.
4— Tėti the World club.
5— World nows; weather; radio talk 

by O. N. Taylor, radio editor.
5:80—Organ.
7:30—Literary talk by Llewellyn 

Jonės, literary editor.
7:50—Tne Outdoorsman, by Dean 

Bergen.
8— Christian family hour.
8:55—Letter from Postmaster 

Lueder.
9— Maggie and Jiggs.
9:10—Hvman program.
lf:30—Popular program.
12—Panico Panic.

STATION OUTSIDE CHICAGO
8—CNRW

Concert.
8—KTHS

Artiste.
8—WCCO 

Sunshine.
8—WEAF (610), New York—Eski

mo; to WCAE, WWJ, WGN.
8-WGHP (1080) Detroit—Tenor.
8—WJZ (6(fo), New York—

8—W0S (830), Jefferson City— 
Markets.

8—WPG (1100), Atlantic City— 
Trio .

8—WSA1 (880), Cincinnati— 
Soloists.
8— WTAM (750), Cleveland— 

Ca valiem.
8:30—WGHP (1080), Detroit— 

Orchestra.
9— KTHS (780), Hot Springs— 

Orchestra.
9— KPRC. (1020), Houston— 

Program.
0—KMBC (1110), Kansas City— 

Mūbvc.
9—WEAL (1040), Clearwater— 

Dance program.
9—WJZ (660), New York—Civic 

opera.
9—WSM (890), Na.shville— 

Christmas contata.
9— WS0E (1110), Milwaukec— 

Feature.
9:30—WEAF (610), New York— 

Orchestra.
9:30—WTAM (750), Cleveland— 

O | H ‘ t’R
10— KFI (640), Los Angeles— 

Song poems.
10—KM0X (ĮOOO)*JSt. Louis— 

Dance music.
10—WJR (680), Detroit—Orchestra.
10—WLW (700), Cincinnati— 

Orchestra.
10—WTAM (750), Cleveland— 

Orchestra.
10—WTMJ (1029), Mihvaukee— 

Dance frolic.
10— W0R (170), Newark—Orchestra
10:15—WRHM (1150), Minneapolis 

Popular music.
10:80—WBAP (600), Fort Worth— 

Musical.
10:30—WPB

Orchestra.
10:30—WSM

Organ.
11— KFI (610), LoH Angeles—

Italian program. '
11—<KJR (640), Los Angeles— 

Concert.
11—KNX (890), Hollywood— ’

,(780), Winnipeg— 
(780), Hot Springs— 
(740), St. Paul—

Porth Worth—

Kansas City—

Angeles—

Program.
11— WRHM (1150), Minneapolis— 

Dance program?
11:15—WBAP (600), 

Organ.
11:46—WDAF (810), 

Frolic.
12— KJR (640), Ūš 

Orchestra.
1—KNX—(890), Holiywood— 

Orchestra.
Saturday, December 24

245.8 M—WEVD (Debs)— New 
York City—7220 KC.

1:00-6:00—Studio Program.
9:00—Justine Boberts and her

group, imper.sonations.
9:20—McAllistef Coleman, Labor

Looks at the VVeek.
9:35—Elsc Besteli, Liodersinger
9:50—Eva WelcheT. violinist
10:00—Bobert J. McClelland, tenor 
10:15—Merial Nclda, diseuse.
10:30—Lydia Mason, piano.
10:40—Eacaltbur and Bay Porter 

Milk-r.
11:00—Debs Varivty Hour.

Kiek svorio nustoja šie 
nas belaikant ji iki 

pavasario
Bendrai imant, sienas nuo 

sukrovimo j daržinę lig pavasa
rio nustoja nuo 7 lig 12 nuo
šimčių svorio. Daugiausia svo
rio nustoja šienas per pirmą
sias savaites po nuvalymo. Pa-, 
prastaino šienas sausesnis, 
tuo nudžiuvimas mažesnis, šie
nas, sukrautas ne visai sausas 
arba su dobilų priemaiša, nu
stoja daug daugiau svorio kar
tais net lig 30 nuošimčių. La
bai gerai išdžiuvęs ir sausai su
imtas šienas per žiemą įgyja 
daugiau svorio.

(U0O)>b Atlantic City—

(8l>0), Nashville—'

Į* 4 44444444444 4444444444444
f -4. , •Tl .
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Stiefel Furniture Co
3214-16 W. 63 St

PILNAS PASIRINKIMAS FRESHMAN
R ADIOS, TIKRAI PAMATYKIT JUOS

*185

Taipgi

**

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA Į 
išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes. 
Turim 67 metų patyrimų. 

Ofisai svarbesniuose miestuose 
Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

Daieidžiant mums

11arrroAtAiiOiiiro
F NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI

* *1

*

Peoples Music House linki Linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų visiems savo 

kostumeriams * < >

H

Vartokit

muš u 

kreditų

Patogus 

kreditų 
išmokėjimai

turime naujus elektrinius

Freshman Masterpiece. Keturių 
tonų priimtuvas. Pigi kaina

DYKAI DEMONSTRAVIMAS
D as t a tymas garantuojamas iki 6 vai. Kūčių / 

vakare

*4

r*

(ORCHESTRA)
I Jetuv,
LietUV.np.v
Lietuviškų Dainų,.Dalis 
Lietuviškų Dainų,’ Dalis 
Kazokas

16079F Mišinys
10” 75c Mišinys
l(’08_0F Mišinys

Mišinys 
16081 F Ruskas

T repukas

BAŽNYTINĖS GIESMES
Gul šiandieną Jonas Butėnas,
Sveikas Jėzau Mažiausias Jonas Butėnas,
Kūtelė Kun. S. J. Strųckus, Tenoras
Gloria Kun. S. J, Strockus, Tenoras
O Tu Palaiminta Naktis Kį J

Tėvynės Kalėdų Giesmės 

s Tėvynės Kalėdų Giesmėfl 
Tėvynės Kalėdų Giesmės 

Soprano, S. Čerienė, Altas

Soprano, S. čerienė, Altas 
Jonas Butėnas, Baritonas 
Jonas Butėnas, Baritonas

10” 75c

10” 75c

viškų Dainų, Dalis 1 IJetuvų Tautiška O. 
Višky Dainų, DmKk ii Lietuvių Tautiška O. 
viškų Dailių,.Dalia 3 Lietuvių Tautiška (T. 
iviškų Dainų/Dalis 4 Lietuvių Tautiška O.

Rusiš 
Rusiška

ca Orkestrą
Orkestrą

Baritonas
Baritonas

E 7256 
10” 75c 
J 6024F 
10”75c 
16025F

> , i naicuų vriVBIIira
10’’75c Ateikite Cią Jus Ištikimieji Tėvynės Kalėdų Giesmės 
16026F šventoji Iškilmingoji Naktį 
10” 75c O Ištikimoji Pušis 
tGOUOF EI, Kalėdos • O. Biežienė, 
10” 75c? Kalėdų Pnsvekinimatf

.. y,-t O. BieŽienė,
idOS.lF Kai jau Kristus Gema 
m’*'75c šventa Naktis

PEOPLES MUSIC HOUSE
GUS BALSEVIČIUS, Prop.

1733 West 47th Street, Chicago, III

M
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GARSINKITE “NAUJIENOSE”

LEON ROTHIER
Žvaigždė Metropolitan Opera Kompanijos, rašo

© Mithkin, N. Y.

Jūs taipgi atrasite, kad 
LUCKY STRIKES suteikia 
didžiausio smagumo — 
Švelnūs ir Malonūs, puiki
ausi cigaretai, kokius tik 
kada esate rūkę. Pada-

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.

\.

•‘Balso apsaugojimas yra, 
galų gale, visų svarbiausias 
dalykas operos dainininkui; 
tatai savaime suprantama. 
Taigi kas liečia rūkymo, ei esu 
labai atsargus. As, tuo būdu, 
visuomet reikalauju Lacky, ne 
vien todėl, kad jis turi tokį 
gausingai - lipšnų kvepejimų, 
bet ir todėl, kad jis yra nepa
prastai švelnus mano gerklei. 
Šį cigaretą aš vadinu savo 
draugu, nes, kaip kad geras 
draugas, jis nevaržo mano 
užmačių-smagumėliu net 
rūkymo klausime, neužded- 
amas tam kainos.9 9

PADARYTI IS
TABAKO DERLIAUS

SMETONOS

it s toasted
IJei Jokio Gerklės Erzinimo Nei Jokio Kosulio



Ketvirtadienis, gr. 22, 1927 NAUJIENOS; Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
Wilkes Barre, Pa.
Iš SLA. 68 kp. susirinkimo.

jo nuo 1 dienos gruodžio.! 
Nepatartina iš kitur važiuoti 
į čia darbo ieškoti.

—St. Žukauskas.

Gruodžio 4 d., įvyko 68 kp. 
priešmetinis susirinkimas. Na
rių atsilankė neperdaugiausia. 
Iš suvirs šimto narių atsilankė | 
34. Tai peiktinas narių apsilei-' 
d imas nesirūpint savo organi- Velland 
zacija. 
priimta, 
laiškai, vienas nuo P. Tarybos 
kaslink išleidimo specialiu “Tė
vynės” 
7-to apskrčio sekretoriaus kas
link rengimo prakalbų dėl Cent
ro organizatoriaus. Abu laiškai 
priimti. Toliaus baliaus komi
sija pranešė; kad balius įvyks 
11 d. sausio, P. N. svetainėj, 
205 Boland Avė.. 7 vai. vak. 
Balius rengiamas kuopos nau
dai. šiame susirinkime vienas 
naujas narys įstojo į kuopą. Iš
rinkta specialė komisija knygas 
peržiūrėti.

Toliaus buvo nominacijos P. 
Tarybos. Rezultatai

Howell, Mieli
Municipaliame teisme teisėjas 

nuteisė trims mėne- 
Protokolą skaityta ir siams Detroito pataisos namuo- 

Po tani skaityta du se John Corliett už netvarkų el-

Tik kliudote!
Ir Vėl tauškia plaktukas ii' 

plaukia linksma dainelė.
Persišaldė Jono žmona ir ap

sirgo.
Sirgo neilgai. Mirė. Manė Jo

nas paguldyti ją j iš anksto pa
darytą karstą, bet tinkamo ne
atsirado. O jam norėjosi nors 
paskutinį kartą žmonai pasi
tarnauti. Pamatavęs, pradėjo 
daryti karstą žmonai, bet keis
tas dalykas—priprastas darbas 

Jonas didelei karstų parduotu- nesisekė. Pinklus cypė jau per

Karstų dirbėjas
(Apsakymas)

Kurmeliai egliniai, 
į Karsteliai pušiniai, 

Kas juose gulės.

[T.] Per visą dieną 
dirbėjo Jono 
tis kalimas 
cypimas ir 
skambėjimas.

Dirbtuvė iki lubų užversta 
lentomis^ skiedromis ir padary
tais karstais, Įdirba karstus

iš dirbtuves, šnibždėdamas.
—Na ir dyvai. žmonėms 

tūkstančius karstų padariau, o 
savo tikrajai žmonai ir vieno 
suklijuot negaliu. Matyt teks 
pirkti gatavą. Vertė. R. D. z

numerio. Antras, nuo

se John Corliett už netvarkų el
gimąsi. Tai buvo jo antras nu
sikaltimas, nes jis dar nesenai 
už panašų dalyką atsėdėjo 65 
dienas pataisos namuose.

Jo draugai John Ambrows ir 
John \Valacka liko nuteisti 65 
dienoms Detroito pataisos na
muose, 
mąsi.

Visi 
puolus 
Hartland miestely. Waitkus gi 
tapo areštuotas už peržengimą 
prohibicijos įstatymų ir atiduo
tas teismui. —F.

irgi už netvarkų elgi-

trys liko suimti policijai
John Waitkus namus,

dirbtuvėje 
plakiuku, 
linksmų

karstų 
girdė- 
piuklo 
dainų

Pasiskubimi.
Vagis, beplėšdamas krau

tuvę, pastebėjo ateinantį poli
cininką.

P o 1 i c
ponuli, tur būt laiku pataikiau.

Vagi

i, n i n k a s

s: — Ne, tamstele,
vei prie kapų, ir darbo visada daug gailiai, o plaktukas kalė veikėjo dar lukterėt pusvalandį.
užtektinai turi, 
karstų, nustums 
kur kamputyje, 
mąsto patenkintas:

dalykas

| Didžiai Apvertintas |
I NEUZMIRŠTANCIAS KALĖDŲ P
i DOVANAS L

tokie:
Pirmininkas: balsų

živatkauskas .......... 20
Salaveičikas ........... 9
Gegužis ................... ... 5

Vice-pirmininkas:
Glaveckas ............... 14
Bacevičius ............... 9
Kamarauskas .......... . 5
Neviackas ............... 5
Galinskas .............. ... 1

Sekretorius:
Jurgeliutė ................. 25
Ji'.škevičiutė ............ 8

Iždininkas:
Paukštis ................... . 14
Gerdauskas ........... . 9
G ūgis ....................... 7
V. Suckus (vietinis) 4

Iždo globėjai:
Baginskas ................ 19
Bučinskas ................ ... ‘8
Taunis ....................... ... 7
Jocionis .................... .. 6
Suokus ................. ;... ... 7
Ga’inskas .... ‘4 . 3
Danielius .................. ... 2
Kukantis .................... ... 1

Daktaru kvotėju:
Stadulfc (vietinis) ... 14
Klimas 10
Vitkus ...................... 7

Šiltos žiemos
Meteorologinė istorija nuro

do šiltas žiemas net VI amžiu- 
582 
mė- 
žie- 
taip 
me- 
Vo- 
me-

joję pažymima, kad
žydėjo medžiai sausio

Taip pat buvo šilta

ir 
iki

šaltesnės 
Vėliau, XV amžiuje, 
šiltų žiemų: 1461 m. 
1478 m. Nuo Kalėdų 
trijų karalių 1479 m.

m 
nesy. 
ma 1172 m.—1287 m. kada 
pat daugely vietų žydėjo 
džiai ir net vaikai maudėsi 
kieti jos pietuose. Dvejais
tais vėliau, 1289 m. žiema buvo 
nepaprastai šilta, taip kad per 
Kalėdas žydėjo visi medžiai, 
pievų gėlės ir beveik visi mau
dėsi ti|)ėse ir ežeruose. 1302 m. 
buvo tik dvi žiemos

| dienos.
I visa eilė 

1473, 
1478
buvo kasdien didelių griausti
nių Vokietijoje ir Šveicarijoj.

1494 m. žydėjo vyšnių me
džiai sausio mėn., o 1497—98 
žiema buvo tokia šilta, kaip 
vasara, šiltos žiemos kartoda
vosi kiekviename amžiuje. XIX 
amžiuje buvo ypatingai šiltos 
žiemos 1806 m. ir 1811 m.

renkama
Didžiumoj li-

Po nominacijų buvo 
kuopos valdyba.
ko senoji valdyba, su maža per
maina, — naujas iždininkas K. 
Cicelauskas ir Organizatorius 
St. Žukauskas.

Sekantis 68 kp. susirinkimas 
įvyks 1 d. sausio. Kviečiami 
nariai skaitlingai susirinkti, bus 
išduotas raportas senosios k uo
lios valdybos iš praeitų metų 
darbuotės. Matysime ką nuvei- 
kčm per šiuos metus ir ką tu
rėsime veikti sekančiais me
tais.

ERRY (HRISTMAS
TRINERS 8ITTER VVINE

RAMYBĖ IR GERA 
SVEIKATA!

Antra organizacija čionai gy
vuoja. Tai Lietuvių Laisvės l- 
kėsų Kliubas. Nors narių turi 
neperdaugiausia, 
gyvuoja gerai, 
darbščių narių r 
gia po balių dėl
do. Dabar kliubo balius įvyks 
31 d. gruodžio, Naujų Metų va
kare, aukščiau minėtoj svetai
nėj. Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti.

apie 40, bet
Kliubas turi 

kasmet suren- 
padidinimo iž-

“ Barny bes, geros sveikatos, 
daug laimės”, yra tai Kalėdi
niai linkėjimai. Svarbiausias 
yra geros sveikatos linkėjimas. 
Jgykime ramybę viduriams, 
vartodami Trinerio Kartųjį 
Vyną, kurs pašalina blogą ape
titą, nerviškumą, sukietėjimą 
ir panašius pilvo triubelius. 
šalčiams ir kosuliui vartok Tri
nerio Cough Sedative ir Trene
rio Cold Tablets. Jūsų aptieko- 
rius jų turi, jei ne, tai rašyk: 
Jos. Triner Co., Chicago, III. 
Laimingų Naujų Metų

Darbai anglių kasyklose su-
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

O**ICA«O #«AL C»TATt •0*AO
eOOK OOUNTV M*AU CSTATC BOARO
CHIOAOO BOARO or UHOCWWRITCA»

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

čia gausit gerą patarnavimą atsakančių žmonių Ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalu^ su 
šia ištaiga

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

DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!
■ - - ■ ■-■TTT- -r--1

Padaro naują ne taip tvirtai ir pasitikinčiai, 
į šalį atsisės kaip visada.
užsirukys ir . . . . ‘ T ‘ ,Ir suprato tada Jonas, kad 

“Geras dalykas karstai!' karsto, žtn0"aj juu l>ad!,uyti ne" 
Nieks tau atėjęs nesiskundžia, I p!,s'se(ks- ^'1°tv6 aupykęs’ m0‘ 
. . . . . ... x • 110 kieta sulenktais pirštais ran-blogai padaryta, o kiek as ju , . .... , . .v_.
padariau—gal tik Dievui žino-;* •'
ma! Gaila tik, kad žiemą die-1 .
nos trumpos, o tai net tuziną * 
sukalčiau.” i ĮĮ

— Dėde Jone! Tai karstas?
—klausia Įbėgęs risčia į dirbtu
vę baltaplaukis berniukas. |

O jus nekliudykit, — ty- u, 
čiorn pyksta Jonas. —Man ligi 
vakaro dar tris padaryti rei- 
kia, o jus lendate. I

I
—štfti į tokį paguldė dėdę 

Petrą—vos ištaria mažutytė 
mergaitė.

—O ką, gal manai, kad Pet- 
rui kitokio reikia?!—murma Jo;W 
nas.—J kokį paguldys, tokiame I 
ir gulėsi.

—Tu ir sau pasidarysi kars
tą‘/—klausia kita mergaitė.,

—A jau,—vis murma Jonas.

JTUVft VERTINGŲ DOVANŲ ANT KREDITO

FTIS
Sena Atsakanti,

838
E. 63H. ST.

Tek Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago. III.

MES GARANTUOJAME
Kad Dastatysime Kalėdoms Naują

■ Atwater Kent Radio
Nauja žema kaina tik..................SI 25

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

CENTRAL DISTRICT FURNITURE 
/ COMPANY
• 3621-23-25 So. Halsted St

Originalių Deimantų ir Laikrodėlių Kreditų Vieta.— Didžiausia Pasaulyje.

340
8. HALSTED ST.

1(98 USNIE SI.
/* f NorthwestComerSccond Jloor

1238 
MILWAUKEE AVI.

219 
TCRANDOLCT ST

“Marguerlte” ~ 
Dine w h it e 

Diamond.
Ring is aolid 
18-k white gold.

k $200
SA Also $125 
XV. '>nd $175 t

$5 | savaitę

$4.25 j savaitę
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Tiktai 3 Dienos liko iki Kalėdų
Nusipirk i t mėlinai baltą Deimantą nuo Loftifl — nepa
prastą džiaugsmą ir užganedinimą. Deimantiniai žiedai 

$25 ir dauginu. Specialia pasiūlymas Deimantinio Sužie
duotuvių žiedo už $100. Patogiomis Kredito Sąlygomis.

ATSILANKYKIT ŠIANDIE z

Specialia pasiūlymas bal
to aukso 18k. arba plati
nusi Deimantinis šliubi- 
nis žiedas, kainos nuo 
$22.50 ir daugiau.

Balto Aukso Rankinis 
LaikrodSlis

Labai gražus Ovai Užtaros su spar
neliais salai. Virftclial 14k balto auk
so gražiai |grevlruoti. 15 akmenų.
Gražus sidabruotas ro- f*
diklis. ..... .................-.............

*1 j savaitę

$1.25 $1 j

$1.75 j savaitę

Kalėdoms
“Cleo” Deimantinis , 

Žiedas
Su trimis gražiulR malinai 
baltais deimantais gražiai 1A- 
margintas ir ižgrevlruotas, 
visus IHk balto aukso. Nau
ju lAgražnimo. Labai gerus 
vertfa tik už

$2 j savaitę
$2.50 j savaitę

Deimantinė Scraf 
Špilka

Vienuolika m fi Ii u ai 
baltų Deimantų ir ke
turi Panirai —pati 
Špilka 1A platino, 
labai rtfr
Kraiii............ ♦pLjfitJ

$3.25 į savaitę

Speclalis |
Kelionėms 
pradedant 
ir daugiau

Iliustruotas setas

hnrgenus Toih'tlnlų Setų, 
skrynutes, Toilet linų Setų 
nuo piginusio $12.50 

yru $37.50
Vyrų ant DirŽėho Laikrodėlis

Daugelis kitų atylių po $10.(15, $18.75, Ngpaprastag bafgonas a*rj rn
$‘42.50, $«5 Ir iki ta,000 tik už ...................... ipt.Dv

Apžiūrėki! Musu Krautuvės langus Del Specialių Dar Negarsinamų
Reikalaukit kataogo 324. šaukit Central 1020 ir pardavėjas pribus pas

Bar genų 
jus

ATDARA KAS VAKARAS IKI 10:30 IKI KALĖDŲ

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 ypalos skonio ir pageidavimo, įsigyti 
šiose krautuvėse už žemiausią kainų, lengvesniomis išlygomis, su 
pilnutėliu patenkinimu.

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

parinkčiausiais Muzikaliais Daiktais

KIMBALL PIANAS
neužmirštanti dovana dcl 
pačių, dėl Jūsų vaikų ir 

Kode) 
nesuteikti vieną kaipo 

- ‘ / - i 
tą neužmiršai ant;

Bus 
Jūsų 
dcl Jūsų vaikų vaikų, 
jiems 
šių Kalėdų dovaną ir padaryti 
tarpe jų tą neužmiršslantj 
įspūdį ?

Peoples Krautuvėje visuomet 
rasite Kimball Pianų kokių ius 
norite ir už tokią kaina, kokia 
norite mokėti. Ateikite šian
diena j musų KiautuvefK Pas
tebėkite musų ŽEMAS KAI
NAS ANT KIMBALL GRO- 
JIKLIŲ PIANŲ, kurių turi
me ciidelj pasirinkimą dėl 
prieškalėdinio išpardavimo po

Lengvus Išmokėjimai, Suolelis ir Voleljai 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 rinkini, madų ir 
apkainavimą. Pilnai {rengtų R. C. 
A. arba Atwater Kent Radio setų 

KCA^Radlola dėl vartojimo elektros jėgos po
$95, $148, $195, $250, $495 iki $895 S

Lengvus Išmokėjimai, įrengimas Vaitui

REKORDAI IR GROJIKLIAMS VOLELIAI
šiose Krautuvėse visuomet rasite pilną rinkinį rekordų ir volelių 
kaip kalėdinių taip ir vėliausių leidimo numerių, Lietuvių ir kita

taučių kalboje. — Ateikite pasirinkti.

Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuves 
Chicagoje ir Amerikoje

PVO LARGE sio*»

irmITURE f0* BEnfRHOMEC
DAIKTŲ SKYRIAI

14177-83 Archer Av., 1922-32 S. Halsted si
! M. KEŽAS, Vedėjas. J. NAKROŠIS, Vedėjas. flS

K

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 užsirašau $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 __
Pašelpgavis ...........

..........................Amžius

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



I

NAUJIENOS, Chicago, UI.' Ketvirtadienis, gr. 22, 1927

NAUJIENOS
The Lithaanlaa Daily Nava 

hjbliahad Daily Bacopt Sanday

tfžsimokijimo kainai

Chicago  jo — paltu:
Motam* ....... ...... ......... ..........

tditor P. GRIGAITIS

1739 Soath Halated StreH 
Ckicaro. IIL 

Telepkon* Booaevelt BMM
Subacription Katėsi 

|8.M per yaar in Cauada 
|7.00 per year o u ta Ida of Chicago. 
|8.00 per yaar in Chicago.

3c. per copy.
Entered aa Second Claai Matter 

March 7th* 1914, et the Post Office 
of Chicago, III., under the ect of 
March 8rd 1879.___________________

Naujienom eina kasdien, llskiriaat 
sekmadienius. Laidtia Maujieng Ben
droji, 1789 So. Halstad St., Chicago, 
III — Telefonas: Eooaevalt 85M

Putai meti__________
Trinu mlneeierru 
Drtmn tktaeeianu ——
▼lenam mineaiai

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija
Savaitei_____________
Minėtini___________

Matams__________
PumI matą --- --------
Trims mėnesiams —
Dviem mėnesiams
Vienam mlnasiul —

Lietuvon ir kitur ulslealuoaei
(Atpiginta) wf0

18.01 
4H
1.M

.76

|7J0
8.10
1.76 
1J6 
.76

Metanu------------
Putei meti------ -
Trim e MAnoalamf

Pinigui reikia palto Monaj 
orderiu kartu n uieakymu.

BEGĖDIŠKAS PASITYČIOJIMAS IŠ VISUOMENĖS

Pasivadinę “pirmininku” ir “raštininku”, pp. K. 
Draugelis su V. M. Stulpinu praneša laikraščiams, kad 
juodu išpildę “gruodžio 4 dienos masmitingo dalyvių no
rą“ ir pažymėję metines “Lietuvos Respublikos Revo- 
liucijinės (!) valdžios sukaktuves”, pasiųsdami Lietuvos 
Raudonąjam Kryžiui likusius nuo to mitingo 1200 litų.

Chicagiečiai šiek-tiek žino apie tą bažnytinėje sa
lėje sušauktą “masmitingą“. Tai buvo fašistėlių grupės 
sugalvotas “skymaš”, kurį parėmė vienas klebonas, 
duodamas jiems bažnytinę svetainę. Jokia lietuvių or
ganizacija tam mitingui nepritarė ir pareikštieji jame 
tam tikrų individualų “norai” neturi nieko bendra su 
musų visuomenės nusistatymu.

Tas susirinkimas bažnytinėje svetainėje pasižymė
jo tiktai tuo, kad vienas nusipolitikavęs “tiligentas“ 
ryžosi jame pamėgdžioti bolševikų Bimbas ir skelbė boi
kotą laikraščiams, kurie atmeta jo “idėjas“. Kokia ko- 
šeliena jo galvoje, matyt iš to fakto, kad dabar jo 
“pranešimas“ tapo prisiųstas ir “Naujienoms“, 
boikotuoti jisai ragino publiką!

“Pranešime“ su Drangelio parašu išreiškiama | 
“širdingas dėkingumas“.... Draugeliui. “Masmitingo j
dalyvių“ vardu jame minima metinės fašistinės valdžios 
sukaktuvės, o tuo tarpu vienas iš kalbėtojų gruodžio 
4 d. susirinkime tos valdžios vadą Voldemarą apibudi
no, kaipo biaurų egoistą ir užsispyrėlį, kuris nepasi
trauks iš diktatoriaus vietos tol, kol nebus nušautas 
(publika kalbėtojui smarkiai plojo delnais)!

ma. Po to tuojau p. Bistras gavo išvažiuoti j užsie
nį, nes jam gręsė represijos iš valdžios. Pas kun. 
Krupavičių įsiveržė astuoni karininkai ir prigrą- 
sino, kad jį nušausią, jei jis nepakeisiąs politikos. 
Krupavičius ne iš bailiųjų ir jo nenugąsdins gink
luoti šmikiai (! “N.” Red.).”
Čia, kaip matome, tas krikščionių demokratų rašy

tojas vadina karininkus, kurie remia Voldemarą, “Snu
kiais”. Kitoje savo laiško vietoje jisai dar smarkiau už
važiuoja visai valdančiajai partijai. Nurodęs, kaip tau
tininkai šmeižia savo oponentus ir kaip jie kvailai ty
čiojasi iš jų geriausių norų, jisai pastebi:

“norisi pasakyti tik vieną žodį: — ‘svoločiai’.

GEN. ŽUKAUSKAS PABĖGO

Tas pats Biblistas paduoda įdomių smulkmenų apie 
suirimą Lietuvos armijos viršūnėse. Sako:

“Skilimas eina kas dieną didyn. Skandališki

rašo federantų organas lap
kričio 27 d.
Už referendumą, vadinasi, 

stoja dabar tik vieni tauti
ninkai.

Nežiūrint visų pastangų su
daryti koalicinę valdžią, Volde
maro diktatūra nebuvo likvi
duota. Gene vo j e Voldemaras
prakišo Vilnių, sutikdamas eiti ro pasižadėjimus Genevoje.

prie normalių santykių su Len 
kija. Dabar klausimas, ar k: 
tos partijos Lietuvoje norės ei 
ti į talką smetonininkams, ku 
rie neužilgio turi pradėti dery 
bas su Pilsudskio atstovais?

Eidamos į valdžią, opozicinė 
partijos dabar pasiimtų ant 
saVęs atsakomybę už Voldema

tupi vienoj vietoj, senes-
— kitoj, o perinčios pa-
— trečioj. Trumpai kal
viai

i Apie įvairius Dalykus i 
*»*»*«<*x^*****AAaa*>*A*f«AA**AAAif aA>a*AA***>

Gorilų žemėj. — 
Paukščių miestai

Giliai Afrikos viduryj, rašo 
įvykiai didėja ir didėja. Generalinio štabo viršinin* vienas laikraštis, j žiemius nuo 

Kivu ežero, randasi ypatingas 
kraštas. Tai belgų kolonija. 
Keisti kalnai, tamsus miškai 
ir neišmatuoti tarpekliai. O 
juose gyvena, tartum neginči
jamas valdovas, ypatingiausia 
iš visų būtybių — gorila.

Bcskaitlės negrų pasakos by
loja apie gorilą, apie tą milži
niškų miškų žmogų su jo ne
paprastu jėgingumu, kurs va
gia juodaodės moteris ir į ku
rio gyvenamąsias vietas nė vie
nas negras nedrįsta kojos įkel
ti. žinios apie'tuos Afrikos 
miškų milžinus pasiekė Euro
pą prieš keliasdešimt metų. 
1855 m. nušovė du Chaillu va
karų • Afrikoj vieną gorilą, o 
jo pranešimas apie tai sukėlė 
didžiulį triukšmų ne vienų tik 
mokslininkų tarpe.

Kiek vėliau buvo ištirti ne
laisvėn patekusio gorilos sma- 
genys ir surasta, kad jie ly
gus yra savo išsivystymu dvie-

ko padėjėjas, šumskis, areštuotas ir atiduotas teis
man. Kitas karininkas Petruitis ištremtas iš ka
riuomenės ir Kauno. Už tai, kad patriotais būdami 
ir matydami Lietuvos pavojų, nuvyko pas preziden
tą, desperatingai prašydami, kad darytų kokių 
nors žygių Lietuvai gelbėti....

“Kariuomenė, artėjant karo pavojui, yra su
nervinta, ir susinervavimas kaskart auga. Genero
las Žukauskas, matydamas, kad kariuomenė yra 
suskilusi į liaudininkišką ir katalikišką dalį, ir kad 
vieni tik karininkai ir tų mažesnė dalis tepalaiko 
valdžią, pasiprašė paleisti iš kariuomenės. Prezi
dentas nesutiko. Tuomet generolas Žukauskas išva
žiavo į užsienį (gal į Varšuvą? “N.” Red.) savais 
reikalais’ ir nebegrįžta. Kaune ne paslaptis, kad 
vyriausybės nariai yra pasiryžę bėgti į užsieni, jei
gu tik kils artimas lenkų pavojus,....”
Pirmiaus buvo gandų, kad pabėgęs į užsienį gene-

kurias valio štabo viršininkas Plechavičius. Dabar pranešama
Į apie pabėgimą į užsienį vyriausiojo kariuomenės vado 
gen. Žukausko. Ar ne įdomus dalykai?

Skaitytojai atsimena, kad Plechavičius, Žukauskas 
ir Daukantas buvo paskelbti spaudoje, kaipo buvę lenkų [ų metų vaiko smegenims. Ly- 
legionų karininkai ir Lietuvos išdavikai. Tik Daukan- giai tam atatinka ir jo inteli- 
tas dar tebesėdi Kaune. . geneija.

Gorilos vegetarai miegamąjį 
guolį pasitaiso sau iš lapų ant 
žemės. . Mokslininkai tvirtina, 

4<ad veido muskulų ir gomu- 
kaip gi da- ri0 konstrukcijos daviniais go-

IŠSTATĖ SAVE PAJUOKAI

sulig . amžiumi turi 
vietas. O šitokią 
gerai prižiūri: jei- 
pingvinas į tarpą

M> keletą dešimčių tūkstančių 
vaukščių. Nuo laivo plaukiant 
uos galima toli matyti, nes 
jie visada tupi pajūrio uolo
je, atsisukę visi baltą krutinę 

vieną pusę. Tupi eilėmis, ta
rytum kareiviai. Jaunieji ping
vinai 
nieji 
elės 
bant,
įasiskirstą 
vurką jie 

’,u jaunas 
lenių, jį seniai tuojau išvija, 
> jeigu senis nueina į jaunuo
lius, šįjj taip-pat išveja.

“Pingvinai pasidaro sau net 
štisus miestus. Darosi juos 
.miltinuotuose juros krautuo
ju, apaugusiuose žolėmis. Nuo 
iat vandens pingvinai nusimi- 
la tolyn j krantą takelius. Ta
keliai būna tokie gryni ir šva- 
ųs, lyg butų juos žmogus pa
daręs. Takeliai eina lyguma,

čia pasisekė man padaryti 3(M 
pėdų nuotraukų. Norėdama! 
pakeisti reginį, atsistojau stai
ga. Visi gorilos ėmė bėgti. Pa
miršęs nuovargį, ėmiau juos 
sekti. Ištisų valandą sekerr 
juos ir dažnai tekdavo juos 
pamatyti. Dešimt ar dvylika 
gorilų sudarė tą bandų, bet jų
nufotografuoti man jau nebe-l kryžiuojasi labai tiesiai, ir tuo 
pavyko. Per žiūroną galėjau Į ’^udu visas pingvinų gyvena
mos gana ilgai tyrinėti susi- i nas brantas suskirstytas nedi- 
spietusius viename tarpeklyj. lėliais keturkampiais. 
Senė gulėjo aukštieninka, išsi
tiesus, /bet buvo per toli nuo 
manęs, kad bučiau galėjęs ją 
nufotografuoti. Kadangi man 
pasisekė gauti visa tai, ko aš 
norėjau, tai nusižiūrėjęs žvė
rį, kurį spėjau pusiau suaugu
siu patinu esant, nudėjau jį 
vienu šuviu. Pasirodė visgi, 
kad tai patelkos butą, bet to
kios dideles ir stiprios, kad jr 
man pasisekė gerai sunaudoti.■

“Kiekviename keturkampyj 
/ra po vieną lizdą. Lizdus ping
vinai taisosi smėlyj, jsikasda- 
ni kartais net tris pūdas į že
mę. Anga j olą daro siaurutę, 
o jos gale pasitaiso lizdą, ku
riame patelė peri kiaušinius. 
Jia pat šalia patelės visada tu- 
oi ir patinukas, nes išėjus iš 
iždo patelei^ tupia ant kiau- 
•’nių patinėlis. Tuo budu )>e- 
i abudu kartu vaikus. Ping-

Patelka turėjo mažiuką, kurj. vjnaj savo |jzcį() išsikasa dar 
nusivedė pasprukusi bunda ir p(, žeme kelią į kaimyno liz- 
kurio gailų riksmą girdėjau nu- 0 šįojo Vėl j kitą, kad
tolstant su pasprukusiais vien- pavojaus metu 
genčiais”.

Vokiečių mokslininkas, E. 
Reiclienow, taip pat ilgai ty
rinėjo gorilas ir patiekė žinių 
apie jų gyvenimą. Anot jo, go
rilos gyvenančios šeimomis ir 
jų buveinės randasi grupėmis!

galėtų išbėg

Paskelbęs tuos faktus savo špaltose 
Taigi ar ne begėdiškas dalykas yra naudotis vardu bar išrodo Chicagos broliukų laikraštis?. rilos galį kalbėti. Europiečiai

Per dvi dienas paeiliui, dar šią savaitę, jisai sten- medėjai yra ligšiol pas tuos 
tylius ir nebylius žvėris tik 

» ženklus pa
stebėję: cypimą, kurs girdint j 
tai medėją stačiai riste suri
ša. Gorila turįs dar ypatingą 

“Ir taip — be vieno kraujo lašo, be vieno šūvio būdą pasireikšti. Jis bugnuoja 
įvykintas pervartas, atimta valdžia iš valstybę žu- kumščiomis į krutinę užpuola- 
dančių ranku ” mas’ ka(l paduotų ženklą sa-
Gi ant rytojaus po šių fašizmo šlovinimų Marijonų Į ^škii“įt.pab6g,i ' ar puolikui 

tilpo specialio korės-' organas jau deda straipsnį, kuriame perversmo didvy-,z 
kur paduodama daug riai vadinami “snukiais” ir “svoločiais”! ' * Pastaruoju laiku atkakliems

To negana. Vakar, tam.pačiam savo numeryje, kur i,!5r^am8 ~k6 šiek 
... ~ Draugo bendradarbio laiškas su|mo tų žmogui panaSių .miskų 

“šmikiais? ir “svoločiais” Voldemaro partijos adresu, i šventom. Amerikos muze- 
jams parupo tas klausimas ir 
jie pavedė geriausiam savo kon- 

“ /, su
sidomėti tuo reikalu, šis nu- 

i vyko į gorilų žemę. Drąsusis 
1 amerikietis, išstalydamas savo 

pondentui, kad Lietuvos emi-j gyvybę pavojui, net padarė ki- 
grantai niekuomet nesistengę no nuotraukų. Apie tą įvykį 
panaudoti lenkų paramą Volde- jis taip pasakoja.. “Po de

lninio vyriausybei nuversti, šimties minučių susigūžė va
da? ir ėmė šliaužti visomis ke
turiomis atgal užpakalyj ma
nęs. Nusiėmiau šautuvą ir pa
mačiau pro augmenų viršūnes 
už 50 metrų visiškai juodą kai
lį. Kol aš dar stebėdamasis lu- 
keriavau, sliuogė jau tas žvė
ris beveik horizontaliai augan
čia šaka į mane artyn. Tuo 
tarpu Ikino kamera jau buvo 
paruošta. Nustačiau ją atsar
giai, ir kaip tik tuo pačiu aki
moju dar vienas gorila, daug 
didesnis, slinko ta pačia šaka, j taip pingvinas eina, kraipyda

žmonių, be jokio jų įgaliojimo, ir garbinti sukaktuves | 
šlykštaus smurto, kurį dauguma žmonių smerkia? Arįgėsi įtikinti publiką, kad valdžios pasigrobimas į sme- . -
ne begėdiškas pasityčiojimas iš visuomenės yra mėginti! tonininkų rankas buvęs būtinai reikalingąs ir prakilnus stobėie^cvnima0 
per spaudą prašmugeliuoti tokius pareiškimus, kurieI darbas. Dar užvakar jisai tą biaurų smurtą piešė šito-’ 
prieštarauja kuone visų Chicagos lietuvių jausmams ir kiais žodžiais: 
mintims?

NAUJIENŲ” ŽINIOS PASITVIRTINO mas, kad paduotų ženklą sa
viškiams pabėgti ‘ ar puolikui

Ši pirmadienį “Naujienose” 
pondento pranešimas iš Kauno, 
įdomių žinių apie politinę padėtį Lietuvoje. Dabar Chi- Į 
cagos Marijonų organas gavo vieno savo bendradarbio išspausdinta 
laišką iš Lietuvos, kuris tas visas žinias pilnai patvirti-

IV JUK
Pasitvirtina tas faktas, kad krikščionys demo__

tai šiandie jau stovi taip griežtoje opozicijoje valdžiai, 
jogei fašistiniai smurtininkai pradėjo persekioti jų va- turbut galutinai išsikraustė iš proto, 
aus. » p .« .j jiąjfr

Pasitvirtina tas faktas, kad Krupavičiaus ir Bistro 
vadovaujamoji partija jau prisipažįsta prie savo klaidų: 
ir apgailestauja, kad pirmiaus rėmė tautininkus.

Pasitvirtina, pagaliau, ir sensacingieji gandai apie 
vidujinę kovą Lietuvos armijos viršūnėse.

Voldemaro partijos adresu, i gyventojų.
AliHi ' įdėta taip pat dviejų Chicagos smetonlaižių pranešimas 

ionvs demokra- garbinantis “Revoliucinės valdžios sukaktuves”! ;
Iš tiesų, to šventųjų broliukų šlamštelio vedėjai ^valonui, C. E. Akaley

KRIKŠČIONYS GAILISI RĖMU SMURTININKUS ;

Draugo” Biblistas rašo iš Lietuvos:

Apžvalga
DAR VIENA SMETONININ- 

KŲ “PERGALĖ”.

ti ruodžio 5 d. Klaipėdoje per
ėmė reikalus nauja krašto di-

Juk su katalikų pagelba atsisėcty tautininkai lc^toriia su P- Kadagynu prie-
į Lietuvos sostą. Kodėl dabar negalima jiems pri
tarti, jeigu buvo galima pritarti pradžioje?

“Man rodos, kad ir pačioje pradžioje jiems ne-i pasitikėjimą tik dešiniosios vo- 
buvo galima pritarti. Bet krikščionys demokratai kiečių partijos, Volkspartei ir 
ar perdaug buvo bailus patriotai ir bijojo, kad ne- Landu’irtschaltspartei.
subirėtų Lietuva, jei butų pasiderėta dar viena die-i L,cLuviy. bkJkas. atsisakė bai- 
na po nuvertimo Griniaus valdžios; arba jų kai-;makratlJ partija pasisekė ne- 
kurie buvo slaptoje netikėlių įtakoje, ir dėlto nusi- remsianti jos.
leido netikėliams. O kad dabartiniai Lietuvos ponai 
yra netikėliai, apie tai jau kalbėti gal netenka.”
Voldemarą tas laikraščio bendradarbis vadina taip 

suktu, kad jis “patį popiežių apgavo”.

Kokia ta direktorija, matyt 
iš to, kad Seimelyje išreiškė jai

BISTRAS IŠDŪMĖ, KRUPAVIČIUS GRASINTA
NUŠAUTI

Tas pats Marijonų organo bendradarbis pasakoja 
bergždžias derybas su diktatoriais dėl koalicinės

valdžios sudarymo:
/Nieko iš to neišėjo. Apie tai girdėjote, žino-

j maro vyriausybei nuversti, 
j faip pat neturį pagrindo gan
dai apie organizuotą emigrantų

Taigi, Smetonai valdant Lie
tuvą, pirmu kartu po Klaipėdos 
krašto prijungimo tame krašte 
ne tik Seimelis, bet ir direkto
rija pilnai pateko į vokiečių 
nacionalistų rankas.

PLfičKAITIS UŽGINČIJA 
GANDUS.

Pasalk “L. ž.”, pagarsėjęs 
emigrantas Plečkaitis, kuris 
dabar randasi Vilniuje, pareiš
kė “Bcrliner Tageblutt” kores-

IR FEDERANTAI NU
SIGANDĘ.

klc-Ambrazaičio surankioti 
rikalinės darbo federacijos li
kučiai, kurie balandžio mėne
syje atsiskyrė nuo savo krikš
čioniškųjų tėvų ir nuėjo pas
kui valstybines ėdžias, pasta
ruoju laiku ėmė jau abejoti 
apie fašistinės diktatūros atei
tį. Savo “Darbininke“ jie pra
dėjo prisispyrę kalbinti val
džią, kad ji tartųsi bent su 
klerikalais, nes kitaip Lietuvos 
gyvenimas galįs atsidurti “to
kių įvykių sūkuryje“, kad vi
siems busią bloga.

“Nepaprastai sunkios val
stybės padėties akyvaizdojė 
skaitome galimu daiktu nuo 
referendumo atsisakyti, kad 
tik greičiau sugrąžinus val- 

\ stybės gyvenimą į normales 
vėžes ir apsaugojus Lietuvą 
nuo dar didesnių pavojų“, —

'lai buvo senė gorite su dvie
jų metų trilinku. Aš jau su
kau kino aparato rankeną, nu
traukdamas abu gorilas ir gra
žų augmenų foną. Man rodos, 
kad tai darant man neatėjo 
galvon mintis, jog man pasise
kė padaryti tai, kas niekam lig- 
šiol nebuvo pavykę. Tuo tarpu 
įsliuogė artimuoju medžiu dar 
vienas jaunas gorila. Senė go
rilų atsigulė ant vienos rankos 
ir rengėsi užmigti. Jaunikliai 
žaidė. Padaręs beveik šimtą pė
dų filmus nuotraukų, pakei
čiau objektyvą, norėdamas pa
daryti didesnę nuotrauką. Ir

Pingvinų gyvenamoji vieta 
tai tikras miestas. Lizdai 
vietoj namų, o takeliai —• 

rilos gyvenančios šeimomis jr v^etoi ° aP^e visą mie-
jų buveinės randasi grupėmis taįp eįna ^akeba*- 1 yai" 
šalia viena kitos atstume 8—10 ka. visada kuogei lau-
metrų nuo kaimynės šeimos. sia* 
Atskirų šeimų palapines skiria 
nuo kaimynės šeimos tankios 
augmenų sienos, tartum tyčio
mis supintos. Pasak Akeley, 
tai nėra visai taip, .nes jis yra 
matęs vienoj bandoj tris su
augusius patinus, kurie galėtų 
būti /trijų šeimų vadais. Bet 
Akaley prisipažįsta atvirai, kad 
jis galjs papasakoti apie gori-! 
lų jiaprocius ir gyvenimo bu
dus tiek pat tikro, kiek ir ki
ti tyrinėtojai. Tuo budu gori
la ligi šiai dienai sudaro slė
pinį, kurį negreitai pavyks mok
slininkams susekti ir išaiškin
ti,

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMŲ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

Apie
mokslo 
ką pa

žmones,

paukščių miestus N.
Rubakinas, paskilbęs 
pupuliarizatorius, štai 
sakoja:

“Gyvuliai, panašiai į
ne vien olas, lizdus ar atski
rus nąmus pasidaro, bet kai 
kurie net ištisus miestus pasi
stato. Miestus statosi įvairus

nas keliauninkas apie paukš
čių miestą.

“Ledinuotojo vandenyno 
krantuose gyvena daugybė pau
kščių, vadinamų pingvinais arba 
neskraiduoliais. Neskraiduoliais 
juos vadina todėl, kad jie ne
gali skraidyti. Jų sparnai la
bai maži, o patsai paukštis di
delis ir nerangus. Jų kojos to
kios trumputės, kad vos gali 
vaikščioti.
kai: žengs žingsnį — sukasi 
į kairę, vėl žengs j dešinę;

Mes Mokam Cash

S67.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą 
per Radio tik 2Bc.

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III. Prieš City Hali. 
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669
Vaikščioja keisto-

masis į abi pusi, eina paleng
vėle, nesįskubėdamas. Ištikus 
pavojui, pingvinai geibiai kito
kiu budu: gula į smėlį, ima ir
tis sparčiai kojomis, padėdami 
dar sparnais, taip greit smė- 
lin šliuožia, tarytum rogėm s 
važiuotų, šitokiu budu pingvi
nas labai greitai gali smelin pra
bėgti nuo priešo j jurų. O van
denyj jau nepagausi jo: jis 
taip greit plaukia, kad visų 
greičiausias laivas jį nepavys 
tų. Nardo taip-pat gerai. Žu
vis gaudo panėręs vandenyj.

“Pingvinai gyvena pulkais. 
Kai kuriuose pulkuose būna

Jubilėjinis 
GYVENIMAS 

Atspausdintas 
įsigyk it 

GYVENIMĄ 
Tuojau

Prenumerata metama $2
Pusėi metų $1
Kopija ................................... v ......  20c

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE
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Devynioliktojo Amžiaus Kultūra
(R. Eisler).

(Tęsinys)
Ūkis, technika, susisiekimas.

Del medžiaginės kultūros pra
turtėjimo XIX amžius pralen
kė visus kitus laikus. Tat pa
reina nuo nepaprasto gyventojų! 
priaugimo ir gamybos išsiplėto- 
jimo, toliau, nuo visų varžo
mų įstatymų pramonei ir pre
kybai panaikinimo (vidaus mui
tinės ir t.t.), pagaliau, nuo dau
gelio mokslo bei technikos iš
radimų ir atradimų, įgalinančių 
plačiai naudoti gamtos jėgas ir cementų, plienu armotoms, lai 
turtus. Tikriausia tas nepa- 
prastas vikio gam y >x>s iSkili- 

mas įvyko dėl griežto ir tvar
kingo darbo,suskirstymo, kitais 
žodžiais, įvedant I 
principų į gamybų, 
kredito ūkis, bankai 
plačiai sutvarkytas 
sudaręs pasaulinės 
prekyba, — visa tai 
ne paskutinę rolę. Tat — kįla 
kapitalizmo |>ajėgos, kartu pa
vojingos finansų spekuliacijos, 
milžiniškos gamybos 
gamybos nepaveja 
mas, ilgų prekybos 
žius. Nepaprastas 
pralobti, podraug su socialinės 
galybės ir lapavimo troškimu 
sukrovė XIX amžiuje milžiniš
kus kapitalus, pagimdžiusius 
baisų pauperizma (vargų), įvai
rių aplinkybių sukelta, kaip an
tai: didėjančio gyventojų ver
žimosi į didelius miestus, gau
singo darbininkų jėgų pasiūly
mo, konkurencijos ir tt. Tuo 
budu, visa tat reikalauja “so
cialinį klausima” išspręst 
teisingesnio turtų suskirstymo, 
esančių visiems užtektinai, — 
pakelti medžiaginį ir dvasinį 
plačių liaudies sluoksnių lygį.

Pramonė ir sodžiaus ūkis XIX 
amžiuje rėmėsi gerai pastaty
ta, nuolat besi pietoj ančia ir ne
paprastai į 
technika. Mes gyvename ma
šinų amžiuje, 1 
tendencija kiek galint sutaupy
ti ir pakeisti žmogaus darbo jė
gas greitai ir vienodai dirban- 7 
čia mašina; net amatninkų dar
bas fabrikų slopinamas, atski-| 
rais atvejais vėl atgija panau-' 
dojus jiems mašina. Protingai, 
sutvarkyti ir varyti gamybų —, 
štai bendras obalsis; garas ir! 
elektra lenktyniuoja; dirbamos 
labai painios mašinos kitoms 
mašinoms gaminti. Iš daugy
bės išradimų, įgijusių reikšmės

ūkio technikai, paminusiu: ga
rinį kūjį (1842), garinį plūgų 
(1833), garinę turbinų, dinamo; 
elektros mašinų, knygoms spau
sdinti geležines stakles (Sten- 
gop 1800), cilindrinę spausdini
mo mašinų (Kening, 1811) už
degimų su elektra, degtukus, 
stearino ir parafino žvakes, du
jų, ecetileno ir elektros apšvie
timų, nepavojinga kasykloms 
lempų (Dėvi, 1816), pirokseli- 
na, nitroglicerinų, dinamitų 
(1864), galvanoplastikų (1837),

laiviai raižo vandenynus, rišda- 
mi atskiras pasaulio dalis. 1807 
m. pirmas garlaivis sukeliavo il
gų juros kelionę (Fulton); 1819 
m. pirmų kartų keliavo vande
nynu. Toliau galvojama kaip 
padaryti elektros gelžkelį, au
tomobilį, valdomų aerostatų, 
pbvandeninius laivus ir 
meringo (1809), Hanso 
bėro (1833), Stengeilio 
Uestono 1840), Morzės
pastangomis buvo išrastas ir 
patobulintas elektromagnetinis 
telegrafas, po to Markoni pada
rė pradžių bevieliam telegrafui; 
pirmas vandenyno kabelis bu
vo ištiestas 1858 m. Beiso išra
stas telefonas (1861) buvo iš
rastas Greksomo Belio (1877) 
ir Edisono pritaikintas praktiš
kai; šis išrado taip pat 
grafą.

tt. Ze- 
ir Ve- 
(1837), 
(1844)

vo sraigtą (Resel’is, 1829), Be- 
semero būdas plienui gauti, da- 

gerotipijų (1838), fotografijų, 
heliograviūrą, Zakaro audimo 
stakles (1801, 1808), runkelių 
cukraus gamybą (1801). Smar
kiai išsiplėtojusi technika ir 
pramonė praplatina gyvenimo 
patogumus plačiuose gyventojų 
sluoksniuose; tat didina žmo
gaus reikalavimus, o tat, iš sa
vo pusės, kelia vis naujas pa
stangas jiems patenkinti; tuo 
budu vienas išradimas iškelia 
kitą.

Smarkus susisiekimo plėtoji
masis ir tobulėjimas svarbu ne 
tik ekonominiu atžvilgiu; jis tu
ri taip pat labai didelės sociali
nės reikšmės, suartindamas to
limas atskiras tautas, miestus, 
šalis, jungdamas kultuvą ir ci
vilizaciją, nugabendamas nau
jausius žmogaus dvasios laimė
jimus trumpiausiu laiku į toli
miausius kraštus. Šių dienų 
technika pasižymi, plentų ir kal
nų kelių, milžiniškų akmens ir 
geležies tiltų, perkasų ir'tune
lių įtaisymais. Paštas, dau
giausia perėjęs valstybės žinion, 
XIX amžiuje nepaprastai iški
lo, ypač įvedus žemą porto 
(paštženkliai, 1837 ir '1840) ir 
įkurus pasaulinę pašto sąjungų 

pažangia tų laikų i <1871 > ’ Atstumai vis labiau ir
* ma- ‘lakiau mažėja, didėjant gelžke- 

kai ’viešpatauja lh« tinklui: 1814 nL buv0 l“*’ 
leistas pirmas Stefensono loko
motyvas; 1829 m. nutiestas pir
mas gelžkelis tarp Liverpulio 
ir Mančesterio. Milžiniški gar-

turi r.vo y ’ nevarai tas kryp
tis, kurioj gina j niurnų, fanta
zijos ir tikėjimo tiesas, o taip
gi — istorizmų ir evoliucioniz
mų.

Prietaringumas, žinoma, tuo 
tarpu dar neišrautas; maža to, 
jis leidžia įvairius naujus dai
gus, pavyzdžiui, spiritizmų; ta
čiau jis stipriai susilpnėjo ir 
sušvelnėjo bent taip apsišvie
tusių žmonių. Charakteringų 
bruožą musų laikams sudaro 
plačiai paplitęs palinkimas į 
skepticizmą, misticizmą ir te
osofiją.

(Bus daugiau-

Trečių kartų jam sukomanda
vus karvės ramiai išsiskirstė i 
ganyklas.

Lynn sakosi, kad jis savo 
kalba galįs galvijus valdyti 
taip, kaip jis nprįš.

Mokslininkai suka galvas 
kaip ištirti tuos jo kalbos keis
tus šauksmus, kurių galvijai 
taip uoliai klauso. Pats Lynn 
savo paslapties niekam neaiš
kina.

fono-

Žmogus mokąs susikal 
bėti su galvijais

GINTARAI K LIETUVOS
Gražiausios ir geriausios Kalėdom dėl ponių ir 

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

Del vyrų turime dailių cigarams ir cigaretams 
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.

Tel. Victory 6122
Kilnoja vieną 
daikto ant ku- 
kabinukai įte

FINGER ATTACHMENT
Patarnaus ypatai 
surinkti išplautus 
bliuduH nuo plau
namos masinos. 
Dėvėk ant varto
jamo piršto kati
nuką; reikia dS- 
vėt ant dešinės
rankos trečio piršto, 
ar dugiau bliudų, nuo 
rio išslenka. — Piršto 
ri tiems kų. .lirba. hot#»liuo«e, restau- 
ranuose, kliubuoMC, popiei-ių rinkė
jams, spaustuvių spaudintojams ir 
tt. Agentai gauna 40%. Pasiųsk 25c. 
gausi piršto kabinuka. M. Dovidaitis 
617 N. lOth St., Pniladelphia, Pa.

Įvairiausių keistenybių ran- 
(laina pasaulyje. Štai j Hnvieiiy- 

tųsias Amerikos Valstybes at
keliavo vienas zelandietis Carr 
Lynn iš Naujosios Zelandijos 
ir pasiskelbė mokąs susikalbėti 
su galvijais, žmonės, išgirdę 
tų jo kalbų, palaikė jį esant ne 
viso proto. Tačiau labai nuste
bo, kai šis zelandietis, paėmęs 
kelis mokslininkus ir šiaip 
žmonių, nuėjo į ganyklų, kur 
ganėsi didelė kaimenė karvių ir 
kelis kart sušuko kaž kokia 
keista liežuvio artikuliacija j 
besiganančias karves. Visa kar
vių kaimenė, išgirdusi šių ko
mandų, akimirksnį pasileido 
bėgti artyn ir rinkti aplink 
Carr Lynnų. Antru kartu Lynn 
vėl kažką suniurnėjo ir bebė
gančios karvės vietoje sustojo.

Mokslas.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”pasi- 
iškili-

ir kadangi 
sunaudoji- 

krizių am- 
troškimas

• ’l I BKAM5EN

kolektyvinį 
Pinigų ir 
ir biržos, 
eks|»ortas, 

sistemos 
i suvaidino

Mokslas XIX amžiuje 
stūmėjo žymiai tolyn. Jo 
mas tame amžiuje pralenkia 
praeitų laikų mokslo pažangu
mų. Daug naujų reiškinių iš
tirta ir daug dėsnių nustatyta, 
sudaromos naujos disciplinos 
(lyginamoji kalbotyra, egipto
logija, asirologija, literatūros 
istorija, etnologija, sociologija, 
lyginamasis teisių mokslas, po
litinė ekonomija, eksperimenta- 
lė psichologija ir tt.), ir darbo 
suskirstymas atskirose mokslo 
šakose be atvangos eina. Gam
tos mokslas po spekuliatinės 
krypties, pasireiškusios pirma
me XIX amžiaus trečdaly, įžen
gia į griežtai metodinio ir tiks
laus darbo periodų. Patobulė
jus eksperimentinio tyrimo prie
monėms ir plačiai panaudojus 
matematikų, kiekvienam gam
tos supratimui buvo pasiekti 
puikus ir reikšmingi vaisiai. 
Humanitariniai mokslai, buvę 
pradžioj filosofijos įtakoj, ku
rie paskum užleidžia savo vietų 
tarpstantiems gamtos m o k s- 
lams, taip pat sėkmingai plėto
jasi. XIX amžiuje, ne taip, kaip 
XVIII, viešpatauja stipri isto
rijos dvasia, nagrinėjanti visus 
reiškinius kaip kų besiplėtojan
tį laike ir besišakojantį jos sų- 
lygose. Kritika stengiasi viską 
pagrįsti tvirtais pagrindais. 
Nors švietimo tendencijos ir ne
užgeso musų laikais, tačiaus jos

To Reikalauja 
Biznis

Kam pavydėti dauą se
nesniam žmogui, kuris tu
ri daugiau vikrumo ir sti
prumo; Nenusiminkit. Pra 
rastas apetitas, nervingu
mas ir nuovargis gali būt 
prašalintas nuolat varto
jant Severa’s Esorka.

Severa'n Esorka yra naudin. 
Kas virikinimo ir pravalninemo 
tonikas. Pagerina apetitu. Sti
muliuoja virAkinimų. Tūkstan
čiai jų vartotojų miega ge
riau. valgo geriau, jaučiasi 
smagiau. Reikalaukit nuo vais
tininko vieno butelio šiandie.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Raplds. Iowa.

rSEVERA’s 
ESORKA

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

Kainos sumažintos 25 iki 45 procentų

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

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

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

914 Pegerin- 
tos 606 ir \ 
D r. R o s s 
specialis Lu- 
escide gydy
mas.

Dr. B. M.Ross 
Specialistas

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

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

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

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

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedėlioniįs nuo 10 ry
to iki 1 
rec _ 
8 valandai vakare.

iki 1 po piet. Panedčlyj, Se
doj ir Subatoj nuo 10 ryto iki

Stork Grojiklis Pianas — Vertes $600
H. C. Bay Grojiklis Pianas — $550 ..........už $190
Kimball Grojiklis Pianas — Vertės $700 .... už $290
Kimball upright Pianas už.....
Bernard Reproducer Pianas už
Jessie French Grojiklis už ....

. $90
$160

GERIAUSI MUZIKOS INSTRUMENTAI IR RADIOS
Brunswick — Howard —- Senora — Columbia R. C. A., Atwater Kent, 

Freshman Crosley — parsiduoda už žemiausią kainą Chicagoje
IIIII) 1111111111111**

Šitą gražų Freshman 
Electric C1 4 7 
Setą už m**"”

Šitas yra Atwater 
Kent setas, su vis
kuo už $129

Auksiniai žiedai, Laikrodėliai, 
Deimantai, didelis pasirinki
mas, kainos sumažintos iki 50 

procentų.
Parduodame ir ant išmokėjimo. 
Kiekvienam atsilankiusiam Ka

lendorius dykai

Jos. F. Budrik
INC.

3417-21 So. Halsted St., Chicago, Illinois
Telefonas Boulevard 4705
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CHICAGOS Feen'£mint
ŽINIOS

Turėjau nelaimęWest Side

Babies Love It

ar ne

Suėmė plėšikus Smulkios Žinios

lietuvis Kontraktnrius

Pirkit sau Freshman Radio pas

S2^us^sci

Išmokėjimais net po $2.00 j savaitę

BJLLY’ScUNCLE

pinigų
biznio

FURNITURE CO.
4833-35 S. Ashland Avė
4228-32 W. Madison St.

Jūsų 
namų 
šviesa 
suteiks 

visą 
jėgą

834-836-838 W. 63 St
Northwest kampas Green St.

randasi prie 
ir Lake st. 
lengvai gat- 
elevatoriais.

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos .

S185 
gatavas 

operavimui

nūs Dr. 
en tapo 
listrikto 
iuin.

/okikv snTiu'
f TMfe. >

feBGULN*
. vS S\CK OOTH W

4 ! J

telegramas ši 
nupiginto- 

\bclnai imant, 
telegramos 

i Italijon 
v ra kai-

GE B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Teisėjas 
sakė 
sumokėti 
iž Šerus taksų sumoje $1,181,- 
517.61. Kompanija sakosi dar 
šiandie tuos taksus sumokė
sianti.

Radio Kalėdoms reiškia šeimynos 
laimę per ilgus metus.

' YEAJL “

-THAYkS T 
L EU.-Vt—j

Nauji AC tūbai ir moksliniai ištobulintas 
tfųuaphase reikalauja tik “Įkišti į šviesos 
“socket” ir klausytis/’

Nori didinti aviacijos 
lauką

Mrs. Wixslow*» 
Syrup

YtM, AU' X kkkObj 
m? S KAAb >

ABOUT 1
\ BEIKI fctKblkT <2

Nors dar tik kelios dienos, 
kaip oficialiniai tapo atidary
tas miesto aviacijos laukas prie 
63-čios ir Cicero gatvių, bet‘al- 
dermanai jau svarsto apie jo 
padidinimą. Dabar laukas už
ima 320 akrų žemės, kuri iš
nuomota iš mokyklų tarybos de
šimčiai metų. Miesto tarybos 
finansų komisija nutarė ban
dyti gauti iš mokyklų tarybos 
dar 320 akrų žemės, kuri yra 
greta aviacijos lauko ir, jeigu 
galima, tą žemę nupirkti, arba 
nors gauti nuomoti 99 metams. 
Už tą miestas mokykloms duo
tų savo žemės. Komisija taria
si išleisti aviacijos lauko ge
rinimui $300,000. Kitas aviaci
jos laukas manoma įtaisyti prie 
ežero, kur aeroplanai galėtų tik 
nusileisti, bet apsistoti ilges
niam laikui turėtų skristi j tik
rąjį aviacijos lauką.

Tais steigimais ir gerinimais 
aviacijos laukų siekiamąsi Chi- 
cago padaryti komercinės avia
cijos centru*

1 SA < YO^G MAK - HOU) t>’YOU 
ACCOUNT FO«- TH\E *> — VGUtt. 

AV2. SANS VOU
TVKB TCOT

Gal pahuosuos už 
mušėjus

Modelis G-7, kaip parodytas paveiksle 
yra padarytas iš gryno mahogany medžio ir 
išduoda puikų balsą ir turi didelį taip vadi
namą “eone speaker”, kuris yra įdirbtas į 
stiprias lentas ir pritaikintas prie moksli
niai ištobulintų resonance chamber. Ir bal
sas yra perduodamas kaip gyvo žmogaus 
arba tikros muzikos.

Maži Įmokėjimai ir lengvos 
išmokėjimo sąlygos

KreipkisVbyle vieną^emiau YRA V,ENI B GERIAUSIU

Kreipkis į nyie vieną žemiau paduotą nardnvs;.. • ..
Veią ir jis pristatys jums dėl Kalėdų

• Wibon Bro»., 1934 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

fCOkAES VOUU y 
kAA .BUCK, , Aki' 

GEE -SUE LDOKS 
s, » A

paprastų 
naktinius 
? ir per-

Vjctor P. Arnold 
gatvekarių kompanijai 

valstijai nesumokėtų
vedam šviesas ' ■ 

elektros jiegą į rm HBB .vjE 
lūs ir senus namui 
mainom naujas lia» 
pas { senas; duodat* 
ant lengvo iimokėj

HHUM
Metropolitan Electric 

Shop
2215 W. 22nd Street 

Phone (anai 2591

3318-3322 Lincoln Avė
Prie Šchool Street

Pasveikinimai tele 
gramomis

Aš tik nežinau 
i, ar ne, kai plėšikai daro 
ip”. Tur būt 
iksmas gali 
ei sarmatą.

665-667 W. Madison St
Netoli Union St.

legraph
Postai Service Telegrapl 

Tentija telegramas su 
sveikinimais priima 
Bet, jei siuntėjai nori 
gramos bus įteiktos 
toje dienoje, kada siuntėjai no
gėtų jas įteikti. Kitaip sakant, 
Postai Service Telegraph agon
ija užtikrinimą pristatyti tele

gramą adresatams pageidauja
mi siuntėjams laiku.

EAGLE BRAND
CONDENSED A JLK

Chicagoje dabar lankosi Dr. 
Costworth iš Londono, 

sąjungos, kuri siekiasi 
naują kalendorių, kur 
susidėtų iš 13 mėnesių, 

28 die-
metai 
kiekvienas mėnuo
uas. Jis lankėsi pas ministerius 
Jungt. Valstijose ir Kanadoje 
ir visi esą pritariu kalendoriaus 
pakeitimui. Pritariu ir biznie
riai. Permainą norima įvesti 
nuo sausio 1 d., 1933 m.

\š nesenai buvau išvažiavęs 
Nupigintos yra kai- keletą kartų su padaužų veži- 

telegrumoms j kitas pu-v mėliu pasivažinėti. Ir, mano ne
laimei, bevažiuodamas užkabi
nau Škotijos kareivį, kuris ėjo 

Postai ScrviCP Te- iP^nole uniformoje, kaip žino
te, be kelnių, tik trumpa dre- 
siuke pasirėdęs. Ir ar jus tikė
site, ar ne, vos ne vos pabė
gau, kai supuolė ant manęs 
vieno visas regimentas. Ką da
rysiu, turėjau nutilti, kaip sa-

Vakar pavieto name įvyko 
smarkios peštynės tarp tėvo ir 
sunaus. levas Samuel Matisos- 
ski/ 65 m., 3111 Linine PI., atė
jo j miesto salę išsiimti leidimą 
apsivedimui ir kartu pervesti 
savo pačiai niekurias jo nuosa
vybes. Jį atsekė jo sūnūs Ben- 
jamin, 35 metų ir miesto salė
je ėmė vanoti savo seną tėvą, 
kam tokis senas, o vis dar nori 
vestis. Peštynėse liko sudras
kyta kvitą nuo $40,000 bonų. J 
peštynes Įsimaišė policija, kuri 
peštynes sustabdė, nugabenda
ma sūnų į policijos stotį ir už
darydama jį belangėj.

sveikatos komisionie- 
Ilerman N. Bunden- 
paskirtas sanitarinio 

sveikatos d i rėk to-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
uth STREET

Tel. Kedzle 8902

8514-16 RooMrelt Rd.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Broliai Krank ir llarry Mc- 
liugh. nariai painterių unijos, 
muštynėse su kuriais liko už
muštas unijų advokatas Bi- 
cbard Poulton, galbūt bus pa- 
liuosuoti. Paliuosavimo prašo 
koronerio jury, kuris nuspren
dė, kad Poulton užsimušė nety
čiomis, krisdamas užgauda
mas galvą j seifą ir tuo perskel- 
damas kaušą, nuo ko ir mirė, 
o ne dėl muštynių.

Kalėdų 
jau dabar, 

tos tele- 
kaip tik koma, padaryti shut up. Da

bar manau, jei važiuosiu su pa
daužų vežimėliu, lai važiuosiu 
jau ne gatvėmis, bet jėlomis, 
ba kitaip galiu susilaukti rim
to pavojaus.

Dabar dar keletą žodžių apie 
Bridgeportą. Kai kurie žmonės 
pusėtinai* apkalba šią gražią 
apielinkę, ir aš nesuprantu, ko 
jie nori iš tos vielos. Jei ma
tai ant Bridgeporto voliojan- 
lis girtą, ar kokios surpraiz pu
res kulektorkas, ar kokį špo
są' iškertant, tai galima para
šyti apie tai, bet jau neturėtų 
luti minimas žodis “Bridgepor- 
tas”, nes ant Bridgeporto ran
dasi ir gerų žmonių. Tokiu bu
dri reikia tik paminėti, kad 
Chicagoje, ir užtenka
Ba ant Bridgeporto yra tokių 
žmonių, kurie gyvena Cbica
goje jau kelinius metus, o dar 
nieko nėra užmušę, nei pavo
gę, nei kitaip nusižengę. Ir jei 
paminėsi, kad piktadariai pa
darė ant Bridgeporto “boki up”, 
tai padarysi sarmatą visiems.

valia rėk- 
hold 

nevalia, ba toks 
padaryti apielin-

Apiplėšė automobilių 
pardavėjus

Du plėšikai puolė Universal 
Kuto Sales (’.o., 5(MH So. VVesl- 
m Avė. iri atėmė $2,472 iš sa
lininko James C. Cerncy, kler
ko Louis Hillbrandt ir kostu- 
nieriaus Jacob Zuro, 2323 W. 
'Oth St.

Dr. John Dili Robertsonje 
\Vest C.bicago parkų komisio- 
nierius, kviečia publiką atlan
kyti Garfield Purką, kame gruo 
džio 23 d. prasideda žiemos se
zono kvietkų paroda, kuri tęsis 
17 dienų.

Garfield parkas 
Central Park avė. 
Privažiuot galima 
vekariais, busais, 
Didelė vieta automobiliams pa
statyti. '

Parodoje bus 10,250 įvairių 
rusių kvietkų. įžanga veltui. 
Durys atdaros nuo 8 vai 
iki 9-10 v. vakaro.

Policijai pasisekė suimti 15 
plėšikų iš dviejų saikų, kurie 
papildė daugiau kaip 100 plė
šimų. Tarp suimtųjų yra penki 
vaikai, nuo 12 iki 15 metų am
žiaus. Jie prisipažino užsiėmi- 
nėję plėšimais ir išdavė du vy
ru, kuriems pristatinėjo pavog
tuosius daiktus. Vogtų daiktų 
pirkėjai taipjau suimti.

Suimtieji vaikai yra iš įvai
rių miesto dalių, daugiausia iš 
\Vest Sidės, bet jie sudarė vie
ną šaiką. Kitą šaiką sudarė 
taipjau jauni vyrukai, kurių 
dešimt liko suimta ir kurie pri
sipažino prie virš 20 plėšimų..

Western Union Telegraph 
Company praneša, kad Kalėdų 
Pasveikinimų 
kompanija siunčia 
mis kainomis. 
Europon tokios 
uuneiama už $ 
už $1,50 
nos ir 
-aulio šalis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxraxxraxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
S Dovanos kurios vyrams patiks

Bernard Petka’s Men’s 
Furnishing Store

čia jus surasite didelj pasirinkimą ir vėliausiu 
madų kalnierius visokių mierų, marškinius V 
likus, apatinius, pirštines, kakluruifičiu.s ‘ l)Un' 
ciakas diržus, garter’ius. Prie pirkiniu dun dam dovanas. f

4171 Archer Av., prie Richmond St.
Ketverge ir pėtnyėioj kainos atpigintos

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

■iančiakas, nosinukus, pirštines, dir
žus, sagutes kiitionas, skrybėles, šve
itrius labai pigiomis kainomis.

Užgančdinimas garantuojamas ar
ba pinigai grąžinami.

Jūsų senas draugas

Anton J. Stupay
4220 Archer Avė.

< Skersai gatvės nuo Brighton 
teatro

OM VOŪ .btK.VGL’E.Y'J \ **
-4UST WA\T*UU YOUVt 
VlUbS OUT TUAX U\S SON 1$ / 
\SVTT1NG IN -CHt —

v l

Jūsų saugumui
Plėšimas krautuvių gali būti 

žymiai sumažintas, jei krautu- 
I vių savininkai stropiai laikytų

si reikalaujamo atsargumo, .sa
ko policijos viršininkas, Mi
linei Hughes. Jis pataria pa

likti krautuvėse nakčiai švie
sas.

Policijos viršininkas taipgi 
perspėja, kad varpeliai ir ki
tokie prietaisai davimui ženk
lo apie plėšikų įsiveržimą vi
dun turi būti peržiūrimi ir pa
tikrinanti kas kartas 
darant krautuvę.

Neatsidekite ant 
įpintų. Įtaisykite 
skambalus ir languose 
žiūrėkite juos kasdien.

Neduokite didelėms 
urnoms susikrauti jūsų 
/irtose. Nepalikite brangių 
✓orų languose per naktį.

L

1

M
f ]
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bellwood, III.

Šaltas juokas

Aš, Draugystės Palaimintos 
Lietuvos narys, Petras Stan
kus, dėkavoju už prisiuntimę 
pašalpos ligoje, nes jau buvau 
vargingame padėjime.

Priėmiau $40 “money order”. 
širdingai aciu.

Su pagarba,
Petras Stankus.

Bridgeportas
"■.... 1 '* ' -....—

piliečių Brolybes Kliubo 
priesmetinis susirinkimas įvy
ko 18 d. gruodžio Mildos sve
tainėje. Kliubicčių susirinko 
apie HM) vyrų. . •

“Naujienose”, rodosi, ne 
kartą buvo pastebėta, kad kliu 
biečių posėdžiuose pasireiškia 
betvarkės. Šis posėdis irgi pa
sižymėjo betvarke. Mat, kliu- 
biečiai yra geri oratoriai, tik 
bėda tame, kad kai kurie, pa
baigę savo kalbą, nežino nei 
patys ką jie kalbėjo.

Tokie nariai apsunkina pir
mininko darbą ir vargina kitus 
narius savo kalbomis. Vienas; 
blogiausių dalykų tai tas, kad 
visai nepasiprašius balso, duo
dama įnešimai, kurie neturi 
nieko bendra su diskusuojamu 
klausiniu.

Atminkite, kliubiečiai, kad 
pirmininkas vienas negali išlai
kyti tvarkos, jei jus patys ne-1 
padedate jam palaikyti ją.

Valdybon išrinkti sekami as
menys: pirm. Laucius, padėjė
ju Grinius, rast. Zalagėnas.

Bank rūtai
Dabartiniu laiku ant Bųid-i 

geporlo pasireiškė bėgimas iš 
biznio. Tįk laimė, kad bėga 
svetimtaučiai. Kol kas lietuviui 
nėra užsikrėtę ta liga. Ir man 
rodosi, kad ta liga ir nepalies1 
lietuvių todėl, kad jie žino gerą 
vaistą, būtent obalsį ‘‘savas pas, 
savą.”

Sugrįžo j Bridgeportą
.1. Juzėnas, vienas seniausių 

lietuvių biznierių, persikėlė ant 
33(17 \Vallace st. Tikiu, kad 
p. Juzėnas turės geras pasek
mes biznyje, viena, kad yra pa
tyręs biznieris, o kita, kad ge
rai pažįsta biznį, žino visus ■ 
“ins” ir “outs” — gali nupirk
ti tavorus pigiau ir todėl pa
tarnauti kostumeriams prieina- 
mai.

Tiesos vienodos visiems.

Juokas gyvenimui tiek reika
lingas, kaip ir maistas, todėl ir 
negalima smerkti tuos, kurie 
myli juokus daryti, bet jei tie 
iuokai vietoje. \

Ale kažin kodėl pastaruoju 
laiku ‘‘Naujienose” vyrai net 
su įtūžimu stengiasi padaryti 
blokų iŠ moterų madų,' kurios 
Siame 20-me amžiuje priimtos 
Jevėti? Ir kodėl “Naujienose” 
(Todėl, kad Pustapėdžio su 
Morta ginčas sujudino net ir 
Padaužas. Rep.)?

“Naujienų” pereitos subatos 
numeryje, Padaužų skyriuje, 
Hilas Bafael Vaitis “juokiasi.” 
Bet jei tą juoką išvertus ang
ių kalbon, tai, manau, kad ir 
nats to juoko autorius pamaty
tų, jogei tai yra ne juokai, o 
tik piktos pagiežos reiškinys. 
Ir rašomi tokie “juokai” “Nau
delių” dienraštyje, kuris kovo- 
a su tamsa ir prietarais, ku- 

"is, žodžiu, yra skleidėjas švie- 
■ os. Negana to. šitie juokai 
ori mena dar ir tai, kad moti- 
los netenka savo dukrelių tik 
lel to, kad mamos skonis ne- 
itatinka dukters skoniui. Ai- 
iku, kad duktė negali pasirodyti 
•aunimo tarpe pasirėdžiusį tuo, 
kas mamai patinka. Na, ir bė- 
*a nepakęsdama to viso, kad ir 
i įsidurtų didžiausioje skurdo 
bedugnėje.

Na, daleiskime dabar, kad 
betoje Šiaip taip bandžius su- 
aikyti, nurodyti, pamokinti, 

kodėl duktė negali mamos iš- 
•inkto drabužio dėvėti, ir kas 
eikia daryti, kad motina tai 
natytų, suprastų ir įvertintų, 
idant išvengus taip motinai 
kaudaus įvykio, o dukteriai ne- 

’aimingo likimo, kas ir pridera 
mums, — vietoje to mes savo 
juokais, patenkindami motinos 
ikonj, atitraukiame jų dukte- 
•is ir stumiame į pražūtį.

Ar <tai tokius juokus vadina
te juokais? Jei jau šitaip, tai 
gėda jums, vyrai, ba tai yra 
ubai šalti juokai. — Morta.

Prierašas. Nedarys, -.meldžia- 
noji, sijoną tokia “ašimi”, apie 
kurią visas pasaulis suktųsi.

— Reporteris.

sus kitus gyvenimo klausimus 
į užpečkj, ir todėl jis mielu no
ru sutiktų “susirinkimą” už
daryti, jei “publika” pritartų.

— Reporteris.

Pasimirė artisto 
Juozo Vaičkaus 
brolis Feliksas 

Vaičkus
Lietuvoj, Žemaitijos mieste

ly, pasimirė Žymus filologas lin
gvistas Feliksas Vaičkus, artis
to J. Vaičkaus brolis. Buvo 
baigęs Liepojaus Nikalojaus 
gimnaziją, Dorpato (Jurievo) 
Universitetą, filologijos sky
rių; kaipo talentingas filologas, 
buvo paliktas profesoriauti Dor
ini to Universitete, bet aplinky
bėms susidėjus apleido Dorpato 
Universitetą ir pasirinko grai
kų ir lotynų kalbos mokytojo 
vietą Pernavos gimnazijoj. Iš 
Pernavos buvo perkeltas į He- 
velio gimnaziją.

Kaipo lietuvio patrioto, buvo 
persekiojamas Husų valdžios ir 

’Š Kevelio gimnazijos perkeltas 
į Borisogliebską, Voroniežo 
jub.; iš tenai buvo perkeltas į 
Koročą, Kursko gub., kur išbu
vęs pusę metų apsirgo ir grįžo 
Lietuvon. ’ z

' t *
Visas savo sunkias gyvenimo 

dienas 17 melų kankinančios 
ligos išgyveno Tirkšlių mieste
ly. Laisvai vartojo 10 kalbų, jų 
tarpe graikų, lotynų ir sans
kritų. Lietuvių kalbą studijavo 
>as profesorių Jaunį. Sulaukęs 
50 metų amžiaus, lapkričio mė
nesio 2 d. tapo palaidotas Tirk
šlių kapinėse, kur ilsisi jo my- 
ima sesuo Antanina, tėvas Jo
ms ir motina Petronėlė.

“Naujienų” apielin- 
kėje atsirado San

ta Claus
Kas žinote vargingas šeimas, 

praneškite “Naujienoms” 
tuojaus.

Vienas turtingas vielos biz
nierius, turėjęs šiais metais 
gerą pasisekimą, sumanė lošti 
Santa Claus rolę prieš Kalė
das ir apdovanoti biednus žmo
nes maistu. Jisai pageidauja ir 
bus dėkingas, kad suvargusios 
šeimynos patys ar per kitus 
priduotų savo vardus ir adre
sus į “Naujienas.”

• * *
20 Wardo A Hermanas, po

nas A. J. Pr pnano, irgi yra 
pasirengęs būti Santa Claus ir 
isGfllinti kiek bus galima mai
sto besketų neturtingoms 20 
Wardo šeimynoms. Ponas Pri- 
gnano lankėsi pas kun. Albavi- 
čių ir “Naujienose” ir prašė 
pagelbėti jam šį darbą atlikti.

Taigi prašome “Naujienų” 
skaitytojų tuojaus pranešti 
mums apie žmones, kuriems pa
galba yra reikalingiausia.

—J. šmotelis.

si, idant surengus nors du ge
ru vakaru į metus, —- vieną 
lapkričio 24 d., o kitą sausio 
1 dieną t. y. Naujų Metų va
kare.

šiuodu vakaru būva pasek
mingu, gyvu, patenkinančiu 
publiką. Todėl ir dabar susivie
nijimas pasitiki, kad visuome
ne skaitlingai atsilankys ir pa
rems ir šį parengimą.

Kaip jau minėjau, tikslas pa
rengimų yra kiltas — palaiky
mas Auditorijos Lietuvių ran
kose ir sutvirtinimas jos finan
sinio stovio.

Tat Susivienijimas kviečia 
visus narius, visus biznierius, 
profesionalus, visą Chicagos lie
tuvių visuomenę atsilankyti 
Naujų Metų \akare į Lietuvių 
Auditoriją. Draugijos privalo 
užkviesti savo narius.

Taipgi pranešu draugijoms ir 
kliubams, kad jų atstovų susi
rinkimas įvyksv antradienyje, 
gruodžio 27 d., šių metų, Lietu
vių Auditorijoje, paprastoje 
svetainėje. Beikės išrinkti dar
bininkai patarnauti baliuje.

—P. K., rašt.

Lietuviai Advokatai

Bridgeportas

Iš šalies žiūrint

šiame margame pasaulyje be
gyvenant tenka susidurti su 
piliečiais įvairių pažiūrų ir 
nuomonių. Vieni sako, kad vy
rai turi daugiau teisių, kiti 
kad visų teisės lygios, o treti, 

kad moterų teisės mažesnės, j 
šiai paskutinei nuomonei ir aš 
pritariau iki, jiereito panedėlio.;

Bet ta dieną, persitikrinau, 
kad ir mamos turi vienodas tei-

Skaitydamas “Naujienas” pa- 
ėmijau ir Mortos su Pustapė- 

Ižiu ginčą. Aš visuomet prita
riu moterims, kurios apgina sa- 
zo teises, jei jos yra kur nors 
’rba kieno nors skriaudžiamos. 
Bet Morta už pastebėjimą mo- 
erų klaidų žada duoti “per no

sį”. Labiausia Morta apgina 
madas, įrodinėdama, kad mado
mis jos, moterys, daro progre
su Arba kad ir veidų teplioji- 
nas - ir tai esąs progresas.

Morta, bekeldama į padanges 
tas visas moteris, kurios vaiko 
madas, nepasijunta, kaip jas 
pažemina. Pav. Morta sako, 
kad buvo laikas, kai moterys 
nešiojo, ytin trumpas dreses, 
de kai Mary Pickford parva
žiavusi iš Paryžiaus su ilgais 
’ilaukais, tai nekurios tuojau 
iradėjusios pamėgdžioti ją ir 
auginti ilgus plaukus. O kai

So. Englewood
Vietinės draugystės laikė 

oriešinetinius susirinkimus, per
rinko valdybas, padarė svarbių 
tarimų.

Draugystė Tėvynes Lietuvos 
Mylėtojų nutarė ateinančią va
karą parengti pikniką kur gra
žioje vietoje ar darže. Antras 
’abai pagirtinas draugijos pa
sielgimas, tai paskirimas $15 
iš draugijos iždo pastatyti pa
minklą Dėdei Šernui. Draugi
jos nariai sudėjo tam tikslui 
kitus $10.

Antra draugystė, Vakarinės 
žvaigždės Pašaipiais Kliubas, 
priešmettniame kliubo susirin
kime paskyrė dėdei šernui pa
minklą statyti $15.

Tikimasi, kad ir trečia drau
gija, būtent švento Augustino 
Vyskupo draugija, neatsiliks su 
auka pastatymui šernui pa
minklo. — Vietinis.

Baigiant senus melus ir 
laukiant naujų, žmones minti
ja ką tokio nauja pradėti veik
ti. Su šia mintimi Susivieniji
mas Draugysčių ir Kliubų ant 
Bridgeporto rengia Naujų Metų 
vakare, sausio 1 dieną, 1928 
m., linksmą vakarą Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, didžiojo
je svetainėje.

, Šis susivienijimas yra užma- 
nytojas Lietuvių Auditorijos, 
yra taip sakyti, fundamentas, 
ant kurio namas buvo pastaty
tas. Kad sustiprinus tą namą, 
kad iškėlus iš skolų ir kad pa
likus jį lietuvių rankose, tuo 
tikslu susivienijimas ir rūpina

Bridgeportas
Ugnis sunaikino Woolworth 

dešimteentinę krautuvę prie 
35-tos ir Halsted gatvių. Vis
kas sunaikinta. Tik sienos liko. 
Priežastis ugnies, sako, ta, kad 
elektros vielos susikrižiavusios. 
Vai ir iškėlė gaisrą. —P.

PRANEŠIMAI
Birutės Choro dainų pamokos 

įvyks Gruodžio 22 d., 8 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hals
ted St., mažojoj svet., Nuo šio laiko 
Birutes pamokos visados atsibus Au
ditorijoj kas ketvirtadienio vakarais, 
nes aplirtkybėms susidėjusioms Mark 
White parkutyj daugiau pamokų ne
belaikysime. — Birutė.
~i---------- ---  _  --------------------

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės . 
Naujieinų kablegramų

18-ta Gatvė
Laiškas Reporteriui

KAZIMIERAS GEDGAUDAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Gruodžio 20 dieną, 10:10 va
landą naktj, 1927 m., sulaukęs 
50 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvon paėjo iŠ Kauno rėd., 
Šiaulių ap., Amerikoj iSgyveno 
30 m., paliko dideliame nubu
dime draugus. laidotuvėmis 
rūpinasi F. Savickas, Phone 
Hemlock 4939. Kūpąs pašarvo
tas, randasi 5526 S. Mozart St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 23 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Ged
gaudo giminės, draugai ir pa- 
žįstarpi esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai.

t

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

►

JOSEPH J. GKISH 
(Juozas J. GriŠius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telcf. Boutevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedelioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.
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K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
North State St., Kooin 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po J>ietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedeliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Pylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. - 
2 morgičiams.

Paskola

sės. Einu VVallace gatve ir sa
vo akimis netikiu:’ keliauja ne 
visai sena mama mieruodama 
šalygatvį, o ją palydi visas 
tuzinas vaikų.

Mama nori pasiskubinti, pa
likti vaikus, bet kojos pinasi. 
Prieinu arčiau, nagi žiūriu, 
kad mari gerai pažįstama “eks
pertu a” siurpraiz parems ren
gti ir pinigus kolektuoti. Ji
nai kadaise turėjo ir parę. Bet 
dabar neturi.

Žiuriu kas bus toliau. Gi štai 
ir patroivagonas čia put. Pa
ėmė mamą, išklausinėjo, kur ji 
gavo pastiprinančios, ir įsisodi
nę nusivežė.

Taigi matote, kad mamos tu
ri tokią pat teisę važinėti mie
sto karietose, kaip ir vyrai.

— Jurgis Spurgis.

kokie ten rašytojai parašę, kad 
trumpi plaukai geriau nešioti, 
negu ilgi, tai ir vėl suskato 
kirpti.

Na, o jeigu Mary Pickford 
butų parvažiavusi iš Paryžiaus 
su plikai nuskusta galva, su 
drese, kurią butų vilkusi visą 
aršiną žeme, ir jei niekas ne
būtų apie tai parašęs, tai tuo
met gal būt butų išėjusi mada 
nešioti ilgas dreses ir skusti 
galvą? Sulig Mortos išvadžioji
mais išeina, kad musų ponios 
ir panelės nežino dagi, kas 
joms paranku dėvėti, o kas ne.

Nereikia kergti tam ginčui 
progreso. Vieną mėnesį moterys 
vaikštinėja pasirėdžiusios ilgo
mis dresėmis, nešioja trumpus 
plaukus ir plauja lupas, o kitą 
mėnesį rėdosi atvirkščiai. Tai 
koks čia progresas? —J. Z. š.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typtnvriierį

Prierašas. Keporteris, kurį 
Padaužos paskyrė “pirmininku” 
šiems “debatams,” jaučiasi, 
kad jie grūmoja nustumti vi

Gerbiamas Beporteri, ar ne
galėtumei duoti patarimo? Ne
gali išeiti nei gatvėn, nei dar
ban. Kai lik atidarai duris, tai 
tuojaus ir reikalauja: duok 
penkinę!

Klausi: kam?
Atsakymas: ar nežinai kam, 

gi siurpraiz parei.
Ir viena tokia parė šioje apie- 

linkėje bus 7 dieną sausio. Ten 
šoksim ir gersim, ir baliavo- 
sim.

O kitą dieną ir vėl, kaip uba
gės, kolektorkos šaukia: “Ar 
girdi duok penkinę. Bengia
me parę tai poniai, žinai., ir 
t. t.

'lai kad užėjo gadynė: 'vy
rai į darbą, o moterys po stu- 
bas vaikštinėja pletkavodamos 
ir dolerius rinkdamos, išsigėru- 
sios, raudonais veidais, giria
si r esą, kur ėjome, ten gerti 
gavome.

Ramumo negaunąs.
Prierašas. O kad taip pasiū

lius rengėjoms ricinos? Karš
čiui pašalinti, sakoma, ji labai 
gelbsti. — Reporteris.

Garsinkitės Nauiienoss

Vėliausios Mados

ELECTRIC
RADIO

Šis setas yra

'KUOMET Sonora inži
nieriai dirbo šį naują 

‘elektra operuojamą setą, 
jie sukėlė sensaciją radio 
rateliuose.
nustatytas lyginai kaip 
laikrodis. Su juo galite 
gauti bile kokią stotį, ar
ti arba toli. Operavimas 
to seto yra labai papras
tas, vienas dial kontrolio- 
ja viską. Čia nėra jokių 
baterių,

- f •

Sonora Light Six 
Highboy

$277*1
įrengtas su Radiotron 
arba Cunningham A. C. 

Tūbais

LENGVAIS Išmo
kėjimais

Sonor
CLEA R. AS n R f i t

South Chicagos Vertelga

BACONFURNITURECO
Geri Rakandai — Teisingomis Kainomis

SONORA RADIOS
Jei norite, išmokėjimais

9138-40 Commercial Avė., So. Chicago

JUOZAPAS’ GUNTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sruodžio 19 dieną, 6:40 valan- 

ą vak., 1927 m., sulaukęs 40 
meti} amžiaus, gimęs šaulių 
ap., Joniškio parapijos, Stane- 
iių kaimo, Amerikoj išgyveno 
22 m., paliko dideliame nubu
dime moterį Johaną po tėvais 
Lukaitė, dukterį Emiliją, sūnų 
Juozapą, brolj Ignacą ir gi; 
minės, o Lietuvoj motiną, dvi 
seseris ir brolj. Buvo narys 
Keistučio Pašelpinio Kliubo. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4062 So. Maplevvood Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj 
gruodžio 24 dieną, 1:30 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juoapo Guntos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteiki i 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Duktė, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borjus Eudeikis, Tel. Yards 
1741. ,

pinigų 1 i •

JOHN B. BOROEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKiS
ADVOKATAS

Ofisas vidumiiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE RLDG.
77 VVest VVashin’jton Street

Cor. Washington and Clarks Sts. 
Ofiso Tei. ęcrJraI 2978 

Namų Tol.: Hy ie Park 3395

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377
■BM 1 ■> II—I

Naujas laikraštis
. PIRMYN, 

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001,
, Tel. Randolph J 034. — Vai. nuo 9 -6

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti Į 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, 1LL.

Lietuvės Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-inos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 

i rijos kolegiją; 
ilgai rrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin- 

. gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo

Patarnauja laidotuvė-1 jr po gimdymo. 
,e kuopiįauslaj Rei- už d ka |)atori. 
kale meldžiu atsišau* . . . .
kti, o mano darbu bu« rnas» aar lr. *tl

S. D. LACHAVIGZ

t
P

Lietuvis Graborius
Balzamuotoj as

2314 W 23rd PI.
Chilago. III.

ir

site užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516 luose

tokiuose reika- 
moterims 

ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 

— j ryto iki 2 v. po 
Pi- pietų, nuo 6 iki

Simpatiškas
Mandagus 
Geresnis ir * - -

. TT- 9 vai. vakare,gesnis Uz Kitų
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ’ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Ilermitage Avė 

Tol. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Eairlield Avenue 
. Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

JJetuviai Advokatai
i

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

A K U Š K R K A
3252 South Halsted Street

Akių Gydytojai

Viršui Universal
State Bank ....

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

nu

Tel. Victory 6279
1)R. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
•Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, ist-kyius ketvertą. 

Ncdėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

Nedelioj nūn 10 iki 1.

(Uontinued on p.<, e 8)
✓



Akiu Gydytojai Lietuviai Daktarai

Ketvirtadienis, gr. 22 1927
■.............  —.....................     A

(1'unlinued fr>»ni p

l’Hhtuha: Manu ofisas dahnt randaui 
naujoj vietoj .

DR. VAITUSH, O. D.

Dff. A roy. 5'iir<l.-« 3557
LR. JONAS MOCKUS 

Dentistas
3101 So. Halsted Street

CHICAGO, 1LL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Nedėlioms nuo II iki 1 po pietų

Educational
Mokyklos

Financial
Finanaai-Paakoloa

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neivuotū- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregyatę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektrk, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Vilnndns nuo 10 
ii.: 8 vai. Ne<lėl.oj 1U ik. I vai. p. p. 
4712 South Ashlan ’ Avenue

Phone Bnile'ard ?';8h

Res. 6600 South Ai tęsiau Avenue 
Phone Piuspect 6669 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, II)

fciuomi pranešu (’hieagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLAI 

1118 N. Hoyne Avė 
NORTH SIDEJ •

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant

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

vakaras

Personai
Asmenų Ieško

Lileikio ir

•» *1

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

JUS V AKYS

tai jūsų 
savo akis

didelis 
ir sykiu 

Jei
jūsų

J c bu a k y s
Saugi kitę 
gokite savo sveikatą, 
jūsų akys, tai ii vism 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir 
nius kam reikia, duodu 
higienoje visirins.

Dr. C. Michei
I. I ET U V Y S OPIOM ET RI SI A S
3433 So. Halsted St.

turtas 
apsau 

nesveiko** 
kuria*

pritaikau aki 
patarmių akiu

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir ( hirufi;a« 

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

Vai.: 1 -3 ir 7- 8; Ned. 10—12 
Rezidencijų 6640 S. Mapicwood

Tel. Republic 78G-S 
CHICAGO, H.L.

ryto 
Ai e

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

i. L. DAVIDONIS, M. 0. i
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenw<’'>d 6107
V a I a n <1 o s

nuo 9 iki 11 vai. ryte.
n»io 6 iki 8 vai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

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

Telephone Republic 008.3

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd .Street 
Cor. RockweH S»

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, II.L.

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

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. H.L.

'Juo 
v!«|

OR. MARGERIS
M?1 South ifnKtoil Street 

tel. Itnidevnrd -IHH
12 iki 3 po pi>'to Nuo r<:
v vh1' Šokiu iditnink .hhi

I Jtarninkais, Seredomis, 
Ketvergais ir Pėtnyčionis 

Tel. Armituge 0908
SOUTH SAIDFJ 
4502 S. Honore St. 
Panedčliais ir Suimtomis 

Tel. Lafayettė 5287
Mykolus Petruševičius

i) ik

Ofisu Vulan-ios;
Ilki 12, I iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2103 \V. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2359 S. I.eavit SU, Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9
Nedalioj pagal sutartį

> įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Te'. Drexel 91P1

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

•finas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3Ist Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare, 
sedėlioiihs ir šventini. 10—12 dieną.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
1631 South Ashland Avenue

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

Res. 3'eler.hone Pisza 3200

DR. MAN > !
— Iš RUSIJOS — 1

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

Gylio staigias »r chroniškas ligas 
yru, moterų ir vaikų pagal naujau
tus metodus X-Ray ir kitokius elek-

1 ros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija:

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

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

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutarti

M.

Archer Avė.
Tel l^afayette 8706—8710

Chicago
PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

Bridgeport Painting 
& Harchvare Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS; Sav.

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir '.alias, slate dengtas, vie
nys ir cementas. $2 roleliui, balta 
maliava, $1.75 galionui. 2553 W.'' 
Madison St. Tel. Secley 6IM>5.

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI

FRANK J. SUHRAEDER, Jr.
Patentų advokatas naujoj vietoj 

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

Vakarais pagal sutartį.
Įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir j 

svarbesniose kituose šalyse

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Uaptas ligas vyrų ir moterų ^ais- 
^enas žaizdas, ligas rectal

Brighton Greasing
Washing' Station 
3935 Archer Avė.

Puikiausia ir moderniškiausia 
tarnavimo Stotis C 
prirengtu vėliausios

Ar jums reikia pinigų 
.šventėms

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond &

Mortgage Organization
1618 W. 18th St.

I. F. DANKOWSKI, Prez.
C. .1. DANKOWSKĮ, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
niorgičiai

Tol. (.'anai 1875 
j visus <tepaM mentus 

Pigiausios kainos. Greitus 
mitarnavimas.

Galit pasiskolinti pini
gu be komiso 

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

tik parankiau dėl jūsų
IR

Mes

Jdes
Mus

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

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

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

labai pigia

Mes perkame 
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ

318 So. Dearborn St.

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

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT

■ CORPORATION
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė 
Tel. Laafyette 6738-6716

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

155
Room 82t

Furniture & Fixtures

Atsakančiame 
Sandelyj 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ kaina

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

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

j giau.
13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai 

mahogany miegruimio setai. $40 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 
daugiau.

76 Covvell ir šiaip pavienių krės 
lų $5 ir daugiau.

68 pastatomos liampos $3 ir 
giau.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKĮ 
iMAMS REIKAINGŲ DAIKT 
I RIE TURI BŪT PARDUOTI

1 svarbu įusų patyrimas; jei tik ŽIŪRINT KOKIA KAINA.
. A , .. . ... Atdara vakarais iki 10, nedelio

PAJUSK AU Arflano
Petro šileikio, paeina iŠ kaimo De
gučių, Ežerėnų ap. Turiu svarbu 
įsikalą, jie patys ar kiti juos pa
žįstanti, meldžiu pranešti man.

ANASTAZIJA VAITKEVIČIENE 
Box 1221, 

Melrose Park, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkių Keikia

MES turime gerą vietą su 
tfidele proga t dėl jaunų lietu- 

j vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne-

jus, turite užtektinai apšvietos. 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi 
nfiti jiems gerinusius autom.) 
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ii 
turėti norą dirbti.

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

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roscland Motor C 
10857 Michigan Avė.

Co

ir
i)

dau-

Ų NA
RŲ KU 
“ NE-

mis iki G vakaro.
Available Storage

7732 Stoney Island A v.

i SINGEP. siuvimui mašinos, de 
monstruotos ir pertaisytos, $10 ii 
daugiau urba išmokėjimais. Atsi 
neškit šį sKelbimą gausite 2% pi 
giau, 4251 Cottage Grove Avė.

REIKIA gero automobilių tepėjo. 
Nuolat darbas tinkamam žmogui. 
5800 So. Wabash Avė., Tel. Normai 
3809..

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

KIMBALL grojikliai pianai, biskj 
i benčiumi ir roleliais, $85.i vartoti, su __  ...

Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland 
Avė. 1 fl. front.

Real Estate For Sale
Aamai-žemi Pardavimai

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

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

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

Rezidencijos lotas ant Washtenaw 
Avė. arti 70 St*. Del greito parda
vimo $1450.

5 kambarių medinis cottage arti 
63rd ir Kedzie Avė., geroj apielinkėi, 
gatvės ištaisytos ir išmokėtos. Kai- 

inešti $1500, arba mainys 
gero loto.
A. N. MASULIS

6641 So. Western Avė.
Republic 5550

63rd ir Kedzie Avė., geroj a 
C* ’ *** ' ' ’ ............
na $2500. 
ant

NAŠLE turi parduoti tuojau nau
ja 6 kambarių mūrinį bungalow, mo
derniškas, karštu vandeniu šildo
mas, vertės $11,000, greitam pirkė
jui už $8800, turi luiėti $3300 cash. 
Geroj vietoj, netoli mokyklos, pama
tykit jį.

6943 So. Maplewood Avė.
šaukit

Rooscvelt 2960

Gruodžio mėnesyj tiktai 
Atsinešk su savim šj skelbimą, mes 

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

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

i jr aukščiau
I 3 tikri wa1nut miegruimio setai $65
4 šmotų walnut miegruimio se

tai .......... ...............................
Kietoms anglims pečius ...........

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, viclrolos, 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schwarts Bros. 

Storage Co. 
640 E. 61st St.

Praleiskit Kalėdas
i Savo locname name, 6 kambarių
1 mūrinis bungalow, galit tuojau krau-

*•"' I stytis ir gyventi, greitam pardavi- 
! mun pigi kaina, mėnesiniais išmo- 
kėjimais, 6049 S. Campbell Av., 6444 

’ įo Washtenaw, 6928 S. Campbell Avė., 
8209 Morgan, 9311 Throop, 9424 

. Eliabeth, 9332 Ada St., 8753 San- 
. gamon. Del sutarties šaukit,

$n91 Martin & Fitzgerald 
$Lr I 1370 W. 79th St.

Stewart 6230-4606.

100 ELECTRIC Radios, 6 tųbų, sjrjnkimą namų rakandų. Atsineškit 
įrengtas, kol jų yra, $98.50, 1 me- - • ■ * 4 vt . _ .

! tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland
Avenue.

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

! low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, fumace šildomi ant jūsų 

i išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
Pastatomos Kampos, $7 ir daugiau kitus rendos išmokės. Pamatykit mo- 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. ’ delj, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta- 
3 šmotų parloro setas^9 ir daugiau tysiin bile jokios rųšies bungalow ar- 
Victrolos, $35 ir daigiau. Kaurai 

i 9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia- 
1 nai, krėslai. Mes turime pilną pa-

ba flatinj namą, tik biski įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO. 

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

šį skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Garfied Firefroof Storage Co 
5929-31 S. State St.

JEI JUS norite tikro radio pa
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP, 
3428 W 63rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radio.s
. ..-------- . ——

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojikų pianą su ben- 
čiumi ir roleliais už $65 cash. /

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

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

PARDAVIMUI Montana kanarkos 
pigiai, 1750 W. 21 PI. ir Wood St.

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vanos, elektra, naujas 

i furnas, 3983 Vemon Avė., kaina 
$5,000, su mažu cash {mokėjimu.

1 H. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- 
ing Road. Tel. Boulevard 7769.

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams Vilnonės: 4 inciįų mot- . „v
kas nuo 25 iki 40 centų; rnapško-; naujos mados murinę bungafow, vis

inės 1,000 yardų 10 iki .35 centų Ras yra moderniška. Goriausi* barge- 
: Taipgi vilnonės '.skiautės audeklų, genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma- 
kelnėnis, kelnaitėms^ dresiukėms ii tykit mane šiandie. MR. HULL, 3801

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite šj skelbimą mes duosime jums 

i $1000 pigiau bile ųž kokią gražią ir

ItvAliviiui voiunvin.? vyiVJV IllttlIC blclIHUC. 1U Iv. IlUuli, OOv

P^STEiBFKIT šita skelbimą lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro- N. Crav.ford Avė. Tel. Irving 3631.
\ * v i gosi Atdara kasdieną ir vakarais, gi __________________________________

bargenų Muzikalių Instrumen-1 sekinadieniajs, po ^ietų.
tų Bargenai No. 1K

Duokit SMUIKĄ
KALĖDOMS.

Mes turime keletą pilnų mie

emats po pietų.
F. SELEMONAIČIA

*504 W. 38rd St., prie Normai Avė 
Chicago, III.

Central 62«0 rų jr mažų niierų smuikų, ku-

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome i porą dienų 

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

rias parduosime po $7.50, su 
smičiumi ir skrynute. x

914 MAXWELL ST.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
■ murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil- 

Į domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
PARDAVIMUI — Pekinese veis-1 apžiūrėki! 9926-52 Normai avė. ar- » . Box 1009 

ba phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
te ši skelbimą nuliesime $250 pigiau

lės šunukai, parduosiu pigiai.
10839 S. Michigan Avė. 

Tel. Pullman 4228

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
/ | kas žmogus turi pinigų investuoti j 

real estate 2 inorgičius, 4% komiso, 
pa- C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606. 
Yra ; Dearborn 4646.

mados jlaisy---------------------------------------------------

Atsakantis Greasing 
Red Crown Gasolinas 
100% Grynas Alyvas 

Taisymas — Plovimas
Užganėdinančios kainos. Greitas | 

patarnavimas visiems kostumeriams.

DR. J. W. BEAUDETTE
VtRftUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. j t—-“-..... ....—r. .............
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų Vienas pabandymas pertikrins jumis

TELEFONAS CANAL 0464 .

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

I Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2‘/į nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

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

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

a -r PLUMBINGAS ir namų apšildy- DR. CHARLES SEGAL mas. NdYeik nieko įmokėti, 2 me- Į 
Praktikuoia 20 metai tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų1 ak M ?J.a 2 e ai ..............Ridge PlumbingCo. Tel. Beverly 9384 ramdant <^> qiOfisas Ini-ha Tri}ln<rip 7ft«R-^QQ3i W«>n<1 RENDON gerai įrengti, furrušiuo-1729 South Ashland Avenue, 2 lubos V LVJ 5i skelbimą su savim I U ,kambariai> vaikinam, merginom ir 

Chicago, Illinois. 1 Atslnešk skelbimą su savim. ve(llwiems> 2953 S. Michigan Avė.,
flžinvnci 1 Calumet 3982.opectansias UZlOyOB | GR0TAI del vigų garu ir vandeniu

.Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų į gildomų boilerių, furnas dr gasinių 
OFISO VALANDOS: i j,.

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 ; Repai r Works, 3110 Wentworth Avė.
.ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. Į Phone Victory 9634. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. I

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda; 

’ užganėdinimą. Į\vedam elektros 
1 d ratus, motorus, taisom elektros 

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

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

Furnished Rooms

REIKALINGAS kambarys, kur• iiviuiuif uuiiviiU| luiimn >i< i r i • i • a * 1 rpečių ir taisymas jų. American Stove savininke galėtu pridaboti 5 metų
I Reoair Works. 3110 Wentworth Avė. vu*k4- Apielinkėj 18-tos gatvės.

Laišku praneškite, Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 1015.

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
nuo 9 iki 11 v. ryto kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
nuo 6 iki 9 vai. vak. Val.<2—4 po piet. ir 7- 9 vai. vakare.

______ Telefonas Canal 1912
NaktimH Tel Fairfar 6853

Personai
Asmenų Ieško

DIDELIS bargenas armonikų, pia
nų ir t. t. $5 ir daugiau, visų išdir
binių ir visokių didumų.

914 Maxwell St.
■— -------------------’------------------------

ĮSIGYKIT Kalėdoms Radio set$. 
Mes turime jų daug, jus rasite čia di-, 
delį pasirinkimą, labai pigiomis kai-1 
nomis. Ekspertai radio taisytojai.

Cash arba išmokėjimais.
T. W. COLBERT 
844 East 7Ist St.

Triangle 4113

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
imokSti $750,__kitus_ mėnesiniais iš- F Avė. 
____________ ____ ___ __ , 9201 
So. Western Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be {mo
kėjimo bile kokj 'bungalovv arba 2 

pirmos kliasos. Turi būti par- flatų namą. • . i • ii • _5 4 ZY r* f *

Business Chances
Parda vimi ui Bi zn iai

MALT ’ — * -
vimui, i 
biznis. 1600 So. Union Avė.

apačioj ir 4 viršui, gali- 
ti 2 flatus, tiktai $5,200;

1' an<l Hop krautuve parda- nienesinia
VnAAdo "t?“ var.omas Rerus EVERGREEN REALTY “cd*

PARDAVIMUI bučernės *‘fixtu- 
res”, plllllŲ.1 rmuovo. XV... v.v.w. 
duoti j 4 dienas, labai pigiai. 4956 
S. Wood St. Harmanas. Į__ _________ _ BARGENAS ir lengvos išly- 

pardavimui grosernė arba i K09- Beveik nauja () kambarių
j mainysiu i automobilįų arba J bile bungalovv ir dviejų karų gara-
| matytį 26iŽ2Cwh,47i8st’Atelklte pa" žas> galima nupirkti lengvais

$900 GROJIKUS PIANAS, šuo- priežasties ligos, 
liukas, roleiiai, cabinet už $95.

Atsišaukit
6136 So. Halsted St.

išmokėjimais arba už cash.
Marųuette

DR. M. T. STRIKOL ---------------------- ------
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J Al ACCIEIER llflC 

4601 South Ashland Avenue j (jLAvvIiIEU AUd 
Telefonas Boulevard 7820

Rea„ 6641 South Albany Avenue 1 11 ......— ■> ■ —
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d. x Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Me<i išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 

’ pigiai. Mokiname dienomis ir va-

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIFrrUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

7054 S. Weatem Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 karais.
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. | 7911 So. Halsted St.

CHICAGO Phone Vincennes 3935b

Išpardavimas 
Bargenai 

sandėlio ir sugrąžintų pianų
$90 

$125 
$15 

$225

IŠ L__________ _ .
išpąrdavimas pigiai 

;50 grojiklis pianas ..........
600 grojiklis pianas ........
įpright pianai ..................

Raby Grand, nauji ...................... ......
Išmokėjimais arba 10%

GREIT parduodu restaurantą, iš Bungalow randasi 
hauj, marketį Peln’iSSa“^^ Manor prie boulevarų ir gat- 
W. 14 Pi. vekanų. Parsiduos $1,500., pi-
—- ----- -------------------------giau negu verta. Del informa-

PARDAVIMUI bučernė, vieta ge ' L-rpinkitpq 
ra, biznis išdirbtas, duodame ant C,J^ “™ . A
lengvaus išmokėjimo, savininkas tu- 6409 So. Kedzie Avenue 
ri kitą biznį- 251 E. 115 St. Tel. 
Commodore 1355.

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

Bargenai

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne- 

GREAT NORTHERN RA1LWAY Įgalėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
Patarnauja agrikulturiniame cent- P»a mane. Mano pilnas išegzamina- 

Dakota ir vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
ba jsitaisy- j apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
kur gyvulių sugryš. ‘Eikit pas tikrą specialistą,

re Minnesota, North 
Montana. Renduokit ari 
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių
ir javų auginimas užtikrina p 
kimą. Idaho, VVashjngton ir O

kuris neklaus jūsų kur ir kas jutas 
regon skauda, bet pats pasakys po galutino 

išegzaminavimo — kas jums yra.valstijo.se dar prie paminėtų progų, .tšegzannnavlmo — kas y*’a- 
galit auginti paukščius, vaisius, už- DR. C. C. SINGLEY 
siimti pienininkyste, nes klimatas; 9n w pi.,
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 20 W‘ JackSGIl Blv.,
VIETŲ JfišKOTOJAMS PIGUS, 
EKSKURSIJŲ TIKIETAIl Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutes arba smulkesnių informacijų

pigiau už cash
Tie instrumentai yra visi geri ir 

{įtinai garantuoti. Mums reikia vie- 
os ir turime tuojau iškraustyti ta- 

vorą. Atdara vakarais iki 9 vai.
Englewood Piano 

House
6512 So. Halsted St.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
vieta, pigiai, gera vieta, ilgas lysas.

i Atsišaukit, 3764 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

SAMPELINIAI rakandai 50% pi
giau. Metalinės lovos specialumas. 
m atrašai, springsai, visoki rakandai 
pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6385 So. Ashland Avė. 

Buvus California Sample Furn. Co.

VALGIŲ sandėlis ir grosernė. 
Svarbus kitas biznis verčia savinin
ką tuojau parduoti, randasi geriau
sioj vietoj, biznis gerai įsteigtas ir 
apsimokantis, Nortnvvest Side. Nė
ra konkurencijos. Tikra vieta dėl pi
nigų uždirbimo. Aukštos rųšies fik- 
čeriai, daug tavoro, pigi renda, ge
ras lysas, už $1950 nupirksite viską, 
verta dvigubai. Jei norite dalinais 
išmokėjimais. Gera vieta padaryti 
gryno pelno $150 ir daugiau j sa
vaitę virš visų išlaidų.

Apžiurėkit b»tys krautuvėj. 
5723 W. Division St.

BIZNIAVI LOTAI ant 71 St.
25x125, kaina .......................... $3.200

KITAS 30x125, kaina ....... 4,000
Kas norite gauti bargenų, pasi

skubinkite.
Kreipkitės

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. VVestern Avė.

Tel. Republic 5550

ant 
už

na-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

4 FLATŲ BARGENAS

PARDAVIMUI arba mainy. 
mui 3 flatų mūrinis namas, su 
visais įtaisymais, kaina $13,- 
500. Savininkas mainys 
farmos arba priims lotus 
pirmų jmokėjimą.

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

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

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

Tel. Hemlock 6151,

prie 67 St., netoli Champlaine Ave„ 
4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply 
tų, moderniškas, garu šildomas, 
$4,000 cash, kaina $17,500. TURI 
BŪT PARDUOTI SĮ MfiNESj.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. State St.
Tel. Wentworth 5702

Iš PRIEŽASTIES Įvedimo štymo 
parsiduoda 3 viktrola mados pečiai. 
Tik 3 mėnesiai vartoti. I^abai geri 
dėl biznio arba dideliems kamba
riams. Atiduosiu pigiau negu už pu
sę kainos.

P. CONRAL) STUDIO 
3130 So. Halsted St.

netoli State St. 
Kambariai, 1012, 1015, 1016.

Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

i 1 po
„ . _ Nedė

lioj nuo 10 ryto iki I po pietų.

Bile kokioje valstijoje. E. Č. LEEDY Ofiso valandos: nuo 16 ryto iki 1 
Dept. 459, Great Northern Raihvay, pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Ne
St. Paul, Minn.
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IMPERFECT IN ORIGINAL i

valstijo.se

