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Paskendo submarinas su ' rių papirkimo byla

45 žmonomis Ik irsto liudininkas, kurs sa 
kosi išgavęs Meksikos “doku 
mentus”, sugautas berne Iii c 
jant

SSSR protestuoja Kinams dėl 
santykiu nutraukimo

Senatorių papirkimo byloj Hearsto 
liudininkas augautas meluojant

VVASH'INįGTONAS,
18. Vakarykštė sesija spe
cialios senato komisijos, kuri 
taido tikrumą “Hearsto doku- 
rm ntų”, neva parodančių, kad 
Meksikos valdžių papirkus, ar 
bandžius papirkti, keturis Jun
gtinių Valstybių senatorius, ir 
kad ji kursčius nepalankų Jun
gtinėms 
tų l^etų

Įse, buvo 
I minga.

Atstovų muštynes 
Jugoslavų seime
BEL (i B AI) A S, J u gos la vija, 

gruod. 18. j Debatuose dėl 
Ynokesniy įstatymo, Jugoslavi
jos parlamente vakar tarp įsi
karščiavusių atstovų kilo muš
tynių. Vienas atstovų, Vuič, 
buvo išsitraukęs revolverį šau
ti savo priešininką, atstovą 
Cekro, bet kitas atstovas su
skubo išmušti revolverį jam iš 
rankos.

Paėmė $1,500; grąži- pra§0 senata ištirti 
no tėvams negy 

vą dukterį padėtį kasyklose

Valstybčms sentimen- 
Amerikos respubliko- 

trumpa, bet labai dra-

45 žmonės žuvo su 
submarinu

Jungt. ValsL submarinas S-4 
paskendo dėl kolizijos su nai
kintuvu Paulding

vandeniu, ir 
iškelti jį į

buvo to pa- 
submarinas

PB( >VINCETOWN, Masu., 
gruod. 18. — šeštadienio vaka
rą paskendo Jungtinių Valsty
bių submarinas S-4. Nelaimė 
atsitiko jūrėse ties Cape Cod 
iškišuliu, submarinui susidūrus 
su pakraščių sargybos naikin
tuvu Paulding. Submarine bu
vo 43 įgulos žmonės ir du sve
čiai. Visi jie, turbūt, yra jau 
žuvę. Submarinas yra nugrim
zdęs 120 pėdų po 
daroma pastangų 
paviršių.

Submarinas S-4 
ties tipo, kaip ir
S-3, kurs įvykusioj kolizijoj su 
garlaiviu City of Rome >925 
metų rugsėjo mėnesį paskendo 
jūrėse ties Black Island sala. 
Tuomet žuvo 33 įgulos žmonės.

šeši žmonės dar esą
gyvi submarine

WASHJN<iTONAS, gruod. 
18. — laivyno departamentas 
gavo pranešimą, kad narams 
pavykę sužinoti, jogei paskendu- 
siame submarine S-4 bent šeši 
įgulos žmonės dar esą gyvi. 
Kitų likimas nežinomas. Su 
esančiais gyvais narai susikal
bėję daužymais į submariną. 
Jie skundžias dėl stokos oro ir 
meldžia gelbėti.

Kautynėse 7 Nikaragu- 
os maištininkai krito 

t

MANAlGUA, Nikaragua, gruo
džio 18. — Ties Corales, netoli 
nuo Falšo Point, Jungtinių 
Valstybių laivyno kareiviai puo
lė nikaragiečių maištininkų 
būrį. Kautynėse septyni nika- 
ragiečiai buvo užmušti, kelio
lika kitų sužeista. Kareivių nė 
vienas nežuvo.

Meksikos prezidentas 
bus renkamas šeše- 

riems metams
MEKSIKOS MIESTAS, gruo

džio 18. — Atstovų butas ir 
senatas, priėmė krašto konsti
tucijos papildymą, kuriuo ei
nant Meksikos respublikos pre
zidento tarnybos terminas pail
ginama iš ketverių metų į še
šerius metus.

Rusą protestas Kinų 
nacionalistams

Nacionalistų valdžia neturinti 
teisės nutraukti santykių su 
sovietų Rusija

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
18. — Sovietų Rusijos valdžia, 
nėr savo generalinį konsulą 
Kozlovskį, įteiki Kinų naciona- 
’istų valdžiai protesto notą, 
kuria Maskva pareiškia, kad 
nacionalistų valdžia neturinti 
teisės nutraukti santykių su 
sovietų valdžia. Maskva sako, 
kad sovietų konsulatai egzis
tuoją Kinuose einant 192-1 me
tais padaryta Pekine tarp Ki
nų valdžios [antibolševikiškos 
Pekino valdžios] ir sovietų Ru
sijos sutartimi, kuri tebesanti 
galioje.

Del Kinų nacionalistų priki
šimo, kad sovietų konsulatai ir 
prekybinės agentūros tarnau
ją kaip bolševikinės propagan- 
Jos centrai, sovietai pareiškia. 
k?d tai esą netiesa. “Mes ypač 
visu griežtumu nuneigiame kal
tinimus, buk musų konsulatas 
Kantone vadovavęs 
iriam darbininkų ir 
judėjimui Kvantungo 
joje”, sako Maskvos

Kvosti buvo vėl paimtas Mi- 
iguel Avila, meksikietis, kurs 
sakosi, kad tuos* slaptus Mek
sikos valdžios dokumentus jis 
nupirkęs iš Meksikos valdžios

I tarnautojų. Pinigų tiems doku
mentams nupirkti davęs jam 
John Page, Hearsto laikraščių 
atstovas Meksikos Mieste. Ko
misijos pirmininko, senatoriaus 
Retdo, ir kitų komisijos narių 
be atlaidos kvočiamas, Avila 
savo atsakymuose visai susipai
niojo, prieštaraudamas pats 
sau ir duodamas visai kitokius 
atsakymus, priešingus tiems, 
kuriuos jis buvo davęs pir
miau.

Western Union ir Postai Te- 
legraph kompanijų atstovai 
liudijo, kad jie neturi nė jokių 
rekordų apie tariamą persiun
timą $1,215,000 iš Meksikos 
Miesto į New Yorką, kurie, 
Hrarsto dokumentų parody- 
niaisK buvę^ siųsti senatoriams 
Borah, I^iFoIlette, Norris’ui ir 
Heflin’ui papirkti.

Visos Postai Telegraph ir 
Western Union pristatytos 
kompanijai kopijos telegramų, 
pasikeistų tarp Arthuro Elias’o, 
Meksikos generalinio konsulo 
New^Yorke, ir Meksikos Mies
to, nieko bendra neturi 
Hearsto dokumentais ir jų 
rodymais.

Jce. Ruzella, 8814 Hbuston 
Avė., So. Cnicago Y.M.C.A. na
rys, pasibud, vėjo “taip kaip 
Lindės” (Lindbergho) aeropla
ną, kuris, tiesa, valomas gumos 
juostele, bet visgi gali skristi, 
o ir anot vaikučio, “nereikia 
jam gasolino”. Sekmiga Lind
bergho kelionė į Europą, pa- 
akstino vaikus darytis aero
planų modelius ir svajoti, kad 
ir jie su laiku bus geri ir žy
mus aviatoriai.

Rumanijos žydy gedulo 
diena 

_______ 1

Laidos liekanas šventų raštų, 
studentų sukoneveiktų per 
pastaruosius pogromus

su
pa-

Argentina formaliai 
Įstos Į T. Lygą

LONDONAS, gruod. 18. — 
Argentinos užsienio reikalų mi- 
nisteris Gallardo vakar turėjo 
konferenciją su Anglijos užsie
nio reikalų ministeriu Chamber- 
lainu, ir tos konferencijos pa
sėka bus ta, kad Argentinos 
respublika pagaliau formaliai 
pataps Tautų Sąjungos nariu.

Argentina, nors savo duok
les mokėjo Tautų Sąjungai, te
einu formaliai jos nariu nie
kados nebuvo, kadangi kongre
sas nepritarė jos įstojimui. Da
bar n. Gallardo pasakė, kad 
valdžia pasirūpinsianti gauti 
kongreso pritarimą tapti Sąjun
gos nariu ir atsiusianti savo 
delegaciją.

11 UGI LA 11 ESI'A S, Bu m ani j a, 
gruod. 18. — Ateinančio sausio 
menesio 3 diena visoj Bumani- 
joj bus ypatinga žydų gedulos 
4 iena ryšy su pastaraisiais ro
manų studentų pogromais prieš 
žydus Nagy Varnele. Tą diėną 
bus palaidotos su tam tikromis 
apeigomis žydų šventenybių 
liekanos — studentų sudrasky
tų šventų ritinių ir kitų šven
tų knygų dalys ir suprofanuo- 
li šventi indai.

Vyriausias rabinas išleido 
pranešimą, kuriame sako, kad 
žydai gyveną Transylvanijoje 
per daugiau kaip tūkstantį me
tų, kentėję vandalų, totorių ir 
turkų persekiojimus ir per 
.visą tą laiką kariavusios gi
mines ir tautos sunaikinę tik 
dvidešimt du šventus ritinius, 
tuo tarpu gi per pastaras stu
dentų riaušias buvę sunaikinti 
18 ritiniai, jų tarpe vienas 900 
metų senumo.

Studentė banko plėšike 
nuteista 14 metų kalėti

Coolidg-e priešingas di- 
deliam mokesnių su- 

mažinimui

Praeitą ketvirtadienį 
pavogė čia iš mokyk- 
mokinę, bankininko 
Parkero dukterį Na
rnėtų amžiaus mer-

turi būt 
bankininką 

ir nebandyti 
pagalbos, jei 
dukters gy-

re volių ci- 
valstiečių 
jjrovinci- 
nota, kil

ią yra pasirašęs sovietų užsie
nio reikalų komisaras čičerinas.

I

Areštuoj’a Kantono de
legaciją ir žymius Kuo- _ 

mintango narius
ŠANCHAJUS, Kinai, 

18. ■
'eido įsakymą areštuoti visą

.Korėjiečiai nukovę 
dešimt kiniečių

TOKIO, Japonija, gruod. 18. 
Pranešimas iš Seulo sako, 

kad korėjiečių govedos Čemul- 
--- — ... . gruod.ipe užmušusios dvidešimt kinie

ti- Nacionalistų valdžia iŠ- ir nulaužiusios apie trisde- 
areštuoti visą kiniečių gyvenamų name- 

kantoniečių delegaciją, o taip- Riaušininkai kerštaują dėl 
>au Kuomi n tango [politinės Ki- tariamų persekiojimų korejie- 
nų nacionalistų partijos] cent-(č*9 Mandžurijoje. 
^alinio vykdomojo komiteto 
narius.

Del to kilo nemažo sąjūdžio, 
kadangi tarp įsakytų areštuoti 
yra kai kurie žymus Kuomin
tango nhriai, kurie iki šiol ko
munistų judėjime Kinuose ne
dalyvavo.

Sovietų konsulariniai agentai 
išsiunčiami iš Hankovo

i 10 Graikų seimo narių 
komunistų atiduoda

ma teismui
ATĖNAI, Graikija, gruod. 

18. - Parlamentas priėmė re
zoliuciją atiduoti į teisino ran
kas dešimtį parlamento narių 
komunistų, kaltinamų dėl vals
tybės išdavimo ryšy su autono
miniu judėjimu Makedonijoj irIŠ Hankovo praneša, kad na

cionalistų generolai ten įsakę Trakijoj.
—_x.. i------ ----------- *“"i- Prieš keletą dienų keli šim-

generaliniam tai komunistų buvo surengę 
kartu ' ties parlamento rūmais demon-

sovietų konsulariniams agen 
tams ir pačiam 
konsului susikraustyti, 
su savo pačiomis ir vaikais, į1 straciją, kuri buvo policijos iš- 
Kinų garlaivį, išplaukiantį į vaikyta, o demonstracijos vadai 
Šanchajų. suimti.

JAPONŲ LAIVAS UžfiJO ANT 
UOLŲ

TRAUKINIŲ SUSIKULIMAS

SAN PEDBO, Cal., gruod. 
18. — Ant’ uolų, ties Point 
Firmin, užėjo japonų prekybos

Apdegė universitetas

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruod. 18. — Kilęs gaisras laivas Koyo Maru. Del smarkių 
Buenos Aires Universitete pa-(vilnių prisigriebti prie laivo 
darė didelių nuostolių. t kol kas nepavyko.

OELAVE1N, Idwa, gruod. 18. 
— Great VVcstcrn pasažierinis 
traukinys, ėjęs iš St. Paul į 
Chicagą, susidūrė su Bock Is- 
land prekių traukiniu. Žalos 
daug padaryta, bet žmonių nie
kas nenukentėjo.

WASHINGTON AS, gruod. 
18. — Girdėt, kad prezidentas 
Coolidge .nusistatęs vetuoti kiek 
vieną kongreso priimtą mokes
nių sumažinimo bilių, jei tie 
mokesniai ‘bus sumažinti dau
giau nei iždo departamento nu
matyta maksimam $225,000- 
000 suma.

Cosgrave atvyks į Ameriką
DUBLINAS, Airija, gruod. 

18. — Laisvos Airių Valstybės 
prezidentas Cosgrave rengiasi 
netrukus padaryti vizitą Jun
gtinėms Valstybėms.

Vyras ir pati bus pakarti
VALLEY FITLD, Que., gruo

džio 18. —Čia vakar buvo nu
teisti pakarti viena amerikietė, 
Doris McDonald, ir jos vyras, 
Gergo McDonald. Abudu buvo 
kaltinami dėl užmušimo šofe-

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

Bendrai gražu ir gal kiek 
šilčiau; stiprokas mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 10° F.

Šiandie saulė teka 7:13, lei
džiasi 4:21. Mėnuo teka 2:43 
ryto.

LA GRANGE, Tex., gruod. 
18. Mrs. Rebecca Bradley 
Rogers, Texas Universiteto stu
dentė, kuri praeitais metais 
viena pati puolė ir apiplėšė 
Buda miestely Farmers’ Natio
nal banką, vakar buvo nuteis
ta keturiolikai metų kalėjimo.

18.
kažin kas 
los vieną 
Perry M. 
rianą, 12
gaitę. Netrukus po to mergai
tes grobikas telefonu pranešė 
bankininkui, kad jc duktė esan
ti saugioj vietoj ir kad jis galįs 
ją išpirkti, sumokėdamas $1,- 
500. Grobikas, pasakęs, kur ir 
kokiu budu pinigai 
pristatyti, įspėjo 
daryti tai urnai 
ieškot policijos 
jam esanti miela
vybe. Nežiūrint tokio įspėjimo, 
policija vis tik dabojo. Banki
ninkas vėl buvo grobiko įspė
tas telefonu, kad jei jis nesu
mokėsiąs urnai reikalaujamos 
pinigų sumos, policijos nt.se
kiodamas, jo duktė mirsianti. 
Grobikas nurodė kitą vietą ir 
laiką pinigams pristatyti. Ban
kininkas tatai padarė: nuvežė 
pinigus paskirton vieton. Ten 
i į pasitiko kitas automobilis. 
Sėdėjęs automobily vyras, kurs 
Imvo veidą skepetaite apsiden
gęs, laikydamas rankoj revol
verį priėmė pinigus ir pasakė, 
kad mergaitę, kurią jis laikė 
savo automobily padėtą, palik- 
siąs už poros blokų, šalygatvy 
ir kad tėvas, lukterėjęs čia porą 
minučių, nuvažiuotų ten ir 
dukterį pasiimtų. Kai bankinin
kas nuvyko mergaitės pasiim
ti, jis rado ją išmestą šalygat
vy, negyvą. Grobikas, matyt, 
mergaitę jau pirmiau buvo nu
žudęs ir tėvui grąžino tik jos 
kūną.

Ne tik vietos, bet ir kitų 
miestų policija sukelta dabar 
ant kojų bjauriam žmogžudei 
gaudvti.

Vėlai vakar vakarą Bustic 
kanjone buvo suimtas vienas 
įtariamas vyras tuo metu, kai 
palikęs savo automobilį For
do kupė jis. bandė pabėgti. 
Parkero dukters grobikas irgi 
važiavo Fordo kupė, kai jis 
buvo atvykęs pinigų priimti ir 
tėvui paliko dukters lavoną.

WASHINGTONAS, grdod. 
18. — Angliakasių delegacija, 
su Phil Murray, nacionaliniu 
l'idted Mine \Vorkers of A- 
merica viceprezidentu prieky, 
kreipėsi į Pennsylvanijos sena
torių Davidą A. Reedą, prašy
dama jį pasirūpinti, kad sena
tas padarytų minkštosios ang
lies kasyklų streiko tardymą. 
Senatorius Reed žada dalyką 
apsvarstyti.
Daugiau kaip 100 angliakasių 

šeimų varoma iš butų
COLUMRUS, Ohio, gruod. 

18. —Federalinis teisėjas Ben- 
son Hough išsprendė, kad strei
kuojančių angliakasių šęimos 
Belmont ir .Tefferson kauntėse, 
gyvenančios kasyklų kompa
nijų namuose, turi iki balandžio 
1 dienos, 1928 m., iš tų namų 
išsikraustyti, kaip kad to kom- 
nanijos reikalauja. Tuo budu 
minėtose kauntėse bus išmesta 
gatvėn daugnau kaip šimtas 
angliakasių šeimų.

Antra katalikų vaikų 
įstaiga sudege

—tįl’EBEC, Kanada, gruod. 
18. — Po ką tik įvykusios 
praeito trečiadienio naktį bai
dos katastrofos, kur katalikų 
Gero Piemens seserų vienuolių 
’aikymo nadaityno gaisre žu
vo penkios dešimtys vaikų, 
praeito penktadienio naktį gai
sras sunaikino antrą tų pačių 
seserų vienuolių laikomą vaikų 
ištaigą — šv. Liudviko akade
miją ir pensioną. Šį kartą žmo
nių gyvasčių nežuvo, nors dvi 
seserys vienoulės ir keli vai
dai buvo skaudžiai sužeisti. 
Įvykus antrai nelaimei, žmo
nės ėmė kelti riaušes. Manoma, 
kad abudu gaisrai kilo dėl pa
degimo. Vyriausybė daro tardy
mus.

Maskvbs šnipai Skandi
navijos kraštuose

Lindbergho motina 
skrenda i Meksikos 

miestą pa sūnų
WASHINGTONAS, gruod. 

18. — Valstybes departamentas 
vakar pranešė, kad Mrs. Evan
gelinę Lindbergh, garsaus la
kūno Charles A. Lindbergho 
motina, šį pirmadienį (šiandie) 
išskris iš Detroito į Meksikos 
Miestą, kad galėtų ten kartu 
su sunum Kalėdas praleisti. Ji 
skris Fordo aeroplanu, aviato- 
riaus Harry Brookso pilotuo
jamu, ir kelionėje į Meksikos 
Miestą sustos tik St. Louise; 
San Antonio ir Tampico, Mek
sikoj.

Baltimorėj munšainas 
papiovė 122 žmones
BAiLTIMORE, Md„ gruod. 

18. — Miesto sveikatos depar
tamento pranešimu, šiemet Bal- 
timorėj mirė nuo munšaino 
ir kitokių svaigalų 122 asmens.

Nuostabus žemės Įdu
bimas Hondurase

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
gruod. 18. — Netoli nuo Gra- 
cias, vakarinėje Honduraso da
ly, staiga Įdubo geras plotas 
žemės. Žemė įdubo kelis šimtus 
pėdų gilumo. To apsireiškimo 
priežastis nežinoma, ir apielin- 
kes gyventojai labai išsigandę.

. ........ ........ ....................... .............. . ............................................................

Averescu serga
BUCHARESTAS, gruod. 

— Sunkiai susirgo buvęs 
manijos premjeras/ Averescu.

18.
Ru-

Užsimušė kritęs iš aeroplano
LYNGHBUiRG, Va., gruod. 

18. — Iškritęs iš aeroplano už
simušė Phineas Stevens, avia
cijos stotiės komisijos pirmi
ninkas.

STOKHOLMAS, Švedija, gr. 
18. Laikraštis Svenska Dag- 
bladet išėjo su sensacingais 
kaltinimais prieš sovietų val
džią. Laikraštis sako, kad Stok
holmas patapęs centras,ųš ku
rio sovietų valdžia šnipaujanti 
švedų kaimynus. Vienas sovie
tų laivyno attachč prikalbinęs 
vieną švedų rezervos karininką 
atlankyti Suomiją,
ir Daniją tikslu išgauti tų kra
štų militarinių paslapčių.

orvegiją

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausių patarnavimų pinigų 
siuntėjam s, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimų.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltų ii kitų 
miestų \

8. NAUJIENOS duoda visiškų garantijų už siunčia
mus pinigus, "kad bus išmokėti adresatui ar grųžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

» Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimų:

AUSROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUfIO APTIEK A. 233 E 115th Stnet 
TUPIKA1ČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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Jantiary 16,1928 ] Trečias Naujienų Kontestas Užbaiga Balandžio- 
April 30 d., 1928 m

Pereitas, Antrasis “Naujienų" kontestas, ryškiai įrodė, kad darbštus 
vyrai ir moterys veikdami “Naujienų“ konteste gali laimėti sau ne vien 
garbę ir pasididžiavimą savo darbo vaisiais, bet kartu laimėti milžinišką 
dovaną, kuri dešimteriopai atlygina kontestantui už jo triūsą. Pereitame 
Antrame "Naujienų“ konteste, 50 kontestantų laimėjo dovanas — auto
mobiliais, radiolais, pianais, parlor setais, deimantiniais žiedais ir “cash“ 
pinigais. Vieni iš kontestantų laimėjo gana stambias dovanas, nes jie 
įdėjo savo darbo daugiau, negu tie, kurie laimėjo mažesnes dovanas, — 
kiekvienas iš kontestantų laimėjo dovaną sulig savo įdėto darbo.

Sekami asmenys pereitame “Naujienų” konteste laimėjo stambias 
dovanas: Pranas Lukoševičius iš Cicero Paige automobilių, vertės $1,700; 
Povilas Milleris iš Chicagos — $900 “cash“ pinigais, Pranas Jurėnas iš 
Chicagos — Fordą automobilių vertės $600; St. Grištautas iš Detroit ir 
G. Lucas iš Chicagos — po $450 “cash“ pinigais; p-lė Viktorija Williams, 
Ig. Vierbella, A. Visbaras ir J. Grigaitis — po $300 “cash" pinigais. 
Taipgi laimėjo puikų Frizey parlor setą Joe Norkus iš VVestville ir W. H. 
Kelps iš Chicagos; Joseph MitcheU iš VVaukegano ir K. G. Urnežis iš 
Chicagos, laimėjo brangius deimantinius žiedus. Taipgi nemažas dova
nas laimėjo, vieni jų “cash“ pinigais, kiti jvariais daiktais: — • J. Tarvi- 
das. V. Sabaliauskas, K. Čepu kas, P. Gricius, M. Sturonas, F. Klikna, J.

š Chicagos ir J. Uktveris iŠ Cicero, K. Po- 
p-lė B. Vilimaičiutė iš Gary

Grušas, p-nia A. Rudiene visi 
eitis iš W. Pullman, J. Martin iš Kenosha

ŽODIS “NAUJIENŲ” DRAGAMS IR BUSI ANTIE MS ŠIO KONTESTO VEIKĖJAMS
kiekvienas jų gaus po Studebaker automoGilių vertės $1,800. Tas jiats 
Su Hupmobile Six automobiliu, — jį laimės visi kontestantai, kurie gaus 
40,000 balsų, kaipo antro laipsnio kontęstantai. Hupmobild Six automo- 
biliaus kaina yra $1,600. Kurie nenorės imti dovanas daiktais, galės 
gauti “cash“ pinigais. Sąlygos vienodos visuose laipsniuose.

Šiame “Naujienų” konteste bus dar ir todėl laimėti dovanas lengviau 
negu pereitame “Naujienų” konteste, kad apart “Naujienų“ prenumera
tos, skelbimų kortų, knygų kortų pardavinėjimo dar eina rinkimas gar
sinimų ų Lietuvių Biznio ir Informacijos Kuygą. Be tę, kontestantams 
bus išdalinta apie 30,000 balsų dykai, kad palengvinus darbštiems kon- 
tenstantams laimėti kuodidžiausias dovanas.

Pertat mes šiuomi kviečiame vyrus ir moteris Chicagoje ir iš yisų 
lietuviškų kolonijų Amerikoje apsiimti į kontesto dalyvius šiame Trečiame 
“Naujienų“ Konteste, idant padarytumėt naudingą darbą “Naujienoms“, 
ir sykiu sau laimėtumet stambias dovanas už įdėtą savo darbą laike kon
testo. Apie šio, Trečiojo “Naujienų“ Kontesto sąlygas skaitykite se- 

Naujienų“ Kontesto Taisyklės ir Nurodymai Kon- 
kontestantams, skaitykite tre-

ir p-nia Viktorija Kolas iš Indiana Harbor. Mažesnes dovanas laimėjo 
įvairiais daiktais, — radiolais, namų rakandais, auksiniais žiedais, gin
taro karoliais, auksiniais laikrodėliais, o kai kurie ir “cash“ pinigais: 
p-nia Iz. Sakalauskienė, p-nia S. Mikutaitis, P. Kalin, F. Andrijauskas, 
p-nia A. Vaitiekūnas, S. M. Šlageris, F. Kantenis, p-nia B. Stulpinienė, 
p-lė Uvick, p-nia B. šėrelienė, visi iš Chicagos. Iš kitų miestų — J. Iz- 
bickis iš Harvey, p-nia A. Atkočiunienė iš Roselando, p-nia B. Rumšieųė 
iš Roselando, p-lė A. Patrack iš East Chicago, J. Dauginis iŠ St. Char
les, V. Nainis iš Chicago Heights, p-ia E. Purenąs iš Aurora, A. Rudins- 
kas iš Cicero, W. Kosis iš Peoria, St. Žukauskas iš Wilkes Barre, p-ia M. 
Zabelskienė iš Mt. Greenvvood. Pereitame “Naujienų“ konteste kontes
tantams buvo išdalinta apie $10,000 (dešimts tūkstančių) vertės laimėtų 
dovanų įvairiausiais daiktais ar 
galima iškalno pranašauti laimes dar daugiau, negu pereitame konteste, 
nes sąlygos kontestantų veikimo šiame “Naujienų“ konteste yra daugiau 
pagerintos ir palengvintos dovanų laimėjimui, negu kad buvo pereitame 
konteste.

cash“ pinigais, šiame gi konteste,

šiame “Naujienų“ konteste, kaip ir pereitame, kontestantai laimės 
dovanas sulig balsų skaičiaus į atatinkamą laipsnį, neaprubežiuotas skai
čius kontestantų kiekvieno laipsnio gali laimėti dovanas. Pavyzdžiui, lai
mėti -pirmo laipsnio dovaną Studebaker automobilių, vertės $1,800, rei
kia gauti 13,000 gaisų, bet nors ir 10 kontestantų gautų' po 43,000 balsų, 

karną straipsnį
testantams”, o apie dovanas “Naujienų

Dovanos “Naujienų“ Kontestantams
Su gilia pagarba, 

“NAUJIENOS“, 1739 So. Halsted Street, Chicago, III

NAUJIENŲ” KONTESTO TAISYKLĖS IR NURODYMAI KONTESTANTAMS
Kontesto pradžia.

“Naujienų” kontestas prasidės Sau- 
January 16 d., 1928 m., baigsis 

Tęsis
šio- January ib u., 1928 n 
Balandžio-Aprl 80 d., 1928 
tris mėnesuis ir 15 dienų.

Kontesto dalyviai,
2. “Naujienų” kenteste gali dalyvau

ti kontestantais vien lietuviai, vyriai ir 
moterys, įsiregistravę į kontesto daly
vius ir kontesto manažerio pripažinti 
ir primti j kontesto dalyvius.

Kontestantų įsi registravimas.
3. Kiekvienas lietuvis, vyn.s ir mo

teris, norintis dalyvauti “Naujienų” 
konteste, pirma negu kontesto mana
žeris pripažins kontesto dalyviu, turi 
išpildyti registracijos lapą, kuris bus 
suteiktas iš “Naujienų*’ konvento Ue- 
partamento asmeniškai arba laišku. 
Grąžinus išpildytą ir savo a anka pa
sirašytą registracijos lapą atgal į “Nau
jienų’’ kontesto departamentą, jeigu 
kontesto manažeris pripažins kontesto 
dalyviu, kontesto dalyvis gaus iš kon
testo departamento reikalingas kvitas 
kuriomis galės užrašinėti “Naujienas,” 
pardavinėti “Naujienų” skelbimų kor
tas, “Naujienų” knygų kortas ir rinkti 
skelbimus j “Lietuvių Biznio ir Infor
macijų Knygą.-’ Reikalingos kvitos kiek
vienam pripažintam kontesto dalyviui 
bus prisiųstos neankščiau 5 dienas 
prieš kontestui prasidė.siant.

"Perfectus“ ir “non gradus“ 
kontestantai.

4. Kiekvienas “Naujienų” kontestan
tas gavęs nemažiau 1,100 balsų skaito
si “perfectus” kontestantais (pilni kon
testantai), nes jis gaus dovaną sulig 
Kautų balsų skaičiaus į atatinkamą 
laipsnį. “Non Gradus” kontestantais 
skaitysis tie, kurie surinks balsų ne
mažinus 400 ir nedaugiaus 1,099. “Non 
gradus” kontestantai (be laipsnio kon
testantai! gaus dovanas, bet ‘ non 
dus’’ kontestantų dovanų normą 
statys “Naujienų” kontesto vedėja: 
lig jų balsų skaičiaus. Kontesto daly
viais skaitosi visi tie, kurie nėra su
rinkę 400 halsų, jie dovanų negauna. 
Kiekvieno konteste dalyvio bus pra
dėti balsai skelbti ir paveikslai talpin
ti “Naujienose” kada , pasieks “non 
gradus” laipsnį.

Kontesto Laipsniai.
5. šiame, Trečiame “Naujienų” kon- 

teste yra Septyni Laipsniai. Kiekvie
no laipsnio kontestantams bus duoda
mos skirtingos dovanos sulig kontes
tanto pasiekto laipsnio balsais. Seka
mame skirsnyje yra vaizdžiai parodo
ma kiek kuriam laipsniui reikia balsų, 
kad laimėjus to laipsnio dovanas.

K ra
nu

$500

Laipsniai-Balsai-Dovanos.
6. Pirmo Laipsnio dovanų vertė $1,- 

800, reikia surinkti balsų 43,000,
Antro Laipsnio dovanų verte $1,600 

reikia surinkti balsų 40,000,
Trečio Laipsnio dovanų vertė $1,000, 

reikia surinkti, balsų 28,000,
Ketvirto Laipsnio dovanų vertė 

reikia surinkti balsų 15,000,
Penkto Laipsnio dovanų verte 

reikia surinkti balsų 8,000,
Šešto Laipsnio dovanų vettė 

reikia surinkti balsų 3,800,
Septinto Laipsnio dovanų vertė 

reikia surinkti balsų 1,100.

$100

$25.

Dovanos kontestantams
•Naujienų” kontesta.itai gali lai- 
net keli to paties laipsnio dova- 
Pavydiiui, jei penki kontestantai

mėti 
nas.
gauna po 40,000 balsų, jie visi pen
ki skaitosi antro laij snio kontes- 
t a ii tais ir visi gaunu lygias dova
nas po $1,600 vertės Hupmobile Six 
Panašiai eina visuose laipsniuose — ne- 
aprubežiuotas e kaičius kontestantų ga
li laimėti bile kurio laipsnio dovanas,

Dviejų laipsnių dovanos. 
, J* ’ ' V u8. Kontestantas gali laimėti nedau

giau 2-jų laipsnių dovanas. Pavyzdžiui, 
jeigu kontestantas Jonas gaunu 23,000 
balsi), jis laimi dvi dovanas — iš laips
nio ketvirto dovaną vert3a $500 ir iš 
laipsnio penkto dovaną vertės $250 — 
viso $750. Panašiai eina visuose laips
niuose. Kontestantai gali iš vieno lai
mėto laipsnio imti dovanas daiktais, 
o iš kito “cash” pinigais. Jeigu kon
testantas yra įsiregistravęs, kad laimė
tas dovanas ims “cash” pinigais, tai 
laimėjęs dvejas dovanas gali iš abie
jų laipsnių imti “cash’’ pinigais, arba 
iš abiejų laipsnių laimėtas dovanas ga
li imti laipsnių skiriamas dovanas daik
tais.

Dovanos daiktais i pinigais

9. Kiekvienas asmuo jsiregistruoda 
mas “Naujienų” kontestj dalyviu re 
gistracijos laipe pareiškia, kad ims do 
vanas daiktais ar pinigai. Jeigu kon 
testo dalyvis yra įsiregistravęs laime 
tas dovanas imti “cash” pinigais, ta 
pasibaigus “Naujienų” kontestui to 
kiam kontestantui bus išmokėta “cash’ 
pinigais, bet 30% mažiau, negu t< 
laipsnio gaunamų dovanų vertė daik 
tais. “Naujienoms” nėra skirtumo ai 
kontestantas laimėtas dovanas 
daiktais pilna verčia, ar grynais 
gaiš, bet 30% mažiau. Kadangi 
testaptams teikiamos dovanos — 
mobiliais, radiolais, pianais, parlor se
tais, deimantiniais žiedai ;, laikrodėliais 

ima 
pini- 
kon- 

auto-

ir 1.1, yra pėrkami iš krautuvių, ku
rios 30% ima garsinimais “Naujieno
se,” todėl ir nesudaro skirtumo kaip 
kontestantas įsiregistruos imti dova
nas — daiktais ar grynais pinigais. 
Bet “Naujienų” yra draugiškas pata
rimas kontestantams, kad geriau hu
tų jiems patiems, kad laimėtas dova
nas imtų daiktais, nes gaus 30% ver
tės daugiau, negu imdami pinigais.

Kas galima, o kas negalima.
10. Kontestantas įsiregistravęs imti 

dovanas daiktais, gali pakeisti, kad 
ims pinigais, bet pakeitimo bei pamai- 
nymo teisė priklauso “Naujienų” kon- _ 
testo vedėjui — tiktai jąm sutikus iš 
pinigų pamainoma į daiktus, o iš daik
tų j pinigus. Pakeitimo prašymą kon
testo manažeriui reikia priduoti nevė
liau Balandžio-April 15 dienai, 1028 
m. Kontesto dalyviai įsiregistravę do
vanas imti pinigais, jeigu gyvenimo są
lygos verstų, gali paduoti prašymą 
kontesto manažeriui, kad pasibaigus 
kiekvienam Tempui-periodui, butų jam 
teikiama avansų pinigais, sulig jo gau
tų balsų skaičiaus paskutiniame Tem
pą Aiškiau pasakius, kiekvienas kon- 
testan tas,registravęs imti dovanas* 
pinigais, gali paduoti kontesto maną- 
žeriui prašymą, kad manažeris ątsi- 
kreipusį kontestantą rekomenduotų 
“Naujienoms” finansuoti kontesto lai
ke sulig jo įdirbtų balsų skaičiaus.

Kontestantams kreditas balsais.
11. Už gautą metinį prenumeratorių 

“Naujienoms,” kontestantas gauna 90 
balsų kredito.

Už gautą “Naujienų“ prenumeratą 
pusei metų, kontestantas gauna 44 
balsus kredito. < S*

Už parduotą “Naujienose” skelbimų 
kortą kontestantas gauna 250 balsų 
kredito.

Už parduotą “Naujienų” knygų kor
tą kontestantas gauna 120 balsų kre
dito.

Už parduotus garsinimus į Lietuvių 
Biznio ir Informacijų Knygą kontes
tantas gąus balsų sekamai: už vieną 
colį 50 balsų kredito, už 3 colius 100 
balsų kredito, už penkis colius 150 bal
sų kredito, už 9 colius 180 balsų kredi
to, už pusę puslapio 250 balsų kredito, 
už 18 colių 360 balsų kredito, už visą 
puslapį 450 balsų kredito. Reiškia, 
gautoji “Naujienų” prenumerata, par
duota skelbimų korta su kuria pirkęs 
galės garsinties “Naujienose,” parduo
ta knygų korta su kuria pirkęs galės 
imti knygų iš “Naujienų’’ knygyno ir 
parduoti garsinimai į vienintelę Lietu
vių Biznio ir Informacijų Knygą — 
sudarys kontestantams balsus bei kre
ditą gavimui dovanų.

Kaina prenumeratos, garsinimų, 
i ' kortų. 1

“Naujienų” prenumeratos kaina 
tokia pat laike kontesto kaip ir 

Chicagoje ir j užsienį metams 
pu.^ei metų $4.00; visose Jung- 
Valstijose, Amerikoj (išimant 

kaina metams 
Naujienų”

bus 
dabar 
$8.00, 
tinėse 
Chicago) kaina metams $7.00, pusei 
metų $3.50; “Naujienų” pasiskelbimų 
kortos parsidavinės po $25.00, pirkėjas 
gaus $30.00 vertės garsinimų, knygų 
kortos parsidavinės po $10.00, pirkėjas 
iš “Naujienų” knygyno galės gauti 
■knyxų vertės $13.00; skelbimai j Lie
tuvių Biznio ir Informacijų Knygą gar
sinto jams eis sekamai: 1 colis $5.00, 3 
coliai $10.00, 5 coliai $15.00, 9 
$22.50, pusė puslapio $25.00, 18 
$36.00, visas puslapis $45.00.

coliai

Lygus ir nelygus balsai
kon- 

balsų 
skal

13. Už Chicagos rybų visiems 
testantams bus duodama lygiai 
už seną arba naują “Naujienų” 
tytoją — metinis 90 balsų ir pusmeti
nis 44 balsai. Chicagoje kontestantai 

..už naują metinį skaitytoją gauna 90 
ii* už pusmetinį 44 balsus, bet už 

iŠkolektavinią prenumeratos iš seno 
“Naujienų” skaitytojo kontestantas gaus 
44 balsus už metinį ir už pusmetinį — 
22 balsus. Seni “Naujienų’’ skaitytojai 
skaitosi tie, kurių vardai randasi “Nau
jienų” skaitytoji) sąraše. Už skelbimų 
ir knygų kortas, taipgi garsinimus j 
“Lietuvių Biznio ir Informacijų Knygą 
skaitysis' lygiai balsai kaip Chicagoje, 
taip ir už Chicagos rybų.

Aprubežiavimai.

j kortų 
kurių vardai ra- 

jteiktame sąraše. 
Naujienų” manažeris

14. “Naujienų” garsinimų kortos 
parsiduos be jokių aprubežiavimų už 
Chicagos rybų, bet Chicagoje “Naujie
nų” ofisas suteiks kiekvienam kontes- 
tantui sąrašą kai kurių firmų ar asme
nų, kuriems pardavimas garsinimų kor
tų bus draudžiamas ir “Naujienų” ge- 
neralis manageris pasilaiko squ teisę 
nustatyti skaičių pai”duodamų 
firmai arba asmeniui, ] 
sis kontestantams 
Taipgi generalis “ 
pasilieka sau teisę panaikinti bile ku
rio kontestanto parduotą skelbimų 
kortą bizniui arba asmeniui ir grąžinti 
pinigus skelbimų kortos pirkėjui, laike 
trijų dienų 
pinigų už 
“Naujienų” 
kad biznis

po pridavimųi kontestanto 
parduotą garsinimų kortą 

ofisui, jeigu pasirodytų, 
arba asmuo, kuriam korta 

buvo parduota yra aktyvus “Naujieno
se” garsintojas, bet per klaidą nebu
vo jo vardas bei ftma pažymėti ak- 
tyvųjų 
įteiktas

garsintojų sąraše, kuris buvo 
kontestanto žiniai.

Apie 30,000 balsų duodama kon
testantams dykai.

15. “Naujienų” konteatas dalomas į 
penkis Tempus-periodus. Kiekvienas Tem
pas turi po 20 dienų ir kožnam Tem
pe bus išdalinama virš 5,000 balsų dy- 
khi, tiems kontestantams, kurie bus įdir
bę puskutiniame Tempe nemažiau 4,000 
balsų. Balsai dalomi sekamai: pirmas 
daugiausia gavęs balsų paskutiniame 
Tempe gaus 2,000 balsų dykai; seka 
mas po pirmam — gaus 1,000 balsų 
dykai; sekamas po antram — gaus 800 
balsų dykai; sekarpas po trečiam — 
gaus 700 balsų dykai; sekamas po ket
virtam -— gaus 500 balsų dykai. Jei
gu rastųsi virš penkių gavusių daugiau 
4,000 balsų paskutiniame Tempe, jie 
kaipo mažiau' pirmųjų penkių gpvę bal
sų, gaus kiekvienas po 300 balsu dy
kai. Šitokioje tvaikoje kiekviename 
Tempe bus išdalinama virš pažymėtas 
skaičius balsų.

Tempų pradžia ir pabaiga.

16. Tempus Primum — pradžia Sau
sio 16 d., užbaiga Vasario 4 d. 1928.

Tempus Secundum — pradžia Vasa
rio 5 d., užbaiga Vasariu 24 d., 1928.

Tempus Tertium—pradžia Vasario 25 
d., užbaiga Kovo 15 d., 1928.

Tempus Quartum — pradžia Kovo 16 
d., užbaiga balandžio 4 d., 1928.

Teminis Quintum — pradžia Balan
džio 5 d., užbaiga Balandžio 25 d., 1928.

Reiškia visas kontesto laikas yra pa
dalintas j penkius Tempus. Kiekviena
me Tempe yra lygiai 20 dienų ir kiek
vienam Tempui pasibaigus, tie visi kon
testantai, kurie paskutiniame Tempe bus 
įdirbę nemažiau 4,000 balsų, gaus skirs
ny 15-me pažymėtą skaičių balsų dy
kai. Tempų laikas prasidės Sausio 16 
d., 1928 ir baigsis Balandžio 24 d., 
1928. Paskutinės šešias dienas Balan
džio mėnesio nėra skaitomos prie Tem
pų, kontestantams jos paliekamos 
snių išlyginimui.

Honoratų komisija.
17. Galimiems nesusipratimams 

tarpe pačių kontestantų arba tarpe 
testantų ir kontesto vedėjo, taip
prižiūrėjimui, kad kontestantų laimėtos 
dovanos butų tiksliai jiems išdalintos, 
yra skiriama Honoratų komisija iš tri
jų asmenų, tyrios reputacijos Chicago
je gyvenančių įžymesnių lietuvių.

Draudžiama.
18. Draudžiama po bausme pašalini

mo iš “Naujienų” kontesto, bile ku
riam kontestantui tiksliai kenkti kitam 
kontestantui rinkime. “Naujienų” pre
numeratos, pardavinėjime skelbimų kor
tų, rinkime skelbimų j Lietuvių Biznio 

rišti 
kori
jau

ir Informacijų Knygą. Prasikaltusio 
kontestanto pašąlinimo reikalą spren
džia kontesto vedėjas sykiu su Honora- 
tų komisija. Taipgi nė vienas kontes- 
tantas neturi teisės savo įdirbtų bei 
laimėtų balsų pervesti kitam kontes- 
tantui arba užleisti savo vietą, kaipo 
Kontestanto, kitam kontestantui sykiu 
su įdirbtais balsais.

Kontestantų galė
19. Kiekvienas “Naujienų” kontestan

tas, “Naujienų” kontesto manažerio 
pripažintas ir priimtas j kontesto daly
vius, turi pilno agento teises: rinkti 
‘Naujienoms” prenumeratą, kolektuoti 
prenumeratą iš senų skaitytojų, parda
vinėti skelbimų ir knygų kortas, rink
ti garsininimus i Lietuvių Biznio ir In
formacijų Knygą. Kontestantų skai
čius noaprubežiuojamas nei vienoje ko
lonijoje ir darbas kontestantams neski
riamas sulig kolonijų. Kontestantai y- 
ra laisvi darbo plano vykdime.

“Naujienų“ Kontesto manažerio 
galė.

20. “Naujienų” kontesto 
gali jam nepatinkamą asmenį nepriim
ti į kontesto dalyvius, taipgi gali kon
testo dalyvį suspenduoti, jeigu kontes- 
tanto bei kontesto dalyvio veikimas 
pasirodytų žalingas “Naujienų” bizniui. 
Suspenduoto kontestanto bei kc n testo 
dalyvio pašalinimo klausimą išspren
džia Kontesto Honoratų komisija sykiu 
su kontesto vedėju.

Maximum ir minimum balsai.
21. Kontestantas negavęs 400 balsų 

skaitosi tiktai kontesto dalyviu; gavęs 
daugiau 400 balsų, bet nedaugiau 1,099 
balsų skaitosi “non gradus” kontestan- 
tu; gavęs 1,100 balsų iki 43,000 balsų 
ir daugiau, skaitosi “perfectus” kon- 
testantas. Kontesto dalyvis gavęs ma
žiaus 400 balsų negauna dovanų; ‘‘non 
gradus” kontestantas gauna dovanas 
sulig gautų balsų skaičiaus kontesto 
manažerio nustatyta norma; “perfec
tus’’ kontestantai gauna dovanas sulig 
įdirbtų bei laimėtų balsų j atatinkamą 
laipsnį.

bei mote- 
dalyvauti 
Konteste,

Post Scriptum:
Kiekvienam lietuviui, vyrui 

riai norinčiam bei norinčiai 
šiame Trečiame “Naujienų” 
jeigu bot kuris čia pažymėtas bei esą 
mas sakinys nebūtų aiškiai supranta 
mas, malonėkite atsikreipti j* “Naujie 
nų” kontesto departamentą nesupran 
tarno klausimo paaiškinimui. “Naujie 
nų” kontesto manažeris kiekvienam ne 
suprantamą klausimą mielai paaiškins.

Pirmo laipsnio, gavusieji 
na Studebaker automobilių — 
derių, pilnai įrengtą sedaną.

LAIPSNIS
Antro laipsnio, gavusieji

LAIPSNIS PIRMAS—Dovanos vertės $1,800.
nemažiau 43,000 balsų kontestantai kiekvienas gau 
“The Commander,” penkių sėdynių, 4 durų, 6 čylin

LAIPSNIS ŠEŠTAS—Dovanos

ANTRAS—Dovanos vertės $1,600.
nemažiau 40,000 balsų konlestantai kiekvienas gau 

na Hupmobile Six automobilių, penkių sėdynių, 4 durų, 6 cylinderių, pilnai {reng
tą sedaną.

LAIPSNIS TREČIAS—-Dovanos vertės $1,000.
Trečio laipsnio, gavusieji nemažiau 28,000 balsų kontestantui, Kiekviena;; 

pasirinkti vieną iš čia esamų trijų dovanų:
1. Rezidencijos lotas, 30 pėdų pločio, Marąuctte apiclinkčje.
2. Kimbal grojiklis pianas.
3. Brunsvvick panatrope B tūbų radiola su graniafonu.

LAIPSNIS KETVIRTAS—Dovanos vertės $500.
Laipsnio ketvirto, gavusieji nemažiau 15,000 balsų kontestantai kiekviena;

Ii pasirinkti vieną iš čia esamų trijų dovanų:
j. Gulbransen pianas.
2. Antras klesos tikietas j Lietuvą ir atgal.
3. Trijų šmotų Frize? parlor setas.

LAIPSNIS PENKTAS—Dovanos vertės $250.
Laipsnio penkto, gavusieji nemažiau 8,000 balsų kontestantai, kiekvienas 

pasirinkti vieną iš čia esamų penkių dovanų:
1. Deimantinis žiedas, moteriškas su 11 deimantukų ir'6 Sapphirais.
2. Deimantinis žiedas, vyriškas,
3. Beinard upright pianas.
4. Atvvater Kent, 6 tūbų Pooley
5. Trijų šmotų Jacųuard parlor

vertės $100.
Laipsnio šešto, gavusieji nemažiau 3,800 balsų kontestantai, kiekvienas gali pa 

si rinkti vieną iš čia esamų šešių dovanų:
1. Moteriškas deimantinis žiedas su 2 Sapphirais.

2. Vyriškas deimantinis žiedas, (> deimantai iš šono ir Sapphiras viduryj.
3. Vyriškas laikrodėlis Elgin “Crushion,” 14k. 17
4. Brunsvvick phonografas Sivilio modelio.
5. Tudor komodč.
6. Radio Ereshman Masterpiecex6E9 modelio.

LAIPSNIS SEPTINTAS—Dovanos
Laipsnio Septinto, gavusieji nemažiau 1,100 balsų 

pasirinkti vieną iš čia esamų septynių dovanų:
1. Moteriškas laikrodėlis.
2. Vyriškas laikrodėlis.
3. Vyriškas žiedas žalio aukso, Rusiško Lapio, 14
4. Vyriška špilka; platino viršeliai 14 k. aukso, 1
5. Rankovių sagutės (Cuff Links) vyrafns, platino
(5. Bar Pin moterims, platino viršeliai.
7. Moteriškas žiedas, dviejų juodų Onyxų su deimantuku

akmenų, 6 adjustmentai

vertės $25.
kontestantui kiekvienas guli

deimantukas.
viršeliai su 2 delmantukais

deimanto svoris .45 karat.

modelio radio 
setas.

POST SCRIPTUM:
MTIDEUAKER automobiliai yru į 

W<*»t ąlNt Mt. Šitie tuitoiuoblllai yru 
ir visoje inncrĮkoniAlioJe iniblihujc.. 

11LTM0BILĖ Six automobiliui yra iinumi 
uutomobilat p&Mtiuruoju laku Įgijo dideli pupulanuna ............. ..... .............. ....... .. ..
imami iA H. BALZEkAN MOTO K MERVu'E, <1010 South Kedzle Avemie. Abi fiito« automobilių fir- 
moH turi dideli puaiaeklma lietuviuose už tai. kad kaip STUDEBAKER taip ir HUPMOBILE Six yra 
abieji pilnojo to žpdio prasidėjo labui geri automobiliai.

įvairus namų rakandui ir Kimball pianai yru imami iš rakandų firmos PEOPLES Fl'RNlTVRE 
CO., 102'4 Mo. Halsted Nt.. ir 4107 Archer Avė.

Radiolai, pianai ir kiti muzikaliai daiktui yba imami Iš muzikalių daiktų firmos — JOM. F. 
Bl'DRIK, 8117 No. Halsted Mt.

Auksniui ir deimantiniai dulktai yra imami Ii JOHN W00B and 8ON auksinių daiktų firmos 
kurios aktyviu atstovu Chcagoje yra JOM. F. Bl’DRIK, 3117 Mo. Halsted St.

firmos MILDA AI TO HALĖM. 800-8 
Jr turi ’ didelį/ pasisekimų lietuviuose

įeitos stambios lietuvių automobilių firmos, šitie 
lietuviuose kaipo grąžais ir stiprus karai —• 

Avenue. Abi Aitus automobilių fir-

GERBIAMASIS-J1:
Jeigu Tamsta nori įstoti j šitą “Naujienų” kontestą ir veikti laimėjimui dova

nų, daiktais arba pinigais, malonėkite tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti į 
“Naujienų” Kontesto Dep. Arba, jeigu Tamsta gyveni Chicagoje esate kviečiamas 
atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto Dep., 1739 So. Halsted St., sekamu laiku 
— paprastais vakarais nuo 5 iki 8 -vai., subatomis nuo 4 iki 6 vai., nedčliomis nuo 10 
vai. ryto iki 2-jų po pietų.

“Naujienų” Kontesto Dep 
1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.
GERU. KONTESTO VEDĖJAS

Noriu veikti šiame Trečiame “Naujienų” Konteste laimėjimui dovanų, pra
šau priimti mane j kontesto dalyvius ir suteikti reikalingas informacijas šiuo 
adreso:

Mano Vardus, Pavardė

Gatvė

Miestas Valstija

Telefonus
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Pavizdžiai Naujienų Dovanų Kontestantams
mos dovanos lotai

dieną, 1928

kon

8,000Kickvir nas
naują

puikųgauti

drožti,labai gražaus darbo. Frizey parlor setai yra imami iš Jos. F. Budrik, 3417 So. Kals
So. Halsted $250.00$500.00

Kiek

vienas

Nauj'.enų

CLGIN kontestan

gavęs

nemažiau

balsų1100

gali gauti kontestantas gavęs nemažiaujienų kontestantas

mote 1,100 balsų gali gauti šitąnemažiau 1,100vęs
rišką laik gali gauti šitąbalsų

Kaina karatoRusiško Lapio.vyrišką laikrodėli, gold

$25.00 $25.00Kaina

Kiek BLANKA
GERBIAMASIS-JI

23. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs ne
mažiau 1,100 balsų gali gauti šitą moterišką Bar

uoPin, platino viršelis. Kaina $25.00

Mano Vardas, Pavardė

Gatvėpaprastais va
ValstijaMiestas

Telefonas

vienas 
^Naujienų’’ 
kontes t a n-

ted St. Kaina

gavęs nemažiau 15,000 balsų

malonėkite tuoj išpildyti žemiau esamą kuponą ir prisiųsti “Naujienų” Kontesto Departamentui

20. Kiekvienas ‘Naujienų

ir4177 Archer Avė. Kaina

Bernard upright pianą, gero bal

vyrišką žiedą, žalio aukso,

19. Kiekvienas “Nau

nard up-right pianai yra imami

norės imti čia pažymėtų dovanų daiktais, tie galės gauti “cash” pinigais kontesto nustatyta tvarka

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

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

11. Kiekvienas 
testantas guvęs 
/balsų gali gauti 
dor komodę, 
dideliu veidrodžiu. Imami iš Pe- 
oples Fumiture Co. Kaina $100.00

testantas gavęs nemažiau

ir tvirtos konstrukcijos. Ber

nantieji Chicagoje kviečiami atsilankyti asmeniškai i “Naujienų” Kontesto Departamentą žemiau nuro-

balsų gali gauti puikų

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

Kontesto Dep 
alstėd St.,

antros klasos laivakortėmis į Lietuvą ir iš Lietuvos atgal. Kurie kontestantai ne-

Kiekvienas “Naujienų

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

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

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

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

24. Kiekvienas “Naujie
nų” kontestantas gavęs 
nemažiau 1,100 balsų ga
li gauti šitas vyriškas 
rankovėms sagutes (Cuffl 
Links),* platino priekis, 2 
deimantukai. Kaina $25.00

13. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs 8,000 bal
sų gali gauti Šitą puikų, 
moterišką deimantinį žiedą 
su 11 deimantukų ir 6 Sap
pharais. Kaina $250.00

6. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas

Frizey parlor setą. Seto f rėmai rankomis

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

“Naujienų” kon- 
nemažiau 3,800 

naują gražią Tu- 
gerai padarytą su

Visi “Naujienų” draugai norinti pasidarbuoti “Naujienų” labui ir sau dovanas laimėti—esate nuo

1739 So
Chicago, III. x
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu veikti šiame trečiame “Naujienų’’ konteste laimėjimui dovanų, 
šau priimti mane j kontesto dalyvius ir suteikti reikalingas informacijas 
adresu:

field. Kaina .... $25.00

14. Kiekvienus 
testantas gavęs 
balsų gali gauti 
ką deimantini 
svoris

tas gavęs 
nem a ž i a u 
1,100 balsų 
gali gauti 
šitą vyrišką 
špilką, pla
tino, 14 ka
rato, balto 
a (u k s o. 
Kaina $25

12. Kiekvienas “Naujienų kontes
tantas gavęs nemažiau. 8,800 balsų 
gali gauti Radio Freshmans Master- 
piece 6F9 Modelio — pilnai įreng
tą Radio. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina ..........   1000.00

‘Naujienų” kon- 
nemažiau 8,000 
itą puikų vyriš- 

žiedą, deimanto 
Kaina ......  $265.50

8. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti šitą Atwater 
Kent, 6 tūbų Pooley modelio, pui
kų, naują Radio. Atwater Kent 
radiolai yra imami iš Jos. F. 
Budrik, 3417 So. Halsted St Kai
na ................................... $250.00

9. Kiekvienas “Naujienų’’ k< ntestantas gavęs nemažiau 8,000 balsų gali gauti šitą puikų, naur 
ją Jacųuard parlor setą, 3 šmotų su gi’ažiai išdrožinėtais fremais ir apverčiamomis paduŠkaitėmis. 
Jacųuard parlor setą5 yra imami i'; Peoples Fumiture Co., 1922 So. Halsted St. ir 4177 Archer Avė. 
Kaina ........................................................................................................... •’...........................  $250.00

I. Kiekvieną* “Naujienų” koiiestantus gavęs nemažiau 43,000 balsų, gali gauti Sitų puikų, nau
ją 192* metų pilnai jrengtą STLDEBAKER automobilių “The Cottimatldcr/’ 6 cylill(ičril), 5 pilSft* 
žievių ir j durų Sedaną. Studėb: ker automobiliui yru imami iš MILDA AUTO SALES, 806'8 VVest 
31 st St., Chicago, III. Kaina ...t................................. ......... .........................................................    $i,7W».oo

‘Naujienų” kon- 
nemažiau 15,000 
šitą puikų, nau-

Kiekvienas konteatantan g-avęs nemažiau -10,000 balsų

ją 1928 metų pilnai įrengtą HUPMOB1LE SIN automobilių, 6 cylinderių, 5 
sedaną. HUPMABILE S1X automobiliai yra imami iš R. HALZEKAS MOTOR SERVICE, 6012 
South Kedzie Avė., Chicago, 1)1. Kaina ........ '.........■.................................................................................... $1,575.00

testantas gavęs 
balsų gali gauti 
ja GULBRANSEN Registruojan
ti Pianą — geros išdirbystės. 
Gulbransen pianai imami iš Jos.
F. Budrik, 3417 So. Halsted St.

$500.00

3. .Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs 
nemažiau 28,000 balsų gali gauti šitą puikų, 
naują KIMBALt pianą su vėliausiais ir geriau- 
niaiR pagerinimais. KIMRAU. pianai ir kiti 
visi namų nika»<lai konteatanlų dovanoms yra 
imami iš PEOPLES FURNITURE CO.. 1922 
South Halsted St. ir 4177 Rrcher Avė. Kimball 
piano kaina ........................ '....................  $975.00

4. Kiekvienas ‘Naujienų” kontestantas 
gavęs nemažiau 28,000 balsų gali gauti 
šitą puikų BRUNSVVICK Panatrope, 8 tū
bų, kuriame yra sykiu brangus fonogra
fas ir Kalio be baterijų, be vielų, va
romas elektros spėka. Brunswick Pana- 
tiopai ir visi kiti muzikaliai daiktai apart 
Kimball pianu yra imami iš JOS. F. 
BUDRIK, 3417-21 South Halsted St., Chi
cago, 111. Kaina šito Brunswick Panatro-, 
pe pilnai įrengto ........................ 81,000.001 Kaina
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AVANTIUR1ZMĄS IR 
DEMOKRATIJA.

mą.
socialistu ir

'lokiu antgalviu tilpo “Lietu
vos žiniose”, lapkričio 25 d., 
straipsnis, kuris dkamba taip:

Sąryšy su Lietuvos emigran
tų kongresu Rygoje, spaudoje 
ir visuomenėje pasklydo įvairių, 
labai abejotinos vertės gandų 
apie buv. Seimo nario Plečkai
čio “aliansą” su Lenkijos val
džia dėl bendro žygio “atstaty
ti Lietuvoje demokratybę”.

Pasakojama ir rašoma, neva 
Lenkijos valdžios pagalba so- 

. cialdemokratas Plečkaitis yra 
KOVA DEL KOALICINĖS VALDŽIOS LIETUVOJE jau “sukūręs vyriausybę” ir su 

tankais ir panašiais z pabūklais 
žygiuosiąs į Kauną.

Plečkaičiui laimėjus, busian
ti sudaryta unija su Lenkija ir 
t. t. Trūksta dar, kad minėtieji

Š8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.

Entered ai Second Claaa Matter 
March 7th. 1914, at the Post Ot/ice 
of Chicago, m., undar the act of 
March 8rd 1879.__________________

Naujienom eina caedian, ilakiriaet 
Mkmadieniua. Leldtla laujieni Ban- 
drori, 1789 So. Halated St., Ciūcago, 
111 - Talefonae: Hooaevelt R5IM

Už«imokėjimo Kalnai

Chicagoja — paltu:
Metam* t ---- -----
Putai nintK --------------------
Trims tninaalams
Dvlam mlnaaUms------------
Vienam tueneaial 

Chicagoje per neftiotojuei
Viena kopija ............. .............
Savaitei ...
Minėsiu!_________ —...... .

Suvienytose Valstijose, ao Cbicagoje. 
pattai

Metams —...... -—.—------  |7DC
Pusei .netg ... ........................  8.k(>
Trims minesiams 1.76
Dviem minesiams ... ................ 1.26
Vienam minėsiu!------—___ __ .76

Lietuvon ir kitur uisleaiausei 
(Atpiginta)

Metams __________ ____—___ $8.00
Pusei metg ---------------- 4JK)
Trims ivlnesirma ------—------ 1.M

“Naujienų” korespondentas praneša iš Kauno įdo-1 
mią žinią, kad krikščionys demokratai padarė sutartį Į 
su vai. liaudininkais bendrai siekti prie įsteigimo koali
cinės valdžios, kurios uždavinys butų atstatyti Lietuvo- gandai perskirtų Plečkaitį su 
je demokratinę tvarką “ne tik iš formos, bet ir iš žmona ir apvesdintų su Pilsud. 
esmės.” Prie šitų dviejų partijų prisidėjusios ir ukinin- ~ A___ ...
kų sąjunga su ūkininkų partija. -

Kad šita žinia teisinga, matyt iš tik-kų atėjusių patarlėJ
L. Žinios” lapkričio

/

Pas mus yra nemaža žmonių, 
kurie tiki gandais, laikydamos 

“credo, quia absur- 
Lietuvos laikraščių. “L. Žinios” lapkričio 29 d. rašo, dum ėst”. Tačiau tie žmonės 
kad pas Smetoną buvę atsilankę politinių grupių atsto- nekalti, kad jie nustojo jiolitiš- 
vap 'kos nuovokosf . Seimo nėra, mi-

"Praėjusį šeštadienį išsiaiškino galim"X tineai- T'*1**™’ neJcidžia: 

ryti koaliciją is valst. haud., uk. s-gos, krik, dem 11 kokiomis sąlygomis nepasiduoti 
uk. partijos. Tą pačią dieną vakare šios partijos1 gandams? 
įteikė Respublikos Prezidentui motyvuotą pareis-! 
kimą raštu. Sekmadienio vakare koalicijos sudary
mo klausimu įvyko minėtų grupių atstovų pasikal
bėjimas pas Respublikos prezidentą.” 
Pasikalbėjime dalyvavę iš valdžios pusės Smetona, 

Daukantas (!) ir Musteikis (vid. reikalų ministeris), o 
iš koalicinių grupių pusės Lašas ir Dailidė (vai. liaud.), 
Krupavičius ir Bistras (kr. dem.), Mikšys (uk. sąj.), 
Skipitis ir Petkevičius (uk. part.). Smetona principe 
sutikęs su koalicijos reikalu, bet pasiūlęs opozicijos par
tijoms smulkiau išdėstyti savo programą.

Bet tiek to.
Normališkomis sąlygomis 

kiekvienas tuojau pasistatytų 
klausimą, ar yra pagrindo nu
rodytais gandais ir pletkomis 
tikėti ir kitus gązdinti. Ar ga
limas daiktas, kad socialdemo
kratas Plečkaitis kaž kur Len
kijoje organizuotų lenkų impe
rialistų lėšomis “vyriausybę” 
ir eitų su legionikais Lietuvon 
“demokratijos atstatyti”?

J tai, sveikai galvojant; gali-
Ant rytojaus įvyko antras pasikalbėjimas, kuriame limo duoti tik neigiamą atsaky- 

iš valdžios puses dalyvavo ir Voldemaras. Koalicinili 
partijų vardu kun. Krupavičius įteikė Smetonai atsaky
mą raštu į jo klausimus apie naujos vyriausybės suda
rymą ir jos programą.

“Atsakyme”, rašo “L. Ž.”, “buvo pabrėžta, kad 
koaliciją reikėtų daryti kuo plačiausią, pradedant 
nuo tautininkų (!), baigiant kairiomis valštybiškai 
nusistačiusiomis grupėmis.” 
Bet ir šitas pasikalbėjimas pasiliko 

Valdžios atstovai pareiškė, kad pavojai 
taip dideli, kaip opozicija mano, ir kad 
konferenciją vyriausybę perorganizuoti

Nes, arba Plečkaitis lieka didėja. Nuostolių daug esama, 
kaip socialistas, bet juk kova^be aukų nėra ga- 

negali dėtis prie imperialisti- Įima.
nės avantiūros, arba jis pasida-1 
rė paprastu avantiūristu ir ne- 
sąmonigu svetimos valstybės 
agentu.

Jau nuo senai visur virto re
voliucinės etikos dėsniu princi
pas griežtai atmetąs svetimų 
durtuvų pagalbą, visviena, ar 
jie butų pavadinti raudonais, 
ar baltais, pagaliau žaliais.

Sunku daleisti, kad marksi- 
ninkas Plečkaitis Markso obalsį 
“darbininkų išsivadavimas yra 
jų pačių darbas” pakeistu kitu, 
maždaug šitaip skambančiu 
“Lietuvos demokratinė tvarka 
turi būti atstatyta dvarininkų 
Meištavičiaus ir Nezabitausko 
durtuvais”

Iš kitos pusės, kokia ateitis 
butų tos “demokratijos”, kuri 
lauktų išganymo iš svetimų 
durtuvų.

Joks tikras demokratas, vis 
tiek, ar jis buvo liberalas, ar 
socialistas, negalėjo pateisinti 
Kapsuko žygio į Lietuvą su lat
vių - rusų - kiniečių “socialisti- > 
ne armija”, 1919 m.

Todėl aišku, kad Plečkaiti:; 
kaipo socialdemokratas jokių 
sąjungų su Lenkijos valdžia 
daryti negali, o už tai, ką daro 
įvairaus plauko avantiūristai, 
Lietuvos demokratija jokios 
atsakomybės neprisiima.

Bę reikalo “Lietuva” ir “Lie
tuvis” stengiasi prie visokio 
avantiūrizmo prikergti ir de
mokratiją. Avantiūros nėra tik
rosios demokratijos kovos prie
monė. Visų šalių demokratija 
remiasi liaudies pasitikėjimu, o 
ne avantiūristų sumanymais.. 
Demokratijai, visi avantiūristai 
yra lygus ir ji niekados neis jų 
pėdomis, vis tiek kokia skrais- 
ste jie save dengtų.

Vardan greitesnio savo idea
lo įvykdymo demokratija turi 
tik nuo visokių avantiūristų at
siriboti.

Koalicija demokratinei tvarkai atsteigti
(Musų specialio korespondento.)

Kaunas, lapkričio 30 d., 1927 
m. — Musų gyvenimas yra pil
nas visokių keistenybių ir ne
laukiamų įvykių. Spėju, kad 
iki šį laišką jus gausit, jau bus 
jus pasiekę įvairiausi gandai. 
Neturiu tikslo aš čia juos at
šaukti ar patvirtinti, nes iki 
laišką gausit ir vėla viskas ga
li virsti kitaip: tas, kas vakar 
buvo netikėta, gali virsti tikru
ma, ir antraip.

Jau andai rašiau, kad mes 
stovim angoje visokių galimu
mų. Bet šiandie man visai ne 
tas rupi, apie ką visais paša
liais kalba, o kitkas. Noriu bent 
keliais žodžiais nušviesti, kuria 
kryptimi dabar eina visuome
nės persitvarkymas ir persigru- 
pavimas. O daug kas naujo įvy-

Iš Vengrijos pabėgo Rusijon, gelbėdamasi nuo kru- ko.

be rezultatų, 
valstybei nesu 
prieš Genevos 

esą nepagei-

Ir taip, Voldemaras su Smetona užsispyrė kad ir 
čia dar taip neįsileisti valdžion kitų partijų tuo momen
tu, kai tautų sąjunga rengėsi spręsti Lietuvos-Lenkijos 
ginčą Genevoje! Tautininkai, vadinasi, būtinai norėjo 
tą dalyką atlikti vieni. Ar tai ne keista?

Dabar klausimas, ar jie norės vieni imti atsakomy-- 
bę už susitarimą su Pilsudskiu?

BAISI TERORO AUKA

vinojo Horthy diktatūros, kairioji socialiste Irma 
Mendel. Bet nuo vengriško vilko bėgdama, ji užbėgo ant 
rusiško lokio. Sovietų ^žvalgyba ją suėmė ir apkaltino,' 
kad ji esanti Vengrijos “šnipas”.

Irmos Mendel draugai kreipėsi į bolševikų valdžios 
pasiuntinį Vienoje ir aiškino jam, kad Irma Mendel yra 
nekalta, ir pristatė dokumentus apie jos asmenį.

Krupavičius ištiesė rankų 
liaudininkams.

Ne taip senai butų vargu kas 
patikėjęs, kad visos partijos, 
kurios neįeina į dabartinę vy
riausybę, gali surasti bendrą, 
jas visas vienijančią giją. O 

Tečiaus niekas negelbėjo. Nelaimingoji auka, pate- betgi taip įvyko. Kunigas Kru-

Krikdemai suprato darę klaidas.

Taigi, krikščionys demokra
tai dabar supranta ir prisipa
žįsta seniau darę klaidas ir da
bar nori jas atitaisyti. Geriau 
vėliau, negu niekad!

Matote, kokia plotme dabar 
vystosi mūsiškis gyvenimas. Ar 
tai nuoširdus krikščionių demo
kratų žinksnis? Politika tai 
kompromisas, ir tiek jų tas žink
snis yra nuoširdus, kiek juos 
verčia tai daryti gyvenimo apy- 
stovos. Viena reikia krikščio
nims demokratams pripažinti, 
tai kad jie šią valandą tikrai 
iš širdies nori grąžinti demo
kratinę tvarką. Be jos jie sa
vų pozicijų negali išlaikyti ir 
neturi kuomi remtis. Ir viso to 
pasėka tai jau prasidėjusi krik
ščionių demokratų — emigraci
ja. Vienas jų žymesniųjų lyde
rių, daktaras Bistras, ne savo 
noru išdūmė į užsienį... o kiti 
jau neteko laisvės...

Kaip gyvenimas toliau 
^sis, spręskit patys.
Socialdemokratų įtaka 

auga.
Vadinasi, tautininkai

vieni liko, ir tiek viskas kompli
kuojasi, 'kad maža vilties bė
ra jiems susirasti sau pritarė
jų.

Socialdemokratai yra pareiš
kę, kad jie, kaip ir visuomet, 
stovėjo ir stovės Lietuvos ne
priklausomybės sargyboj 
griežtai nusistatę prieš bet 
rią intervenciją, visviena
kiais obalsiai ji butų daroma. 
Mat, socialdemokratus norėjo 
išprovokuoti, buk jie, esą, norį 
išorine |>agolba atstatyti demo
kratinę tvarką. Karštagalviams 
nusipolitikavusiems avantuiri- 
ninkams tas^^pcialdemokratų 
pareiškimas netinka, nes, mat, 
yra
visiškai sulikviduoti. Dabar 
daug kas rankas nuleido ir lu
pas prikandę tyli.

Taigi, mes gyvi ir krutam ir 
dar kaip! Socialdemokratų ei
les auga, įtaka visame krašte Lietuvoj. Lietuvoje

vys-

kraštc

vienui

Visai mes nesusivaikom, kaip 
jus gyvenat, jokių žinių iš jus

neturim.
gyvenimas mums svetimas, 
venam nelyginant maiše, 
kios jau musų gyvenimo 
nos...

Ir bendrai užsienio' Austrijos studentų socialistų— 
gy socialdemokratų. Taipgi trum- 
To pai, bet karštai konferenciją 
die- sveikina Lietuvos politinių emi

grantų vardu drg. AnceviČius.
__ ■ Gana įdomus buvo praneši-

TARPTAUTINĖ PABALTĖS VALSTYBIŲ į dentų socialistų gyvenimo. Tai, 
z**t« 7 galima sakyti, pati įdomiausia 

STUDENTŲ SOCIALISTŲ KONFERENCIJA lko,,ferenciJos ,|a|i«- »»•
• ___ 2 įnešimų paaiškėjo, kad stipriau-

,, , • , 4 ™ . šiai studentai šiuo laiku yra
km, kad Ancevičms ir Plečkai- susiorganizav ir veikia Vokie- 
tis jau pardavė Lietuvą len-ų..^ jr Latvjjoj Jatvj 
kaina, šmme trumpame apra- džiuj vjen tįk gtudentai 
syme žmoma, yrasunku j ciaIdemokratai turi apie 260 
mianėiai visą aprašytą nors ta.-. organi2llotų narių Vokietioj 
padaryti butų galima. Visą lai-jnet 3>000 Taipgi nemažai Len- 
ką .k. pat Tariu buvo kalbamu Bwe mažiausiaj bug ,..g. 
apie politišką Lietuvos Padet!|t neg čja sttudent gocja|. 
ir informuotasi iš Ancevičiaur. 
apie tariamąjį lenkų puolimą. 
Pasirodo, kad tai yra tik fašis
tų valdžios paleisti baubai, kaip 
jie buvo paleisti, kada fašistai 
darė perversmą ir apgavo ka
riuomenę. Deja, šiuo laišku ne-1 
galiu tamstų Redakcijai pasiųs-; 
ti porą egzempliorių “Pirmyn”,. 
kur šie dalykai yra gana aiš-' 
kiai nušviesti. Aš tikiu, kad šį 
laikraštį tamstos anksčiau ar 
vėliau gausite.

Mes jau Tartu’ose
kuris koordinuoja 

studentų socialistų 
renka informacines 
palaiko tarp savęs

kusi į Ge-Pe-U nagus, tapo pasmerkta mirčiai ir — su
šaudyta !

ROLAND HOLST ATSISVEIKINO SU MASKVA

pavietus, ne taip senai pludęs 
(liaudininkus, vadinęs juos “be
dieviais”, dabar ištiesė jiems 
ranką ir į talką pasikvietė. Pa
miršo visa, kas seniau buvo, ir 
vien tik gerus nuopelnus liau- 

socialistiniame dininkams sumetęs jų pasiryži
me ginti konsfituciją, sudarė 
su jais sutarti vieniems neiti į 

r vyriausybę, ir dar daugiau, su-

Kitąsyk labai pagarsėjusi Europos 
judėjime Holandijos rašytoja Roland Holst, kuri paskui 
buvo pasidarius karšta Rusijos bolševizmo šalininkė,.- 
nutarė pasitraukti iš komunistų partijos ir kominterno. rado galimu ateity visišką ben-

Savo nutarimą p-ia Holst išdėstė ilgam laiške, ad- dradarbiavimą ir demokratinę 
resuotam Maskvos internacionalui. Ji sąko, kad Rusi-'lva,ką atstattyti ne tik iš for- 
jos komunistų partija, išmesdama Trockį, Zinovjevą irjmoIs\!>et il is. esaičs* 
simtus kitų senų partijos narių, paneigė nuomones lais-' liaudininkili> krikščionyS dL.ni0_ 

,vę. Apie komunistinių partijų ateitį rašo taip: kratai, ūkininkų sąjunga ir ūki-
“Dvasios smaugimas, stoka kritikos ir minčių ninku partija. Mėginta įtraukti 

kovos sustabdys visokį plėtojimąsi komunistų par- ir socialdemokratai. Ką gi, so
ti iose” * '' cialdemokratams palieka tik
Tokiame laisvės ir proto kapinyne Rolaml Holst ne- ^Xs'^o^XSUvXu; 

benorint! daugiaus būti. Ji nesiliausianti daibuotis dai- žinoma, kad socialdemo- 
bininkų klasės ir žmonijos išvadavimui, bet ne komu- kratai ją remtų ir gal duotų 
nistu partijoje! net savo atstovą.

ir 
ku- 
ko-

mėgę j ų socialdemokratus

(Musų specialio korespondento)
TARTU, Estija, 27 d. lapkri

čio, 1927 m. Čia daugfausiai 
aprašysiu musų kelionės įspū
džius ir konferencijos darbus. 
Korespondenciją pasiunčiu 
“Nauj.” Redakcijai iš Tartu 
miesto, kur dabar vyksta mi
nėta studentų socialistų konfe
rencija.

Tradicinis suvažiavimas
Jau ne nuo šių metų sten

giasi palaikyti tarp savęs ry
šius Pabaltės valstybių studen
tai socialistai — socialdemok
ratai. 1925 m. Rygoj įvyko pir
masis studentų socialistų su
važiavimas. Tame suvažiavime 
buvo nutarta įsteigti ir įsteig
ta Biuras, 
Pabaltės 
veikimą, 
žinias ir
draugiškus santykius kovoje už 
demokratiją, darbo liaudį ir so
cializmo įgyvendinimą. Rygoj 
buvo priimti Centralinio Biur(> 
įstatai ir išrinkta vykdomieji 
organai. Pirmininku buvo iš
rinktas latvis A. Celmįn ir sėk- 
retorium—J. Kalniu. > Suva
žiavimai buvo nutarta šaukti 
kas antri metai. Na, štai šie
met įvyksta suvažiavimas-kon- 
ferenciją Tartu mieste. Kaip 
praeitanie,- taip ir šiame suva
žiavime dalyvauja atstovai nuo 
studentų socialistų organizaci
jų iš Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Lenkijos. Suomija neda
lyvauja ir tik atsiunčia konfe
rencijai draugiškus pasveikini
mus.

Mes važiuojam
Važiuoti į konferenciją jau 

iš Kauno mums . buvo daroma 
didelių trukdymų. Tiktai per 
labai dideles pastangas pavyko 
išgauti musų ekskursijai liudy- 
mas deliai 10 asmenų važiuoti 
papigintu geležinkelio tarifu. 
Visi dešimts ekskursantų yra 
Kauno universiteto studentų 
socialistų organizacijos “žaizd
ras” nariai. Ekskursijai vado
vauja drg. Kapustinskas.
Dainuodami, protarpiais skan- 

dalindami, protarpiais rimtai 
tardamiesi, pasiekėm Latvijos 
sieną. Čia mums padarė gana 
švelnų patikrinimą, ar neveža
me kontrabandos, ir mes įva
žiavom į Latviją. Jau pirma
me latvių stoties knygyne ga
vome nusipirkti “Liaudies Bal
są”, kurį leidžia Latvijoj musų 
politiniai emigrantai. Visi skai
tom. Ir* darosi kaž kaip keista. 
Juk jeigu taip Lietuvoj, tai 
tuoj ištremtų į Varnių kon
centracijos stovyklą arba net 
sušaudytų. O dabar niekur nie
ko.

Mes išvažiavom lapkr. 25 die
ną. Vakare buvom Rygoj, čia 
mus labai nuoširdžiai sutikp 
Latvijos studentai socialistai, 
nes su jų kandidatais susitarta 
kartu į Estiją važiuoti. Mato
si pažįstami iš 1925 m. konfe
rencijos dalyvių veidai. Kalba
mės rusiškai arba vokiškai. Vis
kas malonu, širdinga. Nueinam 
į įstaigingą studentų 
pavakarieniaujam .ir 
atgal į stotį. Stoty, 
jau atvyko delegatai
jos. Sveikinamės. Pasirodo, kad 
kartu su jais atvyko ir lietuvis 
emigrantas, buvęs “žaizdro” 
draugijos pirmininkas ir žy
mus sicialistų veikėjas jauni
mo tarpe stud. Pranas Ancevb 
čius.

Apie Praną Ancevičių
Pranas AnceviČius lietuvių 

emigrantų tarpe dabar žymi 
persona. Jis yra redaktorius 
Vilniuj leidžiamo laikraščio 
“Pirmyn”, kuris stengiasi su
spiesti visus emigrantus ir pri
rengti juos kovai

valgyklą, 
drožiam 

pasirodo, 
iš Lenki-

su fašizmu 
fašistai rė

demokratų organizacija teturi 
21 .narį. Narių negausumo 
priežastimi, sako, esą tas, kad 
studentai yra išsidalinę i labai 
smulkias organizacijėles, ku- 

I rios nepajėgia sudaryti stipres
nės, patogesnės vienumos.

Su dideliu susidomėjimu bu- 
’ j vo sutiktas Lietuvos studentų 

soc. delegacijos pranešimas, 
“žaizdras” turi 60 narių, bet 
be •abejonės turėtų daugiau, 
jeigu butų normalus laikai. Gi 
dabar kai kurie nariai yra 

Kai atvažiavom j .Tartų, bu- areštaoti. vienas sušaldytas, o 
x ™ j nuo kai kurių yra paimti pasi-vo jau rytas. Mus dar riuo šie- J * 1

nos pasitikę estų draugai išly
dėjo po butus ir leido keletą 
valandų ramįai užmigti. Nes iš < 
kelionės, kad ir ne taip jau tp-!uwųV 
limos, mes buvom gana geroka1 
išsiilgę miego.1 Sukilę ir susirin
kę į upiversiteto rumus, visi 
susipažinom su maloniais estais 
draugais sdčiąlistais ir pradė
jome darbą. Be reikalo neapra- L .. n .i kankamas.šinedamas smulkmenų, paduo-l 
du ištisai konferencijos 
ramą, ir šalę to pažymėsiu kai 
kuriuos įžymesnius įvykius ir

•I

žadėjimai, kad nebedalyvaus 
“politiniame” gyvenime. Reikia 
tiesų sakyti, Lietuvos stud. soc. 

’ delegacija atrodė esanti silp- 
i savo intelektualinėmis 

pajėgomis, negu kitos. Bet jei
gu mes atsiminsim, kad visi 
geriausieji ir gabiausieji veikė
jai yra atitraukti nuo bendro 
darbo, tai pateisinimas bus pa-

i Baigiant šios dienos darbus prou-:
pasako kalbą Vokietijos ir Aus
trijos stud. soc. atstovas. Jis 

. . x A x sako, kad veikiai ateis metas,tai, ka pranešė atstovai iš at-», , . ... ... i x ui kada visų aukščiau minėtų val-skirų valstybių. *stybių studentai galės skaitlin-
, 26d-1‘9’kr- 1927,m- 6,valan- giau susitikti, painformuoti 
dą. Sutikimas a vy s ančių e- kuOp|agjausįaj jr bendromis pa-
legatų.

10 v. Miesto apžiūrėjimas.
Zoologijos instituto 
Universiteto trobesių 
Universiteto bibliotekos 
Studentų namų.

2.
3.
4.

i jėgomis žengti prie socialistinės 
tvarkos. Vokietijos ir Austri
jos gausus socialistų studentų 

būriai visada bus 
sargyboje ir net 
būtinam reikalui, 
tos pagalbos bus

l ir darbininkų 
demokratijos

. . ,, ,, i padės, esant12 v. Konferencijos atidarymai, įjems
1. Atidarymas — Centr.

Biuro pirmininkas Celmin. 2.
Organų rinkimas. 3. Sveikini
mai.

16 v. Bendras susirinkimas.
L Pranešimas apie Centr 

Biuro veikimą. 2. Pranešimai iš 
atskirų valstybių.

3. Papildymas ir pakeitimas' 
statuto.

18 v. Studentų choro koncer
tas universiteto salėje.

27 d. lapkr
susirinkimas. pirmoji.

1. Socialistų studentų orga- buvo paskaitos, 
nizacijų uždaviniai.' Ref. Ko- daVė progos išnešti 
pankevič (Lenkija).

kurie 
reikalingi.

Tuo pasibaigė pirmosios kon
ferencijos dienos darbai. 8 v. 
vakaro visi konferencijos daly
viai turėjo laimės pasiklausyti 

J be galo gražaus ir tiesiog jau- 
; dinančio estų universiteto stu- 
I dentų choro dainavimo.

Antroji diena
27 d. lapkr., t. y. antrą dieną 

konferencija jau nebe tiek in- 
9 vai. Bendra i teresavo susivažiavusius, kaip 

Šiandien daugiausiai 
kurios puikiai 

atatinka- 
• mas ę-ezoliucijas. Bet visus be

2. Akademinis ir visuomenis galo džiugino toji dvasia, kuri 
darbas. Ref. Celmin (Latvija), viešpatavo tarp delegacijų at-

3. Studentų socialistų veiki- stovų ir estų 
mas už universiteto sienų. Ref. Gana įdomus ir visų 
Dr. Audowa (Esfija).

15 vai.

stud. socialistų, 
sekami 

buvo santykiai tarp Lenkijos 
ir Lietuvos studentų. Mes ga-

1. 'Valstybės idėja marksizmo vom įspūdžio, kad su darbinin- 
idealogijoj. Ref. doc. Treiberg kiškaja 
(Estija).

2. Rinkimai. __ _ _________ __ ,
’ 3. Konferencijos uždarymas. gjr(fys buvo jos atstovai stu-

19,30 v. Draugiškas pasi- dentai socialistai. Bet su šių 
linksminimas.

Lenkija galėtumėm 
puikiausiai susitarti, jeigu ji 
butų taip nuoširdi, kaip nuo-

Bet su šių 
dienų Lenkijos imperializmu, 
kuris nori pagrobti visą Lietu* 

ren- vą, be abejonės, susitarti yra 
nuo 
drg. 
drg.

Konferencijų atidarius, 
karna prezidiumas, į kurį 
lietuvių delegacijos įeina 
Kmitaitė, į sekretoriatų 
Balaišiq. Išrinkus visus kitus
organus, latvių deleg. narys 
drg. prekštė atsistojęs perskai
to rezoliucijų, kurioj griežtai 
protestuojama prieš fašizmų ir 
terorų Lietuvoje, ir siūlo jų 

Estijos ir 
triukšmin-Latvijos delegatai 

gai užgiria rezoliuciją.
Po to, sugiedamas Interna

cionalas, ir prasideda gausus 
sveikinimai: žodžiu, raštu ir 
telegramomis. Pažymėtini svei
kinimai: nuo Otto Friedlander 
iš Berlyno, nuo visų Pabaltos 
socialdemokratų partijų Centro
Komiteto ir nuo ką tik atvykti- mai. —Ištremtas Draugas, 
šio vienintelio delegato iš Ka- 1927 m. lapkr. 27 d. 
Taliaučiaus nuo Vokietijos ir Tartu, Estija.

sunku. Tas, žinoma, veikė ir į 
musų delegacijos narius, iš ku
rių kai kurie ar bent daugu
mas gana skeptiškai žiurėjo į 
Lenkijos stud. soc. delegacijos 
nuoširdžius siekius. “Lenkai 
kaip Ženevoj, taip ir čia vis 
kalba apie taiką”, visai tei
singai pastebėjo vienas musų 
atstovas, “bet kas slepiasi už 
jų ‘taikingosios’ nugaros, lai 
šiandien dar gana sunku pasa
kyti.”

Apie išrinktuosius organus 
ir gal dar kai ką parašysiu, gal 
būt, konferencijai pasibaigus, 
grįždamas į Rygą. Dabar dar 
vidurienis ir tebeina paskaitos 
bei tebesiunčiami pasveikini-
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KALĖDOMS PIETUS

Menu:

Užkandis: Tomatės su kavia- 
ru, marinavota silkė arba jei
gu kam tas ne tinka, galima 
paduoti vaisių mišinį.

Sriuba: Buljonų, arba šiaip 
lengvų daržovių sriubų.

Mėsa: Kalakutas, žąsis, kep
ta višta arba kepta veršie
na.

Daržovės: Prie kalakuto — 
spalgenos ir saldžios bulvės. 
Prie žąsies, keptos bulvės, obuo
liai, kopūstai, spalgenos. Prie 
vištos, spinakai, ryžiai, žirniu
kai arba morkvės. Salotos su 
francuzišku dažalu. Arba ga
lima paduoti maišytų vaisių 
salotas ant salotų lapų su fran
cuzišku arba mavonnaise daža
lu. .

Desertui: Jello su saldžia iš
plakta smetona, pudingas, rie
šutai, saldainiai, džiovinti vai
siai, ir Kalėdoms kepti pierni- 
kai ir keksai.

Gėry m ui: Prie mėsos alaus, 
ginger ale su lašiukais, leng
vos vynuogių sunkos, šokolia- 
do arba kavos.

KALAKUTAS

sv. kalakutų 
puoduko sviesto 
puoduko miltų

10
%
Va
1 puodukų karšto vandens
1/2 puoduko sviesto
Nuvalyk, nulupk ir nušluos

tyk kalakutų, ištrink druską. 
Prikimšk mišiniu, ištrink gerai 
sviestu ir apiberk miltais. Pa-

dėk ant išsviestuotos skaurados, 
apdengk ir įdėk ledaunėn kele- 
tal valandų. Neimk didelį kala
kutų, geriau du mažu kalaku
tu, nes jie bus gardėsiu. Kaip 
pastovės keletą valandų, dėk 
pečiun ir
Prikimšk

tankiai laistyk.
mišiniu iš sekamo:

baltos duonos

Kepk

VISOMS ŠIO SKYRIAUS 8
SKAITYTOJOMS LINKIU
LINKSMU KALĖDŲ IR

L LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.
DORA VILKIENE.

kiaušiniais ir svogūnais, 
pečiuje 3 valandas.

1 Vž sv.
2 Šaukštuku poultry season- 

ing
Vi puoduko tarpyto sviesto
1Vi puoduko druskos
1/2 puoduko pipirų
1 sutarkuoti! svogūnų
2 kiaušiniu, suplak. Kalaku

to širdį, vidurius ir kepenis nu
imk ir sumalk.

Sutarpink duonų, jeigu nori 
gali apipilti pienu ir nusunkus 
gerai pienų, nuspausk duonų, 
pridėk viską likusį ir prikimšk 
kalakutų.

Žąsis: galima prikimšti su 
obuoliais, kopūstais, arba tar
kuotom žaliom bulvėm.

Keptos vištos

Vištks* reikia taip pat pri
rengti kaip kalakutų, tik jų ne
reikia trinti su sviestu, o gali
ma sviestą padėti blėtyn, kur 
kepa vištos. Prie prikimšimo, 
vietoj kapotų kepenų, galima 
įdėti razinkų ir kapotų žalių 
petruškų, vištiena bus skanes
nė.

Kepta žąsis

Nuvalyk, ištrink druska ir 
padėk keletai valandų; nuplauk 
prikimšk obuoliais, kopūstai^ 
arba tarkuotom bulvėm su

Kepta veršiena

prikimšti mišiniu 
kiaušinių, svogūnų

arba kepti tik svieste

iš
ir

Gali 
duonos, 
sviesto 
su svogūnais, niorkvom, pipi
rais ir druska. Kepk kartu ir 
žalias bulves. Mėsų reikia tan
kiai laistyti, jeigu norima, kad 
ji nebūtų sausa.

Spalgenas

virk pakol visai suvirs. Jeigu 
nori gali perkošti, nors svei
kiau ne košti; kaip suvirs, dėk 
•ukraus pagal skonies ir duok 
dar keletai minutų pavirti. Su
pilk j didelį arba mažus indus. 
Duok atšalti. Paduok šaltų ne

Spinakai
gerus špinakų lapus, 
sudėk sviesto ir kič

ui virtų sukapotų kiaušinių
maišyk, gerai pakaitink ir 
duok stalan.

Parink 
mšutink,

ISPANIŠKI RYŽIAI

su
pa-

pridėk išplaktus kiaušinio try
nius, paskui dėk razinkas. Bet 
pirmiausia nuplauk razinkas, 
nudžiovink rankšluoščiu, už
pilk ant jų l1/i puoduko mil
tų ir tik paskui dėk prie mi
šinio. Nušutink migdolus, su
kapok kartu' su orandžių ir cit
rinų luobom, pridėk prie mi
šinio. •Supjaustyk smulkiai “cit
ron” , ir irgi pridėk, įmaišyk 
o3us21„ NsŽČą-u pkž,.-ęg BBBu 
grape juice ir pusę suplaktų 
kiaušinio baltymų. Persijok 
kartu visus sausus pridėčkus 
kartu su miltais ir baking pau- 
derio pridek prie mišinio, ge
rai išmaišyk, o ant galo sudėk 
likusius išplaktus baltymus.

»i '
Supilk į 12 colio bletis iš

klojus jas pirmiaus su 4 ei
lėm popierių. Kepk nekaršta
me pečiuje vienų valandą. Pas
kui apdengk su dviejais po
pieriais iš viršaus, o apačioj 
klėties padėk asbestus ir kepk 
dar 2 valandas.

ŠIOKOLADINIS KĖKSAS

V,

V2

raus

MEDAUS PYRAGAIČIAI

sv. perkošto medaus
sv. labai smulkaus cuk-

ir persijok, sudėk prie pirmo
jo mišinio, išmaišyk, ant galo 
sudėk išplaktus baltymus. Su* 
dėk išjaukuotan indan tik % 
pilnų, apdengk ir tegul stovi 
5 valandas garuose, ant puo
do su verdančiu vandeniu. Pa
duok karštų — su kietu daža- 
lu.

Vi sv. saldžiųjų migdolų, per
pjauk išilgai, nulupk

2 puoduku miltų
1 uncijų ‘.‘citron”, smulkiai 

sukapok
Vi šaukštuko nutmego
V\ šaukštuko maltų gvazdi-

kų

nos
puoduko sunkos iš citri

su medum, pri- 
ir gerai išmai-

Išvirk cukrų 
dėk migdolus 
šyk. Pridek likusius dalykus. 
Jeigu reikia galima daugiaus 
miltų pridėti, ir gerai tvirtai 
tešlą išminkyti. Apdengk gerai 
ir padėk šalton vieton, kad 
stovėtų sųvaitę laiko. Iškočiok 
Vy colio storio ir kepk išsvies- 
totoj paplokščioj blėtyj grei
tame, bet ne labai karštame pe
čiuje. Supjaustyk pailgais šmo
tukais ir aptepk liukeru ir ap-' 
dėk migdolais.

TOMPERNICKEL 
(PIERNIKAI)

SUTIK KALĖDAS SU MUZIKA

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

16071F 
16072F 
16073F 
E4237 
E4475 
E4535 
E4646 
E4716 
E4916 
E7092 
E7395 
E7G16 
E7868 
E7869

16004F 
16006F

61002F 
16034F 
16035F 
16036F 
16045F

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

3165

kų
2233

3162LB 3154 31653069'

2636 Lmb.716

309 A

30SM B
2636

linijas-. Su- 
tnipKi 36,

3165. Labai gražias 
kirptos mieros 16 ir t8. 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

3154. Jauninanti suknelė. Sukirp
tos ,mieros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 
38, *40 ir 42 colių per krutinę.

3066. Namie dėvėti suknelė. Su
kirptos mieros 16 iki 18 metų, taip
gi 36, 38, 10, 42, - , ‘ ■ 
per krutinę.

2283. Sporto suknia, 
mieros 36, 38, 40, - . 
i>er krutinę. <

i Mažai mergaitei prancū
ziškas apsiaustas ir kepuraite. Su
kirptos mieros ta metą, taipgi vienų 
ir 2 metų mergaitėms.

316/ž. Naktinis rūbas. Sukirptos 
mieros 6, 8, 10, 12, 14 ir 16 metų 
amžiaus.

2636. Graži jaunai panelei sukne
lė. Sukirptos mieros 6, 8, . 10, 12 ir 
14 metų amžiaus.

Norint gauti vierią ar daugiau virš 
mirodytą pavyzdžių, prašome iškirpti < 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti nūerą ir |

44, 46 ir 48 colių 
v

. Sukirpto.
42, 44 ir 46 colių

1 mažas svogūnas
3 puodukai nevirtų ryžių
3 šaukštai sviesto
1 žalias pipiras
l,//2 šauštuko druskds
1 kenas tomatų
1 puodukas karšto vandens
Pakepink svogūnus svieste, 

•o paskui sudėk ryžius ir vėl 
juos pakepink kartu. Kuomet 
ryžiai parus, pridėk sukapotus 
žalius pipirus, tomatus ir virk 
ant mažos ugnies. Dapilk kar
štų vandenį pakol ęyžiai neiš
virs.

MAIŠYTŲ VAISIŲ SALOTOS

Sumaišyk visokius rųšies vai
sius, kaip tai, ananasus, gru- 
šias, vyšnias, vynubges kartu. 
Uždėk išplaktos Smetonos arba 
uždėjus vaisius ant salotų la
pų užpilk francuzišku dažniu 
ir apiberk sukapotais valakiš
kais riešutais.

JELLO

Padaryk paprastą jello iš 
gatavai prirengtų pakelių. Duok 
atšalti ir suplakus saldžios 
Smetonos sumaišyk kartu su 
jello. Sudėk indan ir padėk 
ant ledo. Gali sudėti į vieną 
atskirą, didelį įndą arba ma
žus, individualius indus. Pa
duok šaltų, padėjus ant vir
šaus jello truputį plaktos Sme
tonos kiekvienam asmeniui.

——.... k.... —

TURTINGAS VAISIŲ KĖKSAS 
KALĖDOMS

puodukai sviesto arba tau-

puodukai cukraus
kiaušiniai
puodukai besėklių razin-

puodukai mažučių razinkų

1

miltų 
baking paude-

druskos

de- 
bet 

Pridėk išplaktus 
pusę čia paduoto

puoduko sviesto 
puoduką cukraus 
kiaušinis 
puodukas pieno

1% puoduko 
4 šaukštukai 

rio
■ Vi šaukštuko
1 puoduką vanilijos
Ištrink cukrų su sviestu, 

dama ne visą cukrų kartu, 
pč truputį, 
kiaušinius,
pi t no ir kartu gęrai išmaišyk. 
Pridek pusę miltų, gerai per
sijotų su druska ir baking pau- 
deriu. Dapilk likusį pieną, li
kusius miltus. Gerai plak mi
šinį po kiekvienam pridėjimui. 
Kepk išteptose blėtyse 15 ar 
20 minutų.,

šiokoliados pripildymui:

3 puodukai cukraus 
smulkaus)

verdančio vandens
1 šaukštukas vanillos
2 uncijos karčios šiokoliado
1/2 šaukštuko tarkuotos oran

džių luobos
Prie cukraus pilk verdančio 

vandens išlengvo ir maišyk, pri
dėk vanilljjos tarpyto šiokolia
do ir orandžio luobos. Dėk tar
pe dviejų kėksų ir jeigu 
ant viršaus kėkso.

(labai

nori

savo vardą, pavardę I (C’OI lailts) 
4

aiškiai parašyti . _
ir »dreną. Kiekvieno pavyzdžio kaliu.
J centi|. ' Galima priaiųsti pinigui 

4rba krasos ženkleliais kartu su už 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So 
Halsted St., Chicago, III. žiu

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

siųsti man pavyzdį No .......... ........
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

^Adresas)

(Miestas ir va’et.)

puodukai

'šaukštai

miltij
saldžiųjų migdo-

sukapotų orand-

sukapotų citrinų

ANGLIŠKAS PLUM 
PUDINGAS

1 puodukas Crisco
Vi puoduko cukraus
4 kiaušiniai (atskirk trynius 

nuo baltymų)
Baltos duonos trupinių tiek,' 

kad jeigu sumaišysi su Vi puo
duko karštaus pieno, pasidary
tų vienas pilnas puodukas.

i/f puoduko karštaus pieno
.1 pudHuką smulkiai sukapo

tų besėklių razinkų
% puoduko labai mažų ra

zinkų, vadinamų “eurrants”
1/2 puoduko sukapotų figų
2 uncijos “citron” smulkiai 

sukapotų
Va puoduko vaisių sunkos 

(biie kokios) x
1 puodukų miltų
2 šaukštuku baking paude-

1/2 kvortos siropo '
Vi kvortos molasses
Vi sv. taukų arba sviesto
Vi sv. rusvaus cukro
21/a sv. miltų
1 šaukštukas sodos
2 šaukštuku cinamonų (mal- 

tų)
šaukštuko gvazdikų (mal-

16058F
16060F

Liaudies Dainos
Juozas Babravičius, Tenorąs

Karvelėli ir Plaukia Sau Laivelis.
Aguonėlės ir Kur Bakūžė Samanota.
Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla. 
Bemuželi Nes’voliok ir Ne Margi Sakalėliai. 
Gale Sodo Rymavo ir švinta Aušrelė.

Liuda Sipavičiūtė, Kontralto ir 
Kamila Jozevskaitė, Soprano

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

tų
Va sv. “citron” sukapotų

sv. saldžiųjų migdolų, su
kapotų

1 citrina, sunka ir nutar- 
kuok luobą

Pašildyk siropą, pridėk tau
kus, citrinos sunką ir likusius 
pridėčkus kaip eilei surašyta, 
tik reikia sodą sumaišyti su 
miltais ir keletą sykių persi
joti. Padaryk mažus, apvalus 
kanioliukus lig valakiški riešu
čiai ir apteptus su kiaušinio 
baltymu kepk pečiuje pakol 
neiškeps. Apibarstyk su labai 
smulku cukrumi, kuris atrodo 
lig miltai. Juos gali ilgai lai
kyti. ■ i lig

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

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

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

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

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

sus blogumus iš žmogaus vidurių ir 
kraujo.

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

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

Visu svarbiu klausimu 'kreipkitės 
pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vakaro, pas 
, I. G. KAT0SKY

5221 So. Halsted St.
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 6631’

E4273 
E4362 
E7025 

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

16068F
16067F

E2225
E2226
E7394

E3188
E3191

16075F

E7608

16000F
16029F

16031F
16082F

16046F

16054F
16056F

. 16074F

E7256
16024F
16025F

16026F
16050F

16051F

E2392
E3349

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

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

Brooklyn’o Kvartetas
Einu Per Dvarelį ir^Gaila Tėvynės. 
Per Girią, Girialę ir Linksminkimės. 
Du Broliukai Kunigai ir Per Tamsią Naktelę.

Dainos Kitų Artistų
Pasisėjau Žalią Rūtą ir Ant Kalno Karklai Siūbavo. 
Saulutė Tekėjo ir' Ant Marių Krantelio, J. čižauekas. 
Bemuželi, Nevesk Pačios ir Naktis Svajonėms Papuošta, 

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

S. Staniuliutė ir O. Rudauskaitė. 
ĮBeržyną Eina Ona ir Atvažiavo Sveteliai, K. Sabonis 
Oi, Motule Ma ir Atneša Diedas Kukulių Viedrą,

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

r ■ ...... . ‘ ’
Muzika, Muzika ir Dainuok Sesutė Lepunėlę.

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

Kastancija Menkeliuniutė.

S. čerlenė. 
Kudirka.

Kudirka.

J. Struckus.

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

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

2 šaukštai
XI luobų

2 puoduku
1 puodukas grape juice
2 šaukštukų cinamonų
Vi šaukštuko

i Vi šaukštuko
Vi šaukštuko
Va šaukštuko 
l/o šaukštuko 
I šaukštukai

• Į rio
ijl Ištrink sviestą su cukrum,

sukapotų “citron”

“mace” 
“all-spice 
“eloves” 
druskos

rio

to)

šaukštuką druskos
šaukštukų cinamonų
šaukštuko nutmeg (mal-

Saugi Pagelba Nuo 
KOSULIO

Pavojingos ligos gali iSsivystyti nuo ko
sulio. kurirt neprafialinamas | laifog. Pra- 

Aaiinkit greitai 
niciSjantj, parpent}. 
draskanti gerklę ko- 
sulį. Apsaugoki! sa
ve ir savo, kūdikius 
nuo pavojau* varto
jant Scvera's Cough Baisum - * pastovi 
kosulio gyduolft per 
<18 metus — malo
nios vartoti, neturi 
savyj narkotikų. Jū
sų '’aiatininkau turi 
jas -• 25e. ir 60c. 
W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, Iowa 
Nuo krutinės ir gal
vos slogų vartokite 
Severa’s Cold Tablete

šaukštuko gvazdikų (mal- SEVERAS
Vi šaukštuko “mace”
Ištrink Crisco ir cukrų, pri

dėk išplaktus trynius. Pridėk 
duonos trupinius, kuomet jie 
atšals. Paskui 
vaisius. Viską

vaisių sunkų ir 
likusį sumaišyk

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Miko ir Kipro Petrauskų
Sveiki Broiai Dainininkai ir Ko Liūdit Sveteliai.
Kur Tas šaltinėlis ir
Prirodino Seni Žmonės Man Jaunam Mergelę.
Lietuva Tėvynė1 Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
Eisiu, Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nes’voliok.
Šia Naktelę Per Naktelę ir Ant Kalno Karklai Siūbavo.
Dul dul dūdelė ir Bernužėli Nesvoliok.
Sveikas Ligonis ir Naujas Ziuponas.
Laimd ir nelaime ir Bevaikis.
Scrantų melagis Ir Šv. Rokas.
Danties išrovimas ir šmikis dainininkas.
Sunaus logika ir Bevaikis pas daktarą.

E2356
E2357 
E8796 
E3840 
26028 
26049 
26046 
26048 
26026 
26027

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dėl Pianų.
Didžiausia Lietuviu Muzikos Krautuvė Chicagoje, užlaikome didelį 

pasirinkimą, Gramofonų, Pianų ir Radio.

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

Jos. F. Budrik (Ine.)

3417*21 South Halsted Street
Chicago, III. Tel. Boulevard 4705
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GINTARAI K LIETUVOS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
Lietuvis Kontraktorius

DOVANOS KALĖDOMS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
MARYAN L AST JEWELRY

uixixxiixxixiiiiixxiixmxxiiimiimmixmiiixx

KALĖDOMS $160

iliustrotaspuikus grojiklis aukščiauTai

Jos. F. Budri
INC.

Chicago, Illinois

Pradėsite 
mokėti, 

sausio 15

3514*16 RooHevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

*i« 
dali-

Išmokė
jimais $8 

j mėnesį

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

SSSR. Lenkijos sutar 
tis kultūros turtu 
grąžinimo reikalu

Gražesni 
žiedai

1238 
Milwaukee 

Avė.

838
E. 63rd.St,

340 
S. Halited

18k white gold

$100
12.50 ■ WhI<

Geresni

Deimantai

Suvedant iviesa* ir 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimoūji- 
mo.

DIDŽIOS VERTĖS KALĖDŲ DOVANAS RASITE PAS 
JOS. F. BUDRIKĮ KRAUTUVĖJE 

Kainos sumažintos 25 iki 45 procentų

Linkai, kaip žinoma, reiškė 
pretenzijų ir j Lietuvos metri-

GERIAUSI MUZIKOS INSTRUMENTAI IR RADIOS 
Brunswick

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

Specialia Bargenas Toiletinių Setų, Karolinių Maiše 
lių, Perlų ir Vanities. Atsilankykite ir apžiūrėkite juos,

26,000,000 lity Lietuvos 
ūkininkams

Gražiausios ir geriausios Kalėdom dėl ponių ir 
panelių dovanos yra gintaro karoliai, brasletai, 
spilkutės, auskarai ir daugybe kitokių gražių daly
kėliu. € •

Del vyrų turime dailių cigarams ir cigaretams 
cigarnyčių gryno gintaro, ką tik iš Lietuvos atvež-

Didina tiltų statybai 
kreditus

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

KAUNAS (L.). šiemet ūki
ninkams ir naujakuriams žemės 
ūkio kultūros reikalautus bus iš
duota iš viso apie 26 mik litų 
kredito, iš kurios sumos 23 mik 
su viršum duos valstybė, <> li
kusius žemės bankus.

12th STREET
Tek Kedzie 8902

“Royale”
Dtuling blue white
Diamond »et in b««u- 
tiful new destgn in 
aolid

Laikrodžiai, deimantų žiedai ir muzikališki in
strumentai. Kaip nari pirkti kam nors dovanų 
tai ateik pas mus, o čia rasite dideli pasirinki 
mų gražiausių ir moderniškiausių dovanų.

3417-21 So. Halsted St.,
Telefonas Boulevard 4705

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

KAUNAS. — Visame nepri
klausomos Lietuvos plote, .ša
lie jau atstatytų, yra dar pa
su ikę tiltų, kurie reikalingi nau
jai atstatyti arini remontuoti.

Vyriausybė imasi atstatyti 
sugriautus kelius ir tiltus. Tam 
reikalui biudžeto patikrinimo 
komisija priėmė Plentų ir Van
dens kelių Valdybos ateinan
čių 1928 metų sumalu, kurios 
tiltams remontuoti ir stalyti 
pozicijoje esą keletu šimtų tuk
siančių litų įtraukta daugiau, 
kaip yra buvę šiais metais.

Lietuvos metrikos klausimas 
paliktas atviru

Howard — Senora — Columbia — R. C. A., Atwater Kent 
Freshman Crosley — parsiduoda už žemiausią kainą Chicagoje

DEIMANTŲ IMPORTUOTOJAI PARDAVINĖJA TIESIAI 
PUBLIKAI

VirMliai 14k balto 
iffroviruoti KTaiųs 

Sidabriniu rodiklis.

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

čia gausit gerų patarnavimų atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų kibai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia įstaiga •

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

DAMOKĖJJMO. NAUDOKITĖS PROGAI

NAUDINGOS DOVANOS ANT 
KREDITO

Dovanos rinktinos rųšies, nepalyginamo gražumo ir didžiausios, 
vertės pasiūloma tokiu lengviu kreditu, pasidaro tikras malo
numas pirkti. Deimantai ir laikrodėliai nuo $15 ir daugiau. Ki
tokios dovanos įvairiomis kainomis, kurios tinka visokiems rei
kalavimams. Atsilankykit šiandie!

Sąlygos Pritaikintos Prie Jūsų Parankamo

“Chefe” 
Deimantinis 

Žiedas
Mėlinat baltai 
doininntitH labai 
irražiiH. Zlodaa ne- 
paprnnto puiku- 
no. ISk b alto 
aukso, artistiniai 
Igreviruotas.

$37.50 
g 1.00 | su valtę

Taipgi gardžių Birutės saldainių, atgabentų iš 
Lietuvos.

‘ Istoriškų daiktų mylėtojams turime naujų Lie
tuvos pinigų kompletus, varinių ir sidabrinių, ir 
pirmojo Lietuvos Prezidento A. Smetonos medalių. 
Krautuvė iki Kalėdų atdara iki 10 vai. vakaro.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street, Chicago, III.

Tel. Victory 6122

t i iš Lazienkų i 
muziejų, ir kitoki

Reikalaukit katalogo 324. šaukit Central 1020 ir pardavėjas 
pribus pas jus

Atdara Kas Vakaras Iki 10:30 IKI KALĖDŲ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Šitas yra Atwater 
Kent setas, su vis- 
kuo už 5129

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

^Šusanne*’ 
Deimantinis 

Žiedas
Trys gražus mo
lini • Deinutiitul, 
keturkampė akis 
18k balto aukso, 
puikiai |greviruo- 
tas.

$150
*3.75 | savaitę

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

z NAMU 
PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.

I.ą, esančią Sovietų Rusijoj* ta
čiau j grąžinamųjų objektų 
skaičių jį įtrauk Ii jiems nepa
vyko. Taip pat sutartimis ne
grąžinami Kremeneeo licėjaus 
asetai ir kiti lenkams nepri
klausą istoriniai tprtiii. Tuo 
klausiniu tarp abiejų delegaci
jų kilo pagrindinių nuomonių 
skirtumų ir, kaip pareiškė spau
dai Sovietų delegacijos pirmi
ninkas Lažu ris, visas tas rei
kalas bus sprendžiamas diplo
matiniu budu.

Lenkų oficialinė spauda su
tarčiai teikia, be kultūrines, ir 

nes, pasak 
jos, ji liudijanti apie Umkijoš 
SSSR santykių pagerėjimą.

Kauno “Lietuva” rašo:
lapkričio 16 d. Varšuvoj pa 

sirašyta Sovietų Rusijos Len 
kijos sutartis, kuria sutvarko- lesl°vo 
mas grąžinimas ir reevakuaei- 
ja lenkų kultūros turtų iš So
vietų Rusijos. Derybos dėl su
tarties, sudarančios Rygos trak
tato 11 str. vykdymą, buvo ve
damos ištisus šešerius metus ir 
kelis kartus nutraukiamos dėl 
lenkų siekimo gauti iš Rusi
jos ir kai kuriuos svetimų tau
tų kultūros turtus. Dabar, len
kams nusileidus, derybos atve
dė prie praktiško klausimo iš
sprendimo.

u'kso Rankinis Likrodėlis
aukAtoH rt|fiie* rankiniu laik- 

. ........... “ ‘ " aukso.
ilniar-

Elgin Ant Dirželio Laikrodėlis 
Ant dirželio laikrodėlis, baltu auksu 
paauksuotas, 20 metų garantijos. La
bai gerai laikų rodantiu. Lumlniniai 
numeriai (r rodikliai. Skuriniu dir
želis ir paauksuota $24.50 

*1.00 į savaitę

Balto
Moterų 
rodytis. 
Rankomis 
Kibimai.
15 akmenų ..............................  i

1.00 i savaitę

Dhuk kitų styllų po *10.05. 
*IS.75, *99.50, *95, *97.50 Ir 
alau. Deimantiniai Kankiniai I.aikro 
(lėliai visokiomis kainomis iki *9,000

Šitą gražų Freshman
Electric 5147
Setą uz

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

procentų.
Parduodame ir ant išmokėjimo. 
Kiekvienam atsilankiusiam Ka

lendorius dykai

Mes Mokam Cash

S67.50 z
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Katifman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III. Priefi City Hali. 
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedęlioj nuo 9 ryto iki 1 po n 
Panddėl. ir ketverge iki 8 vak

Pianu Išpardavimas
Musų visas stakas biskj vartotų 88 notų Grojiklių Pianų 
bus išparduotas labai pigiomis kainomis, kad padarius 
vietos dėl naujo stako Grand Pianų.

Veikit greit, nes tai yra proga 1 
kuri daugiau nepasitaikys.

108 N. STATE ST. 
Second Floor SSS"

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Daileidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 7^/ 

tarakonus ir blakes. \
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
V Kaina nebrangi /

Seni Atsakanti Crcdit Auksoriai — Didžiausi Pasaulyje
215 W. 

Randolph

notariališkų raštų padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI 
SADOS yra patartina kreiptis pas

cHic*ao»i*i- t»TAtt »o»f»o
COOK COUMTV tSTATt BOARD

• CHICAOO BOABO OF <JNOC RW»lTC AS

Sutartimi Lenkija gauna iš 
Sovietų valdžios eilę meno ir 
kultūros dalykų, išvežtų iš Len
kijos caro vyriausybių po Len
kijos padalinimų. Pirmon gul- 

Ivon Lenkija gaus knygų rin
kinius, priklausiusius Zaluskių 
ir kelioms kitoms privatinėms 
bibliotekoms. Iš istorinių daly- 

įkų Lenkijai bus grąžintas Bo
leslovo Narsiojo kardas “Szc- 
zerbicc”, lenkų vėliavos iš įvai
rių kovos periodų dėl nepri- 

! klausomybės, senoviškos lenkų 
'kariuomenės kanuolės iš XVI 
■— XIX amžių ir šaunamieji bei 
įšaltieji ginklai iš tų pat laikų, politinės reikšmės 
Taip pat grąžinami įvairus ta- 

Ipybos kuriniai, jų tarpe išvež- 
kitų lenkų 

ulturos tur-

105
Dykai suoliukas ir roleliai

statom 
309 South Waba*h Avenue

H ar rišo n 9141 Atdara vakarais

DIAMONDS WATCHES

linu IIIIIIIIIIIIIIO
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ŽINIOS
Chicagos sveikata

Dr. Arnold H. Kegel, 
s ve i kiltos komiai onierius

Aš nepranešiu Chicagos gy
ventojams nieko naujo sakyda
mas, kad pienas yra vienas 
geriausių gyvenimo tvrnų.

Jaunesni ir senesni ir toji 
pati jaunuomenė randa piene 
maisto, kuriam negali priligti 
joks kitas maistas sveikatos 
žvilgsniu ir palyginamai priei
nama kaina.

Pienas turi savyje visus mai
tų elementus, kurių reikalauja 
kūnas augimui, pasilaikymui ir 
sveikatai, ir darodymas musų 
piliečių išminties tuno lame 
fakte, kad pusantro milionc 
kvortų pieno suvartojama kas
dien CJiicagoje. Tai reiškia 
kad kiekvienam piliečiui išeina 
viena paintė kasdien. Kiek
vienas asmuo turėtų naudoti 
daugiau šio sveiko maisto.

iLikia atminti visuomet, kad 
pienas turi visus maisto ele
mentus, reikalingus žmogaus 
kūnui. Pienas turi būti parūpi
namas iš sveikų galvijų ir turi 
būti švarus, lyras ir šviežias. 
Chicagoje pieno parupinimas 
yra stropiai prižiūrimas. Tai 
prižiūri Sveikatos Departamen- 
t s, kuris naudoja visas gali
mas priemones suteikimui pi
liečiams sveiko pieno.

Pagalios reikia atminti, kad 
pienas turi būti užlaikomas 
švarioje ir apišaltėje vietoje 
namuose, ypač jei jis turi būti 
duodamas jaunam kūdikiui, ku
ris negali gauti motinos pieno. 
.Jaunas kūdikis yra kibai opus 
(delicate) ir lodei reikalauja 
ypatingai gerai prižiūrimo mai
sto. Chicagoje parduodama tik 
dviejų rusių pienas — certifi- 
k uotą s ir pasteurizuotas; abie
jų rūšių pienas prižiūrimas 
Sveikatos Departamento.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

--  —— —-     ■ ■■ — — — —- — — - ~

S. L. A. 134 kuopos 
susirinkimas

Ateinantį antradienį, gruod
žio 20 d., Raymond Chapel sve
tainėje įvyks L. S. S. 4-tos 
kuopos susirinkimas. Visi kno- 
pos nariai būtinai privalo atsi- 
ankyti. Metams baigiantis yra 
daug svarbių reikalų aptarti. 
Pradžia 8 vai. vakare. —V. P.

Roseland

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paalin* St, CMc.,0. III.
b S ■■■■ ——— — ■—

Miesto taryba priėmė patvar
kymų, kuris, pradedant sausio 
t diena, uždraus vidurmiestyje 
(in the Loop) laikyti pastaty
tus gatvėse automobilius. Mano
ma, kad meras Thompsonas 
pasirašys patvarkymų.

* * *
Mirė daktaras Thomas Wa- 

kefield Goodspeed, vienas įkū
rėjų Chicagos universiteto. Mi
rė susilaukęs 85 metų.

* * *
Apiplėšė Chicagos universi

teto biznio ofisų. Plėšikai pa
sipelnė $22,818. Suimta šeši 
nužiūrimi asmenys. Bet vakar 
dar neturėta įrodymų jų kaltės.

.w

ĮK

ĮKi

.«>•

Į&

Sši

šeštadienyje, gruodžio 17 d. 
Golden Star kliubo basketbolo 
•auktas ir vėl laimėjo lošj. Gol- 
len Stars padarė 32 inazgtr, o 
jų priešininkai tik 12 mazgų. 
Žmonių pažiūrėti lošio buvo 
susirinkę daug. Ir gerai. Smagu, 
kad lietuviai domisi tokiu dailiu 
sportu.

Pirmadienyje, gruodžio 18 d., 
aip pat Strumilo svetainėje, 

Golden Star basketbolo jauktas 
loš su Bambleis. Pradžia 8 vai. 
vakare. Nepamirškite! »

Trečiadienyje, gruodžio 21 d., 
Golden Stars turės lošj su Ham- 
’in Park basketbolininkų jauk
tu. Nužiūrima, kad šio jaukto 
spėkos geros. 'l odei žiūrėto
jams' bus daug sujudimo ir 
.aipgi smagumo žiūrint to lo- 
iio. Pradžia irgi 8 vai. vakare. 
Vieta Strumilo svetainė.

to

to

Dar pora žodžių apie ŠeŠtadie- 
lio lošj. Demikaitis jmete bolę 
< kartus į tinklą, Travimas ir 
Petrauskas po du kartu, o Hi- 
<jas 1 kartus. — X.

Didžiai Apvertintas

NEUŽMIRŠTANČIAS KALĖDŲ 
DOVANAS

RASITE PEOPLES FURNITURE CO.g 
KRAUTUVĖSE to

Dvi erdvios krautuvės užpildytos su didžiausiu prekių pasirin- 
kimu tinkančiu dėl Kalėdų dovanų, “DEL NAMŲ”; Naujausios ma-M 
dos pritaikinimui kiekvienos y pa tos skonio ir pageidavimo, įsigyti Mį 
šiose krautuvėse J už žemiausių l uinų, lengvesniomis išlygomis, su 
pilnutėliu patenkinimu. M

šių Krautuvių Muzikos Skyrius yra Didžiausis ir SS 
puikiausiai įrengtas ir pripildytas su Amerikos

parinkčiausiais Muzikaliais Daiktais

Marųuette Park
Žinomam realestatininkui, p. 

Vizbarui, tarpininkaujant vie- j 
tos lietuvis sumainė savo apart- 
mentinj trobesį su tulu čeku. 
Mainas palietė savastį vertės 
$100,000. Legalį patarnavimą 
atliko advokatas K. Gugis. Kai-' 
Lamoj i lietuvio, dabar čeko, 
savastis randasi ant So. Fran- 
cisco avenue. — Reporteris.

Justice Park
Biznio transakcija $500,000

P-nas ' Suromskis, automobi
lių pardavėjas, savininkas kai 
kurių praperčių Chicagoje, liko 
savininku daržo Justice Parke, 
kuris .yra žinomas kaip buvęs 
Blinstrupo dalias. Daržas api
ma daugiau kaip 11 akerių že
mės. šią savastį p. Suroms
kis įgijo mainais. Kalbamoji 
biznio transakcija, tai yra sa-1 
vastis ėjusi mainams, siekia1 
vertės 8500,000. Legalį patarna
vimą atliko advokatas K. Gu
gis. — Reporteris.

Bridgeport
Dar vienas varantas prieš p. A. 

Stasulanį.
,

šiomis dienomis p. Suroms-, 
kis, automobilių pardavėjas, iš-■ 
ėmė varantą prieš Adolfą Sta
sulanį. šio varanto istorija 
daug maž tokia:

Begis, kad pereitą pavasarį 
p. Suromskis nupirko iš p-no 
Stasulanio Cadillac automobilį.1 
Sumokėjo $1,800. Automobilis1 
buvo geras, bet kaip perkant

Praslinko kuris laikas. Gara
žai), kuriame naujas savininkas 
laikė Cadillac’ą, atsilankė de
tektyvai ir pareiškia, kad Ca- 
dillac’as esąs vogtas. Detekty
vai klausia, kur paskutinis sa
vininkas gavęs tą autą, šis at
sako, kad pirkęs iš Suromskio, 
ir parodo pirkimo bilų (Bill of 
Sale).

Šaukiama pasiaiškinti p. Su- 
romskj. Jis pasako, kad pirkęs 
autą iš Stasulanio ir parodo 
taipgi pirkimo bitą. Pareikalau
jama, kad Stasulanį paaiškintų, 
kur jis gavęs Cadillac’ą. Stasu- 
ianio aiškinimas nepatenkina 
detektyvų ir prieš jį išimama 
varantas.

Varantą prieš p. Stasulanį 
išima detektyvai miesto vardu. 
Paskui prieš jį išima dar vie
nas kitas varantas, vis sąryšy
je su automobiliais. Bet nagri
nėjimas tų bylų atidedama tai 
dėl vienos, (ai dėl kitos prie
žasties.

Tuo gi tarpu paskutinis kal
bamo Cadillac’o savininkas jau 
senai nebeturi automobilio, ku
rį pasiėmė apdraudos kompani
ja. Jis prašo p. Suromskį grą
žinti jam karą arba pinigus. 
Suromskis gi prašo, kad p. 
Stasulanis sugrąžintų jam pini
gus, kuriuos jis sumokėjo Sta- 
sulaniui.

Tur būt Stasulanio atsakymai 
šiuo reikalu nepatenkino Surom- 
skj, kad pastarasis išėmė va
rantą prieš Stasulanį.

Perk ratinėj imas šios Surom
skio bylos prieš Stasulanį,' kaip 
ir kitų bylių prieš p. Stasula
nį, bus gruodžio 23 dieną mu- 
nicipaliame teisme, kuris ran
dasi adresu 625 So. Clark str.

Lietuviai Advokatai

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State »St., Koom 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. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOHN 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 Kepublic 9600
— — — - 1 - - - -

Lietuvės Akušėrės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLA8 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank ....

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

Lietuviai Daktarai

naudotų automobilį, tai ir sunla 
pinigų išrodė gera.

Suromskis kurį laiką pava
žinėjo šiuo Cadillac’u, paskui 
pardavė jį vienam lietuviui biz
nieriui ant To»wn of Lake.

—Reporteris.

Graboriai

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 8395

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DB. 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

J. P. VVAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

\ x u_____

A. A. GUS
ADVOKATAS

11 S. U Šalie St., Koom 2001, 
Tel. RandoJph 1034. — Vai. nuo 9—6

si Iru ru i a

3241 South Halsted St.
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

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

Tel. Kenvo'Mi 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. RERTASH

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

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

felephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dantistas

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

Cor. Rockwell St.
CHICAGO, ILL.

Akiiį Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Bo ilevard 7589

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

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

Te). Brunswick 4983
Namų telefonas BrunHwick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžinlngas ir nebran- 1/^ 
gus, todėl kad neturi- 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. '■B

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL

Ihone Boulevard 73|į

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
-■į ■

Pristatome į Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
3316 S. Halsted St

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

to

to 
to

KIMBALL PIANAS
Biis neužmirštanti dovana dėl 
Jūsų pačių, dėl Jūsų vaikų ir 
dėl Jūsų vaikų vaikų. Kode! 
jiems nesuteikti vienų kaipo 
šių Kalėdų dovanų ir padaryti 
tarpe jų tų neužmiršstantj 
jspudj ?

Peoples Krautuvėse visuomet 
rusite Kimball Pianų kokių ius 
norite ir už tokių kainų, kokia 
norite mokėti. Ateikite šian
diena j musų Krautuves. Pas
tebėkite musu ŽEMAS KAI
NAS ANT KIMBALL GRO- 
JIKLIŲ PIANU, kurių turi
me didelį pasirinkimų dėl 
prieškalėdinio išpardavimo po

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

Chicago
-4

ss to

S. D. LAGHAVICZ

K

&

Ss

BANK
j/

■....................... .... ..................................... -.................... "to

R. C. A. Radiolas 
arba Atwater
Kent Radios ss

irKaipo geriausi aparatai sviete 
jei jau turite pianų, tai bus tinka
miausi Kalėdų dovana dėl jūsų 
milinčiųjų. Pas Peoples jus rasite 
šių setų skaitlingą rinkini, madų ir 
apkainavimą. Pilnai įrengtų R. C. 
A. arba Atvvater Kent Radio setų 
dėl vartojimo elektros jėgos poKCA'Radiola

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

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

taučių kalboje. — Ateikite pasirinkti.
Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų 

Chicagoje ir Amerikoje
Krautuves

to

'4U44MTURE to"

X ") TWO largesto—.

to

MUZIKALIŲ DAIKTŲ SKYRIAI to.

S 4177-83 Archer Av., 1922-32 S. Halsted to
M M. RĖZAS, Vedėjas. J. NAKROSIS, Vedėjas, to
Si to

Ki’

Si

to

PINIGU ŠALIS
daugiauJungtinės Valstijos turi dabar

pinigų, negu kita kokia šalis ‘ 
yra kada nors turėjusi 

Kodėl?
Todėl, kad čionai kiekvienas gali uždirbti 

pinigų ir dar padauginti savo įplaukas 
su pagelba gerų investmentų

šis bankas rekomenduodamas 6% in- 
vestmentus, suteikė galimybės tūkstan
čiams įsigyti namus, išlavinti vaikus, pasi
važinėti dėl smagumo ir abelnai džiaugtis 
gyvenimu.

Jūsų įplaukos gali būti didesnės ir sau
gesnės musų priežiūroj.

Padarykite šį banką savo banku.

127

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.
Hoosevelt 2515 - 2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

piet

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

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

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

Nedelioj nuo 10 iki 1.

A. vidikas-lOlevigh
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115

CENTRAL V.V' • BANK
t 'S ' ■ \ -’rT t. * ž:'' *V’; 1

A Trust Company
1110 West 35th Street,

A Stale Bank A Clearing llouse Bank

JOSEPH J. GRISU 
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Kepublic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
22^1 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Serodoj ir Pėtnyeioj nuo 9 iki 6. 
Nedelioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Baigusi ak u š e- 
rijos koleg i j ą; 
ilgai T'rakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagalbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli St. Chicago, 111.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2103 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2359 S. I.ravit Si., ('anai 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
.   Neilūlioj pagal sutartį

(Continued on page 8)

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res^ 6641 South Atbany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street 

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

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Acvenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.
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įvairus Gydytojai
____ (Continutd from pago ?)

Tetephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
z 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. Tetephone Pi»*si» 8200

t

Pirmadienis, gr. 19, 192?NAUJIENOS, Chicago, III

Real Estate For Sale 
N a m ai-Žemi Pardavimai

Praleiskit Kalėdas

Financial
Finansai Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Garui lietuviams žinomas per 26 m.

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir sibvtmo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 8932

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted S1„, 2nd Floor 

Tetephone Victory ,0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

AR JUS NORITE
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir iidesnį užmokesnį, geresnes darbo
akušeris ® Išlakite mums linu natrel-

Gydo staigias »r chroniškas ligas bėtl,
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- Mechanikos painokos ant kostumerių

akušeris. sąlygas? Leiskite mums jums pagel- 
iimokindami jus Auto-Electric

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso

MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
skolinam $100, $200, $800, kaip 

tik parankiau dėl'jūsų

IR
Mes

j karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
1 riaus iimoktj to amato ir greitu lai

ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
Darbą surnodame $20.00 tr $41

sius metodus X-Ruy ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St. netoli Morgan St. im
Valandos : Nuo 10—12 pietų ir nokame besunoKinant. Irgi mokina 

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

Nu k i.i Si. Store 228> Home va rd 6488

Instrukcijos $15.00 n

SCHOOL
• M)7 W Madireon S'tre*t 

EDERAL AUTO ENGINEERING

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

su_ mumis pirmiausiai
_ _ ____ ____________ ________ Zj

Valstijos priežiūroj

Hes
fiua

r»VI IliUlIUO fzsa 
INDUSTRIAL LOĄN SERVIČE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

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

MES furlme gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi- 

: tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

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.

CoM

Musical Instnimenk
_ 1 nbirumentai

ĮSIGYK1T Kalėdoms Radio setą. 
Mes turime jų daug, jus rasite čia di
delį pasirinkimą, labai pigiomis kai
nomis. Ekspertai radio taisytojai.

Cash arba išmokėjimais.
T. W. COLBERT 

.‘144 East 7Ist St.
Triangle 4113

Business Chances 
Pardavimui Bizniai^

PARDAVIMUI grosernė ir delika 
tesen, moderniški fixtures, geras 
biznis. 1708 W. 46 St. kamp. Paulinu 
Street.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
vieta, pigiai, gera vieta, ilgas lysa*. 
Atsifiaukit, 3764 So. Halsted St.

C fiso Tel. Victory 6893
Rez. Te’. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., thieago
arti 31at Street

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

Rosedand Motor Car 
'10857 Michigan Avė.

Miscelianeous Ivairyn
RUBIN BROS.

Mes perkame
Lietuvos Bonus

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milw«ukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyru ir motery • 
senas žaizdas, litras rectan

03. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V a I a n d o s:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:8b iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenue. 2 lubos j 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų | 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

4

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 K. I.oomiu Street 
kampas 18th St. ir Bh’e Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7- 9 vhI. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

ClflSSIFIED aosfji

Educational
Mokykit*.

Siuomi pranešu C.hicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLĄ 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDEJ 

Visą dieną 
(Jtarninkais, Seredomis, 

Ketvergais ir Pėtnyčioms 
Tel. Armitage 0908

SOUTH SAIDEJ 
4502 S. Honore St. 
PanedSliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287 
Mykolos Petruševičius

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

Tel Lafayette 8705—8760 
Chicago

J. S. L0WITZ
318 So. Dearborn St.

REIKALINGAS Barberys, darbas 
ant visados. 3344 So. Halsted St.

For Rent

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

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

i vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

RENDAI storas, geras bite ko- 
i kiam bizniui. Su pagvenimo kamba- 
' riais župakalyj, 2o40 W. 69th St.

AugŠčiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

RENDON flatas 5 kambarių, tin- 
1 l:a daktaro ofisui, geru šildomi, 2559 
j W. 47th St.

$15—$20 
Ateikit tuojau

Gražus 3 ir 4 kambarių apart-

NAUJ IENOS

Chicago, III

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Laafyette 67.38-6716

metai, 4956r58 Wentworth Avė. Vi
si kambariai dideli ir šviesus. Pe
čium šildomi. Viskas naujai 
ruotu ir išmalevota, elektra, 

1 transportacija.
Mutykit

M R. SAWICKY, 
210 W. 50 St.

1 fl. dėl raktų

deko- 
gera

Furniture & Fixtures
Rakandui-įtaisai

SAMPELINIA1 rakandai 50% pi
giau. Metalinės lovos spccialumas, 
matracai, springsai, visokį rakandai 
pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

ČOMPANY
6335 So. Ashland Avė.

Buvus California Sample Fum. Co.

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

Iš PRIEŽASTIES įvedimo fitymo 
parsiduoda 3 viktrola mados pečiai. 
Tik 8 mėnesiai vaitoti. I^abai geri 
dėl biznio arba dideliems kamba
riams. Atiduosiu pigiau negu už pusę kainos.

P. CONRAD STUDIO
3180 So. Halsted St.

Atsakančiame 
, Sandelyj 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA

167, 2 ir 3 šmotu 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 
daugiau.

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

68 pastatęmos liampos $3 ir 
giau.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIU 
MAMS RE1KAINGŲ DAIKTU KU- 

A ,7”? R1E TURI BŪT PARDUOTI NE-Apziurekit tuos flatus žiūrint kokia kaina.

ir 
ir

ir

dau-

NA-

PARDAVIMUI pigiai bučernė iv 
grosernė už mažiau kaip pusė kai
nos. Priežastj patirsi! ant vietos. 
Atsifiaukit, 8436 Exchange Avė. Tel 
Saginavv 5548.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui____

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

Real Estate For Sale
Namai-žeing Pardavimui

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

MEDINIS ir MŪRINIS 2 po 
4 kambarius flatai. Įnešti rei
kia tiktai $500; extra barge
nas. Kaina $3,100.
B. B. PIETKIEWICZ and CO. 

2608 West 47th St.
■■■u.................... > ■h

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Savo 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 Avė., 
8209 Morgan, 9311 Throop, 9424 
Eliabeth, 9332 Ada St., 8753 San- 
gamon. Del sutarties šaukit,

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

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

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

4828 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

o

namai, 
plieno

kambarių 
presuo- 

konstruk-

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

rezidencijų 
tų plytų,
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, viena 
skiepe, kita f rentiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno 
presuotų plytų garažas, 
50X82.
VVilmette Lake Avė. iki 
nėr Road. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba Waukegan 
Road iki Lake Avė., Lake Avė. 
į rytus iki Wagner Road, pas
kui Wagner Rpad į šiaurę iki 
namų. H. F. RITTER and CO., 

Glenview, III.,

Kalėdų Specialai
6 KAMBARIŲ bungalow, 

karštu vandeniu šildomas, pla7 
tus lotas, aržuolo trimas, par
duosiu arba mainysiu į lotus, 
bučernę arba grosernę.

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
mas, viskas išrenduota, geros Wagner Road, 
įplaukos, parduosiu arba mai j Telefonas Glenview 224, arba 
nysiu y lotus arba į mažesnį adresiI0kit NAUJIENOS, 1739 
namą bile kokioje apielinkėje.

KAMPINIS lotas 50X125.
pne 69 St., kaina $9500.

LOTAS 50X125. prie

vakarus

karo 
lotas 
nuo 

Wag-

tuojau Į Atdara vakarais iki 10, nedalio
mis iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

| ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
rna, padaryti ir nupirkti į vieną die 

PamatykitPLUMBINGO materiolas visokios ną, geromis sąlygomis, 
pigiai, inane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

iloom 826 Central 6260

rūšies, naujas- ir vartotas, į 
loileto outfitas $10, 1753 N. Cicero 
Avė. Berkshire 4772. ,

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co. j 

Ualevojam ir popieruojam. Užlai- 
. Kom malevą, popierą, stiklus ir t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČ1ONIS, Sav.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$750 GROJI K LIS pi
i suolelis, volelių baksells, $105 leng-
1 vais išmokėjimais, 6136 S. Halsted St.

AR jums reikia pinigų? Privatiš 
kas žmogus turi pinigu investuoti į i 
eal estate 2 morgičius, 4% komiso.

C. Helberg. 192 N. Clark, rm. 606 
Dearborn 1646. a

STOGŲ dengimui maleriolas, rau
donas ir dalias, stale dengtas, vi
nys ir cementas, $2 roleliui, balta 
maliava, $1.75 galionui. 2553 \V. 
Madison St. Tel. Secley 6065.

lianas, roleliai,

MES TURIME 
savo sandėlio1 departamente 
10 upright ,spianų po .... $27 
10 fonografų po ...... $12 
Atsišaukite ir pamatykit i 

tuos bargenus 
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ'

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 > 
už 2’/4 nuošimčio ir lengvais išmo-

' kėjimais. Be jokio komišino.
S. OSGOOD, 

2231 D. Division St. 
Te.. Ar mitale 1199.

PATENTAI, COPYRITED IK 
VAIZBOS ŽENKLAI

FRANK J. SCHRAEVER, Jr.
Patentų advokatus naujoj vietoj 

32 W. Kandolph St.
Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. | arba N. w5 side' 4% komiso, 6%
valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų, nuošimčio ■ 

Vakarais pagal sutartį.
įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse

TURIME pinigų 2 morgičiams, N.
. CUUC, •» ZO HVIIUOV, \> zV 

nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 4528 Lawrence Are., 
Tel. Palisade 6016.

PLUMB1NGAS ir namų apšildy
mas. Neveik nieko įmokėti, 2 me
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9884 
arba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
St. Atsinešk šį skelbimą su savim.

Personal
Asmeny Ieško

PAIEŠKOM Kazimiero Skra- 
ublis—Lobikis Jono Demkaus. 
Paeina iš Suvalkų gub., Veive
rių vai. kaim. Skraudenai. Turiu 
svarbų reikalą, medžiu jų pa- 
'1, -- . * -.-J pažįstančių
oranešti man šiuo adresu: Jan

ELECTRIC KONTRAKTOBIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda , , . . . ~ i j_ .

užganėdinimą. Įtvedam elektros t\VO Bialostockie, Poland. arba. 
Uratus, motorus, tąisom elektros Steve Oliynyk, 2334 N. Mason 

reikmenis, fikčenus tr t t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) avė., Chicago, III. 

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

GROTAI dėl visų garū. ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Stove. ...
Kepair Works, 3110 Wentworth Avė. C11J ar kitų jUOS 
Fhone Victory 9634.

KRAUTUVIŲ FJKČERIAl 
Grosernių, Bučer 
nių, Del ik ate s šen
Re s tau rantų, Kan
džių, Bekemių, Mu 
sų specialumas. Ge 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano pilnas išegzamina- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 

Jums 
pas tikrą specialistą, 

kuris neklaus jūsų kur ir kas jums

apsiimsiu jus gydyti, sveikata j 
sugryš. Eikit pas tikrą speciali

sostheim"s?i«12 Si. 8t>rn

DR. C. C. SINGLEYFinancial
Finansai-Paskolos

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Grdftas 
patarnavimas.

20 W. J au kse r. 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. N ei lė

lio j nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

MOTERIS paiieško pusininko j 
rooming house biznį. Patyrimas ne
reikalingas. Kreipkitės prie Elenora 
Shimbel, 448 Oakvvood Blvd., Phpne 
Douglas 0341.

"aš FELIKSAS BARTKUS pajiefi- 
kau savo brolio Jono Bartkaus, paei
na iš Kauno rėd., Telšių ap., Nava- 
rėnų valsčiaus, šiliškių kaimo. Turiu 
iš Letuvos svarbią žinę. Atsiliepk 
pats ar kas žino praneškite man. Jis 
išvažiavo j miškus dirbti.

F. BARTKUS,
1916 — 43rd St., Kenosha, Wis.

Išpardavimas 
Bargenai

Iš sandėlio ir ftugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 

$800 grojiklis pianas, 100 ro- 
lelių ir cabinet, .......................

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55,4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95< springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj į

iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor-1 prie California avė. ir 70 St 
aire, klauskit MR. IRVING, | kaina $5000 (

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

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

Phone Hemlock 8099 •

So. Halsted St., Box 1005.

parko,

Gruodžio mėnesyj tiktai 
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

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

tas .. ........................................
Gasiniai pečiai .............................
Pastatomos Rampos ..................

ir aukščiau •
3 tikri walnut miegruimio setai $65
4 šmotų walnut miegruimio se

tai .......................... ................  $119
i ........... $15

barge-

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis namas, 2 Vanos, elektra, naujas 
furnas, 3983 Vernon Avė., kaina 
$5,000, su mažu cash įmokėjimu. 
H. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- 
ing Road, Tel. Boulevard 7769.

$35

$15
$6
$3

v.................Ų ’ Kietoms anglims pečius$700 grojiklis pianas, gražus, $901 ■
Baby Grand pianas, visai nau

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

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

pigiau už cash
Tie instrumentai yra visi peri ir 

pilnai garantuoti. Mums reikia vie
tos ir turime tuojau iškraustyti 
vorą. Atdara vakarais iki 9 vai. 

Englevvood Piano 
House 

6512 So: Halsted St.

ir daugiau 
Krėslai, supamos kėdės, victrolos, 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schwarts Bros. 

Storage Co. 
640 E. 61st si.

ta-

KIMBALL . grojikliai pianai, biskį 
vartoti, su benčiumi ir roleliais, $85. 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland 
Avė. 1 fl. frent.

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

PARDUOSIU 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.

JEI JUS norite tikro radio pa
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP, 
3428 W 63rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

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

MR. JARTZ, 
2918 Mihvaukee Avo., Ist floor

PAS.TOBBKIT šitą skelbimą 
bargenų Muzikalių Instrumen
tų Bargenai No. 1,

Duokit SMUIKĄ 
KALĖDOMS.

Mes turime keletą pilnų mie
tų ir mažų mierų smuikų, ku- 
ria^ parduosime po $7.50, su 
smičiumi ir skrynute.

914 MAXWELL ST.
DIDELIS bargenas armonikų, pia

nų ir t. t. $5 ir daugiau, visų išdir
binių ir visokių didumų.

914 Maxwell St.

TAS YRA VERTAS

Pastatomos liampos, $7 ir daugiau. 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau^ 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
Victrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia
nai, krėslai. Mes turime pilną pa
sirinkimą namų rakandų. Atsineškit 
šį skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Garfied Firefroof Storage Co., 
5929-81 S. SUte St.

PARDAVIMUI bučemės Aktoriai 
kainavo daugiau kaip $1500, parsi
duoda už $650, mažai vartoti. 2929 
Archer Avė.

Miscelianeous for Sale
Įvairus Pardavimai

MOTERYS!
štai Jums giįos nėriniams ir siu

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

F. SELEMONAIČ1A
504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

C Chicago, III.

štai Jums gi 
vlnėjimams. Vi

PARDAVIMUI — Pekinese veis
lės šunukai, parduosiu pigiai.

10839 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 4228

Business Chances
♦_____ Pardayiinui Bizniai________

PARbAVIMUI barbemė ir pool 
room, su namu arba be namo.

Savininkas,
6606 So. Robey St.

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

PARDAVIMUI grosernė, senas, 
biznis, netoli lietuvių bažnyčios 
Braighton Parke, pigiai. Telefonas 
Lafayette 8032.

BARGENAS
Kampinis namas, 62x125, 9 flatai, 

Krautuvė, 2-6 kambarių flatai ir 1 
4 kambarių flatas, pirmos rųšies sto
vyje. viskas išrenduota, Keevvanee ga
ru šildomas boileris, pirmas inorgi- 
čius, $31,500, įplaukų j 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

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

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

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

Ix>tas ant 69th St. prie Campbell 
Avė. su, visais improvmentais ap
mokėtas. Kaina $1850.

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

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

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

A. N. MASULIS
J 6641 So. Western Avė.

Republic 5550

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

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

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $760, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. VVestem Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be jmo- 
kėjimo bite kokį bungalovv arba 2 
flatų namą.

4 FLATŲ BARGENAS 
prie 67 St.. netoli Champlaine Avė., 
4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply
tų, modemiškas, garu šildomas, 
$4,000 cash, kaina $17,o00. TURI 
BŪT PARDUOTI ŠĮ MENESĮ.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. State St.
Tel. Wentworth 5702

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

M R. SWEENEY, 
Saginaw 6800

NAUJAS 19 apartmentų namas, 
pasirinkimas Nortn Side apiehnkėj, 
namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
bungalow, Edgebrook Manor, 400 
akrų farrna į Taylor, \Vis 
tai į Nites Center, 2 lotai 
brook, 1 lo.„____ __
Mainysim į tą ką jus

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinktoj apielinkėj.

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

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

>., 2 lo- 
iiles Center, 2 lotai North- 
1 lotas 2140 S. Homan Avė. 

turit.

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

6943 So. Maplewood Avė.
šaukit

Roosevelt 2960

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

6409 So. Kedzie Avenue


