
THr ' RY 9r

NAUJIENOS
Thb Litnuanian Daily Ntw*

FVBL1SHBD BY LITHUANIAN WBW9 PUBUSH1NG CO., INC. 
1739 Soutls IHalisteci Street* Clncago, KiSinoj* 

Talephons Roosavftlt 850G

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj .■KAIMU V f MIW

»nd«r the Art rt Manb •. 1879.

No. 292VOL. XIV Kaina 3c Chicago, III. Antradienis, Gruodžio-December 13 d., 1927 437

LenKvį - Lietuvių konferencija įvyks Rygoje‘t

Derybos Lenkų-Lie- 
tuvos santykiams 
užmegsti prasidės 

netrukus
TAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS 

SESIJA PASIBAIGĖ

Anglies konferenci- 
. ja Washingtone

Įvyks šiandie, nežiūrint didžiu
lių anglies kompanijų atsisa- 
kym»3 dalyvauti

GENEVA, Šveicarija, griiod. 
12. — Tautų Sąjungos Taryba 
pabaigė savo keturiasdešimt 
aštuntųjų sesiją, ir šiandie iš
siskirstė. Sekama sesija Įvyks 
ateinantį kovo mėnesį.

šioj sesijoj buvo svarstomos 
keturios svarbesnės tarptautinės 
problemos, jų tarpe Lietuvos- 
Lenkijos ginčas.

Lietuvos-Lenkijos ginčas ta
po likviduotas abiejų valsty
bių sutarimu pradėti tarp sa
vęs tiesiogines derybas savo ne
susipratimams išlyginti. Bendra 
jų konferencija veikiausiai ne
trukus įvyks Rygoje, Latvijoj.

Kiti įkyrus klausimai buvo 
Graikijos prašymas paliuosuoti 
jų nuo priedermės sumokėti 
pilną sumą už karo laivą Sala- 
mis, užsakytų Vokietijoje prieš 
karų, ir laisvojo Dancigo Mies
to prašymas, kad I>enkų amuni
cijos depo butui arba visai pa
šalintas, arba kad jį galėtų iš 
dalies kontroliuoti Pancigo vy
riausybė*.

Graikijos karo laivo klausi
mas pavesta mišriai arbitraci- 
jos komisija? išlyginti.

Lenkų amunicijos de|M> klau
simą pavesta sudoroti vietos 
konferencijai Dancige, Lenkams 
ir Laisvajam Dancigo Miestui 
davus Tarybai prižadėjimą, 
kad jie tos konferencijos spren
dimą priims.

Tautų Sąjungos Tarybos ko
vo mėnesio sesija proponnoja- 
ma — taip proponuoja ypač 
Prancūzai — laikyti Romoj. 
Francijai rupi geriau sutvarky
ti savo santykius su Italija, 
tad jei Tarybos sesija butų 
laikoma Romoj, Francijos už
sienio reikalų ministeriui Brian- 
dui butų patogiausia proga 
konferencijoms su Italijos 
premjeru Mussoliniu.

Senato komisija šau
kia Hearstą kvotai

Turėk įrodyti kaltinimus, buk 
Meksikos prezidentas davęs 
$1,200,000 senatoriams pa
pirkti

VVASHINGTONAS, gruod. 12. 
—Girdėt, kad senato komisija, 
paskirta ištirti Hearsto laik
raščių padarytus kaltinimus, 
buk Meksikos prezidentas Gai
lės davęs $1,200,000 keturiems 
Jungtinių Valstybių sena to
nams papirkti, jau pasiuntus 
Williamui Randolphui Hearst- 
ui ir jo newyorkiškio laikraš
čio Daily Mirror redaktoriui 
Victorui Watsonui įsakymą 
prisistatyti komisijai dėl kvoti
mų. Kvosti esąs šaukiamas 
taipjau ir generalinis Meksikos 
konsulas New Yorke, Arthuro 
M. Elias, kurs yra Meksikos 
prezidento Calleso pusbrolis..

ST. JACOB, III., gruod. 12.— 
šį rytą netoli nuo čia trauki
nys užgavo motorinį vežimą, 
kuriuo keli darbininkai važiavo 
į darbą. Du jų, Vance Owen, 23, 
ir Ralph Dycus, 21, iš Altomon- 
to, buvo vietoj užmušti.

W ASM INGTONAS, gruod. 
12. Nežiūrint, kad kai kurie 
didieji minkštosios anglies ka
syklų savininkai atsisakė daly
vauti konferencijoje, kurion 
Darbo Sekretorius Davis šau
kia kasyklų savininkus ir uni
jos vadus tartis dėl streiko 
likvidavimo, konferencija vis 
tik Įvyks VVashingtone ši ant
radienį.

Be kai kurių vakarinės Penn- 
sylvanijos kasyklų kompanijų, 
konferencijoje atsisakė daly
vauti ir Ohio kasyklų savinin
kų asociacija. Telegrama ji 
pranešė Darbo Sekretoriui, kad 
jie neturį reikalo tartis su 
'United Mine Workers unija, 
su kuria jie nebeturi kontrakto 
ir su kuria jie esą nutraukę 
visokius santykius.

Italų karalius dedą 
apinasri fašistams
PARYŽIUS, gruod. 12. — 

Italijos karalius Viktoras Ema
nuelis truputį pažebojo Įbujo- 
jtįsius fašistus. Kaip žinia, dik
tatorius Mussolini įsake, kad 
visuose valdžios dokumentuose 
šalia karališkojo herl>o butų 
nudėta ir fašizmo emblema — 
fasces (rykščių kūlelis su ky
šančiu iš jo kirviu). Pagaliau 
diktatorius nutarė fašizmo em
blemą Įdėti ir į Italijos vėliavą, 
greta su karališka emblema. 
Tai betgi nebuvo padaryta. Kaip 
dabar išėjo i aikštę, karalius 
griežtai prieš tokį vėliavos kei
timą pasipriešino, ir Mussolini 
turėjo nurimti.

Antra, didžioji fašistų parti
jos taryba nesenai nutarė, kad 
nuo 'šiol rinkimuose bus vienų 
vienas kandidatų sąrašas. Kan
didatus nominuos sindikatas/ 
tečiau fašistų taryba pasilaiko 
sau teisę tuos kandidatus per
sijoti ir, radus netinkamų sau, 
savo valia pakeisti kitais. Kitaip 
sakant, tai butų buvę ne rinki
mai, bet pilniausia rinkimų pa
rodija.

Karalius yra prisiekęs saugo
ti konstituciją, kuria numatyti 
regulariniai rinkimai. Jis tad 
ir čia pasipriešino fašistų vi
siškam konstitucijos paniekini
mu^ Del to ateinančiais rin
kimais rinkėjams bus' pasiūlyti 
keturi kandidatų sąrašai.

Lietuvaitė laimėjo 
“spelling” kontestą

PANA, III., gruod. 12. — 
Christian kauntės laikytame 
“spelling” konteste, pirmą pri
zą laimėjo lietuvaitė Frede- 
ricka Port, 12 metų amžiaus 
mergaitė, lankanti mokyklą 
Kincaide. Ji be klaidos “suspe- 
lino” 175 anglų kalbos žodžius. 
Laimėjus kauntės konteste, ji 
dabar dalyvaus valstijos kon
teste, kurs įvyks Springfielde 
per Kalėdų šventes. Laimėjusis 
čia kontestą gaus . prizą pini
gais ir aukso medalį.

Ghvendolin Pedrucci, 12 metų 
amžiaus italė, tos pat mokyklos 
mokinė, laimėjo antrą prizą, 
“suspelinus” be klaidos 174 žo
džius.

Kova tarp Okla. Sei
mo ir gubernato

riaus
Kariuomenė išvaikė atstovų bu

to narius, susirinkusius gu
bernatoriui inkriminuoti

OKLA KOMA CITY, Okla., 
gruod. 12. — Tarp Oklahomos 
valstijos legislaturos ir guli
na toriaus Henry S. Jobnstono 
kilo kova, kuri dar nežinia kuo 
pasibaigs.

Legislaturos atstovų butas 
nori inkriminuoti gubernatorių 
dėl tariamų jo nusikaltimų. Ne
laukdamas tad, kol gubernato
rius sušauks regularią legislatu- 
ros sesiją, atstovų buto pirmi
ninkas E. P. Hill patsai sušaukė 
nepaprastą sesiją tikslu inkri
minuoti gubernatorių.

Gubernatoriui apeliavus, Au
kščiausias valstijos teismas iš
sprendė, kad atstovų buto pir
mininkas neturi teisės patsai 
sesijos sušaukti, tą teisę turi 
tik gubernatorius.

To nežiūrint, atstovų buto 
nariai šiandie susirinko kapito
lioje ir bandė pradėti sesiją, 
lėčiau, gubernatoriaus Įsakymu, 
buvo nacionalinės .gvardijos iš
vaikyti.

Atstovu buto vadai pareiškė, 
kad butas susirinksiąs kur 
nors kitur ir vis viena guber
natorius busiąs inkriminuotas. 
Gubernatorius gi atsakė, kad 
jis neįeisiąs atstovų butui nie
kur valstijoje susirinkti.

Borah reikalauia 
pripažint Rusiją

\VASH INGTON AS, gruod. 
12. Senatorius Borah, sena
to užsienio santykių komisijos 
pirmininkas, šiandie vėl įnešė 
savo rezoliuciją, reikalaujan
čią, kad Jungtinės Valstybės 
pripažintų sovietų Rusijos val
džia.

Kongresas nutarė ap
dovanoti Lindberghą 

medaliu
WASHINGTONAS, gruod. 12.

Senatas šiandie priėmė rezo
liuciją, kad drąsiam Amerikos 
lakūnui, pulk. Charles A. Lind- 
berghui, kurs pirmas perskrido 
per Atlantą, suteikti kongreso 
garbes medalį. Atstovų butas 
tolygią rezoliuciją priėmė ank
sčiau.

Lakūnas Lindbergh priėmė 
Meksikos prezidento Calleso 
pakvietimą atskristi į Meksikos 
sostinę. Del nepalankių oro są
lygų jis veikiausiai negalės 
išskristi dar kokias dešimt die
nų.

Turtingoji Amerika
Krašto bankuose žmonės turi 

pasidėję 26 bilionus dolerių 
taupyti

N|EW YORKAS, gruod. 12.— 
Amerikos Bankininkų asociaci
jos taupomųjų bankų skyrius 
paskelbė raportą, kuris parodo, 
kad šių 1927 metų birželio 30 
dieną Jungtinėse Valstybėse 
bankai turėjo depozitų bendrai 
daugiau kaip 26 bilionus dole
rių, arba $1,368,049,000 dau
giau, nekad metais anksčiau, 
tai yra 1925 m. birželio 30 die
na.

[Atlantic and Pacific; Phofol

P-lė Rachael Nelson, 15 m., iš Taylor, Ariz., laimėjusi Arizonos 
valst. čempionatą namų šeimininkės.

Britų-Francužų- 
Italų konfe

rencija
į 

GENEVA, Šveicarija, gruod.
12. Vakar čia įvyko pasikal
bėjimas dėl surengimo trijų 
valstybių konferencijos tarp 
Britų užsienio reikalų ministe- 
rio C ha bėriai no, Franci jos už
sienio reikalų ministerio Brian- 
do ir Italijos premjero Musso- 
linio.

Pasikalbėjimas įvyko tarp 
Chamberlaino, Briando ir ką 
tik atvykusio iš Bomos Britų 
ambasadoriaus Grahamo, kurs 
papasakojo apie turėtą prieš po
rą dienų savo pasikalbėjimą su 
fašistų vadu.

Visi jie sutiko, kad atėjęs 
laikas, idant Anglija ir Franci- 
ja apsvarstytų su Italija opiuo
sius klausimus ir paragintų 
premjerą Mussolinį tvirčiau 
remti Tautų Sąjungą ir pačiam 
dalyvauti Sąjungos Tarybos su
sirinkimuose.

Konferencija projektuojama 
laikyti kur nors Rivieroj atei
nančio sausio menesio gale ar 
vasario pradžioj.

Darbietis ištrinktas 
Meksikos miesto 

galva
MEKSIKOS MIESTAS, gruo

džio 12. — Meksikos Miesto 
burmistru tapo išrinktas Jose 
Lopez Cortes, generalinis Re
giono Darbo Federacijos sekre
torius.

PARYŽIUS, gruod. 12. —Ki
virčuose su savo švogeriu buvo 
nušautas amerikietis Paul Bil- 
letdoux, 26 m. amžiaus.

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

Daugiausiai apsiniaukę; gali 
būt lietaus ai’ sniego; nedidelė 
temperatūros atmaina; stiprus, 
daugiausiai pietų včjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 26° ir 40* F.

šiandie saulė teka 7:09, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 8:57 
vakaro.

Del prohibicijos gir
tybe padidėjo

Girtavimas ypač paplito tarp 
jaunuolių, neniečių berniukų 
ir mergaičių

NEW YORKAS, gruod. 12.— 
Vadinama “Moderation Lea- 
gue”, organizacija, kurios tiks
las yra skleisti žmonėse blai
vumą, savo metiniame praneši
me paskelbia skaitmenis, pa
remtus policijos departamento 
rekordais, kurie parodo, kad 
nuo įvedimo 1920 metais pro
hibicijos, girtybė Jungtinėse 
Valstybėse žymiai padidėjo.

Remianties pranešimais iš 
602 Vietų, skaičius ąreštų už 
girtybę 1926 metais buvo 136 
nuoš. didesnis, nekad 1920 me
tais, tai yra pirmais prohibici
jos Įvedimo metais. Penktais 
prohibicijos metais, t. y. 1924, 
paminėtose 602 vietose už gir
tybę buvo areštuota 650,960 
asmenų; 1926 metais 687,- 
812, o 1926 metais jau 711,- 
889 asmens.

Pranešimas, be to, nurodo, 
kad girtavimas ypač ėmęs plis
ti tarp nemečių, - tarp jaunų 
berniukų ir mergaičių.

Septyni asmens pas
merkti sušaudyti 

Ukrainoj
MASKVA, gruod. 12. —Uk

rainos sovietų teismai Charko
ve ir Odesoj pasmerkė sušau
dyti septynis asmenis, kaltina
mus dėl šmugelio ir šnipavimo 
Rumanijos ir Francijos naudai.

Vienas besarabietis, Boičen- 
ko, buvo kaltinamas dėl sutei
kimo sovietų karo paslapčių 
Rumanijai. Antras asmuo, Si- 
guranca, tarnavęs Francijos 
kariuomenės štabui ir per ket
verius mietus šmugeliavęs per 
Dniestrą rusų emigrantus.

Charkove dėl tolygių nusikal
timų buvo pasmerkti sušaudyti 
penki asmenys, bet paskui mir
ties bausmė jiems buvo pakeis
ta dešimties metų kalėjimu.

SANTJAGO, Čilė, gruod. 12. 
— Praneša, kad Čilės vyriausy
bė įsakius ištremti dar daugelį 
politinių esamos valdžios prie
šų, jų tarpe nemaža žymių vi
suomenės gyvenime asmenų. 
Ištremiamas ir Pedro Torres, 
vyriausias Čilės Banko vedėjas.

Gen. Čian Kaišekas 
Įspėja Maskvą

Jei komunistų propaganda ne
busianti paliauta Kinkose, 
santykiai busią nutraukti

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
12. — Išrinktas vėl vyriausiuo
ju Kinų nacionalistų vadų ir 
valdžios galva, generolas čian 
Kaišekas sako, kad jis bandy
siąs redrgunizuoti naciona'is- 
tų valdžią taip, kad Kinų revo
liucija butų Įvykęs faktas. Pir
miausiai jis žada daryti pastan
gų sulaikyti Kuomintango f ak
cijas, kurių tarpusavio kivir
čai gresia sugriauti nacionalis
tų valdžią.

Kalbėdamas apie Kinų san
tykius su užsieniu, gen. čian 
Kaišekas pasakė, kad jei sovie
tų Rusija urnai nepaliausianti 
savo intrygų Kinuose, naciona
listų valdžia busianti priversta 
nutraukti santykius su Mas
kva ir uždaryti sovietų konsu
latus Kinuose.
Kantonas komunistų rankose; 

miestas ugny.
HONKONGAS, Kinai, gruod. 

12. Iš Kantono gautas pra
nešimas sako, kad tas miestas 
degąs. Gaisrai kilę daugelyje 
vietų. Gaisrų priežastis — ko
munistų sukilimas ir bandymas 
pasigrobti Kantoną j savo ran
kas. Gatves? einančios kruvinos 
kautynes. Esą daug užmuštų ir 
sužeistų. Miestas esąs beveik 
visai komunistų rankose.

Govedos bandė linčiuoti 
negrą teismo rūmuose

GOLDiSBORO, N. C., gruod. 
12. — Vakar, nežiūrint, kad 
tai buvo sekmadienis, įvyko čia 
teismas ir pasmerkimas mirties 
bausmei vieno jauno negro, 
Larry Newsomo, kaltinamo dėl 
užpuolimo lauke ir papiovimo 
vieno vietos farmerio dukters, 
penkiolikos metų amžiaus ^mer
gaitės.

Kai kaltinamasis buvo stip
rios sargybos atgabentas i tei
smą, į vidų įsiveržė minia bal
tųjų, bandydama negrą išverž
ti iš policijos rankų ir čia pat 
jį linčiuoti. Policija ėmė šaudyti 
į viršų ir minia, išsigandus, 
pasitraukė atgal. Tuo tarpu bu
vo atsiųstas milicijos būrys, ku
ris sergėjo teismo rumus iki 
pasibaigė byla ir pasmerktasis 
padėtas saugioje vietoje.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis/ vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

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

•Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteik* 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, Chicago, DL

Naikinimas banditiš
kų gaujų Meksikoj

Susikirtimuose su kariuomene 
per savaitę nukauta daugiau 
ne 100 banditų

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 12. — Iš Guadalajaros pra
neša, kad per praeitą savaitę 
federalinė kariuomenė, vedanti 
energingą kampaniją prieš ban
ditiškus maištininkus, Jalisco 
ir Aguascalientės provincijose 
nukovė jų daugiau kaip šimtą.

Karo vyriausybe tikisi, kadi 
netrukus tame krašte bus visi 
banditiški maiŠitninkai išnai
kinti ir visur atsteigtas ramu
mas.

Susikirtime su banditų bu
riu netoli nuo Cuųuito, Jalisco 
provincijoj, krito dvidešimt še
ši jų. Banditų ,vadai, Damazo 
Felix ir jo tėvas, buvo gyvi 
sugauti ir sušaudyti.

Protestuoja dėl sumuši
mo amerikiečio Ru- 

manijoje
BLCHABESTAS, Rumunija, 

gruod. 12. — Jungtinių Vals
tybių ministeris Rumanijai, 
Wm. S. Culbertsonas, padarė 
Rumanijos vyriausybei protestą 
dėl sumušimo Nagy Varad mies
te vieno Amerikos piliečio, 
VVilliamo X. Kellero iš Linden- 
hall, Pa. Keller buvo sumuštas 
praeitą savaitę per Įvykusias 
ten, rumanų nacionalistų stu
dentų suruoštas, riaušes prieš 
žydus ir vengrus. Keller buvo 
ne tik tsųmųštas, bet ir jo namai 
apiplėšti.

Tolygų protestą padare ir 
Anglijos ambasadorius dėl su
mušimo dviejų Anglijos pilie
čių per panašias antisemitines 
riaušes Klausenburge.

Žydų pogromai 
Lietuvoj?

Cbicagos žydų laikraštis For- 
verts vakar Įdėjo gautą iš Bėr
imo Žydų Telegrafo Agentūros 
pranešimą, buk Nahieve [!? 
Negirdėtas vietos vardas!], ne
toli nuo Kauno, per ištisą savai
tę siautę pogromai prieš žy
dus. Pogromuose dalyvavę ka
rininkai ir kareiviai.

Žydų Telegrafo Agentūra pa
stebi betgi, kad tų pogromų 
smulkmenų Berline dar esą ne
gauta, o, antra vertus, ir pati 
žinia dar nesanti patvirtinta.
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CKiėago, UI.

Naujienos iš Lie
tuvos

Lietuvoje gyventi galima... 
bet kada leis į Ameriką įva
žiuoti? Taip galima apibudinti 
tūlo chieagiečio lietuvio, paei
nančio š Miežiškių, gautas laiš
kas. Štai trumpa ištrauka iš 
to laiško:

“■Musų šeimoje visi sveiki. 
Brolis Jonas parvažiavo iš Ar
gentinos. Juzikėnas taip pat 
tebedainuoja. Firinauskas tenai 
tebegyvena, kur palikai. Jonas 
Vincą su Marike gerai gyvena, 
šūkis Jonas ne kaip gyvena su 
savo Onele. Gavo koloniją Ma- 
rianavos dvare. Kazys ir tėvai 
visi gyvuoja. O choras — tai 
nepapeiksi. Gerai žinai Rami- 
galą ir buvai ant turgaus, gir
dėjai kaip ožkos išsižiojusios 
gieda. Tai miežiškės daug šau
niau gieda. Vienžindis Povilas 
ženotas su Pinigučia Alžbe. Ko
lonijos tai bus ateinantį pava
sarį.

žinai, drauge, atsiprašau, ne- 
signievok, gal ką ir negerai pa
rašiau, ba labai senai laišką be
rašiau, tai ir nebemoku.

Bet pasakyk mums, kada bus 
galima važiuoti į Ameriką. Mu- 
sėt, nigdes. Ar tu nepasiilgai 
tos Lietuvos? Tur būt tavęs 
nei su pagaliu iš ten neatvary
tų. Sudiev.”

Aš •
(Feljetonėlis)

Aš... aš prr-ogre-sistė. žino
ma! Tokia, kaip ir jus. Kas 

•jus man? Hm... didelio čia dai
kto. Gerai. Aš noriu pamatyti 
kiek jus sveriate. Ponios, tai 
bent ponios! O kad jus iširtu
mėte užsimano visų galų. Tai 
joms stailos negeros, tai vėl be
moku apsieiti kaip reikia. Kas 
jums galvoje? Kaip noriu, taip 
ir darau.

Alano mama niekuomet no
sinės nevartojo, o kaip ilgai gy
veno! Mama visuomet basa 
vaikštinėdavo, ir, kad žinotu
mėt, kokia sveikia buvo. Hm... 
pro-gree-sistės... ha-ha-ha!

E-ti-ke-tos prisilaikykime. 
Tai vėl ir išponėjimas, baisus 
daiktas! Gerai lietuviška patar
lė sako: Ubago paršais gimėte, 
ubago paršais ir dvėsite. Eti- 
korkos! Iš kur jus ištraukėte 
tą tokį progresyvį žodį? Mano 
mama, būdavo, kartais nesura
dusi peilio kad įleis savo dešim
tį pirštų į mėsą, tai kaip matai 
visas šmotas išsiskirsto į dalis.

Na, o aš — ar negyvenu? Ga
na jau gana. Je... sakote, kad 
burdingierių nenorite. Netiesa: 
jus norite ir dar kartą norite, 
ale kad ne gaunate. Ir kaip jus 
gausite, kad norite nulupti 6 
dolerius savaitei? Kodėl aš: ne
galiu atsiginti lig brudo.

Ana, Tonis. Ha-ha! Kad jį 
kur paibelis. Matau bedruimy- 
’c pasikūprinęs kažin ką medžio-

ja. Sakau, eisiu pažiūrėsiu. Na
gi žiuri u — blakę su spraktu- 
ku varo iš bedruimio į fronti- 
nę. Aš sušukau: “O tu pago
ne, kad, tu supelėtumei! Ką da
bar tu čia darai?” Tonis sako: 
““Kiaulutę į dvarą varau.”

Jų si, smagu turėti tokius 
juokdarius vaikinus. O jos sa
ko nenorinčios. Ir vėl... hm.... 
juokiasi iš katukų, vortinklių 
ir kitų tinksų. Mislija, kad vor
tinkliai ką blogo daro. Neiš
manėlės, nesupranta net to, kad 
vortinkliai muses padeda išgau
dyti.

O ką čia joms užkliūva ma
no stalas? Stalas, jei visuomet 
taukuotas, tai aišku, kad nie
kuomet nesurudys. Prie to, tai 
ne jų reikalas. Čia tai jau aš 
darau, ką noriu. Lovą kai už
gulu, tai nabagė nepasispardys 

i ir nepaspruks net iki popiet.
Aną nedėlią mano Piteris par- 

' davė namą, tai sakau, reikės nu- 
i sipirkti stailiški drabužiai. Sa
kau, ko jos čia juokiasi iš ma
nęs. Busiu ir aš progresistė. 
Ha-ha-ha!

Išvaikščiajau visą miestą, vi- 
Į sas krautuves, negaliu rasti dra- 
i bužių, kurie man tiktų. Mat, aš 
noriu rasti tokius, kurie man 
gražus butų, kokius mano ma
ma nešiojo, kad butų tinkami 
ir svečiui ir pečiui. Ale tokie 
labai sunku gauti. Ir vos ne 
vos nusipirkau: ledva radau ant 

:Maxwell stryto. Kupčius įgyrė, 
kad stailiški. Teisybė, ir man 
puolė į akį.

Ale ir derėjaus... gal kokias 
keturias adinas. Pagonas kro
melninkas užsispyrė neduoti 
nors tu jam galvą nesuk. Tris 
sykius užsiprašė, o nusipirkau i 
komplyt 70 dolerių. Sakau! 
dabar tai tikra ristokratė.

Mano kaiminkos parengė man 
supraiz parę. O kad žinotumėt 
kiek ten buvo fonių, kiek viso
kių štukų, — sunku ir apsaky
ti. Bet ir nesmagumų turėjau 
ant rytojaus. Mano drabužiai 
taip pat paškudniai jšrodė su
terlioti, sulaistyti, kad negale ; 
jai nė pažiūrėti. Aie tai niekis. I 
Visi mane mylėjo, visi šienavo- i 
jo, nieko blogo nesakė, ba žino-1- 
jo, kad aš esu aš, — Morta.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paalina SU Chicago. III. 
■■■■.■i .... . . — ......  ..—y

RADIO PROGRAM | READERS,IEN0S
CHICAGO STATIONS TODAY

570k—KYW-KFKX—626in.
9:30 a. m.- ______ ,

ed every haif hour to 3 o’clock. 
10:55—Time signals and vveather. 
12—Music; interior decorating talk.
4— Women’s hour; music; t 
5:30—Markets; sport news. 
5:30—Markets; sporte news.
6— Bedtime story; weather; concert.
7— George Olsen’s orchestra.
8— The Continentals.
9— 10:30—Popular musical program. 
10:30—Weather; orchestra; time.

signals.
620k—WLTS—434m.

9 a. m.—Reųuest program. 
2—Jubilee program.

620k—WCFL—484m.
10 a. m.—Municipal program.
12—Organ concert.
I— Ręst hour program.
5— Organ concert.
6— Health talk; news; music.
7— Talks; music; farm ųuestion
8— Popular program; songs. 
9:30—Quartet: trio; orchestra.

670k—WMAQ-WQJ—448m.
8—Univėrsity of Chicago leeture. 
9:45—Overture hour; trio.
II— Home economies; musical 

program.
12—Melodies, farm talks.
1—Music; Oddz-n-Endz; talk.
2:45—Esercise; pianist; contralto;

trio.
3:45—Book review; garden talk; trio 
4:15—Illinois League of Women

Votėta.

820k—WJJD-WEMH—366m.
; organ

-- I n-lll IX rv «,«v,ii. , O4VK— TT J J n- VV l'jlllrl 
,—Markets (service repeat- 10 a. m.—News digest;

s.

box.

5— Topsy Turvy time.
6— Organ; orcestra.
7:4$—Univėrsity of Chicago leeture.
8— String (luartet and tenor.
9:45—Orchestra; songs.
10:25-1—Dance orchestra; songs.

720k—VVGN-WL1B— U6m.
) a. nu—News digest.
10— Home management; shut-in 

program.
11— 'Organ; reading; time signals.
12— Chfldre’n story period; concert. 
2:30—Recital; vvoman’s club;

orchestra.
1—Travol talk; orchestra.
5--Organ recitals; U. S. navy 
5:56—Time signals.
3—Markets; Punch and Judy; 

concert.
7— Ensemble;quintet; almanac; 

songs.
>—Orchestra and soloists.
9— Bridge lesson; violinists.
10— Feature; Sam ‘n’ Henry; music 

Box.
11— Hoodlums; dance program; 

songs.
770k—WBBM-WJ BT—389nu

H a. m.—Business directory. - 
1—Dance program; pianist.
I— Sports revievv; recital. 
5—Organ concert.
3—Cellist; orchestra; tenor.
7—Orchestra; string trio; organ.
3—Tenor; orchestra.
9— Coliegiate program:
10— Frolic? pianist; orchestra;

sextet.. •
II- 1—Dance music; popular songs.

.concert.
11— Womdn’s program.
12— Petite symphony; soprano; farm

1 talk. , ,
I— Organ program.

;2—iChildre’n program.
3— Piano reverie; string trio; talk.
4— -Children’s program.
5— Children’s club.
6— Symphony orchestra; dance 

orchestra.
7— Orchestra; ųuartet; air weavers.
8— Theater program; children’s 

program.
9— Theater musical program.
II- 1—'Studio program.

870k—WLS—345m..
9 a. m.—News; time signals; 

(juestion box.
9:30—Opening board of trade (Servi

ce repeated every half hour to 
1:30).

9:15—Live stock market.
10:15—Pianist; “Around the 
11:30—JJve stock market.
11:55—Time signals.
12—Weather; organ; live stock 

market; talk.
1 :25—Board of trade close.
2:30—Hpmemakers’ hour; music; 

talks. r
5:15—Sports; organ; time signals.
6— Markets; orchestra; sports.
7— Scrapbook; orchestra; music 

feature.
STATIONS' OUTSIDE CHICAGO 

Programa 
East Pittsburg—
Fort Worth—

Denver—Concert. 
Moncton—

Brookings, S. D.

Independence—

talk.

f---------------------------------------

INera rūgščių, chargerių, 
baterių. eliminatorių

Farm”.

Kansas City—

Kvening
6— KDKA (960), 

Sacred songs.
6—WBAP (600), 

Sevcn Aces.
6—WDAF (810), 

School.
6—WEA0 (1060), Columbus—Music. 
6—WJR (680), Detroit—Orchestra.
f;—WOW (590), Omaha—Clasical.
6—WSA1 (830), Cincinnati—Sextet.
6—WTAM (750), Cleveland—^ 

Orchestra.
6—WTMJ (1020), Milvvaukee— 

Music. .
6— WWJ (850), Detroit—Musical.
6:15—WSOE (1110), Milwaukee— 

Organ.
6:30—KTHS (780), Not Springs— 

Chautauųua.
6:30—KSO (1320), Clarina— 

Entertainers.
6:30—WFLA (1040), CIearwater— 

Program.
6:30—WGY (790), Chenectady— 

Contralto.
6:80—WH0 

Victorians.
6:30—WH K 

Artists.
6:30—WLW

Program.
6:30—WTAM (750(, Cleveland— 

Program.
7— KMA (760), Shenandoah— 

Program.
7—KMBC (1110), Kansas. City— 

Poet. >ii

7—WADC (1010), Akron-^Concert. 
7—WDAF (810), Kansas City—

Ouintet.
7—WEA0 (1060), Columbus—Music.
7—WEAF (610), New York—

Singers, to WSB, WSAI, WSM. 
7—WHB (880), Kansas City—Trio. 
7—WSW (85Q), St. Louis—Musical. 
7—WJZ (660), New York—Orches

tra, to WDKA, KYW, VVHAM, 
WJR.

7-WLW (700), Cincinnati— 
Accordion.

7— WOC (800), Davenporl— 
Program.

7:20—WTMJ (1020), Milvvaukee— 
Theater.

7:30—KOA (920),
7:30—CN R A (930),

Ladies’ ocllege.
7:30—KFDY (680), 

—Farm bureau.
7:30—KLDS 1110),

Players.
7:30—KPRC (1020), Houston— 

Dance music.
7:30—KTHS (780), Hot Springs—-

O rcliest ra
7:30—WEAF (610), New York—Air 

Weatvers, to WTAM, WWJ, KSD, 
WDAP, KVOO, WEBH.

7:30—WCC0 ’(740), St. Paul—Ham- 
line U. program. v

7:30—WHAS (930), Louisville— 
Concert.

7:30—WŲ0 (570), Dės Moines— 
Little symphony.

7:30—WSU1 (630), Iowa City—
Basket-bajl, Notre Dame-lovva.

7:30—WSM (890), Nashville— 
Orchestra.

7:30—WSAI (830), Cincinnati— 
Children’s symphony.

8— CKLC (840), Toronto—-.“The 
Merry Widovv’’.

<8—KLDS (1010), independence— 
Program.

8—KTHS (780), Hot' Springs— 
8—WBAP (600), Dalias—-(juartet.
8—W1<JA1 (640), New'York—Orches

tra L to WTAM, ,WWJ, WSAL, 
WGN, WOC, WCCO, WSM, KSD, 
WUAF, WHAS.

8—WGHP (1080), Detroit— 
Orchestra.

8—WMI3 (880), Kansas City— 
Concert.

8—Wl,W 
8—WOS

School./
i 8~W0W 
i music.
i 8—WSOE

2:00—Lydia Mason, pianist.
2:15—Helen Janke, contralto.
2:30—Professor Pauline l'ay'or 

French literautre.
2:45—Louise Nisvvonger, eolo r? tm-n 

soprano. "
3:00—Helen Janke, contralto. 
3:15—Norman Allen, baritono 
3:30—Jennie Walach, Lieder.
3:45—Adolf Otterstein, violinist 
4:00—Jer.nie Wallach, Lieder 
4:15—Excalbur, The Voice frnm

the Deep. ,n
4:30—Mucical America Ręvievv 
4:45—Dora Wolinsky, pianist. 
5:00—Rosa Kovar, contralto.
3:15—Master Institute of Unito,]

Arts soloist. . u
5:30—Wolf Sisters Trio.
9:00—Debs Opera Company OuarUi 
9:15—Jąmes Oneal, Backgrounds of

Amėncan History.
9:30—Jean Allen, cellist.
?i4LI^S ■ ,Op<iraHCOT"P<>r>y Quartet 
10:00—Winifred Harper Coolov u

Problem Drama. r y’
10:15—Sol Deutsch, .vionist. 
10:45—Robert Yurran, baritone 
11:00—Orphean Dance Orchestra
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APSAU
GOKI!

SVEIKATĄ

SU ŠITUO KASDIENINIU 
PAPROČIU

IJIu.maii.4fm
•ne Common Sense Health Habit

Bukit Huohi nuo slogų, jus turit saugoti 
■ gerklę ir burną. Vartokit Severa’s 

" '“P8O1 Po iSvalymo dantų. Jos ,«p- 
gos nuo užsikrėtimų slogom s, kuriasKalite gauti bile kadaų

iro . ep.^/,yKinamos burnos plovimui arba 
i Raliavimui. Pasaldina kvapą - ap

saugoja sveikatą. Butelis 50c. pas visus 
vaistininkus.

NTISĘPSO

Sendfor 
ample

Bandymui buteliukas 
dykai. Reikalaukit. W. 
F. SEVERĄ CO., Dept. 
A, Cedar Rapide, Iowa.

kad GYVENIMAS^; ~---------—“
TURI BŪT PRADĖTAS r . lžGANĖDI INTAS

AS teisingai PER jumis

(560),

(1130),

(700),

Dės Moines—<

Clevėland—

Cincinnati—

Jūsų fonograffą arba pianą 
priimam mainais

Geriausia vieta pirkti Radio pas
JOS. F. BUDRIK

3417 S. Halsted St.
Visai Elektrine Radio

(700), Cincinnati—Ccncert
(830), Jefferson City—

(590), Omaha—Old-time 

(1110), Milvvaukee— 
Classic hour.

Thursday, December 15 
245.8 M—WEVD (Debs)—Ncw 

York City—1220 KC.
1:0()—-Specht Hour.

MARIE RAPPOLD
Garsioji. Operos] Žvaigždė, rasos

AR PAVYDI JIEMS 
SVEIKATOS

Jei esi paniuręs ir piktas dėl 
nerviškumo, sukietėjimo, blogo 

• apetito ir tankaus galvos skau
dėjimo, tai nestebėtina, jei tu 
pavydi sveikiems jų gerą ūpą. 
Tai vaisiai tavo vidurių suiri
mo. Bet bandyk Trinerio Kar
tųjį Vyną ir pamatysi, ;kąd 
greit visi trubeliai išnyks. “In
diana Harbor, Oct. 27. Trinerio 
Kartusis Vynas atstatė mano 
sveikatą. Reikšdamas padėką, 
Jūsų Jos Paska. Aptiekose ar
ba pas Jos. Trinu r Co., Chicago, 
Illinois. * _

EQUAPHASE (g) lilgin Studio, N. Y.

Rūkymas visuomet teikdavo
man smaguno, bet laike operos 
sezono sunkaus darbo, as būda- 
vau priversta susilaikyt nuo šio 
smagumo. Susipažinus su Lucky 
Strikes, taciaus, as atradau, kad 
galiu rūkyt, kiet tik mano širdis 
geidžia, be baimes delei pasek
mių. Jie absoliučiai nedaro jokios 
blogos veikmes į mano balsą.9 9

Nuo liampos gausit visų spėkų

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

Elektrinis fonografas ir 
elektrinis radio sykiu 
yra tokia kokių daugų-» 
mas žmonių norėjo gau
ti. Garsus fonografosir 
garsi radio ........... $350

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

SMETONOS

Didžiausis Freshman Distributorius^ Chicagoj

Jos. F. Budrik; Ine.
3417 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

It’s toasted'
Nei Jokio Gerkles Erzinimo .... Nei Jokio Kosulio.

j, L č* v .
• /

/ A
jL- .... ___________________
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ĮkorespondencijosĮ Tiesos 
bijosi,

čia lai-

Ratine, Wis
Musų miestelis nemažas, 

taipgi nemažai yra ir lietuvių,

kio gyvumo tarp musų lietu
vių nėra. Jeigu rengia parengi
mą varde kokios draugijos, tai 
nors ir su sarmata, reikia pa
sakyti, kad visą draugiją per 
metų metus palaiko vienas as
muo. Juo yra M. Kasparaitis, 
kuris darbuojasi kiek galėda
mas ir tik jo triiisu ir pastan
gomis pasilaiko kelios draugi
jos. Jis turi kiek pagclbininkų 
iš sandariečių, kurie ir.sudaro 
vadinamą “Kasparaičio gengę“, 
kuri viena ir darbuojasi tarp

Kisieliaus gonge”, 
atstovauja Racino bolševi- 
Bet čia nėra jokia 
o tik vienas asmuo, 
prisiprašo kokį savo

Men
kutis

koki»

Yra dar 
kuri 
kus. _ — M ge , 
pats
štamą pagelbėti surengti 
balių. Tas žmogus yra gero bu
do, nieko neužgauna žodžiu, tai 
nū kurie jo draugų neatsisako 
jam pagelbėti, nors jie ir nė
ra bolševikai.’ Kisielius ir bu
vo surengęs tariamą koncertą 
lapkr. 20 d. dėl savo apskričio. 
Koncertas buvo išgarsintas ge
rai, o ir programą žadėjo di
delį ir gerą — esą busią keli 
chorai ir

turi virš 40 dainininkių ir dai
nininkų, visi gerais balsais, 
pažystai)lys muziką ir galintys 
dainuoti solo. Jie turi gerų pia
nistų ir solistų ir gali visą prot 
gramą patys vieni pildyti. Pa
minėsiu tik koletą tokių solis
čių: Klimiutė, Mickevičiūtė, 
Balčaičiutė, Jociutė, Navardau- 
ska’ite, Radavičiutė, Tautvidu- 
tč, Bagdoniutė, Kelpšaitė, Šuls- 
kiute ir kitos.

O kiek solistų turi Lyros 
choras? Kodėl lyriečiai tų dai
nininkių neturi? Juk kelios ge
resnės dainininkės išpradžių dai
navo pas lyriečius, bet paskui 
nuo jų pasitraukė ir atėjo pas 
rateliečius. Mat jaunimas mėg
sta ten, kur 
tojas ir kur 
yra. Kodėl iš 
nenuėjo 
jie gavo 
už gerą 
ha i jąja 
garbina.

Verčiau kad lyriečiai vietoj 
Ue mieros girti save ir kitus 
niekinti, užsiimtų geresniais 
darbais, tai ir jiems hutų dau
giau naudos ir save ant juoko 
nestatytų.

Matot, pradėjau rašyti apie 
Racine, bet užbaigiau Kenosha, 
mes 
vienas kito ir gerai abiejų ko- ;jai klausėsi pasakojimų apie 
lonijų lietuviams žinomi.

— Niekur Neprigulys.

noti tiesą apie Rusiją, 
apie Rusiją jie labiau 
negu velnias kryžiaus, 

šiai šiomis dienomis
kė prakalbą A. Kupreišis, iš
buvęs Rusijęj pusantrų metų 

tarp darbinin- 
jokis kontr-pe- 
bet , paprastas

Amerikos ir kitų šabų. Po pra
kalbų visuomet būna duodama 
vieši paklausimai iš publikos, į 
ką kalbėtojas duoda atsaykmus. 
Suprantantiems anglų kal
bą patartina, lankytis, nes ga
lima daug ko pasimokinti iš 
tų prelekcijų.

PrelekcijosC ruošiamos viso
kiais klausimais ir bešališkai,

ir gyvenęs ten 
kų. Jis nebuvo 
voliucionienus, v . ’ ’
darbininkas, karštas bolševikas, 
nuvykęs į Rusiją, tą “darbiniu- nevaržant prelegentų. Gruodžio 
kų tėvynę” tikslu apsigyventi 18 d. Yusuke Tsurumi kalbės 
komunoj ir dirbti dėl Rusijos 
ir komunizmo labo. Jis čia pa
sakojo tik ką jis matė Rusi
joj. Bet jau jarp pasakojant 
musų bolševikai sėdėjo tdrsi 
ant karštų žarijų, — taip juos 
liesa apie Rusiją degino.

Po prakalbos prasidėjo klau
simai. čia jau bolševikai nebe- 
išsilaikė. Jiems taip karštą pa
sidarė, kad pradėjo visokiais 
halsais cypti, rėkti, staugti, tar
si juos tikrieji velniai Imtų 
pragare karštos smalos katile 
spirginę. Jie tokį triukšmą su
kėlė, kad net tolimoj gatvėj 
policistas užgirdo ir atėjo pa
žiūrėti kas čia smaugiausi. O 
gi mat smaugė bolševikus tie
sa apie jų taip labai garbina
mą Rusiją.

Bolševikams nusigandus pa
sakojimo apie Rusiją ir sukė
lus didelį triukšmą, atsakinė
jimai j klausimus liko nutrauk
ti ir tuo 
gė.

Žmonių
abu šie miestai yra netoli virį trejeto

temoje: “Japonijos siekiai link 
Rusijos ir Kinijos”. Svarstomie
ji klausimai yra gana žingei
džiais g-yy veriamojo momento 
reikalais. Užtad nepraleiskite 
lų’Ogps, bet stengkitės pribūti j 
kalbamas prelekcijas, kurios
atsibuna kas sekmadienis, 3 v.,vHų viešai kalbant keletą ’kartų, 
po pietų, IJippodyomo teatre, bet taip nelogiškai, net šlykš- 
Vieta labai patogi. Įžanga ginčiai kalbant, tai dar pirmą kar-j 
dykai.

publikos šluostant ašars.
Kubilius gi bandė “geriau”I 

kalbėti, arba “pataisyti” tą, 
ką Bagočius kalbėjo. Na, tai ir 
“pagerino” ir “pataisė”. Sukri
tikavo visas lietuvių partijas— 
socialistus, komunistus, sand.a- 
riečius ir katalikus, potam vi
sus lietuviškus laikraščius, vi
sus lietuvius veikėjus, vadus ir 
organizacijų tvėrėjus: jis, mat, 
norėjo nurodyti, kad Amerikos 
lietuvių išnykimo kaltė puola 
ant jų visų, o ne ant immigra- 
cijos uždarymo, ar ko kito. Jis 
vartojo tokius išsitarimus kaip 
“šnnvuodegiai” “—mat”, ir ki
tus šlykščius išsitarimus. Aš J 
esu seniau girdėjęs poną Kubi-
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pas

yra geras moky- 
daugiau jaunimo 
Ratelio nė vienas 
lyriečius? Tiesa,

Jaseliuniutę, bet ir tai 
mokestį ir dabar la- 
džiaugiasi ir visaip ją

daug solistų.
ir aš pasiklausyti to 

koncerto. Publikos — 
tuzinų senių maišo-

“didelio” 
vos pora 
si salėj. Ilgai išlaukus, gabaus, 
sulaukiau pradžios programo. 
Visi seniai ir vaikai susigrūdo 
ant estrados dainuoti; salėj 
gi beliko tuščios kėdės. Tai 
buvo garsusis Kenosha Lyros 
choras, kuris nuolatos bolševi
kų yra giriamas. Bet net nu
sispjoviau pamatęs tą chorą, 
taip netikusį įspūdį i mane pa
darė. Nuo krašto sustatyti vai
kai, turbut kad gražiau ir di
desniu. choru atrodytų, šone gi 
stovi storosios mamos, o už
pakaly matos keli plikiai. Iš
eina P. Jaseliuniutė, kuri veik 
kiekviename “Vilnies” num. yra 
garbinama kaipo gabi mokyto
ja. Mergaitė visai jaunutė, dar 
ne jai chorai mokinti. Ji lak-

Šie asmenys, gyveną Ameri
koje, yra ieškomi: ‘

Vaitkus Vincas. Atsiliepė jo 
brolis Reimundas 
ven. Lietuvoje.

Juokubauskas
Merkinės miest.
Gyveno kadaise

Zuikis Endrejus iš Skaudvi
lės vals. Tauragės 
kadaise Kewanee, 
pė jo*žmona.

Kellert, Rafael

Vaitkus gy-

Dovidas iš 
Alytaus aps. 

Chicagoje.

aps.
Uis.

Gyveno 
Atsilie-

iš
Gyveno kadai- Į

šilutės,

prakalbos užsibai-

prakalbose buvo 
šimtų ir visi \atid-

Lietuviškasis judėjimas kul
tūros darbe visai nematomas. 
Viskas taip tylu toj srity j, kad 
nėra hpie ką rašyti. Organiza
cijos guodžiasi, kad nėra kam 
veikti, inteligentija įkibus j sa
vo profesijas, renka dolerius ir 
svajoja apie puikų gyvenimą, 
prie kultūrinio darbo nepajudi
na'nė mažiausio piršto. Tiesa,, 
Dr. A. želvi s 
nis prisideda 
daug, bet tai 
apie desėtkas 
sionalų.

—Reprt. Pipiras.

tą girdėjau. Ypatingai tai p.rKu- 
biliui nelabai pritiko, kaipti, lie
tuvių protestonų kunigui.' Ak, 
kunigas yrii kitų žmonių 
mokytojas, o čia pasirodė,kad 
pats kunigas nemoka, pats ne
turi logikos, ir net viešai ant11 
estrados vartoja šlykščius išsi
tarimus. O gal jfys norėjo su
kritikuoti Bagočių? Jeigu taip, 
tai jam tas nepasisekė.

se Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmens 
yra prašomi atsiliepti, ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų, yra prašomi suteikti ži
nių. Bet kokia žinia bus bran
giai įvertinama.

Lietuvos Konsulatas, 608 So. 
Dearborn St., Chicago, III.

DEL STRENy GĖLIMO?
Johnson’s Red Cross Kidney 

Plasteriai teikia Greitą, 
Tikrą Pagalbą

Greita pagalba yra patikrinta be
veik nuo pat momento, kuomet jus 
pauaudosit Johnson’s Bed Cross Kid
ney Plasterį prie skaudamos vietos, 
.šildanti, švelninanti, ši senoji gy

duolė pašalins aštrius skausmus ir 
atšipusius diegimus strėnose, sustip
rins ir suteiks nusilpusienis musku
lams galimybės atgaut tvirtumą, ir 
visus trukumus pašalins tarsi magi
šku budu.

Gyduolės persisunkia per odą ir 
eina tiesiog j silpnas skaudamas vie
tas, nusilpusius muskulus, malšina 
skausmą, gaivina nusilpusius nervus 
ir atstato liuosą veikimą muskulų.

Del greitos pagalbos — buk tikras 
pareikalaut didelio Johnson’s Red 
Cross Kidney Plasterip su raudona 
flanele užpakaly. Vi*.’ vaistininkai 
juos parduoda.

Garsinkites Naujienose

KALĖDŲ DOVANOS

ir adv. N. Rašte-! 
prie darbo labai 
tik du, o kur da 
tokių pat prote

Kiek kliubas gavo naujų na
rių, nebuvo paskelbta, bet ant 
kiek buvo matyti, tai galima 
spėti, kad apie porą desėtkų. 
Prakalbos, galima sakyti, pavy
ko. Daugiau tokių prakalbų.

—Raulinaitis.

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

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING C0.

6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

West Frankfort, III

Rusiją. Jie pamatė, kad komu- 
1 nistų kalbėtojai juos biauriai 
i apgaudinėjo, savo pasakojimuo- 
! se apie Rusiją, kad Rusijoj vi
sai nėra to, ką komunistai tau
zija ir kad ištikrųjų Rusija nė;

Komunistai nenori girdėti tiesą rojus> bet tikras pragaras dar- 
apie Rusiją ! bininkams, o Rusijos valdžia

yra ne darbininkų, bet šaikos 
kišininkų ir monelninkų, ku
riems rupi kaip vien išsilaiky
ti valdžioj ir k uodą ilgiausia 
prisiplėšti sau turto.

— Buvęs Prakalbose.

Baltimore, M d

Komunistai nuolatos kalba 
apie Rusiją. Bet nė vienas jų 
ten nėra buvęs ir ni'eko apie 
Rusiją nežino; tik kaip papū
gos kartoja tai, ką jie skaito 
apie Rusiją savo laikraščiuose, 
kurių redaktoriai irgi tiek pat 
žino apie Rusiją, kaip ir Jų ’ 
skaitytojai. Todėl, rodos, su
atviromis rankomis turėtų pa- ( “Open Forum” Vienintelė 
sitikti žmogų, kuris buvo Ru-■ ša kultūringa įstaiga 
sijoj, atstovavo ten komuną ir -----------
turėjo progos arti pažinti Ru- i Jau dvylika metų kai čia 
j|i jos abelną ir ypač darbiniu-( vuoja “Open Forum 
kų gyvenimą. Tokis žmogus

vie-

So. Boston, Mass
Prakalbos

Kliubo.
— D* 

F. Ku-!

Jis no-

Gruodžio 4 dieną Lietuvių 
svetainėj įvyko prakalbos, pa
rengtos Lietuvių Ukėsų 
Kalbėjo trys kalbėtojai 
Pilka, F. J. Bagočius ir 
bilius.

Pirmas kalbėjo Pilka,
rėjo kalbėti apie reikalingumą 
turėti lietuviams savo ligonines.

• Bet kaip nekalbėtojui, tai ir ne
labai sekėsi.

1 Bagočius kalbėjo apie lietu
viškų organizacijų ir lietuvių 
išnykimą Amerikoje. Kalbėjo 
puikiai, matėsi kai kuriuos iš

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais Šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

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

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

sši KMOffiraoraBBiOKiBMiORiMraiRKMKKMOKMS

Didžiai Apvertintas
NEUŽMIRŠTANCIAS KALĖDŲ

DOVANAS
RASITE PEOPLES FURNITURE CO.& 

KRAUTUVĖSE |
Dvi erdvios krautuvės užpildytos sų didžiausiu prekių pasirin- 

kimu tinkančiu dėl Kalėdų dovanų, “DEL NAMŲ”; Naujausios ma- 
dos pritaikinimui kiekvienos ypatos skonio ir pageidavimo, Įsigyti 
šiose krautuvėse už žemiausią kainą, lengvesniomis išlygomis, su 
pilnutėliu patenkinimu.
Šių 
tas

Krautuvių Muzikos Skyrius yra Didžiausis ir puikiausiai jreng- 
ir pripildytas su Amerikos parinkčiausiais Muzikališkais Daiktais Njj

KIMBALL PIANAS g
gy- 

vieša 
tribūna, kuri yra suorganizuo-

‘ i žmonių ir 
labai sėkmingai darbuojasi su
rengdamas kas žiemos sezoną• 
eilę žymių prelekcijų tam tik
rais gyvenimo klausimais. Pre-i 
legentais būna tankiausia žy
mus pasaulio darbuotojai iš

sto po estradų, vienus stumdo, turėtų būti jiems nejkainuoja- ta vietos pažangių NAMO
kitus traukia, — nori kaip non 
sutvarkyti, kad gražiau atro
dytų. Bet ka čia sutvarkysi ne
sutvarkomą dalyką. Pradeda 
dainuoti. Dainuoja — rėkia 
kiekvienas savo balsu, be jo
kios tvarkos, takto, tarsi steng 
damiesi vienas kitą užrėkti. Iš 
tokio dainavimo nieko neišei
na ir netik sarmata tokiu cho
ru girtis, bet ir išviso rodytis 
scenoj. Bet kur jie dėsis? Nie
kur kitur jie netinka, o visgi 
nori pasirodyti, kad ir “mes 
veikiame”. . '

Bet ir pamelavo. Garsino dau- j 
gelį chorų ir solistų. Bet tų I 
chorų visai nebuvo, nebuvo ir 
solistų. Tiesa, buvo kokis tai 
duetas, bet reikia pasakyti, kad 
yra sarmata, jei seni žmonės 
nežino ką daro. I

Lapkr. 27 d. Kasparaitis su
rengė koncertą dėl TMD. Bu- I 
vo pakviestas antras Kenosha1 
choras — Dailės Batelio. Nu
ėjau ir jo pasiklausyti. Tūli tą 
chorą labai peikia, 
mokytoją turys, o 
sti dainininkai, tad 
pats įsi tikri n t i, ar 
sidėjus programų i
estrados didelis būrys jaunimo, 
apie 20 jaunų merginų ir ke
lios moterys, bet ne susmuku
sios, o jaunos, gražios, gražiai 
ir tvarkiai pasirėdžiusios. Gra
žiai susitvarko — smagu ir žiū
rėti į tokį gražų būrį. Prade
da dainuoti — net miela klau
sytis. Balsai suderinti, dainuo
ja harmoningai, žodžiu, dai
nuoja gerai. Chorą veda p. 
Macnorius, pianu palydi mer
gaitė.

Tai matot, tie, kurie vadi
na save apšviestais ir niekina 
kitus, viską prastai padaro, o 
niekinamieji viską kuogražiau- 
sia atlieka. Rateliečių choras

inas, nes per j j jie gali suži
noti visą tiesą apie tą šalį, apie 
kurią jie dieną ir naktį sap
nuoja.

Bet apsiriktumėt, jei many
tumėt, kad komunistai nori ži-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

itma

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

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

LIETUVON
KALĖDOMS

neužmirštanti dovana dėl

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

SPECIALfiS EKSKURSUOS ANT ŠIŲ LAIVŲ:

Pennland Gruodžio 3 Olympic Gruodžio 9

Patogus persėdimas iš Cherbourg
j visas Europos dalis

Geras maistas Geras patarnavimas
Klauskite musų atstovo arba

Whife Star Line Red Star Line
INTERNATIONAL MERČANTILE MARINE CO.

127 So. State St., Chicago, 111.

arba Antwerp

Mandagumas

Bus
Jūsų pačių, dėl Jušų vaikų ir 
dėl Jūsų vaikų vaikų. Kodėl 
jiems nesuteikti vieną kaipo 
šių Kalėdų dovaną ir padaryti 
tarpe jų tą neužmiršstantj 
Įspūdį ?

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

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

Kodėl

buk prastą 
ir esą pra- 
norėjau tas 
tiesa. Pra- 
sulipo ant

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

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

COO»\ OOUNTY RtAų ESTATE

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

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

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

DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!

LINKSMŲ KALĖDŲ
Nariai CHRISTMAS SAVINGS CLUB’Ų pa

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

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

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

UNIVERSAL
STATE BANK
3252 So. Halsted St, 
CHICAGO, ILLINOIS.

. ’ J t* *’ \ ■' ir -' ■ > ;I . ■* * & A \ tjLkf •*-*•» , i f- » '’ ‘+ '

--------- ---------- ——————

R. C. A. Radiolas 
arba Atwater 
Kent Radios

Kaipo geriausi aparatai svieteKaipo geriausi aparatai sviete ir 
jei jau turite pianą, tai bus tinka- fJa 
miaufii Kalėdų dovana dėl jūsų NJf 

, inilinčiųjų. Pas Peoples jus rasite 
šių setų skaitlingą rinkini, madų ir fcc 
apkainavimą. Pilnai jrengtų R. C.
A. arba Atwater Kent Radio setų g® 

KCA-Kadlola dėl vartojimo elektros jėgos po w

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

REKORDAI IR GROJIKLIAMS VOLELIAI
Šiose Krautuvėse visuomet rasite pilną rinkini rekordų ir volelių jįf 
kaip kalėdinių taip ir vėliausių leidimo numenu, Uetuvių ir kita- 

taucių kalboje. — Ateikite pasirinkti.
Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuvės^ 

Chicagoje ir Amerikoje įk-

MUZIKALIŲ DAIKTŲ SKYRIAI 
4177-83 Archer Av., 1922-32 S. Halsted

M. KEŽAS, Vedėjas. J. NAKROŠIS, Vedėjas.

nramonatiK



4 NAUJIENOS, Chicago, tft 'ffntraffienis, gruod. 13, ?27

naujienos
Tbe Uthaaniaa Daily Nava

Publiahad Daily Bxc«pt ftanday

Editor P. GRIGAITIS
1738 Sotth Ualated Streat 
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Telephone Rooaevelt 85M

_ 18.01 
~ 4 M 

150 
_ 1.M 
- .75

8c
18c
75c

$8.M
17.00
$8.00

8c.

Subacription Katėsi 
per year in Canada 
per year outsids of Chlcafo. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered ai Sacond Claac Mattar 
March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undar tha act pf 
March 8rd 1879.____________________

Naujienos eina caadien, lėaldriaat 
■akmadleniui. Leidtia Maujieną Ben
drovė, 1789 So. Halated St., Chicago, 
III. — Telefonai: Rooeevelt 85M.

Užsimokėjimo kalnai

Chicago ja — paltu:
Matam* ------------—_____
PumI meti ______________
Trims minaaiams
Dviem mln—lama
Vienam mtaeaiki 

Chicagoje per netiotojusi
Viena kopija................. ........
Savaitei------------ --------------
Minasiui ____________ _ ___

Suvianytoea Valstijoje, mo Chicagoje,
paftti

Matams ................ .
Pusei meta_____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui .

hietuvon ir kitur uisleai<osei
{Atpiginta)

Metams---------------------------- _ $8.10
Pusei meta —« 4 Jfl
Trims mėnesiams 2.H

Pinigus reikia Masti palto Monay 
orderių kartu su uisakyma. .

_ ----------.... -----------------s

$7 JO 
8.SD 
1.75 
1.25 
.75

ninku grupe, kurią ji galinti panaudoti net perversmo 
tikslams!

Vienas tų karininkų — Lietuvos armijos generalio 
štabo viršininkas Plechavičius (rezignavęs, bet ar jau 
pasitraukęs iš savo vietos, nežinia); antras — vyriau
sias Lietuvos kariuomenės vadas gen. Žukauskas; tre
čias — Lietuvos karo ministeris Daukantas, kurį Vol
demaras paliko savo pavaduotoju, išvažiuodamas į Ge- 
nevą. '«

Iš šitų atidengimų darosi aišku, kodėl Lenkijos at- 
stovai siūlė, pasak Vikonio ir Mickau^, įvykinti pervers
mą dar gruodžio mėnesyje: tuo laiku, mat, jie žinojo, 
kad Voldemarui esant Genevoje, vienas sąmokslininkų, 
Daukantas, stovės Lietuvos valdžios priešakyje.

Reikėtų, kad Kauno valdovai, pagaliau, pasiaiškin
tų dėl šitų sunkių kaltinimų.

VISUOMENĖS APGAUDINĖJIMAS Apžvalga
Chicagos kunigų dienraštis nuolatos varo agitaci

ją per savo špaltas ir per savo agentus prieš socialistų, 
sandariečių ir šiaip pažangių žmonių spaudą, tvirtinda
mas, kad ta spauda ardanti “dorą”, “religiją” ir t. t. 
Bet vakar tas laikraštis davė tokį savo “doros” pavyz
di, kad ir jo skaitytojams teko nusistebėti.

Pirmam savo puslapyje, dideliu antgalviu, Marijo
nų organas pranešė, kad Voldemaras Genevoje pareiš
kęs: “Jokių santykių su Lenkija!” Tuo gi tarpu jau ne 
tik vakar, bet sekmadienyje buvo visam pasauliui žino
ma, kad Voldemaras sutiko kaip galint greičiaus pra-1 j"ak.llinįb 
dėti tiesiogines derybas su Lenkijos valdžia dėl užmez< 
g i m o santykių su Lenkija.

Daugiaus net. Visas pasaulis žino, kad jau Genevo
je Voldemaras sutiko atšaukti karo padėtį, 
nuo 1920 m. tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Šitie Voldemaro su Pilsudskiu ginčo rezultatai —' 
kad Lietuva atšaukia karo padėtį ir kad Lietuvos ir 
Lenkijos valdžios turi tuojaus pradėti derybas dėl nor-j 
malių santykių atsteigimo tarp. Lietuvos ir Lenkijos — 
tapo su abiejų valstybių premjerų žinia ir pritarimu! sudaryti tik keholiką 
įrašyti į tam tikrą rezoliuciją, kurią paskui vienu balsu: n,ų‘ 
priėmė Tautų Sąjungos taryba. šituos pareiškimus tautinin

kų organas padarė, kalbėdamas
Ir po visa to, Chicagos Marijonų laikraštis rašo:iapįe paleistą iš Varšuvos “ži- 

“T. S. Taryba nesuartino Lenkijos su Lietuva”, “tik nią”, kad lapkričio 18 d. buk 
Pilsudskis pasižadėjo gerbti Lietuvos nepriklausomy- mėginęs per Lietuvos-Lenkijos 
k m demarkacijos liniją pereiti Len-

Kuo pavadinti šitokius faktų iškreipimus? Juk tai
ne klaida, bet sąmoningas melas, sąmoningas zmo- vos kariuomene, šitą gandą 
mulkinimas! “Lietuvis” vadina “lenkų palei-
Jeigu tai yra “dora”, kurią skelbia kuniginė spau- j ®tąja antim ir aiškina, kad len- 
tai žmones nieko nepralaimes, laikydamiesi nuo jos sauliui> jogci ne)>atenkinti ele.

■ mentais ginkluotais būriais bė-
■ gą į Lenkiją ir dėdąsi prie 
“Plečkaičio kompanijos”.

Pasak tautininkų organo, ne
są jokio pagrindo bijotis “i>leč- 
kaitininkų”, bet esąs pavojus

LENKŲ IR FAŠISTŲ ANTYS.

Valdančioji Lietuvos partija 
per savo spaudą ir per valdiš
ką telegramų agentūrą (“El
tą’1) baisiai daug bubnijo apie 
tai, kad lenkai padedą Plečkai
čio vadovaujamiems emigran
tams organizuoti ginkluotėj jė
gą, kuri eisianti į Kauną nuver
sti Smetonos-Voldemaro reži
mą ir įsteigti valdžią, palankią

Ta “plečkaitininkų” armija 
I tečiaus, matyt, gyvuoja tiktai 

. įkaitusioje tautininkų fantazijo- 
gyvavUSią nes ve ka rag0 paįs Kauno 

'“Lietuvis” lapkričio mėn. 25 d.: 
“Mes puikiai žinome, kad 

nė vienas ginkluotas į Len
kus nėra pabėgęs; žinome, 
kad į juos pabėgusi Plečkai
čio kompanija maximum gali 

žmo-
nių.”

j mo išėjo žymi emigrantų da
lis, būtent1 visi liaudininkai 
(12 žmonių) ir keletas soci- 

Į al-demokratų, balsavo gi už 
ją beveil 
mokratai gyvenantieji Vil
niuje. Jeigu visi emigrantai 
butų sutikę tokį nutarimą 
priimti, tai žinoma, jis butų 
turėjęs didelės reikšmės, vie
nų gi vilniškių emigrantų pa
reiškimas neturi jokios reik
šmės. jis pigiai išaiškinamas 
keblia emigrantų padėtim, 
gal vien tik norėdami grįžti 
Vilniun,’jie taip pasielgė.”
Matote. Kauno, spauda ir da

lis amerikiečių spaudos pasako- i 
ja visokių baisenybių apie ko
kius ten ruošiamus emigrantų 
“sąmokslus” Vilniuje prieš Vol
demaro valdžią ir Lietuvos ne
priklausomybę, o patys vilnie
čiai nieko panašaus tenai ne
pastebi. Tie, ką Rygos suvažia
vime stojo už karo stovio su 
Lenkija panaikinimą ir santy
kių tarp Lietuvos ir Lenkijos 
užmezgimą, rūpinosi gal tiktai 
tuo, kad galėjus sugrįžti į Vil
nių (nes į Lietuvą važiuoti jie 
negali).

Taigi pasakos apie emigran
tų rengimąsi su lenkų pagalba 
užpulti Kauno valdžią, išrodo 
panašios į gryną prasimanymą^!

yra
nių

da, i 
kuotoliausia.

DAUGIAUS ŽINIŲ APIE IŠDAVIKUS
LIETUVOS ARMIJOJE

Berlino “Vorvvaerts” paduoda turinį laiško, kurį’ i tame, kad lenkai patys galį su- 
Rygos vokiečių spaudoje paskelbė Vikonis ir Mickus daryti keleto divizijų armiją ir 
apie jų dviejų pasikalbėjimus su Lenkų valdininkais, j “pabėgėlių vardu” maršuoti Lie- 
kursčiusiais Lietuvos emigrantus ginkluota jėga nu- i tuvon.

1 Bet jeigu taip, tai pasirodo, 
kad ne kam kitam, o tiktai len
kams yra naudinga skleisti gan
dus, buk Vilniaus krašte pabė
gėliai ruošia ginkluotą įsiverži- 

kad Mickus SU Vikoniu (o ne vienas mą Lietuvon. Kam gi tad sme
toninė spauda lošė į ranką len- 

i kams, prasimanydama tas sen-

versti Voldemarą. Vakar “Naujienose” buvo paduota 
ką apie tą laišką rašo . Lietuvos laikraščiai. “Vor- 
waerts’e” tečiaus randasi ir kai kurių naujų smulkme
nų.

Paminėjęs,
Mickus) buvo tris kartus pakviesti tartis su lenkais ir i 
trumpai išdėstęs jų pasikalbėjimus spalių 22 d. ir 25 d.,!
Berlino laikraštis tęsia laiško turinio pasakojimą taip: pSi’vos valdančioji partija, 

“Spalių m. 27 d. mes susitikome toje pat viėto-i Dusdama burbulą apie rengia- 
je (“Romos” viešbutyje, Rygoje. “N.” Red.) sul|n^ pabėgėlių ir lenkų įsiverži- 
Polakevičium, pasiuntiniu Lukaševičium ir karo nuj Lietuvon, didino paniką Eu- 
atstovu Tomcuku. Šitam pasikalbėjime pirmiausia matant galįs kilti naujas karas, 
buvo aptariami tie patys Lenkijos pasiūlymai, ką jr tos valstybės paskui Genevo- 
ir prieš tai. Be to, Lukaševič pažadėjo atšaukti ži
nią, kad lAmkija palaikanti ryšius su dabartiniu 
Lietuvos generaliniu štabu. Bet šito atšaukimo ji
sai — matyt, nenorėdamas susipykti su minėtuoju 
generaliniu štabu — nepareiškė. Dr. Polakievič, 
kuris pirmam pasikalbėjime norėjo jnus įtikinti, 
kad su Lietuvos generaliniu štabu nevedama jokių 
derybų, žadėjo pranešei, kuriose Lenkų kariuome
nės dalyse ir kuomet yra tarnavę pulkininkas Dau-j 
kantas (dabartinis Lietuvos karo ministeris), Ple-Į 
chavičius, generolas Žukauskas ir kiti. Prie Lenki-1 __ ____________
jos pasiuntinio akių mums buvo pranešta, kad Len- daugumos (Plečkaičio vadovau- 
kijos atstovai galį mums šitas informacijas suteik-Jamos) priimtą rezoliuciją, ku- 

1 rioje reikalaujama panaikinti 
“reakcionierių ir šovinistų pa
laikomą karo stovį” ir išspręsti 
taikos keliu “visus ginčijamus 
klausinius” tarp Lietuvos ir

je užsispyrė, kad Lietuva turi 
išpildyti Lenkijos reikalavimą ir 
atšaukti karo padėtį su Lenki
ja.

Lenkiškos antys ir Kauno fa
šistų antys, pagaliau, nutūpė į 
viena bala, v v

KĄ SAKO VILNIEČIAI.

Vilniaus lietuvių (dešiniųjų) 
avaitraštis, “Kelias”, pakarto

jęs Rygos emigrantų kongreso

ti, patariant mums tečiaus kolkas šios Lietuvos ka
rininkų grupės išdavystės neskelbti, kadangi rei-

• kalni esant ji galinti būt panaudota perversmui; 
po perversmo — tai, girdi, kas kita: Lenkijai jų li
kimai neberūpėsiąs. Be to, Lenkijos atstovai pa
reiškė, kad perversmas turįs Įvykti dar prieš Nau
juosius Metus, ir tikrino, kad perversmas pasisek
siąs.”
Čia dar aiškiau’, negu ‘‘Liaudies Balse” sakoma, kad 

Lenkijos valdžia turinti ryšių su Lietuvos armijos kari-

“Rezoliucija, kaip matome, 
labai neaiški ir pilnai lenkų 
politikų nepatenkino, bet kas 
svarbiausia, už tą rezoliuciją 
ne tik atsisakė balsuoti, bet 
protestuodami iš suvažiavi-

I dalykas yra tame: kuomet že
mė susiguli, tai narveliai susi
spaudžia ir pasidaro maži. Ki
tais žodžiais sakant, narvelių 
.sienos susiglaudžia. Tai reiš
kia, kad bakterijų darbo kam
bariukai pasidaro per daug an
kšti ir neparankus. Ariant že
mė tampa puri, ir tokiu budu 
tinkama bakterijoms gyventi 
ir dirbti.—K. A.

pie Įvairius
a>aaa...<...a.»a>**.«.*i*a*>*».*********<>*********
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nai darbininkams reikėjo dirb
ti tamsiose ir tvankiose dirbtu
vėse. Dabar visa tai pasikei
tė. Patys darbdaviai pamatė, 
jog nesanitariškos dirbtuvės 
net iš ekonomiško atžvilgio nė
ra naudingos. Tinkamų sąlygų 
palaikymas žemės dirbtuvėj, 
sako Voorhees, yra taip pat 
svarbus dalykas.

Žemės dirbtuvėj medžiagą 
sudaro vanduo, oras narveliuo
se ir įvairios mineralinės drus
kos. Pirmiausia reikia paste
bėti, kad žemė susideda iš ma
žyčių akmens atskalų. Tos ats
kalos yra apvalios, nes beariant 
jos trinasi tarp savęs, ir tokiu 
budu praranda savo aštrius

inę tankiai visai menką apie ją kampus.
supratimą turi. O tuo tarpu Tatai yra 
žemėj atsitinka neįmanomai į- kas. žemės dirbtuvė (fabrikas)

Žemės dirbtuvė
Kas dedasi žemėj.— Didžiausi 

dirbtuvė pasaulyj.— Bilionai 
narvelių, kuriuose bakterijos 
gyvena.—Pievoj.— Penki da
lykai, be kurių joki dirbtuvė 
negali apsieiti. — Tinkamos 
sąlygos.—žemės dirbtuvė. — 
—Iš ko žemė susideda. Mine- 
ralės druskos. —Jėga ir dar
bininkai. —Bakterijų darbas. 
—Kodėl žemė yra ariama?

Tu r būt, nieko nėra papras
tesnio, kaip 
labai 
kas

mažai 
joje

žemė. Vienok mes 
težinome apie tai, 
dedasi. Ūkininkai

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT

NAMU '
PEOPLES BANK

Į 47 St. & Ashland Avė.

k vien tik socialde- i kurje diena iš dienos dirba že-

atsitiko? 
išsivystė

įdomus 
pravartu

pagrindinis daly-

Kepenys kaipo 
maistas

domus dalykai. Tik pagalvoki
te: pavasarį ūkininkas apibars
to grūdais laukus ir, kuriam 
laikui pasėjus, toj vietoj suža
liuoja javai. Kas 
Kaip suvytę grudai 
į žalius javus?

Vis tai nepaprastai 
klausimai, su guriais
kiekvienam susipažinti. Aišku
mo dėliai, sako J. F. Voorhees 
žurnale “Monthly Weather Re- 
view”, įsivaizduokime sau, kad 
žemė yra milžiniška dirbtuvė; 
be abejonės, didžiausi dirbtu
vė pasaulyj.

Kiekvienas laukas tos milži
niškos dirbtuves susideda iš 
milionų ir bilionų mikroskopiš
kų narvelių. Tuose narveliuose 
daugybė gyvų sutvėrimų dirba 
mums maistą. Augmenų šak
nys čiulpia iš žemės vandenį ir 
įvairias mineralines ’ druskas, 
žemėj gyvenančios bakterijos 
priruošia augmenims reikalin
gą maistą. Yra dar daug vi
sokių mažyčių gyvūnėlių, kurie

į šiokiu ar tokiu , budu prisideda 
prie augmenų augimo.

Miliūnai žmonių kas dieną 
vaikščioja po laukus'ir pievas, 
tačiau mažas būrelis iš jų te
galvoja apie tai, kas dedasi po 
jų' kojomis. Mažai kas (palygi
namai) težino apie žemes žiu
psnio sudėtį.

Jeigu atsirastų toks raga
nius, kuris apdovanotų mus 
mikroskopo pajėgumo akimis, 
tai mes žemej matytume tie- 

siog nuostabius dalykus. Prieš 
kiek laiko vienas gamtininkas 
parašė labai įdomų 
apie tai, ką jis matė 
Jis vaizdžiai apraše
vabalėlius, kuriems žolių šak
nys turi tokią pat reikšmę, kaip 
mums medžiai ir 
ma, mokslininkas 
versti mažyčiu 
stebėti bakteri j ų 
mės narveliuose;

Gyvulių kepenys ištikro turi 
daugybę įvairių maistų elemen
tų. Negalime paminėti kitą 
maistą, kuris turėtų tiek daug 
vitaminų ir mineralų. Nelabai 
senai medikališki tyrinėtojai 
rado, kad kepenys, ypatingai 
veršio, išgydo “anemią” (krau
jo neturėjimą^. Kepenys ypa
tingai geras maistas kuomet 
vartojamas su šviežiomis dar
žovėmis.

Per daugelį metų gydytojai 
silpniems žmonėms, ligoniams 
ir kūdikiams patardavo vartoti 
“cod liver oil.” Bet šiandien 
pasirodo daug geriaus vartoti 
galvijų kepenis. Kombinacija 
vitaminų A, B ir C su geležim, 
fosforu ir kalkėmis, ką visos 
kepenys turi, ištikro padaro 
svarbų kunui maistą. Kepenys 
ypatingai pagerina žmogaus 
kraują, nors suteikia kokio 
nors gero ir visam kunui.

straipsnį 
pievoj, 

mažyčius

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
“BAYER ASPIRIN”yra pabudavota iš mažyčių ak

mens dalykėlių. Smiltingoj že
mėj tos dalelės nesunku paste
bėti. Molis turi savyj daug 
mineralinių dalyčių. Bendrai ‘ 
imant, žemė susideda iš ak
mens dalelių, molio, organinių 
dalių ir kitokių dalykų.

Iš to galima spręsti, kaip že
mė susidarė ir kaip gamta į- 
'rengė tą milžinišką fabriką, 
apie kurį Voorhees kalba. Nuo 
saulės ir vandens suaižėjo ak
meninės uolos ir sudarė musų 
žemės viršutinį sluogsnį. Ant 
aukštų kalnų, kur temperatū
ra nuolat kinta, matosi vieiutik 
akmeninės uolos. Tačiau butų 
klaida manyti, kad su uolomis; 
nieko neatsitinka. Priešingai, 
nuo uolų nuolat atskyla mažy-1 
tės dalelės, kurias vėjas ir van
duo nuneša žemyn. Tų dale
lių prisirenka tiek daug, jog i 
jos sudaro žemę.

Iš tų uolos dalyčių susidaro Slogų 
žemės narvelių sienos. Maža to, Neuritis 
jos, kaip sako Voorhees, yra 
ir medžiaga, be kurios žemės 
dirbtuvė negali apsieiti. Aug
menims yra būtinai reikalingi 
kai kurie mineralai. Vienas to
kių mineralų yra potažas, kurį 
ūkininkai tankiai sėja į laukus 
trąšų pavidale. Tai daroma to
dėl, kad javai geriau augtų.

Tačiau daugumoj atvejų rei
kalingas augmenims minerali
nes druskas suteikia žemėj 
esančios uolų dalytės; tirpda
mos vandenyj, jos pasidaro tin- 
kumas augmenims maistas.

Jėgą žemes dirbtuvei sutei
kia saulė. Augmenų lapai tie
sioginiai saulės spindulius ab
sorbuoja. Vanduo reprzentuo- 
ja mašinas. Kaip žmonių su
kurtuose fabrikuose • mašinos 
atlieka įvairius darbus, taip ir 
vanduo žemėj augmenims rei
kalingą medžiagą pristato 
“darbininkams”. O tie darbi
ninkai yra įvairios bakterijos 
ir augmenų šaknys.

Augmenų šaknys atlieka ne
paprastai svarbų darbą. Jos 
nuolat čiulpia tą medžiagą, kuri 
yra reikalinga augimui. Tačiau 
be šaknų, žemėj randasi ir kito
kios rūšies darbininkai, būtent, 
bakterijos. Yra bakterijų 
rios nuolat gyvena žemėj, 
yra labai naudingos.

žemės narveliuose, kur 
dasi, sakysime, žirnių ir dobi- ’ 
lų šaknys, gyvena daugybė | 
bakterijų (mikroskopiškų gy-į 
viii) kurios ore esantį azotą 
(nitrogeną, gesuonį) paverčia 
nitratu. Jos tai atlieka geriau,, 
negu chemikai. Nors tyrinėji
mams išleidžiama milionai do
lerių, vienok chemikai dar ne-1 
gali taip tinkamai ir pigiai at
likti darbą, kaip kad bakteri
jos.

Darbo sąlygos yra labai svar
bus dalykas. Sanitariškos dirb-, 
tuvčs visuomet yra labiau pro- 
duktyvės, Tas pat galima pa-i 
sakyti ir apie žemės dirbtuvės! 
darbininkus-bakterijas. Rakta- i 
rijos geriau dirba ten, kur 
joms sąlygos yra tinkamos. 
Štai kodėl ūkininkai kiekvieną 
pavasarį aria laukus. Jie tai1 
daro todėl, kad suteikus gėrės-1

Vartokit be jokios Baimės 
" kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

BAYEfc

k

Does not affect 
the Heart

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

! dešimtis penkių metų nuo
Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Dantų gėlimo ' 
Neuralgia

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

Mes Mokam Cash

S67.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, UI. 

Prieš City. Hali
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Ncdčlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.

Lietuvis Kontraktorius

namai, žino- 
negali pasi- 

sutvėrimu ir 
darbuotę že- 
stebėti, kaip

didžiausioj pasaulio dirbtuvėj 
maistas yra gaminamas.

Prie tokių aplinkybių prisiei- 
Žmo

nių sukurti fabrikai, sako 
Voorhees, reikalauja penkių da
lykų. Pirmiausia reikia me
džiagos,— geležies, medžio ar 
kitko. Iš nieko niekas ir tesi
daro. Antra, reikia turėti jė
gą; elektros, vandens, garo ar 
kitokiame pavidale, — tai ne
svarbu. Be jėgos mašinų ratai 
ir ratukai nesisuks. Trečia, rei
kia turėti mašinų, šiandien be 
mašinų beveik nieko negalima 
padaryti.

Tie trys dalykai svarbią rolę 
lošia ir žemės dirbtuvėj. Ta
čiau, sako Voorhees, svarbu bus 
pažymėti kitus du faktorių. 
Ketvirtas dalykas, be kurio jo- 
ki dirbtuve negali apsi
eiti, yra darbininkai. Tai taip 
aišku, jog jokie komentarai nė
ra reikalingi. Tiesa, kai kurie 
dramaturgai (čapek) . bando 
atvaizduoti tuos laikus, kada 
mechaniški automatai pavaduos 
darbininkus. Bet tai yra tik 
fantazija.

Penkfas svarbus dalykas, pa
sak Voorhees, yra tinkamos 
darbo sąlygos. Dar visai nese-

[FLIS1. na vaidtntuvę pavartoti.

Gatvėje.
Tris dienas išlodavęs 

bis nusilpo. Nugriuvo
bedar- 
gatvė-

guli n-

si

Subčgo minia. Apsupo 
ir stebisi.

Atėjo policininkas ir kreipia- 
i minią: » c •

—Atsitraukit, ligoniui riekia
oro!

Piavere ligonis akis, pažiu
rėjo į policininką ir tarė:

—Nu ir geraširdis! Aš jau 
savaites oru mintu, o jis 
man siūlo...

dvi 
dar

Teisme.
Kodėl Tamsta šiam ponui 

besimaudant paėmei visus dai
ktus, net ir marškinius?

nuogybes kulto—As esu 
draugijos pirmininkas.

Rytdieną gatvėje.
—Kur jie visi taip bėga?
- Pamatė kažkokią ponią 

suknioje žemiau kelių taigi ir 
bėga tokio dyvo pamatyti.

ku-
Jos !

ran-1

Suvedam Iviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Staeet 
Phone Canal 2691

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, IJI.

Tek Boulevard 3669

Jubilėjinis
(metų sukaktuviu)

GYVENIMAS
jau atspausdintas

Užsirašykit GYVEI*ŪMĄ
tuojau.

z

Prenumerata metama S2
Pusei metų $1
Kopija ..................................... .... 20c

nes sąlygas bakterijoms. Mat, *********
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Marųuette Park
Sekmadienyje, apie 9 valan

dą ryte, du autu susikūlė prie 
69-tos gatves ir Western avė. 
Autai tiek nukentėjo, kad juos 
teko nutraukti garažan. Užsiga
vo ir važiavusieji.

Tą pačią dieną vakare, jau 
apie 11 valandą, vėl susikūlė 
pora autų, šie betgi nukentėjo 

s lengviau. ,
Ištiktųjų tai yra nelaimingas 

kampas, ir vietos gyventojai 
jau senai reikalauja, kad mies
tas įvestų, ant kalbamos kryž
kelės šviesas “stop“ ir “go”.

Pereitą savaitę apielinkės gy
ventojas John Florish ir lietu
vis aptit korius Gregg buvo at
silankę į mero Thompsono ofi
są reikale įtaisymo kalbamų 
šviesų. Meras prižadėjo padary
ti “action”. Bet prižadų visuo
met buvo daugiau, negu jų iš
pildymų. — Reporteris.

Atsišaukite
Naujienų adresu, 1739 So. 

Halsted str., aplaikyta laiškas, 
kuri rašo, matyt nesenai atvy
kęs Kanadon Adomas Prūsas. 
Laiške mini jis savo dėdės var
dą, bet nepasako nei jo vardo, 
nė nepaduoda jo adreso, kaipgi 
šiuo perspėjame asmenis, kurie 
laukė Adomo Prūso atvažiuo
jant Kanadon, atsišaukite į 
“Naujienas” ir susipažinti su 
laiško turiniu.

ELZBLETA GRONSklUTĖ

Persiskyrė sų šiuo pašau h u 
giuodžio 9 dieną, 12:30 valan
dą po pietij, 192r m., sulau- 

| kus 26 "metų amžiaus, gimus 
I Zvirgzdžiunų kaime, Klovainių 
I vai., Šiaulių ap., Amerikoj iš- 
I gyveno 17 metų, paliko dide- 
I liame nubudime tėvus, brolį
■ Stanislovą, seserį Bronislavą, 
i drauges ir pažįstamus. Kūnas
■ pašarvotas, randasi 1721 So. 
I Ruble St.
I Laidotuvės įvyks seredoj 
j gruodžio 14 dieną, 8:30 vai. 
I ryto iš namą į Apveizdos Die- 
j vo parapijos bažnyčią, kurioje 
B atsibus gedulingos pamaldos už
■ velionės sielą, o iš ten bus nu- 
| lydėtas į Šv. Kazimiero kapi-
■ nes.

Visi A. A. Elzbietos Grons-
■ kiūtos giminės, draugai ir pa- 
R žįstami- esat nuoširdžiai kvie-
■ ėiami dalyvauti aidotuvėse ir 
R suteikti jai paskutinį patarna-
■ vhną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Brolis, Sesuo 
ir Draugės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
& borius Butkus and Co.

GARSINKITĖS '
NAUJIENOSE !

Roseland
Sekančią pėtnyčią, gruodžio 

16 d., K. Strumilo svetainėje 
įvyks Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės šėrininkų prieš
metinis susirinkimas. Šiame 
susirinkime bus renkami direk
toriai, alternatai į direktorius 
ir įvairios komisijos. Taipgi 
bus įvairių raportų ir svarsto
ma‘nauji reikalai.

Visi šėrininkai ir šėrininkės 
būtinai atsilankykite. Visų šė
rininkų ir šėrininkių neturiu 
tikrų antrašų. Kurie kitur yra 
persikėlę gyventi, praneškite 
jiems, o jei negalite, tai priduo 
kitę jų antrašus sekretoriui.

Pageidaujama, kad šėrų par
davėjai, kurie turi paėmę kny
gutes, priduotų kontroėls komi
sijai į bendrovės priešmetinį 
susiriknimą, kuris bus gruodžio 
16 d. Strumilo svetainėje. Kon
trolės komisija turės pagaminti 
metinį raportą. —Sekretorius.

18-ta Gatvė
Naujau naman, adresu 1800 

So. Halsted str., persikėlė New 
Melhod Dentist ofisas, kuris 
seniau buvo prie Canalport avė. 
r So. Halsted st. .

Tai yra puikiai įrėngtas ofi- 
;as ir patogesne vieta pacien
tams užeiti. Ofisas ant pat 
kampo ir prie dviejų linijų gat- 
/ekarių sustojimo. —P.

Naujienų Valdyba 
1928 metams

Naujienų Bendrovės Direkci
jos susirinkime, laikytame pe- 
eitą šeštadienį po pietų “Nau

jienų” raštinės kambariuose, 
įvyko valdybos rinkimai 1928 
metams, ir tapo išrinkti seka
mi asmenys: P. Grigaitis—pre- 
fidentu. A. Zymontas----vice-
>rezidentu, p-nia N. Gugienč ----

sekretoriumi, P. (ialskis — iždi- 
linku, .J. šmotelis — biznio ve
dė j U.

Naujoji valdyba nėra tai 
įauji žmonės, bet visi patyrę 
larbuotojai nuo senai dirbantys 
>rie “Naujienų” Bendrovės ir 
dienraščio. Naujas užduočių pa- 
;idalinimas galės priduoti jiems 
lar daugiau energijos ir jėgų.

— J. šmotelis,
“N.” B-vės Sekretorius.

Roseland
Aušros knygyno vakaras

1 '

Sekmadienyje, gruod. 11 d., 
Strumilo svetainėje įvyko va
karas, išrengtas Aušros knygy
no naudai. Programas turėjo 
būti net iš septynių numerių, 
bet tyrs punktai reikėjo pakei
sti. lodei programas buvo ne 
koks:

L L. S. M. Batelis suvaidino 
vieno veiksmo komediją “Žy
das stalinėje.”

2. Jaunų Darbininkų Lygos 
choras sudainavo keletą daine
lių.

3. lurėjo būti kalba T. J. Ku- 
| cinsko, bet kokia ten klaida į-
vyko rengėjų tarpe, kad nega
vę Kučinsko pasižadėjimo kal- 
bėtK įdėjo programai! praneši
mą, jogei Kučinskas kalbėsiąs. 
P-nas Kučinskas nekalbėjo.

I. Jaunų Darbininkų Lygos 
orkestras programe nedalyvavo; 
vedėjas atsiprašė, kad jisai ne
galįs laukti kol reikėsią orkest
rą vešli, nes turįs kur ten 
vadovauti dviems kiliems cho
rams.

5. L. M. I). Aido choras, 
vadovaujamas Kenstavičiaus, 
sudainavo keletą dainelių.

6. L. S. M. Batleio narys, K. 
Pažarskis, dainavo solo, akom
panuojant p-lei Pečiukaitei.

7. — P-nia Krasauskienė tu
rėjo dainuoti solo, bet ji pasi
vėlavo atvažiuoti. Kai atvažia
vo, programas jau buvo pasi
baigęs.

'lai tokia programų sudėtis 
buvo. Dalyvavusieji programe 
visi atliko gerai. Daug juokų 
pridarė komedija “žydas stati
nėje”, kurią vaidino S. M. Ba

telis. Bet reikia pasakyti, kad 
p. K. Pažarskis puikiai padai
navo solo.

Publikos buvo daug. Aušros 
knygynui liks pelno. Apie tai, 
kiek pelne knygynas, pranešiu 
vėliau. — Aušrietis.

Įvairenybės
Labai tolimoje praeityje, 

kuomet dar nebuvo jokio žmo
gaus šiame vargingame pasau
lyje, bet jau ta vieta, kur ran
dasi šiandien Chicaga, buvo,— 
štai toje vietoje radosi tūlas 
gyvūnas Valonių veislės.

Kai vėliau ^atsirado žmonės, 
tai iš jų tarpo kilo visokių ty
rinėtojų. Bet jau pats Valonis 
dingo nuo sausžemio. Tyrinė
tojų surado Valonio pėdsakus. 
Tai ir viskas. Buvo manyta, 
kad Valonių veislė jau išnykus.

Tečiaus laikui bėgant tyri
nėtojai pastebėjo keistą sutvė
rimą, susidomėjo ir ėmė ieško- 
koti, iš kur jis paeina. Jų dar
bas davė pageidaujamų rezul
tatų: pasirodė, kad tas gyvū
nas praeityje gyveno ant saus
žemio. Bet kai dabartinę vietą, 
kuri apima Halstritj tarp 31 ir 
32 gatvės, ištiko katasrtofa, 
kada ją užliejo Vilnys, tai tas 
gyvūnas pateko į vandenį ir jau 
ant sausžemio daugiau nebegy
veno.

O kada patirta apie tą gyvū
ną daugiau žinių, tai pasirodė, 
jogei jis yra tas pats Valonis 
iš praeities laikų, ir dabar kiek
viena diena, išskiriant sekma- 
dienius, prieš pat saulės tekė
jimą Vilnys pakila su visais 
dumblais ir Valonis iškiša gal
vą iš sudrumstos Vilnies ir 
prunkščia visokius nevalumus 
p žmones, kurie ant sausžemio 
gyvena.

Bet štai tūlą dieną tas gy
vūnas iškišo visą galvą iš Vil
nies ir ją pamatė vienas pa
kaušių žinovas. 'Pasai žinovas 
tikrina, kad senoje gadynėje 

Valonių giminė priklausiusi 
paukščių veislei, ir lie paukščiai 
lietuviams buvę gerai žinomi, 
nes jie ėsdavo višnias. Lietuvos 
ūkininkai ir šiaip žmonės, ku
rie turėjo kokį sodnelį, vedę 
atkaklią kovą su jais.

Be to, dar yra spėjama, kad 
jeigu vieną gražią dieną Vilnys 
Valonį išmestų ant sausžemio, 
tai ir vėl jam pradėtų plunks
nos augti ir jis galų gale vėl 
pavirstų į paukštį, nes los rų- 
šies gyvūnai labai tankiai gali 
persi versti visai į kitą gyvūnė
lį. žinoma, aplinkybės priver
čia taip keisti spfllvą ir išvaiz
dą. — Pustapėdis.

North Side
Sandariečių banketas.

Gruodžio 10 d., lenkų svetai
nėje prie Division ir Robey 
gat., A. L. 'I'. Sandaros 23 kuo
pa lurėjo banketą. Banketas 
buvo rengtas paminėjimui tos 
kuopos penkerių metų gyvavi
mo sukaktuvių.

Svetainės durys atsidarė dar 
prieš 8 vai. Iki pusės po dešim
tos buvo šokiai, šokiams gro
jo North Sidės jaunuolių or
kestras. Svečiai šnekučiavosi, 
šoko, žaidė kol komitetas visus 
pakvietė prie stalų.

Reikia pasakyt, kad vakarie
nė buvo surengia nepaprastai 
gera. Tokios vakarienės vieš
butyje ne už penkinę negausi. 
Buvo didelė kiekybė valgių ir 
nekietų gėrimų. Baigiant val
dyt, vakaro pirmininkas K. Se
maška, pradėjo programą. 
P-nia Krasauskienė sudainavo 
keletą dainelių. Jai akompana- 
vo p-lė Bigeliutė. Kalbėjo sve-l 
čiai sandariečiai ir žarstė vieni 
kitiems komplimentus. Gal ir 
perdaug buvo “komplimentų,” 
kuriais apsimainydami sautsai- 
diečiai gi re savo kolonijas, o 
northsidiečiai vėl savo. Į kalbas 
buvo įterpta ir muzikos bei I 
dainų šmoteliai. Ypatingai gra
žiai smuiku pagriežė pl-ė V. į 
čepukiutč. Dr. Naikdis kalbė-1 
damas pasakė gražią kalbą apiel 
muziku. Jisai pats yra smuiki-Į 
ninkas ir daugelį metų yra grie- ■

žęs smuiką orkestre, tai pasak 
jo, jisai žinąs ką reiškia smui
kas instrumentas. Jisai, sako, 
matąs pas p-lę Čepukiutę didelį 
talentą. Solo dainavo p-nia S. 
čerienė. Ji gražiai sudąinaVo 
porą dainelių.

Svečių kalbos baigėsi apie 
netoli antrą valandą ryto. Pro
gramą užbaigė sugiedodami 
svečiai Lietuvos himną, p-niai 
Krasauskienei vadovaujant, o 
p-lė A. Semaškiutė paskambino 
pianu. Po to buvo šokiai iki 4 
valandai.

Svečių buvo pilna svetainė ir 
pas visus matėsi geras ūpas.

— Mažiukas.

Atsišaukimas
Lietuvių kriaučių skyrius 

269-tas, A. C. W. of A., laikė 
priešmetinį susirinkimą gruo
džio 9 dieną Amalgamcitų uni
jos svetainėje, 1564 North Ro- 
bey st. Į susirinkimą atsilankė 
nuo Committce for Belief and 
Defense of the Striking Colo- 
rado Miners atstovas su prašy
mu, idant lokalas kiek galėda
mas paremtų streikuojančius 
Kolorados angliakasius pinigiš- 
kai ir senais drabužiais.

269-Įtas lokalas nutarė paau
koti iš iždo $10 streikieriams.

Taipgi lokalo susirinkimas 
nutarė atsikreipti per Chicagos 
lietuvių laikraščiui į savo loka
lo narius* ir visus kitus geros 
širdies žmones su prašymu pa
aukoti prašomų drabužių, jei
gu kas turi tokių, nes Kolora
dos angliakasiai kovoja dėl ge
resnio duonos kąsnio. Bet jų 
kova yra labai sunki. Jau yra 
paguldę savo galvas keli dar
bininkai. Pinigiška ir senais dra 
bužiais pagelba yra jiems la
bai reikalinga.

Visi, kurie galėsite paaukoti 
senus drabužius, ir pinigų, pra
šomi siųsti aukas šiai įstaigai:

l'or and Defense oi*
Striking; (kolorado Miners, 160 
West Washintgon st., hoom 
709, Chicago, 111.

—K, Navickas,
rašt. lokalo 269, ACWA.

Town of Lake
Sekmadienyje, vakare apie 

9 vai., susikalė automobilius, 
kurį operavo p. Barčius, gyve
nąs šioje apiielinkėje ir dirbąs 
kaip realestatininkas Roselande 
su p. Vaičiaus ofisu . Nelaimė 
atsitiko lies 46-ta gatve ir So. 
Hermitage avė. Nukentėjo tik 
automobilių langai. — Report.

PRANEŠIMAI
PASIPIRKTI “Naujienas” pavie

niais numeriais galite gauti pas mu
sų naują agentą Karolių Obečiuną, 
4602 Š. Rockwell St., Brighton Parke

North Sidės Draugijų sąryšio susi
rinkimas bus trečiadieny, gruodžio 
14, Nuosavoj svetainėj, 7:30 vai. va
kare. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos S1. P. 
priešmetinis susirinkimas šiandie, 
gruodžio 13 d., Masonic Temple sve
tainėje, 1547 N. Leavitt St. Pradžia 
7:30 v. v. Nariai kviečiami skait
lingai atsilankyti ir užvilktas moke
stis išlyginti. Kviečia X. šaikus.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys priešmetinį susirinkimą gruo
džio 14 d., Lietuvių Auditorijoj ant 
Halsted St. ‘Pradžia 7 vai. vakare, 
Nariai yra prašomi laikų ir skaitlin
gai atsilankyti, nes bus renkama 
draugystės valdyba ateinantiems 
1928 metams. Ig. Žilinskas, rašt.

Humboldt Park Lietuvių P. Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks 15 d. 
gruodžio, 1927 m., Humboldt Macca- 
bee svet.^ 1621 N. California Avė., 
Chicago, III. 2 lubos, 7:30 vai. vak. 
Nariai turi dalyvauti, nes bus valdy
bos rinkimai dėl 1928 metų.

A. Vaiskia, sekr. /.. — ■■L.  ,

Draugijų Sąryšio delegatų susirin
kimas įvyks u’i’uodžio 13 <1., 8 vai. 
vakare, Aušros knygyne, 10900 So. 
Michigan Avė. Bus įvairių raportų 
ir svarstoma nauji reikaai. Todėl 
visi delegatai ir delegatės atsilanky
kite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA 
Gerkit ją karštą eidami gulti. 
Prašalinijmui slogų.
Susti pirmus1 inkstus. Del gero 

virškinimo. \
Bulgariška žolių arbąta yra sudė

ta iš grynų žolių. Sustiprina krau
ją ir palajKo jumis sveikatoje Par
duodamos visur aptiekose, arba pri
siunčiama apdraustu laišku didelis 
šeimynai baksas, $1.25 arba 3 bak- 
sai, $3.15 Urba 6 baksai, $5.25. Ad- 
resuokit H. H. Von Schlick, Presi- 
denl Manei Products Company, 100 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo priešmetinis susi
rinkimas įvyks antradienyj, gruodžio! 
.13 d., 1927 m., 8-tą vak., Chicagos1 
Uetūvių Auditorijoj, 3133 S. Halstęd 
St. Kiekvienas narys turi būtinai 
pribūti laiku, nes yra daug reikalų 
kuriuos turėsim nutarti ir bus ren
kama valdyba 1928 metams.

Valdyba.

AŠT.. Sandaros 25 kp. priešmetinis 
susirinkimas įvyks antradieny, gruo
džio 13 d., 8 vai. vak., Raymond! 
Chapell, 816 W. 31 St. j

Visi' nariai prašomi ateiti, nes bus j 
rinkimas naujos valdybos.

— Valdyba.

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 i 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 

Balzamuotojas

2314 W 23rd Pi. 
Chilago, Iii.

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

ir

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 * ! 
SKYRIUS: ■ 

3238 S. Halsted St. I 
Tel. Boulevard 4063

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už Kitų 

Patarnavimas.

J. T Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

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

320) Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
• ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

^Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012

A ’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
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOHN B. BORDEN j
(John Bngdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 Į 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Rcpublic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 VV. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Ncdčlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOSEPH J. GRISK
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Lietuviai Advokatai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

V nk eitais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS4ULEVIGH
AKUŠERKA ' 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi ąk ų š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, d ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. TV. J/VIttJHH-KAUSHII.I.A.S

A K u S !•: K K A3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank .... 

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

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- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Bo.ilevard 7589

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

JŪSŲ AKYS

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

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

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

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLDMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

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 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevąrd 2160 

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

Ul davidonis, m. d.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwo')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

3164 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South VVal’ace Street

rdephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Denlistas

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

Cor. Rockwell St.
CHICAGO, ILL.

A. MONTVII), M. 1).
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Kumu telefonas Kmns^viek (1597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermit*

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

Tel. Lafayette 4116 
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., 6611 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, Iii

Office Boulevard 7012
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DS. MARGERIS
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

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

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893

Rez. Te!. Drexel 91fl

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

(Conliiiuųd on page 6)
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(Continued fr<>tn page '

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

m.;

Misccllanrous
Įvairus

Financial
Finansai-Paskolos

Furnished Rooms

DR. M. .1. SHERMAN 
GYDYTOJAS it CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

ELECTRIC rs'oNTRaK h ••
Seniausias R uatuvių, Jpir du< 

užganėdinimą. įvedam elektros dft 
tus, motorus, taisom elektros reik 

menys, fikčerius ir t t.
W. P. Stephan Electric Co., (not mc
2522 So. Halsted St., Chicag*

Phone Victory 7452

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

2 FTIRNIŠIUOTI kambariai ir 
na rendos, privalia įėjimas.

5320 So. Honore St.
Ist flat

For Rent
$15—$20 

Ateikit tuojau 
Gražus 3 ir 4 kambarių

va-

LIETUVIAI, kam jums šalti šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 

' mes atvešime į jums namų apšiL ■ 
įdviną, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlin- 

I vimas ir planai dykai. Mes taip- 
< gi turime dideli pasirinkimą pluin- j 

» reikmenų. Atdara vakarais, 
Hki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie- 

ligatii'lu. ABBOTT PLUMBING and: 
_........ lĮjEATING SUPPLY CO., 5201 \V |

? metodus X-Ray"h- kitokius elek- jGrand Avė., Berkshire 1321.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 26
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir • Bingo reikmenų, 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- j 
sius 
Iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W t8th SL netoli Morgan SI. pj.uMBINGO materiolas visokios:
V a I a n dos : Nuo 10-12 prntų ir na s jf va,.(otaS) pigiai)

nm°i6 n1 7:30/a ■ y Ji in’ loileto outfitas $10, 1753 N. Cicero 
lel. Dieną: Canal 3110 ■ av.» Berkshire 477‘> >

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488 ’

rn.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

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

apart- 
metai, 4956-58 Wentworth Avė. Vi
si kambariai dideli ir šviesus, 
čium šildomi. Viskas naujai 
ruota ir išmalevota, elektra, 
transportacija.

Matvkit
MR. SAWICKY, 

210 W. 50 St.
1 fl. dėl raktų

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

Real Estate For Sale
_____ N aiiiai-žemg Pardavimui

PARDAVIMUI 2 lotai, 60 pėdų. 
Bargenas, 6944-46 So. Maplevvood 
Avė. 3116 So. Halsted St. Calumet 
1650.

Mes perkame
Lietuvos Bonus

dek®: Gruodžio mėnesyj tiktai 
gera Atsinešk su savim šį skelbimą, mes

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 P)«za 3200

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel lafayette 8705—87®0

Chicago

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

DR. J. W. BEAUDEf TE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

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

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų
TELEFONAS CANAL 0464

NAUJIENOS

Chicago, III

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

Ofisas 
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880

Nuo 10 
vai. po 
vakaro,

4

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2103 \V. 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
Educational

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCI1OOL

Me<j išmokinsime jus Designing, 
kirpimu ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis 
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

ir va-

Real Estate For Sale
Naiuai-ženič PardavimBi

MES turime ant rankų keletą gra
žių ir moderniškų 2 flatų namų, tik
tai $1500 įmokėti, o kitus kaip ren- 
dą. Taipgi turime bugalows ir lo
tų. Pasimatykit su mumis šiandie 
dėl gero pirkimo, savininkas, 7519 
So. Halsted St. Radliffe 2520.NAUJAS medinis 2 aukštų 

namas, 2 po 5 kamb., 3 mieg- 
ruimiai, labai geroj apielinkėj. 
Įnešti $1500; speiialis barge
nas. Kaina $8,700.

MEDINIS ir MŪRINIS 2 po 
4 kambarius fialai. Įnešti rei
kia tiktai $500; extra barge
nas. Kaina $3,100.

KAMPINIS namas, krautuvė iš 
fronto, 7 kamb. flatas aukštai, dalį 
pinigais kitus išmokėjimais, sav. 3935 
S Kedzie Avė. į krautuvę užpakalyj.

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

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

nuteisime jums 10% pigiau 
i 3 šmotų parloro s^tas ...............

17 šmotų valgomo kambario se- 
i tas ...............................
i Gasiniai pečiai ..:..........

i Apžiurėkit tuos flatus r,iistut"mos 
r K 11 u u Koviau

3 tikri walnut miegruimio setai $65 j
4 šmotų walnut miegruimio se

tai ........  $119
j Kietoms anglims pečius ........... f

ir daugiau
I Krėslai, supamos kėdės, vietrolos, 
I radios, pianai, dreseriai ir bufetai.

Schvvarts Bros. 
Storage Co. 
640 E. 61st st.

tuojau.
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

$35

$15'^6 i B. K. P1ETKIEWICZ and CO.
$3 2(M»K West I7tli St.

Išpardavimas 
Bargenai 

Iš sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai

$800 grojiklis pianas, 100 ro- . OTXTrir,T. . . x. .
lėlių ir cabinet, ...................... $125 j SINGER siuvimui mašinos, dę-]

$700 grojiklis pianas, gražus, $901 m°nst<’uotos ir pertaisytos 
Baby Grand pianas, visai nau- įsikali™™

. ja», .................... ...........................
Visokių Victrolų ......................

Uį/llgllV Jpuu MllilŲi , ________________________________________________________________________________________

Išmokėjimais arba 10% Miscellaneous for Sale 
pigiau UŽ cash ! ___ Įvairus Pardavimai_

_____  t ____ __ _____ instrumentai yra visi geri ir Į 
OVTR7IT TTIZ* 14T?UiQ! C'd pilnai garantuoti. Mums reikia vie-i L K/jIIjILK DKUb &_______ir turime tuojau iškraustyti

1647 W. 47th S t. vorą. Atdara vakarais iki 9 vai.
------------------------------ ' Englewood Piano

House
6512 So. Halsted St.

J. S. L0WITZ 
318 So. Dearborn St.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260 Upright pianai, gerų išdirbimų

j KAS ieškot bargenų Marųuette 
$15 Park kolionijoje, štai yra pas mus.

j 45x125 lotas prie Marųuette Road, 
' su visais improvementais, apmokė
tas, greitam pardavimui kaina tik 
$3,500.

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

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

Rezidencijos lotas ant Washtenaw 
Avė. arti 7Ist St. Del greito parda-, $901 konstruotos ir pertaisytos, $10 ir j vim; $1550.’

I- IClaxU^aUx. arFan .^mokėjimais. Atsi- j & kambariu medinis cottage arti
$225I neškit ši skelbimą gausite 2% pi-(63rd ir Ketlzie Ave<> geroj apielinkėj, 

... $5 K,au» 4-51 Cottage Grove Avė. ! gatvės ištaisytos ir išmokėtos. Kai-j 
$20 ■ ———.——. na $2500. įnešti $1500, arba mainys'

ant

2-RUS MORGIČIUS
Padarome į porą dienų

1647 W. 47th St.
AR jums reikia pinigų ? Privatiš- 

kas žmogus turi pinigų investuoti j! 
. real estate 2 morgičius, 4 % komiso. 
i C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606.
Dearborn 4646.

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

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

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

Tie

Užlai-
1.1

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ x 

Namas 
lotas 
garažas 
farma 
morgičius

MES DUOSIME
KA NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok —

gero loto.
A. N. MASULIS

6641 So. VVestern Avė. 
Republic 5550MOTERYS!

Štai Jums gijos nėriniams ir siu-] 
ta- vinėjimains. Vilnonės: 4 incijų niot- 

Įkas nuo 25 iki 40 centų; marško-! 
1 nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų, i 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, I 

'kelnėms, kelnaitėms, dresiukėmą ir 
luinbęrdžiakiams. Nepraleiskit pro- 

__gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONA1ČIA
> ; 504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chicago, III.

atvažiuok —
dykai 
sveiki 

Patarimai
S. J. Dargužis, 
807 W. 18th St. 
■ Canal 4960

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

low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos. furnace šildomi ant jusu 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, i 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ba flatinj namą, tik biskį įmokėjus 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

MES TURIME z 
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 I 
vakarais.

Vyrų Overkautai 
Olselio Kainomis

1 7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali- 

4 tat a m t t t> a TY/XTT'XT a ma padaryti 2 tintus, tiktai $5,200; 4 FLATŲ BARGENAS inwWti $750, kitus mėnesiniais i^
- ’ ’jimais, 7319 So. Oakley Avė.

, .____ }GREEN REALTY CO . 9201
šildomas t 8°. Westem Avė., Tel. Beverley 7330 

TURI 1 Pastatysim ant jūsų loto be įmo- 
! kejimo bile kokį bungalovv arba 2 
1 flatų narna.

Atsakantis išdirbinėtojas turi per-! prie 67 St.. netoli Champlaine Avė., Į^C-ji 
4 ir d knmhnriii fntni nrpsiintn nlv-4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply
tų, moderniškas, garu lZJ 
$4,000 cash, kaina $17.500. 
BŪT PARDUOTI šį MĖNESĮ.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. State St. 
Tel. Wentworth 5702

! viršj aukštos _ rųšies 
overkautų.

• darė perviršis, 
tuojau. Kainos yra mažesnės 

r <r.j KIMBALL grojikliai pianai, bi.skj kad mes juos parų
nijĮ N. \\. įide^ nebrangiai, be >mo- val-toti, su benčiumi ir roleliais, $85. krautuves visoje šalyj- 

Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland j....... ' , - ‘ .
Avė. 1 fl. front. $25.00 kautai po .......................

____ į $29.50 kautai po ..................................................................................
. „ 100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų,! tso 00 kautai no

TURIME pinigų 2 morgiėiams, N. jungtas, kol ,iu yra, $98.60, 1 me-; JS gį 
x. w ne,. įni Jel ignrokėjimo, 1723 So. Ashland1

Avenue. |
--------- -;------  ■ 1 ' " ! skaitlius.

PARDUOSIU savo $700 grojiklį 
pianą už $110, .suoliukas, voleliai. 
6136 South Halsted Street, Ist1 
floor.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ 
ŠVENTĖMS?

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

kėjimų, matykit mus* pirma. 
ADVANCE REALTY CO 

4916 Irving Park blvd.

. , ’ arba N. W. side, 4% komiso, 6%
STOGŲ dengimui inatmolas, rau- nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair

I Finance Trust, 4528 Lavvrence Avė ,
Tel. Palisade 6016. »

donas ir Žalias, slate dengtas, ' 
nys ir cementas, $2 mielini, balta 
maliava, $1.75 galionui. 2553 W. 
Madison St. Tel. Seeley 6065.

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

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

Vakarais nagai sutarti, 
įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesnio.se kituose šalyse

PLUMBINGAS ir namų apšildy
mas. Nereik nieko įmokėti, 2 me
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
Ridgc 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 gasinių 

i pečių ir taisymas jų. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentv/orth Avė. 
Phone Victory 9634.

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusio instruktoriaus, dienomis 
ai vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu, Mokslas 
baigtas bus pripažintas svarbiausių 
universitetų Cnicagoj. t

Phone Vari Buren 2130

Financial
Finansai-Paskolos

Personai
Asmenų Ieško

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5

Turiu 4^ metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų kigų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
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 galutino 
išegzaminavimo — kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 VV. Jackson BIv.,

netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. 

Imkit elevatorių 
CHICAGO, 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.

FONOGRAFAS IR 
VARGONAI, 

atiduosiu abudu už $45. 
6136 So. Halsted St.

vilnonių vyrų 
Del šiltesnio • oro pasi- 

Turi būt išparduoti 
negu 

pardavėm į dideles 
,uves visoje Šalvie.
Visu Mierų — Visų spalvų .......
* ‘ ‘ $13.75

$16.75 
$19.75 
$22.75 
$24.75

' Veikit greit, nes yra aprubežiuotas

Kirschman Bros.
237 So. Market St.

3rd floor

ĮSIGYKIT Kalėdoms Radio setą, j pig.iai 
Mes turime jų daug, jus rasite čią di- 
delį pasirinkimą, labai pigiomis kai- •’ 
nomis. Ekspertai radio taisytojai.

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

Triangle 4113

Business Chances
Pardavimui Bizniai
GERAS PIRKINYS

Bučernė ir grosernė parsiduoda 
. Biznis išdirbtas per 16 
Parduosime už pirmą gerą 

; siūlymą.
Savininkas

2419 W. 69th St.
Tel. Hemlock 8099

rne- 
pa-

i LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 
j vakarus nuo Manheim Rd., geras 
pirkinys už $2400, cash. Imkit 
Westchester “L” iki Bellvvood Avė

■ stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 
Bellvvood 4818.

j j vakarus nuo Mai 
MAINUI 2 flatų, mūrinis namas; Į pirkinys už $2400, 

mainysiu ant farmos arba biznio, j vVestchester “L” l 
norėdami išmainyti farmą ar kokį 
biznį, kreipkitės prie 

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted st.

Victirv 4898 PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiuto, De Luxe 

! mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk- 

I cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
' furnas, 3983 Vemon Avė.,’ kaina kąsdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
] $5,000, su mažu cash įmokėjimu. 1179.
Į H. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- i--------------------------------------------------
ing Road. Tel. Boulevard 7769.

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri-j 
į nis namas, 2 vanos, elektra, naujas Į

šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLĄ 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDĖJ 

Visa diena 
Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais ir Pėtnyčioms 

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

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, atsišaukite J. Urlakis, 1730 
So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
. Rakandai-Įtaisai________

Atsakančiame 
Sandelyj

Rankandai ir Kaurai
JŪSŲ KAINA

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

126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio 
valgomo kambario setai, $35 ir dau
giau. t t

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

250 kaurų visokio didumo $12 
daugiau.

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

68 pastatomos liatnpos $3 ir dau
giau.

taipgi šimtai Kitokių na
mams REIKAINGŲ DAIKTŲ KU
RIE TURI BŪT PARDUOTI NE
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

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

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

Miscellaneous
Įvairus

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą 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 į 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van- j 
deniu apšildymas. Apskaitliavi. i 
mas dv kai. 221 E. 77th St., arba | 
Tel. Triangle 8234.

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso

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

tik parankiau dėl jūsų

REIKIA jaunos merginos namų 
darbui, patyrimas neerikalingas, duo
dam kambarį ir valgį. 5572W. Jack- 
son Blvd., Mansfield 2447.

IR
Mes

Mes
Gus

darome taipgi 1, 2 ir 3 morgi- 
>abai pigia kaina. Pasimatykit 

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W- Chicago Avė.

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

Ar juma reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

j NAUJAS 19. aparlmentų namas, 
pasirinkimas North Side apielinkėj, 

PARDAVIMUI—5338 S. Union av/ namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
9 kamb. medinis namas, 6 kamb. ap- 17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
ačioj, 3 aukštai, gasas, elektra, vana bungalovv, Edgebrook Manor, 400 
aukštas skiepas, cementuota ėlė, kai- akrų farma j Taylor., Wis., 2 lo- 
na $5000, jmokėt $1800, matykit sav. lai i Niles Center, 2 Jotai North- 
5338 S. Union Avė. Tel. Yards 6494. brook, 1 lotas 2140 S. Homnn Avė. 
________ ________________________ Mainysim į tą ką jus turit.

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinktoj apielinkėj.

PARDAVIMUI spaniškas bunga. 
Iow, kampas, 50x125, Edgebrook 
Manor, netoli Devon ir Forest 
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER
4103 Bclmont Avė., Pensacola

TAS YRA VERTAS
$500

Atsineškit su savim. Pirkit tie 
; šiai nuo statytojo, 99 ir Morgan, 3 ! 
i nauji moderniški bungaloxv, 5 di- 

teisingą pasiūlymą parduosiu, deli kambariai, stikliniai porčiai, 
gražią grosernę. Biznis iš- aržuolo trinias, litas 33yl25, 

$7850, įmokėti $1000, kitus išmokė
jimais. Netoli R. I. ir Halstėd. K. 
KLOOSTERMAN, budavotojas, 7945 
Prafrie; Stevvart 8730.

Ar ieškai gero 
biznio

i Už
I savo
dirbtas per .daugelį metų; pigi ren- 
da; daug stako, daroma $550.00 biz
nio į savaitę; nepraleiskit šios pro
gos. Priežastis, nusipirkau farmą; 

i turiu greitu laiku išvažiuoti.
Kreipkitės

5308 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbemė, 
’ ’ ’ . Pigiai, 10722 S.

ir i J
ir j senas geras biznis.
ir

PARDAVIMUI, soft dnnk parlor, 
pigiai. 2125 W. 63rd St.

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

Prc-

9319

BARGENAS ir lengvos išly-

PARDAVIMUI 
visas arba pusė, 
nas negaliu apsidirbti, 
priežastis — liga. C* 
šokių tautų apgyventa, 
duoti

SOFT DR1NK,! 
Pigiai, nes vie- 

Pardavimo
Geras biznis, vi- 

Turiu pa r-'

MES turime gerą vietą su i 
■didele proga dėl jaunų lietu-i 
vių su tikra ambicija prie au-! 
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik j gamo kambario setas, 5 šmotų pus* 

i jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti. |

VERTI $1500. UŽ $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo- 

I tų mohair setas, 7 šmotų walnut mie<

lyčių setas, 4 šmotų walnut miegrui- 
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio pa
tiesalas ir paveikslai. x

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

turėti norą dirbti. , RAKANDAI nauji ir vartoti.
Jei jus tiksite tam darbui Duofold setai $95, walnut mieg- 

: mes jums nurodysime kaip bu- setas, $79, kaurai, val-
ti pasekmingu. gomo kambario setai, pianai,

Atsišaukit asmeniškai ir at-Įv^r°l°s» išmokėjimais.
sineškit su savim šį skelbimą. | 
Roscland Motor Car Co

i 10857 • Michigan Avė.

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

,SALES managerio. 
davinėjimas. Labai 
50% komiso. Room 
Bldg., 310 So. Michigan Blvd.

Greitas pąr- 
gera vieta, 
1113, Straus

SAMPELINIAI rakandai 50% pi- 
_ įgiau. Metalinės lovos specialumas. 
• matrosai, springsai, visęki rakandai 

pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6335 So. Ashland Avė.

Buvus California Sample Fum. Co.

_

/.joti greitai.
Atsišaukit

2500 W. Pershing Rd.
PIGIAI parsiduoda kendžių Sto

ras, lietuvių apgyventa vieta. Atsi
šaukit vakarais. 3528 S. Halsted St.

Exchange—Mainai

o

7 ’ gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalovv ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalovv randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $l,5OO., pi- 

jgiau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

GERIAUSIS bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5.600. cash $800. Atsi
gaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 

, Avė., Kedzie 7891.
kambarių -----------------------------------------

nremio- 2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, prcBuv- j(ar§tas vanduo, sun parlor, pečium 
konstruk- Šildomas, kaina $11,000, cash $1000.

" Tai .yra geras pirkinys, pasimatykit 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745

viena N. Hamlin Avė., Kedzie 7891.

Tikrai Gražus Namai
Tiktai keletas dolerių įmokėti 
kitus kaip rendą. 
Jei jus ieškot namo 
Pamatykit šitą 
NAUJI 5—6—7 

rezidencijų namai, 
tų plytų, plieno
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, 
skiepe, kita f rentiniame kam- i ———-------------------------------
hnvvio Tiln nSdnrnmi i PRALEISK ŠVENTES SAVO NAMEbaryje. llle stogas, uždaromi! GARAŽUS, porčius, cementinius 
porčiai, Frigidaire ledaunė, j Šalvtakius, grindis, pamatus, stogus 
franeuziškas pleisteriavimas, i ™^eY;°JaJįe’ ♦&

, . . . . me, tik $■> įmokėti, kitus per trisgražiai padabintos, Vieno karo metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
presuotų plytų garažas, lotas 

vakarus
111. 80 akrų farma, 54 mylios nuo Wilmette Lake Avė. iki 

Chicagos, namas, ^barnė ir tt., J<ama ner Hoad. Wagner keliu į 
rę iki namų arba Waukegan 
Road iki Lake Avė., Lake Avė. 
į rytus iki Wagner Road, pas- krautuvės su skiepu, 6—4 kamba- 

i kui Wagner Road į šiaurę iki riu, apartrnentai. 4 karų garažas, 
mainymui 2 namų. H. F. RITTER and CO., 

flatų arba bungalo ant uždaryto ka- Wagner Road, 
ro, biznio ar farmos su staku netoli rn . 2.

MAINAI
Marųuette Manor 2 flatų, 6 kam

barių mūrinis namas. Aržuolo tri- 
mingaij valdeniu šildomas, 2 karų 
garadžius. Mainysiu ant gero biznio 
arba mažo namo. Savininkas.

3116 So. Halsted St.
Calumet 1650

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

III. 80 akrų farma, 54 mylios nuo

$12,000, cash $5000. Tel. Austin 
3074.

Real Estate For Sale
Nam a i- žemė Pa rda v im u i

PARDAVIMUI ar

Chicagos.
Šaukit savininką,

P. URŠAUSKA 
Beverly 7506.

50X32. nuo 
Wag-1 
šiau-1

Hemlock 7969.
5429 S. Ashland Avė. 

Arctic Construction Co.
General Contractors

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ 

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės

— —------------ - rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai- 

", Glenview, III., po įmokėjirną. Mes pastatysim bun- 
Telefonas Glenview 224, arba i ^/^^J’^VoVik Viskį jnwkėju.s° 

įadresuokit NAUJIENOS, 1739.3801 N. Cravvford Avė. Irvinu 2634. 
So. Halsted St., Box 1005. 1 *' SkClbin”' nU'e’Sim 6

svarbesnio.se

