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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Reikalauja, kad sovietų Rusi
jos valdžia paleistų iš kalėji
mų socialistus

ZUERICH, Šveicarija, gruod. 
22. — Socialistų Internacionalo 
vadai vėl pasiuntė sovietų Ru
sijos valdžiai atsišaukimą dėl 
amnestijos politiniams kali- nioms.

Atsišaukimas adresuotas so
vietų vyriausybės pirmininkui, 
Michailui Kalininui, Socialistų 
Internacionalo vardu ir pasira
šytas Internacionalo išrinktos 
tam tikros politinių kalinių ko
misijos pirmininko, Arthuro 
Krispeno, Vokietijos parla
mento nario. ir sekretoriaus 
Louiso de Bruckers, Belgijos 
senatoriaus. Atsišaukime minė
tieji organizuoto Europos pro
letariato vadai sako:

“Kyšy su jūsų dešimties me
tų revoliucijos sukaktuvėmis 
jus paskelbėte amnestiją. Toje 
amnestijoje punktas apie poli
tinius kalinius yra taip tamsiai 
formuluotas, kad visai neaiš
ku, ar amnestija liečia taipjau 
tą daugybę socialistų, kurie 
kankinasi soviitų Rusijos kalė
jimuose ir trėmimo vietose.

“Jūsų slaptoji politinė polici
ja turi teisės bet kurią socia
listinę partiją paskelbti kaip 
tokią, kuri siekianti nugriauti 
sovietų valdžią, visai neboda
ma, ar tai tiesa, ar ne. Ji taip
jau turi teisės laikyti kiekvie
ną atskirą socialistą kaip aktin
gą partijos darbuotoją, irgi 
nežiūrėdama, ar jis toks iš tik
rųjų yra, ar ne.

“Del to gi mes laikome savo 
priederme visa energija reika
lauti, milionų organizuotų Eu
ropos darbininkų vardu, kad 
musų idėjos ir partijos draugai 
nebebūtų ilgiau kankinami so
vietų sąjungos kalėjimuose ir 
ti ėmimo vietose, ypač atsimin
dami, kad beveik visi jie buvo 
į kalėjimus sukišti, arba iš
tremti, be jokios teismo proce
dūros, be jokios įstatymų ap
saugos ir be jokio jų nusikalti
mų parodymo.”

Francuzy lakūnai at
skrido j Boliviją

LA PAZ, Bolivija, gruod. 22.
Prancūzų lakūnai Dieudon- 

ne Costes ir Joseph Lebrix, 
kurie aeroplanu Nungesser-Coli 
skrenda per pietų Ameriką į 
New Yorką, šiandie iš Santja
go, Čilės, atskrido j Bolivijos 
sostinę.

Drąsius aviatorius pasitiko 
milžiniškos minios žmonių, vy- 
uiausybės atstovai ir Francuos 
legacija.

Bijo naujų neramumų šantun* 
go provincijoje; Pekino ar
mijos, sumuštos, bėga

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
22. — Pusiau oficialinės Japo
nų Tolio žinių agentūros prane
šimas iš Tokio sako, kad Ja (Mi
nų kreiseris Lagara plaukiąs 
su S*OO kareivių į Tsiu^ftao ir 
busiąs ten apie penktadienio 

rytą. * e
Kitus tos pačios agentūros 

pranešimas iš Tsinanfu, San-i 
tungo provincijos sostinės, 
skelbia, kad kadangi šiaurės 
Kinų (Pekino) armijos visu į 
Šantungo-Kiangsu pasieniu su- 
muštos ir traukiasi atgal, Japo
nų vyriausybė imantis stiprių , 
apsaugos priemonių neleisti
atsikartoti panašiam chaosui,
koks praeitą pavasarį įvyko' 
Nankine dėl nedisciplinuotų' 
feng’tieno (šiaurės) 'kareivių 
bėgštos.

Japonų karo departamentas, 
pasak tos pat Toho agentūros 
pranešimo, esąs pareiškęs, kad 
jeigu dalykų padėtis šantunge 
reikalausianti, Japonija nieko 
nelaukdama pasiųsianti dau
giau savo kariuomenės situaci
ni kontroliuoti. » X
Nankino kariuomenė , 

paėmė Hsučaufu 
miestą

PEKINAS, Kinai, gruod. 22. 
— Gauti čia pranešimai pa
tvirtina žinią, kad Nankino na-1 
cionalistų kariuomenė paėmė' 
Hsučaufu miestą Kiangsu pro
vincijoje. Gen. cang čungča- 
nas, civilinis Santungo guberna
torius, pasitraukė j Hančuangą, 
apie trisdešimt mylių j šiaurę< 
ir gyvu gvoltu prašo iš Pekino 
sustiprinimų.

Brangiau mokėsime 
kelionę j Mihvaukee
VVASIHNGTONAS, gruod.

22. — Tarpvalstybinės preky
bos komisija įsakė Chicago, 
North Shore and Milwaukee 
geležinkeliui nuo ateinančių 
metų vasario 15 dienos pabran
ginti kelionės bilietus, jų kai
nas sulyginant su kitų linijų 
bilietų kainomis.

Kalėdinis 
“NAUJIENŲ” 

numeris išeis 16 
puslapių. 

Agentai, kurie ga
lite daugiau išpar
duoti, duokit užsa

kymus šiandie.

apkaltinimais.=======»

Italija atsteigė auk- 
‘ so valiuta 

o

Tai valiutai paremti, pasaulio 
bankininkai duoda Italijai 
125 milionus dolerių kreditų
KOMA, Italija., gru<xl. 22. -----

Nuo šios dienos Italija vėl grį
žo prie aukso valiutos su nusta
tyta pinigų verte 19 lirų dole- 
riui.-

Prieš tai Londone įvyko dery
bos tarp Italijos Banko atstovų, 
Ne\v York o Federalinio Rezer
vus Banko valdytojo Ben. 
Strongo, Anglijos Banko valdy
tojo Mon'agu Normano ir gru
pės A ūgli jos-Amerikos banki
ninkų, kur buvo sutarta, kad 
keturiolikos valstybių centrali- 
niai bankai su Jungtinių Vals
tybių Federaliniais Rezervus 
bankais ir Anglijos Banku prie
ky, atidarys Italijai $75,000,000 
kreditų, o kiti Angli jos-Ameri- 
kos bankininkai, su J. P. Mor
gan and Co. prieky, ir Ham- 
bro’s Bank of Northern Com- 
merce, Bothschildai, Baring 
Bros and Co., Ltd., ir kiti pas
kolins dar $50,000,000, taigi 
bendrai 125 milionus dolerių 
Italijos aukso valiutai paremti.

Trys vaikai sudegė, 
vieno pasigendama

SCRANTON, Pa., gruod. 22. 
— Duyyea miestely praeitą 
naktį gaisras sunaikino vienus 
dviejų aukštų gyvenamuosius 
namus. Trys vaikai žuvo ugny, 
vieno asmens pasigendama, o 
dar vienas pavojingai apdegė.

KALĖJIMAS IKI GYVOS GAL
VOS Už TĖVO UŽMU

ŠIMĄ
/ ___ _

MUSKEGON, Mieli., gruod.
22. Teismas nuteisė kalėti 
iki gyvos galvos Lavvrencą Lo- 
są, 35 metų, kurs prisipažino, 
kad, susikivirčijęs dėl pinigų, 
jis užmušė savo tėvą.

Sovietai perka Franci- 
joj 500 motorų aero

planams
PARYŽIUS, gruod. 22. — 

Sovietų Rusijos valdžia užsisa
kė Francijoje penkis šimtus 
motorų aeroplanams. Užsaky
mai paskirstyti tarp trijų f ir- 
mų: Vaisiu, Salmson ir Hispa- 
no-Suiza kompanijų. Motorai 
turi būt pristatyti 1928 metais.

Latvija panaikina 
varžymus gėri

mams
RYGA, Latvija, gruod. 22.— 

Po ilgų, ištisą naktį besitęsu
sių, debatų, I^atvijos seimas 
panaikino įstatymą, kuriuo bu
vo suvaržytas alkoholinių gėri
mų pardavinėjimas. Tas jsta- 

tymas buvo galioje per dvejus 
metus. Restoranams buvo už
ginta pardavinėti svaigiuosius 
gėrimus po 10 valandos vakaro 
ir šeštadieniais nuo pietų iki 
pirmadienio ryto.

Seime kilo gardaus juoko,
kai i vakarinį posėdį atvyko
Latvių prohibicininkų vadas, 
Dr. Reinbardasf, dviejų polici
ninkų lydimas, ir pasiskundė, 
buk svaigiųjų gėrimų šalininkai 
grūmoję jį sugauti ir išdan
ginti. 

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

“Sausos” Jungtinės 
Valstybės — aukso 
kasyklos Kanadai

TORONTO, Ontario, Kanada, 
gruod. 22. Mokesnių depar
tamento statistikos skyriaus 
pranešimu, šiemet iš Kanados 
buvo eksportuota į Jungtines 
Valstybes degtinės ir kitokių 
likerių už 16,148,700 dolerių, 
tuo tai pu kai 1925 ‘ metais bu
vo eksportuota tik už 6,770,000 
dolerių.

Ispanų seimas išsiskir
stė iki sausio 10

MADRIDAS, Ispanija, gruod. 
22. Patariamasis Ispanijos 
seimas šiandie išsiskirstė šven
tėms ir susirinks vėl sausio 10 
dieną.

Seimas savo pareigas iki šiol 
ėjo kaip reikiant: svarstė ir 
patarinėjo valdžiai, patsai nie
ko nespręsdamas, kadangi jis 
lokio sprendžiamo balso netu
ri.

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

Iš dalies debesiuota; kartais 
gali būt sniego; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis, 
daugiausiai žiemių vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 26* 32® F.
' šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:32. Mėnuo teka 6:50 
ryto.

Keturi darbininkai 
žuvo kasyklose

Trys kiti mirtinai sužeisti nu
kritusio 1,500 pėdų j kasyk
las rudos vagono

M0HAWK, Mieli., gruod. 22. 
— Vietos Mohavvk Copper ka- 
syklost- šiandie atsitiko <li<lelo 
nelaimė. Nutrukęs nuo lyno va
gonas, gabenęs rudą, nukrito 
1,500 pėdų žemyn’ i kasyklų 
dugną ir sutraiškė dirbusius 
apačioj keturis darbininkus. 
Trys kiti darbininkai, dirbu
sieji truputį toliau, buvo ištiš
kusių j visas puses griuvėsių 
pavojingai sužeisti.

Tariamas žmogžuda 
Hickman suimtas

Ieškomas dėl papiovimo banki
ninko Parkero dukters su
gautas Oregone

PENDLETON, Ore., gruod. 
22. — William T. Hickman, de
vyniolikos metų amžiaus vai
kinas, kurs yra kaltinamas dėl 
papiovimo Los Angeles, Gal., 
bankininko Parkerio dukters 
Marianos, dvylikos metų mer
gaitės, šiandie po pietų buvo 
sugautas netoli nuo Echo, Ore
gone. Rasti pas j j pinigai ati
tinka tuos, kuriuos jis gavo iš 
Parkero Los Angelese, kai pri
žadėjęs grąžinti dukterį už 
$1,500, grąžino tėvui supiausty- 
tos mergaitės kūną.

Suimtas Hickman iŠ karto 
gynėsi, kad jis nesąs ieškoma- 
sai Hickmanas, bet paskui prisi
pažino esąs tas pats. Jis betgi 
sakosi, kad ne jis, bet kas ki
tas nužudęs jaunutę bankinin
ko Parkerio dukterį. Mergaitė 
buvus pasmaugta su apsukta 
aplink kaklą viela, o paskui su
kapota. Hickmanas i>olicijai pa
sisakė, kad jis norėjęs gauti 
pinigų, kad galėtų lankyti ko
legiją ir manęs, kad sugauti 
bankininko dukterį ir gauti iš 
jos tėvo išpirkimo pinigų bu
vęs lengviausias būdas.

Hickman buvo sugautas, kai 
jis automobiliu dūmė iš Los 
Angeles j Oregoną.

Lloyd George keliauja 
j Braziliją

LONDONAS, gruodu 22. — 
David Lloyd George, buvęs 
Anglijos premjeras ir liberalų 
vadas, ąu žmona ir dukteria iš
plaukė garlaiviu Avelona į Rio 
de Janeiro, Brazilijos sostinę, 
žiemos šventėms praleisti.

Rusams Kinuose at
stovaus Vokietija
BERLINAS, gruod. 22. — 

Vokietijos užsienio departamen
tas gavo iš sovietų valdžios 
prašymą, kad vokiečiai pasiim
tų žiūrinti sovietų Rusijos inte
resų pietų Kinuose. Užsienio 
departamentas nurodė, kad 
Vokietija negalinti perimti so
vietų konsulatų, kadangi ji, 
kaip kad Rusija, nėra pietų 
Kinų valdžios pripažinta, te 
čiau prižadėjo instruktuoti 
Vokiečių konsulatus pietų Ki
nuose, kad jie teiktų Rusijos 
piliečiams visokeriopos pagal
bos ir apsaugos.

Kaip žinia, Kinų nacionalis
tų valdžia nesenai įsakė vi
siems sovietų konsulams ap
leisti pietų Kinų žemę.

šventėms paleidžia 
garbės žodžiu 150 

kalinių
MONTGOMERY, Ala., gruod. 

22. — Valstijos gubernatorius 
G ravės Kalėdų šventėms palei
džia iš kalėjimo 150 kalinių, 
uždarytų baudžiamajame kalė
jime. Iš kalinių paimama gar
bės žodis, kad kiekvienas jų po 
septynių dienų laisvės vėl su
grįš i kalėjimą.

Nusikaltėliai, kurių tarpe yra 
nuteistų kalėti iki gyvos galvos, 
paleidžiami šventėms dėl jų ge
ro elgesio.

Lindbergho motina at
skrido į Meksikos 

miestą
MEKSIKOS MIESTAS, gruo-. 

džio 22. — Pulk. Charles A. 
I.indbergho, garsaus Jungt. 
Valstybių lakūno, motina, E- 
vangelina Lindbergh’ienū, šian
die po pietų atskrido į Meksi
kos Miesto aviacijos lauką Vai 
Buena. Iš ‘Detroito ji išskrido 
Fordo trimotoriniu aeroplanu, 
lakūno Harry Brooks pilotuoja
mu, praeitą pirmadienį, kelionė
je sustodama St. Louise, San 
Antonio ir Tampico. »

“Naujienų” Rašti
nė bus uždaryta 
sekmadieny ir pir
madieny per Kalė
dų šventes. Prašo
me musų kostume- 
rių atlikti reikalus 

prieš tai.

No. 301

Rusijos kompartijos 
kongresui pasi

baigus
Išrinkta naujas poli t biuras, į 

kurį nebepateko nė vienas 
žydų kilmės asmuo

BYGA, gruod. 22. — Penkio
liktas Rusų komunistų parti
jos kongresas, kuris praeitą 
sekmadienį pasibaigė Maskvo
je, j politinį biurą, aukščiausią 
sovietų valdžios įstaigą, pirmą 
kartą nebeišrinko nė vieno žy
dų kilmės komunisto. Nauja/- 
me politiniame biure dabar 
išrinkta: du kaukaziečiai, Stali
nas ir Kubyšcvas; vienas lat
vis, Rudzutakas, ir šeši rusai, 
Bucharinas, Rikovas, Vorošilo- 
vas, Kalininas, Molotovas ir 
Tomskis.

Stalino programas priimtas
Kongresas kaip vienu balsu 

priėmė komisaro Stalino pro
gramą, kuriuo jis siekia atstei- 
gti Rusiją ir padaryti ją galin
ga socialistine valsybe, • kur 
darbininkai ir valstiečiai galė
tų daug geriau gyventi, ne kad 
bet kurioj kitoj valstybėj. Vi
sos sovietų valdžios pajamos, 
išskiriant sumas, reikalingas 
maištams prieš Angliją kursty
ti artimuose ir tolimuose ryt- 
tuo«e, tni'es būt su vii rto t os su

pirkti mašinoms, reikalingoms 
Rusijos įmonėms aprūpinti, 
taipjau žemės ūkio mašinoms 
jr kitokiems padargams.

r Neatleido “herrtikamsv nuo
dėmių

Nuolankus buvusių, komisarų 
Kamenevo, Zinovjevo ir ki

lų atsiprašinėjimas už savo 
daptus darbus prieš diktatorių 
Staliną, prisipažinimas dėl savo 
“herezijų” prie£ Lenino tiky
bą ir maldavimas palikti juos 
vietose nerado kongreso dele
gatuose užuojautos. Kongresas 
kaip vienu balsu priėmė komi
saro B i kovo pasiūlymą atmes
ti jų maldavimą ir pasakyti 
“atskalūnams,“ kad jie turi 
•teikti formalį prašymą priim
ti atgal i partiją, lygiai kaip 
visi kiti paprasti asmens, ir 
priimti gali būt tik po šešių 
mėnesių bandos.

Trockis betgi susimilimo vi
sai neprašė.

I

Atpigino kainas abortams

Maskvoje dar skaudžiau pa
sireiškia gyvenamųjų butų sto
ka, todėl butų rupinimo komiai* 
ja dabar skirsto keturiasdešimt 
devynias kvadratines pėdas vie
tos kiekvienam gyventojui. Di
delės šeimos priverstos gyven
ti viename kambary, o dėl to 
abortų operacijų, kurios sovie- 
tijoje yra legalizuotos, skaičius 
begalo padidėjo. Pasak Mask
vos laikraščio Večerniaja Mos- 
kva, sveikatos departamentas 
nutaręs palengvinti žmonėms: 
atpiginti abortus. Darbininkai, 
gauną nuo 15 iki 20 rublių mė
nesy pigos, mokės už abortą 
tik 10 rublių; uždirbą nuo 20 
iki 30 rublių, mokės 13 rublių, 
o tie, kur gauna nuo 30 iki 40 
rublių, turi mokėti 18 rublių. 
Darbininkai, kurių alga siekia 
daugiau kaip 40 rublių mėne
sy, turi mokėt 23 rublius. Ve
černiaja Moskva sako, kad šie
met vienoje tik Maskvoje buvę 
padaryta 26,000 abortų.

TOLEDO, Ohio, gruod. 22.— 
Grand jury inkriminavo septy
niasdešimt asmenų, kaltinamų 
dėl suktybių per praeitus mies* 
to rinkimus.

I
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Sudegė dvi mergaitės

šioje apielinkėjc, adresu 
15(19 So. Laflin et., gyveno Ju
lius Terez, meksikietis, su šei
ma žmona ir trimis kūdi
kiais.

Vakar tėvas išėjo darban. 
Motina, apsitriususi, išbėgo 
krautuvėm Tuo laiku, 12:30 v. 
pusiaudienyje, name kilo gais
ras.

Pasekmėje Elza, I metų ir 
Angeline 3 metų amžiaus mer
gaitės žuvo gaisre, o tretį kū
dikį, t mėnesių senumo, pavyko 
išgelbėti.

Koronerio tyrinėjimas šian
die, p-nų Eudeikių laidotuvių 
Įstaigoje, 1005 So. livruiitage 
avė. Laidotuvėmis rūpinasi p. 
Eudeikių 'įstaiga. — Reporteris.

Stanford Park
(Cnion avė. ir 1-lth place)
Įvairių pramogų ir parengi

mų bus duota Stanford parke 
pradedant gruodžio 23-čia ir 
baigiant 28-ta diena. Progra
mai prasidės 7:30 vai. vakare, 
šokiai paprastu laiku. Įžanga 
visiems dykai.

Universal Banko 
darbuotojų ban- 

kietas t
šiandien Universal State 

Bankas duoda bankietą Įstaigos 
perdėtiniams ir samdiniams- 
nėms Hamilton kliube. Rankio
tas rengiama King Kole kam
baryje. — Reporteris.

Tris dešimtys metų 
atgal - atsimenate:

Kada kiaušiniai parsiduoda- 
vo po 8c. už tuzinų; sviestas 
10c. už svarą; pienas 3c. už 
kvortų; bucerius atiduodavo 
jaknas dykai ir samdyta mer
gina plaudavo, prosindavo ir 
prižiūrėdavo vaikus už $1.50 į 
savaite ir tt.

Ir eidavo daug mylių palinkė
ti savo draugams Unksmių Ka
lėdų, a

ŠIANDIE—
Daugelis važinėja su auto

mobiliais arta skraido aeropla
nais; lošia golfų; klauso radio 
muzikos: kvailais palieka Ketin
dami ant Dcmpsey-Tuney failų; 
gcmblei iauja ant arklių ir šu
nų; geria munšainų; neina gul
ti tą pačių dienų, kurioj atsi
kelia, ir mano, kad jie turi 
geriausius laikus.

šie laikai yra greito gyveni
mo, užsiganėdinimo, turtingu
mo ir pasisekimo, ir jei, ger
biamieji, manote, kad gyveni
mas yra verias gyvenimo, aš 
jums veliju

Laimingų Naujų Metų,
A. Puidokas.

Chicagos Opera
Rytoj (gruodžio 24 d.) po 

pietų bus pastatyta paskutinĮ 
kartą “Madame Buterfly”, da
lyvaujant Edith Mason, Irenc 
Pavloska, Forrest Lamont, Gia- 
como Rimini, Desire Del’rere, 
Vittorio Trevisan ir kitiems. 
Diriguos Polacco.

Kuėių vakare nupigintomis 
kainomis eis “T'osca” dalyvau
jant Leone K ruse, Fernand 
Ansstau ir Vanni —• Marcoux. 
Diriguos Moranzoni. Po to bus 
baletas.

Kalėdų dieną operos nebus. 
Bet pirmadienį (gruodžio 20 
d.) bus pastatyta “La Giacon- 
da”, dalyvaujant paskilbusiai 
l.osa Baisa, Cyrena Van G6r- 
don, Augusta Lenska, Charles 
Marshall, Cesarc Formiclū ir, 
Chase Baromeo. Diriguos Bol 
berto Moranzoni. Baletas iš- 
p'ldy pagarsėjusį valandų šokį.

— N.

KORESPONDENCIJOS

West Frankfort, III.
! Gruodžio 6 d. čia įvyko pra
kalbos. Kalbėtojas buvo A. 
Kupreišis, kuris tik ką sugrį
žo iš sovietų Busijos, kurioje 
jis išgyveno arti dviejų metų. 
Musų miestelio darbininkams 
iki šiol nieko kito nebuvo gir
dima iš komunistų, kaip tik kė
limą į padangę Rusijos “rojaus 
gerovės” dėl darbininkų, apie 
kurią tie komunistai jokio su
pratimo neturi. Jeigu kas dryso 
prieš juos žodį-kitą pasakyti, 
tai tą žmogų iškoliodavo taip, 
kaip jų durnas supratimas dik
tuoja. Todėl čia vietos darbi- 

' ninkai visi atsilankė į prakal
bas, kad užgirsti iš to žmo
gaus gyvu žodžiu pa pasakoj ant 
apie Rusiją. Kalbėtojas puikiai 
atvaizdino Busijos “rojų” dar
bininkų, sodžiaus ūkininkų, ko- 
misarų-valdininkų ir k. Publi
ka per prakalti^ ramiai klausės, 
išskyrus pustuzinį karštų ko
munistinių “blakių”, kuriems 
darėsi labai karšia. Mat kalbė
tojas išaiškino, kad ten (Busi- 
joje) darbininkai yra daugiau

I išnaudojami, skriaudžiami, ir 
persekiojami, negu bile kurioje 
kitoje šalyje; kad ten yra mi- 
lionai bedarbių, kurie badu 
kankinasi, ir kurių didžiuma 
priversti yra eiti užsiiminėti 
panditizmu; jaunos moterys ir 

' merginos, likusios be darbo, 
vra priverstos ei Ii užsiimti 
pristitucija; kad ten keletas 
šimtų tūkstančių vaikų našlai
čių bastosi khi gyvuliai po 
miestų gatves ir sodžius, ieš
kodami kokių išmatų dėl mais
to; paaugėję jie eina padidinti 
banditų eiles. Komisarų gyve
nimas esąs puikus; jie riebias 
ilgas gauną, nes jie tikri esą 
dalies valdovai ir tt.

Po prakalbų buvo pertrau
ka ir renkama aukos dėl pa
dengimo svetainės lėšų ir kilų 
išlaidų. Surinkta $6.70.

Prasidėjo klausimai, į ku
riuos kalbėtojas atsakinėjo. 
Vienas bolševikas skaitė laiš
ką iš Busijos nuo Krivicko, ku- 
•iame buvo daug tokių niek
niekių prirašyta, kad kalbėto
jas teigiamai atsakė, tai tas 
bolševikas gavo nuo sarmatos 
>arausti. Pamatę komunistiniai 
iurneliai, kad su klausimais 
>atys sau pasidaro daug blo- 
Tiau, griebės kitokių Įmonių, 
^radėjo skaityti koki tai po- 
uipiergalį, kuris esąs Kapsuko 
rašytas ir kuriame esą sako- 
na, kad Baltrušaitis esąs kon- 
rerevoliucionierius, tai ir Kup- 
•eišis toks pat, nes taip Rusi
joj negalį būt kaip Kuprei- 
šis sakęs, tai esąs šmeištas 
orieš Rusiją. Publikoje pasida- 
ė neramu. Vieni šaukia, kad 

’as bolševikas sustotų nesą- 
nones skaitęs; iš publikos buvo 
•eikalaujama, kad kalbėtojui 
luotų klausimus, o tie bolševi
kai pradėjo kelti revoliuciią 
;avo riksmu. Rėkė taip, kaip i 
'ilkai po girią, kad net iš mies- 
o užgirdęs “aniolas sargas” a- 
ėjo į svetainę žiūrėti. Pirmi- 
linkas matydamas, kad jau 
‘rrrrevoliucijai” nėra galimy
bės sustabdyti, uždarė susirin
kimą.

Dabar pas mus tarp vielos 
larbininkų apsireiškė visai ki- 
kita nuomonė apie tą Rusiją, 
negu kad pirmiau buvo. Žmo- 
ičs pradeda į tų bolševikų zau
nas nebetikėti, nes gavo už
girsti apie Rusiją iš tokio 
•mogaus, kuris patyrė ant sa- 
/o kailio Rusijos “rojų” Suda
nas pats darbininkas. Po pra
kalbų visur vien tik kalbama 
įpie A. Kupreišio prakalbas irj 
K'ikiama visi tie bolševikai, I 
kaipo melagiai.

Matote, kada tie rrrevoliuci- 
onieriai priėjo liepto galo.

—Prakalbose Buvęs.

tei nori išmokti 
<eral rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Scottville, Mich.
Ir vėl nelaime. Nesenai “Nau

jienose” buvo rašyta apie teis
mo nubaudimą Slakeno ir Ši- 
vio. Dabar vėl du lietuviai pa
kliuvo į valdžios rankas už 
prohibicijos įstatymų peržen
gimą. Jais yra Benediktas Viz- 
gaudis ir Walter Galvidis.

Rot yra dar daug, kurie ant 
to kelio ir ankščiau ar vėliau 
paklius, jei nesiliaus to biąp- 
raus darbo, valdžia vietos 
kalėjimuose turi užtektinai.

Kiek lietuviai sumoka vald
žiai ir teismams pinigų! Bet 
už tuos lietuvių sumokėtus pi
nigus mes visi lietuviai susi- 
laukiam tik paniekinimo ir 
musų vardo pažeminimo. Bet, 
kaip matyt, tie, kurie verda 
katilėliuose naminėlę, prie to 
yra taip pripratę, kad savu 
noru to darbo nemeta ir va
ro kol tik gali — iki atsidu
ria kalėjime.

Ūkininkų draugija rengia 
vakarienę — draugiškų vaka
rėlį su pamarginimais subatos 
vakare, gruodžio 31 d., Odd 
Fello\vs salėj. Vakarėlis yra 
rengiamas tikslu, kad visi lie
tuviai ūkininkai linksmai krū
voj galėtų palydėti senus mo
tus ir pradėti naujus.

— “Joker”.

Vanagaitis juoksis 
po Naują Angliją
Art. A. Vanagaitis prašo 

mus pranešti, kad jo “Vanago 
Plunksnos” lakios po Mass. ir 
Conn. valstijas. Kartu su pian. 
M. Yozavitu, juokingasis A. 
Vanagaitis skrajos su juoke
liais šiose kolonijose.

Montello, Mass. 28 gruodžio
Nashua, N. H. 30 gr.
Lawrence, Mass. 1 sausio.
Loweil, Mhss. 2 saus.
Athol, Mass., 6 sausio
Worcester, Mass., 8 sausio 
Westfield, Mass. 11 sausio 
Hartford, Conn., 13 sausio 
New Britain, Conn., 14 saus.

IWa^erbury, Conn., 15 saus.
Ansonia, Con., 18 saus.
New Haven, Conn., 22 saus.
Nonvood, Mass., 25 sausio 
Providence, R. L, 27 sausio 
So. Boston, Mass., 29 saus.

Brooklyne, l*biladeilph)ijoj, 
Baltimorėj, Pittsburghe, Dayto- 
ne, vasario mėn. Chicagoje 11 
kovo. “Naujienų” koncerte ir 
18 kovo Meldažio svetainėje. 
Tai ne juokai! — Reportods.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Patliaa 8t, CNcago. III.

JEI jus negalit penėti savo 
krūtimis kūdikį, pasirinkit 

maistą kuris butų maistingas ir 
lengvai virškinamas, kaip geros 
motinos pienas. Duok savo 
kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, genausį mai
stą dėl dėl kūdikių—jis buvo 
vartojamas per paskutinius še
šiasdešimtis devynis metus šim
tų tūkstančių moterų.
Jei Jus prltlųalte mums iitu paskelbimu 
su Juhu vardu ir adresu, arba prisiusite 
mums atvirutę, mes pasiųsime Jums, 
dykai, pamokinimų jūsų kalboje kaip 
penėti Jūsų kūdiki; tbipffi valkų knygutę 
Ir kitokios (domios literatūros. Parsiduoda 
visose vaistinėse ir grosemtse.

THE BORDEN COMPANY 
Bordcn Bldg., New York, N. Y.

Kalėdoms

p>UBLIC utility stakas yra viena geriau- 
siy dovanų kokią jys galite duoti. Tai 

yna praktiška* ir brangi dovana. Suteikite 
savo moterei, numylėtinei, motinai ir pa
darykite savo šeimyną labiausiai užganė
dintą su tokia dovana kuri visuomet neš 
įplaukas. Mokinkite vaikus kaip taupyti 
ir investuoti suteikiant jiems Šerų public 
utility stako.

Visi džiaugsis ta dovana, nes jie žinos, 
kad jus investavot protingai į saugų sta
ką — saugus todėl, kad yra nuolatinis, 
kasdieninis reikalavimai elektros, gaso 
arba transportacijos patarnavimo kuriuos 
šios kompanijos teikia.

SUTIK KALĖDAS SU MUZIKA

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

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

16004F 
16006F

61002E 
16034F 
16Q85F 
16036F 
16045F

16058F
16060F

E4273 
E4362 
E7025 

16009F 
16010F 
16012F 
16016F
16023F 
16037 F 
16038F 
16040F 
16041F 
16044 F 
16048F

Komiški Rekordai A. Vanagaičio:
Karvutė ir Doleris , 
Sharkey Daina ir Munšainukas. 
Reikia Tept, Dalis l ir Reikia Tept, Dalis II. 
Jonas šmikis Keliauna Namon ir Maušiaus Kelionė. 
Girtuokliaus Mėtavonė ir Pasakos ir Stebuklą!.
.Jaunavedžio Pasipkundinias ir Pas Tardytoją. 
Naujas Kareivis ir Dainininkas pas Profesorių. 
Laiškas Nuo Barbutės ir Derybos 
Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.
Jonas Mokina Kariauti ir Pas Fotografą.
Dykai Nieks Neveža ir Kas Bus Be Degtinės.
Sibyro Nelaisvėje ir Lokacija Iš Biblijos. 
Iš VirbaiiaM.s į Kauną ir Kelionė. 
Lakūnai ir šokikai.
Futbolas ir Dzimdzi-Drimdzi.
Esu Ant šio Svieto ir Geriau Dieną, Gėriau Naktį.

Liaudies Dainos
Juozas Babravičius, Tenoras

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

Liuda Sipavičiūtė, Kontralto ir 
Kamila Jozevskaitė, Soprano

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

Jonas Butėnas, Baritonas
Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys.
Kur Upeles Teka ir Viltis. t
Noriu Miego ir Plauke Žąselė.
Oi Mergelę ir Stasys.
Aš Mergytė ir Nesigriaudink Mergužėle.
Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus Kalneliai.
Leiskit l Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai).
Aš Išėjau I Girelę ir Vai Varge, Varge.
Kada Noriu Verkiu ir Ant Ežerėlio.
Lakštingalėlė ir Aguonėlė.
O Kai Aš Pas Močiutę Buvau ir Eina Garsas Nuo Rubežiaus
Mes Be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.
Kalinio Daina ir Mano Gimtine.
Išgėriau Septynias ir Lopšinė:

Duokit 
Šerą 

Saugio 
PUBLIC 
UTILITY 
STARO!

16068F
16067F

E2225
E2226
E7394

E3188
E3191

16075F

E7603

16000F 
16029F
16081F 
16032F

16046F

16054F
16056F
16074F

Dividendai Kas 3 Mėnesiai
Kas 90 dienų geri dividendai yra išmoka
mi. Jie veiks primindami jums kas link 
ateities. Investmentai vis eis brangyn lai
kui bėgant.
Jus galit nusipirkti gerus public uitility 

’ Šerus lengvais išmokėjimais, $10 įmokėti 
ir $10 į mėnesį. Dasižinokit apie specialį 
Taupymų Planą ir kaip galite., padaryti 
savo draugus užganėdintais suteikiant pu- 
blėc utility Šerų Kalėdoms. Vartokit kupo
ną dabar dėl dykai int'orinocijų.

Utility Securities
COMPANY

230 South La Šalie Street, CHICAGO
York - St. Louis - Milwaukee Louisvillc. - Indianapolis • Minneapolis

Utility Sccurities Coinpany,
230 So. La Šalie Street, Chioago, III.

Malonėkit atsiusti man dykai informacijų nurodančių 
kaip aš galiu duoli publtc utility staką Kalėdoms dova
nų. .'Taipgi paaiškinkitIman apie speciali Taupymų Pla
ną Lengvais Išmokėjimais.

Vardas

E7256 
16024F 
16025F

16026F 
16050F

16051F

E2392
E3349

E2356 
E2357 
E3796
E3840 
26028 
26049 
2604 G 
26043 
26026’ 
26027

Musų naujas ofisas randa- H 
si ant kampo La Šalie ii ■ 

Jacksoii Blvtl.

Gatvė

Miestas Valstija

Aido Choras
Neverkit Pas Kapą ir Tykus Buvo Vakarėlis.
Važiavau Dieną—sirpsta Noksta Avietėlės ir Vakarinė daina

Brookiyn’o Kvartetas
Einu Per Dvareli ir Gaila Tėvynės.
Per Girią, Girialę ir Linksminkimės.
Du Broliukai Kunigai ir Per Tamsią Naktelę.

Dainos Kitų Artistų
Pasisėjau Žalią Rūtą ir Ant Kalno Karklai Siūbavo. 
Saulutė Tekėjo ir Ant Maiių Krantelio, J. čižauskas. 
Bernuželi, Nevesk Pačios ir Naktis Svajonėms Papuošta, 

Kastancija Menkeiuniutė, Soprano.
Ka Močiute Padarei? ir Kaipgi Gražus, Gražus.

S. Stanhiliutė ir O. Rudauskaitė. 
J Beržyną Eina Ona ir Atvažiavo Sveteliai, K. Sabonis 
Oi, Motule Ma ir Atneša Diedas Kukulių Viedrą, 

Suidlauskas. 
Kur Josi ? ir Žalioj Lankoj.
Ne Del Tavęs Aš, Mergelė ir Vai Vočiutc Mano, 

Kastancija Menkcliuniutė.
Muzika, Muzika ir Dainuok Sesutė Lepunėlę.

O. Biežienė ir 
Dzingeliukai ir “Dul Dul Dūdelė“ 
Kai Aš Buvau Neženotas ir Kad Galėčiau. 
Voveraitė ir Anksti Rytą Kėliau.

S. čerienė.
Kudirka.

Kudirka.

Kalėdų Giesmės
Gul Šiandiena ir Sveikas Jėzau Mažiausias
Kūtelė ir Gloria. Kun. S. J.
O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis ir 
Ateikite čia Jus Ištikimieji.
Šventoji Iškilmingoji Naktis ir O Ištikimoji Pušis.
EI, Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas.

O. Bežienė ir S. čerienė.
Kai Jau Kristus Gema ir Šventa Naktis, Butėnas.

Struckus.

Miko ir Kipro Petrauskų
Sveiki Broiai Dainininkai ir Ko Liūdit Sveteliai. 
Kur Tas šaltinėlis ir 
Prirodino Seni žmonės Man Jaunam Mergelę.
Lietuva 'Ievyne Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka. 
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birute.
Eisiu, Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nes’voliok.
Šia Naktelę Per Naktelę ir Ant Kalno Karklai Siūbavo. 
Dul dul dūdelė ir Bernužėli Ncsvoliok.
Sveikas Ligonis ir Naujas Ziuponas. 
Laimė ir nelaimė ir Bevaikis. 
Scrantų melagis ir Šv. Rokas.
Danties išravimas ir Snukis dainininkas.
Sunaus logika ir Bevaikis pas daktarą.

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dcl Pianų.
Didžiausia Lietūviy Muzikos Krautuvė Chicagojc, užlaikome didelį 

pasirinkimą, Gramofonų, Pianų ir Radio.

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

Jos Sudrik«»o
3417-21 South Ilalsted Street

Chicago, III. Tel. Boulevard 1705
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Lietuviškos Kūčios

kiti) sunkos
1 šaukštas bulvinio arba kor

ini krakmolo,
Užvirti, pridėti cukraus pa

gal skonies. Skyrium atskiesti 
krakmolą su vandeniu, supilti 
prie verdančios sunkos ir ge
rai maišyti, kad išsilygintų ir 
neprisviltų. Jeigu norima, ga
lima valgyti šiltų, tai gana 1

Parašė žemaitukė

Gal bus įdomu musų mote
rims, kurios pamiršo, arba čia 
gimusioms perskaityti kąip ren
giamos Lietuvoje kūčios. Pa
prastai rytmetyje mažai valgo
ma, tik truputį silkės ir ka
vos, o laukiama pasirodant va
karinės žvaigždės. Tankiausia 
vaikai vakarui atėjus skuba ją 
pamatyti, kuomet pamato, pra
neša šeimininkei, ir ta kviečia 
visus vakarieniauti. Šlubos ker
tėse statomi nekulti pėdai įvai
rių javų, o ant stalo, po stal
tiese dedama šieno, jeigu ne
esama šieno, dedama šakos ka
dagių arba eglių.

Kuomet visa šeima bei sve
čiai susirenka, šeimininkė svei
kina ir visi kiti pasidalija kalė
diniais linkėjimais ir laužo ap- 
lotkas. Paskui paduoda visokių 
būdų prirengtos silkės, su sa
lotais ir bulvėmis. Toliaus pa
duodama žuvis, kukulaičiai su 
grybais, sriubos iš vaisių; to
liaus paduodama, kukulaičiai 
kepti su vaisiais, kukulaičiai 
su aguonom, kisielius iš vai
sių, virti žirniai ir kviečiai su 
pasaldintu vandeniu, avižių 
miltų kisielių, ir įvairiausi švie
ži arba virti, džiovinti saldai
niai. Iš gėrymų, degtinė, alus 
ir vynas. Pavalgius uždegama 
eglaitė, dainuojama iki rytui, 
o paskui važiuojama į bažny
čią.

KUKULAIČIAI i _______
1 * kiaušinius
2 puoduku miltų 
truputį druskos 
miltų kiek reikia 
Suplakti kiaušinius į bliudų,

supilti miltus, sudėti druską 
pagili skonies, viską kartu su
maišyti, gerai išminkyti, iško
čioti pailgus apvalus, kokius 

colio platumo ir tiek pat 
storumo apvalus posmus, su
pjaustyti Va colio ilgio, padė
ti ant išmiltuotos blėties ir kep
ti pečiuje arba virti vandeny
je.

Paduoti su maltomis aguo
nomis, atskiestas vandenyj (vir
tas bet atšaldytas vanduo su 
cukrum). Arba su virtais, su
kapotais grybais, ir sviestu, ar
ba su vaisiu sunka.

— D. V.

KOMPOTAS

Sudėti visokios rųšies, džio
vintų arba žalių vaisių, kelis 
Gvazdikus, užpilti vandeniu, pa- 
gal skonies ir virti. Atšaldyti, 
paduoti stalan su sukorėliais 
(sausainiais) arini karštą, ver
dant pridėjus tapiokos.

Prisiuntė žemaitukė.

VAISIŲ KISIELIUS (KOŠE)

1 puodukas vandens
1 puodukas vaisių (bile ko-

MADOS.

3155. Graži vakarui arba baliui 
suknelė/ Galima siūdinti auksinio 
materiolo bliuką ir aksomo sejoną. 
Dabar toks parinkimas labai madoje, 
ir tos moteris, kurios pasisiūdins 
sau tokį rūbą, nesigailės. Sukirp
tos mieros 16 ir 18 metų ir 36, 38 
40 ir 42 colių per krutinę. Bliukai 
reikia 2% yardo ir sejonui 1% yar- 
dų 40 colhj materijos.

3023. Paprasta kasdien dėvėti su
knelė. Sukirptos mieros 18 metų ir 
36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per kru
tinę.

2858. Svečiuosna dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 16 ir 18 metų. 
Taipgi 36. 38, 40, .42 ir 44 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 2% yardų 
40 colių materijos ir 3% yardų kas
pino.

3166. Graži svečiuosna ir šiaip 
išeiti suknelė. ^Sukirptos mieros, 16 
ir 18 metu taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę, 36 mierai reikia 
2% yardų 40 colių materijos ir 1 
yardaą 40 colių aksomo. v

2859. Typiškas Paryžiaus* Mode
lis. Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3% yardų 
40 colių materijos ir */2 yardo 54 co
lių skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
i centą. Galima prisiųsti pinigus 

^rba krasos ženkleliais kartu su ui- 
<a)tymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

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

(Vardas ir pavardė)

i (Adresas)

(Miestas Ir vaist.)
. . ----------------- -ta

šaukšto , krakmolo. Jeigu nori
ma valgyti šaltą (su saldžia 
mėtomi, bei pienu), reikia dė

ti daugįaub krakmolo, idant 
butų kietesnė. Gali daryti ke
lių spalvų (visokios sunkos dė
ti) ir pilti viena ant kitos, kaip 
vi na bus >užšalus.

— žemaitukė.

KOŠE — PUDINGAS

Išvirti košės, iš ryžių arba 
manos (farina) ne labai kie
tos, sudėti gražiai į molinį Kliu
dą, apipilti sviestu, apiberti ci
namonais, cukrum. Jeigu ry
žių košę vartosite, galima ver
dant įdėti besėklių razinkų. To
kią pat košę galima virti ir var
toti iš avižinių arba miežiniu 
kruopų.

— žemaitukė.

MUSŲ BOBOMS DEC. 24th
GREITI PYRAGAIČIAI *

/
4 puodukai miltų
2 šaukštai sviesto
3 šaukštai juodų aguonų
Ir šalto vandens tiek, kad 

pasidarytų . kieta tešla, tokia 
kaip vartojama makaronams. 
Gerai išminkyti, iškočioti 
colio storumo, supjaustyti ap
skritai ir apiberti stambiu .cuk
rumi. Kepti ne. karštame pe
čiuje. Turi būti trupus.

— Žemaitukė.

MEDULIAI

1 sv. medaus
3 kiaušiniai
3 šaukštai saldžios Smeto

nos
1 šaukštuką sviesto
1 šaukštuką sodos
l šaukštuką maltų cinamo

nų
Vi šaukštuko maltų gvazdi

kų
>/2 šaukštuko orandžių žie

vės
l/i šaukštuko nutmeg
3 puodukus miltų
Viską kartu sudėti, gerai iš

maišyti ir supilti į išsviestuo- 
tą blėtį, kepti karštame pečiu
je 40 minutų. — ž.

MJDAUNINKAI

1 puodukas medaus, ištar- 
pyti

1 šaukštuką sodos
i/2 šaukštuko cinamonų, mal

tų
* % šaukštuko gvazdikų, mal
tų

Miltų- dėkite tiek, kad gali
ma būti tešlą gerai iškočioti 
apie V2 colio storulio. Supjau- 
sty(i kaip tinka, sudėti į iš
vaškuotas Klėtis ir kepti ne 
karštame pečiuje. — ž.

BARAVYKAI

5 kiaušinių Kaltymai, tvirtai 
išplakti, paskui plakant per
mainomis dėti vieną puoduką 
laKai smulkaus cukraus (smul
kus kaip miltai), ir vieną puo
duką bulvių arba kornų krak
molo, geriaus bulvių krakmolą 
vartoti, jeigu galima. Paskui 
pridėti šaukštuką vanilijos, ar
ba smulkiai sukapotų saldžių
jų migdolų. Ant blėties išties-', 
ti vaškuotą popierą ir dėti su 
šaukštu tiek apskritų, tiek pa
ilgų šmotukų, neilgesnių kaip 
3 coliai. Apskritų šmotukų vir
šus apiberti kakao, o pailgųjų 
apiberti tik vieną galiuką. Kep
ti ne karštame pečiuje. Iške
pus, atsargiai išimti ir antroj 
pusei apskritųjų padaryti su 
peiliu duobutes, o pailgųjų, tą 
galą, kuris neapibertas kakao, 
pamirkyti į kiaušinio balty
mą ir įstatyti j apskrito pyra
gaičio padarytą duobutę. Lai
kyti šiltai ir sausai.

— žemaitukė.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
RADIO PROGRAM

CHICAGO STATIONS TODAY

Dovanos kurios vyrams patiks

Bernard Petka’s Men’s
Furnishing Store

(610)

MES GARANTUOJAME
Kad Dastatysime Kalėdoms Naują

Atwater Kent Radio
Nauja žema kaina tik SI 25

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

CENTRAL DISTRICT FURNITURE
COMPANY

Didžiai Apvertintas

Metropolitan Electric

parinkčiausiais Muzikaliais Daiktais

KIMBALL PIANAS

arba Atwater
Kent RadiosBALTIKO AMERIKOS LINIJA

REKORDAI IR GROJIKLIAMS VOLELIAI

Krautuvės
Chicagoje ir Amerikoje

MUZIKALIŲ DAIKTŲ SKYRIAI

(930)
(840)

2215 W. 22nd Street 
‘Ptone C«nal 2591

FOR NAUJIENOS 
READERS

3514-16 Roofievelt Kd 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
.penkis šįmet

šiose Krautuvėse visuomet rasite 
kaip kalėdinių taip f

taucių kalboje. —

Bus 
Jūsų 
dėl Jūsų vaikų vaikų

tai pirmutinė ir'vienintėlė laivinė bendrovė 
kurios laivai pralaužė kelią iš Amerikos 

New Yorko

, Pittsburg—Trio 
Denver—l’lay

Bot Springs —

>XmiRt f0R BtTTERHOMf

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

CHICAGO STATION TODAY 
570k.—K Y W - K I’ K A—526m.

a. m.—Markets; time signals;
ai 11

NEUŽMIRŠTANČIAS KALĖDŲ 
DOVANAS

Co., "Parsiful 
Ųuartel

MH' Kaipo geriausi aparatai sviete ir
IrcSfflfflHI jei iau turitc PianQ» tai bus tinka-

ImT'IbJd] L'ųJMg. miausi Kalėdų dovana dėl jūsų
milinčiųjų. Pas Peoples jus rasite 

V šių setų skaitlingą rinkinį, madų ir 
apkainavimą. Pilnai įrengtų R. C. 
A. arba Atvvater Kent Radio setų 

RCA^Radiola dėl vartojimo elektros jėgos po

• Wilson Bros., 1934 
l^aaaaaaa.^aZXXX1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Suvedant šviesa* ir 
elektros jiegą j nau 
Jus ir senus namus ir 
mainom naujas Įtam
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokt ji- 
mo.

RASITE PEOPLES FURNITURE C0 
KRAUTUVĖSE

21-2:30—Children’s story perlod; 
concert

2:30—Beeitai; wonien’s chib; or
chestra

4— IVoman’s club; artists; orchestra
5— Piano lesson; organ; time sig

nals
6— Markets; Punch and .Indy; en- 

semble
7— Ensemblc; ųuintet; aimanai-
8— Anglo-Persians; theatre stage 

sho\v
9— New York program
10— Feature; Su m ‘n’ Henry; Mū

šio Box
11— 12:30—The Hoodlums; orchestra

820—WJJ1)-WEBH—366m.
10 a. rn.—Ne\vs digest; home t eco- 

nomies
10:30—Organ concert; woman’s 

program
12— Concert; farm program; sym- 

phony
♦—Organ program
2— Children’s program
3— String trio; piano reverie
I— Children’s program; orchestra
i—Symplumy; songs; tlance or

chestra
7— New York concert
8— Musical program; York 

orchestra
J—Duets; piano program
10—Orchestra; songs; vveather;

news
II- 1—String trio; entertainers

980k—WHT—306m.
10 a. m.—VVonian’s hour; pianist; 

taJks

weather (Service repeated 
1-2, 1:30 and 3).

1—Dinner concert
4— VVoinan’s hour program;
5:30—Markets; news reports
(i—Bedtime stories; weather 

chcstra
7— Retoki tales
7:30 Stenographers
8— \Vrigley review
9— Camival; popular program 
10:30—Weather; orchestra; time

signals
620k—WCFL—484in.

10 a. m.—Municipal program
12- Organ reųnest concert 
t—Best hour program
5— Twilight črgan concert
6— Iklucational talk; news 

talk
8-12—Popular program; orchestra 

songs
720k—WGN-WLIB—416ni.

9 a. m.—News summary
10— Home manageinent; music 
1—Organ; readings; piano; time

rinkinį rekordų ir volelių 
ir vėliausių leidimo’ numerių, lietuvių ir kita- 

‘ ). — Ateikite pasirinkti.

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

4177-83 Archer Av., 1922-32 S. Halsted
• M. KEŽAS, Vedėjas. J. NAKROŠIS, Vedėjau.

neužmirštanti dovana dėl _ 
pačių, dėl Jūsų vaikų ir

Rodei J
jiems nesuteikti vienų kaipo i ■■ >' 1- t
šių Kalėdų dovaną ii' padaryti fcj
tarpe jų tą neuŽmiršstantį ĮU

Peoples Krautuvėse visuomet 
rasite Kimball Pianą kokių ius 
norite už tokia kainą, kokia
norite mokėti. Ateikite šian- j/'
diena musų Krautuves. Pas- į|
tebūkite musu ŽEMAS KAI-
NAS ANT KIMBALL GRO- K

JIKLIŲ PIANŲ, kurių turi- w
me didelį pasirinkimą dėl 
prieškalėdinio išpardavimo po

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

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

Čia jus surasite didelj pasirinkimą ir vėliau.* ių 
madų kalniečius visokių mierų. marškinius ša
likus, apatinius, pirštines, kaklaraiščius, pan- 
čiakas, diržus, garter’ius. Prie pirkinių duo
dam dovanas.
4171 Archer A v., prie Richmond St.

Ketveige ir pėtnyčioj kainos atpigintos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

TIESIAI Į LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

Čia gausit gerą patarnavimą atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia įstaiga

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

DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGAI

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

CHtCA»O«»AL CSTATE »O*»O
COOK COUNTV Rt*u ĮSTATE boaro 
chioaoo soaro or unoerwriter»

12—Organ; farin talks; markets; 
weatncr

I—Trio; pianist; reader; sports
t)—Your hour league; feature.
STATIONS OUTSIDE CHICAGO

Evening Trogram
t—CNRT (840), Tor6nto—Vorai
<—KOA (920), Denver—Aggie Ki 

ckol’fs
i—KTHS (780), Ilot Springs—Or

chestra
8 WEA|a (610), New York—Ang

lo Persians
8—WIIO (560), Dės Moines—Prog

ram
8—VV.IZ (660), \’ew York—VVrigley 

music hour to WIIAS„ \VSM, \VL\V, , 
\\.IR and KYVV

8 \VOR (710), Ne\vark—Columbia 
netsvork

8— WS()E (1110), MilwauRec—Pro
gram

8:10—WI IK
Trio

8:30 • -CNRT
.8:30—CNRA
8:30—KOA

school
8:30-WRAI>

String trio
8:30-\V E Al-

Orchestra
8:30— -\VCCO 

tists
8:30—WOS (830), .Jefferson City 

Old-time tunes
!l—CNRA
ir—CNRT

cemble
9— KMBC

Trio
9— KDKA (950),
<)_KOA (920),
9- K'I'HS (780), 

AString ųuintet
9—AVEAF (610), New York—Palm 

program
9—\VFAA (550), Dalias—Band
<)_VV.IR (680), Detroit—Program 
9-\VL\V (700), Cincinnati—Or

9— \\’OR (710), Ncsvark—C dumbia 
network, Cap’n. Kidd program

9—\VS()E (1110), Mihvaukec —Or
chestra ,
9—\VTAM (750), Cteveland—Prog
ram

Sunday, December 25, 1927
2|5. g M — \VEVB (Dd>s —

York City — 1220 KC
12-30—\Veissmantte’s Entertainers
1.09_Mr. and Mfs. Chatterbox 
2;(MI—Debs String Ųuartet
2:20—Prof. leannette Murks, 1 oet- 

ry Workshop
2:35—Debs Opera 

sulos
Debs Opera 
Debs String

KAINOS LAIVAKORČIŲ 
Į KLAIPĖDĄ

Trečia klesa .......... ............  $107.00
Ten ir atgal tiktai ....... $181.00

Turistinė III klesa .... ,.....  $117.00
Ten ir atgal tiktai ....... $196.00

Valdžios taksai atskirai

“LITUANIA” .... Jan. 31
“ESTONIA” .... Febr. 21
“LITUANIA” March 13

Žiniom kreipkitės į bendrovę: • 
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.
t

Paul Baltutis & Co.
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno‘ P. Ewald
S. L. Fabian
Vinc. Milaslewicw 
Naujienos
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank\ 
J. J. Zolp
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacobson,

3327 S. Halsted St., Chicago, III. 
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th St„ Chicago, UI. 
1723 West 47th St., Chicago, III. 
1739 So. Halsted SU Chicago, III.
726 West 18th SU Chicago, III.
3255 So. Halsted St., Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, III 
4559 So. Paulina St., Chicago, III. 
2201 W. 22 St., Chicago, UI.
1103 — 4th St., Sioux City, Iowa.

-iv - ———      i

IMPERFECT IN OR1GINAL J
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HAUJir-NOS
The UtheanlM Daily Neva

Bditor P. GRIGAITIS 

17N Soeth Malatei Street 
Ckkaio, I1L 

Talephone Rooeevelt S6M

Subacrlption Rateei
|8.W per year in Canada
17.00 per year outaide of Chlcago.
18.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered aa Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at tha Poat Office 
of Chicago, III., under the art of 
March 8rd 1879.___________________

Naujienom eina kasdien, ttakirlaat 
eekmadieniua. Laldtia Naujiena Ben
droji, 1789 So. Halatad St., Cbicago, 
01 — Telefonai: Rooaaralt 85M.

Vžaimokljlmo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metam* ----- - -........,..........
Puaei meti ------ ---------------
Trims mtaeaiama -----  ,, ,,
Dviem mlneaiame - - , __
▼lenam miaeaiul .......

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija.........................
Savaitei - -.....
Mineliui „__ __—- —-

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoje, I valdžios nuvertimą.
Metams .....
Pusei meti
Trims minesiama
Dviem mlnesiaoM 1.26 |
Vienam mtaedui —— .76

Lietuvon ir kitur uialaaiauaei
(Atpiginta)

98.09
411
160 
1.M
.76

Laiškas “Naujienų” Redakcijai
Gal “Naujienų” Bedakcija kaip šv. Jurgio bažnyčioje — 

supranta geriau, negu aš, kas 
toji “Draugo” visuomenė.

1926 metų gruodžio 17 die-
76c nos “pučą”, Lietuvos teisėtos

musų vi-
I suomenė sutiko, kaipo naktinių
žmogžudy užpuolimą. Visi tei-

1.76 singi žmonės Lietuvoje ir visa
me pasaulyje piktinosi tuo dar
bu. Perversmo rezultate atsi
dūrė pavojuje Lietuvos nepri-

18.10 klausomybė. Taigi, šitų faktų
- J-JJ akyvaizdoje, ką “Draugas”
“ vadina “visuomene”, kuri tai

Metami __
Puaai __
Trima •aAnaaiama rn_ , ,M 116

'piktadarybei pritarianti?
orderiu rartu av uaaakynM.

VOKIETIJOS IfARBlNINKV LAIMĖJIMAS

Kai prie demokratinės vai
zdžios buvo suspenduotas algų 
mokėjimas kunigams ir pradė
ta rūpintis Komos bažnyčios 

į nuo valstybės atskyrimu (kad 
Lietuvoje butų taip, kaip Ame- 

Vokietija rengėsi rikos Jungtinėse Valstijose)., 
Mat, geležies ir tai kunigams ir kunigų suagi- 

i fanatikams tikrai 
atmosfera Lietuvos buvo prit

vinkus”. Taip. Kunigai vis- 
i ką darė,

Besiartinant naujiems metams, 
su didele baime prie stambaus krizio. _ 
plieno pramonininkai buvo pareiškę, kad jie nieku bu- 
du nepildysią arbitracijos teismo nuosprendžio, kuriuo, v^nkua>» 
diibtuvėse tuii būt įvesta 3 vai. darbo diena ii trys at- darė, kad valdžia neatskir- 
mainos (šiftai) darbe. Darbininkai buvo taip pat griež- tų “bažnyčios pelių” nuo vais
tai pasiryžę streikuoti, jeigu darbdaviai tam nuospren- tybės iždo. Su kunigais ėjo 
džiui priešinsis. i burehs karjeristų.

j Reikia dar priminti ir visą
Bet pastaromis dienomis pavojus konflikto, kuris .eilę bylų, kurias “bedievių ir so- 

butų galėjęs suparaližiuoti Vokietijos pramonę, beveik cialistų valdžia” buvo užvedusi 
išnyko. Reicho (imperijos) darbo ministeris pranešė Pr^s krikščionių d 
visuomenei, kad valdžia nepakęs pramonininkų sabota- r ’ - - .7-
zo ir, jeigu jie gerumu nepasiduos arbitiacijos BUO-.muįjnis prezidento Griniaus 
sprendžiu!, tai ji dės visas pastangas juos priversti, jo minjsterių darbas, paėmus 
Kadangi Vokietijos darbininkai yra gerai susiorgani- valdžią į savo rankas, buvo — 
zavę ir valdžia žada jų pusę šitame reikale paremti, tai savo a,8U sumažinimas. O prieš 
beveik nėra abejonės, kad geležies ir plieno trustui teks tai Knkdemų Karvelis imdavo 
nusilenkti.

Detroite — katalikai parapijo- 
nys savo kleboną, Kazimierą 
Skrypko, prie altoriaus mišias 
laikantį, nurėdė ir iš bažnyčios 
išvarė Be reikalo tad kunigai 
išsivaizduoja, kad jie amžinai 
galės palaikyti savo galybę, 
versdami žmones avimis ir už- 
drausdami jiems be dvasios 
vado leidimo galvoti.

Vagis, bėgdamas su pavogtu 
daiktu, šaukia: “Laikyk vagį!” 
Taip ir “Draugas” šaukia, kad 
prie iMirversmo pernai metais 
“smarkiai ruošėsi komunistai, 
bolševikai”. O kas gi nežino, 
kad Lietuvoje bolševikų (ne
skaitant jaunų žydukų) beveik 
nėra? Socialdemokratų tai 
daug, ir socialdemokratai yra 
griežčiausi bolševikų priešai ir 
todėl tikriausi Lietuvos gynė
jai nuo visokių bolševikiškų 
perversmų. Bet Chicagos kuni
gų organui tiesa nerupi. JP 
sai, kaip ta sufanatizuota da
vatkėle, visus, kurie neina į 
bažnyčią, vadina “bolševikais”.

Jam rupi šiandie pateisinti 
žmonių akyse tą nedorą, nak-

sjų to stebuklingojo miško me 
džius naudoti prekybos reika
lams. Dabar miškas vadina
mas “tautos parkas”, priklau
so valdžiai ir tarnauja vien 
moksliškiems tikslams. Bran
gių suakmenėjusių medžių vo 
girnas baudžiamas didele pini
gine bausme (5,000 dolerių) ir 
kalėjimu. Tik tokiam įstaty
mui veikiant, musų ir ateities 
karta galės gėrėtis tuo be ga
lo gražiu gamtos padaru. Gar
sus Amerikos rašytojas Edga) 
Joc panaudojo to miško ap
rašymą vienam apsakymui ii

J “1002 naktis”, tuo 
malkų. Didelis buvo jų nuste- norėdamas sulyginti to miške 
bimas, kai po kiek laiko neg
ras, uždusęs, be galo nusigan
dęs, atbėgo atgal ir pranešė, 
kad miške medžiai užburti: 
joks kirvis negali jų įkirst. Su
dominti tuo keliauninkai visu 
buriu nuėjo į mišką ir įsiti
kino, kad senis negras dalinai 
sake teisybę. Miško medžiai bu
vo akmeniniai.

Suakmenėjusių medžių žmo
nės jau gana senai užtinka,

Akmeninis miškas. 
“Grosvenor” laivo 

tragedijos pėd
sakai

Arizonos valstijoj yra viete
lė, nepaprastai stebinanti ke
liauninkus. Tai suakmenėjęs ga
na didelis miškas.

Pirmieji tą įdomią vietą prieš 
septyniasdešimt metų surado 
paprasti aukso ieškotojai. Su
stoję vėlai vakare nakvynei p 
prie upės, jie pasiuntė savo 1 1 , *WMT***C£ T IV
tarną negrą į netolimų miškų pavadino jį

ties paukščių atliktą Respub- daugiausia kalnuose, tarp uo-

Kaip Maksimai Gor
kiui išmušė šonkauli

žinomas rusų rašytojas Mak
sim Gorkij gyvena Italijoje, 
les serga plaučių liga.

Nesenai jį aplankė rašytojas 
Leonovas. Tarp kit ko jis pa
pasakojo jo iš Gorkio lupų gir- 
lėtą istoriją, apie tai, kaip 
garsus rašytojas nustojo vieno 
4avo plaučio.

“Aš turiu atkrėstą plautį!” 
.įasakė Gorkij.

Ir ji? papasakojo istoriją. 
Kadaise, jaunatvėje Gorkij at- 
5jo j kaimą Kandibovką. Tuo 
aiku Kandibovkoje vienas vy- 
as “mokė” savo žmoną ištiki

mybės. - Mokslo priemonės bu- 
pusios vadelės, batai, baslis ir 
•panašus įrankiai. Paskui “pa
moka” buvo perkelta iš uždaro 
buto į gryną orą. čia vyras 
pririšo žmoną už rankos prie 
nukinkyto arklio pavalkų, sėdo 
į ratus ir išvažiavo į lauką, ra- 
gindamas botagu ir arklį ir 
žmoną. Toks “mokymas” tę
sėsi keletą dienų.

Ir štai Gorkij pamatė, kaip 
vyrelis išvedė nuogą ir sukru
vintą savo žmoną ir pradėjo ją 

. Didelė minia žiurėjo

—krikščionių demokratų 
partijos vadus, sąryšyje su val
stybės pinigų eikvojimais. Pir-

> ir

net tris algas kartu
Kunigams ir karjeristams 

pergalę ruP<M0 visa tai paslėpti ir su
naikinti valdžią, kuri 
vo dvasiškų tėvelių 

. Tai ve
Lietuvos

Vokietijos darbininkai tuo budu laimėjo 
ant galingiausiosios savo darbdavių grupės. Bet ar jie 
butų laimėję, jeigu jie neturėtų jokios pajėgos politi- apetiums.' ' 
koje? Žinoma, ne. ♦ ‘“tvinko” ta

ra!
Sąmokslas 

visi drebėkite prieš baisią ku
nigų galybę. Jie visuomet juk 
kala žmonėms į galvas, kad jų 

Vakarų Baltarusi- galybės nė peklos vartais ne
pergalės. Bet keista, k'ad pas
taruoju laiku krikdemai jau ir 
patys pabrukę uodegas dejuo
ja dėl savo buvusiųjų partne
rių, smetonininkų, akyplėšišku- 
mo. \ x

Kai aš girdžiu tuos kunigų 
pasigyrimus savo galybe, tai 
man prisimena rusų priežodis: 
“Sobaka, čto laješ? Volkov p il
guoju. Sobaka, čto chvost 
podžala? Volkov bojus!”

Dar visai gerai atsimena,

NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAI”

LietUVOjS,
jos, Vakarų Ukrainos ir.Latvijos komunistų komparti
jų centro komitetai išleido ilgą atsišaukimą į tų šalių 
“darbininkus, valstiečius, kareivius ir visus darbo žmo
nes”, ragindami juos ginti Lietuvos nepriklausomybę.

Aiškus dalykas, kad tai ne Lietuvos, Lenkijos, Vo
kietijos ir t. t. darbininkų balsas, bet tik Rusijos dikta
torių “prikaz po voiskam”. Maskva, prisidengdama 
įvairių “kompartijų” vardais, sakosi esanti susirūpinu
si dėl “baisaus pavojaus”, kuris grasinąs Lietuvai iš 
lenkų Pilsudskio pusės, ir skelbia obalsį: “Šalin rankas 
nuo Lietuvos!”

Visai panašiai, ir be- 
Kauno srnetoninin- 
fantazijos ir melo,

įvykinta.

Bet jeigu šalin rankas nuo Lietuvos, tai kodėl ne-; 
atitraukia nuo Lietuvos savo grobuoniškų nagų pati 
Rusijos bolševikų valdžia? Mes jau esame daug kartų 
pažymėję tą faktą, kad bolševikų globoje dar ir šiandie, 
tebėra gatavai paruošta Lietuvai “darbininkų ir valstie
čių valdžia” su Kapsuku priešakyje. Niekuomet nebuvo 
girdėt, kad Maskva tą “valdžią” butų likvidavusi. Na,' 
o jeigu ji ją užlaiko, tai reiškia, kad bolševikai dar ne- ’ 
atsižadėjo savo tikslo padaryti Lietuvoje ginkluotą per-' 
versmą ir užgrobti ją.

Minėtame atsišaukime Maskvos diktatoriai, savo' 
pakalikų “kompartijų” lupomis, sako, kad Pilsudskis 
“po priedanga k^vos su fašizmu ruošia sukilimą Lietu
vos socialdemokratų pardavikų gaujos, kuri Lenkų so
cialistų partijai tarpininkaujant padarė sąjungą su 
Pilsudskio fašistų vyriausybe.”
■Veik tais pačiais žodžiais, kalba ir 
kai. Bet tose kalbose yra daugiaus 
negu tiesos.

Tečiaus, kuomet Maskva dar 
galvoti “socialdemokratų gaujos sąjungą su Pilsiids-į 
kiu”, Lietuvos komunistų gaujos su‘ Rusijos
bolševizmu jau senai yra Įvykęs faktas. Kuomet Mask
vos raudonoji armija anąmet buvo atėjusi plėšti Lietu-' 
vą, tai SU ja/ėjo ir Kapsukas, ir Angarietis ir visa ta 
šaika, iš kurios susidaro vadinamasai “Lietuvos komu
nistų partijos ceptro komitetas”.

Kai paskui Lietuvos žmonės paėmė lazdą Maskvos 
plėšikams ir išvijo juos lauk, tai su raudonosios armi
jos bandomis išsinešdino ir Kapsuko-Angariečio klika. 
Ir šituos pardavikus Maskva da ir dabar tebešeria, kad 
jie galėtų, pirmai progai pasitaikius, vėl maršuoti į Lie- studentė ir jos vyras, 
tuvą ir atsisėsti žmonėms ant sprando.

Akyvaizdoje šitokių faktų, Maskvos ir jos penimų

Ą

netarna- 
dideliems 
dėl ko ir 
atmosfe-

Dabar

likos Konstitucijos išniekini
mą, todėl jisai ir plepa 
“bolševikišką revoliuciją”.

Savo antradienio laidoje ji
sai žadėjo parodyti faktus, bet 
vieton faktų pasirodė tik tušti

lų, kur yra daug mineralinių
al)Ie šaltinių. Suakmenėjęs Arizonos

miškas yra vienintelis ir di
džiausias. Dideliame plote čia 
guli ir stačiai stypso milžiniš
ki suakmenėję medžiai. Visi

plepalai ir aiškios melagystės.' jie beveik neturi šakų. Tų me- 
Savo editorialo pabaigoje jisai'džių didumas įvairus. Suak- 
taip laimina niekšišką gruodžio menėj ę. medžių kamienai dau- 
smurtą: l gumoj suskilę, bet taip lygiai,

“Be vieno kraujo lašo, be J 
vieno šūvio įvykdyta pervar
tas, atimta valdžia ią valsty-L. 
bę žudančių rankų”. j, 1

Ir už tai, vadinasi, 
ninkams priklauso garbė, 
demokratinė valdžia, vengda
ma suirutės krašte, susilaikė 
nuo kraujo liejimo!

Taip galvoja ne visuomene, 
bet tie, kurie nori visuomenę | čiant, tas akmeninis miškas ži- 
apgauti! Tylintis. į ba įvairiausiomis spalvomis,

__________________________ lyg padarytas iš brangių ak
menų, iy žmogus, į j j pakliu-

Rado Žmogaus kaukolę vęs, jaučiasi kaip užburtoj ka- 
ralijoj.

Dabar jau daug to/nepapra
sto miško medžių sunaudota 

Į įvairiems pagražinimams ga^ 
minti. Iš jų daromi gražus in
dai, sagtys, statulėlės ir t.t.

Lankantiems šį nuostabų 
mišką keliauninkams labiausia 
įstringa į akį akmeninis tiltas, 

I pačios gamtos padarytas. Gi
laus slėnio krantus jungia sto
ras akmeninis medis. Medis 10 

ilgio ir 
laisvai

gražiai, kad rodosi lyg kas 
juos supiaustė. Suskilo jie nuo 
karščio, šalčio’ ir drėgmės vei- 

Suakmenėjusių medžių 
yra visokių. Vieni jų tuščia- 

smurti-Z viduriai, kiti turi granito iš
kąri ! vaizdą, dar kiji skaidrus, kaip 

blogos rųšies stiklas. Bet vi
sų medžių aiškiai matosi me
tiniai augimo sluoksniai, nar
veliai, žievė, 'šerdė. Saulei švie-

20,000 m. senumo 
Gibraltare

Tą radinį mokslininkai didžiai i 
įvertino ir mano daugiau dar; 
rasti. Tuo susirūpino Paryžiaus 
Institutasxde Pateontologie IIu- 
manie.

kodel 
gyvy*

I pėdų storio, 117 pėdų 
persišviečia. Juo visai

; vaikščioja žmonės.
Dabar pažiūrėkime, 

| tas milžiniškas kadaise
bės pilnas miškas suakmenėjo, 

I ir medžiai nenustojo paprastų 
j medžių savybių: turi narve

lius, metiniais augimo žiedus 
ir t.t. Mokslininkai . ilgai dėl 
šito laužė galvas. Galutinai iš
aiškino tos gamtiškos meita- 
morfozos priežastį vokiečių bo
tanikas, prof. Kuntz. Keliau
damas aplink pasaulį, las mok
slininkas aplankė ir akmeninį 
mišką, čia jis pastebėjo, kad 
miško pakraščiuose medžiai 
tik pusiau suakmenėję. Tas 
vyksta nuo daugelio minerali
nių šaltinių žemėj. Vanduo, 
turtingas įvairių mineralų prie- 
maišais, įsisiurbia kartu su 
maistu j medį ir palieka ja
me mineralus. Per ilgus šimt- 
meCius medis visiškai Muakroe- 

neja. D((bar tų mineralinių šal
tinių akmeninio miško apylin
kėse nėra, bet jų buvimą 
senovėj liudija vulkanų lieka
nos, didžiausi lavos laukai, už-

1 gesę krateriai.
Akmeninis miškas dar nese

nai pergyveno labai didelį pa
vojų. Verteivos pamatę, kaip 
branginami ir greitai išperka
mi padaryti iš suakmenėjusių 
medžių įvairus papuošalai, su
manė įsteigti miške didelį fa-

Rebecca Bralley Kogers, 22 m., buvusi 'Texas universiteto 
Ji buvo teisiama už apiplėšimą viėno 

Texas banko, iš kurio ji paėmusi $1,000 ir pabėgusi automobi
liu. Pinigai jai buvo nereikalingi ir jais nesinaudojo, mokinosi 
irgi labai gerai, tad buvo spėjama, kad tą‘ plėšimą ji papilde briką tiems dirbiniams gamin- 

pastumdūlių plepėjimas apie Lietuvos nepriklausomybę' protiniai pavargusi, laikinam pamišimui užėjus. Tečiaus teis- ti. Bei Amerikos mokslininkai 
yra vertas tiek, kiek šuns į mėnulį ambrijimas! mas ją nuteisė 10 metų kalėjiman. pasirūpino, kad valdžia uždrau-

nepaprastumą su fantastiško
mis garsios šacherezados “1001 
naktis” pasakomis.

Taip tai aprašo tą akmeni
nį mišką vienas laikraštis. 

* # >
Danų etnologas, C. Kedsted 

Pederson, kuris tyrinėjo piet
rytinę Afrikos dalį, surado, 
taip sakant, “išblukusius” neg
rus, kas Afrikoj yra tiesiog ne- kinkyti. Didelė minia žiurėjo 
paprastas dalykas, lic negrai H sceną ir visiems buvo lin- 
gyvena apie 150 mylių nuo jU’fksma. Čia gi stovėjo ir popas.

—Na, aš jam ir sakau, pasa
koja Gorkij:

“Ką jus, .tėveli, ramiai žiū
rite?

O jis tik šypsojosi, čia' aš, 
aikliai prisipažino Gorkij, ne
išsilaikiau ir drožiau... vadina
si,..'tėveliui į ausį!

Tuomet visas kaimas šoko 
mušti Gorkį. Mušė ilgai. Mu
šė rankomis, spardė ir visokiais 
kasdieninio namų vartojimo 
daiktais daužė. Paskui, maty
dami, kad Gorkij jau nebeal- 
suoja ir laikydami jį jau už
muštu, įvertė į ratus, nuvežė 
ir išvertė balom Balos drėg
numas atgaivino Gorkį. Jis 
prišliaužė iki kelio, o iš ten 
kažkas nuvežė jį ligoninėn. Vė
liau jiasirodė, kad vienas plau
tis likviduotas”. [“L. Ž.”].

ros kranto, kur prieš 145 me
tus sudužo britų laivas “Gros
venor”.

Pedersono atradimas paska
tino z “Grosvenoro” tragedijų! 
rekordus peržiūrėti. Laivas iš 
plaukė iš Imįijos 1782 m.» su 
brangių daiktų kroviniu. Tarp 
pasažierių buvo valdininkai, 
pirkliai ir karininkai. Kai ku
rie jų važiavo su savo žmo
nomis ir vaikais. Rekordai ro
do, kad “Grosvenor” laimingai 
perplaukė Indėnų vandenyną. 
Beplaukiant tačiau ištiko dide
le audra, ir laivas priverstas 
buvo permainyti savo kelionės 
kursą. Prie pat Afrikos 
to laivas užplaukė ant 
ir sudužo. Pasažicriai ir 
viai išsigelbėjo. Bet ant 
to juos ištiko kita nelaimė 
neturėjo nei maisto, 
kamo 
linkui 
nūs.

Jie 
tarimą. Buvo nutarta sudary
ti dvi grupi. Viena grupe tu
rėjo eiti į pietus, kol pasieks 
baltodžių kolonija, o kita — 
su vaikais ir moterimis nu
tarė eiti giliau i sausžemi mai
sto ir vandens ieškoti.

kran- 
uolos 
jurei- 
kran- 

Jie
nei tin- 

vandt ns, o tuo tarpu ap
gyveno laukiniai žmo-

padarė tarp savęs pasi-

to būrio, kuris ėjo į pie- 
tik keturi baltodžių kolo- 
pasiekė. Kiti žuvo nuo Ii-

tus, 
nijų 
gų ir kovoj su laukiniais žmo
nėmis. Praėjus 117 dienų nuo 
ištikimo nelaimes juroj, ketu
ri gyvieji dasigavo iki olandų 
kolonijos, kur šiandien randa
si Port Elizabeth.

'lapo pasiųsti kareiviai į tą 
vietą, kur turėjo būti antroji 
grupė. Bet tuo tarpu antroji 
grupė pasidalino į dvi dali. Po 
trijų mėnesių ieškojimo karei
viai surado mažesnį būrį. Bet 
nei vaikų, fiei moterų tame bū
ryj nebuvo.

Kitas būrys dingo Afrikos 
džiunglėse. Jokių žinių apie jų 
likimą nebuvo gauta. Keliems 
metams praėjus, pulkininkas 
Gordon aplanke tą vietą ir pa
tyrė, kad europiete gyveno su 
negrų valdovu. Esą, ji tankiai 
verkusi benešiodama juodą vai
ką.

Vėliau olandų viršininkai pa
tyrė, kad džiunglėse gyveno 
kelios uti&lij moterys, kurios 
auklėjo vaikus. Grįžti Anglijon 
jos atsisakė, nes j aule, kad 
jų gyvenimas visvien jau su
ardytas.

Pedersono suradimas balts- 
ganų negrų ,apie tą vietą, kur 
įvyko “Grosvenoro“ tragedija, 
duoda pagrindo manyti, kad 
tai anūkai į džiungles pate
kusių baltodžių moterų. Pasak 
Pedersono, tie ypatingi negrai 
atrodo, kaip arabai arba pietų 
Europos gyventojai. Jie esą la
bai ramus ir savo bildu griež
tai skiriasi nuo juodųjų negrų, 
taip kurių jie gyvena.

STRENDIEGLIS LUMBA 
GO REUMATIZMAS

Greita, Tikra Pagalba su 
Red Cross Kidney 

Plasteriu
Kam kentėti kitą dieną, kuomet 

šis nuostabus plateris gal greit pa
gelbėti Jums šioje nelaimėje? Red 
Cross Kidney Plasteris panaudotas 
prie skaudamos vietos, teikia Šilumą, 
pagalbą ir komfortą. Gyduolės per
sisunkia i skausmo apimtą vietą ir 
tarsi magišku budu pašalina visus 
skausmus.

Raudona flanelė užpakaly palai
ko šilumą ir padeda gyduolei per
sisunkti per odą i skaudamus mus
kulus ir sąnarius. Mėgink Red Cross 
Kidney Plasterį šiąnakt ir įsitikrink 
pats, kaip greit ši sena gelbstanti 
gyduolė pašalins strėndicglj, reuma
tizmą ir lumbago. Visose vaistinėse.

SHOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
PEOPLES BANK 

| 47 St. & Ashland Avė.

GYVENAMAS
Mėnesinis Žurnalas

OOO W. 52nd Street 
Chicago, III.

Te!. Boulevard 3669

Patogiausias
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ

Metų - Dabar

Prenumerata metama 
PunčI metų
Kopija ..........................
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Devynioliktojo Amžiaus Kultūra
(H. Eisler). *

(Tęsinys)
Išžiūrėsime svarbiausias dis

ciplinas. Teologija XIX amžiu
je daug ko mokslui nusileido; 
ji liko pasiekiama kritiškai dva
siai, istorijai, filosofijai ir psi
chologijai. Protestantų teolo
gijai daugiausia sveria šlejer- 
macherio, Bauro, T). Fr. Štrau
so, Ritšilerio, Kaftano, Garna- 
ko veikalai. Filosofija pirmame 
XIX amžiaus trečdaly turėjo ne
maža įtakos atskiriems moks
lams, kultūros gyvenimui aj>s- 
kritai imant. Tat įžymių idea
listinių sistemų amžius, iške
liančių dvasios pradų, kaip “aš” 
(I. G. Fichtė t 1814), kaip ab
soliutų (šeling t 1854), kaipo 
protą (Gegei t 1831), kaip va
lią (šopenhauer f 1860) pasau
lio principu, — smarkaus dia
lektinio, grynai spekuliatinio 
protavimo ir, kartu nepaprasto 
pasitikėjimo žmogaus gabumais 
amžius. Kaip reakcija paskum 
pasirodo pozitivizmas (O. Kont. 
t 1857) ir materializmas (K. 
Fogt, Molešot, Biuehner), kurį 
laiką viešpatavęs gamtininkų 
būreliuose ir plačiuose visuome
nės sluoksniuose, — atatinka
mai pablaivėjus, po nepapras
tai spekuliatinio filosofijos pe
riodo, ir pakilus gamtos moks
lams, technikai ir praktiškam 
laiko dvasios charakterirri ap
skritai. Tačiau filosofija pama
žu vėl įgyja malonės, vėl turi 
įtakoj atskiriems mokslams, pa
ti atsistojusi ant moksliško ma
to, pasilikdama savo specifinį 
filosofinį pagrindą. Nuo šeštos 
dešimties metų ne kartą buvo 
girdėti šauksmas: “Atgal prie 
Kanto” ir pradėjo plačiai domė
tis pažinimo teorija. Šalia ]x>- 
zitivinių galvotojų (Mil’is, Fe- 
jcrbach, Diuring, Avenarijus, 
Maks ir kiti), mes randame fi
losofų. nevengiančių metafizi
kos, kaip antai, Zotze, Fechner, 
E. F. Bartman, Vundt; ypač šis 
sėkmingai nustatė ryšį tarp fi
losofijos ir moksliško darbo. 
Evoliucijos teorijos sistemati- 
zatorius buvo Herbertas Spen- 
seris. Gnoseologiškas ir etinis 
skepticizmas, išvirtęs7, “valdžia 
siekimo’,, “visų vertybių per- į 
vertimo” ir “antžmogio,” filo-

moji kalbotyra (Bop, Grim, 
šleicher ir 1.1.) vėl atgaivino
filosofiją. Atsirado sanskrito- 
logija, egiptologija (Roseto ant
rašo suradimas 1799, ieroglifų 
išskaitymas), asiriologija (G. 
F. Grotenfendas išskaito danti
raštį, Baulinsono, Lajardo, Bo
to, Operto, E. šrodero, Fr. De- 
ilčo tyrimai). Kasinėjimai Me- 
so|>otamijoj, Mažoje Azijoje, 
Trojoje, (šliman, Dorpfeld) 
Graikijoj žymiai pastūmėjo ar
cheologiją tolyn. Gausingos iš
kasenos, liudijančios priešisto
rinę būklę, turėjo didelės reikš
mės antropologijai ir pirmykš
čius istorijos išsipietojimui (Bu
še de Pert, Mortilije, Lebok, 
Genies ir kiti). Bastiano, Ra- 
celio, Posto ir kitų triūsas pa
dėjo pagrindą dar nebaigtam 
iki šiol etnologijos pastatui; tam 
mokslui papildyti tarnauja 
Steitalio . Laceruso įkurta ir 
Vimdo iš j>amatų peržiūrėta 
kolektivinė arba tautos psicho
logija, teisių ir religijos lygina
mieji mokslai.

Teisių mokslas pradžioj buvo 
istorinės mokyklos įtakoje (Sa- 
viniji), prieš kurią stojo filoso
finė teisinė srovė (Tibo); abu 
vienpusiškumai paskui stengėsi 
susitaikinti.

Iš gamtos mokslų astrono
mija smarkiai pažengė tolyn, 
patobulėjus teleskopui ir ki
tiems aparatams, o taipgi išana
lizavus spektrą. (1815 m. Fran- 
gofero linijos; 1861): Rirgof ir 
Bunzen). Buvo atrastas Neptū
nas (Halė 1861) ir daugybė ki
tų žvaigždžių, daugiausia žvai
gždžių žemėlapių pagalba; sta
tomas didelis skaičius observa
torijų. Verner (41817), neptu- 
nizmo gynėjas, pakėlė geologi
ją mokslu, kurį plėtojo L* F. 
Buch (t 1853), didžiausias vul
kanizmo šalininkas. Katakliz
mų teorijai priešindamasis, A. 
Leil’is pastūmėjo tolydinės 
transformacijos mokslą; tačiau 
pastarais laikais vėl nusileidžia
ma senajai teorijai. Didelę pa
žangą XIX amžiuje padarė ge
ografija. K. Ritero, A. von 
Gumbolto, Geigi, Richgofeno, 
Racelio (antropogeogr a f i j a) 
darbų ir daugelio mokslo eks-

(Pacific und Atlantic Photo)

Francuzų aviatorius grafas 
Jacųues de Lessęps, kuris žuvo 
St. I>awrence upėj, skrendant 
iš Gaspe į Vai Brilliant, Quebec 
valst. Jo lavonas iko juros iš
mestas Newfounland pakraš
čiuose. Ten jis ir bus palaido
tas.

deno fizinę chemiją.
Biologijos mokslai, buvę pra

džioje visai natūrfilosofijos įta
koj, turėjo daug naudos iš 
kvantitatinės pažiūros į gamtą; 
pastaru laiku, tiesti, prieš “me
chanizmą” stoja “neovitaliz- 
mas,” atnaujinąs gyvybės prin
cipo mokslą nauja forma (“do
minantai”: Reinkė). Rųšių iš- 
siplėtojimo mokslas, skelbiamas 
Erazmo, Darvino, Gėtės, La- 
marko, Sent-Kero, Okeno ir ki
tų, buvo Č. Darvino (1859) su
tvirtintas nauja naudinga, teo
rija, kuri svarbiausiu biologijos 
evoliucijos faktorių laiko “ko
vą dėl būties”, “gamtos parin
kimą” (natūrai seleetion). Dar
vinizmas pabrėžia bendrą rųšių 
giminystę, o tat buvo nepapras
tai naudinga mokslui (E. Genei 
ir kiti). Vienpusiško darviniz
mo kraštutinumai sukėlė nese
nai pasirodžiusį savotišką “ne- 
olamarkizmą.” Didelės įtakos 
evoliucijos idėja turėjo ir turi 
lumanitariniams mokslams, fi- 
osofijai, sociologijai, etikai, es
tetikai ir t.t. Zoologijai ypač 
svarbu šteideno ir švano išgvil-

dent?:: ’■ t ”nv'lns, tai pat 
lyginamosios i..u'-Gm’.jos (mor
fologijos) ir embriologijos (K. 
E. F. Ber ir kiti, Gekel: “Pa
grindinis biogenetinis dėsnis) 
tyrimai. I. Miuler (t 1858) 
pakėlė fiziologiją tikru mokslu; 
tam mokslui didelius indėlius 
įdėjo dar Fluraus, Klod Bernar, 
Brinkė, Diubua — Reimon, 
Liudvig, Helmgole, Libich (me
džiagų apykaitos mokslas). Me
diciną pirmame XIX amžiaus 
trečdaly slegia natūrfilosofija; 
tuo metu prasideda taipgi (Ila- 
nemano sudaryta) homeopati
ja. Bet paskui į mediciną įsi
skverbia sveikas gamtos moks
lų protavimas; fizinė diagnosti
ka (klausimas steteskojK) pagal 
ba liek visų pripažinta (Skoda, 
Rakitanskis). Virchovas įkuria 
celiularinę patologiją, Paster 
suranda gyvių gemalus ore, 
Koch — bacilas, ligų priežas
tis; Lister įveda antiseptinį gy
dymą, papildytą vėliau asepti- 
niu, o tat iš savo pusės, suke
lia didelę chirurgijos pažangą. 
Skiepijimas, Dženerio pradėtas 
XVIII amžiaus pabaigoj, XIX 
amžiuj išsiplėtoja gydymu iš
rūgomis. Ant visai naujų pa
grindų statoma psichiatrija'; hi
giena išauga nepaprastai svar
bia savarankiška disciplina. Iš
radimai, kaip antai, akies, ger
klės veidrodžiai, narkosas ir t. 
t., prisidėjo prie gydymo pažan
gos.

Dabartinė pedagogika Pesta- 
lozzio pagrįsta (f 1827), kurio 
pažiūros į sveiką proto išsiplė- 
tojimo eigą ir konkrečios patir
ties reikšmę, turinčios pirmau
ti abstraktiškam mokymui, nie
kuomet nepasens. Daug reikš
mės turi irgi Frebel (41852), 
vaikų sodnelių įkūrėjas; Her- 
bart paremia pedagogiką psi
chologija, o dabar iškilo tam tik
ra “pedagogijos psichologija,”

■ ' V , t' ■ -.

kuri naudojasi dvasios gyveni
mo eksperimentalinio tyrimo iš
daviniais. Mokykla XIX amžiu
je be paliovos augo, diferenci
javosi; daugely kraštų buvo į- 
vestas visuotinis mokymas. Gre
ta gimnazijų, įsikūrė daug ly
giateisių realinių mokyklų, prie 
kurių prisijungė dar daug pro
fesijų ir technikos mokyklų; 
mergaičių pansijonai ir gimna
zijos įgalina moteris įgyti mok
slo ir atsirado joms platus ke
lias į mokslą aukštesniose mo
kyklose. Platiesiems visuome
nės sluoksniams šviesti pasta
rais metais daroma labai daug, 
leidžiant gausingą populiarią 
mokslų literatūrą, laikant pa
skaitas, steigiant liaudies uni
versitetus ir t.t. Periodinė, y- 
pač dienos spauda XIX amžiu
je nepaprastai išsiplėtoja; ji 
tapo ne tik gyvu atvaizdu, bet 
ir visuomenės nuomonės tikru 
vadovu.

(Bus daugiau-
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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 cigare tams 
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

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”

Keliaukite valdžios laivais — “Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago, III.

sofija, skelbiama Nitčes, sukėlė 
optimistinę srovę ir-priešingu
mą Šopenhauerio ir E. F. Hart- 
mano pesimizmui. Greta mato
mos realistinės, idealistinės, kri
tinės, empirinės ir kitos kryp
tys, kurių atstovais pasirodo 
vokiečių ir kitų tautų galvoto- 
jai. E. G. Veber, Fechner ir ki
ti padėjo pagrindų, psichofizi- 
kai ir eksperimentalei psicholo
gijai, Vundto ir kitų tobulina
mai; be to, Vundtas yra įkūrė
jas pirmos’ psichologinės labo
ratorijos Leipcige, po to tokias 
laboratorijas ėmė steigti ir ki
tose vietose.

Istorijos mokslas XIX amžiu
je išaugo, paremtas griežtu 
metodu ir kritika (Nibur, Rau
kė, Liudner ir kiti) iš dalies pa- 
sidavė evoliucizmui, nustatė sa
vo santykius su sociologija ir 
kultūros istorija, vieton istoriš
ko individualizmo įvedė “kolek
tyvišką istorijos konce|>ciją” 
(Bonl’is Lamprecht ir kiti) ir, 
pagaliau, susidomėjo dėl savo 
principų ir 'savo santykių su 
gamtos mokslais (Bernheim, Ri- 
nert, Vindelband ir kiti). So
ciologija, O. Ronto iškelta atski
ru mokslu, paskutiniu laiku at
kreipė į save daugelio moksli
ninkų dėmesį (Spcncer, šefki, 
Lilijenfeld, Gumplovič, Tard, 
Morgan, Gidings, Z. F. Yord). 
Statistika, Ketlės ir kitų dėka, 
tapo svarbia pagalbine discipli
na. Politinėj ekonomijoj, prieš 
“mančesterinę teoriją” (Rikar
do ir t.t.) buvo iškelta protek- 
efapinė sistema Fr. Lišzt ir t. 
t.) i o polemiką su ekonominiu 
individualizmu veda įvairios so
cialistinės srovės; garbingą var
dą nusipelnė ekonomijos moks
le Rodbertus, šetlė, L. Bren ta
no, A. Vagner, Smoler, Keri, 
Rošer, Menger ir kiti. Lygina-

pedicijų dėka; tiesa, žemės po
liai, kad ir kaip stengėsi, iki 
šiol liko neištirti, kad ir labai 
arti prieidavo prie jų (Nansen). 
Gerų vaisių susilaukė fizika: iš
gvildenti šilimos mokslas ir du
jų teorija (K. Majcr, Klauzijus 
ir kiti) ; išaiškinta polarizacija 
(1808 m.), spektro analizas, 
(Erstet 1820), indukcija (Fara
dėjus 1831 m.) ; padėtas pa
grindas žemės magnetizmui 
(liaus 1833). Nesenai buvo at
rasti kotodai (Kruns), Rentge
no spinduliai (1895), radioak- 
tingos medžiagos (Bekerel, Kiu
ri) ir elektronų teorija. Pagrin
dinės reikšmės turi energijos 
amžinumo dėsnio nustatymas, 
tirto P. M. Majer’io, žul’io Hel- 
mgolc’o; tuo pačiu buvo sutvir
tinta visų gamtos reiškinių 
vienumo pažiūra. Pagaliau, V. 
Osvald mėgino medžiagos sąvo
ką pakeisti energija. Chemija 
plačiai užsimojo, davus daug 
teoretinių ir praktinių rezulta
tų. Richter, Dolton, Gei-Liusak, 
Bercelius ir kiti sudarė chemiš
ką atomų teoriją, išsiplėtojusią 
stereochemija; Mendelejevas at
rado periodinę elementų siste-
ma. Kiekinis analizas geriau
siai pateisino save organinės 
chemijos dirvoj; 182f) m. buvo 
atlikta pirma organinė sintezė 
(šlapumas — Valeru), pankui 
kurią ėjo ir kiti. Surandami vis 
nauji elementai. Osvald išgvil-

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldteniais nuo 10 v. 

į ryto iki 2 yal po piet.

Stiprumo-Budavotojos
Kosulys, slogos ir panašus žie- 

mos nemalonumai, labai tankiai 
Z' apsireiškia dėl netinkamo besimai- 

tinimo. Nusilpusi kūno sistema leng-
# vai pasiduoda užsikrėtimams. Tokiose 

atsitikimuose reikia vartoti tonika kaip
SCOTT’S EMULSION 

kuris yra stiprumo-budavotojas cod-liver oil pada
rytas lengvam vartojimui milionai žmonių sustipri
no savo jėgą su Scott’s Emulsion.
Jus taipgi turėtumėt suprasti jo sveikatą-tei- 
kiančią naudą. Vartokit jį reguliariai 1 mėn. 

„^Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.

TAUPYKI!t

Daleidžiant mums
PINIGUS IR SVEIKATA

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimų.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM
DIDELĖ NAUJIENA ROSELANDO IR 

APIELINKĖS LIETUVIAMS

Perkant Kalėdoms dovanas, vietoj-sidabrinių galit gauti auksines. 
Auksinius setus: peilius, šaukštus ir t. t. Beveik už tų pačių kai
nų, garantuojama ant visados. Ateikit apžiūrėti išdirbinius iš to" 
stebuklingo metalo. Taipgi turiu ribokių auksinių daiktų, vėliausios 
mados; laikrodėlių, žiedų ir t. t. Kam važiuoti kitur, ateikit pus 
savo kaimynų, o aš visus užganėdinsiu.

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

H
f.. Telefonas ( ominoiidoie 0990 nxxxxmxxxxxxxxrxxxyxmxxxxxmxxxxxxxxxxxxxTrxxxxx

Howard

Chicago, Illinois

Stork Grojiklis Pianas 
H. C. Bay Grojiklis Pianas 
Kimball Grojiklis Pianas — 
Kimball upright Pianas už 
Bernard Reproducer Pianas už 
Jessie French Grojiklis už ....

Senora 
parsiduoda už žemiausią kainą Chicagoje

GERIAUSI MUZIKOS INSTRUMENTAI IR RADI0S 
Brunswick

Freshman Crosley

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

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

Šitą gražu Freshman 
Electric $ £ į? 
Setą uz "

Auksiniai žiedai, Laikrodėliai, 
įl Deimantai, didelis pasirinki- 

amas, kainos sumažintos iki 50 
procentų.

Parduodame ir ant išmokėjimo.M Kiekvienam atsilankiusiam Ka- 
lendorius dykai

Šitas yra Atwater 
Kent setas, su vis-

$129

INC.
3417-21 So. Halsted St,

Telefonas Boulevard 4705
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NAUJIENOS, Chicago, III

Pavizdžiai Naujienų Dovanų Kontestantam

dieną, 1928

Kiekvienas
8,000

drožti,labai gražaus darbo. Frizey parlor setai yr imamionns

$500.00Kaina

Kiek

vienas

Naujienų

ELBIN kontestan

gavęs

nemažiau

balsų1100 19. Kiekvienas “Nau

gauti kontestantas gavęs nemažiaujienų kontestantas
17. Kiekvienas mote 1,100 balsų gali gauti šitąnemažiau 1,100gavęs

laikrišką gali gauti šitąbalsų

Kaina vyrišką laikrodėlį, gold

$25.00 $25.00Kaina

Kiek BLANKA
GERBIAMASIS-JI

Pi n

Mano Vardas, Pavardė

Gatvė

Miestas Valstija

Telefonas

Naujienų’ 

kontes t a n

gauti šitą puikų 
pasažierių ir 4

H gauti šitas vyriškai 
rankovėms sagutes (Cuff| 
Links), platino priekis, 2 
deimantųkai. Kaina $25.00

Čia yra pavyzdžiai duodamų dovanų “Naujienų” kontestantams sykiu su pažymėjimu kiek reikia su

Penktadienis, gr. 23, 1927

ted St. Kaina

iš Peoples Furniture Co., 1922 So. Halsted

vyrišką žiedą, žalio aukso

20. Kiekvienas ‘Naujienų

dytu laiku. “Naujienų” kontestas prasidės sausio (January) 16 d., 1928 ir baigsis balandžio (April) 30-

Naujienų” kontes

Rusiško Lapio, 14 karato

tas gavęs 

nem a Ž i a u 
1,1OO balsų 

gali gauti 
šitą vyrišką 
špilką, pla
tino, 14 ka
rato, balto 
aukso. 
Kaina $251

širdžiai kviečiami dalyvauti šiame Trečiame “Naujienų” Konteste. Nusitarę stoti į kontesto dalyvius

16. Kiekviesnas “Naujie
nų” kontestantas gavęs ne
mažiau 3,800 balsų gali gau
ti puikų deimantinil vyrišką 
žiedą, 6 mažiukai deimantu- 
kai iš šalies ir viduryje dič
kis Sapphiras. Kaina $100.00

gavęs nemažiau 15,000 balsų gali gauti šitą

12. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti šitą puikų Brunswick fo
nografą, Sivilio modelio, labai gra
žaus balso. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina ...................  ,..... $100.00

testantas gavęs 
balsų gali gauti 
ką t deimantinj 
svoris .45 Ct,

rinkti balsų, kad laimėjus bile kurią Čia esamą dovaną. Apart čia vaizduojamų dovanų dar yra teikia
mos dovanos lotais ir antros klasos laivakortėmis į Lietuvą ir iš Lietuvos atgal. Kurie kontostantai ne 

pinigais kontesto nustatyta tvarka.

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kontestą ir 
veikti laimėjimui dovanų daiktais arba pinigais, malonėkite t
tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti į “Naujienų” 
Kontesto Dep. Arba, jeigu Tamsta gyveni Chicagoje esate 
kviečiamas atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto 
Dep., 1739 So. Halsted St., sekamu laiku —# paprastais va
karais nuo 5 iki 8 vai., subatomis nuo 4 iki 6 vai., nedėlio- 
mis nuo 10 vai. ryto iki 2-jų po piet.

Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali 
SIX automobilių, 6 cylinderių, 5

St. ir4177 Archer Avė. Kaina

Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitą vy
rišką laikrodėli Elgin “Cru- 
shion,” 14 karato, 17 akmenų, 
6 adjustment. Kaina $100.00

10. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs 8,000 bal
sų gali gauti šitą puikų, 
moterišką deimantinj žiedą 
su U deimantukų ir 6 Sap- 
pharais. Kaina $250.00

21. Kiekvienas 
tantas gavęs nemažiau 1,100 balsų 
gali gauti šitą moterišką žiedą 
Black Onyx, mažiukas deimantukas
vidury. Kaina ..........................  $25.00

6. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas

14. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 3,800 
balsų gali gauti naują gražią Tu- 
dor komodę, gerai padarytą su 
dideliu veidrodžiu. Imami iš Pe
oples Furniture Co. Kaina $100.00

24. Kiekvienas “Naujie- 
l” kontestantas gavęs

malonėkite tuoj išpildyti žemiau esamą kuponą ir prisiųsti “Naujienų” Kontesto Departamentui. Gyve
nantieji Chicagoje kviečiami atsilankyti asmeniškai j “Naujienų” Kontesto Departamentą žemiau nuro-

nau- 
tlurų 
6012 

$1,575.00

3. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs 
nemažiau 28,000 balsų gali gauti šitą puikų, 
naują KIMBALL pianą nu vėliausiais ir geriau
siais pagerinimais. KIMBALL pianai ir kiti 
visi namų rakandai kontestantų dovanoms yra 
imami iš PEOPLES FURNITURE CO., 1922 
South Halsted St. ir 4177 Archer Avė. Kimball 
piano kaina ................................................. $975.00

2. Kiekvienas
ją 1928 metų pilnai įrengtą HUPMOBlLE
sedaną. HUPMOBlLE S1X automobiliai yra imami iš R. BALZEKAS MOTOR SERVICE 
South Kedzie Avė., Chicago, III. Kaina

field. Kaina .... $25.00

13. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti Radio Freshmans Master- 
piece 6F9 Modelio — pilnai įreng
tą Radio. Imami, iš Jos. F. Budrik. 
Kaina ...........     $100.00

“Naujienų” Kontesto Dep.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu veikti Šiame trečiame “Naujienų” konteste laimėjimui dovanų, pra
šau priimti mane j kontesto dalyvius ir suteikti reikalingas informacijas šiuo 
adresu:

L Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 43,000 balsų, gali gauti šitą puikų, nau
ją 1928 metų pilnai įrengtą STUDEBAKER automobilių “The Commander,” 6 cylinderių, 5 pasa- 
žierių ir 4 durų Sedaną. Stude >aker automobiliai yra imami iš MILDA AUTO SALES, 806-8 Wesl 
31 <t St., Chicago, III.. Kaina .............................................................................................................. $1,<85.00

8. Kiekvienas “Naujienų 
testantas gavęs nemažiau 
balsų gali gauti šitą Atwater 
Kent, 6 tūbų Pooley modelio, pui
kų, naują Radio. Atvvater Kent 
radiolai yra imami iš Jos. F. 
Budrik, 3417 So. Halsted St. Kai
na ...................................... $250.00

4. Kiekvienas 'Naujienų” kontestantas 
gavęs nemažiau 28,000 balsų gali gauti 
šitą puikų BRUNSWICK Panatrope, 8 tū
bų, kuriame yra sykiu brangus fonogra
fas ir Radio — be baterijų, be vielų, va
ro m ak elektros spėka. Brunswick Pana- 
trop.ii ir visi kiti muzikaliai daiktai apart 
Kimball pianų ' yra imami iš .JOS. F. 
BUDRIK, 3417-21 South Halsted St., Chi
cago, III. Kaina šito Brunswick Panatro
pe pilnai įrengto ..........................  $1.000.00į

23. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs ne

mažiau 1,10(į balsų gali gauti šitą moterišką Bar 

no viršelis. Kaina ......... ..... $25.00

“Naujienų” kon- 
nemažiau 8,000 

šitą puikų vyriš- 
žiedą, deimanto 

Kaina ....... $265.50

9. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali •gauti puikų, naują 
Re marti upright pianą, gero bal
so ir tvirtos konstrukcijos. Ber- 
nard up-right pianai yra imami 
iŠ Jos. F. Budrik, 3417 So. Hals- 

$250.00

15. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gąli gauiti šitą 
puikų deimantinj žiedą, mo
terišką, deimanto svoris .24 
Ct., su 2 Sappharais. Kai
na ..............................  $100.00

11. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 8,000 balsų gali gauti šitą puikų, naur 
ją Jacųuard parlor setą, 3 šmotų su gražiai išdrožinėtais frėmais ir apverčiamomis paduškaitėmis. 
Jacąuard parlor setai yra imami iš Peoples Furniture Co., 1922 So. Halsted St. ir 4177 Archer Avė. 
Kaina .............................................................................,.............................................................................. $250.00

5. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 15,000 
balsų gali gauti šitą puikų, nau
ją GULBRANSEN Registruojan
ti Pianą — geros išdirbystės. 
Gulbransen pianai imami iš Jos. 
F. Budrik, 3417 So. Halsted St.

$500.00
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Metinis Rožių balius

Tą bulių rengia Šv. Jurgio 
Draugystė nuo Bridgeporto 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted st„ Kalėdų vakare, 
gruodžio 25 d., 1927.

Rožės ir drabužių padėjimas 
veltui. Muzika pirmos klesos. 
Grieš naujus matinius šokius.

Pradžia 7 vai. vakare.
Visi kviečiami atsilankyti.
Kaip geriausia praleisti Kalė

dų dienos vakaras? Atsaky
mas; smagiai ir gražiai. O sm? 
giai ir gražiai, ir nebrangiai 
galėsite praleisti musų baliuje 
Nes smagumas yra ne tame 
kad ant rytojaus galva skaudė
tų, ir ne tame, kad išleidžiama 
vienu vakaru visa savaitės al
ga, bet lame, kad susitinki su 
buriu gražių žmonių, pasikal
bi, pašoki, pajuokauji ir svei
ku nuovargiu pailsėjęs, blaivia 
mintimi grįžti namo, jausda
mas, kad tinkamai dieną užbai
gtai. — N. ,

Vaidilų aukuras
Inžinierius B. Simokaitis, va

žinėdamas Lietuvoje su Nau
jienų ekskursija surinko daug 
medžiagos apie senovės vaidy- 
las. Aplankęs Palangą, jis par
vežė dalį vaidilų aukuro nuo 
Birutės kalno.

Tad sulyg nurodymais B. Si- 
mokaičio, musų dailininkas M. 
Šileikis pabudavojo aukurą, 
panašų tam, kuris randasi Pa
langoje and Birutės kalno.

Minėtą aukurą vaidilos žada 
šventinti savo iškilmėse gruo
džio 31 d. š. m. Masonic Tem
ple svetainėje, 1517 North Lea- 
vitt street.

1 siaš iškilnu‘s bus įleidžia
mi tiktai su iškalno įsigytais 
tikėtais. Pardavimas tikėtų bus 
labai aprubežiuotas. Vaidilų 
draugai, norintieji dalyvauti 
šiose iškilmėse, gali kreiptis 
prie vaidilų dėl platesnių infor
macijų. — Klausutis.

Edvardas Grušas pareiškė, 
kad jam labiausia patikuai p. 
Kodžio kalba ir kad jis eisiąs 
miesto knygynan paieškoti tų 
knygų, apie kurias p. Kodis 
n i nėjęs.

Po vakarienės jaunuoliai dar 
nušokę linksmai išsiskirstė.

Gaspadinės, pasidarbavusios 
uos vakarienės parengimui, 
buvo p-nios šliažienė, Dareš- 
kienė, Grušienė, Katėnienč ir 
Kasparienė.

'l'upis ir Rusinąs — geri jau
nuoliai. Jie padaro, ką pasi
žada padaryti. Vakaro muzi
kantai, jauuuoliai-lės, buvo: 
)areškiutė, šliažiutė, Šliažiu- 

<as, Dil ertas Žukas ir E. Gru
šas.

Gražus buvo jaunuolių vaka- 
ėlis, bet butų dar gražiau, kad 

jaunuoliai, kurie turi tiek jė- 
»ų ir pritarėjų, surengtų va
karą su muzikaliu programų.

— Rep.

Atsirado naujas 
“špešelninkas”

18-los gatvės apiolinkėje pra
lojo lankytis ar siuntinėti sa
vo agentus koks tai naujas 
“spešelninkas,” kuris siūląs
įmonėms “investuoti” pas jį 
)inigus ir už tokį jam pasitikė
jimą prisižadąs mokėti po 10 
nuoš. į mėnesį uždarbio.

Kas jis nebūtų, kas siūlo už 
paskolintus pinigus tokį nuo
šimtį, yra monėlninkas, ir jei- 
>u kam tektų su juo susidur
si, patartina tuojaus pašaukti 
policiją.

— Reporteris Pupa.

Bridgeportas '

Simano Daukanto Draugija 
priešmetiniame susirinkime, 
laikytame gruodžio 4 dieną, nu
tarė išreikšti padėką “Naujie
nų” Redakcijai už visų metų 
pranešimų ir valdybos adresų 
garsinimą. Simano Daukanto 
Draugijos nariai ir valdyba ve
lija laimingai praleisti šiuos 
1927 metus, o sulaukus “Naujų 
Metų” velija pasisekimo darbe 
ir daugiau skaitytojų turėti.

Varde draugijos tariame ačiū 
“Naujienų” Redakcijai už prie
lankumą draugijai.

Tarnas Janulis, pirm., 
3430 So. Morgan St. 
Peter Kilis, rašt.

Oak Forest, III.
r .. — , I »

Chicagos Lietuvių Moterų Kliu- 
bo komitetas aplankė var
guolius ’

Bridgeportas
Gražus Jaunuolių Orkestro 

vakarėlis

Gruodžio 1(> d. Mildos sve
tainėje buvo surengta “Tea 
Party”, kuri pilnai pavyko. 
Nors buvo penktadienio vaka
ras ir šaltas oras, vienok jau
nuoliu taip mergaičių, ksfip 
berniukų — ir svečių susirin
ko gražus būrelis. Tėvams ir 
svečiams buvo malonu žiūrė
ti, kaip jaunimas linksminosi, 
šoko.

Apie 11 vai. vakare susėsta 
vakarieniauti. ’Tostmeisteris, J. 
Grušas, pasakė atatinkamą kal
bą, kurioje tarpe kita ko nu
rėdė, kad dabartiniu laiku gy
vuojanti nauja, munšainierių 
“partija”. Ji esanti didžiausia 
visų partijų, nors programų 
neturinti, bet turinti “konsti
tuciją” — puodą arba katiliu
ką. ši “partija” esanti j>avo- 
jingiausia jaunimui ir visam 
progresui.

'Buvo pakviestas kalbėti p 
Rodis. Jis kalbėjo anglų kal
ba, papasakojo kai ką iš lie
tuvių istorijos, nurodė, kad lie
tuvių tauta yra labai sena, 
kad ji turi garbingą praeitį, 
kad Chicagos miesto knygyne 
galima gauti daug knygų ang
lų kalboje apie Lietuvą.

Jaunuoliams labai patiko jp 
kalba.

Kalbėjo K. Baronas. P-nia 
1‘etraitienė pagire jaunuolius, 
kad jie lavinasi tokio malo
naus užsiėmimo, kaip muziką. 
P-nai Katonas, Vaidyla, l'upis 
ir p-lė šliažiutė pareiškė, kad 
jiems nebelikę ko kalbėti pir
miesiems kalbėtojams pasakius 
kalbas.

Sūnų Kalėdų pre- 
zentą

P-nia E. V. Krukąs, 4120 S. 
Riclimond st., dovanojo savo 
zyrui, J. A. Krukui, Peoples 
e'urniture Co. dalininkui, šu
lių. Kadangi p. Kinkas apie to
kią dovaną jau senai galvojo 
r dabar prieš pat Kalėdų šven
tes tapo apdovanotas, jis jau
kiasi labai užganėdintas. Už
ganėdintą jaučiasi ir ponia 
Krūkas -r— ir suprantama: su
teikti mylimam žmogui tokią 
iovaną, kurios jis labai pagei
davo, yra geras jKisisekimas.

Pp. Krukų šeima dabar susi
dės jš šeimininko, šeiminin
kės, dukters ir sunaus.

—Reporteris Pupa.

Garsusis rusų rašytojas, Dos
tojevskį, viename savo veikalų 
įterpia tūlo suvargusio žmo
gaus luposna žodžius: “Ar ži
nai, gerbiamasis, ar žinai, ką 
reiškia, kai jau nebėra kur ei
ti?”

Netoli Chicagos, kokių 20 
mylių atokume nuo miesto cem 
tro, randasi Oak Forest įstai
ga, kame duodama priegldu- 
dos žmonėms, kuriems jau ne
bėra kur eiti. Tai yra prieglau
da seneliams, pavargėliams ir 
reišiems. 4,500 tokių žmonių 
yra čia šią žiemą. Jų tarpe esa
ma į 70 ar 80 lietuvių.

I Vienas-kitas jų, nuožmių gy
venimo bangų išblokštas čia, 
dar ugdo savo širdyje viltį su
silaukti šviesesnes dienos, sa- 
vištovio, nors ir sunkaus, vis- 

nepriklausomo žmogaus gy
venimo. Daugelio tečiaus jau ir 
ši vilties kibirkštėlė užgesusi, 
kaip liudija paaiškinimas vie
no lietuvių įnamių: “Kur eisi, 
ką veiksi -- juk mus čia atsiun 
čia, kai jau nužiūri, kad gyve
nimui nebetinkame.” >

Daliai- įsivaizduokite: sep
tynios ar astuonios dešimtys 
lietuviu be draugų, be vil
ties, be paramos iŠ šalies — 
gyvena diena iš dienos. Kai 
kurie jų pasirinko (ne savo va
lia) šią vietą gyvenimui ir gy
vena jau keletą ir kelioliką me
tų. Mačiau vieną, kuris įstaigo

je randasi jau nuo pat jos ati
da rymo.

Lietuvių posakis mus moki
na, kad ir šuva kariamas ap
sipranta. Kai kurie šių lietu
vių gal irgi “apsiprato”, nes 
ką gi darysi neapsipratęs. Bet 
apsiprasti, apsiprasti — kaip 
sunku su tokiu gyvenimu apsi
prasti !

Ir todėl tenka atiduoti kre
ditas Chicagos Lietuvių Mote
rų Kliubui, kad jis, kad. jo na
rės, artinantis šventėms, kai 
visi linkės vieni kitiems links
mų Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų, prisiminė apie tuos, ku
riems tokie linkėjimai, kuriems 

‘nors vienas suraminimo žodis 
vra daug brangesnis, negu gy
venantiems savistoriai už Oak 
Forest įstaigos rybų, Lietuvių 
Moterų Kliubo komitetas aplan
kė Oak Forest įstaigą antra
dienyje, gruodžio 20 dieną.

Komiteto sąstatas buvo: p-os 
Pivarunas. Baravicz, Ražans- 

kis, Jonaitis, Judeikis, Adomai
tis, Juozaitis, Dargis, Borden, 
šūkis, konsulis žadeikis, p. Pi
varunas, p. Stankūnas (fotogra
fas), dar pora vyrų, “Draugo” 
redaktorius Šimutis ir ‘'Naujie- 
nų” reporteris. Buvo keletas 
jaunų panaičių ir p-nia Sabo- 
nįenė.

Ponios atvežė įstaigos įna
miams valgių, prirengė juos įs
taigos virtuvėje ir sukvietė į- 
namius lietuvius, kurie nesir
go, pietums. Apdovanojo dova
nėlėmis.

Kai jau vaišinamieji pavalgė, 
konsulis Žadeikis prabilo į pie
tavusius trumpa kalba. Paskui 
išpildyta įvairus programėJis.

ŠTAI JUMS RADIO SETAI. TAI YRA VIENI IŠ GERIAUSIU *
Kreipkis į byle vieną žemiau paduotą pardavėją ir jis pristatys jums dėl Kalėdų

$185
gatavas 

operavimui

namų 
šviesa 
suteiks 

visų 
jėgų

RADIO 
»asa*

Radio Kalėdoms reiškia šeimynos 
laimę per ilgus metus.

Nauji AC tūbai ir moksliniai, ištobulintas 
Eąuaphase reikalauja tik “Įkišti į šviesos 
“socket” ir klausytis.”

Modelis G-7, kaip parodytas paveiksle 
yra padarytas iš gryno mahogany medžio ir 
išduoda puikų balsų ir turi dideli taip vadi
namų “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 įmokęjimai ir lengvos 
išmokėjimo sąlygos A

Pirkit sau Freshman Radio pas

■■ LE
FURNITURE CO.

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

*1

Išmokėjimais net po $2.00 į savaitę

834-836-838 W. 63 St
NorthvvcsUkampas Grccn St.

665-667 W. Madison St. 
į Netoli Union St.

3318-3322 Lincoln Avė.
Prie Sehool Street

4
P-nia Biežienė padainavo, pa
skambino pianą pora jaunų 
mergaičių, dvi merginos pašoko.

P-nia Sabonienė smuikavo 
porą numerių, vieną jų — Hu
moreską. Nežinau kokiose 
apystovose yra gimusi Humo
reska, bet klausydamasi smui
kavimo jaučiau, kad jeigu kam 
ji buvo rašyta, tai žmonėms, 
kuriems nebėra kur eiti, ar jie 
gyventų valstijos globojamoje 
prieglaudoje, ar puošniuose 
rūmuose.

Lietuvių Moterų Kliubas,1 
pasiuntimu savo komiteto į; 
Oak Forest, atliko gražų dar
bą. Norisi tikėtis, kad jis ir 
ateityje neužmirš varguolių ir, 
rasi, šiokiu ar tokiu budu at
mins juos dažniau, negu vieną 
kartą metuose. — Reporteris.

A + A
JUOZAPAS MORKUS

PersiskyrS su šiuo pasauliu 
Gruodžio 22 dieną 2:30 valan
dą ryto 1927 m., sulaukęs 
54 metų amžiaus, gimęs Pa- 
vinkšnių kaime, Pernaravos 
vai., Kėdainių ap., paliko dide
liame nubudime moterį Mari
joną ir sūnų Joną 13 motų. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
90.1 — 20 Avė., Melrose Park, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
t Gruodžio 24 d., 10 vai. ryto iš 
'namų į Mt. Carmell parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą o iš ten bus nulydėtas į 
Mt. Carmell kapines.

Visi A. A. Juozapo Morkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Giminės 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse pataVnauja gra- 
borius Ant Prabish, Tel. Mel
rose Park 797.

PRANEŠIMAI
Harvey, III. Harveys Lietuvių 

Amerikos kliubo susirinkimas įvyks 
nedėliojo, gruodžio 25 d., 2 vai. po 
pietų. Taigi visi nariai esat kviečia
mi atsilankyti.

Fin. rašt. A. L. Skirmontas.

Graboriai
Phonc Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. 0. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PI. 

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

J. F. RAOZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
z ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111

ONA BACEVIČIŪTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 21 dieną, 3 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukusi 
19 metų amžiaus, gimusi Chi- 
engoj, paliko dideliame nulitf- 
dime tėvus, Marijoną ir Joną 
ir du broliu, Jurgį irDanny. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
2545 W. 39th Place.

Laidotuves įvyks Gruodžio 
26 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos uė velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kaimiero kapines.

Visi A. A. Onos Bacevičiū
tės giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai ir Broliai.

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, išskyrus ketvergą.
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOŠEPH J. GRISK
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 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.
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika.

Garsinkitės Nsiffieima

K. JURGELIONIS'
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State St., Kuom 1012 

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

Bridgepoi-to Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigu 1 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

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

Narnų Telefonas Republic 9B00

' M. SIAUS ”
A D V O K A T A S 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namu Tel.: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES
LI ET U VIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pnllman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namu Telefonas Pullman 6377

A. A. OLIS
| ADVOKATAS

11 S. La Salio St., Room 2001, 
'Tel. Randolph 1034. Vai. nuo 9 6 

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7 9 vai. vak. np'rt Panedėlio ir 

l’ctnj čios.

IWmH

* X
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Lietuvės Akušerės Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai
liepuhllc <iu8‘l

A. ViDIKAS-LULEVICH i Dr. V. 8. Nilaszenicz
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampai .31-mos g1 atvės Phone " 

Baigusi ak u S e- 
ri jos koleg i j ą; 
ilgai emkt i k a- 
vusi Pensy I v a- 
ni jos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligosi 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po giimlymo. 
Už dyka paniri
mas, dar ii ki
tokiuose reika
luose moter’ms 
i> mergi n o m s, 
kmpkitės, u ra; 
si1 e nagelbą 
Val.indos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare. %

Dentistas
2559 West 631x1 Street

Cor. Bocksvell St
Valandos nuo 9-12, 1-5. G-S vakaro

GYDO
Kraujo, odos. chroniškas

slaptas ligas vyriį ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

CLASS1FIED ADVERTISEMENTS

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathenniu

A. K. Rutkauskus, M.-I).
4142 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

ryto 
vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Bouievard 7820 

ResM 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

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

Viršui Universa!
Stale Bank ...

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
’eikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį. •

Akiu Gydytojai

Pastaba: Mano ofisas tlahar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

DR. J. W- BEAUDETTE 
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
V a 1 a n d o h:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Miscellaneous
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !«!3!_ _ _ _ _ _ _ _ _

PLUMBINGAS ir namų apšildy
mas. Neįeik nieko jmokėti, 2 me
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
TticiMO I’lu>nbin« Co. '!'«■!. Ueverly 1>3S4 
ulbu Triangle 7OH8. T»»3l So. Woo<l 
St. Atsinešk šj skelbimu su savim.

Furnished Rooms
RENDON gerai įrengti, fumišino- 

ti kambariai, vaikinam, merginom ir 
vedusiems, 2958 S. Michigan Avė., 
Tel. Calumet 3982.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai______

Real E statė For Sale
hamai-žemi Pardavimai

SAMPELINIAI rakandai 50% pi- A RLATU RARGENAS giau. Metalinės lovos specialumas, . r1 V
matrasai, springsai, visokį rakandai PrĮe 67 St., rieto!i Champlaine Avė.,

■r

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blnc Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7- J vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

ELECTRIC KONTKAKTOBIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. įyvedam elektros 
Uratus, motorus, taisom elektros 

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

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

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame .cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba jsitais"

CLASSIFIED APS?]

Educational
Mokyklon

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

M e.t išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo i trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

■ ------------ , ■ ii...... ........ y ...........— (

A O 1KZA/-ITZTTO Siuomi Pr«^u Chicagos Lie- JONAS MOCKUS tuvių šviesuomenei, jog aš 
Dentistas

3401 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Telephone Hemlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 
.LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Westem Avė.

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

CHICAGO

Off. X res. Yards 3557

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL

atidariau
MUZIKOS MOKYKLA 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDEJ 

Visą dieną 
Utarninkais, Seredomis, 
Ketvertais ir Pėtnyčioms 

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

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

Miscellaneous
Įvairus

Personai 
Asmemi Ieško

PAJfiŠKAU Antano Sileikio ir 
Petro Sileikio, paeina iš kaimo De
gučių, Ežerėnų ap. Turiu svarbu. 
reikalą, jie patys ar kiti juos pa
žįstanti, meldžiu pranešti man.

A N ASTAZ1J A V A1TK.EV 1 či EN ft 
Box 1221, 

Melrose Park, III.

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chronišku ir nauju ligų. Jei kiti ne-kit nuolatini gyvenimą kur gyvulių chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne- 

ir javų auginimas užtikrinu pasise- jumis išgydyti, atsilankykitir javų auginimas užtikrina pu.....
kimų. Idaho. Washjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtu progų,;vlniaH atl(iei 
galit auginti paukščius, vaisius, už- aPslim8,u J,’ 
siimtt pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės 
VIETŲ JfišKOTOJAMS --------
EKSKURSIJŲ TIK1ETAI. J_ A r FA A
gutės arba smulkesnių informacijų 
Lile kokioje valstijoje. E. C. LEĖDY 
Dept. 459, Great Norlhern Raihvay, 
St. Paul, Minn.

pas mane. Mano pilnas išegzamina- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 

us gydyti, sveikata iuins 
likit pas tikrą specialistą, 

iiRvues kuri3 neklaus jūsų kur ir kas jums 
PIGUS 8kauda, bet pats pasakys po galutino 
PaIVu išegzaminavimo — kas jums yra.

laukit DYKAI Zone of Plenty kny- DR. C. C. SINGLEY

KRAUTUVIŲ F. KČERIAJ 
Grosemių, Bučer 
nių, Delikatessen 
Restaurantų, Ken 
džių, Bekemių, Mu 
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemo> 
kainos.

SOSTHF.IMS, 1912 Sc. State Street

Financial
Finansai-Paskolos

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

pilt? VI OV«a JlCVVll V/Jlalll Jjlcll HC

4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply- 
tų, moderniŠkan, Karu ŠildomaR, 
$4,000 cash, kaina $17,500. TURI

6385 So. Ashland Avė. BU/ PARDUOTI SJ MENESĮ

Buvus Califotnia Sample Fum. Co. H. J/ Coleman and Co.—--------------------- — 1 5857 So sta(e st

OYPSTCN FURNITURE
COMPANY

Te). Wentworth 5702

20 W. Jackscn Blv.,
' nętoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016.
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris į 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, , 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- I 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso l M ’ 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai- 
■o trumparegystę ir tulin gystę. Pri- 
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas darumas 
su elektra, pai ėdančia mažiausias 
klaidas. Specialu atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 101 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue
, Phone Bo devard 7ŪS9

OR. M ARGER1S
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
liki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 1)1.

K ŪBI N BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Te) L.afayette^8705—87t(»

Chicago

PEBKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortg,ag,e Organization 
1618 W.. 18th St.

I. F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOWSK1, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
luitarnavimas.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLL MENTI!AL

OPIOM ETRIST

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Mokame
AugŠČiausias kainas

Mes perkame 
Lietuvos Bonus

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

J. S. LOVVITZ 
318 So. pęarborn St.

NAUJIENOS

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland A tenise 

ir 805 Eaat 47di Street
Phone Kenwoud 1752
P.-uktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
I ipltivis Akių Specialistas

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Te?. Drexel 911'1

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų, 

ifisas: 3102 Sb. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

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

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

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

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE UHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
I Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 

7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 
Res. Telephone Pihzu 3200

Bridgeport Painting 1
& Hardware Co. i 

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popicrą, stiklus ir t. t.

3149 S6. Halsted St. .
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

_________________ —l     . .......

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vii..- I--.9 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto:
Rezidencija 6640 S. Map|ewood Avė 

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

OR. 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

OR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviamu Žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojus, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pūgai naujau- 
-ius metodus X-Ruy ir kitokius elek- 
‘ros prietaisus.

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

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

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

, STOGŲ dengimui materiolas, rau-______________ _______
donas ir žalias, slate dengtas, vi-
nys ir cementas, $2 Fideliui, balta ANTRIEJI morgičini hyle kokia su 
maliava, $1.75 galionui. 2553 W. ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
Madison St. Tel. Seeley 6065. ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 

______________________ mane pirmiausia.
H. EPŠTEIN, 

155 No. Clark St.
Room 820 Central 6260

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, Jr.
Patentų advokatas naujoj vietoj , 

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

Vakarais Dairai sutarti.
Įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu AR jurng reikia pinigų? Privatiš- 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių j.as žmogus turi pinigų investuoti į 
e ir taisymas jų. American Stove real estate 2 morgiėius, 4% komiso.

ir Work8, 3110 Wentworth Avė. c> Helberg, 192 N. Clark, rm. 606.
Phone Victory 9634.

A. L. OAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michisran Avė.

Tel. Kenwmd 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

: Brighton Greasing 
Washing Station 
3935 Archer Avė.

Puikiausia ir moderniškiausia
le.a -r tarnavimo Stotis Chicagoi DR? CHARLES SEGAL prirengta vėliausios mark

pa- 
Yra 

mados jtaisy-

, Dearborn 4646.

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
....jšimčio ir lengvais išmo- 

Be jokio komišino.
S. OSGOOD, 

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

už 2^ nuo; 
į kėjimais. 
į

Ofisn ir Res. Tol. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

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

South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago. Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phona Midway 2880

1729

4

mals.

Atsakantis Greasing 
Red Crown Gasolinas 
100% Grynas Alyvas 

Taisymas — Plovimas
Užganėdinančios kainos. Greitas 

patarnavimas visiems kostumeriams. 
Vienas pabandymas pertikrins jumis

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

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vienam arba 

dviem ypatoms. 3122 So. Lowe Avė. 
2 lubos.

-te a r

Atsakančiame
Sandelyj

Rankandai ir Kaurai KAS Ieškot bargenų Marųuette 
JŪSŲ KAINA Park kolionijoje, štai yra pas mus.

167, 2 ir 3 f 
uJvju Ū«uK;«d.' ’ su visais improvementais apmokė-
126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio l tas, greitam pardavimui kaina tik

^dJVU •

giau. t luotas ant 69th St. prie Campbell
: 18*, 2, 3 ir 4 Šmotų, riešutiniai ir Avė. su visais improvmentais ap- 
mahogany miegruimio setai. $40 ir mokėtas. Kaina $1850.
’---- • i Kampas 72nd ir Maplewood Avė.

Rezidencijos lotas ant Washtenaw 
krės- i Avė. arti 70 St. Del greito parda

vimo $1450.
dau- j 5 kambarių medinis cottage arti 

' 63rd ir Kedzie Avė., geroj apielinkėi, 
NA- t gatvės ištaisytos ir išmokėtos. Kai- 
KU- na $2500. įnešti $1500, arba mainys 
NE- I ant g*ro loto.

f ......... ' Park kolionijoje, štai yra pas mus.
šmotųi mahogany ir 45x125 lotas prie Marųuette Road, 

parloro setai, $45 ir daugiau. I»» improvementais, apmokė- 
126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio Į tas, greitam pardavimui kaina tik 

valgomo kambario setai, $35 ir dau- i $«\500. . . ..^rj.|U i Lotas ant 691h &+. nnp Camnhpll
18, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai ir Avė.

daugiau. • J---- <—-— ~~ ——.
250 kaurų visokio didumo $12 ir i S3x 125^ Įmokėti $3000. Kaina $6500. 

daugiau.
75 Cowell ir šiaip pavienių 

lų $5 ir daugiau. /
68 pastatomos liampos $3 ir 

giau.
TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ

MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ 
RIE TURI BŪT PARDUOTI 
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

į Atdara vakarais iki 10, nedėlio- 
mis iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

A. N. MASULIS 
6641 So. Westem Avė. 

Republic 5550

SINGER siuvimui , mašinos, de 
monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
daugiau arba išmokėjimais. Atsi-;

Praleiskit Kalėdas
Savo tecname name, 6 kambarių

' neškit šį skelbimą gausite 2% pi- mūrinis bungalow, galit tuojau krau- 
I giau, 4-51 Cottage Grove Avė. stytis ir gyventi, greitam pardavi- 

mun pigi kaina, mėnesiniais išmo- 
I kėjimais, 6049 S. Campbell Av., 6444 
Washtenaw, 6928 S. Campbell Avė., 
8209 Morgan, 9311 Throop, 9424 
Eliabeth, 9332 Ada St., 8753 San- 
gamon. Del sutarties šaukit, 

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

MES turime gerų vietą su | --------------
didele proga dėl jaunų lietu- Gruodžio mėnesyj tiktai 
Vių SU tikra ambicija prie au- Atsinešk su savim ši skelbimą, mes 
tomobilių biznio. Mums ne- „ . nuteisime jums io% p 
svarbu jūsų patyrimas, jei tik ,7 šmotų valgomo kambarį 
jus turite užtektinai apšvifetos L,tas, ..............
ir reikalingą asmenybę susi- I Pastatomos liampos .........
tikti su lietuviais ,ir pardavi-i x., . , įr ankščiau D, . ............
nčti iiemq aeriangim automs ? nHcgruimio setai $65 5.5 KAMBARIŲ mūriniai bunga-neu Jiems geriausius automo-)4 žmotų walnut. miegruimio se- low, stikliniai porčiai, plieno kon- 

rtrukcijos, furnac^ šildomi ant jūsų 
; išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta- 

| tysim bite kokios rųšies bungalow ar
ba flatinį namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

bilius. Amerikoj..
Reikia mokėti lietuviškai ir 

turėti norą dirbti.
Jei jus tiksite tam darbui 

mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

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

REIK ALINK A S buferis mokantis 
gerai savo amatą. Atsišaukite, 8657 
►So. Halsted

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

nuteisime jums 10% pigiau 
.......... $35 
io se- 
......... $lf> 

$( 
$3

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

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

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, vietrolos,1 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schwarts Bros. 

Storage Co. 
640 E. 61 st St.

Pastatomos liampos, $7 ir daugiau 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau 
Vietrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia- 
-nai, krėslai. Mes turime pilną pa
sirinkimą namų rakandų. Atsineškil 
Šį skelbimą su savim gausit 5% pi 
giau. Garfied Firefroof Storage Co., 

, 5929-31 S. State St.

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

KIMBALL grojikliai pianai, biskį ............ ................ __ ___
vartoti, su benčiumi ir roleliais, $85. kandai 3 kambarių. 908 W. 119 St 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland. 
Avė. 1 fl. front.

100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų, 
įrengtas, kol ių yra, $98.50, 1 me
tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland 
Avenue.» ,

JEI JUS norite tikro radio pa
tarnavimo, atsišaukit

DEL1GHT SHOP, 
3428 W 63rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

PARDAVIMUI pigiai nauji ra-

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

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

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

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu 

vinėjimams Vilnonės :'r 4 incijų inot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; maroko 
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukčms ir 
himberdžiakiams. Nepraleiskit pro 
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAIčIA
504 VV. 33rd St., prie Normai Avė

PASTEBĖK4T šitų skelbimų Chicago, 111.
bargenų Muzikalių Instrumen
tų Bargenai No. 1. 

Duokit SMUIKĄ 
KALĖDOMS.

Mes turime keletu pilnų mie- 
rų ir mažų mierų smuikų,
rias parduosime po $7.50, su 
smičiumi ir skrynute.

914 MAXWELL ST.

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklį pianą su ben- 
čiumi ir voleliais už $65 cash.

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

7. KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Western Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be {mo
kėjimo bile kokį bungalow arba 2 
flatų namą.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ku-

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

914 Maxwell St. '

ĮŠIGYKIT Kalėdoms Radio setą. 
Mes turime jų daug, jus rasite čia di
delį pasirinkimą, labai pigiomis ^kai
nomis. Ekspertai radio taisytojai.

Cash arba išmokėjimais.
T. W. COLBERT 
844 East 71st St.

Triangle 4113
____ ,_____________ i----------------------

$900 GROJIKUS PIANAS, suo
liukas, Foteliai, cabinet už $95.

Atsišaukit •
6136 So. Halsted St.

Iš

Išpardavimas
Bargenai

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai

grojiklis pianas .......... $90 
$125 

$15 
$225

$50 grojiklis pianas 
$600 grojiklis pianas 
Upright pianai .......
Baby Grand, nauji .
Išmokėjimais arba 10% 

pigiau už.cash
-ra visi geri ir 
ums reikia vie

tų rime tuojau iškraustyti 
Atdara vakarais iki 9 vai.

Englewood Piano 
House

6512 So. Halsted St.

Tie instrumentai y 
pilnai garantuoti. Mi 
los ir 
vorą.

ta-

MALT and Hop krautuvė parda 
vimui, per du metu varomas geras 
biznis. 1600 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernės “fixtu 
res”, ęirmos kliasos. Turi būti par 
duoti | 4 dienas, labai pigiai. 495( 
S. Wood St. Harmanas.

PARDAVIMUI bučerrtė, vieta ge 
ra, biznis išdirbtas, duodame am 
lengvaus išmokėjimo, savininkas tu 
ri kitą biznį. 251 E. 115 St. Tel 
Commodore 1355.

PARDAVIMUI groseniS, / sent 
biznio vieta, gausit bargehą. Kreip 
kitės, 6024 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
kitas biznis ice creani Storas, pri 
imsiu pusininką, nes man vienarr 
sunku užlaikyti 2 bizniu. Galit 
minėtų biznių vieną pasirinkti.

Kreipkitės
3364 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9264

ii

PARDAVIMUI soft drink parlo; 
priežastį patirsit ant vietos, greita 
pardavimas, . 5111 So. Wentwort’ 
Avė.

So. Wentwort’

SOFT DRINK parlor pardavimu’ 
3 kambariai gyvenimui iš užpakalio 
$35 rendos j mėnesį, 8 metams ly- 
sas. Pardavimui pigiai, nes viena 
negaliu apsidirbti. 510 W. 81 St.

' MINKŠTŲ IR KIETŲ gėrimu 
vietų. Parduosiu pigiai, arba mai 
nysiu. Uždirbau pinigų ir nariu 
pasilsėti. Pasiskubinkite, gausit bar 
geną.

Pašaukit >
Lafayette 6836

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

0409 So. Kedzie Avenue

Bargenai
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. Western Avė.

Tel. Republic 5550

ant
už

na-

PABDAVIMUI arba mainy
mui 3 fialų mūrinis namas, su 
visais įtaisymais, kaina $13,- 
500. Savininkas mainys 
farmos arba priims lotus 
nirmą jmokėjimą.

3 pagyvenimų mūrinis
mas, su visais įtaisymais, kai
na $7,500, savininkas mainys 

zint 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.


