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Voldemaras šiandie vyk
sta į Genevą

Anglijai rupi atsteigti san
tykius su Rusija

Senatorius Borah žada reika
laut pripažinimo sovietų Rusijos 
Voldemaras šiandie Lietuva sustiprinus 
išvyksta Genevon jėgas demarkacijoj

Pilsudskis suverčia 
kaltę Lietuvai

.Jis tik po ilgo svarstymo nuta
ręs ne mobilizuoti armijos 
prieš Kauną

Bandymas sudaryti koalicijos 
valdžią atidedamas iki po T. 
Sąjungos mitingo

KAUNAS, gruodžio 1. — Mi
nisteris pirmininkas Voldema
ras, D-ro Dovido Zauniaus, bu
vusio Lietuvos atstovo Genevo- 
je, lydimas, išvykš į Tautų Są
jungos tarybos susirinkimą 
penktadienį [šiandie] po pietų.

Naujos koalicinės valdžios kol 
kas nesudaryta ir, veikiausiai, 
nebus bandoma sudaryti ligi po 
Tautų Sąjungos mitingo, ku
riame bus sprendžiamas Lietu
vos skundas prieš Lenkus.

Uodas užmušė milžiną
LONDONAS, grud. L — Mi

lė lordas Kenyon, lordų buto 
narys, kuris savo ugiu buvo 
tikras milžinas. Jį įkando uo
das, nuo to įkandimo jis gavo 
šiltines ir mirė.

Kauno Petruitis tik 
“susinervino”

Nuo Voldemaro degtinės ar 
Plechavičiaus bizūno, to “El
ta” nepasako

Ties Valkininkais įvykęs susi
kirtimas tarp Lietuvos ka
riuomenės ir sukilėlių

VARšAVA, gruodd. 1. —Var- 
šavos laikraščiai paduoda pra
nešimų, kad Lietuva stipriai pa
didinus kariuomenės skaičių 
demarkacijos linijoje, kad sulai
kytų ir kariuomenės dezertirų 

| ir politinių bėgimą į Lenkiją.
■

Laikraščiai taipjau praneša, 
kad vakar naktį netoli nuo Val
kininkų, antrapus demarkaci
jos linijos [Lietuvos pusėj] 
įvykęs susikirtimas tarp Lietu
ves kariuomenės ir sukilėlių. 
Pastarieji pagaliau buvę išsklai
dyti.

Lenkų spauda ir bendrai vi
suomenės opinija dabar jau ne
berodo tokio susijaudinimo dėl 
kivirčų su Lietuva. Lenkai ma
no, kad 'Pautų Sąjungos tary
ba tuos kivirčus išspręs paten
kinamu Hudu.

i

Tuojau po Tautų Sąjungos 
susirinkimo maršalas Pilsudskis 
žada padaryti vizitą Londonui 
ir Romai.

VARšAVA, gruod. 1. — Pa
sikalbėjime su Lenkų telegrafo 
agentūra, ministeris pirminin
kas Pilsudskis kaltino Lietuvą, 
kad ji pastaruoju laiku mobili
zavus kariuomenę, ir kad jis t 
patsai lik po didelio visą naktį; 
galvojimo nutaręs Lenkų armi- | 
jos nemobilizuoti. Vietoj to, jis 
nutaręs laukti Tautų Sąjungos 
atsakymo į Lenkų notą ir pa
siryžęs šiame krizy vaduotis 
taikos politika.
Voldemaras esąs “pakvaišęs”

VARŠAVA, gruod. 1. —Pra
nešime spaudos atstovams, 
maršalas Pilsudskis apie Lietu
vos ministerį pirmininką Vol
demarą pasakė, kad tai esąs 
“pakvaišėlis.”

“Aš labai susirūpinęs dėl Vol
demaro protiško padėjimo,” sa
ko Pilsudskis. “Lietuvos armi
jos kardą laiko savo rankose 
pakvaišėlis. Bet, nežiūrint visų 
Lietuvos provokacijų, Lenkija 
tvirtai nusistačius išlaikyti tai
ka.” r

v

Lietuva nugina žinias apie mo
bilizavimą kariuomenės

vos valdžia šiandie pareiškė, 
kad ji nedalius ir nedaranti nė 
jokio kariuomenės mobilizavi
mo — nė slapto, nė atviro.

Pakaitės koperaty 
vų konferencija 

Kaune
Pabaltės valstybių eksporto su- 

bendrinimas. Numatoma gau-

[Atlantic and Pacific Photo 1

Marie Prevost, krutamųjų paveikslų žvaig 
perskilus nuo savo vyro Kenneth Harlan.

Paruošiamoji gink
lų konferencija

Be neš išrinktas saugumo ir ar
bitražo komisijos pirmininku

GiENEVA, Šveicarija, gruod. 
1. — Paruošiamos nusiginklavi
mo konferencijos naujos saugu
mo ir arbitražo komisijos pir
mininku šiandie kaip vienu bal
su bvuo išrinktas Edvardas 
Beneš, čechoslovakų užsienio 
ministeris. Vice-pirmininkais 
buvo išrinkti Kolumbijos atsto
vas Francisco Jose U^rutia ir 
buvęs Švedijos užsienio reika
lu ministeris’ Osten Unden. c

Sinclair Lewis Rusijoj
MASKVA-,- gruod. L — Į 

Maskvą atvyko žinomas Ameri
kos rašytojas apysakininkas

j?:':®:?'

kuri gavo

3000 žmonių žuvę 
Alžirijos tvane

Vandens sunaikinta apie 12,000 
ketvirtainių mylių

ALŽIRAS, Alžirija, gruod. 1. 
— Remiantis paskiausiais pra
nešimais iš nukentėjusių vietų, 
Grano apskrity, šiaurių vakarų 
Alžirijoj, apskaičiuoja, kad per 
pastarus baisius tvanus ten žu
vo trys tūkstančiai žmonių, jų 
tarpe apie 250 europiečių.

Tvanai tame krašte sunaikino 
apie dvyliką tūkstančių ket
virtainių mylių derlingiausių 
laukų plotą.

Dabar tvanai gresia kaimy
niškam Alžiro apskričiui. Upės 
Orleansvillės apygardoj smar
kiai tvinsta. Kai kurios Or- 
•eansvilles dalys evakuojamos.

Britai nori atsteigti 
santykius su Rusija
Santykių nutraukimas pakenkė 

daugiau pačiai Anglijai, ne- 
kad sovietijai

LONDONAS, gruod. 1. — 
Anglijoj vis daugiau ir daugiau 
imama kalbėti apie atsteigimą 
santykių su sovietų Rusija.

Bajdvvino valdžios nutrauki
mas tų santykių paveikė kaip 
bumerangas: jis ne liek užgavę 
Rusiją, kiek, padarė žalos Britų 
prekybai ir pramonei. Susipran
ta dabar klaidą padarius ir val
džia. Ji jau norėtų vėl santy
kius atsteigti, bet laukia, kad 
pirmą žingsnį padarytų sovie
tai.

Anglijos bankininkai pasiruo
šę atrišti savo mašnas ir duo
ti Rusams kreditų, tuo tarpu 
kai pramonininkams dar labiau 
rupi atgauti Rusuose rinkas sa
vo gaminiams.

Nors Britų vyriausybė viešai 
nenori prisipažinti, kad ji nori 
įmanomai veikiau santykius 
su sovietų Rusija atsteigti, te- 
čiau niekam nebe paslaptis, Kad 
ji tik laukia žodžio iš Maskvos, 
idant galėtų savo praeitą vasa
rą padarytą klaidą pataisyti.

Borah vėl reikalaus 
pripažinti Rusiją

WASHINGTONAS, gruod. 1. 
— Šen. Borah, senato užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas, 
pranešė, kad ateinančio] kon
greso sesi joj jis vėl į nešiąs re
zoliuciją, kad Jungtinės Vals
tybės pripažintų sovietų Rnsi-

Briandas tiesia ran
ka Mussoliniui v

Franci jos premjeras tikras, kad 
sandara su Italija gali būt iš
laikyta

W ASIRNGTONAS, lapkr. 30. 
[Paštu iš Lietuvos Pasiuntiny
bės Amerikai]. — Kyšy su 
skleidžiamomis užsieny žiniomis 
aųie karininkų suėmimus Lietu
voje, Elta praneša, kad Kauno 
karo apygardos viršininkas Pet
ruitis, sujaudintas priešų gan
dais dėl tariamai sunkios padė
ties krašte, pasiuntė delegaciją 
pas Prezidentą padėčiai išaiš
kinti. Vėliau Prezidentas priė
mė ir Petraitį, kurį nuramino. 
Tą pat dieftą dėl susinervinimo 
Petruitis išvažiavo poilsiui į sa
vo ūkį. Petraičio delegatai 
pulkininkas šuntakis ir vienas 
leitenantas nubausti kaipo nusi
žengę drausmei.

žinios esą neteisingos
\\ ASH'INGTONAS, lapkr. 30. 

[Paštu iš Lietuvos Pasiuntiny
bės Amerikai]. — Eltos prane
šimu, kilusios iš lenkų šaltinių 
žinios apie Prancūzų, Italų ir 
Anglų Ministerių naują žygį pas 
prcf. Voldemarą dėl suregulia
vimo santykių su Lenkija ir 
kad prie to žygio yra prsiijun
gę Suomijos, Latvijos ir Esti
jos atstovai, nuo pradžios ligi

Nauji lietuvių suė
jimai Vilniuje

Be kaltės suimti ir pasodinti 
kalėjftnan apie 10 lietuvių

KAUNAS, lapkr. 12. (Elta).
“Vilniaus Aido” pranešimu, 

šiomis dienomis Lintupio tardy
tojas pašaukė į Lintupį šiuos 
Adutiškio gyventojus: Buroką 
Steponą (“Ryto” skyr. pirmi
ninką), Pošiuną Povilą, Šidlau
ską Karolių, Bielinį Leoną, Su
skaitę Lionę, Burakaitę Marę, 
Kurtinytę Cezę ir keletą sodie
čių. Visus juos, išskyrus L. Bie
linį ir K. Šidlauską, suėmė ir 
nuvarė į Švenčionių kalėjimą 
neva iki teismo. Namiškiams, 
susirūpinusiems suimtųjų liki
mu, pareikšta, kad iš kalėjimo 
galėtų būti paleisti tik už kau
ciją, kurios reikalaujama už vy
rus po 300 auks., o už moteris 
po 200 auksinų.

Už ką suimti ligi šiol nieko 
nepareikšta.

i «
Prašo kompanija neme
sti angliakasių iš butų

singų pranešimų ir referatų

KAUNAS, lapkr. 12. (Elta).
Š. m. gruodžio d, 2 ir 3 d. 

Kaune įvyks Pabaltės valstybių 
kopt raly vinių organizacijų kon
ferencija. Darbų tvarkoj numa
tyta: 1) tarpusavė informaci
ja, 2) kultūrinis ir idėjinis 
Pakaitės valstybių koperatyvų 
b( ndradarbiavimas, 3) ekono
minis bendradarbiavimas ir 
prekių užpirkimo biuro projek
tas, I) pieno ūky koperatyvinis 
judėjimas, 5) kiaušinių ir#pau- 
kščių eksportas, 6) bekono 
transportavimas ir jo draudi
mas, 7) linų ir dobilų sėklų 
prekyba, 8) Pabaltės valstybių 
kredito koperatinis judėjimas 
ir jų bendradarbiavimas ir 9) 
koperatinis draudimas.

Pranešėjų ir atstovų numato
ma gana daug. Jų sąrašas bus 
paskelbtas vėliau. Cen tralinės 
kopei alinės organizaci jos ruošia 
eilę plačių referatų.

Svečius priims Lietuvos kope
ratyvų taryba.

St. Louis Unijos nutarė 
dirbti penkias dienas 

savaitėje

Sinclair Lcvvis. Rusijoj jis ža
da pabūti dvi savaites.

Areštai Lietuvoje 
nesiliauja

KAUNAS. Lapkričio 6 
dieną Vilkavišky buvo suimti 
pil. Rauluševičius Petras, Leš- 
čikauskas Bronius ir Stanulo- 
vičins Aleksas, įtariami kaip 
dalyvavę rengiamame Alytaus 
sukilime.

Tą pačią dieną suimtas ir 
Vilkaviškio apylinkės Smulkaus 
Kredito Banko vedėjas Blažai- 
tis, socialdemokratas, kuris buk 
apie ruošiamą sukilimą žinojęs.

Suimtieji patalpinti Marijam
polės kalėj iman.

4 žuvo traukiniui 
užgavus autą

EECATUR, Ind., gruod. 1.— 
Erie traukiniui užgavus netoli 
nuo čia automobilį buvo užmuš
ti ketui i asmenys: Alfred Stut- 
ller, 36; Miss lįazel Lumonion, 
24; Mrs. Kenneth Hoblet, 23, 
ir Bobert Stricker 33 metų am
žiaus, visi iš Willshire, Ohio.

Istoriko Vijūko - Koja- 
lavičiaus sukaktuves
KAUNAS, lapkr. 12. — Isto

riko Alberto Vijuko-Kojalavi- 
čiaus 250 metų jubiliejaus rei
kalu Lietuvos visuomenės vei
kėjų susirinkimas įvyko, lapkri
čio mėn. 12 d. finansų ministe
rijos rūmuose.

Pasitarimas nusistatė išdirbti 
tinkamą jubiliejaus programą ir 
įvykdyti ją dar šiais 1927 me
tais, (Kojalavičius yra miręs 
1677 m.). Išrinktas Komitetas, 
į kurį įeina: kunigaikštis Jonas 
Gediminas-Beržanskis-Klausutis, 
Universiteto profesorius pralo
tas Aleksandras Dambrauskas, 
generolas Vladas Nagevičius, 
užsienių reikalų ministerijos 
valdininkas T. Balanda ir pro
fesorius A. Janulaitis. Išrinkta
sis Komitetas įgaliotas, reikalui 
esant, kooptuoti Komiteto na
rio teisėmis ir kitus asmenis, 
šitam Komitetui pavesta įeiti į 
artimą kontaktą su Lietuvos 
Universitetu, kur Kojalavičiaus 
jubiliejaus klausimas yra taip 
pat jau iškeltas.

Vengrijoj neleista agi
tuoti ne ,už Habsbur- 

gus, nė už respu
bliką

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
gruod. L — Atsakydamas į pa
klausimą atstovų bule, premje
ras Bethlen pareiškė, kad agi
tacija už grąžinimą Habsburgų 
į Vengrijos sostą esąs neteisė
tas darbas, bet agituoti už res
publiką taip pat esą užginta.

GUB. FULLER GRĮŽTA

ŠERBURGAlS, Francija, gruo
džio 1. — Massachusetts gu
bernatorius Fuller, kurs po nu
žudymo Sacco ir Vanzetti tuo
jau patylomis išvyko į Euro
pą, dabar garlaiviu Olympic 
grįžta namo.

PARYŽIUS, gruodžio 1.
Kalbėdamas atstovų bute Euro
pos taikos klausimais, prem
jeras Briand pasakė, kad nors 
Franci jos santykiai su Italija 
pastaromis dienomis pablogėję, 
vis tik, jei jis pasimatysiąs su 
premjeru Mussolini, jis tikįs, 
kad dalykai busią veikiai išly
ginti. Jis kalbėjęs su Mussoli
ni ir Romoje ir Lokarne, tad ir 
dabar, nežiūrint, ką kas apie 
Italijos premjerą manąs, jis 
esąs tikras, kad sandara tarp 
abieju valstybių bus išlaikyta.

Briandas vėl atkartojo, kad 
Francijos-Jugoslavijos su , 
dėl kurios Italija taip įtūžusi, 
esą niekas daug'au, kaip taikos 
mostas.,
Briandas <Jel sovietų plano nusi

ginkluoti
Del sovietų delegacijos pasiu- 

’yto Genevoje nusiginklavimo 
Jano Briandas pasakė, kad 
Francija ir kitos geros valios 
valstybės pilnai sutiktų savo 
rinklų jėgas sumažinti ir kiek
vieną atvejį nesilenkti prieš tai
kos tribunolą, het kas, girdi, 
butu su kitomis, kaip, pavyz- 
Ižiiu, Rusija, valstybėmis? “Tik 
oažiurėkite,” sakė jis, “kokios 
lid?lės svarbos deda baro prisi
ruošimui sovietų R> . ' Kiek
viena mažiausia pro ’ sovietai 
paraduoja nesuskaitomas armi
jas, dagi tokiomis okazijomis, 
kur taikingesnės apeigos galėtų 
daug labiau tikti.”

Del to ir kitos valstybės tu- 
rjhėįbš^&įiiaihi savo saugumo, 
juo .^. Tįe, kur taip garsiai 
kalbą apie Taiką ir visišką nusi
ginklavimą, daugiausiai dirbą 
karui sukurstyti.

“Pasauly turi būt tokia jėga, 
kuri galėtų kiekvieną pirmą 
durnų ženklą sustabdyti,” pasa
kė Briandas, pridėjęs, jogei jis 
dar abejojąs ir dėl to, kad Ru
sija butų daug padėjus Lietu— 
vos-l a nki jos konflikto, dūmams 
sustabdyti.

Karaliui. Borisui teks 
likti senberniu

KOBURGAS, Vokietija, gruo
džio 1. - Čia gauta žinių, kad 
Romos papa neleidęs Italijos 
karalaitei Giovannai tekėti už 
Bulgarijos karaliaus Boriso, ka
dangi pastarasis yra nekatali- 
kas, tai yra ne Romos katali- 
kas, bet Graikų katalikas.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

ST. LOU4S, Mo., gruod. L— 
Statybos darbų taryba, atsto
vaujanti 18,000 vietos statybos 
pramonės darbininkams, oficia-

galo yra neteisingos.

RADO VAIKINĄ IR MERGI
NĄ NEGYVUS

SUPERIOR, Wis., gruod. t.
— Jos nuomojamame kamba-
ry rado negyvus Julią Salmi, 
23 metų amž. merginu, ir Ch. 
Olsoną, 25 m. Tarp jų kūnų 
buvo pamestas revolveris. Po» 
licija mano, kad Olsonas nu-

NEW KENSINGTON, Pa., 
gruod. 1. Prašomas streikuo
jančių angliakasių moterų ir 
vietos biznierių delegacijos, 
gubernatorius Fisher pasiuntė 
Inland Collieries kompanijai
telegramą, graudendamas, kad 
ji paliautų blaškiusi iš kompa
nijos butų streikuojančių kasy
klų darbininkų šeimas Indiano- 
loje, bent tol, kol angliakasiai

šovė merginą ir pats nusižudė. įgaus kitur prieglaudą.

liai patvirtino penkių dienų „dar
bo savaite.

Elektros darbininkų, tinkuo
tojų ir tapytojų unijos jau pir
miau priėmė penkių dienų dar
bo savaitę.

įBALTIMORE, Md., gruod. L 
— Uoste šiandie čia susidūrė 
du garlaiviai, švedų Kolsnaren 
su Cartagenos Agwihavre. Abu
du buvo lengvai sužaloti, žmo-
nių niekas nenukentėjo.

KOREIS
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjęs debesiuotumas; gali
ma laukti sniego; nedideli tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 24° ir 36° F.

šiandie saulė teka 6:59, lei
džiasi 4:20. Mėnuo leidžiasi
11:52 vakaro.

Girdai apie automobi
lių kompanijų su

sijungimą
DETROIT, Mich., grudd. 

1. — Eina girdai, kad kelios 
didžiulės automobilių kompani- 
nijos rengiasi susijungti daik
tam Susijungti žadą: Continen
tal Motors, Peerless ir Jordan 
kompanijos, Hupp Motor kom
panija ir Star Automobile 
kompanija. Susijungus, bendras 
jų kapitalas siektų apie 50 mi- 
lionų dolerių.

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia Mušti d<slto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarai* 
ir sekmadieniais ir, taipgi Per skyrius ir paltą ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai i 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks ’ 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 8210 S. Halated St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2316 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DL



MĖSOS PAKAVIMO 
INDUSTRIJA

Pirmas mėsos pakuotojas J. 
Valstijose buvo Wi!liam Pynch- 
on iš Springfield, Mass. Jisai, 
1610 metuose pradėjo pakuoti 
sūdytą kiaulieną baksuose ir 
ir bačkose dėl išsiuntimo Vaka- 
rų Indijai. Toms dienoms me
rą buvo ištikrųjų pakuojama, 
bet šiandien industrijos vardas 
neperstato tikrą darbą, nes tik 

s mėsos pakuojama, 
druskuota kiauliena, 

kuri visiems buvo gerai žinoma 
kiek laiko atgal, šiandien pa
kuojama tik kelioms medžių 
kirtimo stovykloms.

Kaip tik greit vietos buvo 
apgyvenamos žmonių, kurie ne
augino ir neskerdė gyvulių sa
vo vartojimui, taip greit pa
kaimės įsisteigdavo. Jos aprū
pindavo tik artimas vietas. Bet 
kuomet šios vietos išaugo, ir 
jau artimos ūkės negalėjo pro
dukuoti pakankamai galvijų ap
rūpinti vietinį reikalavimą, tai 
jau reikėjo patraukti galvijus 
ir gyvulius iš tolimų vietų.

Kuomet žemdirbystė prasidė
jo vakaruose, už Allegheny kal
nų, apie tą patį laiką, kuomet 
1812 karas prasidėjo, daug gal
vijų produkuota, bet mėsa pri
statyta rytų dideliams cent
rams tik varant gyvulius per 
kalnus, arba išsiunčiant gyvu
lius arba sūdytą mėsą laivais 
Mississippi upe, nes nebuvo ga
lima toli gabenti šviežią mėsą.

Net ir kuomet didelės paka
vimo įstaigos pradėta Buffalo, i 
Cineinnati, Mihvaukee ir Chica-! 
goję, mėsos pakavimas buvo se
zoninė industrija. Biznis buvo j 
tokis, kad nebuvo galima vasa-j 
rą jį vesti. Bet atšaldymo bū
dų išsivysimas prašalino tą 
kliūtį, ir mėsos pakavimas ta
po apskriti) metų industrija.

Tik prieš 1880 metus pasiro
dė gelžkelių karai su atšaldymo 
prietaisoms ir pradėta šviežią 
mėsą gabenti iš pakavimo cent
rų į apgyventus rytinius mies
tus. ' _

Su 'šalies gyventojų skaičiaus 
padidėjimu mėsos pakavimo in
dustrija irgi žymiai augo. Pa
kavimo įstaigos randasi beveik! 
kiekviename mieste. Pc~ 
kiai išdirbtą išdalinimo siste
mą, šviežia mėsa šiandien taip
gi pristatoma beveik kiekvie
nam miestui ir miesteliui šioje

RADIO PROGRAM
------

FOR NAUJIENOS 
READERS

(Pacific and Atlantic Photo)

Kongresmanas J. D. Deck iš 
Viroųua, Wis., kurį La Follette 
progresyviai republikonai stato 
kandidatu į Wisconsino guber
natorius.

kitam, automatiškai ir greitu 
laiku. Viskas taip sutvarkyta, 
kad kievienas darbininas turi 
atlikti savo užduotą darbą, kaip 
tik kiaulė prie jo privažiuoja. 
Mėsos pakavimo industrija iš
rado šitą būdą privežti kiau
les prie darbininkų ir tas pa
darė šitą industriją vieną iš 
svarbiausių visame pasaulyje.

Pirma operacija kuomet kiau
lė vežama relėmis, yra valymo, 
kurį.atlieka vyrai su ilgais aš
triais peiliais ir su vandeniu.

Po nuvalymo, galvą nukerta 
ir vidurius ir žarnas išmeta.

I Tas dalis inspektoriai tuoj ge
rai peržiūri dėl ligų. Kuomet 
taukai ištraukti, kiaulę perske
lia per vidurį nugarkaulio, 
antro nuplovimo, siunčiama 
sintojui, kur atšaldoma ir 
koma tolesniam plovimui ar 
piausymui.

Supiaustymo arba kapojimo 
operacija yra labai svarbi, nes 
mėsos vertė priguli nuo kaip

CHICAGO STATIONS TODAY ’
570k—KYW-KFKX—526m.

9:30 a. m.—Markets (šervice repeat- 
ed every half houi’ to 2 o’c.).

10:55—Time signale and vveather. 
1—Dinner concert. •
4— Woman’s hour program; music. 
5:30—Markets; news reports. ,
6— -Bedtime story; weather; ochestra
7— Retold tales.
7:3O—Stenographers.
8— Mediterraneans.
9— Camival; popular program.
10:30—-Weather; orchestra; time 

signals. 
620k—WCFL—484m.

10 a. m.—Municipal program.
12—Organ request concert.
1— Post hour program.
5— Twilight organ concert.
6— Educational talk; news; health

talk. '
8—Popular program; orchestra;

songs.
9:30—Quartet ;trio; orchestra. 

620k—WLTS—-484m.
9 a. m.—Classical program.
2- 4—Jubilee program.

670k—WMAQ-WQJ—448m.
6:30 a. m.—Setting-up exercises.
7:30—Morning worship.
8—Public schools program.
9:45—Overture hour; trio.
11— Home economics; music.
12— Melodies; ram talks; Y.

A. forum.
I— Club luncheon; music.
2:45—Exercises; pianist; trio.
4— Parent-teacher association.
5— Topsy Turvy time.
6— Organ recital: orchestra.
7— Classical program.
8— 10—Columbia chain program.
10— String quartet.

11-1—Popular program; orchestra. 
720— WGN-WLIB—416m.

9 a. m.—News summary.
10—Home manaęement; music.
II— Organ; readings; piano; time 

signals.
12-2:30—Children story period;

concert.
2:30—Recital: vvoman’s club; 

orchestra.
4— Studio program; orchestra;

pianist.
5— Piano lesson; organ.
5:56—signals.
6— Markets; Punch and

ensemble.
7— Program from Nevv
8— Nevv York program;

statė shovv.
9— Arabian Nights entertianment.
10— eature; Sam n’ Henry; Music 

Box.
11— 12:30—Time Hoodlums; orcestra.

770k—WBBM-WJBT—389m.
10:30 a. m.—Business directory.
I— Dance program; pianist.
5— Weather report; organ.
6— Cello recital; orchestra; tenor.
7— Trio: organ; concert; orchestra.
8— Artist recital; itro; songs,

orchestra.
9— Collegiate program; orchestra;

quartet.
10— Popular program; orchestra; 

pianist.
II- —Dance program; HavvdiiAn trio.

820k—W J J D- W E B H—366m.
10 a. m.—Nevvs digest; home econo-

mies.
10:30—Organ concert; vvoman’s 

program.
12—Concert; farm program; sym

phony.
1— Organ program.
2— ‘Children’s program.
3— String trio; piano reverie.
4— Children’s club; songs; stoties;

talks.
5— Children’s program.
6— Symphony; songs; dance

orchestra.
7— Orchestra; qu.intet; trio; songs.
8— Musical program; Nevv York

program.
10— Orchestra; songs; vvether; nevvs.
9— Musical program.
11- 1—String trio; entertainers.

EVENING PROGRAMS
6—CJGC (019), Toronto—Music.
6—KDKA (950), East Pittsburgh— 

Address.
6—KMA (760), Shenandoah—Music.

M.

Judy;

York, 
theater

Po 
vė- 
lai- 
su-

Ųl.Atrodo mėsa kuomet supjausty
ta. Vienas klaidingas piovimas 

j gali sumažinti kainą kumpio ar 
ba kitos mėsos dalies. Piovimo 

. j būdas mainosi laikas nuo laiko 
e J)l I tas priguli nuo reikalavimo.

Atšaldymo būdas išnaikina 
gyvulių karštį ir sudrutina mė
są supiaustimo operacijai. At
šaldymo laikas mainosi nuo 20 
iki 40 arba daugiaus valandų.

Supiaustimo operacijos dar
bas irgi nešamas darbininkam. 
Kiaulės šoną padėdama ant kru
tančio stalo, kur kumpį nupiuk- 
luoja ir nupjauna. Gale stalo, 
kialė nupuola ant l.iako, kur pe
tis nuplaunama mėsininko pei
liu arba automatišku kapoklių. 
Petis gabentojų keliauja vienoj 
pusėj, o viduris kitoj. Petis su- 
piaustomas pardavimui šmote
liais.

Kita dalis kiaulės pasiunčia
ma grupei darbininkų, kurie 
•’iUpiausto ir išima strėnas ir 

įgrobus. Liekanas, kurios da
bar yra be jokių taukų, yra 

ton. Ima kiek laiko gyvulius susukamos tinkamam pjovimu’ 
peržiūrėti ir įvairias rųšis L Viršutinė dalis, arba riebus pe 
krūvą suvaryti.

Kadangi mažus gyvulius (ver
šius, (avis ir avinėlius) skerdžia 
vienodu budu, čionais tik kiau-

aprašysi*

moka 
gy v ti-

pasic-

Dabartės trumpai 
me pačią industriją.

Pakuotojai ant rinkos 
pinigus ūkininkams už 
liūs.

Kuomet karas gyvulių
kia “stockjardus,” gyvulius su
varoma į tvartus ir pašeriama. 
Tada firma, kuriai ūkininkai 
pasiuntė gyvulius, deda pastan
gas parduoti pakuotojui. Pa
kuoto ių pirkėjai arkliais perva
žiuoja per jardą, siūlydami sa
vo kainas.

Jų nupirktus gyvulius pasve
riama “stockjarduose,” ir šuva-j 
romą pakuotojų paskirton vie-l

Mažais būreliais kiaulės su
varoma j pat virsti pakaimės, 
čionais tuoj jęs netenka gyvas
ties. Greitai nuleidžiama į di
delį karštą kubilą, kur šeriai ir 

Kiaulė
per tam tik- 
mašinas, kur 
nuskilta net

i Lis, nuplaunama su peiliu.
los dalys, kurios išsiunčia

mos šviežios, kaip petis, strė 
nos ir grobai, toj supakuojama 
ir priruošiama išsiuntimui par
davinėtojams. Kitos dalys, ku
rios turi būti sūdytos, kaip tai: 
kumpis, pilvas, riebus pečiai ir 
kaikurie pečių pjovimai, yrr 
siunčiami į šūdinio kambarį, 
kur mėsa peržiūrima ir priruo
šiama sūdymui. [FLISJ.

kailis paliuosuojama. 
dabar siunčiama 
ras skutančias 
plieniniai peiliai 
galvą ir kojas.

Nuo šitos mašinos, kiaulė 
krutamu stalu pristatoma dar
bininkams, kurie valo. Dabar 
mažas pagalis, arba “branktas” 1 
įdėdamas tarp užpakalinių ko
jų, po sausgyslių, 
užkabinamas per 
viršutinio karučio 
l<eliama nuo stalo 
leista žemyn.
keliauja viršutine rele su kiau-l 
lėmis užkabintomis kas kelios 
pėdos. Tokiu Ludu^gyvuliai pri-l 
statomi nuu vieno darbininko

E a gi e Brand yra išaugi
nęs daugiau sveiku kūdi
kių negu kiti visi kūdikiu 
maistai.

TRINERIO 1928 SIENINIS 
KALENDORIUS YRA

PUIKUS
Trinerio sieniniai kalendoriai 

vieada yra tikras siurprizas, 
et 1928 naujas kalendorius pe
rina buvusius. 19 gražių mer

geliu ir gražių vainikų tautinuo- 
rūbuose sugrupuoti aplink 

Dėdę Šamą ir viskas kartu su- 
’i'io žavėjantį vaizdą. Visos 
r.utos, naudojusios Trinerio 

iji Vyną, geriausią pilvo 
oniką, per 38 m., yra repre

zentuotas. Gauk aptiekoj arba 
itsiųsk 10c. lėšoms. .Jos. Trincr 

Co., 1333 So. Ashland Avė. 
Chicago, Iii.

Šis branktas! 
vidurį, prie 

ir kiaulė pa
su galva pa-:

Karutis povaliai >

EAGILE 1B1RANO
CONDENSED MUK.

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Naujas laikraštis 
PIRMYN, 

Soc. Dem. organas, leidžia-

Naujienose. Kaina 10c.

Trio. <
6—WDAF (810), Kansas City— 

School.
6—WGHP (940), Detroit—Orchestra 
6—WJR (680), Detroit—Orchestra 
6—W0W (590), Omaha—Pianist. ’
6— WTMJ (1020), Mihvaukee—Music.
6:15—WEAF (610), Nevv York-_

Grantland Rice, all-Ammeriean 
team, to WCAE, WOC, WSM 

6:15—WSOE (1110), Milvvaukee—-*
Organ. ' ‘

6:30—KSO (1320), Clarinda— 
Musical.

6:30—WBAP (600), Fort Worth_Trio.
6:30—WHO (560), Dės Moines_

Orchestra.
6:30—WJR (680), Detroit—Program 
6:30—WTAM (770), Cleveland—Program.
6:30—WTMJ (1020), Milvvaukee—-

O rp h p q t >* ji

6:50—W0W (590, Omaha-Orches_ tra.
'i—KFNF (1110), Shenandoah_ _Sunday school.
7— 'K M A (760), Shenandoah—

( m
7-WAIU ‘ (1060)—Columbus—Trio 
7-WĘAF (610), New _ York—Orc'hė-

sha and Cavaliers, to K<5h
WCCO, WY00, WTAM, Wor’WWJ, WSAI, WLIB, WDAF C’ 

7—WHK (1130), Cleveland—Batui 
7—WHO (560), Dės Moines-Uttle symphony. .• ue

'V? t®60), New York—Retold*
7 to kuka, KYW, WJR. , 
7.i^lįY,TP00)> Cineinnati—Feature. i 
C15—KBUO (550), St. Louig—Bibleclass.
Į:?!M£0A (920), Dėnver—Concert. Į 
7:30 KĮ AB (940), Lincoln—Uni- 
7.onVeiSmtTy Nebrasha.7:30—-KrilS (780), Hot Springs— 

Specialties.
7:30—WFLT (1040), Cleanvater— Organ.
7:30-—WHAS (930), Louisvillė— 

Concert.
7.30 WJZ (GGO), Nevv York—Steno- 

Kyaphers, to KDKA, £YW, 
n o, WJK> WTMJ, WLW.
m (590), Omaha—Piano.

GSO), Hat Springs^— Orchestra.
8— WBAP (600), Fort Worth— 

Concert.
8 ’VVEAF (610), Nevv York—Anglo

Persians to WDF, WTAM, 
WGN, KSD, W0C, W0W, 

y WBAP and WCCO.
WHO (560), Dės Moines— 
Program.

; >Penkiadienis, gruod. 2,1927
8—WHK (1130), Cleveland—Trio.
8—WOS (830), Jefferson City— 

Farm Sehool.
8—WSOE (1110), Mihvaukee—

Program.
8:30—CNRT (840), Toronto—

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

Pianist.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St„ Chicago, DU 
....... ................. ■■■ i /

IOFT
b ros.& c

Seni Atsakanti Credit Auksoriai— 
Didžiausi Pasaulyje

838
E. 63rd. St?

Lietuvis Kontraktorius
Sudedam ivlesas b 
elektros jiegą j nau 
jus. ir senus namu* i) 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo ilmokiji-

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Pkone Canal 2591

sM)GI>9 v iW »

saU&u alkiu
VVenaS2Ial specialu kis 

ji » ir P'en?' 
r°°- . suvitškins, kaip

~ i.mir .»»•« v'.““”"" „
—a“0“* -J

p l i iVr ___ Į * 1

Nei a i ugšcių, .chargerių, 
batelių, eliminatorių Jūsų fonograffą arba pianą 

priimam mainais

Geriausia vieta pirkti Radio pas

JOS. F. BUDRIK
3417 S. Halsted St.

Visai Elektrinė Radio

equaphase
Nuo liampos gausit visą spėką

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

Elektrinis 
elektrinis 
yra tokia 
mas žmonių norėjo gau
ti. Garsus fonografos ir 
garsi radio .......... $350

340
S. Halsted 

St.

108 N.STATĖ ST. O J T^l Northfeit ComerNpfftlfld r LOOV STATE and
X LUUI WASHINGTON

215 W. 
Randolph 

St.
1238 

Milvvaukee 
Avė

DEIMANTU IMPORTUOTOJAI PARDUODA 
TIESIAI PUBLIKAI

OlAMONDSjgfcV/ATCHES
ca’S-cnEDir (M’is-cntoir

Dovanos Visiems — Kreditas Visiems!
Deimantas, laikrodėlis arba sidabriiiis ‘daiktas, yra puikus ar
tistinis dalykas, tai puiki asmeninė dovana—tai puikus prezen- 
tas! .lųs galit visus sudėti į daiktų ir paimti ant krediti, o iš 
mokėsite po Kalėdų.

Duokit Deimantinį Žiedą Kalėdoms

įf “Susanne’
Blue Wliite
Diamond

Solid 18-k 
white cold. i.

$150

$3.75 J savaitę
Deimantiniai Vestuvių žiedai

$•4.50 I savaitę
“Cleo’

Gražus ves
tuvių 
<lai. 

y balto
žie- 

18-k 
auk- plati- 

ntim sėt su 
t)rilian t i š- 
kai mėlinai 
baltu dei
mantu.

Kiliuos nuo $*44.50 ir daugiau 
Ingrclviriiotl IS-k balto aukso be 

deimanto, $7.50 ir dalinsiu

Elgin Rankiniai Laikrodėliai 
Rankiniai laikrodėliai baltu auksu 
paauksuoti. 20 metų rųšies. ingreivi- 
ruoti viršeliai. Aukštos rūšies Eltrin 
ėjimas. Lumininiai numeriai ir ro
dikliai. SkurinS juostelė 
ir auksuota sagelė

$1 | savaitę
Didelis pasirinkimas Elgin 

liij, Imlų ir Peilių Setų 
ir daugiau

$24.50
Lalkrodė- 
$18.50

$1.00 | Kavaitf 
Deimantinis žiedas

Su trimis gra
žiais mėlinai 
baltais d-e i 
mantais. gra
žiai išmargin
tas ir iftgrei- 
viruotas. vi
sas 18-k. balto 
aukso. Naujo 
išgražin i m o. 

baliai g eros 
vertės tik už

Balto Aukso Rankiniai 
Laikrodėliai

Moterų lengvi rankiniai lailt 
Viršeliai 14-k balto aukso 
moti gražiai. Gražiais kr 
Sidabriniai rodikliai. Aukštos 
rųšics 15 akmenų

$1.00 | savaitę

langus dėl specialių bargenųPažiūrėkit j musų krautuvės I
Daugelis kitokių slylių po $10.65, $15, $18.75, $2*2.50, $25; 
$27.00 ir daugiau. Deimantiniai Rankiniai Laikrodėliai vi
sokių kainų iki $2,000.

Didelės vertės Toiletiniy Setų, Kelionėms Maišelių, Karolinių 
Maišelių, Perlinių ir Sidabrinių daiktų. Atsilankykit ir ap
žiūrėki! juos.

musų pardavinėtojasReikalaukit katalogo 324. Pitone Central 1020, 
z pribus pas jus.

Atdara kas vakarą iki Kalėdų

Naujienų Kalendoriai

fonografas ir 
radio sykiu 

kokią daugu-

Didžiausia Freshman Distributorius Chicagoj

Jos. F. Budrik, Ine
34111 S. Halsted St.

Te!. Boulevard 4705

Jau išėjo iš spaudos NAUJIENŲ sie
niniai kalendoriai, kurie, kaip visados, yra 
gražus ir patogus kaboti ant sienos kiek
vieno lietuvio kambariuose.

Visiems NAUJIENŲ skaitytojams šie 
kalendoriai bus duodami veltui. Kalendo
riai bus išdalinami gruodžio 20 dieną per 
visus Naujienų pardavėjus ir išnešiotojus. 
Visiems prenumeratoriams bus pasiųsta 
paštu.

Siųskit Naujienų kalendorius 
Lietuvon

Nėra kito sieninio kalendoriaus, kurį 
Lietuvos žmonės laikytų savo kambariuose 
kaipo gražų ir naudingą dalyką, kaip Nau
jienų kalendorius. Pasiuskit šiuos kalendo
rius savo giminėms kaipo dovaną.

1 kalendorius ir dūda persiuntimui 10 
centų.

Pinigus galima prisiųsti stampomis.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.



/

gruod. 2, 1927
1

NAUJIENOS, Chieagu, Ik

KORESPONDENCIJOS
Waterbury, Conn

Rag’nn ,r>š.,j'rii progresyvių 
lietuvių suvažiavimą.

Iš Pennsylvani jos 
angliakasių ko

vos lauko
Scottvitle, Mich Thorp, Wis

Du lietuviai nuteisti kalėjimam

Nesenai du vietos lietuviai u- 
kininkai liko federalinio teisėjo 
Fred M. Raymond nuteisti ka
lėjimai! už dirbimą ir pardavi
nėjimą munšaino. Vienas jų, 
Raymond Stakėnas, liko nuteis
tas šešiems mėnesiams Detroi
to kalejiman ir užsimokėti $500 
pabaudos. Jeigu gi pabaudos 
nesumokėtų, tai turės atsėdėti 
dar 6 mėnesius kalėjime.

Kitas gi, Jonas Chivis, toje 
pačioje byloje, liudijęs prieš 
Stakėną, liko nubaustas $300, 
arba atsėdėti tris mėnesius 
Berrien pavieto kalėjime.

Jų byla buvo nagrinėjama- 
Grand Rapids. Du Stakėno bro
liai jau nuo pirmiau sėdi kalė-: 
jime irgi
nai yra karšti komunistai 
žymiausi 
šioj dide

šerno paminklui aukojo:
F. Mikolainis $1,
J. Kurtinaitis $1.
Viso $2, kuriuos 

Naujienoms.
šiemet buvo tokia

ant bulvienų nebuvo vabalų, ant j 
aviečių — uogų ir 
— grybų. Tokios 
’.eni šios apielinkės 
nepamena. ,

$2 gauti ir bus perduoti šer
no Paminklo Fondam Red.

už munšainą.
ir; 

komunistų veikėjai ■ 
i lietuviu ūkininkų:

Indiana Harhor, Ind.1
Lietuviai Biznieriai

Tarpe lietuvių papiastų 
pos darbininkų, mes turim 
mažai ir gana pasiturinčių 
nierių. Lietuviai daro sau pra- 
gyvenimą iš darbininkų, užsi- j 
imdami sau patinkamu bizniu.. 
Taigi šį kartą suminėsiu kiek 

yra. 
skaičių 
užlaiko 
Avelis,

ne-

kokiame bizny lietuvių
Pirmą vietą pagal 

užima bučeriai, kurie 
valgomus daiktus — J.
A. Tugaudis, .1. Ragelis, Al. Mar
ti na v iče, Turkevičia Bros., K. 
Paulauskis, Jokūbas Karvelis, 
A. Grabauskis, Jonas Karvelis, j 
Mikaitis ir Kučinskis ir p. šer- 
petauskienė.

Minkštų gėrimų ir pool-room- ■ 
ių užlaikytojai — J. Paulaus-1 
kis, V. Ruibcs, St. Barzdys, Pr.' 
Remeikis, J. Adomaitis, A. Ko-; 
šis, J. Sidauga.

Papso išdirbėjus — St. Bart- j 
kus. Beje, yra dar du, kurie 
tik pardavinėja papsą ir alų 
P. Raškevičia ir J. Urbas.

Barzdų skutėjai — St. Kan- 
trimas ir P. I^aurinas.

Auksinių daiktų ir laikrodė-

Dry Goods krautuvė ir vi
sokių kitokių daiktų užlaikyto- 
jas — J.

Duonos
Rudkauskis.
kepėjas — P. Yaru-

savininkai: Garden 
p. J. Pivaronas, Vic- 

Aukselevi-

Teatrų 
teatro — 
toria teatro 
čia.

Beje yra dar keturi lietu
viai, kurie dirba prie biznių. 
Gal ir juos reikia priskaityti
prie biznierių? Tai yra pieno

Pr. Kesilis, I.
Rindokas ir J.

poperotojai —
Vincas Dragų-

pa- 
no- 
va- 
vi- 

yra

Yanaviče, P.
Yankus.

Pentoriai ir 
Pr. Rudis ir 
nas.

Daug mes turini biznierių, 
bet daug dar mums trūksta, 
kurių aš čia neminėsiu. Mato
te, kad mes turim reikalingus 
kasdieniniame gyvenime, 
lietuviai biznieriai suteikia 
tarnavimą visiems, kas tik 
ri ir reikalauja. Netik jie 
ro biznį iš lietuvių, bet iš 
šokių tautų. Mat lietuviai
mandagus ir moka savo biznį 
užlaikyti. Visi biznieriai gyve
na gana gerai, beveik visi tu- 
ii nuosavius namus, nekurie 
net ir po keletu, o autoinobi- 
liūs visi turi. Biznieriai daug 
geriaus gyvena, negu kokis ša- 
pos darbininkas, o ypač da
bar, kada darbai prastai eina 
pas mus. Mes visi lietuviai tu-' 
rėk i m sau už obalsį: savas pas 
savą. Visi lietuviai, šapos dar
bininkai, remkim visus lietu
vius biznierius, parodykim kad 
mes su jais, o tada ir jie eis 
su mumis, kada mums bus rei
kalas kokios nors pagelbos.

šapos Darbininkas.

š ikoms —- “coal and iron” po
rcijai moka po $175 į mene
sį ir pragyvenimą. Bet nė 
streiklaužiai, ne ta “policija” 
anglių iškasti negali.

lininiai angliakasiai jau li
ko išmesti iš kompanijos stu- 
bų ir jos apgyvendintos streik
laužiais.

Jaunų Kūdikių
Netikęs besimaitinimas yra 

prašalinamas su maistu kuris tu
ri daug vitaminų, štai kodėl cod- 

liver oil ir yra toks naudingas dėl vai
kų kurie yra menki, serganti ir išblyškęSCOTT’S EMULSION

yra cod-liver oil, tokioj formoj kuri kūdikiai labai 
mėgsta. Visur teVai žino jo maistingą ir kūną su
stiprinančią jėgą.
Jei kūdikis yra silpnas ir netikusiai besimai
tinąs duokit jam Scott’s Emulsion reguliariai

& Bloomfield, N. J. 27-35^^-*

Waterburio Progresyvių Dr- 
ių SąriŠis laikytame savo mė
nesiniame susirinkime, nutarė 
atsišaukti į Amerikos progre- 
syvę lietuvių visuomenę reikale 

siunčiame!sušaukimo suvažiavimo pašelpi- 
|nių draugijų, kliubų bei SLA., 

vasara, kad KSS. ir L. I
Sąrišis savo užmanimii, pa

matuoja šiais svarbiais šiuo 
laiku motyvais.

1. Kad išdirbti planą ir pa
remti kovą su fašistiniais smur
tininkais, kurie šiandie į nieką i 
neatsižvelgdami žudo ir kanki-U 
na progresyvę Lietuvos liaudį,! 
ickaltus kudikius ir ištisas 

.1 yna.:, nesiskaitydami su 
kuo,

2. Kaip rinkti aukas ir 
ceikti pagalbą n u ken tėjusiems 
.įuo fašistinio banditų rėžimo, 
rankiniams ir nužudytųjų 
mynonis.

Bandymas streiklaužių ir 
šeikų pagelba laužyti 
liakasių streiką.

mu- 
ang-

SOUTH FORK, PA. — Penn- 
sylvania Coal and Coke Co. 
Ehrenfeld kasyklos pradėjo

1'. Sandaros kuopų. | laužyti angliakasių streikų pa-

ant kelmų 
vasaros ir 
gyventojai 

—J. K.

So. Boston, Mass
Du Koncertai

Lapkričio 20 dienų, Lietuvių 
Svetainėj atsibuvo sandariečių 
koncertas. Aplamai, koncertas 
buvo vidutiniškas, programas 
buvo Įvairus ir artistai, taip 
r ('.abijos choras savo užduo- 
:s atliko gerai. Publikos buvo 

.irti pilna svetainė, ir pilnai už* 
anėdinta.

susirėmimų su 
valstijos kazo- 
streikierių jau 
kazokiškų buo-

gelba streiklaužių ir mušeikų. 
Pradžioje spalio jos atsigabe
no visokių padaužų iš Pitts- 
burgbo ir JohnstoAvn miestų, 

j atsigaheno ir daugybę gun- 
įinenų, kuriuos vadinama “coal 
j and iron” policija, atsikvietė 
i ir valstijos kazokų, o šerifas 

šleido proklamaciją dėl strei
kierių, kad prie kelių negali 
Luti daugiau pikietuotojų, kaip 

su_ po du žmones eilėje, greta ir vie-.
na pora nuo kitos nemažiaus 
kaip 60 pėdų atstume.

Atidarant Elirenfeld kasy- 
! klas gunmenų buvo net 75.
Mat kompanija bijojo, kad, 
streikieriai gali 'pulti streik- 

yra I laužius. Bet streikieriai puo
limų ir nedaro ir pasitenkiną 

i ant pavieto 
kelio prie kasyklos.

Iki šio laiko kompanija 
ri apie 150 streiklaužių, 
didžiumoj tie streiklaužiai 
sai nėra angliakasiai, bet 
šiaip vaikėzai ir kokie valka
tos, kuriuos kompanija susi
medžiojo, bet kurie negali pri
kasti anglių ir anaiptol nega
li lyginties seniems patyru- 
siems angliakasiams.

Kompanija turi daug išlai
dų operuodama kasyklas su 
pagelba stieiklaužių, nes agen
tams, kuriem pristato streik
laužius moka už kiekvieną 
streiklaužį nuo $5 iki $15. Mu-

Buvo jau ir 
gunmenais ir 
kais ir keletui 
teko paragauti
žiu, o keletą ir areštavo. Ypač 
žiauriai su strefltieriais elgia
si gunmenai, bet i U' kazokai 
mažai 
dieną, 
vimui 
atlėkė

sei- 
nie-

sei-:

yra3. Dabartinis momentas 
labai svarbus, nes Lietuva 
pavojuje ir jai gręsia padalini -1 p 
mas, nes šių dienų smurtiniu- j pietavimu 
';ų darbai prie to veda.

■i. šiandie Progresyvių lietu
vių judėjimas Amerikoje šia
me svarbiame momente yra be
veik apmiręs — mes manome,

Lapkričio 27 diei.ų, loj pat
v etninėj atsibuvo komunistų 

koncertas, kur taipgi artistai
< Nci’v.'ocdo choras savo už* 

duotis atliko gerai, tik lame į
kirturnas, kad sandariečių cho ■ kad suvažiavimas, pakeltų žmo- 
as didesnis ir geriau padai- ;1įų ūpą ir paragintų prie veiki- 
’avo, o komunistų artistai ge- 
iau padainavo. Publikos taip 
at buvo arti pilna svetainė 
i’.nai užganėdinta.

— Raulinaitis

CIeveland, Ohio

ir

Iš Vagių Baliaus, 
lapkričio 27 d. įvyko L.

S. A. 24 kp. vagių balius. Gardi- 
la svet.. Vaigų buvo nedaug.I 
et vagiukų-mažiukų buvo pa-!

Rankamai ir viską išvogė. Lui- 
orkestrą gerai grajino 

kas netingėjo šoko 
ėjo.

I)

n
kiek tik no-

buvo neko- 
kabojo ant 

jlikų dratų. Sodu negalima va
dinti... —V. J. Z.

e
’imui daiktai
Taipgi viskas

Racine, Wis

.no.
Taigi mes pasiremdami virš 

minėtais motivais, kviečiame 
progresyvius Amerikos lietu
sius urnai veikti ir veikiai atsi
liepti šiame svarbiame užmany
me.

Mes nuo savęs iniciatyvą su
važiavimui sušauti rekomenduo
jame Amerikos L. T. Sandaros, 
Liet. Soc. Sąjungos bei Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje cen
trams.

Mes numatome suvažiavimui 
i vietą, kaipo patogiausią, Brook- 
I ?yn, N. Y. ir kviečiame veikti 
greitai, nes 

į svarbus*
Varde Liet. Progr. Draugijų 

Sąrišio, kuris atstovauja 8-nias
i draugijas, išrinkta komisija:

S. Senkus,
J. J. K varde jus,

Thomas Matas.

Racino lietuviai remia kultu- i 
rinį darbą. Gavęs žinoti, kad I 
Dr. J. Šliupas nori išleisti sa- i 
vo raštus, ėmiaus už rinkimą 
prenumeratorių. Užsisakė abi
dvi knygas — Higijeną ir Me
dicinos Istoriją, šie lietuviai:

M. Kasparaitis, XM. Jocius, K. 
Kisielis, J. Balčaitis ir A. Ma- 
silionis.

Užsisakė vieną knygą Higije- 
ną: V. Kairienė, M. Savaitis, A. 
K. Motekaičiai, S. Gibavičius, J. 
Dokšus ir J. Mežinis.

Gerbiamam seneliui Dr. J. 
šliupui lapkr. 26 d. išsiunčiau 
aukščiau minėtų prenumerato
rių pinigus $37.00. Mes savo 
,autos patrijarką, laisvamany- 
oės tėvą, Dr. J. šliupą, kad ir 
u mažu trupinėliu, bet dar- 

;u parodome, jog jo kulturinį 
iarbą remiam. Kviečiame iri 
ritus čionai gyvenančius Ame
rikoje lietuvius, ypač dides
nių jų kolonijų parodyti dar
bais ką galite. Tokiame reikale 
gražiu žodžiu nieko nenuveiksi, 
— reikalinga parama.

—M. Kasparaitis.

GERIAUSIA DEL SILPNŲ 
STRĖNŲ

Ar jus kenčiate dėl raišumo mize
rijos, skaudamų strėnų ? Jus gulite 
gauti beveik ūmią pagalbą naudojant 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis šildo, švelnina ir sustiprina silp
ną nugarą, maloniai masažuoja kū
no audinį su kiekvienu kūno judėsiu, 
tuo padedant atstatyti tinkamą, cir
kuliaciją ir normalę jėgą. Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster teikia nuo
stabiai greitus rezultatus, dėl to, kad 
gyduolės persisunkia tiesiog per odą 
j apimtas vietas — skausmas išeina, 
diegliai apleidžia, jėgos sugrįžta be
veik urnai. Ir jus gaunate patvarią 
pagalbą, irgi, dėl to, kad gyduolės 
veikia nuolatos, kol plasteris laiko
mas prie kūno. Mėgink Red Cross 
Kidney Plaster šiąnakt ir įsitikrink, 
kaip greit jis pašalina silpnų strėnų 
mizeriją.

reikalas yra gana

tu- 
bet 
vi- 
tik

teatsilieka, štai vieną 
suorganizuota pikieta- 

mokyklos vaikučius. Tuoj 
valstijos kazokai ir

ti čmė sklaidyti vaikučius, 
gi vaikučių, kurie nespėjo 
sitraukli nuo kelio, liko 
minti kazokų arklių 
mis.

Kitos kasyklos South 
dar stovi, uždarytos ir 
db dirbti su streiklaužių pa- 

.gelba.
Streikierių padėtis yra labai 

sunki, nes dėl ilgos kovos dau
gelis šeiminų pavargo ir 
dūrė dideliame varge. Iš ang
liakasių unijos gauna pašel- 
pos po $3 j savaitę, liet kad 
ii unijos iždas x nėra didelis, 
lai dar tik nesenai unija pra
dėjo šelpti streikierius.

Fhtallina lietuviarįs neva
žiuoti į čia darbo ieškotis, nes 
čia darbu nėra, o darbininkui 
streiklaužiauti yra didžiausia 
nuodrmė ir nusidėjimas prieš 
kitus darbininkus, nes čia ei
na ilga ir sunki darbininkų ko
va už didesnį duonos kąsni ir 
geresnes darbo sąlygas.

— Pasaulio Vergas.

rai- 
Tie 
pa- 
su-

atsi-

Forke 
neban-

Care of Babies

Siuskit pinigus per 
,.i NAUJIENAS

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose 
Kaina nebrangi

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

Šitas kūdikis nesirgo nei vienos 
dienos ir neturėjo jokių nemalonumų, 
kurie tęstųsi valandų’ Ir kas mano
te yra priežastimi tokios jo /geros 
sveikatos ir linksmumo? Ne valgiai, 
neš jis valgo beveik viską ką kūdikiai 
valgo ir valgo kada nori. Ne .-gyduo
lės, ries jam dar nėra perdaug duota 
opiates; jis dar nei lašo neragavo pa- 
regoric. Jo protinga motina dar ne
davė ragauti castor oil. Vienok jo 
nervai yra puikus ir jo mažytis skil
vys yra stiprus, jei kuomet jis išrodo 
neramus ar nemiega — jo motina nu
ramina jį mažiau negu Į penkioliką 
minučių!

Paslaptis to kūdikio puikaus stovio 
ir liuoso nuo visokių nesmagumų ir 
negalių, kurie yra taip tankus pas ku
škius. Tai paprasta, senai vartoja 
rna Castoria. Milionai ir daugiau 
moterų bažyjasi už Castoriją, ir nie
ko tame nepaprasto! Tik įceletas la
šų bepasi rodančiam karščiui, colic, 
diarrhea arba užkietėjimui, prašalina
ma tuojau. Castoria yra grynos dar
žovės; štai kodėl daugelis gydytojų 
ir pataria tėvams vaitoti jas savo

kūdikiams visokio amžiaus — jau
niausiems kūdikiams. Ir kaip jie 
mėgsta jų skonį!

Vienas žodis persergėjimui; gau
kit gryną, tikrą Castiriją. Fletcher’s 
Castoria yra originale. Tą rųšį gy
dytojai pataria vaitoti. Ir prie kiek
vieno butelio duodama knygutė “Care 
and Feeding of Babies” ji verta tiek 
aukso, kiek ji sveria kiekvienai moti
nai ar busiančiai motinai. Todėl at
siminkite ir reikalaukite nuo savo 
vaistininko Fletcher’s Castoria.

Children Cry for
XX\XXXXXX\\\\\\\\\\\\\\XX\X\\XX\X\\\\'

CastoriA
*r/l\\XX\XXXXX\XXXX\XXXXXXXX\XX\\\X\\\\\\\X

KAUTAI

VIENA
DIENA

DEL
SUBATOS
TIKTAI Halsted~14A& Liberty

CQME PUT OF THE BRATRN PAfH

Hudson Seal Plūsti

TIKTAI MIEROS 
36 
IKI 
50 

PER KRUTINĘ

Puikus šilti kautai pasiūti puikiausios rųšies Hudson 
Seal Pliušo. Didelis apsisupamas kalnierius ir rankoga 
liai iš marmink. Su puikiu pamušalu. Labai geras kau 
tas ir pigia kaina. Mieros 36 iki 44, ekstra dideli 46 iki 
50, specialiai $55.

SUBATOS
TIKTAI
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GALĖJO BŪTI IR TAIP

“Lietuvos Žinios”, kurios pradžioje aprašinėjo emi
grantų kongresų Rygoje beveik taip, kaip smetęninin- 
kų organas, dabar jau ėmė abejoti, kad sensacija apie 
Plečkaitį gal ir nėra taip baisi, kaip ji išrodė. Nurodžiu
sius, kad ta visa sensacija remiasi tiktai “Vikonio re- 
veliacijomis”, pasemtomis iš lenkų atstovo Rygoje, Lu- 
kaševičiaus, pasakojimų, jos rašo: I

“Gal būt, kad tai yra tik lenkų atstovo Rygoje 
gudraus manevro vaisius.”
Bet aišku, kad tikrų faktų, įrodančių “parsidavi-> 

mą”, dar iki šiol nėra. Kolkas dar visi operuoja tiktai 
spėjimais. /, . t ; ■ '■ |

MASKVA REMIA PILSUDSKIO POZICIJĄ

Vakar minėjome, kad Rusijos bolševikai stoja už 
atšaukimų karo stovio tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tele
gramos iš Genevos dabar rodo, kad šitų savo nusistaty
mų sovietų valdžia jau stengiasi ir pravesti praktikoje.

Komisaras Litvinovas, bolševikų delegacijos pirmi
ninkas tarptautinėje nusiginklavimo konferencijoje,
štai kų pareiškė susirinkusiems 23 valstybių atstovams 
Genevoje:

“Karo debesys yra tirščiau apsiautę horizontų, 
negu kada nors. Mes raginome Lietuvę padaryti 
gala karo padėčiai, esančiai su Lenkija.”
Vadinasi, Maskvos vyriausybė, jau ir oficialėje no

toje reikalavo, kad Lietuvos valdžia panaikintų karo 
stovį su Lenkija, ir dabar tos vyriausybės atstovas dar 
stengiasi įtikinti Tautų Sujungus konferencijų, kad tai 
esu būtinai reikalinga norint pašalinti pavojų pasaulio 
taikai.

Už trijų ar keturių dienų toje pačioje Genevoje pra
dės svarstyti Lietuvos-Lenkijos santykių klausimų Tau
tų Sųjungos taryba, kuri turi Lietuvos skundų prieš 
lenkus. Šitoje byloje rengiasi dalyvauti “pats” Pilsuds
kis ir, kaip spaudoje buvo atkartotinai pranešta, jisai 
yra pasiryžęs statyti reikalavimų Genevoje, kad Lietu
vos valdžia atšauktų karo stovį prieš Lenkiją ir atida
rytų Lietuvos sienas lenkų prekybai.

Kas gi tuomet išeina?
O gi išeina tas, kad Maskva savo nota Lietuvos val

džiai ir Litvinovas savo prakalba Tautų Sųjungos kon
ferencijoje prirengė dirvą Pilsudskio žinksniui.

Ar po tų Maskvos ir jos įgaliotinio pareiškimų Lie
tuvos delegacija Genevoje galės priešintis lenkų reika
lavimams? Juk sovietų valdžia yra “geriausias Lietuvos 
draugas” ir “išgelbėtojas nuo lenkų imperializmo” — 
ir betgi ji pilnai pritaria tam, ko nori Varšuva! Kas po 
to dar gali Lietuvą paremti, jeigu ji bandytų Pilsudskio 
reikalavimų atmesti?

“tai, ką Pleškaitis sako, yra 
.Plečkaičio, o ne Lietuvos so
cialdemokratų nūs i s t a t y- 
mas.”
Reikia tečiau pastebėti, kad 

Plečkaičio siūlymas “nesvajoti 
apie Vilnių” ir pripažinti “sta
tus ąuo”, t. y. lenkų okupavi
mą Vilniaus, visai ir neišplau
kia iš tos faktinos padėties, ku
rią jisai nupiešė. Lenkija, tie
sa, yra penkioliką kartų dides
nė už Lietuvą, bet iš to išeina 
tiktai tas, kad Lietuva negali 
tikėtis atgauti Vilnių ginkluo
ta jėga. Tečiaus, jeigu negali
ma atgauti Vilnių karo keliu, 
tai tas dar visai nereiškia, kad 
nėra kitokių priemonių kovai 
dėl Vilniaus arba kad Lietuva 
jau privalo atsižadėti savo tei
sių prie savo istorinės sostinės.

Plečkaičio išsišokimas tuo 
klausimu išrodo todėl neužgin
čijamas, ir dėlto Lietuvos so
cialdemokratų partijai, išgir
dus apie tokias jo kalbas Rygos 

•suvažiavime, neliko nieko ki
ta, kaip tiktai viešai jį pa-

vos, tarptautinėje politikoje, ir šita pergalė gali reikšti 
mirtinų smūgį visoms Lietuvos viltims dėl Vilniaus at
gavimo.

Iš tiesų, jeigu Vilnius pasiliks lenkų rankose ir Lie
tuva bus priversta eiti prie normalių santykių užmez
gimo su Lenkija, tai ko lenkai galės dar daugiau nore-' 
ti? Visas Vilniaus klausimo aštrumas Europoje bus iš-' 
nykęs, ir tuomet, aišku, nebus jokio pagrindo tikėtis,: 
kad kitos valstybės- rūpintųsi jo peržiūrėjimu.

Tai ve prie ko veda “geradarybė”, paremta blofu! 
Sovietų demagogai, norėdami save išreklamuoti, kėlė- 
didžiausių triukšmų dėl menamo “karo pavojaus” tarp

kurį spauda pastaruoju laiku 
nuolatos jungia su Plečkaičio 
vardu, tai, būtent, menamas jo 
“parsidavimas lenkams”, šitą 
priekaištą jam darė pirmiaus ir 
dabar vėl jį pakartoja minėta- 
sai “Sandaros” korespondentas. 
Kadangi šį kartą tas korespon
dentas gana smulkiai aprašo 
Plečkaičio žinksnius ir kalbas 
kongrese, tai verta pažiūrėti, 
kuriais gi faktais jisai paremia 
šitą kaltinimą. Svarbiausiu liu
dininku prieš Plečkaitį dėl jo

Lenkijos ir Lietuvoj ir tuo budu pastatė Lietuvą to-1 “parsidavimo lenkams” Jisai 
kion padėtin, kad jai dabar teks arba “dėl šventos ra- stato Vikonį, ir ve ką pastara- 
mybės” pasiduoti galingesniam priešui — arba užsi- SJ8 i)asal<ęs apie jį :

Akyvaizdoje šitokių aplinkybių, dabar yra 
tikra, kad Lenkija laimės dar vieną pergalę ant

beveik: smcrkti«
Lietu- Bed dar yra ir kitas dalykas,

traukti ant savęs “taikos apaštalų” rūstybę.
Tokie “draugai”, kaip bolševikų valdžia, 

yra pavojingesni, negu atviri priešai.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8902

3314 16 Kooaevelt lid.
arti St. T.oiii* Avė.

CHICAGO, 1LL.

r

Užsimokėjimo kainai

Chicagoje — paltu:
Metame ------------------------------ $8.00
Pusei mate --------------------- 4 OI
Trims loinaaiam*____________ 2.60
Dviem minas lama_____ ——  1.61
Vienam mtnaaiui —____.76

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija................ ..........8c
Savaitei __________   18c
Mineliui____________________ 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltu

Metams--------------------------_ $7.00
Pusei metų________________ 8.40
Trims mėnesiams__________ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui— .75

Lietuvon ir kitur uisienioosei 
(Atpiginta)

Metanu ____________________ _ $8.C0
Pusei met^________________ _ 4 JI O
Trim* ninssiam*1M

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
orderiu kartu nu užsakymu.

SUSIKIRTIMAI RYGOS 
KONGRESE.

“Sandaros” korespondentas, 
liaudininkas, kuris pereitu sa
vaitę buvo pranešęs apie Jero
nimo Plečkaičio “parsidavimą 
lenkams,” paduoda dabar dau
ginus smulkmenų apie tą “gar
sųjį” Rygos emigrantų kongre
są. Thrp ko kita jisai rašo:

“Visas kongresas ėjo ra
miai, be kelių išsišokimų, bet 
antrą dieną popietiniame po
sėdyje, kada buvo svarsto
ma musų ateities kovos bu
dai ir ėjo Plečkaičio refera
tas, iškilo skandalas. Pleč
kaitis net daėjo iki tol, kad 
nurodė, jog svajoti apię Vil
nių Lietuvai esą tik didelė 
kvailybė, nes Lenkija yra 
penkioliką kartų didesnė už 
Lietuvą ir jau praėjo dešimt 
metų, kai Vilnius užimtas 
(musų pabraukta. “N.” Red.). 
Bendrai Plečkaitis pareiškė 
tokių minčių šiuo klausimu, 
kokias reiškią tik lenkų en- 
dekai (?), ne socialdemokra
tai. Plečkaitis savo rezoliuci
joje, kuri buvo komisijoje ge
rokai pataisyta, pasisakė, kad
karo stovio tarp Lenkijos ir 
Lietuvos nėra ir kad pripa
žįstama užmezgant diploma
tinius santykius status quo 
su Lenkija.” ,
Jeigu Plečkaitis taip kalbė

jo, kaip tas liaudininkas rašo, 
tai, be abejonės, jisai visiškai 
prasilenkė su Lietuvos social
demokratų partijos nusistaty
mu Vilniaus klausimu, — ką 
jam ten pat ir nurodė kitas so- 
cialdemakratas, dalyvavęs kon
grese, Vikonis, kuris pareiškė, 
kad —

“P. Vikonis pareiškia sen- 
sacincs žinias susirinkimui. 
Jis nurodo, kad dar prieš šj 
kongresą, kurio iniciatoriu
mi yra Plečkaitis, jis (tur
būt Vikonis? “N.” Red.) 
draug su Mickum turėjo pa
sikalbėjimus su Lenkijos at
stovu Latvijoje Lukaševi- 
čium ir kitais, kuriame (?j 
“N.” Red.) dėka gerai pra
vestos pozicijos (? *'N-nų” 
Red.), pasisekė išgauti labai

svarbias žinias iš lenkų kas 
link to, kokie žmonės sto
vintieji musų kafo vadovy
bės pryšaky yra lenkų agen
tai, ir bendrai pasisekė iš
gauti visi planai iš Lenkijos 
apie tai, ką jie mano daryti 
su Lietuva. Tą pareiškus sa
lėje kyla sujudimas ir daro
ma pertrauka.”
Čia, kaip matome, jokių fak

tų apie Plečkaičio “parsidavi
mą” nėra, bet yra visai kas ki
ta, būtent: tvirtinimas, kad pa
tys lenkai prisipažinę, jogei 
kai kurie Lietuvos armijos va
dai esą parsidavę Įlenki jai!

Dabar, rodos, reikėtų tikėtis, 
kad po šitokio svarbaus atiden
gimo korespondentas paskelbs 
tų parsidavuvių Lenkijai armi
jos vadų vardus ir iškels aikš
tėn visus lenkų planus, kuriuos 
buk sugebėję savo gudrumu iš
gauti Vikonis ir Mickus (kitas 
liaudininkas). Bet nieko pana
šaus korespondencijoje nėra, o 
vietoje to korespondentas, baig
damas savo rašinį, žada:

“Apie niekšus, lenkų agen
tus musų kariuomenėj ir len
kų planus, parašysiu sekanti 
kartą.”

Bet kodėl “sekantį kartą”, 
o ne tuoj aus? Kodėl laukti, su 
paskelbimu vardų tų “niekšų”, 
kurie randasi t pačioje Lietuvos 
armijos vadovybėje ir^gali šim
tą kartų daugiaus pekenkti Lie
tuvai, negu būrelis emigrantų, 
vadovaujamų Plečkaičio?

’ Tokios šito korespondento 
liaudininko “taktikos” mes vi
sai nesuprantame. Plečkaitį ji
sai jau atkartotinai apšaukė 
“parsidavusiu lenkams’’ (pats 
savo vardo tečiaus iki šiol ne
paskelbdamas), kuomet fakti- 
nai jisai prieš jį nieko daugiaus 
nepasako, kaip tiktai tą, kad 
Plečkaitis pataręs “nebesvajo
ti” apie Vilnių; o tuo tarpu 
apie tikrus Lietuvos išdavikus, 
esančius Lietuvos armijoje, ir 
apie “išgautus” iš pačių lenkų 
jų planus sunaikinti Lietuvą 
jisai dar tik žada parašyti!

Kuo išaiškinti šitą jo skubi- 
nimąsi pasmerkti Plečkaitį ir 
nesiskubinimą numaskuoti pa
čius pavojingiausiuos!us Lietu
vos priešus^? čia, kaip mums 
rodosi, yra du galimumai: arba 
tas po pseudonimu pasislėpęs 
liaudininkas ir jo vienminčiai 
yra kokios nors intrigos auka, 
ir kuomet jiems rodėsi, kad jie 
savo “gerai pravesta pozicija” 
pasigavo ant meškerės lenkus 
ir iškvotė jų slaptus “planus”, 
tai jie kaip tik patys davėsi 
apdumti akis ir patikėjo lenkų 
pasakoms, kurie norėjo supiu- 
dyti kongreso dalyvius; arba 
gali būt taip, kad frakciniai ki
virčai (taip paprastas dalykas 
emigrantų buteliuose!) taip 
įkaitino kongreso vadų jaus
mus, kad jie vieni su antrais 
ėmė kovoti pikčiau, negu su 
savo bendraisiais priešais.

šiaip ar taip, bet reikia pa
sakyti, kad tas visas Rygos 
“kongresas” — ar į jį žiūrėsi 
iš vienos,ar iš kitos pusės 
daro neskanų ir stačiai slegian
tį įspūdį. Košeliena Kaune ir 
tokia pat košeliena emigran
tuose, pabėgusiuose nuo Kauno 
diktatorių!

Ar reikia valyti langus
Visiems aišku, kad nevalo

mi langų stiklai greitai daros 
nešvarus nuo prikimbančių prie 
jų dulkių, durnų ir t. t. Ta
čiau mažai kas įsivaizduoja, 
kiek daug šviesos sulaiko to
kie stiklai. Vokietijoje tuo rei
kalu padaryta tikslus matavi
mai, kurie parode, kad lan-
gas su brangiais slidiniais 
stiklais, po 10 dienų po valy
mo, perleidžia jau 35—50% 
mažiau šviesos, negu ankš
čiau! O jeigu nevalyti stiklų 
ištisą menesį, tai šviesos nuo
stolis gali pasiekti ;:30% ! To
kios skaitlines gauta, darant 
bandymus su slidiniais stik
lais. Paprastas stiklas, labiau 
užlaiko nešvarumą ir, reiškia, 
dar mažiau šviesos praleid
žia.

A. KUPREIŠIS

Gyvenimas Sovietų Rusijoj
***—■■■ ——M———r R 

[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

(Tęsinys)

Bedarbių gyvenimas
I

Kuomet paklausi bedarbio, 
kaip jis gali su šeimyna pra
simaitinti, gaudamas 15 rub. 
per menesį, tai iš kiekvieno 
susilauki maž-daug vienoki at
sakymą. Esą, kenčiu dantis 
suspaudęs. Jėgos jau pradeda 
išsisekti. Jei kada ir gausiu 
darbą, tai nežinau ar begalė
siu dirbti.

Tokiose sąlygose gyvenda
mi, jie daugiausia * maitinasi 
juoda duona. Bedarbių šeimos 
gan tankiai tuberkUliozu ser
ga. Atsiginti nuo tos nelai
mes jie neturi galimybės, nes' 
džiova kaip tik ir platinasi 
labiausia ten, kur siaučia skur
das.

Profesinės sąjungos
Busijos darbininkai neturi 

nei spaudos, nei žodžio, nei 
susirinkimų laisves. Jie valdo
mi yra iš viršaus. ProfsojLi
zai yra valdžios kontroliuoja
mi. Profsojuzų lyderiai irgi 
yra valdžios žmonės. Tįe ly
deriai žiuri, kad viskas buitį 
daroma taip, kaip bolševikų 
valdžia nori. Gi su darbinin
kų norais niekas nesiskaito, o 
pasipriešinti jie neturi ga
limybės. Tiesa, dėl svieto akių 
yra daromi rinkimai. Tačiau 
jokios reikšmės jie neturi. Ačiū 
tam, dauguma darbininkų bal
savimuose visai nedalyvauja, 
nes jie gerai žino, kad bal
suoti jie gali ir šiaip ir taip, 
bet išrenkami tėra tik tie, ku
riuos valdžia rekomenduoja. 
Trumpai sakant, tie balsavi
mai yra gryniausios rųšies far
sas.

Bemoksliai ir sveikatos 
reikalai

Su ūkininkais irgi tas pat. 
Daugumoj jie yra labai tam
sus ir religiški. Tiesa, laiko
tarpy j nuo 1920 iki 1926 m. 
bolševikai sakosi likvidavę 4,- 
000,000 bemokslių. Bet turint 
galvoj Rusijos gyventojų skai
čių, tais keturiais milionais 
per daug negalima pasidžiaug
ti.

šiokio tokio progreso pada
ryta ir sveikatos srity.j. Yra 
jau kaimų, kurie turi dakta
rą. Bet tankiausia jie turi pa
sitenkinti feldšeriais. O feld- 
šeriai, kaip žinia, gali tik 
įdrėkstą pirštą aprišti. Žemes 
apdirbimas yra gan netikslus. 
Žemdirbiai, kurie yra susibū
rę į draugijas (arteli), gyve
na kiek geriau. Viena, jie tu
ri šiokių tokių mašinų, o an
tra, jų žemė randasi vienoj 
vieloj. Vienok tokių draugijų 
nedaug tėra.

Kaimiečiai ir bežemiai
Kaimiečių žemė lankiausia 

yra išmėtyta, — čia vienas 
sklypas, čia kitas. Lengva su
prasti, kodėl taip yra. Kaimie
čiui žemė yra duodama atsi
žvelgiant į tai, kiek jis narių 
šeimoj ItŲ’i. Atsirado šeimoj 
naujas narys, — ir kaimie
čiui išpuola gauti naujas že
mės sklypas. Tokiame atvėjyj 
jis gauna žemę ten, kur pa
puola. Yra nemažai kaimie
čių, kurie turi po penkis ar 
net šešis žemės sklypus skir
tingose vietose: vienas skly
pas čia, o kitas už penkioli
kos verstų. Prie tokių aplin
kybių, aiškus dalykas, kaimie
tis negali savo ūkį tinkamai 
prižiūrėti. Kolektyviu budu 
žemę dirbti butų daug paran
kiau, bet kaimiečiai nenori 
ant savęs bosą turėti. Kiek
vienas jų nori pats sau dirb
ti. t kiškos mašinos, žinoma, 
kiekvienam kaimiečiui pravar
tu butų turėti. Tačiau jis ne
gali jų nusipirkti net ant iš

mokėjimo. Kaimiečiai, kurių 
šeimos ir pusėtinai didelės yra, 
žemės turi ne daugiau, kaip 
20 dešimtinių. Kurie caro lai
kais turėjo daugiau žemės, iš 
tų bolševikų valdžia ją atėmė. 
Bežemiai g-avo ir dabar gali 
gauti žemės. Bet visa bėda su 
jais yra ta, kad su gautąja že
me jie nieko negali daryti. 
Gyvenimo pradžiai reikia tu
rėti pinigų. O kur (bežemiai 
gali jų gauti? Gi be pinigų 
negalima nė trobų pasistaty
ti, nė kitų ukiui reikalingų 
dalykų nusipirkti. Tiesa, iš 
kredito bankų galima pinigą1’ 
pasiskolinti. Bet vienam žmo
gui lik 200 rublių teskolini- 
ma, o priegtam reikia 8% mo
kėti. Tokiu budu bežemių li
kimas yra gan sunkus — blo
ga gyventi be žemės, bet ir 
gavus žemę ne kokie pyra
gai.

Kaip yra renkami atstovai
Tvarka Rusiijoj yra tokia. 

Nuo 100 gyventojų kaimas 
renka vieną atstovą į tarybą. 
Atstovai yra'renkami vieniems 
metams. Kaimų atstovai yrr 
siunčiami i valsčiaus kongre 
są. Valsčiaus kongresas išsi
renka valdybą (Rajonnyj Is- 
polnitelnyj Komitet). Iš rajo
no renkama atstovai į apskri
tį, — nuo 1,000 gyventojų vie
nas. Apskričio valdybą sudaro 
Okružnoi Isplolkom. Iš ap
skričių atstovai yra siunčia- 
mi į guberniją, o iš guberni
jų į R. S. F. S. R.

Kaimuose bolševikams kar
tais visai nėra prielankių žmo
nių. Tokiame atvėjyj tarp kai
miečių yra apgyvendinami “sa
vo žmonės”. Tačiau vengia
ma į kaimus siųsti žydai, nes 
kaimiečiai jų baisiai nemėg
sta. Rinkiniuose dauguma kai
miečių nedalyvauja, nes jie 
yra įsitikinę, kad iš to vis- 
vien nieko gera nėra. Rinki
kams pasiūloma kandidatai į 
atstovus, o paskui pareiškia
ma, kad tie ir tie yra išrink
ti. Pasipriešinti “iš aukšto” 
siūlomiems kandidatams, žino
ma, niekas nedrįsta. Kaimie
čiai jau yra ant savo kailio 
patyrę, kad toks pasipriešini
mas jiems ant sveikatos neiš
eina. Taip dalykams esant bol
ševikiški rinkimai yra nė 
daugiau, nė mažiau, — kaip 
tik komedija.

Mokesniai ir kiti vargai
Rusijos kaimiečių gyveni

mas tebėra dar pusėtinai su
iręs. Karas ir tarpusavinė ko
va juos buvo liek prikamavu
si, kad daugelis nebeturėjo ir 
gyvulių. Dabar, kai kurie kai
miečiai pradėjo šiek tiek at
sigriebti, tai juos valdžia ap
krovė dideliais mokesniais. Iš 
kaimiečių surenkamų mokes
nių valdžia ir tegali pasilai
kyti. Kaimietis gali pusbad
žiu gyventi, bet mokesnius jis 
turi apmokėti. Ne retai iš kai
miečių pasitaiko girdėti, kad 
caro laikais buvę nepalygina
mai geriau gyventi, negu da
bar.

Kaimiečiai savo ūkį page
rinti visai nesistengia. Koks, 
sakysime, kaimiečiui yra išro- 
kavimas turėti geras arklys, 
kuomet jis žino, kad to ark
lio jis gali netekti? Pasitaiko, 
kad kaimietis geram arkliui 
išduria akį, kad tik valdžia tą 
arklį nerekvizuotų dviem mė
nesiam kariuomenei. Kaimie
tis galvoja taip, kad geriau 
žlibas arklys turėti, negu jį 
visai prarasti. Mat, dalykas 
tame, kad kariuomenėj bėgiu 
dviejų mėnesių arklį jie taip 
nuvaro, kad paskui iš to ark
lio jokios naudos nėra.

Valdininku gyvenimas
Valdininkų gyvenimas, žino

ma, yra nepalyginamai geres
nis, negu darbininkų. Aukš- 
iausias valdininkas gauna 250 

rublių per mėnesį, o žemiau
sias — 100 rub. Valdininkams 
teatrai, gatvekariai, automo
biliai ir geležinkeliai dykai. 
Maža to, kuomet valdininkas 
keliauja į kitą miestą tarny
bos reikalais, lai, apart savo 
algos, jis dar gauna 4 rub. 
per dieną ekstra. Vakacijų jis 
gauna vieną mėnesį, todėl tu
ri progos kurortais pasinau
doti. Jei valdininkas apserga, 
hai jį (jei reikalas yra) siun
čiama į Krymo sanatorijas, 
kur carai turėjo 1 1 palovių.

Biurokratizmas pas valdi
ninkus yra labai įsigyvenęs. 
Rusijoj šiandien kas aukščiau 
sėdi, tas ir valdo. Ką aukš
tieji valdininkai nutaria, tai ir 
padaro. Eiliniai komunistai 
yra niekas daugiau, kaip tik 
monkės: ką lyderiai jiems pa
sako, tą jie ir daro.

(Bus daugiau)

Dantų gydymo kabine
tas automobilyje

Šveicarijos prof. Kantoravi- 
čius įrengė automobily dantų 
gydymo kabinetą. Šitas važiuo
jąs dantų gydymo kabinetas 
aptarnauja kaimų ^gyventojus, 
kurie kartais neturi arti dan
tų gydytojų. Automobily yra 
maži baldai, reikalingi instru- 

cntai, vieta ligoniui ir gydy- 
ojui. Vakarais kabinetas ap

šviečiamas elektros lempa. Ka
binetas — automobilis iš vi
daus ir iš oro nudažytas Lai ta 
spalva. Daug tolimesniųjų nuo 
miestų ūkininkų labai džiau- 

’giaisi šia gydymo įstaiga. — B.

Pasižiūrėkite Į Savo 
Liežuvį

Jei jus tik nesijaučiate gerai, eikite pas 
veidrodi ir pasžiurėkite j savo liežuvi. Jei 
jis yra apsivėlęs, tada jūsų skilvis, kepenis 
ar viduriai neveikia atsakančiai. Tai pras
tas ženklas. Tada nusip’rkit buteli Tanlae 
ir sustiprinkit visą savo sistemą. Daugelis 
tūkstančių kentėjusių nuo įvairių nevirški
nimo negalių rašo mums, kad Tanlae jiems 
pagelbėjo labai gerai.

Štai, pavyzdžiui, laiškas nuo Mr, A. L. 
Degenhart, East Dubuųue, III. ‘.Kuomet aš 
jaučiuosi nusilpęs, būna menkas mano ape
titas ir nevirškina viduriai, Tanlae visuomet 
man pagelbsti. Aš su jo pagelba prašalinau 
visus nevirškinimo trubelius, sustiprinau sa
vo nervus, galiu dabar vieką valgyti ir jis 
suteikė man daug pep I”

Apsivėlęs liežuvis pasako jums kodėl kad 
ir menkas darbas taip greit nuvargina ju
mis ; kodėl jus turite skausmus žarnuose, 
turite gasus, rukstumus ir svaiguli I kodėl 
jus neturite apetito ir negalite miegoti. Pa
bandykit Tanlae ir pamatysit kiek jums 
pagelbės pirmas butelis. Kainuoja mažiau 
negu 2c. vieno sykio vartojimas.

Tanlae neturi savyj mineralių gyduolių, 
jis yra apdarytas iš šaknų, žievių ir žiedų 
— gamtinių gyduolių dėl sergančių. Nusi_ 
pirkjt butelį nuo savo vaistininko šiandie. 
Jūsų pinigai bus grąžinami jei nepagelbės.

lama c
& MILIION BOTTLES VSED

Mes Mokam Cash
$70

Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III.

Prieš City Hali
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.
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Chicago, III.
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Tarp Chicagos
Roseland

Lietuvių
J

Cicero ir Chicaga
Kaso Pusbačkė su Ratilu

pa- 
Ra- 
no- 
kad

Keikimai dabar yra pirmoje 
vietoje, ypatingai surpraiz 
rėse, prieš korespondentus, 
portuoji žmogus geriausiais 
rais vadovaudamasis, nori,
žmogus neišsigąstų, kai sušun
ka “surpraiz,“ nes patamsėję ir 
vyras išsigąsta, o tave kolioja. 
Paagituoji, pagiri, praneši dieną 
ir vietą, ir laiką, rodosi, geriau 
ir nereikia. Bet kur tau! Pa
klausyk ką jie kalba: visai lie
tuviškai, ir dar taip, kad nei 
taukų, nei aliejaus nėra reikalo 
tepti ant tų kalbų. Viena biz- 
nierka taip tuos reporterius 
keikia, kad pati, būdama juoda 
lig nigerka, kaip bematai pa- 
rudonavo, o katė, išgirdusi tą 
storą kalbą, pradėjo sienomis 
laipioti. Kas sakė, kad rusų 
kalboje esama daugiau keiks
mui tinkamų žodžių, negu lie-. 
tuvių, tas negirdėjo šios kalbos. 
Musų, lietuvių, kalba šiuo žvil
gsniu bytija visas kitas kalbas. 

* * *
Štai nesenai miršta vyras. 

Žmonės eina nakčia budėti, ir 
vaje tu mano, kalbos kalbelės, 
ir vis lietuviškai, 
skiria “budėtojų” 
deda gėrimas, 
randa drąsos ir 
dama mieruoti 
ilgesnė, o kieno
vėliaus prasideda raudos: viena 
verkia, kita juokiasi: ot tau 
taip ir taip, pirma davei, o 
dabar gaili, juk jis tave ir ma
ne bučiavo. Kaip 
koma stačiai. 

* *
Mes, lietuviai, 

riaušių magikų.
tikrai turime! Vienoje surpraiz 
parėję įvyksta tąjp. Visi svečiai 
linksmus, šoka, dainuoja ir 
gurkšnioja. O vienas, kaip koks 
čerauninkas, vaikštinėja po vir
tuvę, uostinėja. Vaikai jau be
veik pradėjo snausti. Bet štai 
mato, kad tas magikas, paėmęs 
staltiesę nuo stalo, pradėjo apie 
puodus rankomis mosuoti, ir tik

Kada prasi- 
burys, prasi- 

Begerianl atsi- 
tuomet prade- 
nosis — kieno 
trumpesnė, gi

matote, paša-

*
turime ge-

Netikite? Ale

Magikas pasiėmė viską ir per 
duris. Išėjo magikas, išėjo viš
tos su antimis. Vėliau surasta 
magikas, bet vištos su anti
mis jau kitame sviete atsidūrė.

Kaip žiurkes naikinti.
(ial bus kam ir geras recep

tas: skaitykite šį eksperimentą. 
Bučerninkas negalėjo savo beis- 
meute kornų nei kitų paukštie
nai lesalų, laikyti. Žiūrėk, tos 
nevidonės tuojau apsidirbdavo. 
Kas daryti? Jis paprašė patyru
sį žmogų, kad šis paliksytų. 
Žmogus užraugė, bragos, padė
jo beismantan ir pamaišė. Ke
lioms dienoms praslinkus, bude
lis net išsigando, kai pamatė 
pulką žiurkių einantį laukan iš 
jo beismento.
m gyvos prie bačkos, 
kitus kampus, 
žiurkių.

Kelios žiurkės 
kitos po 

pilnas gardas
' <111* * *

parėję “flashlight” 
Kiti matė, kad toji 

šviesa įpuolė į tūlo žmogaus Ri
cinų. Prašo savininkas’atiduo-

Vienoji

vininkas neduoda. Kai jau pra
dėjo švisti ir |au nebereikėjo 
“šviesos”, tai “flašlaito” savi
ninkas pradėjo bausti kišenius 
ir linkis jam padėjo: kišeniaus 

sti-savininkas gavo net kelis 
čius kaktoje. — Abudu.

Chicago Forum 
Council

“Ar yra Jungtinės Valstijos 
imperialistinė šalis”, tokioje te-

Forume sekmadienyje, gruod
žio t dieną, \Voods teatre, prie 
Randolph ir Dearborn gatvių. 
Pradžia 3:15 po pietų.

“Vilnies” 276 numeryje pa
stebėjau žinutę iš So. Chicagos. 
Parašyta ji kokio ten “Atbu
dęs”. Tarpe kitko joje sakoma: 
mat seniau čia klebonavo kun. 
Petraitis, kuris skaitėsi gana 
laisvu kunigu.

O kadangi 
bėra klebonu 
(astronomas), 
durnas paėmė 
nutę. 
kad 
Roselando rengia 
idant sutverus A. I 
kuopą. Kalbėtojais bus pralo
tas p.p. žalinkevičius ir M. Ba
cevičius. Šios kolonijos lietuviai 
darbininkai turi atsilankyti ant 
prakalbų ir išgirsti tiesą apie 
Lietuvą.

Aš ir mąstau sau: ką tas 
viskas reiškia? Kam reikia me
luoti, kad kun. Petraičio jau 
nebėra. So. Chicagoje, kuomet 
čia gerai žinoma, kad kun. Pet
raitis kaip buvo, taip ir tebėra 
klebonu So. Chicagos parapijo
je?

Antra: girdi, kalbės apie 
Lietuvą, o mano sutverti A.
L. D. L. D.

Ir trečia: “pralotas” kalbės 
nuo vienų pagrindų su komu
nistu, “Vilnies” redaktorium
M. Bacevičių.

“Naujienų” reporteris va
žiuoja į tas prakalbas. Nuva
žiuoju biskį po trečios valan
dos,bijodamas kad nepasivėluo
čiau, nes buvo rašyta, jog pra
kalbos prasidės trečią valandą. 
Įėjęs svetainėn jis žiuri, kad 
visa publika, tai “priešfašisti
nės tarybos atstovai” iš Rose
lando, o iš So. Chicagos tik 
pustuzinis žmonių. Ir tą publi
ka sudaro 19 žmonių iš viso.

M. Bacevičius su “draugu” 
Jukeliu sėdi išdidžiai pirmoje 
eilėje, o klapčiukai atsisukda
mi vis žiuri į duris. Matyt, lau
kia daugiau publikos. O aš vis 
žvalgausi ir žiuriu katras iš jų 
bus tas pralotas, nes nei vieno 
nepažįstamo nesimato.

Prieš ketvirtą valandą pra
dedama prakalbos. Pirmininkas 
paaiškina, kad nors kunigas 
žalinkevičius dar neatsilankė, 
mes visgi prakalbas pradėsime. 
Perstato M. Bacevičių.

Bacevičiui taip nesisekė kal
bėti, taip jisai maišėsi savoje 
kalboje, kad ir jisai pats nega
lėjo žinoti ką kalbąs. Gal būt 
jam daugiausiai nesisekė dėl 
to, kad “Naujienų“ reporteris 
žiurėjo tiesiai jam į akis? O 
Bacevičius “N.“ rep. baisiai ne
apkenčia. Mat tasai gadina jam1 
raudonąjį biznį. Užtai Bacevi-! 
žius ir kalbėjo į vieną pusę 
daugiau nusisukęs.

Bacevičius gyrė buvusią Lie
tuvos valdžią ir smerkė dabar
tinę fašistų valdžią. Sakė, kad 
senoji valdžia buvo padariusi 
sutartį su sovietų Rusija, su- ’ 
lig kuria Rusija buvo pasiža-, 
dėjusi pirkti arklius iš Lietu-' 
vos. O kada fašistai dabar vai-' 
do Lietuvą (norėta pasakyti —; 
sovietų valdžia atsisako pirkti' 
irklius iš Lietuvos), tai jisai, 
sako, Lietuvos valdžia atsisako' 
pirkti arklius iš Lietuvos. Ir 
toliau sako: dabar sovietų val
džia perka arklius iš Kanados.

Bacevičiui bekalbant atėjo 
dar apie tuzinas žmonių. Tarpe 
jų buvo ir gerai įsigėrusių. Vie
na kumutė buvo atsinešusi ko
kias tai serijas ir pardavinėjo. 
Šnekėjosi, juokavo, stumdėsi 
vienas kitą ir jiems tą daryti 
niekas nedraudė. Matomai, bi
jojo, kad neišeitų laukan su 
aukomis.

Bacevičius baigdamas sako: 
Aš dar noriu priminti, bet ką 
jisai norėjo priminti — nežinia, 
nes pradėjo tą patį kartoti, ką 
buvo kalbėjęs pradžioje. Bace
vičius niekur- neminėjo komu
nistų vardo. Vis darbininkai ir 
darbininkai, ir patsai save va
dino darbininku, žinoma, Ba
cevičius komunisto vardo nesi- 
'Sarmatija, bet jisai matė, kad 
yra atėjusių keletas parapijo- 
nų. O jisai žino, kad parapijo- 
nai komunistams neaukauja, tai 
ir pataikavo tam buržiiaziškam

ir dabar dar te- 
kun. Petraitis 

tai mane žingei- 
skaityti visą ži- 

Ir toliau joje sakoma, 
priešfašistinė taryba iš 

prakalbas,

doleriui.
Toliau pristatoma kalbėti Ju

kelis. Jukelis “Tribūne”, “Drau
gą” ir klerikališkus laikraščius 
fašistiniais pavadina už tai, 
kad jie neprisideda prie komu
nistų “priešfašistinės tarybos”. 
Kadangi parapijonai visad jojo 
kalba nežingeidavo ir tarpe sa
vęs balsiai kalbėjosi ir juoka
vo, tai Jukelis tiek jau šaukė, 
rėkė, kiek tiktai jo plaučiai jam 
galėjo pavėlinti. Matomai, jisai 
norėjo užrėkti kelių įsigėrusių 
neramumą. Jukelis keikė visus 
ir viską, kuris tiktai neklauso 
jo blevuzgų.

5 valandą pasirodo ir kun. 
pralotas žalinkevičius. Buvo 
nuostabu, kada komunistai Ba
cevičius ir Jukelis kalbėjo nuo 
vienų pagrindų su “pralotu“. 
“Pralotas” kalbėjo kunigiškai, 
tęsiama kalba — taip, kaip baž
nyčioje, kad sako pamokslą. Ir 
kalbėjo apie senovės prietarus, 
apie senovės kunigus, apie Ge
dimino sapnąir daugiausiai apie 
Rymo katalikų kunigus, o dau
giausia apie lietuvius kunigus. 
Labai apgailestavo, kad lietu
viai šiandien airišių, vokiečių 
ir italijonų vyskupams 50 mi
lijonų dol. sukrovė, o patys da
bar nieko neturi.

Nei už komunistus, nei už 
Maskvos diktatorius “pralotas” 
neagitavo. Jisai buvo apsiren
gęs kunigiškai, su atbulu kal- 
nieriumi ir kunigišku apvalka
lu, žinoma, trumpu. Nors “pra
lotas” komuniątiško biznio ir 
negyrė, bet jisai jo ir nej>eikė. 
Užtai jam, pabaigus kalbėti, 
Bacevičius, Jukelis ir visa 
“priešfašistinė taryba” suplojo 
delnais.

Gaila, ir ištiktųjų gaila žiū
rėti, kaip nusigyveno tie musų 
bolševikai, kad be kunigų pa- 
gėlbos nebegali surengti pra
kalbų. Reikia bučiuoti “prabaš- 
čiui” į ranką, kad pavelytų 
garsinti jo kunigišką . vardą, 
idant butų galima apgauti ke
letą parapijom], kurie kuni
gams gausiai aukauja.

Aukų surinkta $8.45 paden
gimui lėšų. Ir tas aukas sudė
jo patys komunistai, o ne para- 
pijonys. Reiškia, raudonasis 
biznis baigiasi. Del to ir Juke
lis nuėjo senus “šiušius“ lopyti. 
Ar neprisieis Bacevičiui pareiti 
pas Jukelį už gizelį? —Rep.

Gruodžio 4 d., 2 valandą po 
pietų, Strumilo svetainėje įvyk
sta priešmetinis susirinkimas 
Draugijos DLK Vytauto Nr. 2.

Kadangi bus rinkimai valdy
bos ateinantiems metams, aš ir 
norėčiau atkreipti narių atydą, 
kad jie išsirinktų tinkamą val
dybą. Kiekvienas atsimena, kiek 
būdavo lermų draugijos Susi
rinkimuose, kol buvo pirminin
ku Petronis. Susirinkimai tęs
davosi po 3-4 valandas. O kada 
šį metą yra pirmininku J. Rui- 
ko, susirinkimai atliekami į 
valandą laiko. Draugijos reika
lai vedami gerai, ir nėra jokio 
lermo. Tiesa, Petronis ant po
ros susirinkimų mėgino kelti 
lermą, bet jam tas nepavyko ir 
liko viskas ramu. O tai drau
gijai išeina ant naudos.

— Narys.

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
"BAYER ASPIRIN”

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

BAVEfc

Does not affect 
the Heart

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
34 ir 100.

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Garfield Park
“Naujienų” ketvirtadienio 

laidoje, No. 282-me, tilpo 
p-nios Juozapatos Manikienės 
korespondencija, kurioje 
duoda vėjo Reporteriui, 
šis pranešė, kad Garfield 
ko apielinkėje susitvėrusi 
kų mokyklėlė. Girdi, ta
kyklėlė susitvėrusi jau pirm 
keturių metų. Tėvai ir neno
rintys, kad mokyklėlė butų 
globojama S. L. A. 36-tos kuo 
pos., Pripapasakoja 
daugiau komplimentų, 
rių esmė yra ta: tu, 
ri, nekišk nosies, kur 
prašo.

Labai gerai, poniute! Daly-

ji 
kam 
Par- 
vai- 
mo-

ponia ir 
visų ku- 
Reporte- 
tavęs ne-

kas tečiaus yra toks, kad ne 
apie tą mokyklėlę Reporteris 
rašė, apie kurią tamsta kalbi. 
Mokyklėlė, kurią tamsta turi 
ominėje, yra komunistų glo
bojama. Jai vadovauja, jei ne
klystu, šiandien p-lė šidiškiu- 
tė. Komunistų mokyklėlėje auk
lėjama vaikučiai komisarų dva
sioje.

O mokyklėlė, apie kurią Re
porteris rašė, susitvėrė nese
nai. Kalbamoji mokyklėlė jau 
turėjo ir savo vakarėlį, ir ga
liu pasakyti, kad jai liko gra
žaus pelno — regis apie 70 
dolerių, šiai mokyklėlei vado
vauja, regis, p. Gaubis.

Reporteris.

18-ta Gatvė
S. L. A. 129-tos kuopos va

karas pavyko. 19 d. lapkričio 
lietuvii) bažnytinėje svetainėje 
kuopa turėjo vakarą su pro
gramų. Programą išpildė p-nios 
M. Dundulienės grupė. Sulošė 
komediją “Aš numiriau”. Pub
lika turėjo gardaus juoko. Smui
ko solo išpildė Pov. Tupis ir 
Z. Šlota. Akompanavo p-lė E. 
Grušaitė. Programų ir muzika 
susirinkusieji buvo patenkinti. 
Gaila, kad kuopos nariai nesi
lanko į savo parengimus. Pub
likos buvo ne daugiausia, bet 
pelno visgi kuopai liks.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE Garsinkitės Naujienose.

■p?"’

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

COOK COUNTY REAL CSTATE BOARO

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

gausit gerą patarnavimą atsakančią žmonių ir žinovą savoČia gausit gerą patarnavimą atsakančių žinomų 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 PABL'DAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGAI

NAMO

LIETUVON
KALĖDOMS

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

SPECIALUS EKSKURSIJOS ANT ŠILK LAIVŲ:

Pennland Gruodžio 3 Olynipic

persėdimas iš Cherbourg 
j visas Europos dalis 

Geras maistas Geras patarnavimas

Gruodžio 9

arba Antwerp

Mandagumas 
Klauskite musų atstovo arba

White Star Line Red Star Line
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.

127 So. State St., Chicago, III.
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Tarp Ghicagos 
v Lietuvių

ZECERIŲ KLIUBO MITINGAS

Lietuvių Zecerių Kliubas lai
kys savo susirinkimą šeštadie
ny, gruodžio 3 d., 2 vai. po pie-Į 
tt> VI. J. šileikio bute. 3567: 
Cotlage Grove avė., 2 lubos 
(priešais bažnyčią).

Visi zeceriai yra prašomi at
silankyti laiku. Yra svarbus su
sirinkimas. — Sekretorius.

Ona Vilkiutė, kuri nedelioj 
dalyvaus “Birutės” vakare. Ji 
bus solistė.

North Side
Svečiuose pas Albinų

Lietuvių bylos 
teismuose

Bridgeportas

v ra

Didžiausi publikos 
debatai

Kiek man žinoma, jau 
nai Chicagoj buvo 
publikos debatai. Kiel 
jau, dabar Gyvenimo 
torius surengė viešus 
debatus. Tema debatų

sė
sti rengt i

Redak- 
ptiblikcs 

“Drau-
gmgas

dirną

Iš Birutes

Brighton Park
B. Klovinskas, gerai žino

mas siuvėjas, persikėlė į nau- / 
jų vietą adresu 4106 So. Fran- 
cisco avenue, prie Archer avė. 
... naujau nainan, kuri nese
nai pabudavojo broliai Jokan
tai.

P-nas B. Klovinskas vadina
si Ben the Tailor. Jam seka
si gerai biznis, nes jis yra ge
ras siuvėjas ir savo kostume-i 
rius pilnai užganėdina.

P.

Marąuette Park.
Uždarė lietuvio aptieki)

Teismo leidimu tapo uždary
ta aptieka p. A. Kartano, ku
ri buvo adresu 2957 West 
63rd street. Uždarė ją asmuo, 
kuris turėjo morgičių ant ap
tiekus. Licitacija (auction sale), 
regis, bus šiandien.

Reporteris.

Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta laikytame susirinki
me, aptarus draugijos reika
lus, gavusi nuo Ghicagos Lie
tuvių Auditorijos komisijos 
laišką su prašymu paskolinti 
pinigų, nutarė paskolinti $500. 
Kadangi Chicagos Lietuvių Au
ditorijai reikalinga pinigiškos 
paramos, tai minėta draugija 
sumanė remti ją ir bizniškai, 
parendavodama svetainę.

Bengiami šaunus šokiai ir 
balius sekmadienyje, gruodžio 
11 d. Bus dovanos merginoms 
ir moteriais. Dovanos bus to
kios: moterys nuo 16 iki 25 
metų bus priimamos draugijon 
be įstojimo mokesties, 
() moterys amžiuje nuo 
45 metų bus priimamos 
užsimokėjus. Tai visos 
rys ir merginos esate 
mos atsilankyti
vakarą. Mes pageidaujame nau
jų narių, kurios drauge su mu
mis dirbtų taip svarbų darbą 

apšvietą skleistų.
Komisija.

Kaip kad visur dabar 
mada rengti pares, lai neatsi
lieka Ino ir northsidiečiai. Tik
tai ši parė skirėsi nuo kitų pu
rių, nes nebuvo kolektuojami 
doleriai, bet buvo smagus drau 
gų suėjimas ir pasišnekučiavi
mas. Mat, čia gyvena pavyzdin
ga Smalelių šeimyna, kuri gy
vendama darbštų ir sumanu c c
gyvenimą pasibudavojo gražų 
murini namuką. Vesdami su
tikime šeimynišką, gyvenimą, 
taipgi prisilaikydami ameriko
niškų papročių, sumanė pami
nėti savo vienintelio , sunaus 
Albino septynių metų gimimo 
lie.ną. Todelgi lapkričio 26 d. 

! susiprašė savo artimesnius 
draugus ir pažįstamus, pasival
go skanios ir gausios vakario^ 
nės; buvo ir šioks toks pro

i gramas, nes kiekvienas iš sve
čių turėjo ką nors pasakyti. 
Žinoma, sykiu ir dčkuodami 
rengėjams už smagų parengimą 
ir vakarienę. Prie to da buvo 
paprašytas ir pats gimtuvių 
rengėjai, Albinas Smalelis, 
ris padeklamavo 
ži’i deklamacijų.
gabus bernaitis 
tėvų geroj priežiūroj jau 
sykį yra pasirodęs progr 
se su deklamacijomis, 
mokyklos dalykai gana

154465,

154475,

Antcinetle Hapsis prieš John 
Hapsis, bylos Nr. B. 
Circuit Crt., divorsas.

Mary Sonkup prieš 
Bartušką, bylos Nr. B.
Circuit Crt., byla $25.000.

Tri angle Plmbg. and lltg. 
Co. ir kiti prieš Magdaleną, An
taną ir Beatriče Klimus.

Ane Petkus prieš Jurgį Vai
na uskj ir Joseph Slapis, bytbs 
Nr. 467091, Superior Cft., dėl 
notos $267.

Eugene Slogis prieš Sam. 
Dorf, bylos Nr. 467181, Super- 
’cr Crt., įvyki $10.000.

Bernice Wclski prieš Edward 
VVolski, bylos Nr. B. II 
Circuit Crt., divorsas.

Kazimieras VVirucki
Mary Wirucki, bylos Nr. -V r v

216, Superior Crt., divorsas

prieš

veltui.
25 iki 
tik $1 
mote- 
prašo-

Į viršminėtą

Garsinkitės Naujienose

FROM M/MNtToCALIFORNIA
* .’ >•

bylos N r. 
uždaryti

kus ir E. Powelis, I 
B. 154775, Circuit Crl 
trust deed'ą $4,000.

Mart inkus 
C. Gorman,

Nedelioj “Birutė” vėl 
gieciams suteiks pramogą. Ir 
tai tokią pramogą, kuri ne vi
suomet tepasitaiko. Tai bus ne 
paprastas koncertas, šį kartą 
“Birutė” parodys visą savo 
;aunumą. Ji stato komp. Šim
kaus 
Jos” 
progos pasirodyti ne 
rui, bet ir solistams, 
tė” solistų turi ir tai 
listų. 'lodei “Birutės”

chica- 2j

ir kiti 
L Rielly 
, 154892 

t rust

Draugingą Apsive- 
i j Ini laikraščiai.

r. ).!»ą a ps i vedimą 
vikiu. Vieni sako, 

apsivedi- 
o ki- 
sako, 
nėra,

draugingas 
geras dalykas, 

ti griežtai priešinasi ir 
kad tai niekas daugiau 
kaip tik “liuosa meilė”.

I' i• J v J

kad toks 
mus v ra

manote,

parodys
Ji stato komp.

"Čigonus” ir operos 
vieną aktą. Vadinasi, bus 

tik cho-
O “Biru- 
gerų so
pa trintai 

įsi tėmy kitę: visi iki vienam 
vykite nedelioj (gruodžio 4 
• Lietuvių Auditoriją. —N,

at-

M’ieš VVm

ri rau
gėms 
daly- 

nuomonę
sekamų sek- 

viešuose debatuose.

dalykas ir naujos mados 
kas, galėsite savo 
liuesai išreikšti 
madienį

O jeigu jųš manote, kad 
draugingas apsivedimas yra 
tikęs, taipgi galėsite viešai 
reikšti savo nuomonę.

tas
ne-
pa-

Roseland

Vieni sakys 
naip, o kiti 
liūs žingeidu 
viešų debatų.

ir įrodinės vio- 
visai priešingai.
pasiklausyti tų

Tie publikos debatai įvyks 
sekmadienyj, gruodžio 4, 10:15 
vai. ryto, Lietuvių Auditorijoj. 
Šalę debatų bus dar ir pas
kaita. Verta atsilankyti.

šnekėję, 
“Aušros” Knygyno naudai 

rengiamas vakaras įvyks gruo
džio 11 d., Strumilo svetainė- 
:e. Programas bus labai gra
žus. Dalyvauja programe ir ge-: 
rai žinoma dainininke chica-; 
giete, ponia S. Krasauskienė, 
kuri savo gražiomis dainomis 
palinksmins roseland iečius.

keletą gra- 
Albinas yra 
ir būdamas 

ne 
amuo- 

O iš 
gerai

žiūrint to, kad Albi-
I metų, ’nas dar tik septy nerių i 

jis jau baigė trečią mokyklos* 
skyrių. Jis hutų dar ir augš- 
čiau pasiekęs, bet mokytoja 
neleidžia dėlto, kad Albinas da 
rra perjaunas.

Svečiai, pasivečiavę ir pasi- 
visi skirstėsi namo.

— Svečias.

biriuit Crl., uždaryti 
leed’ą $1,000.

Hellen Krienas, prieš 
Klienas, bylos Nr. 467539, Su- 
icrior Crt., divorsas.

b rauk Barkauskas prieš Wm. 
Varusis, bylos N r. 467546, Su- 
jjerior Crt., byla $250.

Mary Kace vi ie prieš . Joseph 
Bružas, bylos Nr. B. 154871, 
Circuit (Irt., dėl notos $1,180.

Benny Pocius prieš Charles 
J. ir Paulina Dulinski ir Bessie 
Zacharewicz ir kitus. Bylos Nr. 
B. 154886, Circuit Crt., uždaryt 
trust deed $3,000.

b'rauk

žymus Krutamu Paveik
slų Aktorius Greitai 

Pasveiko Nuo 
Reumatizmo

Theodore Roberts, mėgiamas 
krutamu paveikslų žvaigždė, sir
go ir turėjo reumatizmų, sako, 
kad Dr. Tripp’s Li<|uor Rheuma- 
tica suteikė greitą pagalbą nuo 
skausmų ir jis galėjo pasitrauk
ti iš krėslo su ratukais ir eiti 
vėl prie lošimo. ‘ĮAš pasakysiu 
pasauliui”, jis sako.

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

MALT

į A f A
MARIJONA PINAITAITĖ *
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 30 dieną, 8:45 valan
dų vakare, 1927 m., sulaukus 

I 16 m. amžiaus, Marijona gimė 
rugsėjo 17, 1911 m. Kevvanee, 
III., paliko dideliame nubudime 
motiną Agotą po tėvais Nasi- 
jokaitę, tėv^ Vincą, 2 seseris, 
Oną ir Julijoną, brolį Anta- 

I nų, švogerį Šidlauską, 2 te
tas, 2 dėdes ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 7014 So. 

I Rockvvell St.
Laidotuvės įvyks panedėlį 

I gruodžio 5 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 

I Paneles švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 

I sielų, o iš ten bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Pinai- 
taitės giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Seserys, Brolis, 
švogeriai, Tetos, Dėdės ir 
Gimines.

I _ laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tek Yards 

I 1741.

A AtA A
Paminėjimas vienų metų 

sukaktuvių mirimo 
.JUOZAPO KRIŠČIOKO

9

kuris mirė 1 dieną Gruodžio, 
1926 metų, o šiandien suėjo 
lygiai metai kaip Juozapas per- 
siskirė su šiuom pasauliu. Mes 
likome dideliame nubudime. 
Meldžiam musų draugų, gimi
nių ir pažįstamų tame paminė
jime ištarti: tegul bus jam 
lengva žemelė.

Moteris Marcelė sūnūs 
Edvardas ir Giminės.

Roselandiečiams tai tikra re- 
inybė yra girdėti gerą daini

ninkę. O dabar kaip tiktai vi
si turės progos atsilankyti i 
“Aušros” parengimą! ir pasi
klausyti ponios S.. Krasauskie
nės malonaus balso.

kurios daugiausia 
pagal veikalo rei ka

L. S. M. Batelis mokinasi 
suvaidinti “Aušros” Knygyno 
naudai labai juokingą veikale- 
•į “Žydas Statinėje”. Ratelio- 

Ičiai visada paskiria roles toms 
ypatoms, 
jlitinka

•avimus. Dabar ir taip pat pa
laikyta: A. Jocius bus statinių 
dirbėjas, p. K. Kenstavičiene
— jo 'žmona, A. Andrijauskas
— samdininkas, Petras Dau
geliu ir Jonas Damušis vaidins 
žydus. Jiedu abu gerai gali 
žydžiuoti, todėl jie ir galės ge
rai atvaidinti žydų roles, ku
rie ir pridarys daugiausiai 
iuokų. Repeticijos yra daro
mos du sykiu savaitėj ir du 
svkiu i vakara. Rateliečiai no
ri susimokinti taip, kad nerei
kėtų klausytis suflieriaus.

Taipgi programe dalyvauja 
ir Jaunų Darbininkų Lyga, 
kuri išpildys dali programo. 
Tokių' vakarų retai pasitaiko. 
Tat ir nepamirškite gruodžio 
11 d. — Rep.

•X- * *
Nominavo valdybą.

Andai lietuvių kriaučių 269 
lokalas, A. C. W. of A., apkal
bėjęs savo kasdieninius reika- 
’us, nominavo valdybą ateinan- 
‘ iems 1928 metams. Nominuo- 

i šie: pirm, vietai F. Prusis,| 
vicepirm. — Ig. černauskas, 
prot. rast. — Kedzel, Ii n. rast, 
ir kasierius — J. Bartąsias, 
maršalkos — J. Badišauskas, 
korespondento K. Semaška, 
biznio agento —Kairis ir Se- 
naška: j lokalo pildomąją taty- 
bą nominuoti: N. Smalelis, V. 
Pačkauskas, A. Rulis, A. Bace- 
ričius, J. Daunis, X. Saikus, K. 

Rugis; į Joint Board delegatus: 
L Auksorius, F. Brajus, Baiga, 
A. Chapaitis, F. Zillč, F. Pru
sis, K. Valskis. Visi šie <1 raugai 
vra rimti ir didžiuma bešališki 
žmonės. Todėl kriaučiams pa- 
’artina atydžiai tėmyti, ir ka- 

‘ la bus balsavimas, būtinai bal
nokite už juos, nes, kaip vi

siems yra žinoma, lietuvių loka- 
le tvarka yra gera todėl, kad 
valdyba buvo išrinkta, kuri ru-- 
pinosi lokalo dalykais. Dagi tu
riu pasakyti' kad ir Maskvos 
beibės stato savo kandidatus. 
Mat lur būt mano padaryti taip, 
kaip Montreale padarė, kur vie
toj 44 valandų savaitėje komu
nistai pradėjo dirbti 48 valan
das ir daugiau. Taigi, kriau- 
čiai, pažinkite tuos vilkus avies 
kailiuose. — žvalgas.

Garsinkitės Naujienose
BJLL Y’S* VNCLE

1COMMONWEAITH EDISON

LECTRIC SHOP
72 West Adams Street

Siuvėjai!

Nusipirkit ši
ELECTRIC GOOSE

sveikatos labui
Nėra garo, nėra atsidavimo, nėra liepsnos 
kas padaro orų sunkiu žiemos laiku, kuo
met langai turi būti uždaryti. Electric goose 
apsaugos jūsų sveikatų, teiks švarių, vieno
da šilumą, — mažų, vidutinę ar didelę.

Lengvais išmokėjimais su šviesos bilomis 
Telefonuokit dėl dykai demonstravimo —

Randolph 1200

a——gi—r— . ;■ aiąu-*-. m

HEAT
• SWITCH 

savęs jVMnMPA) /

Z NO 1 \
G6l-LYt \ 

Simą.,

Išpardavimas virfi miliono kėny j vieną menesį, pp.tvir- 

tina įsitikinimą tų kurie apie ji žino. Gaukit pilną 
vertę savo pinigų — grynų čielų miežių salyklo išsun
kus — pilno skanumo didelį trijų svarų keną. Sykį 
pabandęs — vartosi visuomet. Paprasta arba apynių 
skonio.

| NKT 
WEK3HT

STRICTLY 
UNION 
MA D E

Vyriausi Dastatytojai

National Premier Sales Corporation
11525 Newberry Avė., Chicago, III. Telephone Canal 1310

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

; Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane- 
• Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių

stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
23096—J.

I 9877—M. Mickevičienei 
13198—M.
9782—J.
9816—J.
9805—J.
9844—P.

, 9843—J. šveisčiui

Bučienei

Kavaliauskienei 
Navickienei 
Balkaičiui 
Brakničiai 
šinckai

9841—J. Zablockiui 
9853—O. Jomuntienei 
985£—Z. Butkuvienei 
9863—K. Svirskiui

23097—R. Miknienei
23093—J. Urbenui 
23766—J. Mašidlauckui 
23769—M. Paliekienei

-Tum’y
Wfcoų<;

UJVVH THt
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lenkai ir Lietuviai
Sekmadienyje, lapkričio 27 

d., buvo surengti pietus Palm
ei’ viešbutyje, kur tapo padė
ta pamatas organizacijai, pa
sistačiusiai tikslą didinti skai
čių lenkų jaunuomenės, lan
kančios aukščiausias šios ša
lies mokyklas — kolegijas ir 
universitetus. 4

Tikslai naujos organizacijos 
yra geras. Pietuose dalyvavo 
visa eilė užimančių žymias Vie
tas Chicagoje lenkų ir ame
rikiečių, kilusių iš lenkų.

Keista lečiaus, kad tų lenkų 
surašė, kaip kad jį paduoda 
“Daily Nevvs”, randasi pavar
dė p-no Jono Brenzos.

mo bernaitį, negu i kunigaikš
tį. Tėvas lošė neblogai. O apie 
veikalo “Kuprotas oželis” loši
mą daug irgi nerašysiu, nes 
visi, kiek girdėjau, buvo seni 

Scenos dalyviai ir apie juos bu
vo rašyta ne vieną recenzija. 
P-nia Dundulienė motinos rolė
je tikrai išrodė ne scenoje esan
ti, bet pačiame gyvenime. Joe 
Ascilla savo (piršlio) rolę atli
ko kaip profesionalas, jam rodo
si, tik ir piršliauti. P-nia Radi- 
šauskienė piktos Onytės rolėje 
irgi buvo tinkama. Kiti sulo
šė savo roles kiek prasčiau, bet 
vis tik ne blogiausia.

Publikos nors buvo ne per- 
daugiausia, bet lošimas, matyti, 
visiems patiko. — Buvęs.

PRANEŠIMAI

Graboriai Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

3307 Auburn Avė
CIŲCAGO, ILL.

Iki šiol aš turėjau suprati- 
kad p. Bronza yra lietu- 

gal tuose pietuose da- 
kitas p. Brenza? Ne- 

Report.

mą 
vis. O
lyvavo
žinau.

DIDŽIAUSI PUBLIKOS 
DEBATAI

Sekmadienyj, gruodžio 4, 1927, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 10:15 vai. ryto įvyks publiški 
debatai’ temoje: “DRAUGINGOS 
JUNGTUVĖS”, 'lai bus taip vadi
namas “Open Fonini”. Apie tas 
Draugingas Jungtuves arba Drau
gingą Apsivedimą visi kalba ir ra
šo. O sekmadienyj susirinkusi pub
lika viešai apie tai diskusuos. Atsi- 
lankykit. GYVENIMAS.

J. F. BADŽIUS
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 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

S. D. LACHAVICZ

Roseland
Sekmadienyje, lapkričio 27 d,, 

parapijinėje svetainėje po vado
vyste p-nios Dnudulienės buvo 
pastatyta du veikalu — Nutru
ko styga ir Kuprotas oželis.

Kadangi šių veikalų dar nebu 
vau matęs, tai nusprendžiau 
nuvažiuoti ir pamatyti. Kai pri
ėjau prie svetainės, tai pastebė
jau, kad ir “įžanga^veltui”. Įė- ■ 
jau vidun, žmonės povai rinko- j 
si ir sėdo kur kam patinka.

Liet. Moterų I)r-ja Apsvieta prieš- 
metinis susirinkimas įvyks Sekma
dieny, ttrnorlžio 4, 1927, 1 vai. 1)0 piety. Mark NVliite- l*arko svet. kny- 
gvne. Visos narčs malonėkite susi
rinkti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų. —Sekretorė.

L.kS. 81 kuopos mitingas j vyks šeš- 
tac’ūmyj, gruodžio 3d., nuo 8 vai: va
karo, Liuosybes svet., 1822 Waban- 

ave.
vykti.
ua Nariai prašomi laiku at- 

— Raštininkas.

Lietuvių Amerikoje Tautiš-

Prieš pat lošimą pasirodė ku
nigas su biliečiukais, surinko iš 
sėdinčiųjų po 50 centų ir visi 
“nusiramino.” Visą tvarką irgi 
vedė pats kunigas, ir galima 
sakyti, viskas buvo O. K., ypač 
jis mokėjo nuraminti vaikus, ku 
rių svetainėje buvo daugiau, ne
gu suauguciųjų.

Jaunų
kas Khubas laikys priešmetinj susi
rinkimą, penktadienyj, gruodžio 2 d. 
7:80 vakare, Lietuvių * 
3133 So. Halsted St. 
lonėkit laiku pribūti, 
ma valdyba 1928 m 
dauk pa, 
to susirinkimo

Nut. rašt.

Auditorium, 
Visi nariai ma
nės bus renka- 

yba 1928 m. ir taip randasi 
.liktų reikalų aptarti ant ši-

Kunevičia.

Sūnų No. 1. 
nariai virš minėtos 
malonėkite atsilankyti 

susirinkimo, kuris 
1927 m., 8 

. -- P- Paulina St. i

Draugystė Lietuvos 
Gerbiamieji 
draugystes 
ant priešmetinio 
atsibus gruodžio 3 
vai. vakare paprastoj svetainėj 
Lukoševičio, 4531 So. —
Chicago. Nes yra daug svarbių rei
kalų. Valdyba.

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. UI.

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

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.

127 1111

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at- 
L-".:.... .....  _______
su elektra, parodančia mažiausias I 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama1 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

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

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

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

Telephone Bepublic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

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

Cor. Rockvveil St.
CHICAGO, ILL.

I ..................■■■■ ■■ ■■■■ '■ ■ «■ ..——m

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

-------- - ------- -------- ----------- , Kampas North Avė. ir Robey St. 
sitikimuose egzaminavimas daromas; Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Lietuves Akušeres

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
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 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

CIASSIFiED AbS
4729

4

CIASSIFIED ADS
Educational

7 Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo i trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
kuruis.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

. ____________
KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 

mo mokinama privatiškai universite
tą baigusio instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu, Mokslas 
baigtas bus pripažintas svarbiausių 
universitetų Chicagoj.

Phone Van Buren 2130

šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLA

Miscellaneous
įvairus

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restau rantų, K en- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnaviniaą, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

Financial ;
FinansairPaskolos

Pirmiausia buvo sulošta “Nu
truko styga”. Tai trumpas vei- 
k aliukas, kuriame koks ten ku
nigaikštis, parvažiavęs iš užsie
nio, pradeda landžioti aplink 
neturtingo valdininko namelį ir 
nori prisivylioti to namelio sa
vininko dukterį. Bet jiem dviem 
per tvorą besimeiluojant atbė
ga kunigaikščio tarnas šaukti ji 
namo, o mergelė, sužinojusi, kad 
jis yra kunigaikštis, ėmė šauk
ti savo tėvą ir kunigaikštis taip 
ir liko už tvoros. Tai taip nutru
ko meilės styga.

SLA. 226 kuopos susirinkimas 
Įvyks gruodžio 4 d., 2 vai. po pietų 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė. Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes bus 
:,os naujos valdybos, 
Taipjgi 
vilktas

rinkimas kuo- j 
1928 metams.

neužmirškite užsimokėti už 
mėnesines mokestis.

K. čepuievičius, sekr. v .

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

piet '

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 

( rijos kolegiją;
■ ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo.

, Už dyka patari- 
' mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra-

' site pagelbą.
Valandos nuo 8 

I ryto iki 2 v. po 
I pietų, nuo 6 iki 
| 9 vai. vakare.

6600 Sovit-H Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street į 

Chicago, III

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

NORTH SIDEJ 
. Visą dieną \ 

Utarninkais, Seredbmis, 
Ketvergais ir Pėtnyčioms 

Tel. Armitage 0908
I SOUTH SAIDĖJ 

4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis

Tel. Lafayette 5287
i Mykolos Petruševičius

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

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant.

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

vakaras

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 

iž 2’/2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio konušnio.

S. OSGOOD, 
2231 W. Divislon st.

Tol. Armijage 1199.

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICA.GO, ILL.

Miscellaneous
Įvairus

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

--------------------- . Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, kom malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CQ.
4548 Cottage Grove

Tel. Drexel 3407

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI- 
. KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond &

Mortgage Organization
1618 W. 18th St.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
i visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

SLA. 122 kuopos susirinkimas at
sibus nedėlioj 4 dieną gruodžio, 1927 
m. 4523 So. Wood St. Gerbiamieji 
virš minėta kuopos nariai malonėkit 
dalyvauti kuoskaitlingiausiai, nes 
yra daug svarbių dalykų. Nominaci- į 
jos i SLA. pildomąją tarybą. Taipgi 

rinkimas ir kuopos valdybos 
metams. Rašt. P. Mankunas.1928

190

Po trumpos pertraukos sekė 
antras, kiek ilgesnis veikalas 
“Kuprotas oželis”, šis veikalas 
parodo dar iki šiol užsilikusius 
Lietuvos kaimiečiuose 
riuos papročius.

Iš veikalo matyti, 
kokią tun ašlę yra jau 
si duktė, paskui kurią
ja tūlas Jonelis, lyg kaimo ver

sto, matyti, jį ir my- 
kad jis visą laiką tik 
aimanuoja, o ji vis er- 
Tuo laiku kitame kai- 
numiršta turtingo se- 
ir jis, pasiėmęs piršlį,

kai ku-

kad pas 
suaugu- 
ir sekio-

X. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
North State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
S’iinano Daukanto Draugija, laikys Bylos visuose teismuose. — Aby 

priešmetinj susirinkimą, sekmadie- sraklai. — ingaliojimai. — Paskola 
uyj> gruodžio 4 d. šių metų, 12 vai. • pinigų 1 ir 2 morgičiams. 
dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijos | 
svet. 3133 So. Halsted St. Visi nariai 
būtinai privalote atsilankyti, nes tai I 
yra svarbus susirinkimas.

P.. K., nut. rašt.

Draugystė DLK. Keistučio prieš-j 
metinis susirinkimas įvyks sekma-' 
dienyj, gruodžio 4 d., 1927 m. 1 
vai. po pietų, Meldažio svet., Drau-1

I gai ir draugrės teiksitės atsilankyti. ' 
Į yra daug reikalų ir bus renkama. 
i nauja valdyba de-l 1928 metų. Rašt.

Marųuette Park apielinkė. — SLA.
1 260 kuopos mėnesinis susirinkimas 1 
j Įvyks gruodžio 4 d., 2 vai. po pietų, ;

K. J. Mačiuko svet., 2436 W. 59 St.,
I prie Artesian Avė. Šitas susirinki- j 
1 mas yra metinis ir svarbus, todėl vi-' 
sų narių

I dalyvauti.
yra būtina x pareiga jame

Fr. Druktainis, užr. sekr.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VVest VVashington Street 

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

Namų Tel.: įlydė Park 3395

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland'Ave. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Viršui Universal
State Bank ....

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

MRS. K. SIEDLINSKIENŪ
AKUŠERKĄ

Seniau gyveno Town of Lake
1549 So. Paulina St.

Dabar persikėlj Į Brighton Park
4108 So. Franciscp Avė.

______Tol. Virginia 1829

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEZIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

KAM turit šalti šią, žiemą, men 
įvesime namų apšildymą be jokio 
{mokėjimo ir j 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu ąpšildymas. Apskaitliavi- 
inas dykai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. Triangle 8234.

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso

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

tik parankiau dėl jūsų

IR
Mes

RUBIN BROS.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—8710
Chicago

GYDO
' Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W.BEAUDEFTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Ave.\

ELECTRIC KONTRAKTORIU
Seniausias iš lietuvių, kur duodi 

užganėdinimą. Įvedam elektros dr* 
tus, motorus, taisom elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine?
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

ĮVESKIT elektrą J savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

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

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

Kampas Hermitage Avė.
Atdara panedėlyj, utarninke, ketver
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro

Mes 
e ius

ANTRI MORGICIAI IR PASKOLOS 
$500 melams $30 

$1000 metams $60
Nero\uojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

11 So. La Šalie Street
Central 2665

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO.
Morton Bldg., 108 N. Wells St.

Mes perkame
Lietuvos Bonus

PLUMBINGAS ir namų ap
šildymas. Nereik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

RIDGE PLUMB1NG CO. 
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Wood St.

J. S. LOWITZ
318 So. Dearborn St.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAVVFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

J. P. VVAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

Harbor, Ind. SLA. 185Indiana 
kp. priešmetinis susirinkimas įvyks'

• 2 d. gruodžio, 7 vai. vak. Katherine 
Hou.se svet., 3801 Deador gat. Visi 
kuopos nariai ir narės būtinai turite j 
atsilankyti, nes yra labai svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi bus nomi-

. nuojami kandidatai, j SLA. pildoma-> 
į ją tarybą ir renkama kuopos valdy- j 
j ba 1928 metams. O.Valavičienė, .sekr. j

, Brighton Park. SLA. 176 kp. prieš-!Is lošėjų, kūnų pavardes nu-: metinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj; 
girdau, tai “Nutrukusioje sty- gruodžio 2 d., 7:30 vai. vak. Jo-; 

,, .•, . - ... kantų svet.,. 4138 Archer Avė. Visligojo , rodosi, buvo: Klara • jr visos nariai malonėkite atsilankyti 
p-lė Pažerauskaitė, p.
V1C1US tėvas, 1 ritkšas — ku-jbos rinkimas.
nigaikštis. Kitų vardų nenugir-!
(tau. (ii veikale “Kuprotas ože-, Cicero, III. Cicero Lietuvių Rau- 

. j donos Rožes Paselpo.s Klubo prieš
us lose motinos rolę p-nia metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
Dundulienė, piršlio — J. Asci-12 d., 1927 m. W. Lukštus svet.,,1500 
.. . ,.v. So. 49 Avė., Cicero, III. Kaip 7:30
Ha, Onytės — p-nia hadisąus- vakare. šis susirinkimas yra svar-i 
kienė ir kiti, kurių pavardžių' bus. Ben. Tumavich, Rast.
nežinau. . Rogeland. Golden Star L. P. ir P. I
veikale “Nutrukusi styga , rei kliubo priešmetinis susirinkimas at-Į 

kia pasakyti, kad geriausia sa

Zina jį. 
mo gale 
nio pati 
atvažiuoja pas Onytę piršliuos*
na. Motina, bijodama, kad duk
relė nepaliktų senmergė, varu 
verčia ją eiti už našlio. Sužino
jęs apie lai jaunuolis, Jonelis 
pasipuošė ir atmušė Onytę nuo 
senio. Tai toks daug-maž turi-1 
nvs antro veikalo.

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160

Nuo 9 iki 12 vai. dienon ir 
nuo G iki 9 valandai vakare

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Lilltke- ■ laiku, nes bus centro pildomos ta- 
■ rybos nominacijos ir kuopos valdy- i 
____ .I..'./___ . Sekr. A. Trejonis.

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNĘR
Lietuvis Aikų Specialistas

ir

Roseland. Golden Star L. P. ir P. Į

I sibus pėtnyčioj, 2 d. Gruodžio, 7:30 
_ . į vai. vak., K. Strumilų svet., 10648;

Vo rolę atliko p-e Pažerauskai- Indiana Avė. Bus renkama vai
te. Kunigaikštis buvo daugiau >«; metinės komisijos. Visi na- 

° / . • . 7 • riui bukit susirinkime, uz ncatsilan-Įpanašus i pabuvusį miesto kai- kymą bausmė 50c. Rašt. J. Kirkus

3265 So. Halsted St.
Ltlantlos: nuo I iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Nuo 
8:30

DR. MARSERIS
3421 South Halsted Street

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

A. L. DA VIDONIS, M. D.; 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwo )d 5107

Valandos 
nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki'8 vai. vakare:

LIETUVIAI, kam jums šalti šią 
žiemą. Kuomet tik kiškį įmokėjus 
mes atvesime j jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Abskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime dideli pasirinkimą plum- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais. 

■ iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie- Į 
Tų. ABBOTT PLUMBING and 
IIEATING SUPPLY CO., 5201 W 
Grand Avė., Berkshire 1321.

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

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
^yrų, moterų ir vaikų pagal naujau-1 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek-

i Iros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 

1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
.z, -i • a oa Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 9ikj 12, I iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:o0 v. J1U0 ^-39 Val. vakare.

4608 South Ashland Avenue Tel. Dieną: Canal 3110 
Netuli 46th SI. Chicago, 111. Naktį Su. Shore 2238, Buulcvard 6488

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šj skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

STOGU dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slale dengtas, vi- Į 
nys ir cementas, $2 voleliui, balta Room 820 
maliava, $1.75 galionui- 2553 W. 
Madison SI. Tel. Seeley 6963,

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

i mane pirmiausia.
H. EPŠTEIN, 

155 No. Clark St.
Central 6260

(ConLinued un page 8)
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Financial
Finansai-Paskolos

Fanus 
Ūkiai Pardavimui

111. 80 akrų farma, 54/mylios nuo

Situation Wanted
____ Darbojfeško

(Continued from page 7) IEŠKAU darbo už virėja. Turiu
U----- --------------------- -— į visokio patyrimi per daugeli metų.

PINIGAI PASKOLAI. Padarysi-; Tel. Armltage 8963. 
me 2 mažus morgičius už jūsų na- 
mą N. VV. Side, nebrangiai, be įmo- 
k ėjimų, matvk it mus pirma.

ADVANCE REALTY CO 
4916 Irving Park blvd.

Furniture & Fixtureš
Rakandui-jt airiui

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai_____

Reai Estu te For Sale
Namui-žeint Pardavimui

For Kent

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

ANT rendos 6 kambarių bunga- 
lo\v ir dviejų karų garažas. Nau
jas, moderniškas namas’, karšto 
vandens šiluma, sho\ver bath; arti 
prie geros transportacijos, randasi 
6751 S. Artesian avė. Savininkas 
7111 S. Cmnpbeli Avė.

TURIME pinigų 2 rnorgičiams, N. 
arba N. W. side, 4% komiso, 6% 
nuošimčiu, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 1528 Lavvrence Avė , 
Tel. Palisade 6016.

RENDON 6 moderniški ofisai, len
da nebrangiu 3459 S. Ilalsted St.

PARSIDUODA 4 kambarių furni-i SAMPELINIAI rakandai 50% pi- 1 . , ...
šiai labai pigiai. Greitam pardavi- giau. Metalinės lovos specialumas, Chicagos, namas, barnė ir tt., kaina 
mui. Frank Zajauskas, 1444 — 51 matrasai, springsai, visoki rakandai $12,000, cash $5000. Tel. Austin 
Avė., Cicero. Tel. Cicero 147. pigiai. 13074.
-------------------------------------------------■■ BOYSEN SAMPLE FURNITURE
APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS ' 633r, Avė.

Bargenas už cash, nauji rakandai pUvus California Sample Furn. Co. 
sandelyj parduosim uz 40c ant dole-' ■ ,
rio, Jacquard, Mohair ir frieze parlo- ! 
ro setai taip pigiai kaip $75. $150
walnut valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų walnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dastatyrnas. COLLINS 
STORAGE. r.l 14-16 W. Madison St. ,

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

PABANDYKIT musų Creamearth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai- - 
šiukas savo pievai ir kvietkoms. 
OTTO WITTB0LD NURSERY, 6758 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

Tel. Austin

Keai Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

PARDAVIMUI namas, krautuvė 
ir rakandai. Pigiai, nes turiu ap
leisti miestą; už pirmų teisingų 
pasiūlymų atiduosiu. Matykit savi-i 
ninku. Krautuvė 1015 W. 61 Street. | 
\Vent. 4288.

$1000 CASH
Nupirkslte modernišką presuotų 

plytų, 2 flatų, prie 60 ir Lafayette, 
fumas ir pečium šildomas, 5-6 kam
barių, yra elektra, kieto medžio 
grindys. gerame 
$9500 greitam pirkėju 
piginimas jei atsinešite šį skelbimą.

H. J. COLEMAN AND CO. 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

Real Estate For Sale
N an» ai • žem ė Pada vi m u

1 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. 
EVERi-------- ------------gerame stovyje, kaina EVERGREĖN REALTY CO . 9201 

tam pirkėjui. Didelis at- So. Westem Avė., Tel. Beverley 7330
Pastatysim ant jūsų loto be įmo- 

ikėjimo bile kokį bungalow arba 2 
flatų namą.

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus tini pinipų nvestuoti j 
)pal estate 2 morgičė •, 4% komiso. 
C. Heiberg, 192 N. Claik. rm. GGC. 
Dcarborn 464 G.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vyrams, šiltu vandeniu šildo
mas. Sų ar be valgio. 3150 South I 
Auburn Avė.

Už

Persona)
Asmenų Ieško

RENDON I kambariai dykai, 
apžiūrėjimo kambario. 2949 
hmerald avė. 1 fl. iš užpakalio, 
sišaulfit subatoj po pietų arba ne 
dėlios rytų. V. Žilvitis.

A t

PATENTAI
FRANK J. S’CHRAED'ER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. I'andolph St.

Kambarys 1214. Te). Franklin 8900 
Valandos nuo 10 rvto iki 5 po pietų 

Vakarais pagal sutartį.

RENDON kambaris vaikinam, 
merginom arba ženotai porai. Su 
ar be valgio. Galite patys pasitai
syti. Viena moteris turiu 8 kaiuba- 
: uis. \ ra vana ir telefonas.

3637 S. Halsted St.
2 lubos

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų , patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. ?4ano pilnas išegzamina- 
vimas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas t krą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pasakys po galutino 
išegaamiiiavimo — kas jums yra.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų, iš fronto, karštu 
vandeniu apšildomas, 2 fl. 3343 So. 
I.owe avė.

RENDON 4 kambarių fintas ir 2 
kambarių ofisas; tinkamas dakta
rui, apačioj aptieka. Didžiausioj ir 
naujausioj lietuvių kolonijoj.

2557 W. 69 St.
Tel. Hemlock 0795 

A. KINAS.

PARDAVIMUI 3 pragyvenimų; 
_______ ______________ __  mūrinis namas apie 32 ir Union A v.

Turiu rendai flutą. 4316 So. Artesian 
MOTERYS! Avė. Phone Lafayette 306K.

štai Jums giios nėriniams ir siu
vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot-l 
kas nuo 25 iki 40 centų; maroko-1 
nės 1,000 yardų 10 iki 35 < 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitčms, dresiukėms ir 

, . lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro-16i, 2 ir 3 šmotų mahogany it gosj Atdara kasdieną ir vakarais, o 
parloro setai, $45 ir daugiau. "................... •* ’

126, 7 ‘ ‘ ‘
valgomo kambario setai, $35 įr dau- ^94 w 
giau. f

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

250 kaurų visokio didumo $12 
daugiau.

75 Cowell ir šiaip pavienių 
ių $5 ir daugiau.

6ių pastatomos liampos $3 ir 
giau.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ 
MAMS RE1KAINGŲ DAIKTŲ 
R1E TURI BŪT PARDUOTI 
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

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

Available Storage
7732 Stoney Island A v.

Atsakančiame 
Sandelyj 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA 

2 ir ‘ '
setai, $40 ir daugiau. sekmadieniais po pietų.

7 ir 8 šmotų riešuto medžio p šĖ|’ĖyĮ()NAIČIA
f. 33r<| St., prie Normai Avė. 

Chicago, III.
ir

Ofiso 
pietų, 

lioj

20 W. Jackson Blv., 
netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016.
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:80 vakare. Nedč- 
nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

o

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

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

Beikia 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. 
Roscland Motor Car Co., 
10857 Michigan Avė.

RENDON 5 kambarių Datas ant 
2 fl. Gasas, elektra. Yra visi pa
rankamai. Labai pigiai. Brighton 
Purk tik bloko iki karų linijos. 
1129 S. Sacramento avė.

- .i a. ..... .—i ...................................... .......

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai______

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklį Pianą, 
•u suoleliu ir voleliais už $65 cash. 
MR. JARTZ, 2918 Mihvaukee Avė., 
1-os lubos.

Iš

Išpardavimas
Bargenai

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 
grojiklis pianas, 100 ro- 
cabinet, ................  $150

TIKRAS pirkinys. Mūrinis, pečium 
IŠSIMAINO 18 flatų naujas kam- šildomas namas, 2 krautuvės ir 4-7 

pinis apt. namas; mainysiu ant ga- kamb. fialai. Rendų, $4,032 į metus, 
ražo, mažesnio namo, bizniavų lotų, Randasi, 5436-38 S. State St. kaina 
gasolino stoties arba ant geros far
mos. Kas pirmas, tas laimės.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

$21,500. Priimsime gerus morgičius 
ir kiek cash už $6,000 eauity. H. J. 
Colman an<l Co., 129 E. Porshing 
Road, tel. Boulevard 7769.

LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 
j vakarus nuo Manheim Rd., geras 
pirkinys už $2400, ’/a cash. Imkit 
VVestchester “L” iki Bellwood Avė 
stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 
Bellvvood 4818.

IŠSIMAINO 2 flatų muro namas,] 
cei?tu 1 I’° c kambarius, randasi South Sai- 

- dėj, mainysiu ant bučernės ar gro- 
sei nes

Mainysiu soft drink parlor ant lo
to arba parduosiu už cash, dėl prie
žasties senatvės, turiu apleisti biznį. 
Randasi South Saidėj prie Streetka- ■ 
rili barnės. |

Kauskit
MR. VAIČAITIS

Tel. Lafayette 6036

Specialis Bargenas 
Veikit Tuoj

Tiktai trys yra likę ir juos 
greit parduosime. Mes nuieisi- 
me daug pigidu, jei jus su sa
vim atsinešite šį skelbimą. Vei
kit greit, nes jie bus par- 

mainui duoti greit. — Nauji 5—6—7 
-1 rezidencijų namai, 

kautai $7.), ^kailiniai ua, namas ir visi parankumai. Par- presuotų plytų, plieno konstruk- 
karštu vandeniu šildomi,1

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser budu, tiesiai iš i 

, dirbtuvės ir sulaupykit tarpininko 
Kles’ pelnų. Sampeliniai kailiniai/kautai i 
.ir... už išlaidas. (lau’ $65. sealskin

ii
DIDELIS BARGENAS 

Pardavimui pigiai arba
K, .. ii. ..dviejų pragyvenimų mūrinis, namas uQrv,i,o,u,.Northern seal kautai jr kambarių su beizmantu, elek- kambaCHų

. iau,.n‘ — h r- :
NA kautai $6a ir dauginu. Atsilankykit. i juosju $6,500, arba mainysiu ant 
KIJ- i *’/’! automobiliaus, loto arba kokio biz-

1 1.) S. VVelIs st., rm. 403 nįo pinigų mažai tereikia, o gal ir Į
!-------------------------------------------------- visai nn. Namas randasi Bri^eporj sk|epe> ](ita

visą dieną, nedėlios ryte ir vakare, baryje rr:i 
Phone Boulevard 2815

i praleisk šventes savo name 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

Exchange—Mainai

$400 — VERTA $2000
4 kambarių rakandai, 3 šmo

tų mohair parloro setas, 7 
šmotų walnut valgomo kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių 
setas, 
ruimio 
kaurai,

, kas, 2 
indai.

NELSON STORiAGE
6912 Cottage Grove Avė.

4 šmotų vvalnut mieg- 
setas, du 9x12 Wilton 

miegruimio karpetu- 
pastatomos liampos,

$800
lėliu ir vauiucv, ........................... v---

$700 giojiklis pianas, gražus, $80 
Baby C * :

|US> ....................................
Visokių Victrolų

Upright pianai, gerų išdirbimiį, $20 paMUtvulIlus lltullI,„o, 
Išmokėjimais arba 1O7O tiesalas ir paveikslai.

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

Eng,lewoocl Piano
House

6512 So. Halsted St.

Grand pianas, visai nau- • 
.................. $225 

$5

Tie 
pilnai 
tos ir 
vorą.

VERTI $1500, UŽ $275
4 kambarių nauji rakandai, 8 šmo

tų mohair setas, 7 šmotų wąlnut mie
gamo kambario setas, 5 šmotų pus 
ryčių setas, 4 šmotų walnut miegrui
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio pa-

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

ATGRASINTOS RADIOS
Praktiškai nauji radio priimtuvai, 

vėliausių išdirbisčių ir pirmos klesos 
stovyj, pirmieji savininkai negalėjoREIKIA VYRŲ

Malonum ir, lengvam darbui kur; ž t s |ik reiki už.,
jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes ninketi
išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

M R. COSTELLI
Room 1514, 134 N. La Šalie St.

I baigti mokėti.
I Atsineškit šį skelbimą, gausit 5 
I pigiau.

LEVENSEN FINANCE CO.
506 W. North A v., 
Phone Lincoln 7620

REIKALINGAS barberys, darbas 
ant visados, 3344 S. Halsted St.

REIKIA gero shear man. Atsi
šauk it tuo jaus.

APEX 1RAN & METAL CO.
4060 Wentwoith Avė.’

ATIDA LIETUVIAMS 
D RE i VERI AM S

Viena didelė perkraustymo įstai
ga Chicagoj turi vietos dėl keletą 

‘ > su trokais pagal kon- 
Atliekamos ir tolimos ke- 

Geras uždarbis tinkamiems 
Jei turite $1500 ir mokate 

važinėtis su troku, tai yra puiki pro
ga uždirbti daug pinigų ir turėti 
nuolatini dalba.

UNITED FORWARDING CO. 
400 N. Gieen St. 

Klauskit M r Brach

vyrų važinėtis 
traktą.

vyrams.

REIKALINGAS barberis jiėtny- 
čioms vakarais ir subatomis po i 
pietų. Atlyginimas geras. A. Zellon 
Barbei- Shop, 1951 Canalport avė.

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

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

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

tuos bargenus 
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

$750 vertės grojiklis pianas už
$110. Roreliai, benčius, cabinet.

6136 So. Halsted St.

$300 vertės Kimball vargonai tik
tai $35 cash. *

Alsišai kit
6136 So. Halsted St. /

REIKALINGAS jaunas, patyręs 
bučeris, nuolatinis darbas, trumpos 
valandos, su geru apmokėjimu.

2326 S. Halsted St. Underwood i
Market, £ol<J beH

___________________ _ Holton trump

si

Specialis Kalėdoms 
Išpardavimas 

Holton C. Melody Saxophonas, 
dabruotas, skrynutėj, gold bell $40

Buescher C. Melody saxophopas, 
sidabruotas, skrynutėj, gold bell $65 

Holton Cornet, -:J-a- ..i.—,
į nutėj. gold bell . 

Holton trumpet 
bell, skrynutėj 

raneuziškas Bb

sidabruotas, skry- 
........................ S25 

sidabruotas, gold 
....................... $65 
Boehm systemosREIKIA lietuvio draiverio ir or- _____________ ____ __

derių rinkėjo į Tbe VVest Chicago klarnetas, iš šono atidaromoj skry-
...................... * " 1501 So. nutėjWet Wash Laundry Co 
California avė.

$50
Holton trombone, sidabruotas,

_ i gold bell, skrynutėj ....................... $5
Banjo Ukulelės, specialiai apkainuo- 
tos ........................................... .y... $6.50

Mes turime daug kitokių bargenų 
* šį skelbimą ir jus gausite prie kiek- 

DIRBTUVIŲ DARBININKŲ. $15 dėl pasiūlymo. Atsineškit su savim 
i savaitę. Lovų taisytojų, $65 į mė- vieno nupirkto instrumento DYKAI 
nesj. Virėjų, $25 į savaitę. Virtu- \ naudingų dalykų.

• 11 • 1___ A « /> • ______ X — T“X • — ~ ‘1

terų į mašinšapius, $15, $18 Į savai-1 
tę. Drill ir ounch press operator- 
kų, $18 j savaitę.

Taipgi dabar turime ir kitokių 
darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
AGENCY : GREITAM pardavimui 5 pasažie-

4191 So. Halsted Et., 2nd floor I rių Cadillac sedan labai pigiai, 1803 
kampas 42nd St; W. 46 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

NAUJAS 19 aparlmentų namas, 
siu ant .. , , . v.,, .pasirinkimas North Side apielinkėj,
io biz- Gijos, karstu vandeniu šildomi, namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 

ir [ 2 naturalės ugnavietės, viena : J7 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
visai ne. Namas randasi Bridgepor- , , , •< , bungalovv, Edgebrook Manor, 400
to apielinkėj. Atsišaukit subatoj skiepe, kita llOlltiniame kam- akrų farma j Taylor, Wis., 2 lo-

‘ >. Tile stogas, uždaromi Jai į Njles Center, 2 lotai North- 
. . _ brook, 1 lotas 2140 S. Iloman Avė.porciai, rngidaire ledaune,, Mainysim į tų kų jus turit, 

franeuziškas pleisteriavimas,. nAnnAv.iJ777----- : m
i gražiai padabintos, vieno karo ,nas, palinktoj apielinkėj. 
į presuotų plytų garažas, lotas 
150x32, kaina $13,500, tik biskj iow?’kampas’ 
įmokėti, kitus kaip rendą. Kaip Manor 

!ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo,'

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na-Namų Bargenai —
Pardavimo arba mainymo

3 pagyvenimų

VLSI MAINO
Tai kodėl aš negaliu mainyti? 

pasakė savininkas.
4 pagyvenimų muro namas ant 2 į .

lotų, po 6 kambarius, pečiais apšil-j visais įtaisymais, 
domas. Randasi labai gražioj apie-; simaino ant lotų 
linkę i. Į biznio.

I Taigi kas turit kokį namą ir norit > 3 pagyvenimų
' išmainyti j geresnę vietą, atsišaukit j 6 kambarius su 
tuoiaus ir gausit gera mainą. j Kaina $13,500.

’l aipgi turime ir ('augiau geių I kokio biznio arba farmos.
mainų ir pirkimų. , lotus už pirmą įmokėsimą.

2 ?atų muro namas po 6 kamb.
aiti gatvekarių, moteris parduoda žiaus biznis.
tiktai už $9500,4arba mainys ant lo- da. I“
tų arba biznio. V« T . _

Tyras oras visus parankumus tu-; mainyti ant autobilių senų arba 
rėsite nusipirken šitą 6 kamb. me- j naujų.
din] namų su etra lotu .ant Trippį Q p SurOmsklS & Co 
Avė. arti 60 gatvės. Savininkas gy-| 
vena Michigan valstijoje, parduoda6 
greitai tik už $5800. Priims lotą.

; 4 pagyvenimų muro namas ant
Bridgepoito. Parduos už $8500. .-------------------------- —--------------

1 2 pagyvenimų namas po kamb. Į SPEKULIATOKIAI TĖMYKIT! 
randas 7015 S. uOakey Avė., tik uz 
$10,200........ ( •

4 lotus arti Archer Avė. mainysim parduoti UŽ puse kainos bizniu- ■ apt. namas North Austin. vienų me- 
pusę i 90x152

» X • ’ .

taip 1
mūrinis namas, su I 

Kaina $7,560. Iš- 
arba bile kokio I

PARDAVIMU) spyniškas bunga- 
, 50x125, Edgebrook 

netoli Devon ir Forest Pre
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER
mūrinis namas po Lake Avė. iki Wag- H03 RelmonĮ Avė., Pensacola 9319
Išsimaino ant bile nėr Koad. Wagner keliu į šiau-j 
f/...::. Priims ; namų arba

40 automobilių telpantis gara-1 Road iki Lake Avė 
Ilgas lysas, pigi ren- :

, Išsimaino ant lotų arba namo/ .
Kas turi lotus arba bizni gali kili vVagner Koad į

ant autobilių senų arba i namų_ H F- RJT'l'ER and CO., 
iWagner Road, Glenview, 111., i 
Telefonas Glenvievv 224, arba! .
iadresuokit NAUJIENOS, 1739 P"!_

i So. Halsted St., Box 1005.

5833-35 So. Western Avė.
Tel. Hemlock 6151

Savininkas yra priverstas

i rytus iki Wagner

VVaukegan 
Lake Avė. 
Koad, pas- 
šiaurę iki

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

vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

PARDAVIMUI aukštos rūšies 16= 6409 So. Kedzie Avenue
ant biznio.

7 I 
dcncija ant plataus loto, 
mieste, Fond Du Lac, Wisconsin. 
Mainvs ant farmos bile kur.

’STANKO & COMPANY 
5097 Archer Avenue 

Lafayette 6036

oizmo. ,uv- . , , . i a
kamb. medinė moderniška rezi- vą lotą ant Archer Avė., 

.randa!?i ■ bloko nuo’ didelio teatro.
! džiausiu proga sudvigubinti pi- ■ 
nigus trumpu laiku. Reikalin
ga $1,500 pinigais. Matyk i- 
tės su.

JOSEPH YUSHKEWITZ 
3647 Archer Avė 

Chicago, III.
MAINYSIU 2 fintų namą ant au

tomobilio. 941 "\V. 37th Place.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

daugiau
4 kambarių rakandai, $189
Gasiniai pečiai, $6 ir daugiau
Angliniu/ pečiai, Bufetai,

Congoleum patiesalai, $4 
daugiau.

SCHWA|ITS BROS.
STORAGE

640 E. 61st St.
Atdara Utarninko, Ketvergo! ijme ”st

ir Subatos vakarais. j---------

ir

ir

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

; tų senumo, 8 karų garažas, lotas 
gerame stovyje, viskas iš-1 

Di- renduota, įplaukų $12720.00, kaina 
$85,000, cash reikia apie $15,000. 

AUGUST T. PEISTOR
130 South Oak’ Park Avė., O. P. 

Phone Village 7500

GL'RIAUSIS bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600. cash .$800. Atsi- 
šaukit: J. R. BRUCĖ. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

\ TIKRI MAINAI
2 po 5, naujas mūrinis namas

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
i karštas vanduo, sun parlor, pečium 

91 šildomas, kaina $11,000, cash $1000.

ŽIŪRĖKIT, UŽ $200
5 kambarių medinė rezidencija, 

naujai malevola ir dekoruota, lietaus 
VAISIŲ ir grosernės krautuvė, į lašų vana, skalbiniams closet’as, fur- 

prie geros gatvės, tarpe dviejų bu-1 
Černių, 3 kambariai iš užpakalio, ne
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
W. 63rd St., Hemlock 5620.

nas šildomas, 3 karų garažas. Kitus 
po $45 j mėnesį, kaina $5600, savi
ninkas

3012 Lotus Avė. (5200 West) 
Tel. Pens. 4158

PARDUOSIU barbernę 3 kėdžių, 
geras ir senas biznis, pigiai, 10722 
So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI pigiai karčiama, ( 
visa arba pusė; priežkstis, vienas' J IV • 1*. 1 X? _
33’E. 103 St.

Vlbu urna purtc, “ 4 o’nTnntiintsią
negaliu apsidirbti. BizmS išdirbtas, 4153

NIEKO neįmokėjus mes pastaty
sime ant jūsų loto 5 kambarių muri
nę rezidenciją už $5400, nieko nej- 
mokėjus. Mokėkit kaip rendą. Visi 

i vėliausios mados įrengimai ir darbas 
, šaukit šiandie. Pensa- 
ar 3012 N. Lotus Avė., 

5200 West.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė labai pigiai greitam pardavimui. 
Box 1011, Naujienos, 1739 So. Hal
sted St.

LUNCH ruimis pardavimui i 
dirbtuvių ir gelžkelio. Priežastis 
pardavimo, viena negaliu apsidirbti. 
3439 W. 51 St.

PARDAVIMUI karčema, pigi ren- 
i da, ilgas lysas. Pardavimo priežas
tis patirsit ant vietos. 3236 South

PARDAVIMUI grosernė ir deliga- 
I tesen. Parduosiu pigiai, priežastis 
liga. 6635 So. Seeley Avė.

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

arti | $3,500.
Lotas ant 69th St. prie Campbell 

Avė. su visais improVmentais ap
mokėtas. Kaina $1850.

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

Rezidencijos lotas ant Washtenaw 
Avė. arti 71st St. Del greito parda
vimo $1550.

A. N. MASULIS 
6641 So. Westcrn Avė. 

Republic 5550

PARSIDUODA soft dring parlor 
svetimtaučių apgyventoj apielinkėj. 

įbai pelningas biznis parsiduoda 
dėl nesutikimo partnerių. Telefonas 
Hemlock 8692.

Labai pelningas biznis
BARGENAS už cash. Parduosime 

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, geriausioj vietoj, turi būt par
duota tuojau. Del informacijų sau
kit telefonu Cicero 147.

PARDAVIMUI dry good štorelis; 
arba mainysiu j lotą. 1978 Canal- 
port Avė.

i ai p° u -i • afii m_nrin,s narr!«s» “ Tai yra geras pirkinys, pasimatykit 
ątskyru boileriu, karstu vandeniu sd-. maninT tuojau. .1. R. BRUCE. 745 
iT^ParSuSe A-.. Kedzie 7891.
lotus arba j ką mažesnį

2 po
vandeniu
Išgrįstos

. . . , 1 5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga-
naujas mūrinis, kaistu |ow stikliniai porčiai, plieno kon- 

: strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
, - .. - . . . , x i išmokėto loto už $11,000, cash $500.

duosime arba mainysime ant lotų,; ųjtuS rendos išmokės. Pamatykit mo- 
nors mažesnio. , deiį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta-

' " o lo.... ! tysim bile kokios rųšies bungalovv ar- 
^17 500 Hatinj narna, tik biskį įmokėjus, 

mainysime ant! CRACKĖL CONSTRUCTION CO.

6, i . 
šildomas, shovver 

gatvės ir išmokėtos.
baths. .

Par-1

arba ką
22 flatai ir 3 Storai, viskas išren- 

duota. įplaukų j metus I 
Parduosime arba mauiysimr 
mažesnio, nepaisant apielinkėc.

3 po 5 ir štofas. Viskas išrenduo- Į 
„. Garu šildomas. 2 karų gara-1 

Parduosime arba mainysime1 
bučernės grosernės, loto arba

ta. 
žas.

! aut
mažo namo.

Jei jus jieškote bargenų pasima- 
tykite su mumis pirmiausiai. Mes 
turime bargenų visame mieste. Jei | 
norite mainyti savo cottage j bun Į 
galow arba į dviflatį, mes turime j 
daug jų. _

W. H. Kelps and Co.
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099

$250 pigiau jei jus veiksite tuo-, 
jau. Apžiurėkit tuos gražius bunga- : 
low tuojau. Jus galite kraustytis j 
vieną musų puikių bungalow, kurie 
randasi netoli Marųuette Manor, o 
kitus mokėti kaip rendą. Tai yra 
puiki proga jums apsigyventi lietu
vių distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savininkui, jus mokėkite už savo na
mą. Tik $200 įmokėti. Phone Hem
lock 8300, 6858 S. Ashland Avė.

4328 Elston Avenue 
Room 21’2 Juniper 9506

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME
GARAŽUS, porčius, cementinius 

šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, ’ dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė.
Arctic Construction Co.

General Contractors

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6-—4 kamba
rių apartmentoi. 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik- 
’i, kaina $53,000, priimsiu lotus kal
no jmokėjimą. Mes pastatysim bun- 
'4alow, 2 fintu namą ant jusu loto 
arba musu loto tik biskį jniokėius. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

IŠPARDAVIMAS
I JOYCE STORAGE

Frieze parlor setas ........... $79.50
Mohair parlor setas ...,....... $62.00
Walnut miegruimio setas $45.00 
Walnut valg'. kamb. setas $45.00 
Šešių tūbų, vieno dial radios su 

‘ i riešuto medžio consoles

I PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, puikioj iveloj ir tirštai apgyven-

I toj, su visais įrengimais. Parduosiu
! nebrangiai, 3300 So. Union Avė. Tel.
I Yards 0836.

vių pagelbininkų, $16 j savaitę. Mo-;PpQ P DivO? M11S1P Cū gražiais
♦avit ; ma&ininniiic 41K i cnvm- ' AVA UO1U $69.50

315 S. Wabash Avė. 500 importuotų apskritų kaurų
$5.25.

DAUGE’
MATYK___________________

WAREH()USE FURNITURE
6150—58 Cottage Grove ' 

Galit mus matyti dienomis, vaka-1 
rais arba nedėlioj.

PARDAVIMUI soft drink parlo- 
ras. geroj vietoj, nebrangi kaina.

Atsišaukit
4002 Archer Avė.

Automobiles
įlįs kitų bargenų 
:ir mus pirmiausia PARDUODU bučernę, grosernę; 

trokas, ledų Tnašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu mor- 
gičių. Tel. Pullman 4228*

$250 KOLĖDOMS DOVANA $250
Kas pirmas tas laimės, todėl nesi- 

veluok. Aš turiu tiktai užbaigtą 2 
flatų muro namą, 5-5 kamb. 2 karš
to vandens boileriai, visas išdekoruo- 
tas, geriausis plumbingas, visas ar- 
žuolo trinias gražiausiai. Lietuvių 
kolionijoj, prie Marcmette Parko.

Kas laike 2 savaičių nupirks šį 
namą gaus $250 vertės fornišių vi
sai veltui. Praisas to namo tiktai 
$13,600, $2500 ar daugiau pinigais, 
kitus ant išmokėjimo. Šis namas 
yra vertas $900 daugiau. Mainų ir 
agentų nereikia. Atsiliepkit į Nau
jienas, Box 1008, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI gražios cotlages 
murinės po 5 kambarius, tile ve
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais 
apžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900. Jei atsineši
te Šį skelbimą nuliesime $250 pigiai

KA TURI?
KAS NUSIBODO

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ

Namas
lotas
?aražas
arma

morgičius
MES DUOSIME

KĄ NORI
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok —■

< N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto
li Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Noiwood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Mihvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą diena nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
S. kitomis valandomis pagal sutartį.

I. J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. V/estern Avė. 
Ravens’vood 3069—0196

TURĖKIT nuosavą namą, tiktai 
$895 {mokėti ir $35 i mėnesfr geroj 
vietoj, tiktai bloko nuo stoties 
26 minutės važiavimo iki vidurmies
čio. netoli mokyklų ir bažnyčių.

Atsišaukit Į
Naujienas 
Box 1009

atvažiuok —
dykai
sveiki

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

Canal 4960

12 FLATŲ mūrinis, prie 71 st ir 
Rodį Island Stoties. Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už 5% sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

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


