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Vilniaus sprendimas 
busiąs atidėtas 

kovo mėn.
šiuo tarpu busią rekomenduota 

baigti karo stovį ir atsteigti 
susisiekimą tarp Lietuvos ir 
Lenkijos

LONDONAS, gruod. 9.
Daily Telegraph Genevos kores
pondentas sako, kad rytojaus 
[šiandykščianle] Pautų Sąjun
gos Tarybos posėdy busią pasiū
lyta, kad karo stovis^ kurs 
nuo užgrobimo Vilniaus 1920 
metais iki šiol tebelaikomas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, bu
tų tuojau pabaigtas.

Korespondentas sako, kad 
tikrasai ginčo klausimas, bū
tent įlenki jos okupavimas Vil
niaus, pasiliksiąs neišspręstas 
iki ateinančių metų kovo mė
nesio. '

Pasiūlymai, kurie busią pri
statyti Sąjungos Tarybai, esą 
toki: i

1. I^enkija turi pripažinti pil
ną ir visišką Lietuvos kaip su
verenas valstybės nepriklauso
mybę.

2. Dabartinis vadinamas kare 
stovis turi būt paliautas ir 
atsteigti tarp abiejų valstybių 
normalesni santykiai; tai betgi 
dar nereiškią, kad butų atstei
gti konsulnriniai ir diplomati
niai santykiai, bet kad butų 
atidarytas susisiekimas geležin
keliais, paštu ir telegrafu, o 
taip-pat trafiko siuntimas per 
Lietuvą ir Lenikją į kaimyniš
kas valstybes.

3. Tautų Sąjungos Taryba 
paskiria tam tikrą komisiją at
lankyti abidvi sienos [demar
kacijos linijos] pusi, ir ištyrus, 
pranešti apie tariamą Lenkų 
kariuomenės mobilizavimą ir 
apie buvimą ginkluotų partiza
nų burių, kurie užpuldinėję pa
sienio kaimus ir dėl kurių abi
dvi valstybės vnena antrą kal
tina.

Mano, kad Pilsudskio 
vengs susitikti su Vol

demaru
GENEVA, Šveicarija, gruod. 

9.—Manoma, kad Lenkų prem
jeras Pilsudskis viešame Tautų 
Sąjungos Tarybos susirinkime 
nestos akis į aki su Lietuvos 
premjeru Voldemaru, viena, dėl 
labai Įtemptų santykių tarp jų 
atstovaujamų kraštų, antra, dėl 
to, kad Pilsudskis viename in
terviu su Lenkų Telegrafo a- 
gentura aitriai išplūdo Volde
maro asmenį. Lietuvos-Lenki
jos ginču Pilsudskis veikiausiai 
turės vien pasikalbėjimų su Są
jungos Tarybos nariais indivi- 
duališkai.

Demarkacijos linijos 
esą viskas ramu

Vienas Associated Press ko
respondentas praneša, kad jis 
apkeliavęs 100 mylių demarka
cijos linija j žiemius ir j žie
mių vakarus nuo Vilniaus, ir 
visur radęs gražiausi ramumą. 
Pati demarkacijos linija esanti 
pažymėta kaiščiais — Įsmeig-

Mato Lietuvių-Len
kų susitaikymų

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
9. [Chicago Tribūne koresp. 
Henry Wales], — Kaip ši vaka
rą dalykai atrodo, Lietuvos- 
Lenkijos ginčas bus rytoj [šian
die] Tautų Sąjungos Tarybos 
posėdy išspręstas. Maršalo Pil
sudskio maža duktė serga, ir 
jam rupi kuogreičiau grįžti į 
Varšavą.

Po to, kai didžiulės valsty
bės padarė stipraus spaudimo 
Lietuvos premjerui Augustinui 
Voldemarui, manoma, kad Kau
no valdžia yra pasirengus trijų 
mėnesių gale karo stovį su Len
kija paliauti, o tuo tarpu Tautų 
Sąjungos tardomoji komisija 
ištirs tariamus persekiojimus 
lietuvių Vilniaus krašte ir ta
riamus lenkų mokytojų kalini
mus Lietuvoje.

Už tai maršalas Pilsudskis, 
kurs rytoj [šiandie] Tarybos 
susirinkime stos akis i akį su 
Lietuvos premjeru, sutinka pa
sirašyti su Lietuva nepuolimo 
paktą, o taip pat ir prekybos 
sutartį.

Voldemaro, Zaleskio 
žodžių batalija T. 
Sąjungos Taryboje

Bet užkulisiuose esą tariamos 
dėl Lietuvos-Lenkijos santy
kių atsteigimo

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
9. [N. Y. Times koresp. Wythe 
VVilliams]. Jautų Sąjungos 
Tarybos sesija vakar buvo vieta 
:r regyklos ir dramos, kai pil- 
oių-pilnoj salėj Lietuva ir Len
kija buvo pakviestos išdėti Ta
rybai savo skundus ir kivir
čus.

P. Voldemaras, Lietuvos mi
nisteris pirmininkas, ir p. Za- 
’eskis, Lenkijos užsienio reika
lų ministeris, kurs yra taip-pat 
ir. Tarybas narys, pasakė ir vie
nas ir antras ilgas kalbas, iš 
kurių matyt, kad “karo stovis” 
tarp tų dviejų kraštų bus ne
lengva pabaigti, nors tame 
“karo stovy’’ aktualaus karia
vimo ir nėra.

Pastaraisiais laikais nė viena 
valstybė nedavė nuostabesnio 
nuskriaustos nekaltybės pavei
kslo, kaip kad šiandie Lietuva, 
pono Voldemaro nupiešta ketu
rių dešimčių minučių kalboje.

Bet per kitas keturiasdešimt 
minučių, tekusių ponui Zales
kiui, buvo nupieštas antras pa
veikslas, vaizduojąs vėl nepa
prastą Lenkijos širdies kilnu
mą...
Laukia Pilsudskio pasirodant

Bendra nuomone dabar čia 
tokia, kad dalykas, kas liečia 
Sąjungos Tarybą, jau baigtas. 
To nežiūrint, debatai gali dar 
atsinaujinti, atvykus Lenkijos 
premjerui ir diktatoriui Pil
sudskiui, kuris, kaip girdėt, pri
sistatys Tarybai penktadienį. 
Del to dabartinė sesija vei
kiausiai negalės pasibaigti dar 
iki ateinančio antradienio.
Lenkams gelia dantį dėl Klai

pėdos
Nuostabiausią politinę pasta

bą padarė p. Zaleskis, kai jis 
savo kalboj prisiminė Klaipė
dos uostą, kurį dabar laiko sa-

buvo išspręsta tam tikros komi- 
sijęs, kurios galva buvo ameri
kietis Norman Davis.

Lenkijos užsienio ministeris, 
nupiešęs ekonominius santy
kius, kokie per šimtą metų bu- 
Vę tarp Lenkijos ir Lietuvos, 
mitriai palygino juos su tais 
apverktinais santykiais ir pre
kybos padėtimi per patsaruosius 
kelis metus, per kuriuos siena 
buvo uždaryta. Jis pareiškė, 
kad Klaipėdos uostas visai griū
vąs, ir klausė Tarybą, ar tik 
Tautų Sąjunga nepadarius di
delės klaidos, pripažindama' 
Klaipėdą Lietuvai.

Zaleskis baltina Lenkus
P. Zaleskis po to pavartojo 

gausią dožą baltylų lenkams 
nubaltinti, prisimindamas “tuos 
laikus”, kai Lenkija tiesus krik
ščioniško broliškumo ranka sa
vo mažai, bet nuožmiai, kaimy
nei, o ji tą kilnią lenkų širdį 
paniekinus.
Voldemaras padaręs gero įspū

džio Taryboje
Iš viso, p. Voldemaras pada

re geresnio įspūdžio tiek Tary
bai, tiek publikai. Maršalas Pil
sudskis, kurs pastarajame savo 
piktame išsišokime prisipažino, 
jogei jis ištisą naktį praleidęs 
galvodamas, ar nemobilizuoti 
kariuomenės prieš Lietuvą, 
L otuvos ininisterį pirmininką 
vaizdavo kaip laukinį žmogų ir 
pamišėlį. Visi, tcdel, buvo nu
stebę, kai tas mažo ūgio, švel
nių manierų žmogus pasirodė 
Tarybos salėje, — tiesa, Vol
demaro plaukai pastatyti, kaip 
šeriai, to nežiūrint, savo manie
romis ir išvaizda / jis atrodo 
kain mokyklos mokytojas. Jis 
kalbėjo iš lėto, vartodamas 
puikią franeuzų kalbą, ir ap
galvotais kirčiais kirsdamas 
Lenkijai šaltai, ramiai, be jokio 
Įsikarščiavimo.
Pripažįsta, kad Lietuvos kalti

nimai Lenkų teisingi
Daugelis, kurie pastaruoju 

laiku buvo abiejų kraštų sdaly- 
kų padėti(\s observatoriai, ir 
kurie dabar čia rengia savo 
pranešimus, koridoriuose atvirai 
pasakoja, kad dauguma Lietu
vos daromų kaltinimų lenkams 
yra teisingi.

Vienas svarbiausių Voldema
ro kaltinimų buvo tas, kad be
esant jam Genevoje jis gavęs 
žinią, jogei Lenkai pastumę 
savo kariuomenę visai netoli 
nuo demarkacijos linijos ir jo
gei kareiviams buvę pasakyta, 
buk Lietuva ruošiantis arti
miausiomis dienomis pulti Len
kus.

tais j žemę kuolais, aprištais
šiaudų grįžtėmis. Niekur nesąfvo rankose Lietuva. Tas ypač 
nė jokių griovių, spygliuotų Įdomu yra Jungtinėms Valsty- 
vielų tvorų nė armotų. bėms dėl to, kad Klaipėdos byla

Abi prašą Tarybą tuojau da
ryti ką nors.

Ir Lietuva ir Lenkija melste 
meldė Sąjungos Tarybą tuojau 
daryti intervencijos. P. Zales
kis įspėjo, kad nors dabar ar
motų graudimę negirdėt, bet 
jei jis pasigirsiąs, tuomet bu
sią per vėlu. O jei kilsiąs gais
ras Pabaltijy, jis tikrai uždeg
siąs ir visą Europą.

Bet p. Voldemaro pareiški
mas, kad jis norįs, idant Są
jungos komisija ištirtų sienos 
keblumus, tarp to ir situaciją 
Vilniaus krašte, lyg rodo, kad 
daug papiltos dabar retorikos 
yra tik prieškulisiai, ir kad už 
kulisų vielos jau tampomos 
patikrinti greitą Varšavos ir 
Kauno paskyrimą diplomatinių 
agentų ir atsteigimą tarp jų
dviejų pašto, telegrafo ir, ben
drai, prekybos santykių.

t Atlantic and Pacific Photo J

rutamųjų paveikslų aktorė Betty Byard

Lenką delegacija Ge- Kiną komunistai tai 
nevoje kelia vaišes

diplomatams
sosi revoliucijai

Atvykęs į Genevą Pilsudskis 
pirmiausiai atlankė Tarybos 
“reporterį” Blok landą

Sikilimui vadovauti į Kantoną 
išvykę iš Vladivostoko 300 
rusų karininkų

Gerai medžiojo: per 
mėnesį nušovė 56 

žmones
HARBISBURG, Pa., gruod. 

9. — Medžiojimo sezonu nuo 
lapkričio 1 iki gruodžio 2 d., 
Pennsylvanijos valstijoj buvo 
ik tyčia nušauti 56 asmenys, jų 
tarpe daugiausiai patys medžio
tojai. 212 asmenų buvo pašau
ta.

Blogi laikai
Darbai visur mažėja, kai kur 

visai sustoja; daug žmonių 
lieka be darbo

Didelė politinė byla 
Lenkijoje

12.3 ukrainiečių nuteista bend
rai 1000 metų kalėjimo

CHICAGO. — Cook kauntės 
komisijos pirmininkas A n ton 
J. Cermak sako, kad užėję blo
gi laikai ir kad, jo žiniomis, 
nedarbo padėtis šiandie esanti 
daug blogesnė, nekad kuomet 
nors buvo nuo 1920 metų. Dar
bai visur žymiai sumažėję, kai 
kur visai sustoję. Tokia dalykų 
padėtis esanti ne vien Chicago 
je ir apielinkėj, bet, jo žiniomis, 
Į i e santi ne ką geresnė visame 
krašte.

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
9. — šiandie po pietų Įvyko 
pa s i k aibėj imas J .i etų vos-1 .enki - 
jos ginčo išlyginimo klausimu. 
Pasikalbėjime dalyvavo Lenki
jos premjeras Pilsudskis, Fran- 
cijos užsienio ministeris Brian
ais, Francijos delegatas Sąjun
gos Taryboje Paul Boncour ir 
Anglijos užsienio ministeris 
Chamberlainas.

Pilsduskis, atvykęs po pietų 
i Gemeiva, tuojau nuvyko i He- 
tel de Bergus, kame jis susi
tiko su Holandijos užsienio 
nisteriu vau Bloklandu.

m i-

Blokland mat yra Jautų Są
jungos Tarybos paskirtas kaip 
lietuvių-lenkų ginčo “reporte- 
ris.”

Viešas Sąjungos Tarybos su
sirinkimas dalykui svarstyti 
Įvyks rytoj [šiandie]. Vyriau
siais kalbėtojais busią Briandas 
ir Chamberlainas.

Lenkų delegacija iškeltame 
diplomatams pokyly turėjo kaip 
svečią ir Francijos užsienio 
ministerį Briandą, o šį vakarą 
ji laikė nuolatines konferenci
jas su kitais Sąjungos Tary
bos nariais.

OVIEDO, Ispanija, gruod. 9. 
— Netoli nuo Sama miestelio 
vienose anglies kasyklose įvy
ko baisus sprogimas, kurio dvy
lika angliakasių buvo užmuš
ta ir keturi sužeisti.

KO R H

VARŠAVA, gruod. 9. —Liub
line šiandie pasibaigė didelė po
litinė byla. Kaltinamieji, viso 
123 asmenys, buvo daugiausiai 
ukrainiečiai, Juos kaltino dėl 
ruošimo sukilimo vakarinėje 
Ukrainoje. Devyni kaltinamųjų 
nuteisti kalėjimui iki gyvos 
galvos, dvidešimt — po penkio- 
liką metų, keletas po dešimt ir 
po šešerius metus, o šešiasde
šimt po ketverius metus kalė
ti. Bendrai jų kalėjimo baus
mė siekia 1,000 metų.

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
9. — Oficialinė Kinų naciona
listų žinių agentūra sako, kad, 
gautais konfidencialiais praneši
mais, iš Vladivostoko (Sibire) 
išvykę į Kantoną trys šimtai 
rusų karininkų su 50,000 šau
tuvų.

Kinų komunistų vadai taip
jau plaukią iš įvairių vietų į 
Kantoną. '

Kvantangas, kurs yra Į pie
tus nuo Hankovo, esąs pasirink
tas kaip komunistų revoliucijos 
bazei Nacionalistų valdžios ži
nių agentūra sako, kad komu
nistai siekią sutriuškinti Kuo- 
mintangą/ politinę Kinų nacio
nalistų partiją, ir nuversti na
cionalistų valdžią.

Agentūra prie to pareiškia,, 
ikad nacionalistų vadai, gerai 
žinodami ko komunistai siekia, 
pavartosianti griežtų priemo
nių ir pragaištingus jų planus 
sugebėsianti urnai sunaikinti.

KAS KAM GALVOJ, KAD KU
NIGUI REIKIA REVOL

VERIO

Lenkijos žydai bėga at* 
gal iš Palestinos

VARŠAVA, grutid. 9. —Len
kijos žydai, kurių per pastarus 
kelis metus buvo daugiau kaip 
2(1 tūkstančių išsikraustę j 
Palestiną gyventi, dabar, .šim
tais grįžta atgal. Jie sako, kad 
ta senoji jų tėvyų žemė labai 
atsilikus kultūroje ir kad gyve
nimas ten esąs labai sunkus.

TOKIO, Japonija, gruod. 9.
Korėjos generalgubernatorium 
tapo paskirtas gen. Hanzo Jam- 
anaši, buvęs karo ministeris.

KALKUTA, Indija, gruod. 9. 
— šiaurinėj Kalkutos daly vie
nų didelių gyvenamų namų 
gaisre žuvo aštuoniolika asme
nų, jų tarpe trys moterys ir 
penki vaikai.

PASADENA, Cal., gruod. 9. 
— Vietos bankininkas Francis 
E. Stcvens, 51 metų amž., nu
šovė du savo sunu, 13 ir 20 
metų amžiaus, paskui pats nu
sišovė. Abudu jo sūnus buvo Į 
amžini ligoniai ir manoma, kad , 
tėvas nužudė juos iš gailesčio 
ir susikrimtimo.

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

Daugiausiai debesiuota; gali 
būt sniego, bent apie vakarą; 
mažumą šilčiau; stiprokas njai’ 
nąsis vįjąs.

Vakar temperatūros buvę 
tarp 6‘ ir W F.

šiandie saul® teka 7:07, leb 
džiasi 4:19. Mėnuo teka 5:42 
vakaro-

DETROIT, Mieli., gruod. 9. 
— Kunigas R. Holsaple, Michi- 
gano Anti-Saloon lygos vadas, 
kreipėsi į policijos departamen
tą, kad jam duotų leidimą ne
šiotis kišenėj revolverį, paduo
damas raštu priežastis, kam: 
viena, dėl to, kad jis dažnai ei
nąs kratų daryti; antra, daž
nai vienas pats vaikščiojąs 
naktimis; trečia, jis esąš pilie
čių saugumo departamento na
rys.

Paklaustas, ar nėra dar ku
rios ypatingos priežasties, kam 
jam reikalingas revolveris, ku
nigas atkirto: 
darbo, 
rio!”

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

TRYS

O kas kam 
kam man reikia revolve-

ASMENYS ŽUVO PAR
MOS GAISRE

OKMULGm Okla., gruod- 
g. ~ Netoli nuo Čia gaisras su
naikino fermerio J, Kurto na
mus. Ugny žuvo trys fermerio 
šeimos nariai, o ketvirtas pa
vojingai apdegė. , j

Senatas atsisakė priim
ti nariais Vare ir

Smithą
WASHINGTONAS, gruod. 9, 

— Senatas neleido prie prie* 
saikos senatoriais išrinktų —I 
Williamo S. Vare iš Pennsvl- 
vanijos ir Franko L. Smitho iš 
Illinois, dėl kaltinimų, kad jie 
buvę išrinkti pęr pinigus.

Galutiniu balsavimu senatas 
nutarė nepriimti Vare senato 
nariu 56 balsais prieš 30, o 
Smithą — 53 balsais prieš 28.

Tam tikra senato komisija 
dabar tyrinės dalykus lyšy su 
abiejų senatorių rinkimo kam- 
pani.ja.

Graikams leista gauti 
$30,000,000 paskolos
GENiKVA, Šveicarija, gruod. 

9. — Jautų.. Sąjungos Taryba 
šiandie autorizavo Graikiją su
kelti 30 milionų dolerių pasko
los, kuri turi būt suvartota fi
nansiniam ir bendram ekonomi
niam krašto atkūrimui. Paskola 
bus bandoma sukelti Jungtinė
se Valstybėse ir Anglijoje.

14 žmonių sušalo
Žiema atpyškėjo, uždama ir 

audrodama. Chicagon atūžė ji 
tre-čiadienio naktį, ir jau va
kar temperatūra laikėsi tarp 2- 
7 laipsnių. Tai dar, rodos, ne- 
didžiausias speigas, lėčiau jau 
suskubo pasiimti aukų: Chica- 
goj keturi žmonės sušalo.

Telegrafo pranešimais per ką 
tik prasidėjusius šalčius Illi- 

i nois ir kaimynse valstijose su- 
sšalo viso jau keturiolika žmo
nių. Kanadoje sušalo šeši žmo
nės.

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
suntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patojrausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarai* 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kita 
miestų

8. 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 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hkteted St 
TUBUČIO AET1EKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 VVest 69th Street.

NAUJIENOJ
1739 So. Halsted St, Chicago, DL
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ĮVAIRIOS ŽINUTES IŠ KLAIPĖDOS 
PADANGĖS

Rašė Andrius Kemėža

Konservatorijos mokytojų 
koncertas

Spalių 20 d. Šiaulių name 
buvo šio rudens pirmas kon
servatorijos mokytojų koncer
tas. Koncerto programas susi
dėjo iš didžiųjų kompozitorių 
kurinių: Beethoveno, Mozarto, 
Karlovič ir kitų. Publikos buvo 
pilnutėlė salė.

Vakaras mokinių naudai
Lapkričio 6 d. “Ryto” vieš

bučio salėj buvo suaugusiųjų 
gimnazijos mokinių naudai 
rengtas vakaras. Koncertinę 
dalį išpildė konservatorijos mo
kiniai ir buvo sulošta vieno 
veiksmo komediją “Advokatas”. 
Koncertas ir lošimas buvo 
na gerai atliktas. Publikos 
vo pilna salė.

Bus daug vakarų
Dabar dar iki Kalėdų ir po 

Kalėdų bus rengiama daug va
karų, kuriuos rengia šios drau
gijos: Giedotojų Draugija, Ka
rių Draugija, Šaulių Sąjunga, 
Lietuvių Moterų Draugija, Kon
servatorija gi rengia kelis sim
fonijos orkestro koncertus. Tuo 
budu šią žiemą bus daug lietu
viškų vakarų vakarėlių. Vaka
rai gi yra skaitlingai lankomi. 
Mat biski geresni laikai ir dar
bininkai turi daugiau darbų, 
negu pereitais metais, nes Klai
pėdoje jau atsidarė kelios nau
jos dirbtuvės, tarp jų ir žemės 
ūkio trąšų dirbtuvė, kurioje 
dirbs keli šimtai darbininkų.

Klaipėdos gyvenimas
Dabar pas mus, Klaipėdos 

krašte, pajūrio klimatas daro 
savo įtaką; vėjas vis pučia nuo 
jurų, vėsus, vis dažniau lyja. 
Medžiai jau beveik visur pali
ko be lapų, bet laukai ir pievos 
dar žaliuoja, žiemkenčiai javų 
pasieliai aukštesnėse vietose la
bai gražus, dikti. šių metų javų 
ir daržovių derlius Klaipėdos 
krašto buvo vidutinis. Todėl 
dabar trečiadieniais ir šeštadie
niais Klaipėdoj turgai būna ga
na skaitlingai kaimiečių lanko
mi ir priveža visokių maistinių 
produktų. Roputės (bulvės) iš 
priežasties rudens lietų buvo 
biskį pabrangusios,— mat Klai
pėdos krašto ūkininkai bizniški 
žmones, greitai naudojasi mo
mentu. Bet dabar kaip tik vi
sur nuo laukų roputes nukasė 
ir daugiaus pradėjo atvežti į 
turgų, tai vėl atpigo.

Dabar Liet, centro valdžia 
per savo valstybinį ekonomijos 
skyrių išleido sviestą išvežamą 
užsienin apmuitinimo įstatymą. 
Mat pirmos rūšies sviestas ne
apmuitinamas, o prastesnis ant
ros, trečios rųšies sviestas tam
pa apmuitinamas. Valdžia pra
stesnį sviestą apmuitina todėl, 
kad ūkininkai stengtųsi pakelt 
pieninių produktų gerumą. To
dėl kad kolei nebuvo prastesnis 
sviestas apmuitinamas, tai pa- 
rubežy visame Klaipėdos kraš
te susidarė toki agentai, kurie 
visuose miesteliuose, Kur nėra 
pieninių, supirkinėdavo pigia 
kaina iš kaimiečių prastesnės 
rųšies sviestą ir tą sviestą di
desnėj kiekybėj išveždavo į Vo
kietiją. O ten vokiečių gerai 
įrengtos bizniškos pieninės tą

Reiškia,

ga- 
bu-

Lietuvos sviestą perdirbdavo i 
uždėdavo savo firmą ir tuome 
tą sviestą veždavo Anglijon i 
parduodavo kaipo Rytų Prusi 
jos aukštos rųšies sviestą u 
gerą kainą.
sviestas už pigią kainą vokie 
čių supirkinėtas Lietuvoje, vo 
Riečiams duodavo gerą peln; 
tik dėl to, kad kaimiečiai ne 
paisė sąvos pieno pramonės 
Dabar jau ir Lietuvoje sten 
giamąsi padirbti gerą sviesti] 
kurį prižiūri tam tikri valdžio 
pastatyti sviesto arba pienini) 
produkcijos žinovai. Dabar kai 
miečiams be muito leidžiam; 
parduoti i užsienį tiktai 6 sva 
rus iš sykio. Klaipėdos krast< 
ūkininkai pradėjo pykti u: 
sviesto apmuitavimą, bet kuo 
met suprato, kad juos spėkų 
iantai išnaudoja ir kad Lietu 
vos valdžia juos apsaugoja nu< 
svetimųjų spekuliantų išnaudo 
jimo, tai dabar Vokietijos kom 
panijos nori, kad joms Lietuvo; 
valdžia leistų steigti Lietuvo 
je pienines.

Dar turiu pasakyti, kad Klai 
pėdoje viskas gerėja, narna 
brangsta. Dabar Klaipėdoj! 
namus smarkiai supirkinėja žy 
dai ir Klaipėdos miestas. Vi: 
tik reikia stebėtis, kad praėju 
šią vasarą Amerikos lietu vii, 
ekskursijoms ir šiaip per Klai 
pėdą pervažiavo kokie 800 žmo 
nių, bet Klaipėdoje namus nu
sipirko tiktai kunigas Lapeli: 
ir dar vienas siuvėjas pirkt 
mažą namuką su lauku, o ii 
Chicagos advokatas >p. Bračiu- 
lis netoli nuo Klaipėdos pirkt 
dvarą. Tai ir viskas. O šiaip iš 
seniaus apsigyvenusių ameri
kiečių Klaipėdoje randasi apit 
dešimt namų savininkų ir visi 
gerai, patenkinančiai gyvena. 
Butų gerai, kad dauginus ame
rikiečių važiuotų j čia gyventi.

Tai tiek šį kartą. Kitą syk 
parašysiu daugiau.

(GALAS)

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niešti ? 
Naudokite

RuffJeS
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos?
Naudokite

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais 
Naudokite

S. E. BASINSKI
Advokatas

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg.
& Loan Association

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

1615 West 51st St
Tel. Prospect 6694 
Hemlock 2100-2101

KALĖDŲ DOVANOS
Geriausia yra dovana dcl
savo mylimų pirkti tai pa
puošimui namų, kaip tai 
Farlor Setas, Pianas arba 
Radio. Mes tą viską ga
lim atvežti į jūsų namus. 
Ateikite ir išsirinkite sau 
tinkamas dovanas.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTER1NG C0.

6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

RADIO PROGRAM | Kr™5

WGES.
1—Edgar Guest poem: World Nevvs 
Service; vveather reports: stock re- 
port.
3—Marbro stage show.

4—Tell the World club.
7:30—The Bird Man
7:40—Organ program.
8— Popular program; orshestra.
8:55—Letter from Postmaster 

Lueder.
9— Maggie and Jiggs.
9:10—Hyman program.
11:30—West Tovvn news hour.
12:30—Popular program.

570k—KYW-KFKX—526m.
(service

hour to 12:30

820k—WJJD-WEBH—366m.
10 a. m.—Nevvs Digest; organ con-

:20—W0R (710), Nevvark— Or
chestra. i ,
30—KNX (890), Los Angeles — 
Feature.

)—KFI (640), Los Angeles—Satur- 
day night revievv, to KGO, KGW, 
KPO, KFOA.

►—KLX (590), Oakland—Variety.
)—WADC (1010), Akron — Or

chestra.
10—WCC0 (740), St. Paul — Or

chestra.
10—WpAF (610), Nevv York —Or

chestra, to KSD, WH0.
10—WFAA (550), Dalias—Musical.
10—-WHK (1130), Cleveland —Or- 

. chestra.
10—WLW (700), Cincinnati — Or

chestra.

10—WPG (11003, Atlantic City — 
Orchestra.

10—W<SEA (1140), Norfolk — Or
chestra.

10—W0R (750), Cleveland — Or- 
chcst ffi

10—W0R (710), Nevvark — Or
chestra.

10—WTMJ (1020), Milvvaukee — 
Concert.

re-9:30 a. m.—Markets 
peated every half 
o’clock).

10:55—Time signals 
1—Dinner music.
5:30—Markets; nevvs reports; scores
6— Bedtinie story; -vveather; dinner 

concert.
7— New York Symphony orchestra
8— N. B. C. Blue netvvork program. 
J—Carui vai; popular program
10:30—VVeather; orchestra; limo

ond vveather

620k—WCFL—484nt. 
m.—Municipal program. 

concert. 
Baptist church.

10—i
12—Organ reųuest
I— Belden Avenue
5— Organ concert.
6— Talks.
7— Nevvs flashes;

i 8—Popular 
chestra.

! 9:30—Ouartet; trio; orchestra;
songs.

720k—WGN-WLIB—416ni.
I .1 a. m.—Nevvs digest.

10—Home management; shut-in pro- 
i gram.

II— Organ; reading; recilal; limo 
signals.

12—Children’s story

health talk.
program; songs; or

period; con-

orchestra.

and .Indy; en-

2:30—Artisl recital;
1:30—Orchestra.
)—Piano recital.

_ j i—Markets; Punch 
semble.

I 7—Almanack; ensemble; ouintet.
8— Organ; borytone recital.
9— Basso song recital; feature.

- i0:10—Sam ’n’Hcnry; music box
melodies. K
11-12:30—'The Hoodlums;

5 chestra.
) 770k—WBBM-WJBT—389m.
,; 11 a. m.—Business directory.

I—Dance program.
- i—Sports revievv.

5—Organ.
>z 6—Cell recital; orchestra; vocal
; numbers.

7— String trio; orchestra; organ.
8— Trio; quartet; dance program.

» 9—Dance period; orchestra; ųuartet
■ į 10—Popular program; Havvaniian
1 | trio.
.iii—Organ reųuest program.

! 12—Midnight jamboree; orchestra.

o r

11— Woman’s program.
12— Petite symphony.
1— Old melodiės; string trio; 

nist.
2— Petite symphony.
3— String trio; piono.
1—Studio program.
5— Children’s club talk.
6— Symphony- dance orchestra
7— Pianist; trio; Sunday school les- 

son.
8— Nevv York play. <•.
9— Songs; vveather; nevvs; orchestra.
10— Orchestra; nevvs; popular songs
12-2—rEntertainers; orchestra.

870k—WLS—345m.
9 a, m.—Farm nevvs; time signals.
9:30—Board of trade (service re- 

peated every half hour to 1:30).
10:03—Live stock markct.
12—Dinner-bell program; vveather; 

live stock markct.
12:35—Talk; seed crop conditions; 

Ilarmony Boys; fiddler, harmoni- 
ca band.

5:15—Sports; organ; time signals.
6— Markets; sports; orchestra; 

string duo.
7— Scrapbook.
7:30—National baru dance; old- 

time banjo; harmony and guitar; 
Havvaiiian music; orchestra; or

gan.
STATI ONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening
9—KDKA (950), 

gram.
9—KTU S (780), 

Dance frolic.
9—W1)WM (1250), Asbury Purk—; 

Orchestr
9—NVDAF 

Music.
9_\VCCO
9—wfaf 

chestra, 
KSD.

pia-

Program
Pittsburgh—Pro-

Mot Springs —

t.
(810), Hansas City

(710), St. Paul—Music. 
(61(0), New York —Or- I 
to WGY, WSAI, WH(),Į

CIcuikv ater(1040), 
program.

)—\VFAA (550), Dcllas—Colio.
Cincinnati —

Dance <} 
9—\VIAV (700), 

gan.
9—W()W (590),
9—\VBI1M (1150), Minneapolis — į 

Scandanavian dance program.
9—VVSM (1010), Nashville — Baru į 

dance.
9—WTAM (750), Cleveland—Minst- 

re Is. t
0—WTMJ (1020), Milvvaukee —Mu-

(>r-

Omaha—Program. '

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

JUS DAR
TURITE
LAIKO

Jus dar turite progos įsivesti į savo namus garo 
arba šilto vandens šilumą šiai žiemai. Jūsų pečius 
arbą f urnas nebus judinami kol mes įvesime namų 
apšildymą ir jus nebusite be šilumos nei minutės.

Dabar yra laikas nusipirkti 
garu arba karštu vandeniu 
namų apšildymo reikmenis, 
nes rudeniniai užsakymai 
jau yra beveik užbaigti, bet 
mes dar turime ant rankų 
užtektinai namų apšildymo 
reikmenų, kuriuos mes pir
kome anksti pavasarį ir ku
riuos turime iškraustyti iki 
galo.

Jus galite pasinaudoti proga dideliu kainų atpigi
mu, jus taipgi galite paimti išmokėjimų planą. Jus 
galėsite būti patogiai ir gyventi sveikai visą žiemą 
•>u moderniškai apšildytu namu ir išmokant dalimis. 
Pašaukit, musų inžinierius atvažiuos pas jus bile 
kada ir tas jums visai nieko nekainuos.

Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo materiolų 
pigiau negu olselio kainomis.

Sol Ellis & Sons
INCORPORATED

2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22 St
Tel. Victory 2454 Tel. Lawndale 2454
” ” 2455

TEGUL JUSU ŠEIMYNA ŽAIDŽIA PRIE

KIMBAL.
GROJIKLIO PIANO

Per šias Kadėdas ir per desėtkus metų po Kolėdų!
Ateik Į PEOPLES KRAUTUVES šiandie* 

Ą nų, užsisakyk KIMBALL PIANĄ ir suteik 
tą laimę ir džiaugsmą Jūsų mylinčiai 

šeimynai!

—u t Blb! -’mZ J-III >5 1 Irt

4

KIMBALL GROJIKUS PIANAS bus labai 
jaunuoliai yra girdėję ir supranta geresnę 
galės jaustis kaipo talentuoti muzikantai
KIMBALL GROJIKLIO PIANO galės praleisti linksmiausius laikus besiklausydami 
koncertų, dainų ir šokių muzikos būdami savo namuose, kurią teiks tik KIMBALL 
PIANAS su pilnu patenkinimu.
KIMBALL GROJIKL1Ų PIANŲ kaino nėra aukštesnė už paprastus pianus. Dabar prieš
Kalėdiniam pianų išpardavime musų Krautuvėse galite pasirinkti KIMBALL GRO- 
JIKLIŲ dailiausius ir geriausius po

$400, $575, $650, $695, $850, $975
Lengvus mėnesiniai išmokėjimai yra pritaikomi pagal išgalę kiekvieno.

pamėgtas Jūsų namuose, nes čia augusieji 
muziką. Tuomet Jūsų sunai ir dukterys 

ir jausis labai laimingais, nes jie prie

R. C. A. RADIOLAS IR ATWATER KENT RADIOS
Geriausios Radios

Sviete
Peoples Krautuvėse ra
site naujausius mode
lius labiausiai pagerin
tus, kurie nereikalauja 
nei beterių, nei elime- 
natorių, be jokių prie
taisų ir pridėjimo gali
ma vartoti enektrinę 
jėgą su geriausiu pasi
sekimu. Matykite ir iš
girskite juos Peoples 
Krautuvėse. Kainos že
mesnės negu kur kitur. 
Pasirinkimas R. C. A. 
arba Atvvater Kent 
kaip parodytos ir nieko 
daugiau nereikalauji 
pirkti. Kaina tik

$220.00
Kitokių modelių kainos

$49.50, $69.50,
$95.00, $150.00 

ir augščiau iki 

$895.00
RCA Radiola
Electric Operation

ir Rekordų, Kalėdinių numerių vėliausioPilnas rinkinis Volelių
leidinio, lietuvių kalboje ir kitataučių rasite musų Krautuvėse

Del įgijimo geresnio instrumento ir pilno užsiganėdinimo, visuomet lanky
kite šias didžiausias Lietuvių Krautuvės Amerikojkitę

MUZIKALIU DAIKTU SKYRIAI
4177-83 Archer Avė. 1922-30 Halsted St

M. Kežas, Vedėjas ; j NakrošiK, Vedėjas
y ietinintcles Lietuvių Krautuvės Chicagoj autorizuotos parduot* Kimball produktus

■.. L,
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ĮkorespondencijosĮ
Detroit, Mich.

Operetė, prakalbos, darbai.

Indiana Harbor, Ind.
Kas bus nedėlios vakare?

20 d. lapkričio Ateities cho
ras statė operetą “Sylvia”. Jau 
tretį kartą pakartojo Detroite. 
Man teko matyti kuomet lošė 
pirmą kartą, tai tada dainas 
choras geriau dainavo, kaip 
kad dabar. Tiesa, lošėjai ne- 
kurie lošė gerai. Sylvia (S. lai
kose včiute) dainavo ir lošė ga
na gerai. Elzė V. Gabužienė ir
gi gana gerai, lošė, kart ir ge
riausia artistė vargiai butų su- 
lošus geriau. .1. Krasnickas, po
eto rolėje, lošė ir dainavo labai 
gerai. Kunigaikščio rolėje P. 
Varnas lošė gerai, bet dainavi
me, matyt, buvo stoka lavini
mus. Vinco rolėje Zinkevičius 
lošė neblogai, bet dainavime 
ypač kvartete nekaip išėjo. Ki
ti lošė neblogai. Merginų cho
ras visas dainas dainavo gana 
gerai. Bet vyrų choras tai ne
kaip dainavo; jei vyrai taip 
butų dainavę kaip merginos, 
tai butų perstatymas buvęs ga
na geras. Ypač kur reikėjo su
dainuoti geriausiai, kaip kvar
tetą ir paskutinė daina, tai šį 
svki buvo didelis trukumas.

Nors Sylviją ateitiečiai lošė 
jau trečią kartą, bet žmonių 
buvo gana daug. Ir tai dar tą 
patį vakarą darbiečių Aido 
choras lošė “Iš Meilės’’. Bet 
kiek nuo kitų patyriau, tai 
ten buvo mažai žmonių ir sako 
choras turės nuostolių. “Aido” 
choras turi blojnj paprotį ken
kti kitiems, l>et kai pritles iš 

kišeniaus, tai pasimokins, kad 
nereikia kasti duobę kitiems, 
nes pats įkrisi. Kitą sykį gal 
bus atsargesni.

:jt ♦ ♦ ,

Lapkričio 27 d. Lietuvių 
svetainėje, Amerikos Darb. 
Apš vietos d-ja rengė prakal
bas su programų. Iš pradžių 
buvo sulošta vieno veiksmo 
drama , “Penktas Prisakymas”. 
Sulošė Dramos Draugija gana 
gerai. Paskui dainavo Ateities 
choras tris dainas; dainos išėjo 
neblogai. Kalbėjo Jonas Micke
vičius, sako, nesenai sugrįžęs 
iš užsienio. Kalbėjo temoj “Ką 
davė laetuvai paskutinės dvi 
Rusijos revoliucijos.”

Jau senai tokią rimtą pra
kalbą teko girdėti lietuvių tar
pe. Matyt, kad Mickevičius yra 
paprastas darbininkas, bet kal
ba iš patirimo darbininkiškam 
veikime. Savo kallioj neužgavo 
nei vienos partijos, kas dabar 
labai retenybė. Kitus girdėjau 
kalbant, kad tas kalbėtojas 
1912 metais buk vadovavęs 
Lawrence audėjų streike. Vie
nas darbietis statė keletą klau
simų ir gal manė sukritikuoti, 
bet gavo rimtą atsakymą, kad 
net patys darbiečiai liepė jam 
sėstis. Kiti Pruseikos para pi jo- 
nys sėdėjo ramiai, matyt, kad 
ir jie gavo gerą pamoką šiose 
prakalbose. Žmonių buvo apie 
200. Aukų padengimui lėšų 
surinkta $19 su centais. 

♦ ♦ *
Pas mus darbai šiuo laiku 

dar vis labai išlengvo kruta. 
Visi laukė Fordo ir daugelis 
sakė, kad kaip Fordas pradės 
dirbti naujus automobilius, tai 
darbai pagerės. Jau Fordas nau
jus karus išstatė markete. Bet 
žiūrėsim, ar pagerės darbai. 
Daug žmonių yra be darbo ir 
nepatartina čia važiuoti darbo 
ieškoti, nes ir šiaip tūkstančiai 
yra bedarbių ant vietos.

— Dailės Mylėtojas.

Visi Indiana harboriečiai da
bar tik ir tekalba apie ateinan
tį sekmadienį. Net tie, kurie 
sakosi, kad geriausia vieta žie
mą yra pas krosnį sėdėti, ir 
tie rengiasi į nepaprastą vaka
rienę^ ne tokią, kokią Šei
mininkės pagamina namie, bet 
į Liet. Baltos Rožės Kliubo va
karienę, kuri bus nedėlioj, gruo
džio 11 d., 6 vai. vakare, po 
num. 3802 Deodar St. Tai bus 
didelė vakarienė, 4 kurioj bus 
daug draugų, daug pažystamų, 
bet bus daug ir nepažystamų, 
su kuriais galėsite susipažinti 
ir paskui liksite gal labai arti
mi draugai.

Tad bukite toj vakarienėj.
—Busiu ir Aš.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Jūsų saugumui
Michael Hughes, 

policijos viršininkas

Dabokitės moronu.
Daug baisių piktadarybių 

Įvyksta dėl to, kad moterys ne
būva pakankamai atsargios įsi- 
įeidamos asmenis
i namus.

įtaisykite savo namų duryse 
spintas su retežiais, kad jus 
galėtumėt sužinoti, kas per vie
nas yra nepažįstamasis, pirm 
negu įsiteisite jį vidun.

Kalėdų švenčių laikas yra ru- 
giapiutė klastingiems ubagams, 
šios rųšies prigavikai yra ne-r 
paprastai pavojingi.

Neleiskite mažiems kūdikiams 
klaidžioti gatvėmis sutemus, 
ypač tokiomis gatvėmis, kurio
se mažai praeivių, ši pasarga 
liečia taip pat moteris.

Niekuomet neįsileiskite vidun 
vandens, gaso, elektros ar te
flono inspektorių, pirm negu 
jie parodys paliudijimus, kas 
jie tokie yra. Jei abejojate, pa
šaukite policiją.

Neįvestiguokite abejotinų 
ypatų patys, šaukite policiją 
1313. Nužiūrimi asmenys gali' 
būti apsiginklavę ir padaryti 
rimtų nuostolių.

Tel. Boulevard 0313
Mrs. N. Žukauskas D.N.

Registruota Akušerka ir 
Naprapatė

3249 S. Morgan St.
Patarimas dykai

Neramumai Nakties 
Laike?
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Mr. Auguat Mitchell, McMillan, Mich., . 
sako, "Aš badavau neramus po atsigulimo 
vakare j lovą. Po darbo vakare vos tik ; 
galėdavau pareiti namo. Mano kojos pavarg- . 
davo, mano kaulai skaudėdavo, aS buvau ' 
labai sumenkęs. Nuga-Tone padarė mane 
nauju žmogumi ir aš jaučiuosi dabar jau- i 
nesnis. Dabar su manim nieko blogo nėra." į

Bandykit šias visoj šalyj sveikatą būda. | 
vojančias gyduoles, jei jus jaučiatės silp- | 
nas, sergate, menkas, nuvargęs, nervuotaa 
arba turite inkstų arba pūslės nemalonu- I 
mus. Nuga-Tone taipgi suteikia pasilsinanti j 
ir ramų miegą, suteikia geresni apetitą, pa- 
gelbsti virškinimui. sustiprina visą kūno ! 
sistemą, padaugina svarumą dėl menkų į 
žmonių. Nuga-Tone parduodamo, vaistinės, 
ir jos turi pagelbėti, o jei ne, tai nieko j 
nekainuoja- Žiūrėkit garantija ant kiek- ' 
vieno pakelio.

Tarp Chicagos 
Lietuvių I

Bridgeportas
Lietuvių Moterų Draugija Ap

švieta rengia prijuostinius 
šokius.

Sekmadienyje, gruodžio 11 
dieną, Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 So. Halsted Street, 
L. M. draugija Apšvieta ren
gia šokius. Kuri ponia ar pa
nelė turės įvairesnę priejuostę, 
ta gaus dovaną.

Antra dovana tai priėmimas 
i viršminėtą draugiją naujų
narių nuo 16 mdii iki 25 vel
tui, nuo 25 iki 45 m. — 1 do
leris įstojimo mokesties.

Taigi, geibiamos ponios ir pa
nelės, meldžiame skaitlingai at
silankyti į viršminėtą vakarą 
ir prisirašyti prie musų drau
gijos. Lietuvių Moterų Drau
gija Apšvieta yra viena seniau
sių laisvų Chicagoje draugijų. 
Ji gyvuoja jau 21 metus.

Darbuojasi nenuilstančiai vi-; 
suomenės labui, prisideda au
komis, kur tik mato reikalą. 
Šelpia nares moraliai ir mate
rialiai.

Turi knygynėlį. Kiekviename 
mėnesiniame susirinkime narės

gali pasiimti knygų pasiskai
tymui.

Taigi, gerbiama visuomene, j 
meldžiame skaitlingai alsilanky- ■ 
ti į musų vakarą. Gausiu atsi-1 
lankymu parimsite draugiją.

— Pirm. A. M—nė.

Roseland
Rytoj Aušros vakaras.

Byloj vakare, Strumilo sve
tainėje bus vakaias, kurį vie
los draugijos rengia naudai 
Aušros knygyno. Bus didelė . 
naujienybė: šiame vakare pir-i 
mą kartą Roselande dainuos, 
p-nia S. Krasauskienė, kuria 
gėrisi visa Chicaga. Be to” L. S. Į 
M. Batelis suvaidins komediją i 
“Žydas statinėje”. Dainuos gi! 
ir LMD. “Aido” Choras. Pro-į 
grame dalyvauja taipjau J. D. I

po Cicero gatves “dėdės” uųi- 
lormoj, kurios pirmiau ko
munistai taip labai bijodavosi.

Ta surpraiz parė ex-policistui 
turės būti šiandie vakare, Liet. 
Liuosybės svetainėje.

Žmonės yra pasipiktinę, kad 
komunistai net policistams ren
gia surpraiz paros ir dar kolek- 
tuoja iš žmonių pinigus.

— Ne Policislas.

SKOEINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.

Lyga. Paskui bus šokiai. Visi 
kviečiami atsilankyti ir paremti 
knygyną. — R.

Cicero
Komunistų surpraiz parė poli- 

cistui.
Vietos karštosios komunistų ; 

mamos, kuriomis vadovaujanti 
Kaunekienė, net suplukusios 
dirba kok įduodamos dolerius 
ir penkines iš biznierių ir šiaip 
žmonių surpraiz parei ex-poli-į 
cistui Kaziui Apolskiui, tiek pat 
esą karštam komunistui, kuris 
dar ne taip senai špacieravo

S. L0VE1KIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS 
3316 S. Halsted St. Chicago. 

Phone Boulevard 7314
Pristatome Į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

CUNARD LINIJA LIETUVON
____ ; ' ! .1 ' . , Išplaukimai iš New Yorko 
i Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų
' ’ . Aąuitania Mauretania

New Yorko į Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vietai geras naminis val- 

r gis, mandagus patarnavimas, 
k Del kitų infirmacijų klauskite 

bile Cunard agento, arba ra- 
v^Šykite tiesiai pas:

346 N. Michigan Avė., Chicago

Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly.
i . t

Berengaria 
o paskui saužemiu Į Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės į abu galų iš 

CUNARD LINE

< S

GflCfilft

PIRKINIU SEZONAS

KALĖDOM DOVANOS
Pirkit nuo išdirbėjų. Mes dirbam seklyčios setus ir parduo

dam tiesiog* iš dirbtuvės labai žemomis kainomis.
Mes parduodam Adam Schaaf Pianus ant išmokėjimo. Ateikite 

ir persitikrinkit apie musų kainas ir musų patarnavimą.

4140 Archer Avė.
Telephone Lalayette 9733

Ištikrųjų dar niekuo- 

kuomet pirmiau Chica- 
goj nebuvo tokio išpar
davimo ir tokios vertės 
pasiūlomos kaip dabar 
Del 
oro 
tojų
cash geriausios 
vertės
Seal kautus .3 dideliuv. 

grupių

buvusio šiltesnio 
mes nuo išdirbinė- 

nupirkome už 
metų

“Salts” Hudson

Verti iki $49.75
Žinomi “Salts” Hudson SeaF&ailiniai, žinomi visoj 
šalyj savo stiprumu. Pasirinkimas iš dviejų stylių. 
—Johny Kalnieriais modeliai iš to pačio materiolo. 
—Crushed kalnieriais modelis iš to pačio materiolo 
Kiekvienas kautas su pamušu ir labai gerai pasiu
tas — mieros 14 iki 44.

$33

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramą

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paalina St., Chicago, m. 
t ■ —...........— .. ............. ■ — iZ

Imk T. A. D. dėl pra- 
šalinimo šalčio

Kas yra tas T. A. D.?
T. A. D. yra liuosuojantis, valan

tis ir taisantis vidurius vaistas.
T. A. D. tūkstančiai žmonių varto

ja, o milionai dar nežino.
T. A. D. dirba kaip inžinas. Kada 

inžinas yra čystas, mašina eina.
T. A. D. išvalo, vienu žodžiu, vi

sus blogumus iš žmogaus vidurių ir 
kraujo.

T. A. D. padaro iš seno ir ilgai 
sirgusio žmogaus visai sveiką ir 
naują žmogų.

Paimk T. A. D. šiandie, ir aš ti
kiu, kad patarsi ir dėl geriausio sa
vo draugo.

Visu svarbiu klausimu kreipkitės 
pėtnyČiomis nuo 7 iki 9 vakaro, pas

I. G. KATOSKY
5221 So. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Boulevard 6631

Yra malonus dalykas tiems, kurie 
turi susitaupę pinigų.

Virš 10,000 narių Central Manufae- 
turing Distrikt Banko, 1927 Ka- 

> ledinio Kliubo, turi labai pui
kų švenčių sezonų.

Ar jus turit? , 
Prisidėkit prie musų 1928 Kalėdinio 

Kliubo dabar ir bukit prisi
rengę kitiems metams.

Tas Kliubas yra tinkamas dėl kiek
vieno kišeniaus.

CENTRAL*”“ BANK
s A Trust Company §8
1110 West 35th Street, K

i A State Bank A Clearing House Bank

PAPRASTAI $89 VERTĖS KAUTAI 
Pasirinkimas “Hind ir Harrison” arba “Salts” 
Hudsori Seal kautai keletos smart stylių.

Šalikinių kalnierių modelių
—Manžurijos vilkų. Tikrų Fitch, Marmink 

Crushed spalvų modelių 
Tikro Beaver
—Šeško.

Daugeliis kautu su trimotais rankogaliais

$53
KAUTAI VERTI IKI $125

Pasirinkimas didžiausis kokį mes kada nors turė
jome. Puikus “Hinds ir Harrison” arba “Salts”, 
Hudson Seal Kautai, Tuxedo ir šalikų efektų 

Didelis pasirinkimas kailiukų trimingų
—Marmink —Tikros Lapės —Fitch
Dideli Johny šalikiniai kalnieriai, novelty rankoga
liai, mieros 16 iki 46.

Puikus pamušalų materiolas 
Klein Bros. 20 ir Halsted St.



I

* NAUJIENOS, Chicago, ttt. ~ 1 šeštadienis, Gruod. 10, 1927

NAUJIENOS
The Litheaniaa Daily Nava

Publiahed Daily lxeept Senday 
ky tha UtfivanlM Daily Newe J*ab. 
Ca. Ina.

ližsimokejimo Kalnai

Chicagoje — paltu:
Matam* ___ ' ____ _ $8.00
Ibiaai mo*ri --------- 4J3
Trinia mlnaaiaina ._________ 150
Dviem minealame ._________ 1.53
Vienam mluealui ._________ .75

Chicagoje per netiotojuai
Viena kopija ___ __ 8c
Savaitei ____________ ___—__ 18c
Mineliui....... ...........    76c

Diktatorių Rūpesniai ir 
Politikavimas fe.

.raukti iš jo diržo pištalietą ir 
sšauti į tigrą. Pirmą kartą ne- 
jątaikė, bet antra kulipka pa
laikė tigrui tiesiai i širdį.

Medžioti tigrai dar pavojin-

Edltor P. GRIGAITIS 

1739 South Halated Street 
Chdcafo, III.

Telephone Rooeevelt B5M

Subacription Rataal 
38.M per year ln Canada 
37.00 par yaar outaida of Chicago. 
>8.00 per yaar in Chicago.

8c. per copy.

(Musų specialio korespondento)

Entered ai Sacond Claaa Matter 
March 7th. 1914, at tha Poat Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 8rd 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, iiskirlaat 
sekmadienius. LeidUa Naujiena Ben
drove, 1789 So. Halated St, Chicago, 
III — Telefonas: Rooaevelt 85M.

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoje, 
paltai

Metams------------------- _ 37.00
Pusei meta 8.10
Trims mėnesiams_________— 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minėsiu!------------— .75

Lietuvon ir kitur uisksluosei 
(Atpiginta)

Metams___________________ $8.10
Pusei metg .... ........................  4.10
Trims mlnesiams-------------------2.M
Pinigus reikia siasti palto Money 

orderiu kartu su ui sakymu.

PASKELBĖ “IŠDAVIKUS”

Pas mus šiandien labai pla- veiklesni jų nariai turėjo pasi- 
čiai kalbama apie sudarymą pla
čios koalicijos. Vieni apie ją 
kalba nuoširdžiai, o kiti iš to 
daro tik tam tikrą politinį ma
nevrą. Tomis kalbomis ir neva 
noru sudaryti koaliciją valdan
čių tik norima atitaisyti tas 
ūpas, kuris dabar visame kraš
te yra susidaręs. Ir ne tik vi
daus ūpas norima atitaisyti, 
bet ir užsieny. Lengva yra kad 
ir diktatoriškai valdyti, jei bent 
kiek paramos turima, bet sta
čiai yra negalima išsilaikyti, jei 
jokio pritarimo nesama, žiau
riausiu teroru neišsilaikysi, jei

šalinti arba kitur atsidurti. Jų 
spaudai dalinai ir nustojo ėjusi. 
Jokių susirinkimų, jokių pasi
tarimų. žodžiu, ramu ir tylu, 
bent taip išoriniai atrodo.

Dr. J. Januškis, buvęs Seimo 
atstovas, Varniuose sunkiai ser
ga. Jis susirgo uždegimu plau
čių, pagelbos jokios neturi. Del 
jo ligos šiemet ir darbininkų 
kalendorius irgi neišeis. “Nau
joji Gadyne”, kurią jis redaga
vo, taipgi sustojo ėjusi. K. Bie
linis jau žymiai pasitaisė, bet 
vis ne tiek, kad rimtai galėtų 
darbą dirbti. Retėja senesnių 
veikėjų eilės, bet prieauglius 
ne mažėja, o vis auga, net ne- 

bene draugų surasi, paisant sunkių aplinkybių. Ta

Kaip susiranda mai
sto liūtai ir tigrai

Kiek mėsos suėda vienas liū
tas. — Liūtai vienoj tik vie
toj suėdė 10,000 gyvulių. — 
Kaip liūtai medžioja. — Liū
to jėga. — Keistas įrankis. 
— Tigras. — Tigras yra ne
paprastai žiaurus žvėris. — 
Vieno karininko nuotykis. —

Rygoje einąs liaudininkų laikraštis, “Liaudies Bal
sas”, savo 11-ame numeryje paskelbė vardus tų “Lenki- y-"-" ;-----
jos šnipų”, kurie tarnauja Lietuvos kariuomenės vad°-^jsVg^um^P^_lnleSai um x’ 
vybėje. Jie esą: Daukantas, Plechavičius ir Žukauskas. • f^mis^bene .......v ......-

Kaip musų skaitytojai žino, apie jų “išdavystę j gai kam akis apdumsi, arba vi-■ įtaka, kuri buvo seniau, dabar 
sakosi patyrę iš pačių lenkų Vikonis ir Mickus, prieš suomenės dėmesį i 
pat Rygos “emigrantų kongresą”, 
tai rašo minėtasai Rygos laikraštis:

“Pasikalbėjimuose su Lenkijos i užsienių reika
lų ministerijos Lietuvos reikalams vedėju pasisekė 
išgauti labai svarbios žinios. K. Poliakievič atiden
gė, kad jie, lenkai, turi gana palankius Lietuvos 
generalinio štabo pasiūlymus. Einant šiuo pasiūlą 
inu, Lietuva sudaroma iš trijų kantonų: Kauno, Vii-j j Ameriką, b jis sėdi čia ir poli- 
niaus ir Klaipėdos, ir sudaroma karinė unija abie- i tikuoja ir dar kaip! Kunigas 
jų šalių tarpe tuo budu, kad Lenkijos generalinis 
štabas bus faktinuoju Lietuvos valdytoju; Kilus- ka
rui tarpe Lenkijos ir kitos kurios valstybės, Lietu
vos kariuomenė tuoj eina kartu ir po komandą 
Lenkijos generalinio štabo. Tuo budu Lietuva tam
pa tikrenybėje Lenkijos visiškoje globoje.

“Vasaras metu vyko Voldemaro siunčiamas I 
Herbačevskis Varšuvon tartis su Lenkijos valdžia,! 
bet vėliau, kada visa Lietuvos visuomenė Herbačev- 
skio žygiais pasipiktino, tai Voldemaras pareiškė, 
kad jis nesiuntęs (jo), o Herbačevskis pasakė, kad! 
tikrai siuntė.

“Užteko paprasto sumanumo, kad išgavus ga-j 
na svarbius davinius kas dėl Lietuvos kariuomenės 
vadų. K. Poliakievič išsitarė, 
versti Voldemarą, Lenkija gali gana daug padėti, ^yti, kad jų masėse irgi tau- 
‘Lenkijos valdžia, — sako K. Poliakevič — gali pa
veikti į karo ministerj Daukantą, gen. štabo virši
ninką Plechavičių taip, kad jie ne tik nekenks, bet 
dar padės. Su jais mes turime santykius, juodu ir 
generolas Žukauskas tarnavo musų armijoje, bet 
gavę aukštesnius laipsnius Lietuvoje, aišku, dabar 
ten sėdi. Juos apskelbti nereikia (nes tuoj prašyta; 
smulkios apie juos žinios), mes juos laike įspėsime.’i 
Prie tos kalbos buvo Lenkijos atstovas Latvijoje į išlaikyti, bet ir tiesiog pa-
Lukoševičius ir vienas lenkų kariuomenės kapito- čiai organizacijai statomas gy- 
nas ir karo atašė. Tuo pačiu metu, tik kitur, teko;vybės klausimas, tai jau toji 
matyti lenkų karininkų grupės fotografiją. Ta fo-;kova dar aštresnė tampa. Juk

1 dau- 
i giausia taip ilgai ir laikėsi, kad 
savo viešpatavimo metu prikū
rė nemaža visokių ekonominių 
bendrovių, kurios iš valstybės 
iždo čiulpte čiulpe lėšas. Tauti- 

; įlinkai tai dabar gerai supras- 
! darni kame krikščionių demo
kratų silpnybė gludi, stengias 
tas bendroves išardyti ir jų

I vietoj savasias kurti. Kova sun
ki, už tai krikščionys demokra- 

i tai nujausdami, kad vieniems 
i bus sunku priešas nugalėti, nu
tarė vieni be liaudininkų nieko 
nepradėti. Taigi kovos frontas 
vis aštrėja ir sunkėja.

Spauda dėl suprantamų ap- 
’ linkybių visa tai nutyli, eina 
I tik diplomatinė užkulisinė ko- 
■ va. Vieni kitus intriguoja, ita- 

. ! rinėja. Vis tik sunku laukti,
lantį iš tos reveliacijos. Lietuvos smetonminkų spaudoje: kad greįtu iaįku politikos gori- 
nebuvo nė vienu žodžiu užsiminta apie Vikonio ir Mic- ZOntas prablaivėtų. Iki vienų ir 
kaus pareiškimus, liečiančius Daukantą, Plechavičių ir kitų pajėgos toj kovoj galuti- 
žukauską, tuo tarpu kad apie kitus dalykus ji pripasa-i 
kojo begales. Kodėl ji nemėgino užginčyti tų kaltinimų J 
prieš Lietuvos armijos vadus? v

Išrodo, kad ir visas smetonininkų riksmas apie 
“plečkaitijadą” buvo pakeltas tikslu nukreipti visuome-i 
nes dėmesį nuo ko tai labai nemalonaus Lietuvos valdo
vams.

reikia dairytis

bet ir padi
dėjo. Tad kad ir sunkios gyve
nimo valandos, vistik tikimės 
jas išgyvensim.

Tai tiek tuom tarpu.

prieš suomenės demesį nuo dienos 'ne tik sustiprėjo, 
Ve kaip dabar apie opių klausimų nutrauksi. Na, 

ir daroma kas galima — kvie
čiami vieni, kviečiami antri tar
tis, bet toliau derybų nenuei
nama. Klaikus laikai, nekoki 
papročiai. '

Daug kas džiaugės, kad ku
nigas Krupavičius išvažiuosiąs

Von Steubena’s Val
ley Forge kovose

jam daug ką nepadarysi, j Var
nius nesiųsi. Jei viešai negali
ma politikuoti, tai bažnyčiose 
negi uždrausi, na, ir drožia te
nais pamokslus ir dar kokius! 
Referendumą viešai smerkte 
smerkia ir suranda daugybes 
šalininkų ne tik savųjų tarpe, 
bet ir tarpe tų, kurie tariamą
ja nauja era taip buvo pirmose 
dienose nudžiugę.

Tautininkų kova su 
krikščionimis

Aišku, kad krikščionys de
mokratai ryžtųsi daryti ir kon- 

kad rengiantis nu-1 kretesnių išvadų, bet reikia pa

tininkai šalininkų randa, ypač 
senų klebonų tarpe, mat, tiems 
visviena kaip tenais tolįaus 
bus, betik dabar ramu. Taigi 
krikščionims demokratams rei
kia vesti sunki kova, o ypač 
jei jų ir ekonomines organiza
cijos smaugte smaugiamos. Tai 
ir toji kova turi dvejopos pras- 

1 mes: ne tik savas pozicijas rei-

tografija bus patalpinta L. Balse, kur viduje ir sto- krikščionys^ demokratai 
vi Plechavičius lenkų kario uniformoje”.
Rygos laikraštis toliaus sako, kad Poliakievič, iš

duodamas tas lenkų paslaptis, kalbėjęs Pilsudskio var
du. Ir jisai dar pareiškęs, kad jisai turis “savus karinin-j 
kus” IX-jame pėstininkų pulke (Mariampolėje) ir ki-i 
tuose pulkuose.

Mums sunku spręsti, ar šitas “L. Balso” pasakoji
mas yra teisingas, ar ne. Bet jeigu teisingas, tai Lietu-į 
va tjkrai randasi dideliam pavojuje!

Lenkijos valdininkas Rygoje galėjo, žinoma, tyčia 
prasimanyti pasaką apie Daukanto, Plechavičiaus ir 
gen. Žukausko “parsidavimą”, kad labiau suerzinus ir 
sudemoralizavus Lietuvos politinius pabėgėlius. Tuo la- 
biaus pas jį galėjo kilti tokia mintis, kad jam nesunku, 
buvo pastebėti, jogei Vikonis ir Mickus yra linkę tikėti 
sensacijoms.

Bet viena aplinkybė lyg ir patvirtina įtarimą, ky-|

Vokiečiai visose Jungt. Val
stijas šiemet apvaikščios 150 
metų sukaktuves von Steu- 
ben’o dalyvavimo Valley Forge 
kovose.

Valley Forge yra mažas mie
stelis Pennsylvanijoj, ant 
Sehuylkill upės, apie dvidešimt 
mylių iš Philadelphijos. Ir ta
me miestelyje Revoliucijos Ka
ro likimas liko nuspręstas 150 
metų atgal.

Washingtonas su armija iš 
11,000 liuosanorių tenais ap
sistojo 1777 metų žiemą, kuo
met anglai paėmė Philadel- 
phiją.

Bet abazas buvo labai pra
stas. Vyrai beturėjo, jokių už-' 
klodžių, daugumas neturėjo 
čeverykų ir kiti net neturėjo 
drabužių. Savo pranešimuose 
Kontinentinio Kongreso \ prezi
dentui ) Washingtonas rašė: 
“mano kareiviai apsistoję ant 
šalto kalno ir miega po snie
gu ir šalna be drabužių ir be 
užklodžių”.

Šitie liuofe&noriai buvo bai
siai nusiminę. Bet kaip tik 
tuo laiku, baronas Friedrich 
William von Steuben, pasi
traukęs iš Prūsijos 
leitenantas-generolas, 
tuziastiškas rėmėjas 
nepriklausomybės ir 
Kongresui. Washingtonas jį 
paskyrė kontinentinės armijos 
inspektorium-generolu ir Von 
Steuben pradėjo vėl organizuo
ti visą armiją. Valley Forge 
buvo svarbiausia Amerikos Re- 
voliucijinės armijos lavinimosi 
vieta. Ačiū Von Steubenui, ar
mijos stovis pagerėjo ir i 
trumpą laiką armija pradėjo 
apgalėti priešus.

Yorktmvn kovoje Lord Corn- 
\vallis pasidavė Von Steubenui.

Pabaigoje karo valdžia Von 
Steubenui davė žemes. Jis pra
leido salvo paskutines dienas 
savo mažiame miesto apskri
tyje šiaurinėj New York’o da-

armijos 
buvo en- 
Amerikos 
pasisiūlė

3514 >6 Roosevelt Kd. 
arti St. l.ouia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

nai 
toji 
tik
via

Ir šiandien Valley Forge, kur 
Von Steubenas lavino Ameri
kos kareivius, yra istoriška 
vieta. (FLIS).nepaaiškės, tai taip ilgai ir 

kova tęsis, čia suprantama 
tos pajėgos, kurios realiai 
apčiuopiamos, o ne kito

kios. Toks jau visų ūpas, tokia 
jau gadynė.

Sunku pums rašyti ir dar 
sunkiau bus jums suprasti, jei 
neįsivaizduojat musų krašto 
faktines padėties. Reikia ma
nyti, kad esate susiorientavę 
kaip dabar pas mus gyvenama.

Darbininkų judėjimas 
nenugalimas

Darbininkų organizacijos, 
i’ios tikrai yra pasiryžę savo si tik 
reikalus ginti, visos merdi, nes'į pasaulį išleista.

ku-

Mergaičių santykis su knyga.
Kiekvienoje knygoje rasi iš

leidimo metus, o paieškok pas 
moterį ženklo, kada ji lapo pa- 
saulyn išleista?

Senai, labai senai knygai y- 
ra daug mėgėjų, o sęnai mote
riai??? > Kdyga i pesniagu į 
pankas imti, jei ji jtepta, su 
moterim tas pats, bet jei kny
ga atspausdinta spalvomis - 
ji yra daug malonesne, - ly
giai, kaip ir moteris, užlaikiu- 

tas spalvas, kuriom ji

> Kriyga = pesniagu į

Rain indu radžiai tigrus me
džioja.
N. Rubakinas vienoj savo 

knygų apie liutus ir tigrus ra
šo sekamai:

Įvairiai pasakojama apie tai, 
kaip liūtai susiranda sau mai
sto. šiems dideliems ir baisiems 
žvėrims reikia daug maisto.
1855 m. vienoj vieloj šiaurės 
Afrikoj gyveno trys dešimtys 
liūtų, šieji liūtai per tuos vie
nus metus suėdė įvairių nami
nių gyvulių už dvidešimt tuk
siančių dolerių suviršum. Tuo 
budu kiekvienas liūtas suėdė, 
už apie septynis šimtus dole
rių mėsos. Kai kuriais metais 
suėda ir daugiau. Alžyro (šiau
rės Afrikoj) ūkininkai pasako
ja, kad jiems liūtai išmaitinti 
per metus atsieina $4,000. Ka
dangi šiaurūs Afrikoj gyvuliai 
pigus, tai galime spręsti, kiek 
daug suėda kiekvienas liūtas.
1856 m. liūtai suėdė toj pat vie
toj 10,000 didelių ir mažų gy
vulių. Žinoma, jiems dar šių
jų neužtektų, jei negaudytų 
laukinių gyvulių.

Medžioti liūtas išeina nak
tį. štai ką pasakoja apie tai 
vienas keliauninkas. “Liūtas ei
na tyliai. Jo akys spindi tam
sumoj, lyg žiburiukai. Retkar
čiais nakties tyloj suskamba 
tvirtas baisus jo staugimas. 
Gyvuliai pra<leda drebėti, šu- 
nįs cypdami slepiasi kur tik ga
li. Visi laukiniai žvėrys nuty
la. Liūtas drąsiai eina artyn 
prie užtvertų laukuose gyvu
lių. Gyvuliai spaudžiasi į krū
vą ir laukia mirties. Liūtas 
smarkiai šoka per tvorą ir pir* 
mutinėmis kojomis stveria jau
tį arba karvę”. Papiauti jau
tį gali vienu akies mirksniu. 
Kada gyvulys negyvas, liūtas 
įsikandęs nešasi jį į savo guo
lį ir ten suėda. Liūtas toks stip
rus, kad, nešdamas dantyse di- 
'delį veršį, gali peršokti per tvo
rą 10 pėdų aukštumo, o lygu 
lauku su tokia našta gali ris
čia bėgti. Vienas keliauninkas 
pasakoja, kad kartą penki rai
ti medžiotojai vijosi liūtą, ne
šantį nemažą veršį, o pavyti 
visgi negalėję, nors ir arkliai 
jų buvę geri.

Liūtas užpuola ir žmogų? 
Pasakoja tokį atsitikimą. Pie
muo, varydamas gerti kaiminę 
gyvulių, pamatęs Hutą. Išsigan
dęs įlindęs į patį vidurį gyvu
lių, manydamas, kad liūtas su- 
gausiąs ne jį, bet jautį, ir juo 
pasitenkinsiąs. Ret atsitikę ki
taip. Liūtas negriebęs gyvulių, 
tik nusivijęs žmogų. Piemens 
laimė, kad greit radęs šakotą 
medį, įlipęs į jį ir pasislėpęs 
jame, priešingai nebūti) išbėgęs 
nuo liūto. Liūtas bandęs šok
ti į medi, bet iškritęs. Tada 
jis tyliai apėjęs kelis kartus 
medį, piktai/ žiūrėdamas auk
štyn, paskui atsigulęs pas me
dį ir išgulėjęs kelias dienas, 
nuo jo neatsitraukdamas ir 
laukdamas išlipant piemens. 
Pagaliau liūtas įsinorėjęs gerti 
ir nuėjęs į upelį. Piemuo pa
matęs, kad liūtas nuėjęs to
lyn, šokęs kiek galėdamas bėg
ti. Liūtas, pastebėjęs bėgantį 
piemenį, vėl ėmęs vytis. Tik 
apie tris dešimtis žingsnių nuo 
trobos 'liūtas nustojęs vijęsis ir 
grįžęs atgal.

' Kartą į vieno viensėdžio na
mą įlindęs liūtas ir ant slenks
čio atsigulęs, o troboj žaidę 
vaikai. Moteris, pamačiusi liū
tą, iš baimes apalpusi. Laimė 
dar. kad trobos buvęs atdaras

šautuvas. Vyras tuomet buvęs 
kieme ir, pamatęs liūtą, su
griebęs pro langą šautuvą ir 
šovęs. Kulipka tiesiai pataikiu
si liutui j kaktą. Tasai ir kri
tęs negyvas.

Gyventojai tų kraštų, kur 
yra liūtų, labai jų bijosi. Me
džioti liutus labai pavojinga. 
Daug žuvo žmonių, medžiojant 
liutus. Sudane (Afrikoj) prieš 
liūtus labai dažnai vartojamas 
tam tikras įrankis: gabalas po- 
pierio, kuriame įrašytos įvai
rios iš Korano mintys (šven
tos mahometonų knygos). To
kius popierio gabalus piemens 
perka pas mulus (dvasinin
kus), brangiai jiems mokėda- | 
mi, ir iškabina ganyklose. Jie 
tiki, kad liūtas, pamatęs šį po- 
pierį, nepulsiąs kaiminę ir grį
šiąs ten, iš kur atėjęs. Nors 
Hutas niekada negrįžta, bet 
piemens vis dar tebetiki...

Daugiausia maisto liūtai ran
da didelėse kaiminėse. Bet ne
mažai suėda ir laukinių gyvu
lių. Medžioti jie moka. Tam 
reikalui liūtas labai gudrus, iš
mintingas ir drąsus. Vienaip 
jis puola naminius gyvulius, ki
taip laukinius. Laukiniai gyvu
liai liūtą pajunta iš tolo. To
dėl Hutas arba pasislėpęs kui 
nors laukia jų ateinant, arbr 
kartu su kitais Hutais bendra 
gaudo juos. Sugavę ožką ar ki
tą gyvulį, liūtai jį dalijasi. Liū
tas dažnai puola gyvulius prieš 
vėją, nes tuo budu jo neužuod- 
žia. Prislinkęs staiga jis -šoka 
ir užmuša sugautą gyvulį. Vie
nas keliauninkas matęs liutus 
medžiojant. Kartą lygumoj, pa
sakoja jis, ganėsi nedidelis pul
kas ztebrų (margų laukinių 
arklių). Zebrai nematė, kad 
prie jų slenka du Hutų. Šiuo
du taip tyliai lindo žole, kad 
jautrus ir atsargus zebrai ne
pajuto. Liūtai prislinko per ke
lis žingsnius nuo zebrų ir tai
kėsi šokti. Tuo kart jų vadas 
pamalė baisų priešą ir sužven
gė. Ret jau buvo per vėlu. Liū
tas vienu šuoliu peršoko auk
štą žolę ir krūmokšlius ir puo
lė ant vieno zebro, kuris ir su
krito po juo. Kiti išbėgiojo į 
visas pustės. Liūtas, sugavęs 
grobį, nusinešė savo vaikams.

Jokiu budu ieškosi maisto 
Hutai. Dar baisesnis už liūtą 
yra rainis tigras. Jis dar stip
resnis ir didesnis besotis už 
liūtą. Tigras nors ir ne labai 
didelis, apie septynių pėdų il
gio, bet užpuola visus žvėris,1 
neišskiriant nė jaunų dram
bliukų bei raganosiukų. Tig
ras moka šugauti žvėris neblo
giau už liūtą. Jo nagai ilgi ir 
aštrus. Kartais, griebdamas kų 
nors su koja, padaro žaizdą 
penkių colių gylio. Daugiausia 
tigrų yra Indijoj.'Pasakoja, kad 
kartą viena nakčia sudraskė 
tigrai tris gerai ginkluotus sar
gybinius, o kareiviai, atsilikę 
nuo savo pulko, dažnai pakliū
va į tigrų nagus. Kai kada tig
rai net vidurdienį nueina į kai
mą ar miestą ir sudrasko žmo
nes. Per dvejus metus tik iš 
vieno kaimo sudraskė astuo
nias dešimtis žmonių. Tigras 
labai drąsus ir žiaurus, pakliu
vus j jo nagus sunku išspruk
ti. Pavyzdžiui, buvęs toks at-

?iau, negu liūtai. Ret indų ku
nigai (radži) labai tat mėg
sta. Jie suvaro tuksiančius žmo
nių, kurie turi išvyti iš krū
mus tigrus. Tigrus varo į tą 
pusę, kur laukia radžiai; iš
darius šieji tik šaudo. Kai ku- 
•ie radžiai taip mėgsta med
žioti tigrus, kad niekam dau
giau neleidžia jų užmušinėti. 
Buvo tokių kraštų, kur medžio
ti tigrus buvo draudžiama, kad 
turėtų ką medžioti radžiai. Su
jautus bemedžiojant smarkiai 
bausdavo.

Rusijoj tigrų yra Vidurinėj 
\zijoj ir Amūre (Sibire). Net
oli Kozlovo stanicos 1866 m. 
itsirado didelis tigras. Per ke- 
elą dienų jis sudraskė daugiau 
kaip dvi dešimtį penkis šunis 
r tris karves. Žmonių jis ne
bijodavo, ir dieną, atėjęs į sod
žių, gaudydavo ir draskydavo 
Šunis. Žmones jis taip įgąsdi
no, kad $ie ir į lauką bijodavo 
išeiti. Galų gale šešiolika ka
zokų surengė medžioklę ir už
mušė tigrą.

Antras tigras, atėjęs į kai
mą, pamatė viename name prie 
!ango miegantį kaimietį. Tigras 
šoko prie jo, sukando jį dan
timis ir buvo beištraukiąs. Lai
mė kimiečio, kad langas buvo 
er daug siauras, tigras iš- 
•aukti greit jo negalėjo, o su- 
ėgę žmonės vargais negalais 

tigrą nuvijo. —K. A.

Naujas laikraštis 
PIRMYN,

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

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Mes Mokam Cash

£67.50
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.

Lietuvis Konlraktcrius
Suvertam iviesas i) 
elektros jiegą į nav 
jus ir senus namu* i 
mainom naujas lian 
pas į senas; duodam 
ant lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

. ... , J

*★★★★★★★★
sitikimas. Jojęs ant dramblio 
anglų karininkas, šalimi kelio 
buvę dideli krūmokšliai, o to
kiose vietose dažniausia tigrų 
gyvenama. Iš krūmų išlindęs di
džiulis tigras ir akių mirksniu 
šokęs ant dramblio. Anglas pa
sijutęs jau tigro krūmais vel
kamas. Anglo draugai iš tolo 
matę, jį velkant, bet šauti tig
ro negalėję, nes labai greit ga
lėję nušauti ir savo draugą. 
Visi manę, kad jisai jau žu
vęs, todėl jie, ilgai nelaukę, jo
ję ; tolyn. Greit krūmokšliuose 
išgirdo du šuviu, vieną paskui 
aulrą, ir šit ką pamatę. Žolė-1 
j c drybsąs nebegyvas tigras, o 
ant jo be žado gulįs anglas. 
Atsigavęs anglas papasakojęs, į

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Jubilėjinis 
(metų sukaktuvių) 

GYVENIMAS ‘ 
jau atspausdintas

Užsirašykit GYVENIMĄ 
tuojau.

Prenumerata metams $2
Pusei metu 31
Kopija ......................................... 20c

langas ir prie lango kabojęs kad bevelkant jį, suspėjęs išsi------
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vienaip ar kitaip
Jeigu kartais pasakysi’ ką 

apie moteris, tai jos pyksta, 
girdi, vyrai tris kartus aršesni, 
negu moterys. Jei parašysi apie 
vyrus, tai tie sakys, kad patai
kauji moterims. Vienaip ar 
kitaip, o visgi neįtiksi.

Tečiaus gyvendamas tokiame 
dideliame mieste, kaip Chicaga, 
tai jau nesunku gauti pati rimų 
tokių, kad faktai patys už sa
ve kalba. Bet faktams kalbėti 
neduosiu. Geriau aš pats kai ką 
papasakosiu.

Ir štai jums gerieji musų vy
rai. Eik Alstričip arba Aubur- 
naune, ar kitu kuriuo stritu, t. 
y. ne stritu, l>et šalygatviu, ir, 
žiūrėk, guli vyras, išsitiesęs 
skersai, kur reikia eiti, žinoma, 
ne tuščias, bet pripiltas mun- 
šaino.

Jei žmogus eitum tiesiog, tai 
kartais gali numinti nosį ar 
ausį, ar ką kitų. Priseina todėl 
apeiti aplinkui. Ką gi padarysi: 
geriau trejetų, ketvertų žings
nių padaryti daugiau, negu lip
ti ant Dievo sutvertos gyvy
bės.

Ir netik aš vienas negaliu pa
kęsti girtų vyrų, bet ir mote
rys. Vienos vyras geria. Nega
lėdama to pakęsti, ji tuojaus 
savo rėksus į maišų, ir good 
bye, sakydama, kad girtuoklių 
nenorinti nei matyti.

O kur nabagė eis? Eina kur 
nors į beismantą. Pakabina lan
ge porą pirštinių, ir jau krau
tuvė. O kas Įeis pirštinių pirk
ti, tas išeis pilnas iki kaklo 
ir tuščiu kišenių.

Na, dabar ir suprask, kad vi
sa tai galėtume išaiškinti. Pir
miausia, moteris palieka gir
tuokli vvra ir sako nenorinti 
nei matyti girtuoklių, o jeigu 
beismantan pataiko koks negi li
tuoklis, tai jau to dabar nebe
nori matyti, ir sako: “žaltys ne
geria, aš jo nelaikinu.”

Tai čia tikras “puzilas”, ku
rio aš negaliu išrišti. Bet kaip 
ten nebūtų, aš atjaučiu moteris 
ir sakau, kad negeri yra vyrai, 
kurie geria. Bet, antrą vertus, 
kągi tos vargšės moterys, jei vy
rai negertų, darytų? Iš kojos 
gyventų, jei nebūtų vyrų, kurie 
i viršutinę skylę pyla skistimą, 
apsukanti galvą ir ištuštinanti 
kišenius?

Bot tur būt geriau gyventi 
su keliais tuzinais pijokų, negu 
su vienu girtuokliu vyru. To
dėl aš, prijausdamas moterims, 
niekuomet nelipu, jei randu ant 
tako gulinti girtų vyrų. Aš ap
einu apie jį, nes jeigu sumin- 
dyčiau, tai ne vieną pusę sva
ro porkčiapo iš ko nors atim- 
čiau.

Girtuoklius reikia šienavoti, 
idant jų butų juodaugiausia, nes 
kitaip beismantai paliktų tuš
ti, munšainui varyti paipos su
rūdytų ir visas biznis nueitų 
po šimts pypkių. O pagalios:

Kad vėjalis pustų, 
Lapeliai šlamėtų, 
Munšainas iš paipos 
Palengva varvėtų. 
Kad su trumpa drese 
Ant kelių sėdėtų, 
Doleris kišeninį 
Visuomet skambėtų.

— Pustapėdis.

Jaunoji Birutė
Jaunoji Birutė arba jaunuo

lių dailės draugijėlė, nors, pa
lyginus ja su kitomis panašio
mis draugijomis, yra lik kūdi
kis, bet jau daug kartų įsten
gė pasirodyti visuomenei lygiai 
kaip kita kuri draugija, gyvuo
janti daug seniau. O tai dėka 
geros valios žmonių — tėvų ir 
auklėtojų — energijai ir lė
šoms.

Pirm penketo metų būrelis 
tėvų pastebėjo, kad lietuviu 
jaunimui reikia uždėti tikšlios

j ir naudingos pareigos, kurios 
[auklėtų naudingą kulturinį vai
sių visuomenei, t. y. kultūrin
tų ir šviestų jaunuolius jų pri
gimtoje, lietuvių kalboje, šio
je šalyje augęs lietuvių negali 
skęsti vien amerikonizmo ban
gose, nes kiekviena kultūringa 
tauta pirm visko nori išsilai
kyti, išlaikyti’savo kultūrą. Toks 
jau yra tautos instinktas, jei
gu taip galima išsireikšti.

Taigi Jaunoji Birutė ir yra 
auklėjama musų prigimtoje kal
boje dainų ir kitų meno daly
kų. O ir lietuvių kalbos nepa
mirštama, nes suprantama, kad 
reikalinga jaunuomenei ir tėvų 
kalba tinkamai žinoti.

Jaunąją Birutę suorganizavo 
būrelis tėvų. Šią vasarą Jauną
ją Birutę paėmė savo globoti 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 134-ta moterų kuopa. Tai
gi Jaunoji Birutė tapo Susivie
nijimo dalimi. Nėra abejonės, 
kad Jaunoji Birutė turės dide
lės medžiaginės ir moralės nau
dos šios kuopos globoje būda
ma, nes tos kuopos kai kurios 
narės yra daug kuo atsižymė
jusios visuomeniniame darbe, 
kajp pavyzdžiui, p. Katkevičie
nė. P-nia Katkevičienė yra šian
dien 134-tos vaikučių kuopos 
globėja — organizatorė.

Senieji Jaunosios Birutės glo
bėjai irgi dirba vaikučių labui, 
kaip dirbo iki šiol. Pavyzdžiui, 
p. Bložis, Jaunosios Birutes tvė
rėjas, kurio trys sūnus per vi
sus penkerius metus yra Jau
nojoje Birutėje ir kurie yra 
tos pačios Birutės orkestro na
riais. Jie jau ant tiek yra iš
silavinę, kad dažnai būna kvie
čiami i radio stotis groti. Vie
nas jų, Ernestas, gaus dovaną 
iš Jaunosios Birutės, kuri bus 
įteikta sekmadienio vakare, 11 
dieną gruodžio (koncerto die
noje) Lietuvių Auditorijoje.

Garbė tokiems tėvams, kurie 
savo vaikučių gerove taip ati
džiai rūpinasi.

P-nas B. Janulis su savo sū
numis ir dukterimis yra kiek
vieną ketvirtadienį Mark White 
S([uare svetainėje (vaikučių 
dainų ir muzikos pamokose).

P-nia Mikasė Baronienė kas 
savaitę atvažiuoja iš toli su sa- 

<> dviemis dukrelėmis i vaiku
čių pamokas.

Yra ir daugiau tėvų ir dar- 
juotojų, kurie dirba atsidėję tą 
prakilnų kultūros darbą.

Ačiū šiam darbui, ačiū tė
vų ir auklėtojų pasišventimui 
yra vilties, kad Jaunoji Biru
lė išaugs į stiprią dailės drau-

giją, kuria kaip pati musų jau
nuomenė, taip tėvai ir visa 
ietuviška visuomenė galės (džiau
gtis. 1 < '

Tik labai gaila, kad didžiu
ma tėvų nelanko tėvų susirin
kimų, nes visiems bendrai vei
kiant daugiau butų galima nu
veikti. Labai prašome tėvų, kad 
jie, kurie turi nors kiek gali
mybes, lankytų draugijėles mė
nesinius susirinkimus.

žodis į visuomenę

Gerbiamieji, Jaunoji Birutė 
rengia koncertą 11-tą dieną 
gruodžio Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted street (žemu
tinėje svetainėje). Jaunosios Bi
rutės vardu užprašome gerbia
mą Chicagos visuomenę pri j au
sti toms jaunoms sieloms ir at
silankyti į jų rengiamą pramo
gėlę. Savo atsilankymu tamstos, 
paremsite netik medžiaginiai 
koncertą, bet, kas svarbiau, — 
suteiksite moralės paramos. 
Tuo priduosite daugiau energi
jos ir noro dirbti ateityje šį 
kultūros darbą.

Koncerto dienoje atsiveskite 
savo vaikučius. Ten bus gali
ma prirašyti juos prie Jauno
sios Birutės draugijėlės nemo
kant už įstojimą.

— J. B.

parę ič-'čiz,Q.’ę< .Už jūsų dar
bus budeliai turi*pakutavoti.

—- O ne, sakau, mes patys 
surenkame žinias.

Bet bučerys uždarė bučernes 
duris, ir musų “interviiew” pa
sibaigė.

— Jurgis Spurgis.

Sandaros Bankietas 
šiandie

Sandaros 23-čios kuopos ju
biliejinis bankietas įvyksta šian
die. Prasidės nuo 8 vai? vak. 
kaipo šokiai iki 9:30 ar 10 vai., 
o nuo 10 iki 12-tos puota ir 
programas. Vėliau po to vėl 
šokiai iki rytui. Vieta 1042 N. 
Robey Str.

Gerbiami bankieto dalyviai, 
kurie įsigijote bilietus ir pasi
žadėjote būti, tai nepraleiskite 
šios gražios progos.

žinote, jog musų programe 
dalyvauja dainininkes ponios 
Krasauskienė, čerienė ir kitos 
—jaunesni muzikoje talentai.

— K. J. Semaška.

Bridgeportas
Kenčia kaltas, kenčia ir 

nekaltas

Prieinu stovinti bučernės 
tarpduryje bučerį ir klausiu, 
kaip biznis.

— O, šiaip taip, varaus ir 
gana. O ką jus čia turite — ar 
ką perkate, ar parduodate? — 
klausia jis manęs.

Aš Jurgis Spurgis — sa
kau. —Nuo šio laiko esu ge- 
neialis Bridgeporto žinių, mini- 
steris, ir ką gera ar blogo nu
girstu, tuojaus pranešu “Nau
jienoms”.

— Hm., tai, reiškia, jus ra
šote apie visokias surpraiz pa- 
res ir kitokius peibalius, o pas
kui mamos ateina į bučernę ir 
plėšia akis, kad buk bučeris jų

MIRĖ SENAS CHICAGIETIS
Gruodžio 6 d. Oak Forest, 

III., po sunkios ligos mirė Mo
tiejus Vitartas, 66 metų am
žiaus. Paliko seserį Marijoną 
Kuicą, kuri gyvena Waukegan, 
III.

Vitartas buvo vienas seniau
siųjų cliicagiečių, nes šiame 
mieste jis išgyveno apie 37 me
tus.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gruodžio 12 d. Iš Eudeikio kop
lyčios, Vitarto kūnas bus išly
dėtas į Šv. Kryžiaus bažnyčią, 
o iš ten į šv. Kazimiero kapi
nes.

Didelė Beskių 
Vakarienė

Rengiama Lietuvių Tautiš
kos Parapijos, nedėlioj, gruo
džio 11 d., 3501 So.,Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare. Ska
niai pavalgysit ir turėsit daug, 
juokų. Moters malonėkit atsi
nešt dideles beskes. Įžanga 
visiems Veltui.

Komitetas.

Įpgjgfcos FAMOUS THRIFT CORNFgS

The Store o f Satisfaction.__ ______Th e _ ________ ,

12*Stfeet Stote
HALSTED 51.***’*** ROOSEVELT ROAD

i

Krautuvės Valandos 
nuo 9 ryto iki 9 vak.

DVIGUBOS STAMPOS
— prisidengę kaip dar niekad pirmiau

Patenkinti jūsų reikalavimus — ar tai kas link dovanų arba rei
kalingų dalykų namams ir dėl asmeninių vartojimų — mes pa

sirengę parduoti jums pigiau!
Mes turime prirengę daugelio tūkstančių dolerių vertės tavorų. Mes suteiksime 
jums patarimus kokias dovanas pirkti ir turėsite didžiausią progą nusipirkti do
vanas, jei jus pirksite iš anksto — DABAR! ši didelė krautuvė bus labai užvers
ta darbais šį sezoną — išrodo, kad mes turėsime daugiau darbo šiame sezone, 
negu kada nors pirmiau. Ir kodėl ne? Viskas yra pas mus prirengta dėl Kalėdi
nių pirkinių ir tokios vertės tavorai, kad kitos krautuvės visame mieste negali 
susilyginti. Vėl dar mes primename — PIRKIT Iš ANKSTO — PIRKIT PA- 

NEDĖLYJ!

Triner’s
Bitters

EUKIR
Bitim-me

Vynas 
68c.

$1.10 vertės

3133 So.Halstid St. *■ Ph<m» būvami am

LIETUVIŲ AUDITORIUM
PIEŠIAM dailės ir komercijos 

piešinius, išrašas (signs), rašom 
paprastas ir auksines. Taipgi kas 
myli pasimokyt ’ piešti, galit prisi- 
rašyt dabar.

— imkite HILL’S Cascara-Brotnidc-Qui- 
nine. Pribaigia šaltį i 24 valandas, ne* 
atlieka ketgrius reikalingus dalykus sy
kiu. Sustabdo šaltį, sulaiko karštį, ati
daro vidurius, suvikrina sistemą. Nepa
sitikėkite mažesniu pagelbininku, nes šal
tis dalykas rimtas. Gaukite HILL’S tuo
jaus!

$2.75 vertės! 36 colių juodas
Kostiumams Velvetas

Nepaprastai geros vertės Kostumas velvet tomis pigiomis kai
nomis. Gražiai dažyti ir dailiai užbaigti. Vien tiktai 
juodi. Todėl pigiai ir parduodam.

36 colių šilkinis satin 
Charmeuse

Tiktai juodas. Paprastai parduodamas 
$2 mastui, specialiai $1.22

SI.66

40 colių šilki
nis crepe

Šviesių ir tamsių spalvų, 
$4 vertės, <jįg, 1 9 
mastui

54 c. vilnonis 
Poiret Twills

Gražių vilnų maišytas 
siutams materiolas, gra
žus gabardines, gražus 
serges, verti <P 4 QC 
iki $4 mastui ■ avU

36 c. puikus Jacųuard 
marškiniams materija 
Visokių gražių efektų, neblunkamų 
spalvų, $1 vertes
mastui UvG

40 colių juodi 
chiffon velvet 
Išrodo kaip šilkas, pada
ryti Vokietijoj, gerai da
žyti 
tės, 
tui

paprastai $6 ver-
mas $3.50

Moterų ir vaikų nertinės 
vilnonės kepurės

Kaip tokios kurias moterys ri 
mokyklų mergaitės nori dėvėti 
šaltame ore. Yra daug spalvų 
dėl pasirinkimo. Tos kepurės 
parduodamos po 98c, 49c

dabar 

BALIUS IR ŠOKIAI
Lietuvių Moterų Dr-ja Apšvieta
Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 11,1927 v
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St.
Visi maloniai prašomi atsilankyti ir pasilinks

minti prie geros muzikos. Narės į Draugiją bus pri
imamos dykai.
Pradžia 6:30 vai. vak. Tikietas 50c

AUŠROS KNYGYNO VAKARAS
Nedėlioję, Gruodžio 11 d., 1927 m.

STRUMILOS SVETAINĖJ,
Indiana Avenue ir 107th Street

Pradžia 7 vai. vak Įžanga 50c ypatai
šis vakaras yra labai įdomus luo, kad jo programas yra ne

paprastai turiningas. L.S.M. Batelis sulis juokingų komedijų 
“žydas Statinėje”. 'I’aigi juokų bus “pilna bačka”. Muzikjalę dalį 
programų išpildys Jaunų Darbininkų Lygos Choras, po vadovys
te p-lčs Pečiukaitčs, ir Orchestra, po vadovyste J. Kenstavičiaus 
ir cliicagiečlų labai mylima dainininkė S. Krasauskienė.

I’aigi programas yra labai geras. Kas myli juokus, galės 
skaniai prisijuokti, o kas myli gerų muzikų ir dainas, galės pasi
gėrėti muzika. Gailėsis tas, kas šiame vakare nebus. Programų! 
pasibaigus bus šokiai. Muzika J. černausko.

Kviečia KOMITETAS.

JAUNOSIOS BIRUTĖS \ I 
Koncertas ir Balius:

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 11 d. J
LIETUVIŲ AUDITORIJOS MAž. SV. |

3133 Šouth Halsted St. $
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga tik 50c. $

Bus turtingas muzikalis ir vokalis programas: didelis or- g 
kęst ras ir daug solistų — piano, smuiko ir H. Po’ didelio ir gero ” 
programų bus šokiai didelio Jaunosios Birutės orkestro. Kviečia- 
me visus atsilankyti į šį musų jaunuolių vakarų. /

Vyrų 50% vilnoniai 
siutai

' Natūralių
? ,. vų nerti

žieminiai.
„ rankoves

ilgumo.
iki 46.

S1.99
pilkų 

union
Turi 

ir iki 
Mieros

siutai 
ilgas 
kelių

36

VAIKU SIUTAI
Dviem eilėm guzikų 
žeketai ir 2 kelnaitės

kurTokios rųšies 
pirmiau buvo par
duodami po $5.50. 
Tie siutai yra 
ryti kaip ir $5.50 ver
tės. Geros rųšies 
tamsus, 2 eilėm guzi
kų, 2 kelnaitės, mie
ros 7 iki* 14. Mes nu- 
piginom, nes pasirin
kimas nedidelis.

pada-

MOTERŲ DALINIAI Vilnonės veistos ir kel
naites, mieros 36 iki 46, paprastai C* 4 
$2 vertės, kiekvienas po I
VAIKŲ VILNONIAI union siutai, visokių 
stylių dėl vaikų ir merginų. Visi yra perfect, 
$1 vertės, visokių mierų. Specialiai CQp 
apkainuoti, kiekvienas po ūww

Moterų Vilnų Pančiakos
Vertės 

$1.00 
Pora

Pilnos raieros 
nes pančiakos, 
štai $1 vertes,
retai parduodamos, ju
odos, rudos ir oxfort 
pilkos. Paparstos ir 
didelės.

50c

Vyrų balti Broad 
eloth marškiniai

Daug moterų norės pirkti po 
kelis tuos marškinius savo vy
rams Kalėdinių dovanų. Visi 
gerai padaryti, su prisegamais 
kalnieriais, mieros 14 iki 18. 
Paprastai $2.25 rųšies, geri 
visais atžvilgiais - $1.69 
tiktai

MERGINU KAUTAI

▼ilao- 
papra-
pigiau

Vyrų kašmirinės pančiakos
Taipgi rayon ir vilnonės maišytos pančiakos ir gn 
žiu paternų. Vidutinio storumo, PC||
paprastai 50c porai

Nepaprastai pi-

Mieros 7 iki 14

Puikus kautai padaryti iš chinchilla, velour ir no- 
vclty matcriolo, naujausių sportiškų stylių. Kai 
kurie turi didelius kailinius kalnierius, kiti turi kal- 
nierius ir rankogalius, rudų ir pilkų spalvų. Kautai 
su pamušais, visų spalvų, nepaprasti.

kainomis

$5
Vaikų vilnonės pančiakos

Tokios pančiakos kurios užlaikys vaikų kojas šiltai.
Visokių spalvų, maišytos, juodos ir ” 0Qa

__baltos. Paprastai 50c. vertės Cvv



NAUJIENOS, Chicago, TU.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Atsakymas ir paaiš 
kiminas •

Žodis Stefanijai
Aš su tamsta pilnai sutinku. 

Jus sakote, kad vyrai galvijė- 
liai, o aš nesiginčysiu, jei jie 
užsiima su tomis karvutėmis, 
kuriąs vietoje* pieno duoda 
munšaino. Na, o tie, kai išsige- 
ria, tai nepajėgia nei barzdų 
nusiskursti. Taigi, tamstele, 
duok tiems vyrams vėjo. Jeigu 
viena negalėsi, tai ir aš padė
siu. Tik, meldžiamoji, atsar
giau, kad kartais nepradėtų 
moterys pykti už gadinimą biz
nio. Good bye! —Pustapėdis.

mame vaikų orkestre. .Aš tame 
netik nieko blogo nematau, l.et 
priešingai — duodu 
tiems 
ainiui

kreditą 
muzikantams, kurie jau- 
gJbsti prisipratinti mu- 

—J. L .Grušas.

Dar žodis Mortai

Cicero Dar apie madas

Auditorijos naudai, tyčia 
nežinios, apsilenkia su

liesiu tik tai, kur mano 
minimas. “Vilnies” 

Reporteris.

(šis siraipsnelis buvo pasiųs
tas “Vilniai”, Lot ji atsisakė 
talpinti, pareikšdama buk esąs 
oerilgas. —J. G.).

Aprašiusieji Susivienijimo 
Draugijų ir Kliubų ant Brid- 
geporto koncertą, rejigtą Lie
tuvių 
ar iš 
tiesa.

Čia
vardas yra 
280-me numeryje 
straipsnyje “Bolševikų lenkty
nės su tautiečiais,” sako: — 
Norisi patarti rengėjams, kad 
kitą kartą a pru bežinotų laiką 
Grušo orkestrai, nes ji perdaug 
suerzina žmones. Birbina iki 
žmonėms nusibosta 
muzikantai pavargsta.”

O “Vilnies” 280 nr. 
užima daugiau vietos

? negaliu ir supras
ti. ką .viorl-i nori pasakyti apie 
trumpas dreses ir tokius pat 
plaukus. Nors aš juokų formo
je pasakiau apie tai, bet Morta 
priėmė už rimtą kalbą. Well, 
jeigu taip, lai aš norėčiau žino
ti. ar visi žmones supranta žo
dį “progresas” taip kaip jį su
pranta Morta. Pasak jos, trum
pos dresės ir trumpi plaukai 
tai “progresas,” o ilgesnės dre-

ir patys i sės ir ilgesni plaukai — tai tur 
būt “reakcija.”

Tutkus i Bet duokim sau, šiandie plau- 
manęs: kai trumpi — tai “progresas”, 

kritikavimui. Jis tarpe kitko sa- o už pusės metų arba Į kiek 
kas ' ilgesnį laiką jau jie “užaugs” 

lai Luti-1 ilgesni — tai ir vėl bus ”pro- 
Jeigu pradėsime mie- 

ulyg moterįš-

Laiškai Naujienos 
Ofise

Brewster, M. 
Burogus, J. 
Bobrowith, J. 
Chevinskas, S 
Jankis, F. 
Frank, M. 
Krestovvski, M 
Lipauskicne, A 
Orr, I). 
Ploniene, M. 
Petrauskas, F 
Si uis tas, A. (2 
Sinith, J. 
šilinskas, J. (2 
Šimkus, K. 
Sapitlis, J. 
Sabeckis, J. 
Vasilius, J.

Žukas, J. (2)

JUOZAPAS DIMSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 8 dieną, 8:20 valan
dą iyto, 1927 m. gimęs Tau
ragės apskr., Kražių parapijos. 
Amerikoj išgyveno 22 metu, 
paliko dideliame nuliudime 
dukterį Prancišką Vabalienę ir 
giminės. o Lietuvoj moterį 
Barborą, 2 sūnų: Antaną ir 
Aleksandrą ir dukterį Juozefą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4511 So. Hemiitage Avė.

laidotuvės įvyks antradie
ny), gruodžio 13 dieną, 
va. ryto iš namų į šv. 
žiaus parapijos bažnyčią 
rioje atsibus gedulingo 
maldos už velionio sielą, 
ten bus nulydėtas j šv. 
miero kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius. Eudeikis, Tel. Yards

8:00 
Krv- 

ku-
* pa- 

o iš 
Kaži-

MOTIEJUS ŽIGAITIS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 9 dieną, 2:00 valan
dą ryto, 1927 m.,sulaukęs 40. 
metų amžiaus, gimęs Taura
gės apskr. Žvingių parapijos, 
Stukarčių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 20 metų, paliko dide
liame nuliudime seserį Marijo
ną Danišauskienę, švogerį Juo
zapą ir gimines, o Lietuvoj 
motiną, 2 broliu ir 2 seseris, 
Buvo narys L. D. K. Mindau- 
gio Draugystės ir Anutų Pa
šelpimo kliubo. Kūnas pašar
votas, randasi 4605 S. Hermi- 
tage Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyi, 
gruodžio 12 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš Eudeikio koplyčios j 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus pamaldos 
už vielionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Motiejaus Žigai-- 
čio giminės, draugai ir pažįs- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
.Sesuo, švogeris ir Giminės.

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

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

kliubas turėjo priešmetinį susi
rinkimą, kuris buvo šauktas at
virutėmis. Bet narių visgi ga
lėjo būti ‘daugiau, negu buvo 
susirinkime.

jeigu

susilankia panieką. — Grušas 
oasižiuri i laikrodį ir vėl plie- dykles dažnumu, 
kia; pastovi kiek, vėl pasižiūri 
ir vėl šutina savo
Bet jeigu publikai įgriso, jeigu 
komitetas, prasidaręs duris, 
įnašo užbaigti, lai jis nepaiso, 
bet dar kelis kartus pasižiūrė
jęs į laikrodį muzikantus ir 
publiką vargina.”

Visupirma turiu > tamstoms 
pasakyti, kad Grušo orkestras 
nrograme nedalyvavo. Grojo 
tik šokiams. Programą pildė 
Jaunuoliu orkestras. Kaip neva
dinate L. Kanklių 
navičiaus choru ir 
ra Šimkaus choru 
turėtumėt vadinti 
Orkestrą Grušo 
dėl to, kad pastarasis jį veda.

.Antra, Grušas jokių savo me- 
liodijų nešutino. Jaunuolių or
kestras grojo įvairių kompozi
torių meliodijas, bet ne Grušo.

Trečia, blogiausi ir buvo tie 
“patarimai” todėl, kad jie bu
vo ne vietoje. Vakaro vedėjas 
Klastauskas, patarė negroli nie- 

ir prašė, kad 
tris bertai- 
45 minutes, 

kad tai bus 
vedėjas teisi- 
pastatyti ant 
neatėjęs; esą, 

nesusirinkę, ir

Išklausius visus raportus ir 
atlikus mažesnius formalumus, 
eita prie naujos valdybos rin
kimo 1928 metams. Įlinkimas 
atlikta gan tvarkiai. Kai ku
rie seni valdybos nariai pasi
liko ateinantiems metams, bet 
tūlose kitose vietose įvyko per
mainų. Reikia pasakyti, kad 
valdyba likosi išrinkta iš labai 
veiklią narių ir gerai supran
tančių kliubo įstatus.

Pirmininku išrinkta L. Maku- 
tėnas, vice-pirm. J. K. Sla- 
lioraitis, nutarimų rašt. — T. 
Miller, finansų rašt. K. Jo- 
kubka, iždininku — John F. 
Šoris, kontrolės rašt. — M. Tri- 
bičius, iždo globėjais
naitis ir Grikšelis, maršalka — 
Arčišauskas, L. L. N. bendro
vės atstovais Stalioraitis, 
Jokubka ir Strumillo, spulkos

Dabar “Naujienose” eina po
lemika tarpe Mortos ir Pusta- 
pėdžio. Pirmadienyje atsiliepė 
Stefanija. Kodėl negaliu ir aš 
tarti savo žodį?

Nežinau kaip kitiems išrodo 
jų argumentai. Man jie išrodo 
vienpusiški, nes jie visi žiuri 
tik į vieną daljko pusę.

Pustapėdi, ar nebuvo mote
rų jūsų gentkartėje su nešva
riais kaklais, kad vien tik tin
ginių nešvarumą matote šioje 
gentkartėje? Ne visos juk mo
terys yra tingines. Pats žino
te, kad buvo visokių žmonių 
ir bus, ir geriausios Mados ne
pagerins visų. Taip ir jums, 
Morta.

O kai dc! trumpumo suknių, 
tai ar i 
pos u
gatves šluota 
rios svėrė apie 
rioms būdavo 
dešimtis mastų
ma, buvo gerai, kai vyrai, pa
vydėdami moterims garbes ir 
laisvės, neleido moterims būti 
lygiomis su vyrais. Bet dabar 
tos buvusios suknios išrodo pai-1 
kios, ir moterys negalėtų pa
krutėti jose. O krutėjimo rei- ‘ 
kia daug šioje greitoje 
gadynėje.

O jeigu Pustapėdis 
kartais žiūrėti į gražias,
tais į negražias kojas, tai 
gui nežiūri kur nereikia.

Jus gal sakysite, kad 
terys neprivalėtų vesti j
gundą silpnus vyrus pakelyje. 
Bet kam tie vyrai nėšio ją gar
bingą vardą, jeigu neparodys 
jo vertės. Ir kaip kitaip su-1 
žinosi žmogaus vertę, jei ne 
iš jo nugalėjimo kliūčių. Tai
gi, jei vyrai visi silpni ir 
gali save sutvarkyti, jie 
ne žmonės, ale gyvuliai, 
ačiū likimui dar yra “vyrų” 
sąulyje.

O štai Stefanijai: ar visi
rai girtuokliai? Man gaila tam
stos, jeigu nesi mačiusi gerų, 
tikrų vyrų. Gi sulig maža da
limi girtuoklių negalima visus 

o, teisti. Gal jus nesate mačiu- 
gauna pašai- j sios moterų, kurios verda ir ge-

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS
Pas J. A. Kass (Kazakauskas)
2045 W. 35th St., Chicago, III.

Parduodam deimantus ir kitokius auksi
nius daiktus, su dideliu nuošimčiu pigiau 
negu kitur. Taisom laikrodžius visokių iš
dirbinių; darbas garantuotas arba pinigus 
gruzinam atgal.

TAUPYKI? PINIGUS IR SVEIKATĄ
Paleidžiant mums išnaikinti įufcų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

Sta-

nėra patogesnės trimi
tas suknias, kuriomis 

kitados ir ku- 
10 svarų ir ku- 
sunaudota apie 
audeklo? Žino-

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

ko: “Kita 
kvies Grušo orkestrą, 
nai turi atidarius svetainę ir j gresas”. 
užleisti jį ant pagrindų, kad; ruoti progresą 
išsigrajytų, tuomet nevargins ■ kais plaukais arba sulyg mote-
oublikos. Gi kuomet pradėjus | riškemis dresėmis, lai vargšui 
programą jis — per valandą į “progresui” pasidarys taip kar- 
vargina muzikantus, — tai vi-' šta, kad jis, tartum munšaino 
siems įkiri ir vietoje pagirimo, i išsigėręs, ims sviruoti pirmyn 

" ir atgal sieninio laikrodžio ro-
ma tapo nutarta pastatyti pa
minklą ant kapo mirusio nario 
V. Survilo.

atstovu — 
pondentu -

A. Valantis, 
- T. Miller.

koręs

Beje, likiesi nutarta ta isyti
kai kurie konstitucijos punk-
tai. Taipgi didele balsu didžiu-

musų į

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

MK.MBKM
CHICAGO ftlAL ESTATE ROAPO

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.)
Telephones: Blvd. 06J1 arba 0774 

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

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
TIK TURĖK LOTA, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMA BE JOKIŲ 

DAMOKfiJIMO. NAUDOKITĖS PROGAI*

negali 
o kar-

le-
Paskui Morta sako, kad žodį 

melodijas, “epidemija” ji suprantanti tik 
kaip limpančios ligos įsisiūbavi
mą. Labai gaila, kad ji tik 
taip tą žodį tesupranta. Beikėtų 
iis suprasti ir kitaip. Pavyz
džiui, žmonės sako: kunigas 
savo pamokslais nuodija žmo
nių protą; arba: tu, asile! Ta
tai nereiškia, kad kunigas į- 
svirkštė žmonių smegenysna 
puodų, ir nereiškia, kad žmogus 
ištikrųjų pradėjo vaikščioti ke- 
’uriomis kojomis, Išsiaugino pu
sės masto ilgio ausis, ir įgijo 
kitas to visų niekinamo ketur
kojo sutvėrimo ypatybes. Tąi 
vra aštrus akcentavimas, kuris 
kalbininkų vadinama “hiperbo- 
;a” ar kitokiu keistu žodžiu, 
turinčiu betgi pilnas “pietines” 
teises rašliavoje.

Kad p-niai Mortai aiškesnė 
butų ši mintis, duosiu dar vie
lą pavyzdi, šiandie dažnai ga
lima nugirsti žodžius “bolše
vizmo epidemija”, “fašizmo 

Dabar daleiskime, 
turi trumpą sejoną, 
pamačiusi tą trum- 
nei naktį nemiega ir 
kad kaip greičiau

chorą Stepo-

,taip pat ne- 
Jaunuolių 

orkestru tik

ko “patriotiško” 
orkestras užimtų 
nius valandos, t. y 
Man pastebėjus, 
perilgai, vakaro 
nosi neturįs ką 
pagrindų, niekas 
birutiečiai dar 
taip toliau.

Todėl ir buvo 
ti laikrodin, kad 
ta laika. Komitetas davė ženklą 
sustoti ne duris pravėręs, bet 
per langą. Kai pastebėta komi
teto ženklas, tai su vienu mar
šu ir užbaigėm. Grojome viso 
10 minučių: pradėjome 5 vai., 
užbaigėme 5:40 v., o ne per 
valandą. Aš žiurėjau i laikrodį 
ir žinau.

Vieną gal būt padariau klai- 
|dą, kad paklausiau vakaro ve
ldėjo ,kuris prašė groti tris ber- 
tainius valandos, ir apie tai ne
pranešiau publikai.

Beje, Tutkus sako: “Jo toj 
orkestroj yra jaunuolių gerai 
valdančių instrumentus, bet su 
tokiu vedėju orkestrą simpati
jos publikoje negaus, nes ją 
supykina.” Toliaus jis sako: 
“Taipgi reikia priminti, kad jis 
garsina apie 50 muzikantų, 
kuomet su visais usotais, apie 
50 metų “jaunuoliais”, nesuda
ro nė pusės to skaičiaus.”

Kur tamsta, Tutkaus, taip 
mano garsinta matei? Girtis ir 
neteisingai garsintis — ne ma
no specialybė. Jaunuolių buvo 
25 ir du “usoti”. Keli jaunuo
liai kitą diiemą skundėsi, kad jų 
neleidę svetainėn ir reikalavę 
50 centų. Kieno tas “nesusipra
timas?” Juk su instrumentais 
atėjusius reikėjo Įleisti be 
tų, ne išvaryti.

Kas blogo, kad buvo pora 
muzikantų ne jaunuolių? 
“Vilnies” koncerte, Auditorijoje, 
grojo šeši usoti Kalkiaus veda-

reikalas žiurė-

cen-

Juk

šiame
rinktas
kliubo metinės
atsibus
Lietuvių

susirinkime likosi iš
kurni tetas surengimui 

iškilmės, kuri 
dieną vasario, 1928,
Li uosybes s vėtai nė-

keletas žodžių tarti 
kliuba. L. V. ž. P.c

mo-
pa-

’<ad Marė 
i Magdė, 
)ą sejoną, 
vis mąsto, 
<avo sejoną pakirpus (tą patį
galima pasakyti ir apie plau
kus), kad tik naują madą pasi- 
zijus, — tokius troškimus ir 
galima pavadinti epidemija.

O Mortai tai išrodo “progre
su.” Na, gerai. Aš jums nepa
vydžiu tų trumpų dresių. Pasa
kysiu net daugiau: gatvekaryje 
arba elevatoriaus vagone net 
imagu pažiūrėti į aptemtas plo
nomis pančiakaitėmis kojas iki 
kelių, o kartais ir gerokai au 
kščiau, ypač kai blauzdos gra
žios. Ale kas daryti, kai blauz
dos negražios? Nežiūrėti? Bet 
Dievas Įbedė akis kakton, o ne 
pakaušin. Be to, kam gi dresės 
tapo nukirptos, jei ne tikslu 
parodyti kojas kaip galima auk
ščiau?

Na, tiek to. Jus galite “pro
gresuoti”, kiek tik norite. Bet 
■eigų man iš ko galima pasi
šokti, tai aš turiu tokios pat 

kaip kad jus 
nepaisydaimas

kaip kas “epidemiją” supranta. 
Del manęs, jeigu kas nori, gali 
ir visai be dresės “progresuoti.” 

Šiuo ir užbaigsiu mudviejų 
“progresyvę polemiką”.

—Pustapėdis.

teisės juoktis, 
‘.‘progresuoti”,

Pašalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visoce aptiekoM—35c ir «5c puodukas ir 
dudelL Children's Musterole (lengves

ni forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Keikia 
apie patį 
kliubas yra skaitlingas nariais, 
taipgi gana tvirtas finansais. 
Nors ligonių paskutiniuoju lai
ku turėjo gana daug ir iš iž
do likosi išmokėta ne 
pinigų, vienok kliubas 
stovi, o į kliuba daug 
narių rašosi.

Kliubui 
rai, kaip 
50 centų 
sergantis 
pos ^10 savaitėje, taipgi pomir-1 ria tą patį skystimėli kartu 
tinęs išmokama $225.

Mano patarimas yra kiek-j 
vienam Į šį kliubą Įstoti, nes (Ras matyti nusigėrusią moterį, 
tai > yra vienintelis kliubas Ci- bjauresnis, negu matyt nusigė- 
ceroje, kuris moka'tokią stam-jrusį vyrą. Girtuoklė motina pa- 
bią pašalpą ir pomirtinę. ; lieka savo vaikučius vienus, pa-

Kliubo susirinkimai atsibūva' (į gieria, o vaikučiams leidžia 
kiekvieno mėnesio pirmą sek-į augti kaip jų jauni protai lie- 
madienį, kaip 1 vai. po pietų, I pia. Bet ar galima sakyti, kad 
L. L. svetainėje, Cicero, III. | didžiuma moterų girtuokliauja?

Mano linkėjimai ateinančiais Pati žinai, kad ne taip yra. Tą 
metais kliubui yra tokie: te-j patį 
gul šis kliubas tampa viena di-. vyrus. Tai tegul Pustapėdis sė- 
džiausių pašalpos draugijų Ci- di namie ir šeštadieniais ir sek- 
ceroje, taipgi stipriausiu tur- madieniais, vakare, tegul me
tu ir skaitlingiausiu nariais. Į gina rasti naujų kliūčių ma-

T. Miller, I dbms ir moterų papročiams.
3223 Crystal si., Chicago, \ III. — širšė.

mazai 
gerai 

naujų

ne
yra 
liet 
pa-

V V

priklauso taip v\Y 
moterys. Duoklės yra 
ypatai 
narys

į menesi,

i su vyrais?
Žinoma, yra biaurus daly

atima pasakyti ir apie

ĮSTOKIT ŠIANDIE Į MUSU KALĖDINĮ 
TAUPYMO KLIUBA

(CHRISTMAS SAVINGS CLUB)
Šitas Kliubas pagelbės jums sutaupyti savo pinigus ateinantiems 
metams, kuriuos gausite su nuošimčiu prieš Kalėdas ir galėsite 
pavartoti tuos pinigus kalėdinėms dovanoms ir kitiems jūsų rei
kalams. {stokit į vieną ar daugiaus iš musų patogių klesų. Prisi- 
rašykit dabar
Dabar geriausias laikas siųsti pinigus Lietuvon savo giminėms ir 
draugams, jei nori, kad nueitų prieš šventes. METROPOLITAN 
STATE BANKAS siunčia pigiai, saugiai ir greitai.

METROPOLITAN
STATE BANK

Pirmutine ix didžiausia Lie-yAo' 
tuvių Valstijinė Banka

Amerikoje
2201 West 22nd Street

Kampas Leavitt Street
Bankas atdaras šį vakarą iki

8:30 vai. vakaro.

Halsted Music Shop
1242 S. Halsted St.

Phone Canal 2706-2178
Dastatome i 24 valandas ir įtaisymas 

garantuotas
Atdara vakarais iki 9. Nedėlioj iki 3 p. p

Elektrinis šešių tūbų—Vieno kontrolio

E®®
Batteries Wf^Troub,e 

JnlOchargers 010Worry

*10 00 Down

Spėriai Low Terms!
Small Carrying Charge

$153
&
SS

Šis elektrinis šešių tūbų, vienu kontrolių 
Frashman Masterpiece yra puikios ver
tės. Yra padarytas stiprus cabinet ir tik
ro mahogany medžio.
Yra įdirbtas didelis eone speaker, teikia stiprų 
ir gražų balsą, šis priimtuvas labai gražus ir 
pagražinimas namams. Įrengtas, gatavas ope- 
ravimui. Turi naujus AC tūbas, nieko neveik 
dapirkti.

m; ..... ■ . k
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Tarp Chicagos
Lietuvių

!■ ■ ■■■■!■ I— —

North Side
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 226 kuopa laikė prieš
metinj susirinkimą, gruodžio 4 
d., kuriame išrinko sekamiems 
metams naują valdybą. Išrink
ta: pirmininku — Čepukas, vice- 
pirm. — Bugys, fin. rast. — 
1 larmonas, užrašų rašt. — J. 
Naujalis, iždininku — Semaš
ka, iždo globėjais — Kuprevi
čius ir Kadžius, maršalka — 
Bačiunas, organizatorium — 
Ifarmonas, ir daktaru-kvotėju 
Dr. A. Montvidas.

lai p pat kuopa nutarė pa
aukoti $5.00 velionies šerno pa
minklui pastatyti ir $10.00 ser
gančiam nariui, kuris jau ne
begali sau pragyvenimą pel
nyti.

Keikia pastebėti, kad 226 

kuopa bujoja pusėtinai gerai 
ačiū josios darbščiam organi
zatoriui Hormonui, šiame susi-
rinkime prisirašė prie kuopos 
keturi jauni nariai, kurie yra 
Amerikoj gimę, lai yra labai 
pagirtinas žygis, kad ir šioj 
šalyje augęs jaunimas pradeda 
įvertinti S. L. A. svarbą.

— J. Naujalis.

Viikar buvo kilęs gaisras pia
nų sankrovoj kertėj Milvvau- 
kce ir North gatvių, kuris pri
darė didelių nuostolių. 'Pečiaus 
gaisrą pavyko užgesinti kol jis 
nespėjo pridaryti didelių nuo
stolių ir kitiems to didelio na
mo gyventojams. —L.

PRANEŠIMAI
Draugystė Lietuvos Dukterų laikys 

priešmetinj susirinkimą, nedėlioj, 11 
d. gruodžio, 1 v. po pietų, paprastoj 
svetainėj. Visos draugės neatbūti
nai turit pribūti, nes bus renkama 
valdyba 1928 metams.

Rašt. Vik. Kazlauskas.

Dr-stės Meilės Lietuvių Amerikoj 
priešmetinis susirinkimas įvyks su- 
batos vakare, gruodžio 10 d., 8 vai. 
vak., 1927 m., J. Savicko svet., 1900 
So. Union Avė. Visi nariai būtinai 
atsilankykite, šiame susirinkime, bus 
renkama valdyba ir įvairios komisi
jos sekantiems metams. Taipgi ran
dasi daug svarbiu dalykų aptarti.

Kviečia Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny j, gruodžio 12 d. 
1927 m., 8 vai. vakare, Auditorium 
svetainėj, po num. 3133 So. Halsted 
St. Gerbiamieji direktoriai ir drau
gijų atstovai pribukite laiku.

Nutarimų raštininkas.

Bridgcport. Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo priešmetinj su
sirinkimą, nedėlioj, gruodžio 11 d., 
1 vai. po pietų, Mark White Sq. 
svet., prie 29 ir So.Halsted gat. 
Visi nariai-rės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptaiti ir rinkimai val
dybos. Raštininkas.

SVARBI PASKAITA
Sekmadieny, gruodžio 11, Lietu

vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
10:15 vai. ryto įvyks svarbi paskai
ta temoje “ŽMOGUS”. Kas nori pla
čiau susipažinti su žmogumi sykiu 
ir save labiau pažinti,malonėkit at
silankyti į paskaitą.

—GYVENIMAS

Sekmadienį, Grd. 11 šių metų kai 
8 vai. vak. Rayiuond Institute 816 
\V. 31st St. įvyks labai rimtas pro
gramas. Bus gerų kalbėtojų, kurie 
aiškins svarbius gyvenimo dalykus; 
taipgi tikime turėti gerą muziką. 
Kviečiame visus, kurie geidžiate ge
resnio gyvenimo, ir prakilnesnius 
dvasios, ateiti. Mes užtikriname, kad 
aplaikysite daug naudingo dėl savo 
sielos.—Komitetas.

Jaunosios Birutės koncertas ir ba
lius bus sekmadieny, gruodžio 11 d. 
7:30 v. v., Lieutvių Auditorijos maž. 
svetainėj. Bus didelis ir turtingas 
programas, o paskui šokiai. įžanga 
tik 50c. Visi kviečiami atsilankyti 
pasiklausyti musų pačių jaunuolių.

— Komitetas.

Draugyste šv. Petro ir Povilo 
Town of Lake. Visi draugai bukite 
ant priešmetinio mitingo. Bus rin-! 
kimus naujos valdybos, anl 1928 me
tų. Mitingas atsibus gruodžio 11; 
d., šv. Krvžiaus svetainėj.

— Valdyba.

Gorfield Parke Lietuvių Vyrų ir 
Moterų pašeipinio kliubo priėšmeti- 
nis susirinkimus įvyks nedėlioj, gr. 
11 d., 1927 m., 1 vai. po piet;. j 
La\yler Hali, 3929 W. Madison St. 
Visi nariai malonėsit neatbūtinai at- I 
silankyti. — Rašt.

Dr. L. Vėliava Amerikoj No. 1 
laikys priešmetinj susirinkimą gr. 
II, 1927 m., paprastoj svetainėj, j 
Draugai J r drauges malonėkite atsi
lankyti, o bes nauja valdyba renka-. 
ma ant ateinančių metų 1928. Daug 
yra svarbių dalykų apsvarstyti.

— Sekr. J. Dubicki. 1

D ra ūgy b t ės Lietuvos Balsas atsi
bus priešmetinis mitingas, gruodžiu 
12 d., kaip 12 vai. dieną, Schlitz 
Hali. Nariai būtinai turite būti, nes 
bus rinkimas valdybos ir daug nau
jo dėl pagerinimo draugijos bus 
tarta — neatsilankius bausmė $1.00.

— Pirm. Kaz. Braževičius.

18-tos apielinkė. SLA. 129-tos 
kp. jaunuolių skyriaus susirinkimas 
j vyks subotoj, gr. 10, 1900 S. Union 

: Avė., J. Savicko svet. 2:80 vai. po 
pietų. Visi jaunuoliai malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime.

— Pirm. Paul Tupia.
i (
j Metiniai Prij uostiniai šokiai, ren
gia Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
Švieia, Nedėlioj 11 d. Gruodžio-Dec. 
1927 m., Chięagos Lietuvių Auditori
joj, 8133 So. Halsted St. Pradžia 
6:30 vai. vak. Tikietas 50c. Kuri 
turės jvairesnj žiurstą, ta gaus do
vaną. Dovanos yra kelios. Pirmas, 
antras ir trečias praisas.

Kviečia visus
Komitetas.

.......... .. i - i —m i m ................ ...

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CIIICAGO, ILL.

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

S. D. lACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza muotojas
2314 W 23rd PI. 

Chilago. III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau 
kti, o mano darbu bu 
site užganėdinti.
Roosevelt 2^15 - 251b

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Kornp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave< 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero, 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Nuliudimo valandoje 
suteikiam geriausį pa
tarnavimą. Palaidoji- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 rybo iki 4 po piet 
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.

"TIrgėlionis
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St,, Kooin 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141 /
Pylos visuose teismuose. -— Ab- 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Lcavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare.
Sereūoj ir Pfitnyčioj nuo 9 iki 6. i 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Lietuviai Advokatai Lietuvės Akušerės

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

A. 1. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedelio ir 1

Petnyč.ios.

Tel. Yards 6423
Mockus & Licberiuan ;

L’ETUVIAI ADVOKATAI 
756 W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

optometristas

LIETUVIS' AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- i 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisinga^ akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Bo įlevard 7589

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 Kenwood 1752
Praktikuoja 20 metų

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METŲ PAURIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

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

Phone Canal 0523

JUSI) AKYS

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

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

Dr. C. Michel
L1ETUVYS OPTOMETRISTAS
3433 So. Halsted St.

A. VIDIKAS-IULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai orakt 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 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki ' 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

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

Viršui Universal

State Bank .... 
Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6610 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868
________ CHICAGO, ILL.__________

' DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

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

Tel. Kenwc )d 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo Griki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wallace Street

Telephone Republic 0083

Or. V. B. Milaszewicz
Dentistas

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

Cor. RockvvclJ St.
CIIICAGO, ILL.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswu:k 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1330 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CIIICAGO, ILL.

Res. G600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURŲAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Telephone Hcmlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

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

CHICAGO;

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuu 9 ryto iki 9 vakaro.

Ncdėlioms nuo 11 iki 1 pu pietų

Lietuviai Daktarai

DR. MAR6ERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

K Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S’o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIMURGAS 

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

DR. HERŽMAN--
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ’r chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir .Laboratorija: 
1025 W. 18lh St. netoli Morgan St. 
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Bou.evard 6488

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V a 1 a ų d o s: 

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

TELEFONAS CANAL 0464

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

4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

CLASSIFIED ADS.
______J
Educational

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsimo jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpu laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliąvi- 
ma mokinama privatiškai uniyersite- 
lą baigusio instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu, Mokslas 
baigtas bus pripažintas svarbiausių 
universitetų Chicagoj.

Phone Van Buren 2130

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresiies darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
čiui Darbą surandame $20.00 ir S40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
lauglaus.

SCHOOL 
1507 W. Madtson Street 

FEDERAL AUTU ENGINEEK4NG

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos

šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLA 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDĖJ

Visą dieną 
Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais ir Petnyčioms 

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

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite jsiraSyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- į 
te. abelnai ir visose mokslo šakos* , 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

MisceHaneous 
____  5 Įvairus 

*•
24 Mčntsiai Išmokėjimui 

Įvedam namų apšildymą, plumbin 
ąą olselio kaina.

J. KLEIN and CO. • 
4548 Cottage Grove 

Tel. Drexel 3407

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

ELECTRIC KONTRAKTORIIJ
Seniausias ifc lietuvių, kur dued; 

užganėdinimą. Įvedam elektros drt 
tus, motorus, taisom elektros reik 

rrenys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc
2522 So. Halsted St., Chicagt

Phone Victory 7452

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIČNIS, Sav.

LIETUVIAI, kam jums šalti Šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvešime į jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė- 

; nosiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą plum- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W 
Grand Avė., Berkshire 1321.

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87t0

Chicago

BIZNIERIAI

Kalendorius dėl biznierių ga
liu dar padaryti. Malonėkit, ku
riems kalendoriai reikalingi, pa
tys atsilankyti arba pašaukite 
mus, o mes prisiųsim žmogų su 
sempeliais.

AUŠROS KNYGYNAS
3210 'S. Halsted St.
Phone Victory 1266

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus 
Mokame

Augščiausias kainas 
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Miscellaneous
Įvairus •

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

PATENTAI, COPYR1TED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. 8CHRAEDER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

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

Vakarais pagal sutartį.
Įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse 
i ______ i.--------------------- ------ ---------- -

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

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

Financial
Finansai-Paskolos

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted S-t., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso 

IR MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
Vieš skolinant $100, $200, $300, kaip 

tik parankiau dėl jūsų 

lies darome taipgi ę, 2 ir 3 morgi- 
■ ius !abai pigia kaina. Pasimatykit 

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

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

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

Pirmi,' antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION
Kapitalas $500,000.00 

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

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. L0WITZ 

318 So. Dearborn St.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

2-RUS MORGICIUS 
Padarome į porą dienų 

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

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

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

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

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ 
ŠVENTĖMS?

PINIGAI PASKOLAI. Padarysi
me 2 mažus moigičius už jūsų na- 

: ma N. \V. Šide, nebrangiai, be įmo- 
kčjimų, matykit mus pirma.

ADVANCE HEALTY CO., 
4916 Irving Park blvd.

(Cuntiuucd on page 8)



Šeštadienis, Grnod. 10, 1927

i or Reni Business Chanccs
Pardavimui bizniai

NAUJIENOS, Chictigo, TU.
—i.

Financial
Finansai-Paskolos

(Continued from page 7 >

TURIME pinigų 2 moi\, 
arba N. W. side, 4%_ komiso, 6% 
nuošimčiu, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 4528 Lawrence Avė, 
Tel. Palisade 6016.

Furniture & Fixtures
i i .ii Rakandai-ĮtaisaiBEKERNĖ rendon arba pardavi-------- ------- ------ — —— ------

mui. Su visais fikčeriais. Biznis iš- VERTI $1500 Už $275
PARDAVIMUI Montana kanarkos 

game. kimtoria 1750 W' 21 Ph lr Wood Sfc
ryčių setas, 4 šmotų walnut miegrul- j 
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio 

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

Misceilaneous for Sale
įvairus Pardavimai

—:--------- — dirbtas per 14 metų. Priežastį par-
orgičiams, N. davimo patirsite ant vietos. (J136—►

38 Archer Avė. Summit 105.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, geras biznis, maišytų tautų ap
gyventa vieta. 6747 S. Westera Avė.

Personal
Asmenų Ieško

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinams arba merginoms. 
<
3301 Potomac Avė. Špaulding 9207.
Gan!apšildomas, E^glh

pa-,

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINĄ GIJA, $5 

Turiu 45 metų nat yrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydvti, atsilankyki! 
pas mane. Mano pilnas iŠegzamina- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pasakys po galutinu 
išegzaminavimo — kas jums yra.

RENDON kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų su valgiu arba be 
valgiu. 3343 So. I.owe Avė. 2 fl.

KAMBARYS rendon. Apšildytas, 
vienam ar dviem vaikinam, su ar 
be valgio. 7140 S. Maplevvood Avė.

DAKTARAI tėmykit, rendon 6 
kambarių fialas, tinkamas dėl gydy-; 
tojo arba dentisto, galit gyventi iri 
ofisą turėt ant virš aptiekus. 2557 
W. 69 St.

Business (Jhances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 8 kėdžių barbernė, 
i senas jęeras biznis. Pigiai, 10722 S. 
Michigan Avė.

PARDAVIMUI soft dring parlo- 
i ras su fikčeriais, geras biznis, vokie
čiu apielinkėj. Savininkas turi du 

’ . 3526
Lincoln Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
geras biznis, lietuvių ir lenkų apgy
venta apielinkė. Arti dirbtuvių. 
4622 So. Westem Avė.

20 \V. Jackson Blv., 
netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. 
Imkit elevatorių 

( Ilk AGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAI darbo prie namų. Esu 
senvva miteris, turiu gerų patyri
mą. A. Jakst, 2632 Wr 23rd St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai_______

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 
/akarais.

2 šmotų parloro setas, $25
2 šmotų prikimštas setas, $20 /bkniuTtm^^
Lovos, $2
Dresseriai, $5 ir daugiau . ____  f «T . . . .. ji;- • j • PARDAVIMUI Soft Drink Par-Indams cabinet, ir daugiau i iorst 4539 So. Marshfield Avė. Tel. 
Victrolas, $5 ir daugiau
Kaurai, $2 ir daugiau
Pastatomos liampos $3

daugiau
4 kambarių rakandai, $189
Gasiniai pečiai,. $6 ir daugiau
Angliniai pečiai, Bufetai,

Congoleum patiesalai,
daugiau.

SCHWARTS BROS.
STORAGE

640 E. 61st St.
l’tarninko, Ketverge i

Subatos vakarais.

M

PARDAVIMUI
ov. iv

Boulevaud 10206.

PARDAVIMUI grosernė ir delika-
11 tesen krautuvė, 4 kambariai pagyve-į 

, nimui. .Labai pigiai, ,1010 W. 69 St. Į

ir

ATIDA LIETUVIAMS 
DREIVERIAMS

Viena didele perkraustymo įstai
ga Chicagoj turi vietos dėl keletą 
vyrų važinėtis su trokais pagal kon
traktą, 
lionės. 
vyrams.

Atdara 
ir

Atliekamos ir tolimos ke- 
Geras uždarbis tinkamiems 

__ Jei turite $1500 ir mokate 
važinėtis su. troku, tai yra puiki pro-

nuolatinj darbą.
UNITED FORWARDING CO.

400 N. Green St.
Klauskit Mr Brach

ga uždirbti daug pinigų ir turėti

RŪBŲ valymo ir taisymo krautu
vė pardavimui lietuvių apgy ventoj 
apielinkėj. Greitam pardavimui, 
apleidžiu miestą. Pigiai. 2640 West 
69 St.

Real EsUte For Sale

TAS YRA VERTAS
$500

Atsineškit su savim. Pirkit tie
siai nuo statytojo, 99 ir Morgan, 3 
nauji moderniški bungalow, 5 di
deli kambariai, stikliniai porčiai, 
aržuolo trimas, litas 33 y 125, 
$7850, įmokėti $1000, kitus išmokė
jimais. Netoli H. 1. ir Halsted. K 
KLOOSTEBMAN, budavotojas, 7945 
Prairie; Stevvart 8730.

Real Estate For Sale 
_____ Namai-žemė Pardavimai

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šiL 
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiurėkit 9926-52 Ndrmal avė. ar- 

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

Farms For Sale
__ Ūkiai Pardavimui

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

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri 
nis namas, !
f urnas, 3983 Vernon
$5,000,
H. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- 
ing Road. Tel. Boulevard 7769.

2 vanos, elektra, naujai
' ” i Avė., kaina 

su mažu cash {mokėjimu.

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite šį skelbimą mes duosime jums . 
$1000 pigiau bile už kokią gražią i) į 
naujos mados murinę bungalow, vis->

FARMA 157% akrų, Melrose, Wis 
Yra 7 arkliai, 10 karvių, 4 telyčios 
18 kiaulių, 19 paukščių, 
Visos reikalingos farmų 
Upė bėga pro šalį, ir ežeras 
pat farmos. Mainysiu į 2, arba 4 1 
pagyvenimų namą.

Atsišaukit
POVILAS PETRULIS, 

3017 W. 58 St. 
Prospect 3491

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

I kas yra moderniška. Geriausia barge- i 
’ genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma-! 
tykit mane šiandie. M R. HULL, 3801 I

K A TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO 
KO NEBENORI 
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
? garažas 
arma 

morgičius
MES DUOSIME 

KĄ NORI 
GREITAI

'"mašinol' N- <***<>"' Ave-'Tel. Irving bttl. MUSŲ KOSTUMERIAI 
‘ 2™ arba* *4! MAINYSIU bungalows arba

į 2 ‘flatų namą j farmą, lotą, ar atvažiuok —
r m ' l. dvknibiznį ar kitą namą.

• 2031 W. 35th St. 
Lafavctte 0909

Help Wanted—Malė
Da r b i njn k ų Reiiki a

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

Reikia mokėti lietuviškai ir! 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bu-

Atsišaukit asmeniškai ir at
sinešk it su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor * Gar 
10857 Michigan Avė.

Išpardavimas 
Bargenai 

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai

$800 grojiklis pianas, 100 ro- j 
lėlių ir cabinet, ...................... $1251

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

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

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

pigiau už cash
Tie instrumentai yra visi geri ir; 

los ir turime tuojau iškraustyti ta 
vorą. Atdara vakarais iki 9 vai.

Englewood Piano 
House

6512 So. Halsted St.

Iš

RAKANDAI nauji ir vartoti. 
Duofold setai $95, vvalnut mieg- 
muimio setas, $79, kaurai, vai-1 

.gomo kambario setai, 
Ivictrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

GREITAM pardavimui grosernė ir 
Į delicateessen krautuvė. Senai iš
dirbtas ir pelningas bzinis. Parsi
duoda dėl nesutikimų šeimynoj. 3245 
Parnell Avė. Tel. Michigan 0724.

GERAS PIRKINYS
Bučernė ir grosernė parsiduoda 

Biznis išdirbtas per 16 
Parduosime už pirmą gerą

pianai,.
' pigiai.
i tų. r
1 siūlymą.

Savininkas
2419 W. 69th St.

-z Tel. Hemlock 8099

me- 
pa-

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3

IIP insLi-uinentui vra vi-i kc-.i ix šmotų mahogany setui, rankorhis iš-1 
jilnai garantuoti Mums reikia vie- ‘lūžinėti frėmhi, kainavo $350 už 

....................................  x i! --į. $100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio,' prjvati§k0 namo, geroj 
kainavo $135 uz $5u, 4 šmotų riešu- , jahaj pelningas biznis bučernė ir gro- 
tinis miegruimio setas, kamavo $250 serng su muro namu, daug kas gar- 
už $95, springsai, matracas, liampos. sjna - ...

DIDELIS BARGENAS 
MAYWOOD, ILL. - 

Parsiduoda arba išsimaino 
geroj i

Co.,

PARDAVIMUI—5338 S. Union av.
9 kamb. medinis namas, 6 kamb. ap-1

PARDAVIMUI ar mainymui 2 Į ačioj, 3 aukštai, gasas, elektra, vana ' 
I flatų arba bungalo ant uždaryto ka-Į aukštas skiepas, cementuota ėlė, kai- 

! O, I ‘ 
Chicagos 

šaukit savininką, 
P. URŠAUSKA 

Beverly 7506

dykai 
sveiki 

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

Canal 4960
7 KAMBARIŲ medine cottagd, 3

biznio ar farmos su staku netoli! na $5000, jmoket $1800. matykit sav. kambariai apačioj ir 4 viršui, gail
ingos. 5338 S. Union Avė. Tel. Yards 6494. ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200;y VI AJ A.1C4VUO, VJrkVC*! j WV V j

---------------------------- ------------------- įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš- 
SAV1NINKAS tdri paaukuoti nau-. mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 

ją namą, 5 krautuvės, 6 ofisai ir 19 ' EVERGREEN REALTY CO . 9201 
flatų prie Archer ir Hamilton ir 35lSo. Westem Avė., Tel. Beverley 7330 
St., skersai kelio nuo Archer Mid- Pastatysim ant jūsų loto be jmo- 
West Teatro. Įplaukų $24,000 j rne- kėjimo_ lnle kokį bungalovv arba 2

tų paskola. Turiu parduoti tuojau,' ......---- ------------ ------------------------- —
matykit, M r. Svveeney, Sąginaw 7901 _ _ ...
_____ 1___________ I.___E_______ LOTAS 25x125, geras biznis, ran- 
n*nn*u)MTTT m • u f (lasi Prie st- Charles Rd., 1 blokas PARDAVIMUI —- Turi būti par-u vakarus nuo Manheim Rd., geras 

Ave- P 'pirkinys už $2400, cash. Imkit 
8«> St. 185x264 uz $35,000, turi ture Westchester “L” iki Bellwood Avė 
ti $10,000 cash, 25x1.25 pne Cicero stoties. w. S. BOOLS CO., Phone 
Avė., netoli 61 St. $1,900 cash, Box 
55, Argos, Indiana.

4 FLATŲ BARGENAS!____ ___________ _
prie C7 St.. netoli Champlaine Ave.,l‘us" P1™’ m°rKi«ai $105,000, 10 me-JlatO "amo- 
4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply- 
tų, moderniškas, garu šildomas, 
$4,000 cash, kaina $17,500. TURI 
BŪT PARDUOTI ŠĮ MĖNESĮ.

i H. J. Coleman and Co.
5857 So. State St.

' Tel. Wentworth 5702 Bellvvood 4818.
PARDUODU 11 flatų po 4 kamb. 

į muro namą, pečiais šildomą, ant 58 PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

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

MES turime ant rankų keletą gra- 
.. ............. ...v i žiu ir modernišku 2 flatų namų, tik
įsi flat. įsrendavoti. $36,000. į taj $1500 įmokėti, o kitus kaip ren- 

i da. Taipgi turime bugalo\vs ir lo- 
Pasimatykit su mumis šiandie 

1 metų senas, dėl gero pirkimo, savininkas, 7519 
arti 63 gšat. Sol Halsted St. Radliffe 2520.

minn *int • ****•*'■* <illl
•miplinkpi ! 8at. arti Ashland Avė. Benuos $390 
.rnsiv.r.J’ mėn. Visi flat. išrendavoti. $36,000.

1 • J (Ift.
4 flatų, 5 kamb. muro namas o tų.

, nau yra narai j Ldlifomia A> <. L . .... ----
Savininkas parduo- Pigaus kaip kaštuoja budavotojui. | . .... v ..r , i nnn —-

Indomaujanli j
z 6345 So. Cahfornia Avė.

uz $95, springsai, matracas, liampos. gjna Syk Įr pameluoja, bet apie . 4. •> Karnų
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedelioj biznio pelningumą Tamsta gali lr 4 ,, fM garažas, 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- persitikrinti pats, kad yra tikrai j aI.1^. Lalifornia Av 
age, klauskit MR. iPVING, aukso kasyklos. Savininkas parduo-! į,!^us kastu
-------------------- -----------------------------da iš labai svarbios priežasties, ka-1'p'’OOO cash.

PARDAVIMUI pigiai kietoms an- • t ros čia netalpinsiu.
2 fl gante atsišaukti.

’ P. M. SMITU,
4457 So. Talman Avė.

Tel. I4ifayette 0455

KIMBALL grojikliai pianai, biski ' glinis pečius naujos mados, 
vartoti, su benčiumi ir roleliais, $85. 3214 So. Halsted St. 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland '

; Avė. 1 fl. front. ' ... _ . . .----------------------------- ' Gruodžio mėnesyj tiktai i
100 EIJECTRIC Radios, 6 tūbų, Atsinešk su savim šį skelbimą,

KAMBARYS ant rendos vienam ■‘♦mg'-ąs kol jų 
vaikinui be valgio, 171H S. Halsted ‘u> de) ISmokejimo, 1,23 So. Ashland 
St., 2 fl. Avenu<!- •'

Furnished Rootns mes

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin 

ką žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
te, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADE1KO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

PARDUOSIU savo $700 grojiklį 
pianą už $110, suoliukas, roleiiai. 
6136 South Halsted Street, Ist 
floor.

2 FURNlšIUOTI kambariai ir va 
na rendos, privalis įėjimas.

5320 So. Honore St.
Ist flat

FONOGRAFAS IR 
VARGONAI, 

atiduosiu abudu už $45. 
6133 So> Halsted St.

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

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

ir aukščiau
3 tikri walnut miegi uimio setai $65 ( £
4 šmotu walnut miegruimio se

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

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, victrolos, 

radios, pianai, dreseriai jr bufetai.
Schwarts Bros.

Storage Co.
640 E. 61 st S t.

$35

j MAINUI 2 flatų, mūrinis namas; 
mainysiu ant farmos arba biznio, 

l norėdami išmainyti farmą ar
BUČERNĖ iuiiledaunė, trokas. Biz-1 biznį, kreipkitės j>rie 

nio apie $1200 i savaitę, šventadie
nių biznis apsimoka pats per save. 
Parduosiu pigiai, 1750 W. 63 St.

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted st.

Victiry 4898

kokį

NAUJAS 19 apartmentų namas, _• 1 9  _ \Y _ • O • _1 • 1 • i *• 
namas dviejų kampų, 4 krautuvės^ 
17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 

’mor, 400 
akrų farma į Taylor, Wis., 2 lo
tai į Niles Center, 2 lotai Noyth- 
brook, 1 lotas 2140 S. Iloman Avė. 
Mainysim į tų ką jus turit.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
(Lieju vaikinų, su štynui apšildomas, i 
o fl. 3231 So. Emernld Avė.

RENDAI kambarys vaikinam arba j 
ženotąi porai su visais patogumais. 
Karštu vandeniu šildomas. Gali vir
tuvę vartoti, 3425 So. I.eavitt St. 1

i'DAI kambarys dėl merginos 
vaikino. 3122 So. Wallace St.

RENDON kambarys garu šildo
mas, vyrui, be valgio, 830 W. 34 St.

RENDON šviesus kambarys vaiki
nui ar merginai. 193Į Canklport Av.

DIDELIS šviesus kambarys — 
rendon vienam arba dviem vaiki
nams arba merginoms. 1 fl. front. 
3309 So. Union Avė.

Specialis Kalėdoms
Išpardavimas

Holton C. Melody Saxophonas, si-1 
labruotas, skrynutei, gold bell $40 monstruotos ir pertaisytos,

Buescher C. Melody saxophonas,' daugiau arba , išmokėjimais, 
idabruotas, skr

Holton Cornei 
nutėj. gold bell ..

Holton trumpet,
’ ell, skrynutėj <J.

raneuziskas Bb Boehra 
klarnetas, iš šono atidaromoj 
nutėj ....

Holton
gold bell, skrynutėj ......................  $5 j
Banjo Ukulelės, specialiai apkainuo- • 
tos ..........     $6.50

Mes turime daug kitokių bargenų Į 
?j skelbimą ir jus gausite prie kiek- 
dėl pasiūlymo. Atsineškit su savim 
vieno nupirkto instrumento DYKAI 
naudingų dalykų.
Geo. C. Diver Music Co.

315 S. Wabasb Avė.

RENDAI kambarys vyrams, vedu
siai norai, su valgiu arba be valgio. 
703 W. 21 PI. iš fronto.

For Rent

$15
• $6i

sėmė, kampinė krautuvė prie biznio'
1 gatvės. F...........................  ’ '

'■ ' bv.čeris. Telephbne Virginia 1873.

PAiDAVIMUI bučernė ir gro-

Parduosiu todėl, kad nesu
Kalėdų Bargenai

SINGEF, siuvimui mašinos, de- j 
utšj, gold* bell $40 monstruotos ir pertaisytos, $10 ir! 
Melody saxophonas,' daugiau arba išmokėjimais. Atsi- j 

■ynutėi, gold bell $65' neškit šį skelbimą gausite 2% pi 
t, sidabruotas, skry- giau, 4251 Cottage Grove Avė.

...................... $25 —--------------------------------------------- i 
sidabruotas, gold • SAMPELINIAI rakandai 50% pi-1 

................. | Qrjau> Metalines lovos specialumas. j
sysiernos matrasai, springsai, visokį rakandai 

P'^ia5-$.)0 BOYSEN SAMPLE FURNITURE i 
trombone, sidabruotas, rnMPANV

. 6335 So. Ashland Avė.
Buvus California Sample Furn. Co.

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

Cash arba išmokėjimais.
T. W. COLBERT 
344 Plast 71st St. 

Triangla 4113’

Automobiles

PARDAVIMUI Groseme ir Rūky
tos mėsos krautuvė. Geroj apielin
kėj. 2557 W. 39 St. arti Rockvvell St. 
Tel. Lafayette 8974.
----------------------- H------------------------

PARSIDUODA štorelis arba jieš- 
kau pusininko, moteries arba vyro 
su patyrimu restauranto biznyje. 
1435 So. Sangamon St.

PARSIDUODA grosernė ir delica- 
ttessen krautuvė. Gerai išdirbtas 
biznis. 4356 So. Mozart St.
~PARSIDUODA”groscimė ”arTi""ša- 

pų. Parduosiu pigiai. Priežastis — 
turiu dii bizniu. 3832 Lowe avė.

PARDAVIMUI bučernO; apielln- 
kė apgyventa lietuvių ir lenkų. Biz
nis geras. Parduosiu, nes sergu.

1632 \V. 471h St.

3—4 KAMBARIŲ ir krautuvė, 
kampinis namas, geroj vietoj dėl 
soft drink parloro, visokių tautų 
kolonijoj, tikris aukso kasyklos, 
parduosim arba niainysim į lotus 
arba grosernę, kaina $12,500.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
moderniškas, mūrinis garažas, ne
toli karų, parko, bažnyčios, mo
kyklos arba parduosiu į 3—4 kam
barių mūrinį namą.

2—6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
namas platus lotas, rniderniškas, 
gatvė cementuota ir apmokėta, kar
što vandenio šiluma, parduosiu ar
ba mainysiu į ką

(i KAMBARIŲ 
bungalovv, 2 karų mūrinis garažas, 
kampinis lotas,

nors mažesnį.
naujas mūrinis

BEKERNĖ 
dviem vyram 
Wa!lacc St.

pardavimui, darbo 
rendos $16, 4515

-—:------- -------------------

SALDAINIŲ krautuvė, parduodu 
pasažieriu Chevrolet I visai pigiai; taip pat yra ir kamba

riai, 1927 W. Cnicago Avė.

PARSIDUODA Soft Drink Parlor 
su fixtures. 2702 W. 47th Str.

PARDAVIMUI 2 tonų Chevrolet į 
trokas, taipgi 5 pcoaoioi,

I Sedan, šių metų, pigiai. Kreipkitės. 
V. S., 2554 W. 69 St.

Misceilaneous for Sale
įvairus Pardavimai

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

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

F. SELEMONAlčIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chięago, III.

ANT RENDOS STORAS ■ ■ ............i ■ -............................. =
2624 West 69 St. ir Talman Avė. Furniture & FlXtureS

kampiniam name, muro name, pagy- i Rakandai-Itaisai
venimas 5 r. moderniškas. Randasi1 ——--------— ---------------- -
ant Southside. paranki vieta, viso- Aftan
kiam bizniui išsirenduos už prieina- c
mą kainą, šaukite Sandelyj

p. m. smith, Rankančiai ir Kaurai
4457 So. Talman Avė. JŪSŲ KAINA

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

126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio;
valgomo kambario setai, $35 ir dau- į viršf aukštos "rųšies'""vilnonių 
-'"H* • .v . • m s i • i oveikautų. I? ’13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai ir! dar- pei-viršjs.

$15—$20
Ateikit tuojau

Gražus 3 ir 4 kambarių 
metai, 4956-58 VVentvvorth Avė. Vi 
si kambariai dideli ir šviesus, 
čium šildomi. Viskas naujai 
ruota ir išmalevota, elektra, 
transportacija.

Matykit
MR. SAWICKY, 

210 W. 50 St.
1 fl. dėl raktų 

Apžiurėkit tuos flatus l 
tuojau.

apart-

Pe- 
deko- 
gera

RENDON 5 kambarių faltas, pe
čiais kūrenamas, 4434 S. Cuifomia 
Avė.

giau. i

mahogany miegruimio setai. $40 ir 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 ir 
daugiau.

75 Covvell ir šiaip pavienių 
!ų $5 ir daugiau.

68 pastatomos liampos $3 ir 
giau.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIU 
MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ 
RIE TURI BŪT PARDUOTI 
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

Atdara vakarais iki 10, nedalio
mis

karštu 
šildomas, moderniškas, 
arba mainysiu į lotus, 
biičcrnę bile kur.

3—5 KAMBARIŲ ii' 
kampinis namas, 2 karų

vandeniu 
parduosiu 
grosernę,

GERAS PIRKIMAS vyrui ar mo
teriai. Esu priverstas parduoti ar i 

, partnerį priimti. Turiu du bizniu, o 
! vienam sunku apžiūrėti Ice Cream į 
parlor ir saluną. Galite pirkti kat
rą norite.

Salimas randasi: 1248 Corroll Av. 
ir kampas Elizabeth.

Ice Cream Parlor: 3864 So. Hal
sted St. Tel. Boulevard 9264.

PARDAVIMUI grosernė, senas, 
geras biznis, netoli lietuvių bažny
čios Brighton Parke, pigiai, telefo
nas Lafayette 8032.

Vyru O verkautai
Olselio Kainomis

Atsakantis išdirbinėtojas turi per- 
. vyrų 

Del šiltesnio oro pasi- 
. Turi būt išparduoti 

Kainos yra mažesnės negu ! 
pardavėm j dideles

tuoįau.
kad mes juos i------
krautuves visoje šalyje.
....... Visų Mierų — Visų spalvų 
$25.00 kautai po .
$29.50 kautai po .
$35.00 kautai po .

. $39.00 kautai po .
į?*;- $50.00 kautai po .K I I - * » t •

kres-

dau-1
$13.75
$16.75
$19.75
$22.75

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir bučernė 

ant didžiausios biznio gatvės Brid- 
geporte. Biznis išdirptas per 35 
metus. * .
romą apyvarta apie $4,500. 
uiikėjuj greitas pardavimas, 
duosiu cash arba mainysiu ant 
Chicfegoj.

Atsišaukit į
Aušros Knygyną 

3210 So. Halsted St. 
Bo.v 259

Biznis išdirptas
Cash biznis, į mėnesį da- 

Geram 
Par-1 
loto

KU- 
NE-

iki 6 vakaro.
Available Storage

7732 Stoney Island Av.

PARDAVIMUI bučemės fikčeriai, 
$24.75, ’ce boksas, ice mašina, regdsteris, 

_ . seifas ir visi kiti dalykai. I. Pet-
Veikit greit, nes yra aprubežiuotas ( rauskas, 3348 So. Halsted St. 

skaitlius.
Kirschman Bros.

237 So. Market St.
3rd floor

Išpardavimas prasidės rytoj.

PARDAVIMUI kendžių ir dry 
, goods krautuvė; priimsiu mainais lo- j 
1 tą arba automobilių. 1978 Canalport 

Avė.

llZlUdAO 1 «/ updl IIIHIII y

KAS ieškot bargenų Marųuette pasirinkimas North Side apielinkėj, 
Park kolionijoje, štai yra pas mus i 
45x125 lotas prie Marųuette Road 17 apartmentų, 3 ofisai, 
su visais improvementais, apmokė- bungalow, Edgchrook Ma 
tas. greitam pardaviihui kaina tik 
$3,500.

Lotas ant 69th St. prie Campbell
Avė. su visais 1 improvnientais ap- 

į 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. Western Avė. 

Republic 5550

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinktoj apielinkėj.

I PARDAVIMUI spaniškas bunga- 
Iow, kampas, 50x125, Edgchrook 
Manor, netoli Devon ir Forest Pre
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER
J103 Belmont Avė., Pensacola 9319

$1000 CASH BARGENAS ir lengvos išly-
Nupirksite modernišką presuotų gos. Beveik nauja 6 kambarių 

plytų, 2 flatų, prie 60 ii Lafayette. Ijiinp-įilovy jr dvieili karu uara- 
furnas ir pečium šildomas, 5-6 kam- ® .
bariu, yra elektra, kieto medžio ŽUS, galima nupirkti lengvais 
f£nnyS- Serame styvyje, kain« išmokėjimais arba už cash< 
$9500 greitam pirkėjui. Didelis at- •' .
piginimas jei atsinešite šį skelbimą Bungalovv randasi Marųuette 

H’ 5857LSMStateAst C° Manor prie boulevarų ir gat- 
Tei. Wentworth 5702 vekarių. Parsiduos $1,500., pi-

—-------------------------------------- giau negu verta. Del informa-
$250 pigiau jei jus veiksite tuo- cijų kreipkitės

jau. Apžiurėkit tuos gražius bunga- G, .
iow tuojau. Jus galite kraustytis į, 6409 So. Kedzie Avenue 
vieną musų puikių bungalow, kurie 
randasi netoli Mavquette 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 $Ž00 įmokėti. Phone Hem
lock 8300, 6858 S. Ashland Avė.

$1000 CASH

GERI AUSIS bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600. cash $800. Atsi- 
Saukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 789 E

krautuvė, 
i-Kci.i,j.i.... 1...1.1...., m ..v.. garažas,
aprubežiuotij apielinkėj, nėra kom- 
peticijos, bučernė su namu, par
duosiu arba mainysiu j 2—3—4 na
mą, geroj apielinkėj.

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

Phone Hemlock 8099.

, NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO namas ant Archer 

Avė. su 3 Štorais. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant 2-jų flatų namo, 
ctottages arba lotų.

IŠSIMAINO kampinis bizniavas na
mas su bizniu. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant 4 flatų namo Mar- 
ųuette Manor.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 4 
flatais, mainysiu ant cottages to- 
liaus iš miesto, priimsiu bučernę, 
lotus, automobilių kaipo pirmą {mo
kėjimą.

IŠSIMAINO puikus garadžius, la
bai geroj biznio viętoj, mainysiu ant 
didelio namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 2 
flatais, mainysiu ant privatiško na
mo.

IŠSIMAINO 18 flatų namas, mai
nysiu ant garadžiaus, gasolino sto
ties, road house, lotų arba ant ma
žesnio namo.

IŠSIMAINO 2 kampiniai lotai ant 
Archer Avė., Willow Sprinąs, gera 
vieta dek road house, gasolino sto
ties, maipysiu ant rezidencijos lotų 
arba bile kokio biznio. Su virš mi
nėtais mainais atsišaukit greitai, kas 
pirmesnis, tas laimės.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phonc Lafayettd 5107

Tikrai Gražus Namai

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

Taktai keletas dolerių įmokėti 
kitus kaip rendą.
Jei jus ieškot namo 
Pamatykit šitą 
NAUJI f 

rezidencijų 
tų plytų, 
sijos, karštu 
2 naturalės 
skiepe, kita
baryje. Tile stogas, 
porčiai, Frigidaire 
franeuziškas 
gražiai padabintos, vieno
presuotų plytų garažas, 
50X32. Į vakarus 
VVilmettę Lake Avė. iki 
nėr Road. Wagner keliu į

Waukegan 
Lake Avė.

o

kambariu 
presuo- 

konstruk-
namai, 
plieno 
vandeniu šildomi, 

ugnavietės, viena 
frontiniame kam-

uždaromi 
ledaunė,

pleisteriavimas, 
karo 
lotas 
nuo 

Wag- 
šiau-

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500. 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
deli, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ba flatini namą, tik biski įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
GARAŽUS, porčius, cementinius 

šalvtakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per 4tris 
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 didelė* 

, krautuvės su skiepu. 6—4 kamba- 
4 karų garažas, 

Šiaurę iki rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėjimą. Mes pastatysim bun- 

Glenview, III., galow, 2 flatų namą ant jūsų loto 
-- - , arba musu loto tik biskį įmokėjus.

3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634. 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 Atsineškit šį skelbimą, nuleisim 5 

nuošimčius.

rę iki namų arba
Ilnarl i Vi T .uVo Avp

į rytus iki Wagner’ Road, pas-1 ^ul“pv'Ament0SL
kui Wagner Road į 
namų. II. F. RITTER and CO 
Wagner Road,
Telefonas Glenvievv 224, arba

So. Halsted St., Box 1005.
KAMPINIS namas, krautuvė iš PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 

fronto, 7 kamb. flatas aukštai, dalį namas su garažium. Puikioj apielin- 
pinigais kitus išmokėjimais, sav. 3935 kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 

S Kedzie Avė. į krautuvę užpakalyj. 10520 So. State St.
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(Šis-tas iš lyginamosios

valstybės politikoje ir jos eko
nominiame gyvenime”.

Tolinus kalbėtojas nurodė 
ekonominę ir politinę Europos 
valstybių padėtį, kur darbinin
kai ir Profesinės Sąjungos yra 
persekiojamos. “Italijoj, Ispa
nijoj, Lenkijoj, Lietuvoj ir Ru-_ 
sijoj”, sako kalbėtojas, “Prof. 
Są-gu ir unijų veikimas ne tik 
nėra toleruojamas, bet tiesiog 
ardomas, ten ekonominis gyve
nimas ir politinę padėtis yra 
nepastovi.. Tos šalys, patekę 
po fašistinių diktatorių, smunka 
ir jų atietis yra miglota. Ang
lijoje, kur amatinės unijos,taip
gi yra kapitalistų neigiamos, 
ten senoje ir kultūringoje vals
tybėje taikos ir ekonominio 
gerbūvio nėra, politikė kova 
verda ir gali baigtis revoliuci
niu sukilimu”. Taip tai kalba 
žymus Amerikos ekonomistai.

Iš Telegramų unijos raporto 
matome šį faktą: Amerikoje 
Prof. Są-gų kontroliuojamų 
bankų randasi apie 40. Geležin
keliečių unijos sudaro stipriau
sią finansinę darbininkų jėgą. 
Vien tik Locomotive Engineers 
turi suorganizavę 27 banKus J. 
V. Amerikoje ir Kanadoje; Te
legrafistų unija 1934 įsteigė 
savo banką St. Louis, Mo., su 
Itapitalu $500,000.00. Nūnai to 
banko apyvartą siekia virš 
$7,000,000. ir su kiekvienu me
tu augh sparčiai. Apart to, 
Prof. Są-gų apdraudos organi
zacijose (fraternity) ižduose 
randasi virš kelių desėtkų mi
lionų dolerių. Bendrai brolijos 
ir apdraudų kompanijos, kurios 
yra kontroliuojamos Prof. Sa
gų, valdo apie 15 milipnų dole
rių. Bet šioje srityje tik pra
džia padalyta. t
Kapitalistai bijos Prof. Są-gų 

finansinių jėgų ir politikos
Tiesa, kad sustiprėjime Ame

rikos darbininkų-amatninku fi
nansų ir Prof. Są-gų darbinin
kų progresyvio veikimo Ame
rikos politikoje, kapitalistai nu
mato sau nemalonius dalykus. 
Suprantama, kad kuomet dar
bininkai bus šalies valdžios 
kontrolieriais, tuomet “lobyis- 
tams” (kapitalistų agentams) 
bus atimta gale duoti įsakymus 
šalies vyriausybei. Tuomet vy
riausybė bus atsakominga ly
gia visiems šalies gyvento
jams, teiks lygias privilegijas. 
Dabar, kol kapitalo trustas tu
ri uždėjęs savo ranką ant tū
lų aukštų valdininkų, supran
tama, jie turi taip daryti, kaip 
jiems jų bosų yra išakyta. To
dėl Amerikos kapitalistai nū
nai konkuruoja su Prof. Są-gų 
veikimu kaip ekonominiame 
taip ir politiniame šalies pro
grese. žinoma, kapitalistams 
yra lengviau negu Prof. Są-gų 
darbininkams, nes kapitalistai 
Amerikoje jau ne trys dešimt 
metų gyvuoja, bet arti šimtą. 
Jų kapitalas siekia kelių de
šimtu bilionu doleriu.* «

Pavyzdžiui, pereitų mętų no
minacijoms ir rinkimams į J. 
V. Senatą kapitalistai išleido 
virš $500,000,000 savo politinei 
agitacijai, kuomet darbininkai 
išleido tik 27> virš minėtos su
mos. Illinois valstijoj Smith’o 
kandidatūrai kapitalistai išleido 
arti miliono dolerių, Penn. val
stijoj Vare nominavimas ir iš
rinkimas kapitalistams lėšavo 
virš dviejų milionų ir nei vienas 
šių kandidatų dar nepasiekė J. 
V. Senatą.

1 >
Evoliucija unionizmo Amerikoj 

ir jos tėvas E. Debs’as
Išsivystymas Amerikos unijų 

ir prof. sąjungų turi ilgą ir 
labai tragingą istoriją. Laik
raščio straipsnyj aprašyti Ame
rikos darbininkų ir prof. sąjun
gų evoliucijos istoriją negali
ma. Keli tomai knygų tam 
klausimui pašvęsta, o medžiaga 
dar nėra išsemta. Aš noriu tik 
priminti tą faktą, kad Ameri
kos darbininkų garsusis vadas 

(Tąsa ant 3 pusl.)Į

kiu bu d u pramones įstaigos ne
būna suparaližitiotos. Tad aiš
ku, kad Pro f. Sąjungos valsty
biniu atžvilgiu yra naudingos 
ir pramonėje, bet tuo labiau 
tam, kad išvengus “naminių 
karų”, kurie iš politinio ir eko- 
niminio atžvilgio šaly yra ne
naudingi.
•Prof. Sąjungų stiprumas ir 

ju ekonominė būkle
.Amerikos kapitalo magnatai 

gerai žino, jog darbininkų vie
nybė yra ne tam, kad kenkti 
pramonei, bet tam, kad apsau
goti savo interesus ir apsigy
nus nuo kapitalo magnatų iš
naudojimo. Suprantama, geras 
patriotas fabrikantas ar šiaip 
industrijos magnatas, turintis 
daugiau supratimo, negali neig
ti unijas, nes jos yra pamatinis 
akmuo valstybės pramonės prę- 
dukty viskame darbe ir taupu
me. Bet faktas yra tas, kad 
darbdavis (kapitalo magnatas) 
nuolat nori išnaudoti darbinin
kų fizines jėgas savo naudai, 
nepaisant to, kad tokiame atsi
tikime darbininkai tampa ver
gais ir šalis nukenčia (lėliai vi
sokių neramumų. Kita svarbi 
priežastis, dėl kurios kapitalo 
magnatai netoleruoja organi
zuotus darbininkus, yra ta, kad 
unijistai, pasiremdami šalies 
Konstitucijos patvarkymais, 
moka ginti savo teises. Be to, 
augant jų organizacijoms, tuo 
pačiu laiku auga ir jų kapita
las, kuris su laiku užima svar
bią rol^ šalies pramonėje. Sa
kysime, darbininkų bankai juo 
tolyn, tuo svarbesnę rolę pra
deda lošti. /

Arrierikoje Prof. Sąjungos ne 
labai senai atsirado, vos keletą 
desėtkų metų atgal. Dabar-gi 
unijas galima rasti kiekvienoje 
pramonės šakoje, išskiriant 
plfeno ir automobilių industri
jas, kur darbininkai didžiumo
je dar nėra organizuoti. Svar
biausiose pramonės šakose, k. 
t., anglių kasyklose, transpor- 
tacijoj, spaustuvėse, valgomų 
'daiktų i)’ avalų-drapanų išdirbi- 
ipe darbininkai ir amatninkai 
jau yra susiorganizavę.

Prof. Są-gos Amerikoje ir 
Kanadoje jau turi kelis milio- 
nus narių, apart to, jų kapita
las (ir jų bankų įdėliai) šian
dien siekia apie šimtą milionų 
dolerių.
Prof. Sąjungų bankai gerai gy- 
vuoja. Ekonominė unijistų 

būklė
\ Telegrafų Unijos konvencijoj 
geg. mėn. St. Louis, Mo. daly
vavo virš šeši šimtai atstovų iš 
visos Amerikos valstijų ir Ka
nados. Konvencijoj, ypart i- 
vairių Prof. Są-gų vadų, buvo 
daugelis svečių kalbėtojų, k. t., 
pramonininkų, industrialistų ir 
ekonomistų. Visi jie savo kal
bose pareiškė, kad šių dienų 
ekonomine padėtis Ajnerikoje 
yra gera ne tik pasiturinčių gy
ventojų, pramonininkų-indus- 
trialistų, bet ir darbininkų ger
būvis (prosperity) šimtą kartų 
yra geresnis, negu bile kokioj 
kitoj šaly pasauly. Tatai esti 
todėl, kad Amerikoje darbda
viai ir darbininkai kooperuoja 
pramonėj; kooperavimas at
siekta tik per organizuotus 
darbininkus ir jų vadus. Ginčai 
ir visokį nesutikimai yra pra
šalinami arbitracijos keliu. 
Laikraščio “Labor” (išeinančio 
Washington, D. C.) redaktorius 
EdWard Keating, autoritetin
gas ekonomistas, savo kalboje 
pareiškė: “Amerikoje ekonomi
nė gerbūvio padėtis pasilaikys 
tol, kol Prof. Są-gų . veikimas 
bus nevaržomas. Prof. Są-gos”, 
jis sako, “atstęvauja didelę da
lį musų geriausių specialistų, 
nuo kurių priklauso progresas 
musų pramonės ir industrijos. 
Judėjimas organizuotų darbi
ninkų politikoje ir kooperavi
mas jų pramonėje ir industri
joje reiškia progresą musų

Palyginus tų religijų turinį, mi
tus ir legendas su kitomis reli
gijomis, „paaiškėjo jų giminys
tė. Religijų sąryšis visame pa
sauly pasirodė labai nuostabus. 
Dauguma Europos religijų su
jungė su senovės Indijos, Persi
jos ir Frigijos religijomis bend
ru ariečių religijos vardu. Tų 
religijų vakarinė šaka — Ari
jos ir Persijos religijos — davė 
Magižmą ir Masdaizmą, iš ku
rių išsiplėtojo Manichceizmas ir 
dabartinis Parsizmas. Iš se
novės Indijos religijos kilo 

, Hinduizmas ir

Prasidėjęs dar pereitame 
šimtmety rimtos šventojo rašto: 
kritikos ir analizo darbas, suį
domina mus savo griaunamuo
ju pobūdžiu, šitas darbas nu
švietė krikščionybės kilmę ir 
sudėti ir leido išspręsti klausi

ai’ turi krikščionybė ne- 
kilmės pėdsakų, ši- 
papildė ir patvirtino 
mokslai, kuriuos ra- 
dvasia sukurė XX 

. lygnamosios religi- Brahmanizmas, 
j°S, \r lyginamosios ,mitologijos(Budizmas: frigiečių religija su- 

? *darė pereigą tarp persų ir grai
kų. Rytų senovės ariečių reli
gijų šaka sukurė senovės ven
dų, germanų, keltų ir kitų re
ligijas. šios vėliau užleido vie
tą religijoms 
graikų, romėnų, lettoslavų, te
utonų, galų ir kitų. Semitų re
ligijos buvo senovės arabų ir 

iš kurių pietuose kilo 
•Mahometanizmas, ir babilanie- 

Tais liūdnais mokslui laikais įjU( asiriečių, hebrajų, l'inikie- 
Kčių ir kitos religijos šiaurėj. 
Egiptiečių religija greičiausia 
susidarė išsiplėtojus didžiajai 
Viduržemio juros žmonių rasei. 
Prieš jos skilimą į ariečius ir 
semitus. Kiniečių konfucioniz- 
mas-ir taoizmas, japonų Schin- 
to ir finų religijos sudaro tre
čią grupę. Visos šitos pasau
lio religijos liko suskirstytos; 
šioj eilėj nebuvo apleista ir 
krikščionybe. Lyginamosios re
ligijos tyrinėtojo artimiausias 
ir svarbiausias uždavinys ir yra 
atvaizduoti tą vieningumą, ku
ris apima visų šitų religijų šei
myną ir suvesti jų .turinį prie 
bendros versmės, šitas uždavi
nys gali būti išspręstas tik pa
lyginus kiekvienos religijos 
tradicines legendas. Jeigu turi
nio atžvilgiu randame daug pa
našumo tarp tų religinių lege •- 
dij. tai tikrumos įstatymas ver
čia mfts galvoti apie bendrą jų 
kilm0. Lyginamoji religija šiuo džius krikščionybei, ir tuo bu 
klausimu ir susirėmė su kril 
čionybe, bet 
teko laimėti 
šviesa ėjo iš 
štų. Visos 
buvo stropiai ištirtos. 
Vedos liko taip gerai žinomos 
tyrinėtojams, kaip ir pati Bibli-j 
ja; kinų Y-king ir persų Zen-; 
da-vesta 
mos. 
sikiečiu 
atrastas

mą, 
\ gamtiškos 

ta darba 
kiti nauji 
cionalizmo 
amž., t. y

mokslai. šitie mokslai davė I 
teisingų priemonių ištirti 
tiems elementams, iš kurių su 
sideda krikščionybės pagrin
das, t. y. jos šventoji knyga Bi
blija. Nes iš tikrųjų, kai mok
slui neleisdavo šitų elementų ir 
šiaip Biblijos turinio analizuoti, 
tai galima būdavo skelbti apie ] 
jos stebuklingą kilmę ir išsiplė- sabėių, 
toj imą. . 1

apie kitas religijas kalbėdavo 
niekinamai. Panašiai, kaip ka
daise senovės graikai ir romė
nai, ir krikščionys vadindavo 
visas kitas religijas barbariš
komis. Buvo įprasta žiūrėti į 
kitas religijas, kaip į tolimas ir 
nelygias krikščionybei. Tik pra
džioj XIX amž. kai kurie Baž
nyčios rimtesni protai, nustebę 
religijų tyrinėjimo išdaviniais, 
ėmė laikytis platesnių pažiūrų. I ✓

Dabartiniu laiku bešališkas 
mokslas apima ištisą religijų ir 
jų šventųjų knygų eilę ir įžiūri 
jos? tik atsitiktinių laipsnio, 
bet no rūšies skirtumų. Tačiau 
tie įvairus skirtumai nesurado 
kliūties istorikui, ir jų galutinis 
ištyrimas atranda bendrą religi
nių mitų versmę ir toji versmė, 
be abejojimo, nėra kokia nepa
prasta. Tokiam religijų tyrinė
jimo <l«xi-bvii žymiai padėjo kal
bų ir rasių mokslai, t. y. fijplo- 
gija ir etnologija. Lyginamo
sios filologijos atsiradimas iš
kėlė reikalą mokytis tų kalbų, 
kuriomis parašyti nekrikščio
nių tikybos šventieji raštai. Il
gą laiką filologai buvo pratę 
tyrinėti tiktai lotinų ir graikų 
kalbas, ir jų mitologijos išlygi
namosios filologijos darbai bu
vo menki ir nežymus. Hebra
jų kalba, turinti tik perpus re
liginio pobūdžio, buvo nuošaliai. 
Į Sanskritą, Zendą žiūrėdavo 
niekinamai, kaip i rinkinį ne
naudingų ir žalingų tradicijų, 
i ačiau pradžioj XIX Bopp’as 
sukorė tikrą filologijos mokslą, 
naudodamas Sanskritą lygina
majam metodui ir tyrinėdamas 
ariečių ir indoeuropiečių -kal
bų santykius. Bopp’o darbas 
buvo toliau išplėstas J. Grim- 
m’o ir Poff’o ir kitų žymesnių 
mokslininkų pirmoj XIX amž. 
pusėj. 1866 m. šleicher’is žen
gė didelį žingsnį tolyn iš dalies 
išradęs ir sukoręs giminingą 
kalbą, iš kurios kyla 
persų ir daugumos europiečių 
kalbos. Nuo to laiko šis dar
bas ėjo sparčiai. Etnologija, 
pasiremdama keliautojų prane
šimais ir filologija, analizuoda
ma ir lygindama kalbas su
griovė tas miglotas ir klaidin
gas žinias, kurias religija rėmė 
slopindama mokslo progresą.

Europos rasių

vis tik
mokslo dvasiai, 

visų pasaulio kra- 
šventosios knygos

Indiečių

(Atlantic artd Pacific! Photo] z

Vestuvės studentų Aubrey^ Roselle ir p-lės Haldeman Julius, kurie apsivedė taip vadinamu “drau
gišku apšivedimu”. šalę jaunosios stovi jos* tėvai—rašytojai ir knygų leidėjai E. ir Marcet 
Haldeman-Julius. Prieky jų kiti vaikai, o užpapaly jaunojo tėvai ir jų draugai ir giminės.

i r ta 
gulin-

senovės religijose, iš kurių ki
tos pasiakė net civilizacijos pra
džios laikotarpį. Iš tikrųjų, min
tis apie didį karžygį arba' die
vą išganytoją, gimusi dievo 
įtaką iš nekaltos mergelės, yra 
viena iš bendriausių mitologijos 
pradų. Meksikos išgelbėtojas 
Quetzalcoatl gimęs iš vyriausio 
dievo Tetzeatlipoca ir mergelės 
Sochiųuetzal; skandinavų Odin 
iš mergelės Friggo, graikų Dio
nyzas iš dievo Zeuso ir merge
lės Semele; frigiečių Attis iš 
mergelės Nana. Visoj Ameri
koj, Europoj ir Azijoj tuo keliu 
gimę dievai visur buvo ger
biami ir nė vienas kultas riebu-' 
vo taip išsiplatinęs kaip “Dan
gaus Karalienės” arba “Dievo 
Motinos” kultas. Net tenai, kur 
senovės legendos kalba apie iš
tekėjusią motiną, ji laikoma ne

nuo jo mirties iki Evangelijų džiaugsmingai švęsdavo Dioni- 
pasirodymo. Net tų legendų zo (Bacchuso) gimimą, 
smulkmenas randame daugely dieną kunigai rodydavo 
senovės religijų su kuriomis vė- čio pintinėj arba ėdžiose dieviš-
liau judaizmui teko turėti san- ko kūdikio paveikslą. Egiptie

čiai tą pačią djeną švęsdavo jų 
dievo išganytojo Horuso gimi
mo šventę. Jų šventovėse gulįs 
ėdžiose dieviškas kūdikis būda
vo rodomas Išartu su' deivės pa
nos motinos Izis ir šventų gy
vulių paveikslais. I torus buvo 
gimęs iš vyriausio dievo Ozirio 
ir panos Izis, kuri pagimdė kū
dikį kelionėje ir įturėjo jį pa-, 
slėpti nuo galingo ir pavydaus 
karaliaus pykčio. Persų • tikyba, 
iVIithrąizmas, kuri buvo labai 
paplitusi visoj. Romėnų Imperi
joj ir kurios šventovių tada ga
lima būdavo aptikti beveik vi- 
sose tos imperijos kraštuose, 
švęsdavo savo išganytojo Mi- 
thros gimimą gruodžio 25 die
ną. Jų iškilmės su žibančiomis 
žvakėmis, 'smilkalų durnų debe
siais ir puikiais rūbais apsivil
kusiais kunigais, laiminančiam 
duoną ir vyną altoriuje, prime
na mums katalikiškas vidur
nakčio pamaldas Kristaus gi
mimui pagerbti. Toliau į pietus 
tuo pačiu laiku visa babiloniečių 
šalis švęsdavo dievo Tammuzo 
(arba Adoniso) gimini 
šiai buvo šiaurėj, teuf
Europoj, kur per didžiąją Yule 
šventę —• saulės dievo gimimo 
dieną — musų protėviai puoš
davo savo namus ir šventoves 
įvairiais žalumynais.

Net didžiausias tokių gimimo
gi protinga laikyti istorijos at- legendų smulkmenas randame 
žvilgiu ko vertus tokius padavi-1 
mus? Tokią pažiūrą neginčija-j 
mai remia lyginamoji religija. Į 
25 d. gruodžio buvo Bažnyčios 
pripažinta Kristaus gimimo die
na stačiai todėl, kad tą dieną 
buvo švenčiama Romėnų Impe
rijoj, kaip gimimo laikas pusės 
tuzino kitų 
vų.

Yra gerai 
nai keldavo 
Saturnui pagerbti, nuo 17 iki 24 
d. gruodžio (Saturnalia). Sa
turnas buvo dievas aukso am
žiaus žmonijai ir tikėjo, kad jis 
vėl sugrįš ir gims iš nekaltos 
mergelės gelbėti žmonijos nuo 
vargo, kaip ir yra išreikšta gar- 

stamento, nuo pasakojimų apie singame Virgilijaus veikale: — 
Kristaus gimimą, gyvenimą ir 
mirtį, kurie laikomi svarbiausia 
naujos religijos dalimi ir die
viško apreiškimo įrodymu, šian
dien yra aišku, kad šitie pada
vimai yra paskolinti iš kitų, re
ligijų ir pritaikinti Kristaus gy
venimui, pritaikinti laikotarpiui

tykių. Pažiūrėję, ką kalbėjo 
nekrikščionių religijos apie sa
vo dievus išgelbėtojus, randame 
nuostabią eilę lygiagrečių Kris
taus gyvenimui įvykių. Tuo 
tarpu indiečių, egiptiečių, babi
lioniečių, graikų ir kitų religi
jos, kur randame tokių padavi
mų, atsirado daug ankščiau už 
krikščionybę, šitas faktas ne
pakankamai Įvertinamas popu- 
leriose mokslo reikiliuose: šian
dien turime pripažinti, kad le
gendų apie Krischną, Buddą, 
Ozirisą, Horusą, Tammuzą ir 
tt. atsirasta dar nė nepasiro-

du
galutinai gyvenimą dar

iu rime visą Kristau 
nesant parašy 

tam nė vienam Eviurfgelijos žo

buvo plačiai skaito- ? 
Raktas egiptiečių ir mek- 

jeroglifo raštams liko 
ir net babilioniečių ir 
raštai liko suprasti, 
šventosios giesmės li- 

ir keliautojai pri- 
nežinpmu tautu le- 
budu dirbo ištisos 
eilės, kaip antai:1 
Manhart, OsthoffJ

Pradėsime nuo pirmosios I /
s Kristaus legendos dalies, nuo jo 

stebuklingo gimimo, kurį šven- 
|čiame 'gruodžio 25 d. Yra pa
grindo manyti, kad ši Evangeli- 

r jos dalis atsirado ne ankščiau 
n kaip antruoju šimtmečiu, ir to

dėl mokslo autoritetai žiuri į tą 
dalį, kaip į vėlesnį priedą Nau
jajam Testamentui. Ką mes ga
lėtumėm manyti apie įdomius 
pasakojimus, liečiančius pav., 
Napoleono gimimą, kilusius 

Ipraslinkus 70 metų po jo mir- 
jties? Jeigu panašus dalykai 
;atsitiko senovės amžiais, tai ar-

. Bana
nų šaly

dievų kilmės išmanymas kilo 
senovėje, kada' žmonės nežinojo 
tikros moterystės priežasties, 
kaip kad dabar yra kai kuriose 
Australijos laukinėse tautelėse. 
Visi įvykiai iš. Kristaus ^gimi
mo, padavimų turi kitose religi
jose lygiagrečių: dievas tėvas, 
mergelė motina, ginsimas tvar
te, uoloj arba kelionėje, pabėgi
mas, žvaigždė, pavydus kara
liai, išminčiai ir tt. Anglų mok
slininko Mr. Bobertsono veika
luose “Christianity and mytho- 
logy”; “Pagan Krists” ir *k. 
skaitytojas gali rasti tokių pa
vyzdžių gausybę.

I

Iš J. McCabe’o ir kitų parašė 
(“K-ra”) gyd. J. K-tis.

Senovės 
ko išverstos 
rinko mums 
gendų. Tuo 
mokslininkų 
Pott, Kuku,
Meyer, Barth, Hopkins-ir kiti. 
Visi jie sutiko kad įvairių reli
gijų pagrindas yra bendras.

Pasirodė, kad pati krikščio
nybė savo šaknis riečia anksty- 
besnėse pasaulio .religijose; ir

indiečių, judaizme ir krikščionybėje bu
tų nerimta ieškoti tiesioginio 
dieviško apreiškimo pradų. Tam 
įrodyti pravartu butų pažvelgti 
į davinius, kurie šiuo reikalu 
yra surinkti. Jeigu mes paim
sime krikščionybės mokslą, 
bendrą visoms jos sektoms, ku
rios7 ypačiai remiasi Biblija, 
mes matysime, jog pačios krik- 

Visos pasaulio tautos' ir rasės ščionybės nesama kękias naujos 
liko suskirstytos į keletą gru- religijos, tik senų pagoniškų 
pių, bent tų grupių vidury jų tikybų tęsinio teesama. Pradė- 
kalbų giminystė liko įrodyta, sime nuo tyrinėjimų naujo Te- 
Senoji legenda apie kalbų su
mišimą, kurią sutinkame Bibli
joj, gavo mirštamą smūgį.

Kadangi beveik kiekviena 
žmonių rasė turi savotiško po
būdžio religijų, tai buvo išdirb
ta ir atitinkama religijų sche
ma, kur judaizmas ir krikščio
nybė rado sau prideramą vietą.

i Amerikos darbininkų vienybė
Amerikos Profesinės Sąjungos

Kuomet Europos kai kuriose
išganytojų bei die- valstybėse Prof. Są-gų gyvavi-

žinoma, kad romė- 
linksmas iškilmes

“ir dar kartą turime dievaitę 
paną ir auksinį Saturno am
žių”. Tą dieną vergams dova
nodavo jų nusikaltimus, vai
kams duodavo dovanų, namuose 
rengdavo mažus 
vaško žvakėmis 
Graikai taip pat

medelius su
ir žaislais.

25 ' gruodžio

mas ir jų veikimas yra visais 
budais kapitalo magnatų ir fa
šistinių valdžių trukdomas, tai 
J. V. Amerikoje ir Kanadoje 
Prof. Są-gų veikimas auga-bu- 
joja. Tiesa, Amerikos kapita
lo magnatai akyvai seka orga
nizuotų darbininkų veikimą ir 
tankiai bando pakenkti jiems, 
tečiau, kpl Amerikoj įstatymai 
ir valstybės Konstitucija nė
ra mindoma fašistinės “briga
dos” batais, Prof. Są-gų gyva
vimui ir augimui nėra pavo
jaus; nėra Ir negali būti pavo
jaus darbininkų plačiam veiki
mui. Nors kapitalo magnatai 
žiuri skersomis akimis į Prof. 
Są-gų augančią galybę ir tan

kiai bando įrodyti, jog Prof. 
Sąjungos yra pavojingos Amer 
rikos pramonės įstaigoms, ta- 
čiaus žymus ekonomistai ir 
pramonės šakų įvairus eksper
tai tvirtina priešingai. Jie nu
rodo, kad Prof. S-gų veikimas 
ir jų augimas nėra pavojingas 
pramonės pietojimuisi. žymus 
Amerikos valdininkai taip pat 
yra pareiškę, kad Prof. Są-goms 
valdant organizuotus darbinin
kus ir tarpininkaujam darbi- 
ninkų-darbdavių dispuotuose, 
ginčai yra išlyginami greitai ir 
nuostolių ^pramonė turi mažiau 
negu anais senovės ' laikais, 
kuomet darbininkai tęsdavo il
gus streikus prieš darbdavius. 
Kitais žodžiais tariant, dabar 
kilus ginčams tarpe darbdavių 
ir darbininkų, streikas yra iš
vengiamas derybų keliu, ir to-
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FOREIGNERS

The most importai! t 
meeting of the year! Each 
L.S.A.A. member is ex- 
pected to come and yoto 
for the officers for the 
year 1928. '

Also leam about the L. 
S.A.A. Dance.

Remember! Sunday, Dec-

did not get over 
learn in time to 
the lašt issuie

to Cicero
tell you
of The

NEWS AND NONSENSE

G. I*. Servisu (The Detroit Times) 
— Some time ago I discussed 
briefly a report of tests of school 
children vvhich revealed that stu
dents of immediate foreign descent 
made, i n some respects, a better 
showing than those from old Ame
rican blood. A readei' in Arizona 
remarka that this doesn’t surprise 
him. “They came”, hrt says, refer- 
ring to the bright students new 
to our land, "of parents, or grand- 
parents, vvho had the courage and 
the hardihood to break all home 
ties and local persuasion, brave the 
tempests of the wide ocean, spend 
their

• i t h 
and 
their 
xx i t h

xvill contend, if he is fair, that • 
even an illiterate person vVould be | 
so stupid as not to be able to vote . e m be r 11, 1927, at 2:30 P 
a straight ticket and all natur-! M ai Mf,K;n|av pQ,,p u.,11
alized 
some 
nol. 
ceded 
in a stpiare oi 
such names as one hears oi ten, 
Bepublican, Deinocrat or Socialist, 
at least those xvho are literate for 
these xxords are internalionally 
knoxvn.

Sūrely no one xvill contend that 
you i......
or xvrite

citizens are literate vvhile 
natives vvho ean vote are 
Every one shofuld be con- 
to be able to put a cross 

in a circle opposite 
one

' M., at McKinley Park Hali

lainenl

lašt sinall coin and wrVstle 
the difficulties of language 

močiai customs in order that 
children might be blessed 
greater opportunities. Is it 
vvondfr* that these children 

shogld inherit some of the thrift, 
ambition 
values of

and true estimate 
t h ei r ąarents?”

of

j. r. t 
opinions and interpretations of the 
laxx effecting Ihe granting of citi-

Attorney.

one a member of the Circuit Court 
of \Vayne County, Detroit, Michi- 

t<>-Nvit, Ifon. Jucige Guy I-.- 
Nlillcr, conceded to t>e <x very eap- 
ablc tiinl \vvll informed .įmigę and 
the other, a judge of the United 
States Dislrict Court, Hon. Arthur 
.1, futtle, also conceded to be a 
well informed judge and recog- 
nizcd as a capable jurist are di- 
amet licall.\ opposed to each other.

Hon. Guy L. Miller says from

nexvspapers continuously 
the apathy of voters and the lack 

Į of interest shovvn?
We realize that one may say 

you cannot be a good loyal Ame
rican unless/ you read the English 
language. It does not follovv that 
such a statement is in fact true. 

mušt be able lo read English An illiterate native cannot read 
it to know that much. 1 any language and he no less is 

that ignorant, he should an American than any member of 
if he i Congress and his loyalty has never 

re- bees ųuestioned since the Civil 
xvar. The fact that one is literate 
and ean read in some language is 
some advantage and it should and 
does not tend to make one less an 
American.

to 
in 
Students’ Gorner that Norbert 
Tumavich was in (Chicago for 
the Thanksgiving holidays. 
Lašt time we told about Vla
das Jurgelonis, also from Ill
inois; this time we shall say 
just as nice things about Nor
bert.

He finds. Urbana a fine plące 
and is making good. Of course 

r” down 
up \$ith 
(no need

Down with Ye Ed 
įf she doesn’t give me t\vo 
columns fon this kolyum to
day! Oh yes, I’ve heard enough 
about the Printer’s. being to 
blame when my 
choppeid up and 
me! tvvo columns 
\vell, 1’11 tell you 
to.

Būt — spelled
ital b— rightaway ųmek, if 
you don’t mind, l’m gonna let 
you in on something^ Bead the 
follovving contrib sent 
some 
out a 
person vvrites: they’re 
tliio L. S. A. A. —

comic characteRs

kolyumn is 
off. Būt, get 
today! or — 
when I h’ave

with a cap-
he gets our corner 
tliero and so kecps

(1 believe

he denied citizenship even 
ean read English. Besides, 
eall they 
blems of
Lincoln or 
no one xvill 
blems xvere 
alien voter.

w c
addition, ein- 

rooster, a 
and
em- 
the

have, in
parties, a
some other sign
contend that the 
invented to heip

Now assume that this very 
telligent voter kno\vs Ihe names 
of few principai candidates and 
he votes for one or the other can- 
didate for the principai officcs 
and here is about vvhere I 
telligence ends. lt may be that he 
may knox\' someone xvho.se name 
has been mentioned or thal some 
friend or .xvard healer has hand- 
0.1 him a. c«r.l aii.l iii oi-.iei- not 
to forget that name he looks at

to add that letteys also tell 
him the story).

Now back to Chi.
FU have to buy myself one
of the new Fords for easier 
and quickier transportation 
from one place/ to another). 
At the next meeting 
L. S. A. A. there will 
the eleetions for the 
year’s officers, ahvays 
portant problem.

ieteas iii the šame xvay,
Tillie, the Toiler

— Dark-haired, \vell-liked, 
and she sure does loil in 
club affairs.

Winnie Winkle ? ■
— The bread\vinner and 
champ giggler.

Harold Lloyd
— Curly hair, and an ap- 
pealing air for the ladies. 
Sometimes wears glasses.

Lillums
— Another brunette, 
another hcąrtbreakerz 
Cicerų. »

Harold Teen
— That one-woman

For that “Shape” 
to attract; for the povverful 
museles to draw • near unto 
himself; for the strength to 
hold and hold — no, this not 
an excerpt from True Roman- 
ces, — these are some logical 
reasons xvl\y Norbert is taking 
up Wrestling ai school.

Anonymity-lover 
name. And this

i n by 
\vith- 

Anon. 
all in

and 
from

of the 
be held 
coming 
an im-

’tention!
Aldonna, ’xplain yoursėlf! How 
come, or 1i mean why, aw you 
know, \vho gavę you that in- 
vite to thei Arts Bali?

Is that nice 
back from us 
fish! - We 
to knoiw that

keeping things 
likę that? 
tuo would 
nfan!

man; 
bhmde-shy. Good-looking and 
linkis an off — sb! don’t say 
I told you!

Orphan Annie
Slangy, up-to-date Polly- 

anna, ' ahvays getting into 
hot vvat'er, Yep, she’s got 
light, curly hair.

Sel-
like

thisj L. S. A. A. eleetions 
meeting. Some suggestions: — 
loudest taikei* for President. 
pessimistic pliilosopher for 
Vice-Pres. ‘
careless, babbling, and a scrib- 
bler for Sec’y.
Yvho-cares? let’s-drink! one 
xvho helps himself for Treaaur- 
er.
nonsense-prattling New 
for Editor. 
love-letbcr vvriter for 
responding Sec’y.

whom do they remind yory of?
Moon Muilins (Banjo-eyes)

tioes over big , with 
blondes.

Mike Mulligan
Is a\vay acųuirir 

education at Illinois.
Palšy Dugan

Short, plump, and 
musical.

Somebody’s Stenog
— Popular blonde;
\vay out north-west.

Kayo Muilins
Small, brunette

Oh yeh, l’m one of ’em. 1’11 
admit, and you should knoyv 
\vhieh one! Yeh, aitd wliat 
description is given lo me! 
Hot soup, cold potatoes, dry 
beans! Whee! soft fudge, soiir 
\vine, anything, table d’ hote, 
a la cafay, 
see, see, — 
uage: Hot 
better slill 
damned!

Anon., you’re a better man 
than I!

, not the only pri- 
responsibility of a 

only one of many, 
said and done, I 
ii could be de- 
the tendency to

*n* ■ vilege or 
citiam, it 
After all 
bedieve that 

his i n- monstratedI •
make it harder and harder to 
become a Citizen has not the 
effcct nor does it bring about

is 
i s

ballot, finds the name and then 
voles for him. You are dealing in 
and eonsidering names and they 
are practically the šame in mos-l 
langua-ges. Up to this paini we 
ean say that the inlelligent volei 
has not had an opportunity ’ to 
escel the voter \vho* cannot read 
English asjng of the applications for citi

zenship of lxvo hundred or more 
aliens that xvhile it is desirable 
that an alien applying for citizen
ship be able to read and xvrite in 
Ihe English language, that the in- 
ability to read and xvrite in the 
laiglish language should not bar 
such applicant from citizenship; 
that xvhen he is satisfied the ap
plicant has shoxvn himself to be 
a desirable Citizen by holding pro- 
perty, raising a family and other- 
xvise possessing a good characier 
that that is sufficient. He further 
statės that in his opinion the natur- 
alization laxvs do not reąuire that 
one should be barred from b.eeom- 
ing a cilizen of Ihe United States 
for the reason that he is unable 
to read and xvrile in the English į emplo^ ment. if their 
language

siied. All we expect is loyal- 
ly, good morals, good charac- 
ter and a person lo be an 
assct to his community, that 
h e may pa y taxes and support 
our institulions, etc. That on 
the \vhole, he does measure 
up to this is conceded and if 
he does not, citizenship should 
be denied. To this, no one \vill 
object būt lo deny citizenship

I accidentally sa\v \vhat Ne\v 
Sense wrote as to suggestions 
for the new officers and so 
I will not repeat that as be- 
ing what not to do!

1, too, am going to make 
some suggestions without nam- 
ing anyone. Each mcmber’s 
dūly is to decide upon the 
most capaljlci man foi* tliat certain Office and to stiek to 

him until he is eleeted or ub
ui you are shovvn a betler 
man \vbom you possibly may 
have overlooked.

Casper and Tcots

very

lives

tenor,

see,o\vee, owee,
i n common lang- 
dog! or say kid, 
why not: 1’11 be

Sense

Cor-

'rutile in refusing citi-
> applicants nol being 

read and xvrite Ihc English 
language makes. the 
Court that an 
able to read 
lish language

I lon.

one ean look at a siute 
or a card as xvcll as the other.

Do xve ųuestion the native as 
to his ability to vote inteliigently to one in spite of bis measur- 
or deny him the right to vote even 
xvhėn he is illiterate? The ansvver 
is no. Then xvhy do we make this 
discrimination in a 
traditionally knoxvn 
xvhere “all nien are created eųual 
—• eųuality befojre the laxv?’

If you xvill take the man 
doesn’t read or xvrite in 
lish language you vvill 
his intelligence is about 
age; that is to say about 
as Ihak. af one xvho is 
and xvho happens 
šame strata of soriety or the šame 

eireupislances 
are about the 

in-
Ihe

The only thing we need to 
remember is thųt \vant 
officers of \Vhom we \vill be 
proud, officers \vho not alone 
will do the vvbrk assigned, 
būt wifl do more, who will

— O u r ncwlyweds.
Katzenjammer Kids

— One lives in Bridgeport, 
the other in Brighton Park, 
būt they get togelber on 
mischicf.

Andy Gump
Not that there’s a phy- 

sical resemblance. Būt they 
hold and expound the šame

Cicero Spiri t, good and 
Strong

for the L. S. A. A. Some more 
members, Adclle, Anton, Bruno, 
from Cicero.

Ych, and Diek 
no you gonna tell? no you 
\vanna me to tell what heppen 
cnce upon a time in dem 
Cicero, hah? no? oooweee!

Ihe |\»xvcr

stalemcnt in 
applicanl should be 

and vvrile the Eng- 
before Ihe United 

^(vermnent through 
Ihe Court may grant

such applicant citizenship. In eht- 
cidating, he esplains to the appli
canl thal unless he is able to read 
and write in Ihe English langpage 
he will not be able to vote in-

land that is 
as the land

who 
Eng- 

I that 
aver- 
same 

pative 
lo be in Ihe

the 
find 
the 
the

ing up *to the average Stand
ard, we contend is discrimi
nation and not eonsistent with 
the traditional policy of this 
great nation.

Gan, any one say desirable 
resni t s are brought about xvhen 
you make the applicant feel 
that he cannot renounce his 
king or otbcr
he štili mušt belong to some 
olher country, politically, tlųit 

undesirablę 
kno\vs he 

more than 
have poli-

\vants i s a n 
he has been 
was a land

Another imporįant event is

given somietime late in Jan- 
uary; a litlle more about that 
at another time. i Sir Knight Errant.

SEEN, HEARD, OR REAI)
that

the šame.
English lang

uti one wih

xx'e cunsider him 
as a Citizen? He 
has not asked for 
Amcricans already 
tically. All

Hooray 1 
We’re goniui’,<Uhce. 
that the L. S. A. A. Dance 
Committeo is really dointr some 
work and is seriously looking 
for the place where we’rc 
gonna dance.

hear

s ome of
you; until then

luv
NEW SENSE.

LSAA. DANCE 
coming soon

! and surroundings 
■ šame, usually Ihc 
telligehce is about 
knowledgc of the 
uafce in and of ilself,
say gives you the right lo claini 
more intelligencc būt even if ii 
does the average person does not 
csercise it or ūse it whcn he 
voles. One osercising a fair amount 
of thinking and reading news- 
Pį*prrs of his own mother tongue 
togethcr xvith the diseussions of 
polities with Ihose whom he vvorks 
with and hi.s friends and attend- 
ancc at -a meeting now and then, 
as all voters usually do, is just 
about as inlelligent so far as he 
does vote and kno\vs just about 
as tnlieh about vvhat hq is doing 
as the inlelligent voter we have 
taken for an esample.

lt might be conceded mat an 
amendment appearing on the ballot 
to a charter or paragraph or 
printed maitot* sKould be more

laught that 
o f refuge for 
and the land 
timity.

this
all the oppressed 
of equal oppor- 

B

if Judge Tuttle is right in say- 
ing that one should not be permit- 
ted to vote unless he ean vote in
teliigently then xve should be per- 
mitted at least.in argument to ap- 
ply Ihe šame tęst to a native. We 
should be permitted to assume 
that there is no intention to dis- 
eriminate; that it is not intended t
thal an alien applying for Citizen- readily imderstood by the one wh<> 
ship should knou more or be bet- ean read būt .very foxx oi those 

vc<e than a Į who are not lavvyers and judges 
| could tell you svhal the amend- 

consideration I ment or the piiragraph really 
orte about t<>! meant because of its termiiu>logy 

our minds the į and legal phraseology. Asideirom 
\s xve approacb | Ihe ejiplanations obtained from 

i n 
o> 

in
a s

*

THE EMPTY HEAD!
1

'Ihere is a hat to fit each
head

Begardless of the color, 
Blcnd(e), brunet(te), or red;
No matter \vhat Ihe size, or

I ho shape: big 
narroAv head.

s<|uare, or

Seen? Enough! 1 am reier- 
ring to Lulu Bellc. Not only 
on the stage is there enough 
lo bo seen, būt even in the 
audience. The house is ahvays 
filled. Yet, the pl^y, is it exl 
t rao rd i na r i 1 y n otew o r t h y ?

lt is not to be comparcd 
wilh Saturday’s Children, which 
ią a good piece of xvork, well 
written and ably acted, nor, 
The Play’s the Thing, another 
worth'\\’lule performance. How- 
ever, it is Lulu Bclle that gets 
the crcvvds, the gold-protits, 
as the olher plays, do not.

Lulu Belle is, as , someone 
told me or olse as 1 dreamed, 
1 do neit remember 
anyvvay, T.ulu Belle is 
modei’n version of 
peare’s Othello, \vith
modifications and some

(vhich, 
a very 
Shakes- 
a . fe.w 

vice
’ i one hat to fit one

trr ųualified 
Inative.

Let us lake 
ps taken
Pieture i n

Būt cit', n the rjthat fifs is
instead, —

the

the

»i»tl

into 
b y

11 rises

hat 
that, 
no longer
about the head.

Leads the&Mt

spe-

Special1PRE-XMAS 

showing 
Dec.4Hl 
M£WNASHMOOEIS

Atsilankykit ir klauskit 
musų apie šį planą. .Jus 
pamatysit kaip LENGVA 
yra duoti naują Nash Ka
lėdoms dos'aną šįmet. 
Išsirinkit sa,u Nash šian
die dėl dastatymo Kalėdų 
ritmetyj.

ŠIANDIE Nash yra
daliai rodomas prieš Ka

lėdas visuose Nash parodų 
kambariuose visoj šalyj, 
jus esat kviečiamas. Del 
tos priežasties yra “Duokit 
Nash Kalėdoms” savaitė, 
ir mes maloniai kviečiame 
jumis atsilankyti, dieną ar
ba vakare, apžiūrėti speci
alių parodymų naujų Nash 
modelių musų parodų kam
bariuose.

•rand tragie firialc.
H it the Deck is 

ar. it is a light 
musical comedy, featuring the 
song “Hallelujah”, which they 
are too vvillmg lo encorė. A 
propos, 1 simply mušt get it 
oul of my svsteni and tell you 
how f did not approve ąi all 
of the xvay, after they appro|>-

Ihc s a nu g 
Likcwiso,

. a*** .9

Atsiminkite: Randasi 24 
gražus modeliai. Yra pui
kiausių modelių ir Įvairiau
sių spalvų, kainos nuo $865 
iki $1990, f. o. b. dirIKuvej.

ejiplanations obtained
Is or diseussions heard 

of proponents or 
of Ihe proposition 
intelligence obtained 

Ihe resni t of bcing able mei 
lo. read is also <|iirstiouablc as High-hat is (‘niply. Ijjit. And: 
Ihere are ne espkmalmns on Ihe High-IIat Head, the Empl\ 
ballot. Tliat conlcntion has proven Head! 
to be true repeatedly. z \Vhen 
questions appearing on the ballot 
have not aroitsed great controversy ( 
and antagonisms, the vote was al- 
ways negligible eveu though'

rime SPECIALI KALĖ' 
DOMS PLANĄ kur jus 
galit duoti naują Nash sa
vo šeimynai už žemą kai
ną.

that coversxXe are namieu ; linini* 
Upon this ballot appears Į speeches 

f names 
opposiip 

> names 
xvill take 

a nalivc 
voled at 

, A man 
amt votes a t 

a n average 
native birth. 
names of the 

.hcther to votf
tiekei or nob No ouehvas luvolved. Do uot our English

voting booth

lon g list 
xvhich 
tlppos 
ųuurr. Wc 

vokr,

n

all

more lime;. 
or a living 

electioiis, 
man of

belovv the | poncnls 
candidates 

a 
XX' 

one 
least 
XV11 o

head,
Much space and air and empti-

tlu
lies hr 
traiglil

i.s
m

—E.E.

LSAA. DANCE 
coming soon

Somėti mes l’m 
at the end, they then

I Geriausia Kalėdų dovana 
yra naujas Nash. Mes tu-

ccmįiigly
11 appy 
spoiled the end, ai , least for 
me, by again singing “Halle- 
lujah” and for no reason what- 
soever except, obviously, to at
tempt to make a “hit" of that 
sulig.

Cicero Auto Shop, 5912-14 W. 22nd Street 
Chicago Nash Co., 2000 S. Michigan Avenue 
Roseland Motor Car Co., 10857 Michigan Avė

xvho.se
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AMERIKOS DARBI
NINKU VIENYBĖ
(Tųsa nuo l-mo pusi.)

E. V. Debs yra daugiau darbo ir 
energijos įdėjęs į Amer. darbi
ninkų judėjimų ir jo organiza
vimų, negu bile kitas žmogus 
Amerikoj E. V. Debs buvo pir
mas veteranas ir Amer. dhrbi- 
ninkų unionizmo organizato
rius bei gynėjau.

Dar jaunas būdamas jisai 
dirbo prie geležinkelio kaipo 
brakeman’as, ir matydamas iš
naudojimą darbininkų industri
joj, jis stojo į kovą. Kova bu
vo sunki; jis daug nukentėjo; 
teko jam eiti ir į kalėjimą, bet 
kaip tik atsidūrė laisvas, jis 
vU unionizmo darbą vedė. Tie
sa, tos kovos ir kentėjimai ka
lėjimuose sunaikino jo sveika
tą ir / ačiū tam jis gal mirė 
anksčiau, negu jam buvo skir
ta. Tačiau jo pradėtas darbas 
išaugo j milžinišką jėgą; jo 
darbai Amer. darbininkų tarpe 
yra nemirštami. Debs’as nūnai 
skaitomas antru Lincoln’u. 1 
Garsusis Amer. prez. Abraham 
Lincoln paliuosavo negrus iš l 
vergijos, o Debs’as daugiausia 
prisidėjo prie paliuosavimo kaip 
negrų, taip ir baltųjų darbi
ninkų iš kapitalistų industrinės j 
vergijos. Todėl šiandien darbi
ninkai stato Debs’o atminčiai 
paminklus ir vadina jį antruo
ju Lincoln’u.

Nori jį valyti, o kita gyven
toja, Morta Pumputienė, kuriai 
priklauso adata, pamačiusi, kas 
ima adatą pareiškia:

— Adatą, gerbiamoji Mari
jona, tarp kitko, padėk atgal.

Burbulienė, žinomą, tokiais 
žodžiais įsižeidžia ij atsako:

— Labai prašau, atsako, pa
sikarkite, Morta, su savo ada
ta. Man, sako, ir paliesti Tam
stos adatą aitru, o ne tai, kad 
į rankas paimti..

Užsidegė, žinoma, dėl šių 
žodžių Morta Pumputienė.

Ir pradėjo jos tarp savęs 
ginčytis. Triukšmas pasikėlė.

Vyras, Jonas Pumputis, ku
riam priklauso adata, ant triuk
šmo atėjo pas moteris. Tvir
tas toks vyras, net pilvotas, 
bet taipogi nervingas.

Vadinasi, atėjo Jonas Pum
putis ir sako:

Aš, sako, nelyginant, dram
blys, už šimtą dvidešimt litų 
su keliais centais dirbu kope- 
ratyve, šypsausi, —* sako, — 
pirkėjams ir dešrą jiems sve
riu, sako, už krauju ir praf 
kaitų uždirbtus pinigus ada
tas perku ir todėl* jokiu budu 
neleisiu pašaliniams asmenims 
šitomis adatomis naudotis.

Ir vėl dėl adatos triukšmas 
ir diskusijos prasidėjo. Visi 

gyventojai, žinoma, į virtuvę 
subėgo. Rūpinasi, invalidas 
Baltrus taipgi atšlubavo.

— Koks, sako, triukšmas, 
kad muštynių nėra?
, Jam šiuos' žodžins ištarus ir

jokios galimybės, išsilaikyti ant 
kojų.

O invalidas, narsus be ga
lo, i nieką neatsižvelgdamas, 
lenda kur didesnės muštynąs. 
Jonas Pumputis, kieno adata, 
sako jam:

— Pasu&link, Baltrai, bijok 
nuodėmės; Žiūrėk, kad pasku
tinės kojos nenutrauktų.

O Baltras sako:
— Tegul, sako, ir koją pra

žudysiu, bet dabar, sako, ne
galiu išeiti. Man, sako, dabar 
visą ambiciją iki kraujo sumu
šė.. /

O jam, tikrai, toj pačioj mi
nutėj kažkas į snukį sudavė. 
Na, ir neišeina, puola. Tuo 
laiku, kas tai į pakaušį inva
lidui dar puodą sumušė.

Invalidas — stypt ant grin
dų ir guli.

Tuo laiku koks tai veltėdis 
miliciją pašaukė.

Atvyko faraonas. Rėkia:
— Nusipirkite sau, rupūžės, i 

karstus, tuojau šaudyti pratie
siu !.
. Tik šiuos nelemtus žodžius 

išgirdę žmonės biskį prasiblai- 
vėjo. Išbėgiojo visi į savo kam- ■ 
barius.

“Štai tau ir malonumas, ir 
kam mes pešėmės. Gerbiamie
ji piliečiai?”

Išbėgiojo, žmones į savo 
kambarius. Vienas tik invali
das Baltras nebėgo. Guli, žinot, 
ant grindų liūdnas. Ir iš gal
vos kraujas sunkiasi. -

Po šio fakto dviems savai-

Iš viena musų mokslininko 
gyvenimo 

(Autentiška)

Tarnaitė (šaukia iš virtu
vės) : Ponas, ponas, plėšikai 
mus užpuolė I

Ponas procesorius (nuo raš- 
tiį neatsitraukdamas): Pasa
kyk jiems, kad aš laiko netu
riu. Tegul ‘ateina ryt.

Phone Central 5999
Res. Lawndale 6707

Richard J. Zavertnik * 
ADVOKA-TAS
127 N. Dearborn St.

Room 805. ♦ Chicago
........................................... .............. .

SUTIK KALĖDAS SU MUZIKA

Teisme

Teisėjas. — Nesuprantu, kaip 
galima buvo taip primušti žmo
gų, kurį patys mandagiu laišku 
pakvietėt vakarieniaut?

Vienas kaltinamųjų. — Bet, 
ponas teisėjas, rųes jį specia
liai tam ir kvietėme.

Gelžkelio stotyje

— Kaip suprasti šitą, prie 
bufeto prikabintą raštą: “Sau
gok kišenių! ?”

— Tai reiškia, jog neiti nie
ko pirkti į šį bufetą.

Sakr-el-Baras.
, Mokykloje

—r Kas labiausia pasitarnavo 
Kolumbui Amerikos atradime.

— Tur būt, noras paskolą 
gauti.

ARMONIKOS PADA
RYTOS CHICAGOJ

Piano irChro- 
matic, 120 bal 
sų, 41 notos, 

patentuo
tais svičiais 3 
iki 4, $250, 5 
metams g a- 
rantuotos, 90 
dienų išbandy

mui. Mainome bile i kokias armoni
kas. Atsiųskit 10c už katalogą.
Finan Piatanesi Accordion

Manufacturing Co.
1509 Milwaukee Avė., Chicago, III.

.   ■ ——   ■ ■ ' ■

Gaišinkite Nujimsa

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

Amerikos darbininkai, sekda
mi savo praeities istoriją ir pa
vyzdžius savo pirmųjų vadų, 
eina taktingu keliu prie geres
nės ekonominės ir politinės at
eities. Prof. sąjungų vadai 
Amerikoje yra įrodę ne teori
jomis, bet praktiškais darbais, 
kad |)fof. sąjungas yra naudin
gos valstybei ir darbininkų 
masėms; priešvalstybingumo jo
se nėra ir negali būti, nes dar
bininkai yra įsitikinę, kad jie 
yra pamatiniu akmeniu valsty
bės pramonės ir industrijos. 
Jie gerai žino, kad per jų spe- 
ciališkumą Amerikos produktai 
yra geresni, negu daugelio kitų 
šalių. Amerikos produktai už
viešpatavo pasaulinę rinką, to
dėl darbininkai jaučia, jog gar
bė ir nauda jiems lygiai pri
klauso. Taip pat Amerikos pro
fesiniu sąjungų vadai gerai ži
no, kad tūli Europos diktato- 
riai-fašistai klysta, manydami, 
jog unijos ir prof. sąjungos 
\ ra priešvalstybinės, todėl te
kius fašizmo pakalikus prof. 
sąjungų vadai Amerikoje vadi-

muštynės prasidėjo.
**’ O virtuvėlė, žinot, siaurutė. 

Muštis nepatogu. Ankšta. Vi
sur puodai ir primusai. Apsi
gręžti nėra kur. O čion dvy
lika žmonių įsibrovė. \Nori, pa
vyzdžiui, vienam į snukį su
duoti — trims pataikai. Ir, ži- 

I nomas dalykas, visus stumdai.
Ne tiktai, xkad invalidui be ko- 

i jos, o ir trimis kojomis nėr

tems praslinkus teismas įvyko.
O teisėjas taipogi nervingas 

— nubaudė visus kalėjimu.

Komplimentai sau

— Tas paveikslas, man ro
dos, turi virš šimto metų.

— Bet tamsta neužmiršk, 
jog jus šeštus metus pas ma
nė jį matote.

! PINIGAI GREIT NUSIUNČIAMI J LIE-
| TUVĮ IR KITAS EUROPOS ŠALIS
s Kalėdoms ir Naujiems Metams

Musų 1928 Kalėdų Kliubas jau atdaras dabar!
. Trys tūkstančiai žmonių šį metų gaus Kalėdoms 
čekius. Nariai musų kalėdinio kliubo yra užtikrin
ti, kad turės užtektinai pirkinių. >

Kas tik atidarys sąskaitų kalėdinę ar paprastų nuo 
$2 ar daugiau tarpe lapkričio' 15, 1927 ir sausio 16, 
1928 gaus dovanų.

Komiški Rekordai A. Vanagaičio:
16071F Karvutč ir Doleris
16072F .Sharkey Daina ir Munšainukas.
16073F Reikia Tept, Dalis I ir Reikia Tept, Dalis II.
E4237 Jonas šmikis Keliauna Namon ir ^laušiaus .Kelionė.
E4475 Girtuokliaus Mėtavonė ir Pasakos ir Stebuklai.
E4535 Jaunavedžio Pasiskundimas ir Pas 'tardytoją.
E4646 Naujas Kareivis ir Dainininkas pas Profesorių.
E4716 Laiškas Nuo Barbutės ir Derybos
E4916 Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.
E7092 Jonas Mokina Kariauti ir Pas Fotografą.
E7395 Dykai Nieks Neveža ir Kas4 Bus Be Degtinės.
E7616 Sibyro Nelaisvėje ir Lekacija Iš Biblijos.
E7868 Iš Virbaliaus į Kauną ir Kelione.
E7869 Lakūnai ir šokikai.

16004F Futbolas ir Dzimdzi-Drimdzi. »
16006F Esu Ant Šio Svieto ir Geriau Dieną, Gėriau Naktį.

e - r T , .
. Liaudies Dainos

Juozas Babravičių, Tenoras
• >

61002F Karvelėli ir Plaukia Sau Laivelis.
16034F Aguonėlės ir Kur Bakūžė Samanota.
16035F Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla.
16036F Bernuželi Nes’voliok ir Ne Margi Sakalėliai.
16045F Gale Sodo Rymavo ir švinta Aušrelė.

L •

Liuda Sipavičiūte, Kontralto ir
Kamila J ozevskaitė, Soprano \

16058F Meilė Tėvynės Nemari ir Oi, Oi, Oi. •
16060F Prapuoliau Matuše ir Lieuę Tėvelis.

Jonas Butėnas, Baritonas
E4273 Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys.
E4362 Kur Upelis Teka ir Viltis.
E7025 Noriu Miego ir Plaukė Žąselė.

16009F Oi Mergelę ir Stasys.
16010F Aš Mergytė ir Nesigriaudink Mergužėle.
16012F, Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus Kalneliai.
16016F Leiskit | Tėvynę ii- Litui ,(Lietuvos pinigai).
16023F Aš Išėjau l Girelę ir Vai Varge, Varge.
16037F Kada Noriu Verkiu ir Ant Ežerėlio.
16038F Lakštingalėlė ir Aguonėlė.
16040F O Kai Aš Pas Močiutę Buvau ir Eina Garsas Nuo Rubežiaus
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.
16044F Kalinio Daina ir Manp Gimtinė.
16048F Išgėriau Septynias ir Lopšinė. \ x

Aido Choras z
16068F Neverkit Pas Kapą ir Tykus Buvo Vakarėlis.
16067F Važiavau Dieną—silpsta Noksta Avietėlės ir Vakarinė daina

MALT T.ONIG - EXTRA PALE 
SPEGIAUS ALUS

d žindamų moti-^ 
. Nei vienas ne

gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus 
f t 

lis' yra rekomen
duojamas per 

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
I Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbųr 1627

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

na .kvailiais ir despotais.
—V. M. C.

NERVINGI 
ŽMONĖS

%

(L. t’.) Nesenai musų butų 
kolonijoje įvyko peštynes. Ir ne 
lai, kad peštynes, bet tiesiog 
kautynės. Darbininkų gatvėje.

Mušėsi, žinoma, širdingiau
siai įsitikinę. Invalidui Baltrui 
bemaž paskutinės kojos nenu
ėmę.

Svarbiausia priežastis - žmo
nės labai nervingi. Susijaudina 
dėl mažiausių niekniekių. Karš
čiuojasi ir* todėl labai žiauriai 
mušasi.

Žinoma, visi skundžiasi, kad 
po iKTVorsmų žmonės vjyUomet 
nervingi tampa. Gal ir taip, bet 
vi s vien invalidui Baltrui nuo ši
tos ideologijos pakaušis grei
čiau neužgis.

Ateina, pavyzdžiui, apie de
vintą valandų vakaro į virtu
vę viena gyventoja Marijona 
Burbulienė ir kuria primusą.' 
Ji apie tų laiką visuomet pri
musą kuria. Arbatą geria ir 
kompresus daro.

Vadinasi, ateina ji virtuvėn 
ir stato prieš save primusą, no
ri uždegti, o jis, kad jis su
rūgtų, nedega. ’

Ji mąsto: /
“Kodtl jis, velnias, nede

ga? Ar neužsi kimšo, tik?. .
Ir paėmė ji kairiąja ranka 

adatą ir nori valyti primuso 
skylutę.

South West Trust & Savings Bank 
35th Street, Archer ir Hoyne Avės., Chicago 

Lafayette 1708—09—10

Tokios Pigios. Kainos
Jos kalba pačios už save. Šią žie
mą nebus daugiau tokių pigių kainų. 
Todėl telefonuokit dėl savo orderio 
tuojau.
POCAHONTAS

Lump and Egg
Mine Run ........

ORIENT FRANKLIN COUNTY 
Lump ..........................;.........
Egg and Nut ...........................

SOLVAY COKE
Range ............ ..........................
Nut .............................?............
No. 2 Nut ..............................

ANTRACITE
Range .... ,.................................
Chesnut ....................................

$11.50
. 7.75

PHONE V1KG1NĮA 1050

8.25
8.00

12.50
12.00
10..25

16.95
16.45

BRIGHTON
Coal & Building Material Co.

3701 S. Maplewood Avę.
“No order to Jarge for our eųuip- 

ment: None too small for our ap- 
nreciatioii”

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

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

E7603 Ką Močiute Padarei? ir Kaipgi Gražus, Gražus,
S. Staniuliutė ir O. Rudauskąitč. 

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

šuidlauskas. 
16031F Kur Josi? ir Žalioj Lankoj.
1.6032F Ne Del Tavęs Aš, Mergelė ir Vai Vočiute Mano,

Kastancija Menkeliuni ute. 
16046F Muzika, Muzika ir Dainuok Sesutė Lcpunėlę.

O. Biežienė ir S. čerionė. 
16054F Dzingeliukai ir “Dul Dul Dūdelė” Kudirka.
16056F Kai Aš Buvau Neženotas ir Kad Galėčiau. w 
16074F Voveraitė ir Anksti Rytą Kėliau. ' Kudirka.

Kalėdų Giesmes
E7256 Gul Šiandiena ir Sveikas Jėzau Mažiausias 

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

Ateikite Čia Jus Ištikimieji.
16026F šventoji Iškilmingoji Naktis ir O Ištikimoji Pušis. 
16056F EI, Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinima’s.

O. Bežienč ir S. čerienė. 
16051F Kai Jau Kristus Gema ir šventa Naktis, Butėnas.

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

Prirodino “Seni Žmonės Man Jaunam Mergelę. * 
E2356 LietOva Tėvynė Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka. 
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
E3796 Eisiu, Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nes’voliok.
E3840 šia .Naktelę Per Naktelę ir Ant Kalno Karklai Siūbavo. 
26028 Dul dul dūdelė ir Bernužėli Nesvoliok. 
26049 Sveikas Ligonis ir Naujas Ziuponas. 
26046 Laime ir nelaimė ir Bevaikis.
26013 Scrantų melagis ir šv. Rokas.
26026 Danties išrovimas ir šmikis dainininkas.
26027 Sunaus logika ir Bevaikis pas daktarą.

t
Tas pačias dainas galima gauti ant Voleliij dėl Pianų. 

Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė Chicagoje, užlaikome didelį 
pasirinkimą, Gramofonų, Pianų ir Radio.

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

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

Chicago, III. Tek Boulevard 47(15
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i)R. MARYA
B0WIAT SASL

1707 W. I7th St. 

nil<> iiio 8 iki 12 ilieną,

PADAUŽlį FILOSOFIJA

■ ■ ——•** —— -‘"t** •

Į pasveikino mane. Aš truputį ap
sistojau, bei tuojau mane ap- 
čnįv kaž-kokia gėda.' Aš jau

pietų

nuo 
f 111 < > ramisi.a, obuo 

vi: įminei i.nil

vicero Uridžeporte
O, dar .iš tiisų anksti 

atsakiau aš ir nuėmiau 
! ną obuolį.* j

V1C-

(Motyvas imtas zupę
Jano ilgu me- 
ų patyrimas 
r nuolatin i s 
ekimas

paveik s I 
trankiau* u 
krina jums ge-

FOfOGSAFlIOĮdTES
Mano naujaip artistu

pagrobus

Cicero  j 
nerimas, 
Cicero j

mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
liūs ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Sfudiia

Ciceroj,
Munšain

Vieną iširietes, 
Nori ir antro;
Kautą numetęs
Sėdi i frontą. c *

Telefonas

Svečius vaišina:,' 
Stikliukus krauna, 
Gerti vadina.

Kaugani vieno, 
Duoda tau kito;
Gauni ir vyno 
Namie daryto.

—Don Pilotas.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurines Vanos Ir 
Elektrikinis Gydynlas

Tronlmeiliai visokių ligų, ru mu
tizmo. nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus. su elektriniais nrie-

I Luisais tik ką dabar naujai Įtaisy- 
j tais ir su paskiausių laikų mokslo 
I išrastais pagerinimais.

Minei alinės, sulferinčs vanos i 
1 duoda didžiausia kraujo cirkuliu- 1 
| ei ją, .kuomi galima išsigelbėti nuo 
I visokiu ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
j ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dei pergulėjimo.

K Vaitonio protestas

zidentui

j u-

A. L GZESNA 
1657 W. 15th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dienų ir naktį 
Phone Boulevard 4552

[Padaužų 
Kvailumo 
iš iežedneviios beizmento.|

“Kadangi nuo juros iki 
ros»visi vadina mane Kvailoniu.;
Kadangi mano protestai jau ne 
kartą buvo kaip suris suspaus-' 
Ii iežednevnos pirmame pusla
py, o jus vis tik neklausote ma
no balso. Todėl oficialiai siun
čiu ši savo protestą Padaužų 
prezidentui, ir susikūprinęs pro-: 
testuoju dėl išnevožijimo mano

a Reumatizmas sausgėlė
P Nesikankykite savsę skaus- 
M mais, Reumatizmu, Šausgėle, 
P Kaulų GSIimu, arba Mėšlungiu 
M raumenų, sukimų; nes skau

dėjimai naikina kimo gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO
i stis lengvai

( OMi’OUND mo- 
prašalina viršini- 

munns šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.56.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties. 
kaina 50 centu.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

„ CHICAGO, ILL.XXXXXXXXXXXZXXXXZXXXXXXXX

Vyrai! Jus Galit
Bnt Išgvdvti 

Jei jus turit kraujo suirimus, 
giles, odą, inkstus, 
šlapinomosi ligų, pasi- 
l)r. Hess. Reumaliz- 
iškos* J r užkrečiamos 
gydomus geriausiais

• Europos budais.

sutin

larkilt SU 
<li r<> 

ligos yra 
Amerikos

n<as.
i

tos 606 ir
I) r. R o s s

I)r. B. .M. R o ss 
Specialistas

Yra vienatinis gydymas kuris 
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visu dalių šalies dėl išsigydymo.

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

Kad pasveikus, pasitarkit su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

I)R. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių jki penkto 
aukšti).
rys 506,- .
landos kasdien nuo 10 ryto

Vyrų priėmimo kamba- 
— Moterų 508. Ofiso

5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
to iki 1 po piet.
fedoj ir Subaloj nuo 10 ryto 
8 valandai vakare.

Panedėlyj

va
iki 
ry

iki

— Tamsta ji Inoj j fnaMn?- =

“ LIETUVA TURI APYVARTOJ ’ !
127 MILIONUS HTU ’ :

Siunčiant saviškiam* DOVANAS Lietuvon jus ■’ 
suteiksite jiems daug maktfiumo, vienkart didinant ■ 
LjL. \ i VALIUTĄ- ■

Persiųsdami pinigus Lietuvon pasinaudokit ■ 
musų ŽEMU KURSU, skubiu ir garantuotu patar- ■

pas mus sekantis:

lę dėsjt ar suvyniot?
.—/Prašau suvynioti, —

Krautuvininkas, akmenėli i 
pepieri suvyniojęs, paduoda pir
kėjui. ta:; i jį pažiūri ir sako:

\

patarimas

Ponas A. Įpuola Į kam 
savo draugo K. iv prašo 
skolinti jam 10-ai minučių 
litų. 1

•50
kursas 
mokat 

M
M
n

• n

navimu.
Už 50 litų

n 100 B
>> 300 o
n 700 H
n 1000 V

2000 M

Man regis, kad nčh’a 
is, kuris nežinotu

Bet kaV yra ant
tai gal ne visi žino.
mat, yra visokių mote

li ledinių, geležimi^ ir ki- 
lš visų žinoma metalinė 

, — ji butii gera 
rba, taip sakant, moterų 

armijos karininkė, nes kariaut 
moka gana gerai. Kartais pu
rėj ji apskelbia kokiam^ vyrui 
karą ir į vieną sekundą su boii- 
ka, kaip su kardu, žibt į 'galvą. 
Ir dar ne gana to, 
savo autoritetą, pai 
“Mane į laikraščius 
O aš sakau, šiur, kad 
daužos patys dalykus moka tlu- 
močyti, todėl jiems pavojaus 

nebūtų, padau- 
žino, kad kokie 
rengia, toki ir

O ant galo, 
patarlė sako: Jeigu boba ap
daužo vyrą, tai reiškią, ne vy
ra, ule kelmą. Kuomet susidurs 
su vyru, tai tuomet mokės at
skirti vyrus nuo kelmų.

Tai dar ne viskas. Bridžpor- 
te gyvena vienas atvažiavęs re
daktorius Iš rytinių valstijų, 
kuris ten rėdė davatkoms ski
riamą gazetą, o dabar rytais iš
nešioja “Draugą” po stabas. 
Bet man regis, kad ir vaikas 
tą darbą gulėtu atlikti. Bėt gal 
redaktorius žino geriau, kaip 
surėdyti stubu numeriai ir to- 
kiu budu nepadaro klaidų. »

Aš jam to darbo nepavydžiu, 
, gaila, kad iš vaiko atima

poeto,
čia,

relių :
tbkių/.
yra, tvirčiausi,

žmonės 
tvarka pas juos.

“Labiausia protestuoju p 
daužoms, todėl, kad jie pirmie- į r 
ji išmislijo peizavot mano var-'1 } ,

ma ir san-1 Kvailoniu 
katalikai ir d;ir ki-

nesi 
ant 

razumeli.
“ležednt vnoje
Jamas rašiau,

nesenai atkar-

uzt

to kio

Bridž-

pavartojo
.•ikšdama:

gali žmogus žinot — gal ant 
protą?senatvės 

Well, ne 
vaikams 
piotestuoja, o 
ša ra p.

Įgavo vaiko 
mano biznis.

šiuo
jie ir 
kartu

kad
man labai parinka, jos burkos. 

Ji truputį paraudondvo. Aš 
paėmiau panešti jos kašę, nors 
ji nenorėjo duoti, aiškindamas, 
kad aš pavargisiąs, kad aš ne
pratęs prie darbo ir kad ma
no rankos poniškos...

Ji ėjo pirma 
pakėlusi sijoną 
sos. Jos kojos 
ir gražios. Aš 
eiti priešakiu.

Ąš vėl jai kaž ką sakiau. Ji 
vėl nusijuokė.

Ir taip mes pasipažinome. 
Kiekvieną rytą aš eidavau ke- 
pyklon, o kiekvieną vakarą pa
reidamas iš darbo užsukdavau 
ten ir ilgai kalbsdavausi su

manęs, aukštai 
nuo pievų ra- 
buvo raudonos 
stengiausi už

Mes kalbėdavome visuomet 
ir visuomet apie politiką. 'Lie
sa, bulkininkė Ona labai daug 
kalbėdavo apie viską, bet aš vi
suomet gindavau tik jos biil-

v • •etai

tik 
draugas,

minučių laikui.
Jei tikrai reikalauji 

10-čiai minučių 
tai pralauk

lų 
atsako

buai reikalingas tų 50 litų.

Pas literatūros kritiko 
žmoną

— Tamstos vyras dar kai 
me? O ką gi, jis tenai taip ii 
gai veikia?

— Jis turi daug darbu. Jis JKF“ 
skaito tas knygas, apiei kurias 
praeitą žiemą yra rašęs recen- ■ 
zijas laikraščiuose.

Tikra proga

r A K E

kuomet jiems buvo atdaros 
i 'į sovietų Rusiją., 
s butų buvęs “safe“ 
butų atlikę revoliu- tais moteris gali netekti 

Sovietai butij at
siuntė i Lietuva raudonas ar- v l 
mijas ii 
žmones nuo galvaric 
Lietuva iki šiol jau 
si darbininkiška.

ir tuo jaus

jau butų išgelbėję jos 
zii valdžios, 
butu buvu- c .

“Tie gi svolačiai
Pilsudskį, rusų neprieteli. Pleč
kaičio bičiulystė su Pilsudskiu 
kaip ant delno rodo, kad viro 
pasaulio socialistai yra karšti 
Lenkų patriotai. Jus to gal ne- 
žinple, bet aš žinau, baigas, ži
nau... Aš žinau, kad Grigaitis

$5.25 
$10.40 

30.60

..... :................. r 101.00

..........k....................................L 201.50
iunčiat, tuo pigiau mokat.

* 1 -w-v 1 • •
Kuo didesnę sumą siunčiat, tuo pigiau mokat.
Taipgi siunčiamevAmerikos Doleriais.
Telegrafines perlaidas išmokame Lietuvoje nuo 

3 iki 6 dienų.
Draft-čekius išmokame nuo 14 iki 16 dienu; 

paprastas perlaidas nuo 16 iki 20 dienų.

DB 3252

Universal State
Bank

So. Halsted 
Chicago, III.

St

[L.z. J .Nežinau kiek tas ma
no pasakojimas jus nustebins, 
bet aš tvirtai tikiu, kad kar-

vy- 
riškio meiles visai dėl mažo da
lykėlio... Na, kad ir dėl spuo
gelio ant nosies galo...

Gal lai ir labai juokinga at
rodo, bet prašau paklausyti, 
kas su manim atsitiko prieš

nubėgo pas|keliata metų’ kada aš ^venau 
■ viename provincijos miestely.

Priešais mano šeimininko na
mus, kitoj gatvės pusėj, buvo 
našlės I Onos kepykla. Apie

ir kiti, katutes ploja, kai Pleč
kaitis, Majaus padedamas, ka
sa tranšėjas Lietuvos pasieny 
ir rengiasi vesti Lenkų armijas

tą pačią savaitę, kada atvažia
vau i tą miestelį.

Jos vyras buvo miręs prieš 
kelis metus. Ji gyveno viena, 
su savo tarną’te, nuosavuose, 
mediniuose namuose.

rik vieną kartą aš jos pak
lausiau, ar ji visai bevaikė, o 
ji man paraudonavusi atsakė, 
kad ji su vyru vos metus te-j 
gyvenusi.

Bet kai mes pradėjom kal
bėti apie jos. vyrą, — ji mane 
nusivedė Į savo 
parodė savo vyro

—•Gaila, gaila...
aš apie kaž ką
bet Onos

V 'a sąrąs.
Matyt,

1 Ponas daktare, kur aš 
liu pamatyt užgipnotizuotą žmo
gų, valios nustojusį?

— Bažnyčioje, kai 
duodama, tik tamsta žiūrėk no 
į jaunąją, bet į, jaunąjį.

ga-

šlinbas

kambarį ir 
fotografiją.
— kalbėjau 
mąstydamas, 

pamačiau aš

GARSINKITeS
NAUJIENOSE 1

Nepamirškite savo gimines Lietuvoje 
ant Kalėdų

Dabar yra laikas pasiųsti pinigus. Musų greitas ir atsakomas 
patarnavimas. — Parduodame ir mainom namus. Apdraužiame 
nuo ugnies ir kitų atsitikimų. — Prirengiame visokius legalius do
kumentus. (>fsas atdaras nemielomis iki 12:00.

BERNARD V. MILASZEWICZ
4600 South Wood Street

Tel. Virginia 0117 ' *

velionis Tamsta 
mylėjo? — paklausiau aš. Tais 
mano žodžiais ji visai susi
graudino ir pradėjo garsiai 
raudoti.

.lis toks buvo jaunas, toks 
lygiai, kaip jus... 'ir aš palikau 
našlė... palikau viena našlė,

Pagaliau aš neiškenčiau ir 
paglosčiau jos galvą, kuri nu
sviro man ant krutinės.

Aš stengiausi ją pakelti, bet
nu-

Ona
ji buvo sunki. Pagalia 
sili’odus verkti, vargše

Tamsta, kad man 
taip užėjo, bet kai pamąstau, 
kad aš vienu viena, tai taip 
sunku ant širdies pasidaro.

Tačiau po Verkimo, kaip že
mė po. lietaus, ta moteris pa
sidarė daug 
sėdėjome ant 
nas šalę kito, 
apytamsis, 
prisislinkome

— lai

Augšic Kompreso 
CL a'A: A - Jėga '

Su Vienatiniu Supęr-Six Dailumu

Hudsono du dideli faktoriai veikimo ir pirme
nybės yra vienatiniai išradimai* ir kiti išdir
biniai negali susilyginti.

“žmogus tiktai Sali a m o n o 
j galvą turėdamas gali pažinti 
socialistų šunybes. Po 17 d. 

' gruodžio pVvarto mes sukūrė
me Prieš-Fašistines Tarybas ir 
protestavome prieš galvariezus, 
kai socialistai bučiavosi su fa
šistais. Dabar jie jau bučiuo- 

[jasi su visom partijom išskyrus 
| komunistus. Vadinasi, socialis- 
| tai susijungė su lenkais ir su 
visais komunistui priešais. O 
kad jie susijungė su tais gaiva
lais, tai susijungė ir su Lietu
vos valdžia ir visi jie pritaria 
Pločkačio-Pilsudskio planams 
aneksuoti Lietuvą.

“Pagalios duodu įnešimą, kad 
mums tavorščiams bolševikams, 
reikia kurti Prieš-Plečkaitinę 

I Tarybą ir rinkti pinigus kur tik 
galima ir J<iek galima gelbėji
mui musų mylimos tėvynės Ru-

galavariezų režimo.
“Na, matote, kad mano razu- 

mėlis dar ne visai išgaravęs!
i —K.”

pyklą ir pirmą kartą pastebė
jau, kad, ji dar neblogai atro
do. Pirmą kartą ji man at

mano rankų

šviežių 
aš.

hul-

tik

svėrė duonos ir iš 
paėmė pinigus.

—<Gal galima ir 
kų? — paklausiau

—Prašau, ponas, ki^k
norite! — nusišypsojo našlė, ir 
jos burnoje sužibėjo keli auk
siniai dantys.

\ Nuo to ryto aš 
matydavau gatvėje, 
sitaisiusiĄ ir visad

Vieną rytą ėjau nusimaudęs 
ir sutikau ją \ųž miestelio, su

ją tankiai 
švąriai ap- 
linksmą.

Susitikdamas, aš nežinojau, 
ar taip sau praeiti, ar .pasaky
ti jai ką nors. Bet aš 
pajutau, kai nusiėmiau

nei ne
šk rybė-

ameri--Labas, ponaiti!
koniškai nusišypsojo našlė, ro
dydama auksinius daptis. Ir 
man pasirodė, kad aš esu kur 
tai matęs panašią amerikonę.

Ji kaž — kaip, su pagarba,

paėmė didelė drąsa. į 
iš sugriebiau abi jos ■ 
Našlė Ona nesiprieši- 
šypsojosi ir sumišusi 

kad nuo mirusiojo

gražesnė. Mes 
lovos krašto, vie- 

Kambarys buvo 
Mes dar arčiau 
vienas prie kito.

Tamsta sakai, kad 
vienai liūdna ir- nuobodu gy
venti ?

—Nuobodu, begalo nuobo
du... Aš tankiai pamąstau, 
kad jus toks jaunas ir toks 
gražus... ir čia jos krūtys, 
kaip dsi kvepiančios bulkos įsi
rėmė į mano pašonę. Purios 
minkštos karštos bulkos.

Mane
Vikriai i 
rankas, 
no, tik 
pasakojo,
vyro ji nei vieno vaiko neturė
jusi.

Lyg, tyčioms pamačiau ant 
jos kalo nedidelį spuogelį, rau
svą, tamsų spuogelį. Maniau, 
kad tai apgamas.

—Ir užsidegiau pabučiuoti- 
— Duok kaklą! — sušukau as 
ir stipriai prispaudęs paliečiau 
spuogelį lupomis./ Biet spuo
gelis tuojau pradėjo krutėti ir 
bėgti per Onos kaklą. Ir tada 1 
aš aiškiai pamačiau didelę, ru-1 
dą blakę.

Aš atsistojau ir įlei žodžio 
neprataręs išėjau.

Nuo to laiko aš daugiau nie
kad nėjau kepyklon.

Standard Models 
(118-inch wheelbase} 

Coach...........................*1175
Sedan ..... 1285 

(127-inch wheelbase) 
Coach ..... *1285 
Sedan.............................1385

Custom-Built Models 
(127-inch tvheelbasc) 

Brougham . . . *1575 
7-Passenger Phaeton 1600 
7-Passenger Sedan. 1850 

AU prlces f. o. b. Detroit. 
plūs war exclse tax

Pirkėjas — išnaudotojas

— Prašau duoti akmenėli 
mano benzininiam uždegtuvui.

Krautuvininkas, paduodamas 
akmenėlį išklausia:

Super-Six principas perdirba energiją i nau
dingą jėgą, 
ta veikime.

o kitų išdirbysčių karuose dings-

Tas naujas
nio veikimo

išradimas dasideda prie 'smarkes- 
paverčiant išnaudotą šilumą i nau- 
Visų kitų typų automobilių mo- 
nuošimtį jėgos pražudo visai betorar, dideli

. reikalingai.
Naujas Hudsono motoras teikia greitą veiki
mą’ su pagelba didelio spaudimo ir be pražu- 
dimo savo vienodumo bėgime.
Paprastas gąsdinąs teikia gerų veikimą, o ki
tuose karuose reikia vartoti speciali ir bran-

desnė jėga, greitumas ir kuro ekonomija 
narna.
Visoks karo veikimas yra daug geresnis, 
deda greitai bėgti ir valdymas jo yra 
lengvas ir paprastas.

HUDSON Super~Six

gau-

visai

Hudson Super-Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarį 
reikalaukite lietuvio pardavėjo. »

Klauskit M r. Montvid

Hudson Motor Company ot Illinois
2220 South Michigpn Avė.


