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No. 295

Demarkacijos linijoj ramu
Jokio lietuvių nė len
kų kariuomenių ju

dėjimo nėra
GENEVA, šveicraija, gruod. 

15. — Palei I^enkijoH- Lietuvos 
sieną [demarkacijos liniją] vi
sur viskas ramu; nėkoki? ka
riuomenių judėjimo nėra, — 
taip praneša Francijos, Angli
jos ir Italijos karo attachės 
Kaune ir Varšavoje, kurie buvo 
savo valdžių paprašyti ištirti 
dalykų padėtį vietoje.

33 vaikai juvo naš- 
laityno gaisre

QUEBEC, Kanada, gruod. 15.
Trisdešimt trys vaikai, o 

gal ir daugiau, žuvo ugny, ku
ri trečiadienio naktį sunaikino 
čia katalikų Hospice St. Charles 
našlaityną.

Gero Piemens seserys vienuo
lės, kurios tą našlaičių įstaigą 
prižiūrėjo, ir 370 vaikų jau 
mjegojo, kai kilo gaisras. Vie
nas praeivių, pastebėjęs besi
mušančius pro langus durnus, 
tuojau davė žinią policijai ir 
gaisrininkams, o tuo tarpu pa
budo ir durnų troškinamos se
serys. Dauguma vaikų, beveik 
vienais marškiniais buvo išga
benti laukan, liet kitų nebe-j 
suskubta išgelbėti.

žymus Suomiij laikraš
tininkas atvyksta j

Lietuvą
KAUNAS. [L]. — Suomių 

laikraščio “Helsingin Sanomat” 
užsienių skyriaus redaktorius 
J. E. Etelapaa šiomis dienomis 
važiuoja į Lietuvą, kur išbus 
kurį laiką ir susipažins su san
tykiais krašte. P. Etelapaa jau 
20 metų dirba žurnalistikoj. 
1921 m. jis buvo Helsinkio žur
nalistų sąjungos pirmininku. 
.Jis pagarsėjo taip pat kaipo 
politinis rašytojas" ir yra para
šęs knygų apie “vokiečių impe
rijos mirties kovą.”

Jono Romano byla 
gruodžio 19 d.

KAUNAS. [L]. — Kariuome
nes teismo sekretariato praneši 
mu, Jono J. Romano byla, bu- 
L’jsi atidėta iš priežasties pir
mojo gynėjo, prisiekusio advo
kato K. Olekos, tėvo mirties, 
paskirta nagrinėti gruodžio 19 
diena. Byla bus nagrinėjama 
Kariuomenės Teismo posėdžių 
salėje.

Kadangi toje byloje yra apie 
40 liudininkų, eilė ekspertų ir 
gynėjų, vietų skaičius palygi
namai nedidelis, j posėdžių sa
lę bus įleidžiami tik teisininkai, 
karininkai ir spaudos atstovai.

0TTAWA, III., gruod. 15. — 
Miss lola Bradford, Dana mo
kyklos mokytoja, kuri praeitą 
savaitę mažne buvo užmušta, 
kai jos mokyklos krosny spro
go bomba, dabar gauna daug 
laiškų iš kavalierių, kurie per
šasi jai kaip kandidatai į vy
rus.

Bombos sprogimo Miss Brad
ford buvo skaudžiai sužeista ir 
dabar guli ligoninėje. Suimtas 
Hiram Beed, merginos sužiedo- 
tinis, prisipažino, kad bombą 
buvęs padėjęs jis, norėdamas 
sužieduotinės atsikratyti.

Sovietuos atstovas 
genamas iš Kinų

■ ■ — ■

Koblovskiui grąžinti pasportai 
ir įsakyta per savaitę laiko 
išsikraustyti

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
15. — Kinų nacionalistų val
džia šiandie atidavė generali
niam sovietų Rusijos konsului 
Šanchajuje, p. Koblovskiui, jo 
pasportus ir paprašė, kad per 
savaitę laiko jis išsikraustytų 
iš Kinų nacionalistų teritorijos.

Nutraukdama diplomatinius 
santykius, nacionalistų valdžia 
nutraukia kartu ir prekybos 
santykius. Ji pareikalavo užda
ryti sovietų prekybos agentū
ras, jų tarpe Rusų valstybės 
Balbanką ir savanorių laivyną.

13 rusų suimta; 3 sušaudyti
KANTONAS, Kinai, gruod. 

15. — Nacionalistų vyriausybė 
suėmė tryliką rusų, kaltinamų 
kaip pastarojo komunistų su
kilimo Kantone vadų. Trys jų 
jau sušaudyti. Kiti dešimt buvo 
nuruduojami miesto gatvėse ir 
bus vėliau sušaudyti.
Areštai komunistų Honkonge

HONKONGAS, Kinai, gruod. 
15. — Čia areštuota daug ko- 
munistų, atvykusių iš Kantono 
darbininkų streikų kurstyti. 
Kai kurie buvo suimti besklei- 
d*ią kurstomus atsišaukimus, 
kiti vėl buvo sugauti, kai jie 
bandė sukurstyti streikan tram
vajų darbininkus.

Vokietijos geležinkeliai 
nori gaut $100,000,- 

000 paskolos
RER LINAS, gruod. 15. — 

Girdėt, kad Jungtiniai Vokie
tijos Geležinkeliai nori sukelti 
Jungtinėse Valstybėse 100 mi
lionų dolerių paskolos. Direkto
rių tarybos pirmininkas, Dr. 
Dcrpmueller, tuo reikalu jau 
esąs koni’eravęs su generaliniu 
reparacijų suėmimo agentu 
Gilbertu ir gavęs jo pritarimu. 
Toki pat pritarimą jis gavęs ir 
iš geležinkelių reparacijų komi
saro p. Levere.

Italijos-Albanijos su
tartis patvirtinta

ROMA, Italija, gruod. 15.— 
Italijos senatas 164 balsais 
prieš 3 ratifikavo Italijos-Al- 
banijos sutartį, kuri buvo pasi
rašyta lapkričio 22 dieną. At
stovų buto sutartis buvo ratifi
kuota jau kelios dienos anks
čiau, ir dabar ji įėjus galion.

Diktatūra, tai gal butų 
kita kvitą

BERLINAS, gruod. 15. — 
Paskilbęs generolas von Luden- 
dorffas, vokiečių fašitsinių na
cionalistų vadas, pasiskelbė, kad 
daugiau jis nebekandidatuosiąs 
per rinkimus į reichstagą. Par
lamentinis gyvenimas esąs per
daug nuobodus ir tuščias.

Tramvajų daržinės sudegė
DELAWARE, Ohio, gruod. 

15. — Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras sunaikino Straf- 
forde Columbus, Delavvare and 
Marion Traction kompanijos 
tramvajų daržines, padaręs apie 
.$500,000 nuostolių.

(Atlantic and Piu'iflc Photo]

Nuleistas į vandenį, didelis Jungt. Valstijų karo lahcs Saratoga—33,000 tonų aeroplanų vežio
to] as. Jis yra 888 pėdų ilgio.

Persija atsikrato 
Amerikos eks- 
x pertų

TEHERANAS, Persija, gruod. 
15. — Persijos vyriausybė pa
naikino kontraktą su amerikie
čiu žemės ūkio administrato
rium, atmokėdama jam tam 
tikrą sumą pinigais. Valstybės 
darbų ministeris patarė vyriau
sybei tą patį padaryti ir su 
kitu amerikiečiu, kelių departa
mento' administratorium.

Amerikiečių vietoje vyriausy
bė kviečiasi dabar vokiečių ir 
rusų ekspertus.

Norvegų Sąjungos
dedasi su Maskva
OSLO, Norvegija, gruod. 15.

— Norvegijos profesinių są
jungų (unijų) kongresas nuta
rė laikytis su Rusų ir Suomių 
organizacijomis. Kongresas in
struktavo sekretoratą pakvies
ti Rusų ir Suomių profesines 
sąjungas bendran darban pri
ruošti tarptautiniam profesi
nių sąjungų suvažiavimui.

Tuo budu Norvegų profesinės 
sąjungos galutinai nutraukia 
ryšius su Švedų ir Danų pro
fesinėmis sąjungomis ir su Am
sterdamo internacionalu. 
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Francija paliuosuoja 
.britų dezertirą

LONDONAS, gruod. 15. — 
Užsienio departamentas prane
šė, kad Frančijos vyriausybė 
įsakius tuojau paleisti iš kalė
jimo Johną Harvey, kurs kartu 
su amerikiečiu Bėnnettu Doty 
buvo pabėgę iš Francijos užsie
nio legiono Afrikoje. Harvey 
yra Anglijos pilietis; už pabė
gimą iš užsienio legiono jis 
buvo nuteistas aštuoneriems 
metams kalėjimo.

Amerikietis Doty, kuris jau 
pirmiau buvo iš kalėjimo iš
leistas, dabar grįžta į Ameri
ką. z

Dabar galėsite matyt 
“žvaigždę su šluota” 

w

Harvardo Kolegijos observa
torijos astronomas Leland E. 
Cuningham sako, kad nauja 
kometa — žvaigždė su šluota*
— kurią prieš pusantros savai
tes surado Australijos astrono
mas Skjellerup, netrukus bus 
galima matyti plika akim. Jei 
bus graži naktis, ją bus galima 
matyti jau ateinantį šeštadienį 
vakarų padangėje, bet geriau
siai ji bus matoma apie Kalė
das.

KAUNAS. — Lapkričio 22 
d. į Kauną atvyko naujai pas
kirtas Norvegijos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas minis
teris Uetuvai p. Wollebaek. 
Ministeris reziduos Stokholme.

1

Graikai nori žmonių 
renkamo senato

ATĖNAI, Graikija, gruod. 15.
Jau pateiktas įstatymo pro

jektas įsteigti Graikijoj /sena
tą, kurio tame krašte nebuvo 
nuo 1862 metų.

Einant įstatymo projektu se
natas susidės iš 120 narių, ku
rių devyniasdešimt bus renka
mi visuotiniu žmonių balsavi
mu, dvidešimt kitų senato na
rių rinks prekybos, profesijų, 
mokslo ir darbininkų organi
zacijos, o likusius dešimt sena
torių rinks atstovų butas. Sena- 
tan bus renkami ne Jaunesni 
kaip 40 metų amžiaus; tarny
bos terminas — treji metai.

“What Price Glory” ne- 
leista rodyti Reino 

krašte
KOBLENCAS, Vokietija, gr. 

15. Aliantų komisija oku
puotam Reino kraštui užgynė 
rodyti krutamųjų paveikslų te
atruose Amerikos filmą vardu 
“What Price Glory”, kurioje 
vaizduojamos scenos iš didžiojo 
karo skerdynių.

2 milionai moterų dir
ba už algą Amerikoje
NEW YORKAS, gruod. 15.— 

Bąrnard kolegijos dekanas Dr. 
Gildersleeve laikytoje kalboj 
pasakė, kad iš 8 milionų mote
rų Jungtinėse Valstybėse, 2 
milionai tekėjusių moterų dirba 
už algą įvairiose pramonėse ir 
biznio įstaigose.

Naujas Filipinų gene
ralgubernatorius

WASHINGTONAS, gruod. 
15. — Miruiso gen. Leonardo 
Woodo vietoje, Filipinų salų 
generalgubernatorium tapo pa
skirtas Henry L. Stimsonas. 
Jis tuojau iškeliauja į Manilą 
ir savo pareigas pradės eiti 
apie sausio mėnesio pabaigą.

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

Bendrai gražu, bet paltai 
stiprokas žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 47° ir 29 F.

šiandie saulė teka 7:11, lei
džiasi 4:20. Mėnuo teka 12:29 
rvto.

BERNAS, Šveicarija, gruod. 
15. — Šveicarijos prezidentu 
1928 metams tapo išrinktas Ed- 
Aiund Schulthess. Jis buvo pre
zidentu 1917 ir 1921 metais.

Vengrijos studentai 
kviečia Rumanijos 

studentus pasi- 
v kauti
VIENiNA, Austrija, gruod. 

15. — Vengrijos Universitetų 
Studentų Draugija pasiuntė 
Rumanijos studentams laišką, 
kuriuo ji šaukia pastaruosius 
susitikti su vengrų studentais 
kurioj nors neitralėje šaly, ge
riausiai Šveicarijoje, ir stoti į 
kautynes — masėmis, arba vie
nas pricH vieną.

Vengrų studentai nori atker
šyti už savo tautiečius, kurie 
buvo puolami ir mušami per 
pastarąsias Rumanų studentų 
riaušes Nagy Varade ir kitur.

“Mes manome, kad Rumanų 
studentai, kurie užpuldinėjo be
ginklius žmones, nenorės pasi
rodyti tokiais bailiais, kad at- 
sisakytį kirstis kardu”, baigia 
savo šaukimą vengrai.

Sulaikė Ellis saloj 
11 rusų

NEW YORKAS, gruod. 15.— 
Ellis Island saloj tapo sulaiky
ti inkvizicijai vienuolika so
vietų Rusijos pramonininkų.

Sulaikytieji pramonininkai, 
kurie sakosi esą aukščiausios 
ekonominės tarybos Maskvoje 
atstovai, atvykę j Jungtines 
Valstybes tartis su Amerikos 
finansininkais dėl $40,000,(XX) 
koncesijų su sovietų metalurgi
jos sindikatu, o taipjau dėl ki
tų milionų dolerių žemės ūkio 
ir kitokioms mhšinoms.

Jie buvo Sulaikyti dėl to, 
kad, Jungtinėms Valstybėms 
neturint santykių su Rusija, jie 
neturėjo pasportų. Jei jie bus 
įsileisti, kiekvienas turės sudė
ti po $500 kaip garantijos, kad 
pasiliks Amerikoj neilgiau kaip 
šešis mėnesius.

Bandė išplėšti Ameri
kos konsulato Ber- 

line “sėfą”
BERLINAS, gruod. 15. —Ne- 

žinomi asmens praeitą naktį, J- 
silaužę čia į Amerikos konsu
latą, bandė išplėšti saugiąją šė
pą. Jiems betgi nepavyko iš
laužti antrųjų šėpos durų it, 
tur būt ko pasibaidę, paspruko. 
Apie įvykį pranešta Berlino 
policijai.

Manoma, kad “neprašyti sve
čiai” buvo atvykę j konsulatą 
išvogti dokumentų ryšy su 
areštavimu keturių netikrų pas
portų dirbėjų.

NEW YORKAS, gruod. 15.— 
Per pietus, kuriuos jis buvo 
iškėlęs savo draugams, Tal- 
man Bigelorvv, turtingas nekru
tamųjų nuosavybių pirkliauto- 
jas, pakilęs nuo stalo ir išėjęs 
į kitą kambarį nusišovė. Nė 
giminės, nė draugai nusižudy
mo priežasties nežino. ,

1 Jungt. V. senato
riai Calieso papirkti
Hearsto “dokumentai” įvardija 

senatorius Borah, LaFolIette, 
Hefliną'ir Norrisą

WASHINGTONAS, gruod. 
15. — Specialinė senato komi
sija pradėjo tardymą Hearsto 
laikraščių paskelbtu “slaptų 
Meksikos valdžios” dokumentų*, 
parodančių, kad Meksikos pre
zidentas Calles davęs $1 ,‘>15,(XX) 
keturiems Jungtinių Valstybių 
senatoriams papirkti.

Tardant šiandie pasirodė, kad 
tie senatoriai, kuriuos Meksi
kos prezidentas turėjęs papirk
ti, esą Borah, Ilcflin, LaFollet- 
te ir Norris.

Laikraščių leidėjas William 
Randolph Hearst, paimtas kvo
sti, pristatė tardomajai. senato 
komisijai tariamus dokumentus, 
kuriuose parodoma, kad senato
rius Borah, kurs yra senato 
užsienio reikalų komisijos pir
mininkas, turėjęs" neva gauti 
$500,000, senatorius Heflin — 
$350,000, senatorius I^FolIette 
—$15,000, o senatorius Norris 
—likusius tos milžiniškos $1,- 
215,000 sumos.

Asmuo, kurį Meksikos prezi
dentas Calles pasirinkęs kaip 
tarpininką sumokėti sakytiems 
keturiems senatoriams papirkos 
ninifrus, pasak dokumentų, esąs 
Dudley Field Malone, žinomas 
New Yorko advokatas.

Kai tik jų vardai buvo pt- 
skčltbi, senatoriai Borah, Hef
lin ir I^aFollette tuojau atvy
ko prieš tardomąją komisiją 
ir griežtai nuneigė kaltinimus, 
pareikšdami, kad jie niekados 
tokių pinigų nėra priėmę ir nie
kados niekas jiems panašių pa
pirkimų nėra siūlęs.

Senatorius Norris šiuo tarpu 
serga namie, bet jo draugai 
komisijoje irgi griežtai nunei
gė, kad jis butų panašų papir
kimą, priėmęs, ir žadėjo gauti 
iš jo pareiškimą.

Užsigynė taipjau ir adv. Dud- 
ley Field Malone, pareikšda
mas, kad Meksikos prezidentas 
niekados nesikreipęs į jį su 
prašymu tarpininkauti jam pa
našioje tranzakcijoj ir jis nie
kados jokių pinigų iš jo nesąs 
gavęs.

Kvočiamas William Randolph 
Hearst pasakė, kad tie jo iš
gauti “slapti” Meksikos val
džios dokumentai esą tikri, ir 
asmeniui, kuris juos išgavęs 
ir jam pristatęs, jis sumokėjęs 
apie 15 ar 16 tūkstančių do
lerių.

Įf= ■ =
PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamo* vietos auteilM 
jums patarnavimą f
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted 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, BL

Vokietija nepaklau
sė Gilberto protesto
Reichstagas paskyrė 75 imlio

mis dolerių valstybės tarnau
tojų algoms padidinti

BERLINAS, gruod. 15. — 
Nežiūrint, kad generalinis re
paracijų suėmimo agentas, a- 
merikietis Seymour Parker 
Gilbert, protestavo, kad Vokie
tija negalinti didinti valstybės 
išlaidų savo tarnautojų algoms 
pakelti reichstagas vakar tri
jų šimtų balsų dauguma nutarė 
tam reikalui paskirti 75 milio- 
nus dolerių.

Vokietijos valstybės tarnau
tojai jau per šias Kalėdas gaus 
algos priedų,

Dėdė Šamas susižė- 
rė $96,554,830

Iš Lietuvos taipjau atsiėmė sa
vo pusmetinę dalelę — $47,- 
896.35

WASHINGTONAS, gruod. 
15. — Valstybės iždas šiandie 
gavo iš svetimų valstybių val
džių $96,544,830.88 kaip pus
metinį jų skolų Jungtinėms 
Valstybėms sumokėjimą. Jų 
tarpe Anglija supiokėjo $92,- 
575,000; Belgija $1,125,000; 
Oechoslovakija $1,500,000; Es
tija $75,000; Suomija $182,210; 
Vengriją $39,7p4.53; Lietuva 
$47,(196.35, ir Lenkija $1,000,-

Kasyklų taikos de
rybos sugriuvo

WASHINGTONAS, gruod. 
15. — Minkštosios anglies ka
syklų savininkų ir angliakasių 
komitetų konferencija, kurį 
buvo Darbo Sekretoriaus Davi
so sušaukta tartis dėl kasyklų 
strekio baigimo, nedavė jo
kių vaisių. Konferencija, kuri 
prasidėjo praeitą antradienį, 
šiandie išsiskirstė. Ar ji dar 
bandys susirinkti, žinių nėra.

Panaikina automobilių 
pardavimo taksus

WASHINGTONAS, gruod. 
15. — Atstovų butas vakar 
dauguma balsų priėmė rezoliu
ciją panaikinti taksus nuo par
duodamų automobilių.

Taipjau didele balsų daugu
ma atstovų butas atmetė suma
nymą panaikinti federalinius 
mokesnius nuo paveldėto turto.
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DIDŽIOS VERTĖS KALĖDŲ DOVANAS

Feen^-mint

$160EASY WASHER

INC

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

(930)
(810)

(740)
(610)

MOKYKLOS NURSt, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

jau 
Dabar

bus 
rin-

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos „

Kuo pateisinti šitokį 
pasielgimą?

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

GARSINKITES “NAUJIENOSE

roblema kuri, 
kiekviena 

motina turi 
išrišti

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

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas

parduodamas 
NAUJIENOSE 

Kopija 
tik 5 centai

Svarios, Grynos, Sveikos
Gražios Akys 

f 4*

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia ; 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Reauty” Dykai

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. lyto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewritarį. 
Siųskit Naujienas 
Lietuvon —tai bus

Naujas laikraštis 
PIRMYN, 

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

CENTRAL DISTRICT FURN1TURE CO 
3621-23 So. Halsted St.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

* NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, UI. 

Petternų Skyrius

9—KTMS
Ouartet 

9—\VCCO 
9-AVEAF

rum 
9—WFAA
;9- \VJH (689), 
JU \V1.\V (709) 

dirst ra
9-*-\VOH (710), Newark—Columbia 

netvvork
9—WS()E (1110), Milwaukec —

Moncton—Concert 
Tooronto—-Prog

ai ICAGO STATIONS TODAY
570k—KYW-KFKX—526m. 9:30—Organ;

9:30 a. in.—Maketu (service repca- H40k
ted every half hour to 3 o’clock)

10:55—Time signale and weather.
1—Diner concert.
4—Woman’s hour program; muąįc.
5:80—Markets; news reports.
6—Bedtime stories; vveather, orches-

yra 
nei jia 

Ypatingai 
kuo- 

buti varto* 
laukėtą kiek* 
Jos nepadarys

songs; pianist 
... WSBC—232m.

5-7—Dinner concert program
9-11—Orchestra; songs; pianist
12-1—Dance program; songs 

1340—WCRW—224 m.
11:30 a. m.—Popular program
5-7:30—Popular program
9:30—Popular program

1390k—WEHS—216m.
5:45—Children’s program; concert; 

news
6:80—Dinner concert; baliai! time

Pittsburgh— 
Music 

Hot Springs

St. Paul—Musical 
New York—Prog- žmonės sapnavo ir sapnuos, 

pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes t iki am e į sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jio reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
tantimu 75 centai.

Geriausia 
Washer.

Tiktai biskį įmokėti, kitus lengvais išmokėjimais

Hoodlume; orchestra 
WLS—345m.

time signals;

KALBĖDAMA aukštesnė, mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi diatrik- 
to numė panaitė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių t'el merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
ilinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui 
naudinga vartoti nujol, 
nekenkia sveikatai 
merginoms yra momentų, 
met nujol turėtų 
jamaa. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.”

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris 
butelj namie.

3417-21 So. Halsted St., Chicago, Illinois
Telefonas 1 >ou levard 1

(|uintel; almanac 
program; theater
program.

Sam ‘n’ Henry;

. BUVO
ra. surasti užganėdinanti ir savoY* Lietuve motina vi ką

krūtų pieno uįtažė Borden’s Eagte
paskiau ^an0 kūdiki, tuojau pradep

ęavyz4is"

a Mta paskelbiau) JU,V nainuklB'm'l l®*'*Jei jus * psalme Jum., d^’
rumune WBl valkų ir
kalboje kaip pe»Wi *u»a ,
Uteral'“01,

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

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

Freshman Crosley — parsiduoda už žemiausią kainą Chicagoje

NAUJIENOS 
17SS 8a. Halsted St 

Chicatta* UL

Vertės $600  už $225 
is — $550 ..........už $190

Kimball Grojiklis Pianas — Vertės $700 .... už $290 
Kimball upright Pianas už .....
Bernard Reproducer Pianas už 
Jessie French Grojiklis už

, Dūlias—Violinist 
Dctroit—Program 
Cincinnati—Or-

orchcstra; songs 
-WJAZ—263m.

7—Dinner concert
9—Studio program; dance or

chestra
1240k—WEDC—242m.

(i.—Jewish hour 
7—Orchestra 
9:30—Concert 
10:30—Orchestra 

1290k

vartoti netiu- 
jaučiatėa. Kiek- 

privalo -turėti

Ką reiškia tavo vakaryk 
šlis sapnas?

organ and vocal 
and organ 
and vocal 
string trio; “Gypsy

8—CNRT 
8—CNHA 
8—KOA 

ekofl’sa—K Vilti 
chestra

<S—WEA1<
lo Persians

8—VVHO (560), Dės Moincs—Prog
ram

8—VV.IZ (660), Ne\v York—\Vrigley 
hour

8—WOS (830), Jefferson City— 
Farm school

8- AVSOE (1110), Mihvaukee— 
Program

8:30—CNRT (819), Toronto—Mar
kets

8:30—KOA (920), Denver—Sunday 
school

8:30—WBAP 
Musical

8:30—WEAF 
Orchestra

8:30—WJ A Y 
Banjoist

9— CNHA
9—CNHT 

raiti
9—KDKA
9—KOA (920), Denver

(780)

11—Popular rcųuest program 
1390—W H FC—216 m.

9— Dance music; song recital; 
readings

10— Readings; orchestra; pianist
1390k—URBI—216m, 

3-1:30—Popular program
7- 9—Popular program

1440k—WNBA—208m.
6-8—Popular songs; pianist; 

readings
8- 10—Trio; m’chestra; popular 

songs
10-—Be<|iiest program
STATIONS OUTSIDE CHICAGO

Evening 1’rograniN
(810), Toronto—Pianist
(930),Moncton—Quartet.

(920), Denver—Aggic Ki
(730), Hot Springs—Or

(610), Ne\v York

Septintadieny, gruodžio 4 d., 
S. L. A. 60 kp. laikė priešme- 
tinj susirinkimų. J šį susirin- 
kvnią narių atsilankė gana daug 
ir užsilaikymas buvo pavyzdin
gas. šiame susirinkime atlikta 
gana svarbių dalykų — pildo
mosios tarybos nominacijos ir 
vietines kuopos viršininkų rin
kimas.

Į kuopos valdybą, kaip ir iš
kaliu) buvo galima numatyti, 
komunistai nepravedė nė vieno 
savo kandidato. Pereitais me
tais buvęs finansų raštininkas 
šatkus, kuris yra komunistiškų 
pažvalgų žmogus, visai neapsi
ėmė kandidatuoti, gal dėlto, 
kad numanė, kad nebus išrink
tas. Jei visur taip Susivieniji
mo nariai žiuri j komunistus, 
kaip pas mus, 60 kp., tai reiš
kia, kad komunistai visai ne
teko pasitikėjimo lietuvių vi- 
SUOmvilCj. <>O kp. beveik p-ulu- | 

tinai apsivalė nuo komunistų, 
senai reikėjo padary- 

* komunistams, kurių Į 
randasi 60 kp., pasi-Į 

liko vienintelis kelias — tai! 
šmeišli per savo organus. Ir rei-l 
kia tikėtis, kad pralaimėję rin-| 
kimus jie savo Šmeižtus dar pa-Į 
dvigubins. Žinoma, jų šmeištaii 
S. L. A. nepažemins, o komu-Į 
nistai tokius šmeištus rašyda-| 
ini save žymiai nupuldo visuo-| 
menės akyse. Pavyzdžiui, Grand I 
Rapidso komunistai jau dau-| 
giau kaip metai laiko rašinėja] 
visokius šmeižtus apie 60 kp. Į 
veikėjus ir bando publiką jti-| 
kinti, kad tik jie (komunistai) I 
yra teisingi S. L. A. veikėjai,! 
o visi kiti — ne. Jie ir šmeiš-Į 
tais dar nepasitenkino, bet dar Į 
ir į valdišką teismą patraukei 
60 kp. Nors bylos nagrinėji-l 
mo dar nebuvo, — reiškia j j 
teismą patraukė ir teismo dari 
nebuvo ir niekas nežino kenol 
pusėn byla bus išspręsta, l>et I 
mus komunistai jau rašo savoj 
šlamštuose buk 60 kp. valdy-| 
ba prieš juos atsiklaupusi siu-1 
lydama 50 doleriu susitaikini- Į 
mui. Žinoma, čia yra grynas! 
melas. Kuopos valdyba nesiūlė] 
ir nemanau, kad kada pasiūlys] 
viršminėtą sumą dėl susitaiki-l 
mo. Bet komunistai šitokius] 
šmeištus rašinėja dėlto, kad su-II 
klaidinti S. L. A. 60 kp. narius! 
ir patraukti savo pusėn. Bet ari 
tai jiem pagelbėjo rinkimuose|| 
į kuopos valdybą? Visai 
atpenč, pablogino. Tas pats 
ir su Pildomosios Tarybos 
kiniais. Kas stengiasi kitus 
šmeišti, tas pats save apsišmei- 
žia. Tas pats yra ir ^su musų 
komunistais: juo daugiau kitus 
šmeižia, tuo daugiau savo Įtek
inę praranda žmonėse.

Įlašant apie viršminėtą S. L. 
A. (*<> kp. susirinkimą reikia 
pažymėti, kad nelabai tinkamai 
padarytas vienas nutarimas, tai 
yra kaslink finansų raštininko 
algos. Vietoj šatkaus likosi iš
rinktas Baltrušaitis. Kaip tik 
po rinkimų tapo pakeltas klau
simas algos, Baltrušaitis parei
kalavo 13 dolerius metams, vie
toj buvusių 21 dolerių. Ir tas 
reikalavimas didžiuma balsų li
ko priimtas. Tiesa, nariams dau- 
ginanties ir raštininkui darbas 
dauginasi ir jau kokią porą mė
nesių tam atgal buvo manyta, 
kad algų raštininkui reikės pa
didinti. Bet tik ne dvigubai. Aš 
esu tikras, kad Baltrušaitis ne- 
kiek negeriau atliks darbą, kaip 
kad atliko šatkus, tad kode! šat
kus galėjo dirbti už 24 dole
rius, o jau naujam reikia mo
kėti 48 doleriai? čia kaip tik 
komunistams bus proga saky
ti, kad jie savo žmogų išsirin- 
l.o, tai tuoj ir algą pakelė. Kaip 
šitokį dalyką gulima pateisin
ti? — Gulbiniškis.

Šitą gražu Freshman
Electric $£47
Setą uz "

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

Procentlb
Parduodame ir ant išmokėjimo. H Kiekvienam atsilankiusiam Ka- 

lendorius dykai

7— Retold tales.
7:80—Stenographers.
8— N. B. C. blue network program
9— <?amival; popular program.
10:30—Weather; orchestra; time 

signale.
620k-—WCFL-—484m.

10 a. m.— Municipal program.
12—Organ reųuest concert.
1— Ręst hour program.
5— Tvvilight organ concert.
6— Educational talk; news

talk.
8-12—Popular program; orchestra; 

songs.
620k—WLTS—t«4m.

9 a. m.—Classical program.
2- 4—Jubilee program.

720k—WGN-WUB—416m.
9 a. m.—News summary.
10— Home management; music.
11— Organ; readings; piano; time

I signals.
I 12-2:80—Children story period;
Į concert.
2:30—Recital; ivoman’s club; 

orchestra.
Į 5—Piano lesson; organ; tiine signals 
|4—Woman*8 club; artists; oit!hestra. 
1(5—Markets; Pumch and Judy;
| enaemble.

7— Enseijihle;
8— New York

show.
I 9—New York

10— Fcature;
Music Box.

11— 12:20—The
870k-

9 a. m.—.Farm new 
weather; home <|uestion box.

10—Board of trade ,service repeated 
every half hour to l:30>.

’l—Live stock market.
I 12—Poultry talk; trio; \veather.
Į l :25—Closing board of trade.
I 2:30—Homemakers’ hour; radi© 

play; memory waltz time.
|5:15—Organ; sportą; Pied Piper 

time. •
>—Markets; sports; orchestra.
7—Scrapbook; orchestra; duo; 

ųuartet.
S— Musical program.
9— Vocal music.
10— Showboat; orchestra; organ; 

ųuartet.
U—Popular program.

980k—WIBO—306
J:30—Organ recital. .
5—Shut-in program; orchestra; 

songs.
1:30—Organ recital.
7—Pianist; news; fcature orchestra.
'.0—Orchestra; harmony team;

songs.
980k-—WMT—<3O6m.

10 a. m.—Wpman’s hour; pianist;
12— Organ; l’arm tafks; markets; 

weather.
1— Trio; pianist; reader; sports.
<:30—Weather; trio; spjorts.
)—Your Hour leaguej feature. 

1040k—WENR-WBCN—288m.
lt— a. m.—Home Service
12—Concert; vocal seleetions; 

pianist
11— Classical; organ and vocal
2— Popular program; organ; or

chestra
>—Classical;
i—Orchestra

7— Orchestra
8— Classical;

Hour”

Kainos sumažintos 25 iki 45 procentų

KORESPONDENCIJOS
- - -- --------------r RADIO PROCRAM | g%’^J“N0S

YOUR EYtd
| MuMn»C®..Dpt.H.S.,9B.OhtoSe .Chi<^'

Orchestra
WTAM (750), Cleveland—Prog

ram
Sunday, Dectmber 18

245.8 M—WEVD (Debs Memorial 
Station) — New York City — 
1220 K C

12:30—Weissniantle*s Entertainers
1:00—Mr. and Mrs. Chatterbox
2:00—Dobs String Quartet
2:15—Speaker to be anhounccd
2:30—-Debs String Qunrt«t
2:50—Ceclle Brooks, pianist
3:00—Debs Opera Co., Boris Godo- 

noff, Mossorgski
3:45—Debs String Ouartet.

ililllll'i1 iiiimiiiiiiP*



Penktadienis, gr. 16, 1927 NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

Margumynai

Gruodžio 11 d., Schlitz Hali, 
ALDLD. tavorščiai turėjo ne
va prakalbas. Kalbėjo tavorš- 
čius Zolpis, bet jam geriau pri
tiktų vsi»-cin» žioplys. tUip >.-<-111 
iš jo neva prakalbos 
Kalbėjo jis neva apie partijas 
ir jų veikimą.

Piiiniausia iškoliojo tikin
čiuosius žmones, esą “tikintie
ji žmones garbina zerkolus” ir

rus. Bet žioplys pamiršta 
sakyti, kad Rusiją nors ir 
va darbininkai valdo, bet 
vien ji rengiasi prie karų. Jų 
gazieta “Pravda”, tavorščių or
ganas, giriasi, kad net 37 dirb
tuves gamina nuodingus gasus. 
Ar tai reiškia, kad Rusija ne-1 
geidžia karo ir nesirengia prie 
jo? Toliaus jis tokias nt'sąmo- 
nes ėmė pasakoti: “Amerikos 
turčiai neduoda žmogui laisvai 
nė žuvies pasigauti, nė kada; 
pamisimi paukščius Šaudyti ir 
kas blogiausia, kad ir orlaivi- i 
įlinkas turi turėti leidimą oru 
sklaidyti’, žodžiu, — geriau 
eiti ir pasiskandinti, negu gy-i 
vtnti šiame kapitalistiniame pa-. 
šaulyje. Dar pirmą kartą gird
žiu loki žioplą prakalbininką. 
Kas butų, jei visi kada tik pa
misima, imtų šaudyti paukš
čius ir kas atsitiktų, jei visi, 
kas tik pamislina, imtų orlai
viais virš miestų skraidyti? Man * 
atrodo, kad kiekvienas sveiko' 
proto žmogus gali suprasti, kad 
visgi yra reikalinga šiokia to-. 
kia tvarkai. -^Paskui sandarie- 
Čius iškeliojo visokiais žod-i 
žiais, kokie tik tam žiopliui ant, 
liežuvio papuolė. Žinoma, neap
lenkė nė socialistų ir ypač Gri-j 
gaičio. Jei ne katalikai, sanda- 
piečiai ir socialistai, tai tokie' 
žiopliai neturėtų ką kolioti ir j 
m butų kas jiems kalbėti. Vien > 
keiksmais ii- užbaigė savo “pra- j

pa- 
ne- 
vis-1

■f H;

KENOSHA, WIS. SLA. 212 kp. Dailės Ratelis, didžiausia lietuvių dainos ir scenos meno draugija Wisconsine, kuri šį 
sekmadienį, gruodžio 18 d., German American Home, Kenoshoj, vaidins didelį istorinį veikalą “Marija Magdalietė”. Vaidini
me dalyvausią apie 50 žmonių. ' ■ '

Kristaus išdaviką Judošių ir ki
tus apaštalus ir jų darbuotę. 
Veikalą lietuvių kalboje išlei
do šv. Kazimiero draugija, 
Kaune. Dailės Ratelis stato tą 
veikalą, kad supažindinti lietu
vius su Kristaus ir jo apašta- 

' Jų gyvenimu. Mano supratimu, 
.risi Kenosha ir apielinkės lie
tuviai turėtų nedėlioję būti 
German-American Home sve
tainėj. Ypač dabar, besiartinant 
Kristaus gimimo dienai, butų 
pravartu pamatyti tokį veika
lu. ' — Vargdienėlis.

So. Boston, Mass
Vanagaičiolte bravičiaus

— Yozavito koncerte#

Po prakalbų vienas 39 pava
sarių jaunikaitis paklausė, kas1 
reikia .t daryti, kad j Kenosha! 
atvažiuoja A. Kupreišis ir čia 
laikys prakalbą. Neva kalbėto-j 
jas atsako: “jeigu bus, tai vis-; 
tiek bus ir turit nieko netlary- i 
ti jam”. Mat čia ne Rusija ir! 
špešelninkas neturės progos su-, sta, 
stabdyti tas prakalbas.

didvyriu už tai, 
paairaŠyit savo 

korespondencija), 
nepatiko, kad aš

“Tėvynės” 19 nr. J. Kaspu
tis duoda pastabą, kad SLA. 
21/2 kp. nariai nerašinėtų Į pa
šalinius laikraščius. Esą “Nau
jienų” 272 nr. tūlas Vargdienė
lis apšmeižęs sau nepatinka
mus narius. Lietuvių patarlė 
sako: “Vagies kepurė dega”. 
Taip ir su musų didvyriu Juo
zu (vadinu 
kad nesibijo 
pavardę po 
Nes Juozui
nors ir neįvardijau kas prie
šines renginiui A. Kupreišiui 
prakalbų, bet tik pasakiau, kad 
100 procentinis sandarietis susi
rinkime priešinosi joms, o po 
susirinkimo jau norėjo prakal
bų. Aš tik tiek turėčiau pasa
kyti, kad Juozas vieton patar
ti kitiems nerašinėti į laikraš
čius, pirmiau pats sustotų tai 
daręs ir erzinęs |>er “Sandarą” 
vienus žmones prieš kitus, o 
tuomet nereikės sergėti kitus. 
Kaslink Kupreišio prakalbų, tai 
jos vistiek įvyks, ar Juozas to 
nori, ar ne.

Nedėlioj, gruodžio 18 d., Ger- 
man American Home, Dailės 
Ratelis stato scenoje didelį vei
kalą “Marija Magdalietė”. Kiek 
teko pastebėti iš repeticijų tai 
bus tokis veikalas, kokio Ke
nosha nėra buvę ir gal dau
giau nebus. Mat veikalas yra 
didelis, reikalauja daug spėkų 
ir labai didelių lėšų. Veikalas 
perstato Kristaus laikus, Jeru- 
zolime ir apielinkėj, kaip pa- 
klydėlė Marija Magdalietė gry- 
šta prie Dievo, čia matysime

Zeigler, III

Prakalbos apie Rusiją

Kupreišio prakalbos čia

tai atsakinėjo. Tik tie trys bol- ima, arba lietus ir vėjas nesu- 
ševikiški ryceriai, kurie atsi-: naikina. Su musų gi plakatais 
vijo kalbėtoją iš Wesl Frank-' kitaip buvo. Vienas draugas 
forto ir kurie per kelis mies- nueidamas į kasyklą prikalė 
tus sekiojo 
nuo vienos

nėra daręs.
Lukošius nuteistas kalėjiman 

už užmušėjistę
Jurgis Lukošius liko nuteis

tas 14 metų prie sunkiųjų dar
bų kalėjime. Jis pereitą spalių

mėnesį užmušė horvatą Tom 
Petrokas, pavartodamas tam 
darbui geležinį kurpalių, ku
riuo batus taisoma. Jurgis Lu
košius yra lietuvis. Vis tai bu
vo munšainas kaltas.

— Angliakasis.

f Stiprus Kaulai
^^Kiekvienas kūdikis reikalauja 

\užtektinai kaulų suminkštėjimo 
apsaugojančių vitaminų, ir jeigu 

Lcs.sclieninis maistas nėra užtenkamai 
geras, susiformavimas stiprių kaulų 

v yra negalimas.
SCOTT^S EMULSION

yra puikus grynas cod-liver oil kuris turi savyje bū
tinus vitaminus apsaugojimui kaulų suminkštėjimo, 
ir turėtų būti duodamas jūsų kūdikiui kasdie, kaipo 
maisto dadėčkas.

Duokit savo kūdikiui gardžiai sutaisytą 
Scott’s Emulsion reguliariai per žiemą.
----------- .... ,> b Hownp BI<K»mfield, N. .1. 97-37 ' ■ ...................

VELTUI VELTUI VELTUI

Gruodžio 11 dieną, Munici-'mo, labiausia apie didelį algų 
| nal svetainėj atsibuvo musų 
j trijulės artistų koncertas.

Koncertas buvo puikus. Pro- 
j gramas buvo įvairus ir artis
tai savo užduotis atliko pui-{negu kad gauna viršininkai. Iš to 

ai. Aplodesmentų visi trys ‘ galima suprasti, kad kurių al- 
luo publikos gavo gausybę, liet {gos geresnės, tai jau ir gyve- 
:r buvo jų verti.

Publikos šį kartą (nors ir 
lijo) buvo daug (langiaus, kaip 
pernai. Ir publika visa rinkti
nė, kaip žmonės sako, — Sme
tona. Svetainė taipgi puiki, 
l ik įžanga gal biskį per auk- 

žemiausias tikietas $1.00, 
M.50 ir $2.0(). Bet publikos vis
tiek prisirinko ir visi buvo už
ganėdinti.

Raulinaitis.

Grand Rapids, Mich
čia yra apsigyvenusių daug 

lietuvių, kurie turi ir keletu 
draugijų. Tarp draugijų yra ir 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 60 kuopa. Kuopa gerai gy
vuoja, narių turi virš 300. Gruo
džio 4 d. ji laike priešmetinj 
susirinkimą, kuriame buvo ren
kama ir kuopos valdyba atei
nantiems metams. Į valdybą iš
rinkti pažangus ir darbštus 
žmonės.

Kaslink darbų, tai Grand 
Rapids darbai visai prastai ei
na. Daugybė žmonių vaigšto be 
darbo, o ir dirbantieji mažai 
uždirba, nes visur labai nuka
pojo mokestį.

Bet Rymo sekėjai vistiek 
“progresuoja” ir munšaino pri
sigėrę pirmieji papuola į be
langę. štai tik kelios dienos at
gal vienas rymietis prisigėręs 
su savo dviem burdingieriais 
išvažiavo pasivažinėti — ir vi
si nuvažiavo j Šaltąją. Visi jie 
yra geri Rymo tarnai, gerai 
traukia munšainą. Taip tai pas 
mus “progresuoja” rymiečiai.

— Svieto Keliauninkas.

G E R B. Naujienų akai 
tytojos ir skaitytojai 

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

Pasinaudokite puikia Kalėdų dovana, kurią duo- 
sirųe Gruodžio 16 ir 17 dd., kiekvienam perkant už 
75c ar daugiau.

Užlaikojne įvairių dalykų, tinkamų Kalėdų Dėdukui.
, Paiduosime pigiai.

BELSKIS ir RAKŠTIS
Registruoti Pharmacistai

2425 W. Marųuette Rd. (kampas 67th ir Artesian) 
Tel. Republic 8222 Chicago
IŠpildom receptus atsargiai ir sąžiningai, sulig gydytojo reikalavimu.

kalbėtoją, bėgiojo prie minėtos lentos, o vakare 
sienos iki kitos ir 
kėlė triukšmo su 
kuriuo buvo norė-
kad Kupreišis buk sirodo, kad bolševikai nusigan-

išsikėlęs iš kasyklos jau nera
do prie lentos, bot buvo nu
plėšti ir ant žemes suminti. Pa

nusisekė neblogiausia. Publikos daugiausia 
buvo daug; — galėjo būti taip, 
kad namuose mažai lietuvių bu- ta įrodyti, 
vo bepasilikę. Vietinė publika padaręs kontraktą su Lietuvos do tų prakalbų ir sunaikino la- 
ramiai užsilaikė, išskirus tre-l valdžia išnaikinti 
jetą rėksnių, kurie buvo atsi- 
baladoję iš West Frankfurto. 
Mat visi norėjo išgirsti tikrų 
žinių apie Rusijos darbininkų 
gyvenimą, o labiausia apie tuos, 
kuriuos komunistų agentai su
viliojo; įkalbėdami tos savo ko
munos rojišką gyvenimą. Čia 
kalbėtojas atpasakojo daug vaiz
delių iš komunarų ir kitų dar
bininkų ir viršininkų gyveni-

tuo laišku,

skirtumą tarp darbininkų ir 
bolševikiškų viršininkų. Pasiro
dė, kad darbininkų algos yra 
nepalyginamai daug mažesnės,

o kurių 
ir gyveni- 
prastesnis. 
kalbos ir 
Tik norė-

nimas yra geresnis, 
algos mažesnes, tai 
mas turi būti daug 
Aš čia A. Kupreišio 
nebandysiu aprašyti,
čia u patarti tiems, kurie mano 
keliauti į Rusijos darbininkų 
“rojų”, kad jie išgirstų A. Kup- 
reičio prakalbą.
Bolševikų ricieriai nusigando 

savo laiško
Po prakalbus buvo rinkta 

aukos padengimui prakalbų 
rengimo lėšų. Liko surinkta 
apie šeši doleriai su centais. 
Po to buvo leista duoti klau
simai, į kuriuos kalbėtojas rim- sinimai iki pats prikalėjus mi

bolševikus pelius, ko niekas iki šiol dar 
“kaip tarakonus”. Bet kalbėto-1 __________________________ _
jas parodė pasportą, kad jis 
visai nebuvo ir sustojęs Lie
tuvoje. Vistiek tas bolševikų 
vytis šaukė, kAd jis buk tu- 
rys laišką iš Lietuvos, • įrodan
tį, kad tikrai Kupreišis buvęs 
sustojęs Lietuvoje ir daręs kon
traktą. Matant, kad tas bolše
vikų ricierius nenurims, buvo 
pakviestas perskaityti tą laiš
ką, jeigu turi originalą. Ricie
rius atsakė, kad neturi, tik tu
ri iškarpą iš Vilnies. Buvo pa
kviestas skaityti nors ir tą 
iškarpą. Bet ir ją atsisako skai
tyti ir pats nutilo. Iš to ga
lima suprasti, kad bolševikai 
su‘ “Vilnies” šlamštininkais pa
tys yra sufabrikavę tą laišką, 
kad pakenkus Kopreišiui aiš
kint kaip musų broliai yra 
k raudžiam i, kurie pasiduoda 
mvilioti bolševikams.

Sudraskė lapelius
Taipgi čia bolševikiški ožiai 

nugraužė lapelius, užkviečian- 
čius publiką i A. Kupreišio 
prakalbas. Čia yra mada, jei 
kas turi kokį plakatą ar už- 
kvietimą, visada prikalti arba 
priklijuoti prie tam tyčia pa
darytos lentos prie anglių ka-1 
syklos. Ir būna ten tie pagar-

MUZIKALIUOS DOVANOS 
BARGENŲ KAINOMIS!

Didžlausls prlefi Kalėdas Išpardavimas įvairiausiu muzikaliu Instru
mentui Niekad du Iki Alesi muzikaliai instrumentai nebuvo taip 
platai parduodami kaip dabar. I’aslrinktt sau dovanas. Nuspręs- 
kte šandle — DABARI

Banjo Ūke Outfit
Kum norą naujo J Banjo l'ke, artistiniai enamellota H oopper.
Banjo turi resonator. Gralus balsas (Pfr
Visas outfltas ilk .................................... — 4

I.rusvi išmo
ksimai

įlinki įmokė
jus palalky-' 

slm iii ir koki 
Instrumentą 

Iki Kalėdų-

Sena Atsakanti, Originalių Deimantų ir Laikrodėlių Kreditų Vieta —

838

. 340
S. HALSTED ST.

108 N.SMIE SI.
Second 3htr

Didžiausia Pasaulyje.

1238 „ 
MJLWAURE£ M.

218 
VKRANDOįran

MOOS^WATCII£S
Deimantai Kalėdoms

Kainos nuo $25 iki $2,500
Nežiūrint kokių kainų jus mokėsit, tikrai jus gausit maximum 
verte pirkdami pas Loftis, tiesioginių importuotojų. Mes turime 
puikių deimantinių žiedų visokiems reikalavimams —- kainos aiš
kiai pažymėtos. Atsilankykit ir apžiurėkit. Patogios kreditų są
lygos.

Sakykit “Linksmų Kalėdų” su Deimantiniu Žiedu

“Royale”
Dazzling blue 
w h i t e Dia
mond, 
• o ) i d 
white gold.

k $100

“Chere”
Radiant blue 

white Dia
mond, sėt ir* 

solid 18-k 
k white gold,

MDixie”
Blue white 

k Diamond; \ 
A solid 18-k ’ 
O\ white gold. 
sk $75

’Marruerite” 
Blue white 
Diamond. Ring 
is solid 18-k 

i wbite gold, 

L $200

$2.50 j savaitę $1.00 j savaitę $1.75 j savaitę $5.00 j savaitę

IŠMOKĖJIMAIS PAGAL JŪSŲ PARANKUMĄ
Vyrų su vardo raidėmis žiedai

• Puikiai arti
stiškai pa
daryti ir I- 
Krovini o 11, 
18-k balto 
aukso s u 
vardo raidė
mis Žiedai, 
vld utinio 

sunkumo. Molinas iapiras
ift dviejų pusių • .du

$ i J savaitę

Onyx žiedas 
Ovai IftžhiroH, 
Onyx akm u o 
Įsodintas, 18k 
balto auk h o, 
rankomis dre
vinio t a b, .3 
gražus niSlinal
balti Deiman

tai |no d i n 11 
vidų- U*QK 
ryje -
$1 | Ha vai t f

“Cteo” Deimantinis žiedas
Su trinus gra
žiais uiėllnai <\ 
baltais d e i- N. < 
mantais, arą- ■ 
žlai ifiniargin- 
tas ir iėgrevi- 
motas, visas 
18k balto au- 
kso. Naujo iš-——AE 
gražinimo. La- T***Emu 
bai geros vei- jĮUg
tės tik už fKf

GIFT SUGGESTIONS
Offltlal Seest Baile.............. >S.M
Šermenim ........................... ,,
Vlellib— Fili tlM....................

Banje Ukulele ........
U kūlele Outfit ..........

Beys' Drums 7.85
Mandelln 8.83

lAseerdeen 18.OT

Many 
othar 

bargaina

8.8iJ
1.88/

DemantiniaC Sagučiai
Oralini iSmarkinti, platlnum frontu 
lik balto aukso, įsodinti C O K 
du Žvilganti deimantai

$1 Į ėavaito

Balto Aukso Rankinis 
Laikrodėlis

Labai gražus Ovai Užiuros su spar
neliais galai. Viršeliai lik balto auk
so gražiai |grevlruoti. 15 akmenų. 
Gražus sidabruotas ro-
diklis, ..........................     tpOV

*1 | savaitę

Daugolia kitų «tylių po $10.65, $18.75, 
$«».5O, ir iki $9,000

\ Barialns likę t h « a • affartd
throuohout the eatlra atsrsl Shoj 

. kere flr»t—and tavai
TKNOR BANJO 
N.„rF‘L;

kB iT“'*™ ©R '
0 KA 62 E. VAN BUREN tp^lt/aVV Michi^an and H'abash

SAXOPHONE 
OUTFIT

NaiiJaK outfitai., 
įskaitant Naxa- 
piione, extra l«k 
rijų knyga tik

Vyrų ant Dirželio Laikrodėlis
• - $7.50Nepaprastas bargenas 

tik Ui .......-...............

Specialiai bargenai Perliniu daiktu. 
Karolinių Maliellų, Vanltles, ir 
sidabrinių daiktų skrynutėse Ir 
pavienių.

Speclalls | 
Kelionėms 
pradedant 
ir daugiau

Iliustruotas setas yra $37.50

bargenaH Tollctlnlu Setų, 
skrynutė, Toiletlnlų Setų
... ^12.50

Apžiūrėki t Musų Krautuvės Langus Del Specialių Dar Negarsinamų Bargenų
Reikalaukit kataogo 824. šaukit Central 1020 ir pardavėjas pribus pas jus

ATDARA KAS VAKARAS IKI 10:30 IKI KALĖDŲ
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Editor P. GRIGAITI8
1739 South Halated Street 

Chicago, I1L 
Telephone Rooaevelt 55M

Subacription Ratas i 
$8.98 per year In Canada 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy. s__________ ■'
Entered ai Second Claaa Mattar 

March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

«■■■■» ve

Naujienos eina kaedien. ti*kir!a»t 
sekmadieniu*. Leidtia Maujiemi Ben- 
drovl, 1789 So. Halated St, Cbfcago, 
[11 — Telefonas: Eooeevelt 8501

Užsimokėjimo kainai

Chicago je — paltu: x
Metam* ........  $8.01
Pusei meti .......   — 4 M
Trims mftueaiama X60
Dviem raineliams--------------- l.bii
Vienam mlaeMal -------------------- .76

Chicagoje per neilotojusi
Viena kopija........ ........   8c
Savaitei----------------------------------18c
Minėsiu! -____________ 76c

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoje, 
paltui

Metams ... ........—.....................   $7.80
Pusei meta___________ —— 8.60
Trims minėsi a ms ——— 1.75
Dviem minesiams --------------- 1.26
Vienam minėsiu!  -------—— .75

Lietuvon ir kitur ulsleaiaosei 
(Atpiginta)

Metams__________________ _ $8.90
Pusei meta...............—.........— 4J0
Trims Minusiame __  , —— 2.60
Pinigus reikia siasti palto Money 

orderiu kartu su užsakyme.

PRIETAKŲ MIGLA SKLAIDOSI

kraštui plačią autonomiją, kas butų žymiai palengvinę 
Lietuvai tolimesnę kovą dėl Vilniaus.

Voldemaras Genevoje kapituliavo prieš Pilsudskį, 
i ir kapituliavo dėlto, kad neturėjo kuo pasiremti. Jeigu 
Rygos derybų metu Lietuvoje dar vis tebegyvuos dikta
tūra, tai gal pasidaryt da aršiau.

■ ■ ■ ■■ -s

Apžvalga
NETIKI VIKONIO REVELIA- 

CIJOMIS.

REUMATIZMAS

i Įdomus dalykas paskutiniu laiku pastebimas kai 
kuriose Illinois valstijos lietuvių kolionijose. Per dau
gelį metų tenai buvo įsigalėję komunistai. “Raudonieji” 
agitatoriai tenai zujo ir zujo vienas paskui kitą, platin
dami savo “literatūrą”, rinkdami aukas “pasaulio revo
liucijai” ir skelbdami “leninizmo” evangeliją. Jokios ki
tos srovės kalbėtojas daugelyje vietų tenai nebuvo pa
sirodęs per dešimtį metų ir daugiau. Nenuostabu, kad 
tose kolionijose beveik visas lietuvių judėjimas pateko 
į bolševikų kontrolę. '

Bet štai, gruodžio įnėn. pradžioje iškeliavo aplan
kyt Illinois valstijos miestus A. Kupreišis, nesenai pa
grįžęs iš sovietų Rusijos, kur jam teko išgyventi pus
antrų metų ir savo akimis pamatyti “komunistiško ro-1 
jaus” gėrybes. Jau kokioje dešimtyje vietų Kupreišis 
laikė prakalbas ir, nežiūrint pikčiausios “raudonųjų” 
šlamštų agitacijos prieš jį, visur turėjo gerą pasiseki
mą. Kai kuriose vietose (Zeigler, Springfield ir t. t.) 
publikos prisirinkdavo tiek, kad vos tilpdavo į svetainę. 
Ir milžiniška dauguma klausytojų liko labai patenkin
ta kalbėtoju. ; • ■ • i

Tiesa, kad Kupreišis moka gyvai ir nuoširdžiai pa
pasakot įspūdžius iš savo kelionių ir gyvenimo sovieti- 
joje. } publiką turbut daugiausia veikia tai, kad jisai 
nefilisofuodainas ir nemandravodamas, kalba j ją fak
tais, paimtais iš kasdieninio paprastosios liaudies būvio, 
kurį jisai turėjo progos geriausia pažinti. Bet visgi kas 
butų galėjęs tikėtis, kad žmonės su pritarimu klausys 
griežtą bolševikiškos tvarkos kritiką tokiose “komuniz
mo tvirtovėse”, kaip West Frankfort, Zeigler ir pana
šiose vietose?

Bolševikiški “įsitikinimai” daugumoje tų žmonių,
kurie juos turi, matyt, yra labai negilus. Jie nėra įgyti 
protavimu ir bešališku ieškojimu tiesos,, bet dažniausia, 
taip sakant, “pagauti iš oro” arba kieno nors “įpusti”. 
Daugelis “komunistais” virtusių žmonių nė patys neži
no, kaip įvyko ta metamorfoza jų galvose. Ir kuomet 
jie staigiai susiduria su faktais, kurie visiškai priešta-

Del Vikonio ir Mickaus laiš
ko Rygos laikraščiuose, kuria- 

! me paskelbiama tariami pačių 
lenku išduoti sekretai apie “iš
davystę” Lietuvos karo vado- 
vybėje, “Lietuvos Žinios” išrei

škia abejonę, ar galėjo lenkai 
būt taip naivus, kad išpasako
ti svarbias paslaptis visai ne
pažįstamiems lietuvių emigran
tams. Kauno laikraštis dėl cen
zūros, suprantama, negalėjo pa
minėti aukštųjų Lietuvos kari
ninkų — Žukausko, Plechavi
čiaus ir Daukanto — vardus, 
bet matyt, kad jam tie vardai 
žinomi. Jisai sako:

“Tačiau ir šį kartą krinta 
į akį nepaprastas Lenkijos 
pasiuntinio Rygoje atviru
mas pasikalbėjimuose su vi
siškai jam nežinomais Lietu
vos emigrantais. Ypač nesu
prantama, kaip galėjo atsar
gus diplomatas, kokiu, be 
abejojimų, yra p. Lukaševi- 
čius. išduoti p. Vikoniui to
kias svarbias lenkams pa
slaptis, Ikaip tariamieji len
kų santykiai su musų ka
riuomenės vadovybe. Juk 
sveikai galvojąs žmogus tu
ri suprasti, kad panašios pa
slaptys, jeigu jos kur yra, 
tėra žinomos tik pačioms vir
šūnėms, ir jau jokiu budu 
nėra pasakojamos kiekvie
nam pasitaikiusiam. x

“Todėl po p. Vikonio laiš
kų mes dar labiau esame lin
kę manyti, kad į musų gyve
nimą vis giliau įsiskverbia 
išcentrinės jėgos, kurios šį 
kartą veikia ne tiek medžih- 
gine pajėga, kiek gudriomis 
provokacijomis.’’

dines arogancijas, jus juos taip 
jžeisite, kad jie puls jums į glė
bį ir padės jūsų išalkusiai Sai
kai pasigrobti Susivienijimą.

Tuščiai svajojate, vaikeliai! 
Socialistai ir be jūsų pamokslų 
žino, kad fašistinė Sirvydo kli
ka mažai kuo tesiskiria nuo jū
sų; bet ji yra pakankamai ge
ra, kad laiks nuo laiko pavarto
jus ją išlupti jums kailį. Juk 
kada, sakysime, ūkininkas no
ri nuvyti kiaulę nuo priemenios, 
tai jisai neįkišo kuo kirsti jai 
per šnipą — šluota, pagaliu ar 
kuo kitu. '

Taip pat, kai reikės uždrožti 
per strėnas širvydinei degiajai, 
tai bus pakankamai geri atlik
ti šluotos arba mazgotės rolę 
komunistai.

Ar dabar aišku?

Bet jeigu Vikonio ir Mickaus 
“reveliacijos“ apie gen. Žukaus
ko, pulk. Daukanto ir Plechavi
čiaus “išdavystę” yra netikėti
nos, tai kaip galima tikėti jų 
dviejų pareiškimais apie Pleč-

rauja jų įsivaizduotiems dalykams apie bolševizmą, tai kaitį, kurį juodu “numaskavo”

Iš Lietuvos miestų 
praeities 

r*

Kaso B. B ui ša

Įdomu kaip atrodė musų di
desnieji miestai Kaunas ir 
Šiauliai prieš 90-100 melų, spren
džiant sulig 1839 m. dienyno 
žinių, rusų Vidaus Reikalų Mi
nisterijos. \

Kaunas

1825 m. gyventojų abiejų ly
čių 7,794. Muro* namų 59. 1839 
m. gyventojų 9,724 skaitant sy
kiu su priemesčių. Muro na
mų 63. Pramonės, prekybos ben
drovių bei fabrikų visai nėra 
jokių. Pirklių pirmosios ir an
trosios gildijos visai nėra. Tik 
šešiuose namuose išdirbama 
plona ir vidutinė drobė. Dvi 
odos dirbtuvėlės, kurių gami
nius vartoja vien tik aplinki
niai gyventojai. Prekyba žydų 
rankose, be išimties.

Smulkios prekės gabenama iš 
Vilniaus, kitos gi: geležis, cuk
rus, žvakės ir kt. iš Rygos. Kau
nas tuo laiku buvo apskrities 
miestas ir priklausė kaip ir 
Šiauliai prie Vilniaus guberni
jos. •

Dabar Kaune apie 100,000
kaip jie gali atsilaikyt prieš juos? Fanatiškesnieji ele- pasiremiant tais pačiais pasi- 
mentai mėgina užmerkti akis ir netikėti faktais, bet.^J^imais su lenkų Lukaševi- 
sveiko proto žmonės kapituliuoja — ir prietarų migla, . '
ima sklaidytis. , BIMBA NORI IŠPROVOKUOTI.

Praeis dar kiek laiko, ir ne vienas tų, ką šiandie ______
pradėjo kritiškai žiūrėti Į bolševikišką komunizmą, tie- Jau kelintu kartu “Laisvė” su 
siog stebėsis, kaip jie galėjo kada nors tokiai nesąmonei dideliu pamėgimu kartoja at
leisti užhipnotizuot savo smegenis! žagareiviškų tautininkų užsi

puldinėjimus ant socialistų, są-
ryšyje su SLA. klausimų svars

tymu, ir bando parodyti, kad 
socialistai esą “fašistų vergai”. 

Marijonų laikraštis vėl prasimano nebūtus daiktus. Dabar ji vėl rašo:
Sako:

“Jų (socialistų) vadas p. Kairys pernai Seime

KAM RAŠYT NETIESĄ?

‘“‘Vienybės’ Nr. 143 skai
tome: ‘Taigi, garbus SLA.

kalbėjo, kad reikia išsižadėti Vilniaus ir eiti prie 
artimų santykių su Lenkija.”
Niekur nebuvo pranešta, kad Kairys butų taip kal

bėjęs. Lietuvos spaudoje buvo minėta, kad socialdemo
kratų frakcijos vadas Seime siūlęs eiti prie sudarymo 
santykių su Lenkija, bet niekuomet nebuvo jam prikai-i 
šiojama noras “išsižadėti Vilniaus”.

Kiekvienas gali suprasti, kad tai yra du visai skir
tingi dalykai. Eiti prie santykių su Lenkija sudarymo 
reiškia tiktai tą, kad atsižadama kovot dėl Vilniaus 
karo priemonėmis. Bet tai dar anaiptol nereiškia, kad

nariai... jus kovodami su bol
ševikais, visuomet turėkite 
savo budrią alkį ir į socialis
tus’. Ir taip p.zSirvydas sa
vo gazietoje tankiai užtrau
kia per valgomąją smalavi- 
riams iš ‘Naujienų’ ir ‘Kelei
vio’. Nežiūrint to, nelaimin
gi smalaviriai keliaklupčioja 
prieš širvydinius fašistus Su
sivienijime Lietuvių Ameri
koje ir sušilę darbuojasi už 
jų (?) statomus kandidatus

gyventojų. Svarbiausios vald
žios įstaigos ir fabrikai, įvai
rios dirbtuvės, bendroves, ban
kai, gyvenimas virte verda.

Šiauliai

1825 m. gyventojų buvo 1,- 
742 žmonių. 1839 m. gyvento
jų 2,325. Pirklių pirmosios ir 
antrosios gildijos visai nėra. 
Muro namų 29. Fabrikų bei 
dirbtuvių jokių nėra. Prekiau
tojai verčiasi linais, sėmenimis 
ir įvairiais mažais išdirbiniais; 
tas viskas superkama vietos tur
guose ir gabenama Mintaujon 
arba Rygon.

y 1923 met. sulig pirmojo Lie
tuvos gyventojų surašymo da
vinių. Šiauliai turėjo gyvento
jų 21,387* žmonių, kuris skai
čius iki šiolei be abejo žymiai 
padidėjo. Šiauliuose dabar yra 
keli odos ir kitokių fabrikų, 
įvairių bendrovių, daugelis kul
tūros ir visuomenės įstaigų bei 
draugijų. Šiauliai pirmutinis 
didumu po Kauno miestas.

visai atsižadama kovot.
Klerikalų organas gal pasakys, kad ir Voldemaras 

neatsižadėjo taikos priemonėmis kovot dėl Vilniaus, ir 
todėl jo žingsniai Genevoje pilnai sutinka su Kairio 
pozicija? Bet tai bus netiesa. „ . „ . .

Voldemaras sutiko panaikinti karo stovį su Lenki- bm°kayojai,l bet dar ir pa-
ja, nieko uz tai negaudamas is Lenkijos. O tuo tarpu kad lašistai ir 
karo stovis su Lenkija buvo iki šiol stipriausias triupas yra, artimi dvasios giminės. 
Lietuvos rankose. Šitą triupą fašistų premjeras nume-| Bet “Laisvės” komisarai lu
tė į šalį, pirma negu prasidėjo “lošimas” (derybos) su bai klysta, jeigu jie mano, kad 
lenkais.

Gi sulig Kairio nusistatymu, dar prieš panaikinant 
karo stovį su Lenkija, Lietuva turėjo išgauti iš jos tam 
tikras sąlygas. Labai galimas daiktas, kad už karo sto
vio panaikinimą Lenkija butų, sutikusi duoti Vilniaus

į Pild. Tarybą.”
Aišku, kad fašistinių vieny- 

bininkų pliovonės prieš socialis
tus musų raudoniemsiems Bim
boms labai patinka’. Jie jas ne

pas socialistus jie ras kvailes
nių už save žmonių. Socialistai 
puikiai supranta jūsų provoka
cijas!

Jus manote, jogei, kaišioda
mi socialistams po nosia širvy-

Lietuvoj prisnigo labai 
daug sniego

/ ‘ " ■   —
KAUNAS. Praneša, kad šiau- 

rytinės Lietuvos apskrityse, 
kaip Ežerenų, Rokiškio ir ki
tus prisnigo labai daug sniego. 
Vielomis yra iki dviejų ;metrų 
storulių sniego slupksiįK

Kadangi staiga taip daug pri
snigo ant neužšalušios žemės, 
tai keliai pasidarė neišbrenda
mi. Jei sniegas ilgiau užsilai
kys, nuo jo gali nukentėti žiem
kenčiai javai. ,

Rin-Tin-Tin ir kruta
mųjų paveikslų blo
gas žmogus. — $60,- 
000 už 40 koncertų.

Hollywood yra krutamųjų pa
veikslų pramonės centras. Ten 
gyvena tūkstančiai artistų. Na, 
o artistai paprastai veda ir ar
tistišką gyvenimą, štai kodėl 
Hollywoode tankiai atsitinka 
gan skandalingų istorijų, ku
rias laikraščiui stengiasi dar 
labiau išpusti. Ypač daug ra
šoma apie artistų divorsus. Nuo
lat galima užtikti žinių, kad 
toks ir toks artistas skiriasi 
su savo žmona. Skiriasi todėl, 
kad jis susirado sau kitą mė
lynakę.

Pastaruoju* laiku laikraščiuo
se daug buvo-rašoma apie dvie
jų artistų divorsus. Viename 
atsitikime žmona pareikalavo 
divorso todėl, kad jos vyras 
(krutamųjų paveikslų akto
rius), bevaidindamas žiaurių 
žmonių roles, pasidaręs žiau
rus ir realiame gyvenime* Ki-t 
tame atsitikime divorso prie
žastimi buvo šuo, paskilbęs 
Bin-Tin-Tin.

Lcland L. Duncan prieš ka
rą gyveno gan laimingai. Jo 
žmona buvo didele arklių mė
gėja. Nors vyras ir nebuvo di
delis arklių entuziastas, bet su 
savo žmona jis sugyveno ge
rai. Duncanų arkliai dalyvau
davo lenktynėse ir jas karts 
nuo karto laimėdavo. Prasidė
jo karas. Duncan tapo avia- 
torium ir išvyko į Franci ją.

Vieną dieną Duncan lėkė 
mūšio lauku. Su savo šalike
lei viu jis nutarė sustoti prie 
apleistų tranšėjų. Išlipęs iš lėk
tuvo, Duncan pastebėjo 11 už
muštų šunų. Netoli nuo tos vie
tos jis užtiko kalę su penkiais 
šuniukais. Jiems gręsė neišven
giama mirtis. Duncan pasiry
žo juos išgelbėti. Jis susidėjo 
juos į lėktuvą ir sugrįžo j sa
vo buveinę. Didžiausį ir tvir- 
čiausį šuniuką jis pavadino 
Rin-Tin-Tin.

Duncan ir Rin-Tin-Tin pa
sidaro neperskiriami. Jiedu kar
tu skrido i mūšio lauką, kar
tu ir valgė. Kai Duncan mie
godavo, tai Rin-Tin-Tin apsau
godavo jį nuo žiurkių.

Karui pasibaigus, Duncan grį
žo į Kaliforniją pas savo žmo
ną. Grįžo jis ne vienas, — kar
tu su Rin-Tin-Tin. Tuo laiku 
“Nobleman”, Duncanų arklys, 
laimėjo paeiliui keletą lenkty
nių. Kalifornijoj taipgi buvo 
surengta Raudonojo Kryžiaus 
šunų kompeticiją, kurioj daly
vavo ir Rin-Tin-Tin. Teisėjai 
pripažino, kad Rin-Tin-Tin yra 
tvirčiausias ir protingiausias 
šuo. Charles Jonės, “slow mo- 
tion” krutamųjų paveikslų iš
radėjas, buvo sužavėtas Rin- 
Tin-Tin sumanumu. Jis pareiš
kė, jog iš Rin-Tin-Tin gali bū
ti puikiausias krutamųjų pa
veikslų aktorius. (

Taip ir atsitiko. Rin-Tin-Tin 
šiandien yra žinomas visam 
pasauliui. Už jo dalyvavimą 
kril taniuosiuose paveiksluose 
Duncan gauna apie’$2,000 per 
savaitę.

Reikalaudama perskyrų p-ni 
DuMcan pareiškė teisėjui: “P- 
as Duncan liek prisirišo prie 
Rin-Tin-Tin, jog visai užmiršo 
mane ir mano arklius”.

Ji reikalauja, kad jai butų 
mokama alimentų puse to, ką 
uždirba Rin-Tin-Tin. Vadinasi, 
^1,000 per savaitę!

Kino teatrų lankytojams 
Frank Campeau vardas yra ge
rai žinomas. Jis beveik visuo
met lošia nenaudėlių ir niek
šui roles,

ftiaip gyvenime, sako A. L. 
Wooldridg(', Campeau yra la
bai mandagus ir malonus žmo
gus. Apsivedė jis 1922 m., ir 
visi pranašavo, kad jo šeimy
niškas gyvenimas bus laimin
gas.

Bet atsitiko visai kitaip. 1926 
m. įvyko pirmas stambus kon
fliktas. P-ni Campeau apleido 
savo vyrą, sakydama, jog be- 
lošdapias nenaudėlių roles, jis 
ir kasdieniniame gyvenime pa
sidarė žiaurus įr nebesugyveria
mas. Kuriam laikui prabėgus, 
buvo padaryta taika, bet ne
ilgam. Veikale “Three Bad 
Men” Campeau turėjo vaidin
ti nenaudėlio rolę. Jis, sako 
žmona, taip įsigilino į tą ro
lę, jog ir namie pradėjo elgtis 
taip, kaip kintamuosiuose pa
veiksluose. Nebegalėdama il
giau kęsti tokio gyvenimo, ji 
reikalauja perskyrų ir.. $50,- 
000 magaryčioms.

* * #

Artūro Toscanini, paskill/ęs 
La Scala Operos (Milane) di
rigentas, šį sezoną diriguoja 
New Yorko simfoniniam or
kestrui (Pliilharmonic Socicty). 
Už 40 koncertų jis gaus $60,- 
000.

Koncertas paprastai tęsiasi 
apie pustrečios valandos. Už 
kiekvieną koncertą Toscanini 
gaus $1,500. Kadangi laike kon
certo yra pertraukos, tai, ga
lima sakyti, joję diriguoti ten
ka apie 130 minutų. Tokiu bu
du Toscanini už kiekvieną di
rigavimo minutę gauna apie 
$12.

Tai didžiausi alga, kokią di
rigentas kada nors yra ga
vęs.

Toscanini, kaip ir dauguma 
garsių muzikantų, yra ekscen
trikus. Prieš keletą metų lai
ke orkestro repeticijos Turine 
jis vienam smuikininkui tvo
jo su lazdele per galvą, o pas
kui dar su nulužusios lazdelės 
galu dūrė į akį. Tą puolimą 
Toscanini padare todėl, kad 
smuikininkas netikusiai grie
že.

Už tokį nesusivaldymą diri
gentas atsidūrė teisme. Vieni 
muzikantai liudijo, kad smui
kininkas iš tiesų nevykusiai 

griežė, o kiti buvo tos nuomo
nės, jog jo griežimas buvo ge
ras.

Toscanini laimei, toj repeti
cijoj dalyvavo profesorius Pas- 
tor, žymus psichologas. Teis
me profesorius paaiškino, jog 
laike dirigavimo Toscanini pa
sidaro lyg ir nenormalus žmo
gus. Jį apima toks ekstazas, 
jog jis nebegali savęs kontro
liuoti.

Su genialiu dirigentu, pa
reiškė prof. Pastor, atsitinka 
tas pat, kas su motina, kuri 
mato, kaip jos kūdikis yra 
kankinamas. Motina visuomet 
puls savo kūdikį ginti. Diri
gentas irgi “gina” kurinį nuo 
darkytojų.

Toliau prof. Pastor paaiški
no, jog išviso genialus žmonės 
nėra atsakom ingi už savo dar
bus.

Teisinas pripažino, kad Tos
canini už savo elgesį nėra at- 
sakomingas ir jį išteisino.

Toscanini pasižymi nepapra
sta atmintimi: jis žino apie 
150 operų atmintinai. Kuomet 
jis studijuoja naują operą, tai 
tankiai keletą dienų nemiega 
ir nieko nevalgo. Dirigavimas 
koncerto arba operos į jį tiek 
paveikia, jog jis per keletą va
landų negali nurimti.

— K. A.

Skausmas pašalinamas su 
Red Cross Kidney Plasteriu

Pagalbu nuo aštriu, tarsi peilio, 
skausmu, nulipusiu nesiliaujančių 
Reumatizmo skausmų—kurio kentė
tojai taip nori. Ir jus galite jį tu
rėt. Tik panaudokit Johnson’s Red 
Cross Kidney Piasterį prie skauda
mos vietos. Jus busit nustebinti ir 
patenkinti greitu komfortu, kurį jis 
teikia. Jis šildo ir švelnina apimtas 
vietas, sulaiko skausmus ir diegi
mus, sulaiko uždegimus ir pašali
na skausmus ištinimuose, skausmin
gam kūne ir sąnariuose. Jis Švel
niai masažuoja kūną kiekvienu ju
desiu, ir jo gyduolė nuolat sunkias 
l>er odą į kūno audinį.

Nekentėk Reumatizmo agonijos 
nei vieną kitą dieną. Jus galite gaut 
/reitą, puikią pagalbą artimiausioj 
vaistinėj, jei tik pareikalausit Red 
Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele užpakaly.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

<804 So. Pullu St, Ckkago. III,

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.

Mes Mokam Cash

S67.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III.

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

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 3669

Jubilėjinis
GYVENIMAS

Atspausdintas

YVENIMĄ 
Tuojau

Prenumerata metama
Pusei metu
Kopija .......................... 20c

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS
Lietuviškai - Angliškas

ir

Angliškai - Lietuviškas
Talpina 18,000 žodžių 

Išleido M. J. Tananevičius
Kaina $1.25
Parsiduoda

Naujienų Knygyne

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam iviesaa b 
elektros jiegą j nau 
jus Ir senus namus i 
mainom naujas Ii am 
pas j senas; duodami 
ant lengvo iimoklji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Cinai 2591

....................... .. ■ /

Tai yra labai gera knyge
lė kiekvienam pradedan
čiam mokintis angliškos 
kalbos, o taip jau ir mo
kančiam patikrinimui, išta
rimui ir palyginimui žodžių; 
yra gera ir musų jaunuo
liams mokintis lietuviškai.

Gnygelė susideda iš 160 
puslapių; graži spauda, ge
ra popiera ir drūti, dailus 
apdarai;

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

apdarai; didžio 3 per 5 ir 
pusė colių, kas yra labai pa
togu nešiotis kišeniuje.

Pri siųsk it $1.25 ir apturė
si t knygelę paštu, arba 
kreipkitės asmeniškai.
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Skaitytojų Balsai bus mažiau ir taupysis raša
las, daug lengviau bus rašyti 
su mašinėle, nes 8 raidės išme
tamos. Nesvarbu, kad įvedus 
“uit”, “aa” ir “ee” užims dvi
gubai vietos ir raidžių rinkėjui 
bei rašomos mašinėlės raštinin
kui bus dvigubai darbo, bet 
svarbu, kad bus tiksliai pažy
mėti ligi garsai, kas vartojama 
daugely kalbų. Daugumoje 
kalbų nekurtuose žodžiuose 
trečdalis raidžių visai neišta
riamos skaitant, bet vienok už
ima vietą ir apsunkina spaus
tuvės, plunksnos ir rašomos 
mašinėlės darbininkus, aikvo- 
jama daugiau juodyto, nes tas 
daroma tikslesniam pažymėji
mui garsų. Be to, tie trys gar
sai mažai tevartojami.

Tamsta sakai, kad jeigu aš 
siulau įvesti vietoj vienokių 
raidžių kitokias, tai Tamsta 
gali pasiūlyti vietoj radžiu į- 
vesti numerius; tai turim pasa
kyti, kad tamstos pasiūlymas 
yra daugiau, negu nesąmonė. 
Nes tamsta sakai, kad “Tėvy-

I nė” paskelbė galvosūkį; kur bu- 
pasakyti, kad aš vo vietoje radžiu numeriai. Ne- 

straipsnio jaugi tamsta nori, kad lietuvių 
gale, kad keliu tik klausimą ir kalbos rašyba butų galvosūkis? 
pasisakiau, kad įvedimas loty- Jeigu aš siulau vietoje “ž” į- 

priklauso musų vesti “f”, tai yra logiškai, nes 
kalbininkams. Bereikalo Tams- raidę pakeičiu raide, bet Tams
ta mane išbarei savo kritikoje, tos pasiūlymas vietoje raidės 
juk aš dar neįvedžiau lietuvių “ž” < 
rašybon lotynų abėcėlės. Tam- ti numerį 
sta manęs nepažįsti ir aš tams- surdu. 
tos nepažįstu asmeniškai, bet 
man labai gaila, kad aš tams
tą, savo išradimu sujaudinau 
ir net priverčiau tamstą mane 
asmeniškai iškolioti, todėl aš 
reiškiu pasigailėjimo ir užuo
jautos tamstos asmeniui.

Dabar eikime 
Tamsta sakai, 
mano išradimą 
galvoje revoliuciją. I^abai gai
la, kad vienos valandos moks
las tamstai atrodo galvos revo
liucija. Del ekonomijos turiu 
pasakyti, kad vietoje 
“č” ir “ė” įvedus “f”, 
ir “x” ir vietoje “y” ir “į’’ įve
dus vieną “y” spaustuvės rai
džių rinkėjas nebus apsunkin
tas, nes ridžių skaičius tas pat, 
bet rasėj ui su plunksna tas 
raides rašant bus daria) i>er pu- , 
sę mažiau ir taupys _ 
kadangi ant raidės ar po raide 
parašymas ženklelio, apytikriai, 
ima tiek laiko, kiek parašymas 
vienos raidės, rašalo taip pat 
daugiau aikvojama. Vietoje 
“ų” ir “ū” įvedus dvi “uu 
vietoje “ą” ir “ę” įvedus ’ 
ir “aa 
kėjas dirbtų dvigubai ir vie- kai irgi norės kitoniškai, o 
tos užimtų dvigubai, bet rašė- mudviem reiks padaryti galvoje 
jas su plunksna dirbtų tiek pat, revoliuciją,—išmokti naują ra- 
nes, kaip sakiau, ant viršaus šybą.
ar po raide parašymas ženkle- Į Aš noriu, kad lietuvis Ža
lio ima tiek laiko, kiek parašy- bulionis butų pasaulinis kriti
mas vienos raidės, rašalo dau- kas, bet, gaila, kad, kaip gyve- 
giau neišaikvos. Dabar aišku.' nimo praktika rodo, z siuvėjas 
kad rašėjui su plunksna rašyti netinka duonkepiauti.—J. J. J.

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}'

Atsakymas V. J 
Zabulioniui

Daug perskaičiau garsiųjų 
pasaulio kritikų raštų. Visų 
kritikų tikslas yra arba apgin
ti seną kurinį arba patiekti sa
vo kurinį, pasmerkimui kokio 
nors naujo kurinio. Visi kriti
kai yra gilaus mokslo vyrai, 
turintieji aukštą intelektą, jų 
kritika atatinka logikai.

Visai kitaip kritikuoja Zabu
lionis. Jis vienu žodžiu pasakė, 
kad mano išradimas kvailas. 
Tuo žodžiu Tamsta įrodai, kad 
Tamstos intelektas nepajėgia 
sukurti logišką kritiką, bet 
Tamsta norėdamas turėti kriti
ko vardą vartoji tuščią kolioji- 
mo žodį, kuris atima Tamstai 
teisę vadintis mokslo vyru, ga
linčiu kokj nors kurinį kriti-1 
kuoti.

Dar turiu 
ir pažymėjau savo

nu k abėcėlė c

(mano siūlomos “f”) įves- 
2” yra logišku ab- 

Nes tamstos pasiūly
mą priėmus įvyktų chaosas, 
svetimtaučiai musų ilguose žo
džiuose skaitliuotų milionus, 
tūkstančius, o lietuviai pama
tę skaitlines nežinotų, ar skait
liuoti milionus, tūkstančius, ar 
lietuviškai skaityti žodžius. Ta
da tai bent reiktų padaryti

kiekvieno galvoje revoliuciją, 
nes nežinotų kada numeriai
reiškia raides, o kada skaitli
nes. Pagal lietuvių priežodį: 
“Kad ir šėtoniškai, bito kitoniš
kai’’,—jeigu aš siulau vietoje 
raidžių įvesti raides, tai Zabu
lionis siuto vietoje radžiu—nu
merius, bito kitoniškai. Pagal 
Zabulionio pasiūlymą butų vie
nas “patogumas”, nes skaitlia- 
vimui ir rašymui tiktų skait
lį uojamoj i mašinėlė.

Well, tamsta Zabulioni, aš 
juodylą, įmanau, kad juokiasi tas, kuris 

juokiasi paskutinis.
Užteks mudviem ginčytis 

šiuo klausimu, nes Lietuvos 
kalbininkai tuoj įves naują lie
tuvių kalbos rašybos sistemą, 

’ ir , todėl mano 25 ir tamstos 10 
ee” raidžių abėcėlėc nebus priim- 

, spaustuvės raidžių rin-, tos, kadangi Lietuvos kalbinin- 
dirbtų dvigubai ir vie-. kai irgi norės

prie detalių, 
kad priėmus 

reiktu daryti c

•z’ 
“h

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiant mums išnaikinti įu*u žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes. 
Turim 67 mėty patyrimą. 

Ofisai svarbesniuose miestuose 
Kaina nebrangi

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

Pranešimas Ciceros Lietuviams

DIDELIS ATIDARYMAS
Subatoje, Gruodžio 17tą

NAUJOS KRAUTUVĖS
. 5022 W. 16th St.

(Tarpe 50-tos ir 50 Ct., Cicero)

Vyriškų ir moteriškų aprėdalų bus didelis pasirin
kimas geriausių tavorų

čia užlaikom Flor-
sheim’s čeverykus kaip 
vyrams, moterims 

vaikams

P. RAŠINSKIS & A. ZAREMBA
5022 W. 16th St

ir

Didžiai Apvertintas 

NEUŽMIRŠTANČIAS KALĖDŲ 
DOVANAS

RASITE PEOPLES FURNITURE CO. 
KRAUTUVĖSE

Dvi erdvios krautuvės užpildytos su didžiausiu prekių pasirin
kimu tinkančiu dėl Kalėdų dovanų, “DEL NAMŲ”; Naujausios ma
dos pritaikinimui kiekvienos ypalos skonio ir pageidavimo, įsigyti 
šiose krautuvėse už žemiausių kainą, lengvesniomiš išlygomis, su 
pilnutėliu patenkinimu.
šių Krautuvių Muzikos Skyrius yra Didžiausia ir puikiausiai įreng
tas ir pripildytas su Amerikos parinkčiausiais Muzikaiiškais Daiktais

KIMBALL PIANAS
Bus neužmirštanti dovana dėl 

Ijiį Jūsų pačių, dėl Jūsų vaikų ir 
jgj dėl Jūsų vaikų vaikų. Kodėl 

jiems nesuteikti vieną kaipo 
Šių Kalėdų dovaną ir padaryti 
tarpe jų tą neužmiršstantį 
įspūdį ?

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

$395, $475, $650
Lengvus Išmokėjimai, Suolelis ir Voleliai Veltui

&

Sš!
SS

SS

BALTIKO AMERIKOS LINIJA

SS

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

tai pirmutinė ir vienintelė laivinė bendrovė 
kurios laivai pralaužė kelia iš Amerikos 

New Y'o r ko

TIESIAI J LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

KAINOS LAIVAKORČIŲ
| KLAIPĖDĄ

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

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

Valdžios taksai atskirai

“ESTONIA”...... Dec. 22
“LITUANIA” .... Jan. 31
“ESTONIA” ... Febr. 21

Paul Baltutis & Co.
Central M f g. Diat. Bank 
Jno P. Ewald
S. L. Fabian
Vinc. Milaslewic« 
Naujienos
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacobson,

Žiniom kreipkitės į bendrovę:
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.
3327 S. Halated St., Chicago, III. 
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, UI. x 
809 West 35th St., CKicago, U). 
1723 Weat 47th S t., Chicago^ III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 West 18th St., Chicago, III. 
3255 So. Halsted S't„ Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, UI. 
4559 So. Paulina St., Chicago, III. 
2201 W. 22 St., Chicago, 111.

1103 — ith St., Sioux City, Iowu.

APSJDRAUSK!

$10,000 accident policy

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ............
Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas
Pašelpgavis

M857
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveiku kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGIJE BRAND
CONDENSED KULK

'įonite
For Cuti and Woundi

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne- 
nuodijančiu z antiseptiku.

į Zonite užmuša bakterijas.
| Ir išgydo.

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

Gyląs ir Skausmus i

Amžius

Babies Love It

Pinigai Lenkijon
Del skilvio ir vidurią aesma- 
gumų iš priežasties dantą 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip iis saagas Kadikią 
Laiative.

Vi*o*e aptiekoce—35c Ir 55c puodukas Ir 
dūdele. Children’a Muaterole (lengva*. 

n4 forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 —15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

Mas. Winslow*s 
Syrup

$695, $850, $975

ZMade by

You, too.

“NAUJIENOSE” ~~

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

■.ISTERINE 
T H R D AT 
TABLET5

antisep
tikas 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk-

R. C. A. Radiolas g 
arba Atwater g

Kent Radios *1
Kaipo geriausi aparatai sviete ir 
jei jau turite pianą, tai bus tinka
miausi Kalėdų dovana dėl jūsų 
milinčiųjų. Pas Peoples jus rasite 
šių setų skaitlingą rinkinį, madų ir 
apkainavimą. Pilnai įrengtų R. C. 
A. arba Atwater Kent Radio setų

KCA.-Kadi oi a dėl vartojimo elektros jėgos po

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

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

taučių kalboje. — Ateikite pasirinkti.

Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuves 
Chicagoje ir Amerikoje

fuRKITURI fORSS i
MUZIKALIŲ DAIKTŲ SKYRIAI 

i 4177-83 Archer A v., 1922-32 S. Halsted 
JK M. KEŽAS, Nedėjus. J. NAKROŠ1S, Vedėjas.

Naujiena Kalendoriai
Jau išėjo iš spaudos NAUJIENŲ sie

niniai kalendoriai, kurie, kaip visados, yra 
gražus ir patogus kaboti ant sienos kiek
vieno lietuvio kambariuose.

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

I
Siųskit Naujienų kalendorius 

Lietuvon
Nėra kito sieninio kalendoriaus, kurį 

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

1 kalendorius ir dūda persiuntimui 10 
centų.

Pinigus galima prisiųsti stampomis4

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, IJ1.

cleaner, 
brighter 

and
prettier 
Fumiture

Ūse

O-@(iarV^Polish



NAUJIENOS, Chieago^Ill.
/

Penktadienis, gr. 16, 1927

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

P-le Jozeviskaitė 
Chicagoj

Chicagon atvyko p-le Kami- 
lija Jozevskaitė, šaunioji lietu
viu dainininkė Amerikoje.

Viešnia pasiliks C.lūcugoje 
tris-keturias dienas. Apsistojo 
pas p-nią Gugienę.

Chicagon ji atvyko tarpe 
kita ko pasitarti surengimo jai 
koncerto reikalais.

šiuo laiku p-le Jozevskaitė 
yra viena primadonų daininin
kių New York Grand Opera 
Company. Chicagon ji atvyko 
iš Indianapolis, kur dabar šios 
kompanijos trupe gastroliuoja.

—Reporteris.

IStos Gatvės
Klein Bros, departamentinė 

krautuve, kuri randasi- prie 
20-tos ir Halsted gatvių, įvedė 
mail orders bizni. Dabar galės 
net iš kilų miestų kostumeriai 
prisiųsti orderius ir jie gaus 
patarnavimų iš šios krautuvės, 
kaip ir iš kitų mail order krau
tuvių. Klein Bros, departamen- 
tinė krautuvė planuoja išvystyti 
šį skyrių labai plačioje skalė
je. —P.

Ateina vyras pas 
merginą

Aktas I.

Ateina vyras pas merginą— 
pavalgo gardžios vakarienės — 
pasėdi, pakalba. Pirmą kartą 
neišdrysta pabučiuoti merginą.

Išsiveda merginą... į Art In
stitute. Nuvargina ją, norėda
mas viską ant kart apžiūrėti. 
Laikas vakarienės, l>et veža 
merginą tiesiog namo. Nesisku
bina altsiskjrti, tat mergina 
jaučiasi priversta jį pakviesti į 
namus. Akimirksniu jis priima 
l^a.k pnvalgo g«r-
d žios vakarienės. Išeidamas no
ri merginą pabučiuoti. Mergi
na pasi priešina. Užpyksta vy
ras. z

Už kitk laiko skambina. Su
sitinka “downto\vn.” Vaikščio
ja tol, kol mergina pradeda 
drebėti nuo šalčio, nors sejonas 
netrumpas. Užeina į “cafete- 
ria”. Mergina, nenorėdama at
rodyti “gold digger”, nors la
bai išalkus, paima tiktai sand
vičių ir kavos — kas sudaro 
sumą 30 centų, — bet vyras 
neragina imti daugiau.

šį kartą nepalydi namo — 
gal būt todėl, kad jau devinta 
valanda vakaro ir nėra vilties 
gauti gardžios vakarienės.

Aktas II.
Pasirenka kitą merginą ir 

vežinėja ją visur naujam auto
mobilyj. Mėto pinigus. Kada 
pinigų nebetenka, ir antrąjai 
jau neįdomus, grjšta prie pir
mos. Nori apsivesti, kad gavus 
taupingą moterį, kuri gal ir prie 
to padirbėtų, nes jam reikia 
atsigauti finansiniai.

Meilė neaiškinamas dalykas. 
Apsiveda. Abu dirba. Yra pora 
vaikų - perdaug darbo. Mote
ris pradeda nesveikuoti. Netu
ri laiko išeiti su vyru.

Aktas III.
Vyras retai namie. Labai už

imtas bizniu, bet pinigų nei 
ant reikalingų išlaidų nėra. Vy
ras negali nei sekmadienių su 
šeimyna praleisti. Moteriai nu
sibosta toks gyvenimas ir, pa
siryžusi, nutaria sužinoti, kur 
vyras laiką praleidžia.

Atsakymas — divorsas!
Bet kokia skriauda jam, kad 

jis turi nors dalinai užlaikyti 
savo vaikus ir moterį, kuri per 
tiek laiko buvo jam beveik 
vergė! Ach, tai skriauda!

—- Gyvenimo mačius.
P. S. Tai, reiškia, antra me

dalio pusė? —Reporteris.

Bridgeportas 4----
Kaip iš lietuvio- chiniečiai no

rėjo padaryti “Chop Suey”

Tolimos praeities gadynėje 
(kokiuose metuose — nepaty
riau) pnt Bridgeporto buvo 
Chop Suey valgykla. Dirbo jo
je trys chiniečiai, nariai kant
riausios ir kultūringiausios pa
saulyje tautos.

Savininkas buvo lietuvis, ka- 
sierius irgi.

Biznis ėjo ne kaip. Mat, ano
je tolimoje praeityje Bridgepor
to valstybėje žmonės dar ne
buvo pratę Chop Suye’ju mai
tintis. Jie bevelijo porčiapu ir 
kopusiais dvasią ir kūną palai
kyti kartu.

Chop Suey valgykla mainė
si iš vienų ranl^ų j kitas, iŠ 
vienos kor|»oracijos globos į ki
tos, lyg dabartiniu laiku kai 
kurie geležinkeliai. Organizavo- 
vosi ir reorganizavosi.

Taip svarbiam seniausios pa
saulyje kultūros židiniui nega- 
ima juk buvo leisti be nič nie
ko žūti.

Bet biznis ėjo menkai. Savi
ninkams neapsimokėjo būti vi- 
hije. Taigi jie dairėsi kilų gy
venimo šaltiniu.

Vieną tečiaus vakarą užeina 
jis į Chop Suey ir mato tokį 
reginį: du chiniečiu pasigavę 
kasierių ir laiko surėmę peilius 
į šonus. O tretysis galanda dar 
vieną peilį — ilgą, siaurą, tokį, 
kuris be menkiausios kliūties iš
lys per kitą šoną.

Nespėjo savininkas įeiti vi
dun, kaip ir jis pateko į chi- 
n iečių nagus. Aitduok, girdi, al
tas, o jei ne, tai mes iš tavęs 
padarysime Chop Suey, o ką iš 
los mėsos pelnysime, eis algų 
šmokėjimui.

Lietuviai mėgia mėsą, l>et 
jie nemėgia tarnauti mėsa. Tai
gi musų Chop Suey įstaigos 
navininkas |>akėlė rankas. C.hi- 
liečiai išvertė kišenius, apžiu
rėjo pamušalą, išnagrinėjo re- 
risterį (jau buvo madoje tuo- 
net registeriai), nepalikę savi
ninkui ir kasieriui dagi kelių 
centų, dagi gatvekariui, aplei- 
lo valgyklą.

Stokavo chiniečiams 11 dole- 
' iii dar, l>ot, k ii ltu rišlc i
žmonės, jie suprato, kad pliko 
nėra ko pešti.

Ir po šiai dienai Chop Suey, 
seniausios pasaulyje kultūros 
židinys, ant Bridgeporto užda
rytas. — Reporteris.

18-ta Gatvė

Kalėdų belaukiant

Mikolo Jurgaičio butan, 664 
West IKth st., įsilaužė vagiliai. 
Išvogė kelis putnius labai ska
nių išraugintų grybų, išnešė ki
tokių smulkių dalykų.

Nuostolių padaryta nedaug. 
Bet plėšikai, matyti, ruošiasi 
Kalėdoms, kurios jau nebetoli, 
idant visk# butų pakankamai.

Patartina dabartiniu laiku 
ypatingai saugotis vagilių. Su
minėtame čia atsitikime jie 
daug žalos nepadarė. Bet kas 
gali būti tikras, kad kituose 
namuose jie nepadarys daugiau 
žalos? — Reporteris.

Paskaita
LSS. I kuopa sekmadienį, 

gruodžio LS d., 10 vai. ryto,
Lietuviai Auditorijoj rengia pas 
kaitą temoj Maisto’ problema. 
Prelegentu bus K. Auguslinavi- 
čius.

Pastaruoju laiku spaudoj ir 
mokslininkų suvažiavimuose la
bai daug kalbama apie maistų. 
Kai kurie pranašauja, jog nebe 
už kalnų tie laikai, kuomet 
žmonėms pritruks maisto. Esą, 
jeigu nebus sustabdytas žmo
nių prieauglis, tai už šimto me
lu pasaulis susilauks “juodų 
dienų.” ’ ,

Tokių pranašavimų buvo ir 
seniau. Paskaitoj bus nurody
ta, kaip mokslas prisidėjo prie 
maisto ištekliaus padidinimo. 
Sakysime, Luther Burbank, 
“augmenų burtininkas,” sukū
rė daug naujų vaisių, kurių ver
tė yra apskaičiuojama milio- 
nais dolerių.

Ant galo, bus paliesta ir mai
sto chemija; koks maistas yra 
sveikas, o koks ne. — S.

Dar dėl Mortos - 
Pustabėdžio ginčo
Beskaitydama “Naujienas”, 

kelis kartus patėmijau Mortos 
ir PUstapėdžio ginčus apie ma
das. Vėliaus ir Stefanija atsi
liepė. Bet štai “N-iių” 291-me 
num. Morta vėl pasirodo ir rė
žia reporteriams “per ausį”, 
kam jie garsina surpraiz pares.

Kai Morta gynė moterų rei
kalus, liečiančius madas, tai ji 
buvo verta pagirimo. Ištikrų- 
ių, moterims nėra reikalo dėvė
ti tokius drabužius, kokie pa
tinka Pustapėdžiui. Matyti, kad 
iis, eidamas gatve ir bežiūrė
damas į moterų dreses, atsimu
ša į stulpą. Todėl jam ir nepa
tinka šios gadynės drabužiai.

Bet štai Morta duoda per no
sį reporteriams, kam jie pa
rašo apie poniučių siurpraiz 
pares. Ale kam tos poniutės 
vaikštinėja ubagaudamas po 
krautuves ir lenda žmonėms į 
akis su savo kolektavimu? Jei 
nori rengti pares, tegul rengia 
jas iš savo kišeniaus kam tik 
nori. Niekas joms to nedraus. 
Tlicln ir reporteriai nežinos apie 

tas pares. O kai tos poniutės 
ubagaus po storus, tai, supran
tama, reporteriai nesiliaus raši
nėju į “Naujienas” apie jų uba
giškas pares.

Morta mislija, kad tik ji ga
li kam druskos užberti, o jai 
jau niekas nedrįs nieko pasa
kyti. Betgi galima ir jai pipi
rų užberti. Tai nieko nekenks.

— Stella.

Bridgeportas
Jaunuolių Orkestro parengimas

šiandie, gruodžio 16 d., Mil
dos svetainėje ant trečių lubų, 
Jaunuolių Orkestras turės So
čiai Tea Party. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Bus išpildytas programėlis. 
Kviečiami visi — jaunuomenė 
ir suaugusieji. Bus šokiai, gros 
geras orkestras. Įžanga 35 cen
tai ypatai.

Patartina juo skaitlingiau 
atsilankyti į šį parengimą.

— Reporteris.

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

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

ir persitiki'inkit apie musų kainas ir musų patarnavimą.

ARCHER FURNITURE UPHOLSTERING
* •

4140 Archer Avė.
Telephone Lafayette 9733

Šachmatininkų 
domei

šachmatų turnamento komi
sija šiuomi nori priminti tur
namento dalyviams ir norin
tiems dalyvauti šachmatų tur- 
namente, kad ateinančiam sek
madieny, t. y. gruodžio 18 d., 
“elimination” baigiasi. Keturi 
gavusieji daugiausia “points”, 
turės teisės kandidatuoti į 
čempionus.

Kad davus progos visiems 
pasidaryti “point’ų” kiek kam 
reikalinga, komisija ragina 
visus šachmatininkus dalyvau
ti Liet. Golfo Klube, kur bus 
lošiama šachmatai . šiandie va
kare, šeštadieny, 0 “elimina
tion” baigsis sekmadieny, gruo
džio 18 d. Po to, seks “finais”.

—Komisija.

Geriausia vieta dėl pirkimo 
Dovanų

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

Savininkas Chas. Gurin.

BRIGHT0N MUSIC
4216 Archer Avė.

Paskaitos ir dis
kusijos

Chicago Forum Council ren
gia ateinantį sekmadienį Good
man teatre įdomias paskaitas 
>r diskusijas. Kalbės Milvvau- 
kee miesto meras Daniel Hoan • 
ir Cincinnati miesto meras 
Seasongood apie lai, kaip jų 
miestai yra valdomi be gralto, 
kas daloma tuose miestuose, 
idant miesto valdžia juo tiks- 
iau tarnautų gyventojams. Po 
prakalbų diskusijos. Pradžia 
3:15 po pietų. Goodman teatras 
randasi prie Randolph ir Dear- 
born gatvių.

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

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Stl)
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 ištaiga

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

DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGAI

25* • I
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą
dantų

. mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Laigė Tube

25c

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusitpusiems ir nu
variusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iŠ jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri Jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JUSU EVEIKATOS

SVENTEMS
DIDELIS IŠPARDAVIMAS GROJIKLRJ PIANU PAS REICHARDT PIANO C0

Dykai Dastatymas, Dviem Sėdėti Suo
liukas, Roleliai ir Uždangalas 
Išmainykit savo Pianą, Gramofoną

■ arba Radio
Musų Export modelis, kuris turi savyje keturis in- 
strumentus viename — ĄRFĄ — MANDOLINĄ — 
GROJIKLĮ IR RANKINĮ PIANĄ, atsiųstas iš musų 
dirbtuvės ir mums reikia padaryti vietos dėl to piano, 
todėl mes turime nužeminti kainas iki galutinumo.

Taipgi Turime Vartotus Grojiklius 
Pianus Kainomis net po $265

• Gulbransen Grojiklis Pianas ............................ $285
Johnson Grojiklis Pianas 
Schultz Wallword Upright 
Howard Upright ............

KAINOS TAIP ŽEMOS KAIP PO $1 Į SAVAITĘ

$140
$110

Visai Naujas Grojiklis Pianas įskaitant
Suolelį, Rolelius, Uždangalą, Rolelių šėpuką. Dykai 
dastatymas ir net 100 mylių tolumo nuo Chicagos.

Tikrai didžiausios vertės už tuos pinigus; — 
atsilankykit ir peręitikrinkit patys.

Lengvais Išmokėjimais — $1.50 į Savaitę 
Aukščiau paminėtas grojiklis taipgi yra įskaitytas į 
šitą išpardavimą. Paprastai $600 vertės — metali
niai rėmai, žalvariu aplenktos basinės strunos, plie
niniai stulpeliai dėl strunų — viskas susodinta j kie
tą medį —• naujausio modelio 1926 — garantuotas 25 
metams.

REICHARDT PIANO Q0.
1311 Milwaukee Avenue, kampas Paulina St.

* *
i * ’ ' ' t

Musų krautuvė Hammond, Indiana, State Theatre Building, 256 E. State St
KRAUTUVE ATDA RA VAKARAIS

. r-: . \
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Oak Forest
Pirma “Lietuvių Diena“ Oak 

Forest. Labdarybės darbas 
Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubo

Oak Forest pavieto įstaigoj 
tarp suvjrš 4,000 žmonių ran
dasi ir apie 70 lietuvių, kurie 
be draugų be giminių tenai gy
vastį kol kas užlaiko. Visos ki
tos tautos savuosius aplanko, 
palinksmina, apdovanoja; musų 
lietuvių dar niekas nesirūpino 
atminti, palinksminti. O lietu
vių ten yra daugelis koliekų, 
kai kurie jų net nuo laiko ati
darymo tos įstaigos. Randasi 
ir moterų ir merginų.

Chicagos Lietuvių Moterų 
K Ii ubas nutarė surengti tų pir
mų Lietuvių Dienų Oak Fo
rest įstaigoje gruodžio 20-tą 
diena.

Bus pagaminta lietuviškų 
valgių, ko yra visi įstaigos įna
miai išsiilgę. Bus gražus pro
gramas, kurį išpildys musų 
jaunieji talentai, ir visus apdo
vanos Santa ('lauš įvairiomis 
dovanėlėmis.

Tuo neužsibaigs Chicagos. 
Moterų Kliubo labdarybės dar
bas. Dar prie to nepamirš Chi
cagos biednų šeimynų, kaip 
niĮiamiršo ir praeitais metais. 
•

Labdarybės darbas yra tik
riausias, kuris prasideda na
muose. Tai ir Moterų Kliubo 
obalsis yra: “Gelbėkime savuo
sius pavargėlius Chicagoje“, o 
atliksime gerų darką. —Aglė.

Bridgeportas
Dar apie ekspliozijų 

t • _______
“Naujienose“ buvo jau pra

nešta, kad Bridgeporto apie- 
linkėje, prie Parnell ir 36-tos 
gatvės, ištikusi bombos eksplio- 
zija, kuri padarė nemažai ža
los namams. Turiu betgi pasa
kyti, kad ta ekspliozija padarė 
netik materialės žalos. Viena 
moteris dar ir po šiai dienai 
serga dėl to atsitikimo.

Dalykas buvo toks. Tų rytų 
kai ekspliozija atsitiko, aš ėjau 
darban. Buvau ant Parnell av. 
prie 37-tos gatvės. Tik staiga 
baisus trenksmas, lyg butų vi
sų Bridgeportą nukėlęs.

Nusigandau, atsigrįžęs stoviu 
ir žiuriu, kas atsitiko. Nugir
dau tartum langai subarškėjo. 
Manau, eisiu atgal. Pažiūrėsiu 
kas atsitiko.

Grįžtu. Ogi žiuriu, kad mote
ris guli viduryje gatvės. Nusi
gandau dar labiau. Priėjau prie 
moters, keliu nuo žemės. Mo
teriškė persigandusi, dreba.

Klausiu kas su ja atisitiko. 
Ji sako nežinanti. Esu, tik nu
lipusi laiptais iš namo ir ėjusi 
iki 37-tos gatvės kepyklon, o 
dabar tai nežinanti kas atsiti
ko, kaip atsirado gatvės vidu
ryje. Tur būt kas peršovęs jų, 
ba labai blogai jaučianti ant 
širdies.

Pagelba reikalinga
štai trumpa pasakaitė, kurios 

Reporteris negali užmiršti Ka
lėdų šventėms artinantis.

Papasakojo jų policijos sto
ties (47 ir So. Paulina st.) ka
pitonas, p. Stapleton. Pakarto
jo jų vėliau dežuruotojas ser
žantas. Matyti, kad ir jie, žmo
nės, kurių darbas reikalauja ne
pasiduoti sentimentalumui, ne
gali išvyti iš savo galvos.

Town o f Lake apielinkėje 
gyvena lietuvaitė. Jos vardo 
nesakysiu. Ji yra 21 metų am
žiaus. 'I'ėvų nebeturi, bet turi 
seserį 13 metų ir brolį 9 metų.

Ji yra motina ir tėvas sese
lei ir broliui. Ji dirba stokjar- 
luose, gauna 33 centus valan
dai. Kaip matote, uždarbis 
menkas. Bet laimė ji skaito, 
kai tenka išdirbti pilnų savai- 
ę. Žinote, pasitaiko juk dienų, 

kuomet tenka dirbti tik dvi ar 
ris valandas. Kiek tokiose 

1 ienose ji gali uždirbti?
Ir ve liūdnos biudžeto skait

inės: vidutinis mergaitės už- 
larbis tur būt nedaug kų vir
šija 12 arba 13 dolerių savaitė- 
e. Iš to uždarbio turi gyventi 
eimyna. štai kdoel ir kapito

nas, ir seržantas ir senyvas 
nštininkas ieško būdų pagelbė- 
i šeimai.

Ji lengvai galėtų atiduoti 
aunuolius — seserį ir brolį— 
>rieglaudon. Bet musų lieluvai- 
ė jaučia, kad jos pareiga yra 
luginti ir auklėti vaikučius. Ji 
’irba kiek pajėgdama. Ji step- 
• asi taip naudoti savo algų, 
;ad kaip nors galėjus ja išgy- 
’enti.

Vienok aišku, kad tokia al- 
ja išgyventi negalima.

Dabar Kalėdos artinasi — 
lejaugi neatsiras Chicagoje lie- 
uviu, kurie išties tai lietuvai- 
ei pagelbos rankų?

Bet tenka pasakyti, kad ne 
liek laikina pagelba pavydale 
:elių dolerių yra šeimai reika- 
inga, kiek nuolatine pagelba. 
\Tėra kalbos, ūmi pagelba reika- 
nga. Bet reikia ir nuolatinės 

jagelbos. O ta nuolatinė pa- 
relba gali būti geresnio darbo 
>avydale.

Ar neatsiras visoje Chicago j e 
okių lietuvių, kurie galėtų re
komenduoti musų lietuvaitei 
♦eresnį darbų, suteikti geres
ne darbo? Ar neatsiras žmo- 
lių, Chicagos lietuvių tarpe, 
airie turi pažinčių tuose pa
luose stok jarduose su perdėti- 

niais, kų galėtų paprašyti ge- 
■iau apmokamo darbo?

Svetimos tautos žmonės, dir
ia ntys tokį darbų, kuris gailes
tingumų greičiau nustumia į 
salį, ir jie susirūpinę kalba
mos šeimos likimu, stengiasi 
ai pagelbėti, klausinėja, katf 

galėtų jai pagelbėti. Nejaugi 
neatsiras Chicagoje tokių lietu
vių, kurie galėtų suteikti rei
kalingos pagelbos.

Mergaitė gabi, mergaitė pa
dori, mergaitė darbininkė. Jei 
kas galite ir jei kam sąžinė lie
pia palengvinti jos gyvenimo 
naštą, susižinokite su minėta 
policijos stotim. Telefonas: 
Yards 000 L — Reporteris.

18-ta Gatvė

nūs, J. Kareiva, B.' Budrvs, Si- Liet. Taut. Draugystė Vienybe lai- 
monaitis, Nagaitis, kito, ir ki-
tl. d., 7:80 vai. vak. Visi nariai teiksi-

Prmiatvmn dnlvvnnin viri 30 tėp būtinai atsilankyti, Siame susi- 1 aslai) rne aaijyauja virs ov rinklme bu8 renkama nauja valdyba, 
žmonių. Kostiumai iŠ Schoultz sekantiems metams, taipgi bus galu- 
Costume House. Scenerijos nau 
jos, pritaikytos.

Turėdami tų visą omenyje, 
nepamirškite 18 dienos ir 18-tos

tinis apsvarstymas rengiamo apvaik- 
ščiojimo draugystės 20 metų sukak
tuvių, kuris atsibus 8 dieną Sausio, 
1928 m., M. Meldažio svet., 4422 W.
23 PI. Dr-stC Vienybė.

gatvės, turėsit didelį džiaugsmų 
ir pasitenkinimų.

PRANEŠIMAI
Vyskupo Valančauskio Pašaipos

Draugija laikys savo priemetinj 
sirinkimą, gruodžio 18 d., 
Chicagos Liet. Aud. svet., < 
Halsted St. kaip 12 vai. dienos, 
sų buvimas būtinai reikalingas, 
bus rinkimas valdybos 1928 metams 
ir šiaip daug kitokių reikalų apsvar- 
stymui. K. Urnezis, nut. rašt. <taug sv

Liet. T^atr. Dr-jos Šv. Martino 
priešmetinis susirinkimas įvyks su
imtoj, gruodžio 17 dieną, 1927 met. 
7:00 vai. vak. šv. Jurgio parapijos 
svet., 82 Pi. ir Aubum Avė. Nariai 
visi malonėkite laiku pribūti, nes yra 
vienas naudas ir svarbus klausimas 
aptarti, taipgi bus rinkimas valdy
bos sekantiems metams ir daug kitų 
reikalų. P. K. rašt..

su-
1927 m., L G. D. L. K. Vytauto ant Brid- 
8183 So.’ geporte ivyks priešmetinis susirinki- 
enos. Ju- niasc nedėlioj, gruodžio 18 d., 12 vai.

Joniškiečių Lablarybės ir Kultūros 
Kliubo priešmetinis susirinkimas at
sibus gruodžio 18 d., 1927 m., 2 vai. 
po pietų, ateinantį sekmadienį, J. J. 
Ežerskio svet., 4600 So. Paulina St. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti ant 
sekančio susirinkimo, nes bus naujos 
valdybos rinkimai ateinančiam me
tui ir darbininkus turės išrinkti dėl 
baliaus, kuris įvyks per Naujus Me
tus. Rašt. L. Yonkus.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gruodžio (18 d., Mjl- 
los svet., 1 vai. po pietų. Malonė
kite pribūti laiku visi,, nes turim 
.varbių reikalų apkalbėti ir bus ren
kama nauja valdyba 1928 metams.

A. Z a Imi genas, prot. rašt.

Vilniaus Vadavimo Komiteto visuo- 
inas susirinkimas įvyks penktadienyj, 

-gruodžio 16 d., 8 vai. vak., Lietuvių 
Audito rfijoj.

Visi nariai ir organizacijų atstovai 
maloniai kviečiami atsilankyti. Tai 
bus vienas svarbiausių musų mitingų 
'Juose metuose. — Sekretorius.

Pranešam visiems giminėms ir pa
žįstamiems, kad subatoj gruodžio 17 
<1. ant 1 vai. 
procesija, perkėlimas 
motinos į 
Kazimiero

Nuliūdęs

po pietų atsibus liūdna 
kėlimas kūno musų 

šeimynišką lotą ant Šv. 
kapinių.

Juozas Jakštenavičius.

JULIJONA JASUT1ENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 13 dieną, 10 vai. va
kare, 1927 nu, -sulaukus 38 me
tų amžiaus, gimus Naujasodžiu 
kaime, Žagarės vai., Šiaulių ap. 
paliko dideliame nuliudime vy
rą Klemensą, dukterį Juzefą 19 
metų, sūnų Pranciškų 16 me
tų ir Juozapą 8 metų, seserį 
Oną Smilgienę, tetą Čepulienę, 
dvi puseseres Emiliją ir Julijo
ną, pusbrolį Kazimierą, gimi
nes ir pažįstamus. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3300 South 
Wallace St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gruodžio 17 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julijonos Janutie
nės giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Vaikai, 
Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

ii’uvnvjj 10 u., vai.
dieną, 1927 m. Chicagos Liet. Aud.. 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
teiksitės laiko pribūti, nes randas 

rarbių dalykų aptarti ir dar 
bus renkama valdyba dėl 1928 metų 

Nut. rašt. V. Kacevičia.
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A A
JUOZAPAS RfARTINKĖNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 13 dieną, 11:10 valan
dą ryto, 1927 m7 sulaukęs 3Š 
metu amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėdybos, Švenčionių apskričio, 
Vidiškių parapijos, Antakme- 
nės kaimo, išgyveno Amerikoj 
15 metų, paliko dideliame nu
liudime brolį Mikolą ir brolie
nę Elzbietą Amerikoj, o IJetu- 
voj brolį Kazimierą, 2 seseris 
Eleonorą ir Elzbietą ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4335 S. Wood St.LaidotuvSs įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 16 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų J šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. J. Martinkėno gi- M 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauji laidotuvėse ir sjuteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Af A
JUOZAPAS PERUT1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 14 dieną, 11:45 va
landą iš ryto, 1927 m., sulau
kęs apie 47 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoje, Telšių apskri
čio, Tvero miestelio. Priklausė 
prie 3 draugijų: Bridgepoto 
Lietuvių Politikos ir Pašelpos 
Kliubo, Lietuvos Laisvės Kliu
bo ir Darbininkų Sąjungos 
Kliubo, paliko dideliame nuliū
dime dukterį Julijoną ir žentą 
Antaną Kastentinavičius' ir sū
nų Edvardą, serėrj Marijoną 
ir švogerj Reškus ir taipgi 
švogerjUrŠulę ir Povilą Mar
kūnas. Kūnas pašarvotas, 
randasi 827 W. 33rd Placc.

Uudotuves įvyks Panedėlyje, 
Gruodžio 19 dieną, 8 vai. iš ry
to iš namų j šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kaimicro kapines.

Visi A. A. Juozapo Perutčio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

' lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Sūnūs ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Kenoshu, Wis. — Draugystės Lie
tuvos Balso priešmetinis susirinki
mas bus gruodžio 18 d., 12 vai. d., 
Schlitz Hali. Visi nariai, po baus
me. privalo būti susirinkime, nes bus 
linkimas naujos valdybos.

— Pirm. K. Braževičius.

PASIPIRKTI “Naujienas” pavie
niais numeriais galite gauti pas mu
sų naują agentą Karolių Obečiuną, 
4602 S. Rockwell St., Brighton Parke

Lietuviai Advokatai

~Tjohn b. borden
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Pakėliau jų, išreiškiau nuo
monę, kad turbūt ekspliozija 
ištiko. Moteriškė lečiaus sako: 
dabar ir antrų kojų susižeid
žiau. Pirma jų kojų jau 6 sa
vaitės atgal sužeidžiau, o dabar 
ir antra. Apsiverkė ir nuėjo na
mo.

Pirm poros dienų, nedirbda-' 
mas ėjau gatve linkui Parnell 
avė. Matau tų pačių moterį. Ji 
kalbasi su savo drauge ir sako: 
viena bėda ne l>ėda, turi būti 
dvi ar daugiau. Astuonios savai-! 
tčs kaip susižeidžiau vienų ko
ja, o praėjusį pirmadienį susi
žeidžiau ir kitų. Ir koja negėrė-; 
ja, bet blogėja. Gerai, kad ir 
visai neužmušė ekspliozija taip 
toli numesdama. /

—“N.” Skaitytojas.

Gruodžio mėn. 18 d. ant 18-tos 
gatvės apielinkėje “Genovaitė“

Nedėlioj, gruodžio mėn. 18 
dieną, naujoj, erdvioj, gražioj 
\pveizdos Dievo parapijos sve
tainėje Vaičkaus teatras stalo 
pagarsėjusių “Genovaitę.“

Vaičkaus teatras su “Geno
vaite“ aplanko iš eilės penktų 
lietuvių koloniją. Tas veikalas 
prat ina visur milžinišku pasise
kimu, nes ir paprastomis dienok 
mis svetainės užpildytos žmo
nėmis;

Vaidinime dalyvauja patsai 
teatro direktorius J. Vaičkus, 
(Golius kalėjime), teatro pre
mjerė Pala Tendžiul.\jtė-Geno- 
vaitės rolėje; B. Vaitiekūnas, 
praeitais metais atšventęs savo 
jubiliejų Sigyto rolėje; kito- 
st rolėse P. Kairyte, J. 8 U Ilk Il

a T a

METŲ SUKAKTUVES
STEPONAS BALČIUS

Kuris mirė Gruodžio 18 d., 
1926 metuose ir tapo palaido
tus Gruodžio 22, 1926 m. j šv. 
Kazimiero kapines. Mišios at
sibus Gruodžio 16 ir 17 dieną, 
8 valandą ryte Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioj. širdingai 
prašom visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose 
liūdnose pamaldose. Ach! tu 
beširdė mirtis išplėštai iš mu
sų tarpo, mylimą globoją, mu
sų brangiausi vyrą ir tėvelį; 
užgesai kaip gyvenimo žvaigž
dė ir pūtikai mus vienus naš
laičius. Ląi tau yisugąlis ?
Viešpats suteikia amžiną atil
sį. Ilsėkis ramiai ir lauk mus 
ateinant pas savę.

Nuliudus šeimyna,
Balčių.

aula
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ANTANAS JANUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 15 dieną, 5:20 valan
dą ryte, 1927 m., sulaukęs 48 
metų amžiaus, gimęs Radviliš
kio vai., Šiaulių ap., paliko di
deliame nuliudime pusbrolį 
Alex Povilaiti, draugus ir pa- • 
žįstamus. Lietuvoj moterį 
Marcijoną ir du sūnų Antaną 
ir Igną. Kūnas pašarvotas, 
randasi S. D. Lachavičiaus ko
plyčioj, 2314 W. 23 PI.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj 
Gruodžio 17 dieną, 1 vai. po 
pietą iš koplyčios bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Januškos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
i' Nuliūdę’ ličkuplę, ]• \ .

Draugai ir l’ažjstanii.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. D. Lachavič, Tel. 
Roosevelt 2r>l5;

Kas nori platesnių žinių 
apie Antaną Janušką, kreipki
tės prie Petro Soblinsko, 416 
Hart St., Chicago, III.

D0M1NINKAS DAUGĖLAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 14 dieną, 8:25 valan
dą vakare, 1927 m., sulaukęs 
37 m., amžiaus, gimęs Telšių 
apkr., Žemalės miestelį, Ame
rikoj išgyveno 22 metus, pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Ceciliją, po tėvais Blucikailė, 
2 sūnų Albiną ir Edvardą, o 
Lietuvoj seserį Preksidą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1907 So. Ruble St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gruodžio 17 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos „Z 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero 
pi nes.

Visi A. A. Daugelo giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
skutinį patarnavimą 
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sunai ir

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai

už
ka-

dalyvauti 
jam pa- 
ir atsi-

Iii m i n ės.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 VV. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PI. 

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

Lietuviai Advokatai

K. GUG1S
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.

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

JURGELION?
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Kuom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

John Kuchinskas ir 
; Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Lcavitt St. 
Telefonas Canal 2552

j Valandos 9 ryto iki 8 vakare.
1 Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 

Nedelioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

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 8895

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. OLIS
' ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

Akių Gydytojai
I’ai > .vt Mano ofisas dabar randasi

OPTOMETRISTAS

LIET U VIŠAKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

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

Tel. 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

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

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

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 daromaf 
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

i hone Boulevard 7589

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

OJ’TOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS4ULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Phone Victory 4952
MBS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
Stale Bank ....

1 4 4
Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz-
Dentistas

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

Cor. Rockwell St.
CHICAGO, ILL.

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

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

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Telephone Hevnlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENT1STAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Węstem 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

ice Boulevard 7012
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. 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 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

~ DR. HEBZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard G488

(Contiuucd ou page 8)
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Rez. Te’. Drexe| 9191

DR. A. A. R0TH
Husas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas; 3102 So. Halsted St.. t. hieago 
arti 3Ist Street

Vulando.*; 1—a pc. p«et, 7—8 vakare. { vimus .. r............................. ........ .... r.
Nekėliomis ir šventai!. 1U—12 dieną. ' gi turime didelį pasirinktiną pintu

Phone A rmitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Serėdos vakare uždarytu 
Nedėlioj pagal sutartį

Miscellaneous
Įvairus

LiEIl'VIAI, kam Jums šalti šią 
j žiemą. Kuomet lik F)iskį įmokėjus 
Įmes atvežime į jums namų apšil
dymą, kitus išniokosite mažais mė-

I tiesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- , 
Ir planai dykai. Mes taip-

.__ l_‘_._Lliną pinui-i
1 i>ingo reikmenų. Atdara vakarais 
'iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLl’MBING and 

.HEATING SUPPLY CO., 5201 W
JirancI Avė., Berkshire 1321.

Financial
Finansai Paskolos

For Rcnt

M

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

j vieną dieną 
Perkame real estate 

. kontraktus

RENDON OFISAS ir flatas dėl 
' daktaro. Taipgi antras flatas ant 
trečio aukšto 5 ruimai, renda 
pigi.

Atsišaukit,
C. CLARAS, 

2901 S. Wallacw St., 
Tel. Republio 4161

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaiiai

GYDO

PI.UMBINGO materiolas. visokios 
' rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
toileto outfitas $10, 1753 N. Cicero 
\ve. Berkshire 4772.

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Bridgėpoi’t Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojain ir popieruojam. 
':om rnalevą, popierą, stiklus ir t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČldNLS, Sav.

Užlai- 
t.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

380-4 So. Kedzie Avė. 
Tel. Laafvette 6738-6716

I $15—$20
Ateikit tuojau

Gražus 3 ir 4 kambarių 
metui, 4956-58 Went\vorth Avė. Vi
si kambariai dideli ir šviesus, 
čiuni šildomi. Viskas naujai 
ruota ir išmalevota, elektra, 
transportacija.

Matykit
M R. SAWICKY, 

210 W. 50 St.
1 fl. dėl raktų 

Apžiurėkit tuos flatus 
tuojau.

apart-

Pe- 
deko- 
gera

Atsakančiame 
Sandelyj 

Rankančiai 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.

13, 2, 8 ir 4 šmotų, riešutiniai 
mahogany miegruimio setai. $40 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 
dauginu.

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

68 pastatomos liampos $3 ir 
giau.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ 
MAMS RE1KA1NGŲ DAIKTŲ 
RIF< TURI BŪT PARDUOTI 
ŽIŪRINT KOKIA KAINA. /

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

Available Storage
7732 Stoney Islund A v.

Business Chances
 PardavimuiBizniai

PARSIDUODA bučemS ir groser- 
nė, visokių tautų apgyventoj apie- 
Hnk£1. Geras, pelningas biznis. Tu
riu du bizniu — negaliu apsidirbti. 
2843 W 38 St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavhnyi

Praleiskit Kalėdas

ir 
ir

ir

V alandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.

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

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

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

dau-
NA-
KU-
NE-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
kitas biznis ice cream Storas, priim
siu pusininką, nes man vienam sun
ku užlaikyti 2 bizniu. Galit iš mi- 

; netų biznių vieną pasirinkti.
Krcij kitčs

33r>4 So. Halsted St.
Tel. Boulevurd 9264

PARDAVIMUI groseml ir bu- 
čemė. Binis senui išdirptas. Geroj 

I vietoj, priežastis — savininkas ap
leidžia miestą. 4605 S. Paulina St.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
su namu ar be namo, kam reikalin
ga atsišaukit, nes pigiai parsiduoda. 
4533 S. Marshfield Ave., Telefonas 

; Boulevurd 7823.

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI

FRA N K J. SCHRAEDER, Jr.
Patentų advokatas naujoj vietoj 

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

Vakarais pagal sutarti. __  ___
įteigta 1909. Ofisai VVashingtone ir i'eal estate 2 morgičius,* 4 % komiso', 

svarbesniose kituose šalyse

Išpardavimas 
Bargenai

Iš sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 

$800 grojiklis pianas, 100 ro-
2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų ieiių ir”cai>inet, ‘..........  $125

PETRZILEK BROS & CO. $700 grojiklis pianas, gražus, $90;
1647 W. 47th St.

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti j
real estate 2 morgičius, 4 7o Komiso. 

į C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606. 
' Dearborn 4646.

PLUMBINGAS ir namų apšildy
mas. Nereik nieko įmokėti, 2 me
tama išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
Ridge plumbing Co. Tel. Beverly 9384 

:80 vai .aiba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
. diena I St. Atsinešk šį skelbimą su savim.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

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

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

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,

Fanus For Sale
__ Ūkiai Pardavimui_______

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

šavo locname name, 6 kambarių 
mūrinis bungalow, galit tuojau krau
stytis ir gyventi, greitam pardavi- 
mun pigi Kaina, mėnesiniais išmo
kėjimais, 6049 S. Campbell Av., 6444 
Washtenaw, 6928 S. Campbell Ave., 
8209 Morgan, 9311 Throop, 9424 
Eliabeth, 9332 Ada St., 8753 San- 
gamon. Del sutarties šaukit,

Martin & Fitzgerald 
1370 W. 79th St. 
Stevvart 6230-4606.

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

low, stikliniai porčiai, pjieno kon
strukcijos, fumace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Ave. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatini namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCT1ON CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. l.oomis Street 
kumpas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7- 3 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

KRAUTUVIŲ FiKČERIA) 
Grosernių, Bučer- 
nių, Dehkatessen. 
Restau rantų, Ken 
džių, Bekemių, Mu 
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHELMS. 1912 ^ate Street

Prospcct 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 

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

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

Personai
Asmenų Ieško

■ ■ I" —

Miscellaneous

CLflSSIFIEB AūS.Į

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Šlove 
Repair VVorks, 3110 Wentworth Avė. 
Phone Victory 9634.

POJIEŠKAU savo Švogerio Kazi
miero Serbento, paeina iŠ Mariam- 
polės apskričio, Gudelių valsčiaus. 
Pributkio kaimo. Turiu svarbų rei
kalą. Prašau jo paties arba kas apie Į 
jį žino pranešti, busiu dėkingas.

JONAS MARCINKEVIČIUS
5127 So. State St., 

Chicago, 111.

Turiu svarbų rei

I . Baby Grand pianas, visai nau- i
1 jas, ................................................... $225 ’ , ________  . _____
I Visokių Victrolų ....................... $5, kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu-
• Upright pianai, gerų išdirbimų, $20 , tinis miegruimio setas, kainavo $250 
Išmokėjimais arba 10% i “L*95,1s.priPKS?,i>, "“t™,®8“-- 'i Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedelioj

iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- 
eri ir aKe» klauskit MR. IRV7NG.

pnnai garantuoti. Mums reiKia vie- i • • _ -______• •los ir turime tuojau iškraustyti ta- G1T1OUZ1O niCHCSyj tlKtRl
i Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

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

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

ir aukščiau
3 tikri vvalnut miegruimio setai $65
4 šmotų vvalnut miegruimio se-

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

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, vietrolos, ii •_  • j_. _1_? • 1.

Schwarts Bros.
' Storage Co.

<>40 E. 61 st St.

pigiau už cash
Tie instrumentai yra visi g< 

pilnai garantuoti. Mums reikh

vorą. Atdara vakarais iki 9 vai.
Englewood Piano 

House
6512 So. Halsted St.

MES TURIME
3avo sandėlio departamente
10 upright pianų po •.... $27
10 fonografų po ...... $12
Atsišaukite ir (

tuos barbenus
TRAYSER STORAGE CO.

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

SSf)

$15 
$6 
$3

namatvklt ra('’oa» pianai, dreseriai ir bufetai.

PARSIDUODA koncertinka triple, 
j geram stovyje, pigiai, 1233 S. 48th 
Ct., Cicero, III.

Miscellaneous for Sale
Įvairus PardaviinaF

MOTERYS!
jos nėriniams ir siu- 
nonės: 4 incijų mot-1

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Kalėdų Specialai
6 KAMBARIŲ bungalow, 

karštu vandeniu šildomas, pla
tus lotas, aržuolo trimas, par
duosiu arba mainysiu į lotus, 
bueernę arba grosemę.

2- 6 KAMBARIŲ ir bučer- 
nė, naujas namas, karštu van
deniu šildomas, 2 karų garažas, 
gatvė cementuota ir apmokėta^, 
parduosiu arba mainysiu į 2 
flatų namą bile kur.

11 flatų, naujas mūrinis na

Tikrai Gražus Namai
Tiktai keletas dolerių įmokėti 

o kitus kaip rendą.
Jei jus ieškot namo
Pamatykit šitą
NAUJI 5—6—7 kambarių 

rezidencijų namai, presuo
tų plytų, plieno konstruk
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, viena 
skiepe, kita frontiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno karo 
presuotų plytų garažas, lotas 
50X32. Į vakarus nuo 
VVilmette Lake Ave. iki Wag-

mas, viskas i.šrenduota, -geros nėr Road. Wagner keliu į šiau-
jplaukos, parduosiu arba mai
nysiu į lotus arba į mažesnį 

! namą bile kokioje apielinkėje.
KAMPINIS lotas 50X125, 

prie 69 St., kaina $9500.*
LOTAS 50X125, prie parko,] 

prie California ave. ir 70 St.,' 
kaina $5000.

Jei norite bile kokio barge- 
no ir apsimokančio namo, bik 
kokioje vietoje, mes turime tą 
ko jus ieškote.

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

Phone Hemlock 8099
t

rę iki namų arba Waukegan 
Road iki Lake Ave., Lake Ave. 
į rytus iki Wagner Road, pas
kui Wagner Road į šiaurę iki 
namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenview, 111., 
Telefonas Glenvievv 224, arba 
adresuoki! NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.. štai Jums gij 

vinėjimam.s. Vii
$700 GROJIKUS pinanas, voleliai, kas nuo 25 ilq 40 centų; marško- 

J suolelis, rolelių bakselis, $105 leng- nės 1,000 .vardų 10 iki 3ų centų, 
i vais išmokėjimais, 6136 S. Halsted St. Taipgi vilnonės skiautės audeklų.

------------- ----------------------------------- j kelnėms, kelnaitėm*, dresiukCms ir (
KIMBAI.J. įkilai pianai, biakj;

vartoti, su benčiurni ir voleliais, $85. \ 1‘,'VįJ, U ’’ 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland r R se^EmSnAIČIA
Avė. 1 fl. front. |5(M w 33r(J S| prJe Normal Ave

Chicago, III.

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, į. 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme j 
į chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne-1 
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano pilnas išegzamina- 

. " „ , ' i 
upsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 

i sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pasakys po galutino 
išegzaininavimo — kas jums yra.

DR. C. C. STNGLEY 
20 W. Jackscn Blv., 

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.

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. įvvedarn 
Uratus, motorus, taisom 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
j W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 

2622 So. Halsted St., Chicago. , apsiimaiu jus gydyti, sveikata
Phone Victory 7452

skiautės audeklų.

elektros 
elektros

PARDAVIMUI 12 kambarių muri- 
ni« namas, 2 vanos, elektra, naujas 
fumas, 3983 Vernon Ave., kaina 
$5,000, su mažu cash {mokėjimu. 
H. J. Colcman Co., 129 E. Persh
ing Road. Tel. Boulevard 7769.

Educational 
Mokyklom 
AGLYS 

DRESSMAKING SCHOOL
Mej išmokinsime jus Designing,, 
kirpimo ir siuvinio į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir vaMokiname dienomis

791J So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

ir

Šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLĄ 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDFJ į 

Visą diena 
Utarninkais, Seredomis, 

Ketvergais ir Pėtnyčioms
Tel. Armitage 0908

SOUTH SAID&J I 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

SUGEDUSIUS arba sudaužytus 
automobilius pataisome.
Patelefonuokit BOULEVARD 9421 

. O mes tuo jaus pribusi m į pageibą, 
| su trokine mašiną, nutrauksim kur | 
norėsit.

MORGAN ST. AUTO 
REPAIR SHOP 
3407-9 So. Morgan St. 

JOHN MIKSI S

TURIU i
Radio Setų — 1 .
greit. Taipgi galima gauti Cabinets, j 
pigiai, 2322 S. Hoyne Ave.

pardavimui keletą naujų Į 
i — turi būt parduoti ,

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

PARDAVIMUI — Pekinese 
lės šunukai, parduosiu pigiai.

10839 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 4228

Business Chances
Pardavimui Bizniai

veis-

Pinančiai
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Situation Wanted
Darbo Ieško

JĖŠKAU darbo j mainas už timber- 
maną. Galiu taipgi užimti vargo
nininko vietą. Apsiimu mokinti 
kus piano ir vargonų.

Atsišaukit
PAUL BAKOVITCH, 

P. O. Box 418, 
Divernon, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

vai-

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

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

Triangle 4113

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė, 
senas geras biznis. Pigiai, 10722 S. 
Michigan Avė.

BARGENAS
Kampinis namas, 62x125, 9 flatai, 

Krautuvė, 2-6 kambarių flatai ir 1 
4 kambarių flatas, pirmos rųšies sto
vyje, viskas išrenduota, Keewanee ga
ru šildomas boileris, pirmas rnorgi- 
čius, $31,500, įplaukų į metus $9360, 
tuoj galit užimti krautuvę. Turiu 
parduoti tuojau dėl nesutikimo part
nerių. Veikit greit, namas N. W. 
kampas 59 ir Peoria.

Savininkas,
E. L. POWERS 
Prospect 8851

TAS YRA VERTAS
$500

Atsineškit su savim’. Pirkit tie
siai nuo statytojo, 99 ir Morgan, 3 
nauji modąrniški bungalovv, 5 di
deli kambariai, stikliniai porčiai, 
aržuolo trimas, litas 33x125, 
$7850, įmokėti $1000, kitus išmokė
jimais. Netoli R. 1. ir Halsted. K. 
KLOOSTERMAN, budavotojas, 7945 
Prairie; Stevvart 8730.

PARDUOSIU jūsų pasiūlytaPARDUOSIU jūsų pasiūlyta kai
na, grojiklius pianus, uprights, pe
čius, victrolas, ir t. t., kad padarius 
vietos dėl naujų.

JOYCE BROS CO.
5711 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SOFT' DRINK, 
visas arba pusė. Pigiai, nes vie
nas negaliu apsidirbti. Pardavimo 
priežastis — hga. Geras biznis, vi
sokių tautų apgyventa, Turiu par
duoti greitai.

Atsišaukit
2500 W. Pershing Rd.

Miscellaneous
Įvairųa^^_________

KAM turit šalti šią žiemą, men 
įvesime namų apšildymą be jokio 
iniokėjimo ir į 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu apšildymas. Apskaitliavi. 
mas d\ kai. 221 E. 771 h St., arba 
Tel. Triangle 8234.

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso 

MOKfiTI TIK NUOŠIMČIUS 
skolinam $100, $200, $300, kaip didele proga dėl jaunų lietu- 

tik palankiau dėl jūsų įjųra ambicija prie ati
darome taipgi 1, 2 ir 3 morgi- tomobilių biznio. Mums ne
labai pigia kaina. Pasiinatykii svarbu jūsų patyrimas, jei tik 

su mumis pirmiausiai
INDVSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Ave.

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

IR
Mes

Jles 
fiua

MES turime gerą vietą su

JEI JUS norite tikro radio pa
tarnavimo. atsišaukit

DELIGHT SHOP.
3428 W 63rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumafin gro.iiklj pianą su ben- 
čiumi ir įdėliais už $65 cash.

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel l>afayetU 8705—87»0

Chicago

perkame

Lietuvos Paskolos Bonus 

Mokame

Augščiausias kainas 

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barbernė ir poo^ 
room, su namu arba be namo.

Savininkas,
6606 So. Robey St.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
lietuvių ir lenkų apgyventoj apielin- 
kėj. Pigiai, 1711 N. Ashland Avė.

PARDUODU bučemę, grosemę; 
trokas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu mprgi- 
čių. Tel. Pullman 4228.

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

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

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

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

5 kambarių medinis cottage arti 
68rd ir Kedzie Ave., geroj apielinkėj, 
gatvės ištaisytos ir išmokėtos. Kai
na $2500. įnešti $1500, arba mainys 
ant gero loto.

A. N. MASULIS
6641 So. Western Ave.

Republic 5550

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

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

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

Ar jums reikia pinigų 
/ Šventėms

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond &

Mortgage Organization
1618 W. 18th St.

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.

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

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Rosoland Motor Car CoM 
10857 tylichigan Avė.

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-Įtaisai______

SAMPELINIAI rakandai 50% pi
giau. Metalinės lovos specialumas. 
matrosai, springsai, visokį rakandai 
pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6835 So. Ashland Avė.

Buvus California Sample Fum. Co.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, kampinė krautuvė prie biznio 
gatves. Parduosiu todėl, kad neesu 
bučeris. Telephone Virginia 1873.

PARDAVIMUI karčema, labai ge
roj vietoj, prie dirbtuvių, svetimtau
čių apgyventa. Nepraleiskite šitą 
progą. Turi būti parduota greitai. 
461 W. 43 St.

4 FLATŲ BARGENAS 
prie 67 St., netoli Champlaine Ave., 
4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply
tų, moderniškas, garu šildomas. 
$4,000 cash, kaina $17.500. TURI 
BŪT PARDUOTI ŠĮ MENESĮ, 
H. J. Coleman and Co.

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

5857 So. State St. 
Tel. Wentworth 5702

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai >

Tel. Ganai 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
Datarnavimas.

Mes perkame

Lietuvos Bonus
J. S. LOVVITZ

Furnished Rooms
RENDAI kambarys merginai arba 

vaikinui. Prie mažos šeimynos. Ge
ra transportacija. 2458 W. 46th PI., 
1 lubus. ___

For Reni
RENDON 5 kambarių flatas, 

įskaitant ir ofisą, kampinis namas 
47 St. ir Richmond.

Atsišaukit
B. R. PIETKIEWICZ

Chicago, III. ' 318 So. Dearborn St. 2608 w> 47th st<

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

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

GARFIELD STORAGE
5929 So. State St.

PARDAVIMUI pirmos kliasos 
grosernė, ice cream parlor, mokyk
lų įrankiai, netoli Market Parko. 
Labai pigiai. 2643 W. 71 St.

PARDUOSIU arba mainysiu na
rna ir cigarų kendžių krautuvę, arba 
priimsiu partnerį, vyrą arba moterį, 
aš turiu du biznius, vienas neapdir
bu. Matykit, Stanley Mickevičia, 
1015 W. 61 St., Wentworth 4288.

PUIKUS investmentas j gražų 3 
flatų namą, skersai parko, 4 karų 
garažas. Kieto medžio užbaigimas, 
aržuolinės grindys, gatvė ir olė ce
mentuotas ir apmokėtos, kaina ne
brangi, šaukit.

MR. SWEENEY, 
Saginaw 6800

NAUJAS 19 apartmentų namas, 
pasirinkimas North Side apielinkėj, 
namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
bungalovv, Edgebrook Manor, 400 
akrų farma i Taylor, Wis., 2 lo
tai į Niles Center. 2 lotai Nopth- 
brooK, 1 lotas 2140 S. Homan Avė. 
Mainysim j tų ką jus turit.

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinktoj apielinkėj.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
karČiama su visais barais ir veidro
džiais. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant bile ko. 4644 S. Western 
Avė. Tel. Lafayette 3385.

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

6943 So. Maple\vood Ave.
Šaukit

Roosevelt 2960
IŠ PRIEŽASTIES įvedimo štymo 

parsiduoda 3 viktrola mados pečiai. 
Tik 3 mėnesiai vartoti. Labai geri 
dėl biznio arba dideliems kamba
riams. Atiduosiu pigiau negu už pu
sę kainos.

P. CONRAD STUDIO 
3130 So. Halsted SL

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
mažo namo-, bučernės su kampiniu 
namu ar be jo. Geras cash biznis, 
nauji rakandai, 5 tonų ledo mašina, 
savininkas pasitraukia.

4101 Va Archer Avė. 
arba

2835 W. 24th Blvd,

MAINUI 2 flatų, mūrinis namas; 
mainysiu ant fanuos arba biznio, 
norėdami išmainyti farnią ar kokį 
biznį, kreipkitės prie

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted st.

Victiry 4898

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

S. F. KOERNER
4103 Belmont Avė., Pensacola 9319

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

6409 So. Kedzie Avenue


