
VOL. XV___ Kaina 3c.

NAUJIENOS I
They^ i thuanian Daily News

■attod m MMBd Kbm Matttt Marth 7, 1IU4, ai to Pail Dfto M BNMjn.
JAU 1 c 1928 tb. - Ifarrt >, 187>,

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thb Litmuanian Daily Nkw*

FW»UIHED BY LITHUANIAN NEWS PUBL18HING CO.. INC 
1173$ South Habud Street, CHcatfo, Illuiou 

T«l«»hoa« Rooa«ff«lt 8560 \ ti

ĮP/rmgs ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Chicago, III. Pirmadienis, Sausio-January 9 d., 1928 
----------------------------------------------------

No. 6

J. V. siunčia daugiau 
jėgų į Nikaragvą

Daroma naujų žingsnių 
kasyklų streikui baigti

Sovietų Rusų valdžia įsakė 
konfiskuoti ūkininkų javus

| tarp Nikuniguos ir Jungtinių 
i Valstybių išlyginti.
Bara Latinų Amerikos kraštus, 

kam jie tylį
BIO JANEIRO, Brazilija, 

sausio 8. — Kalbėdamas 'apie 
situaciją Nikaraguoų laikraš
tis Correio da Man ha sako, kad 
Jungtinių Valstybių intervenci-

J. Vaisi intervencija 
Nikaraguoj

Siunčiama daugiau laivyno ka
reivių su maj. gen. I^ejeune 
prieky .

MANAGUA, Nikaragva, sau
sio 8. — Flaginiu laivu Bo- 
cliester vakar j Korintu atplau
kė .Jungtinių Valstybių
k on t r admirolas Sellers, karo
laivo Tulsa lydimas, šiandie 
laukiama dar atvykstant krei
serio G ai ves tono su 200 laivy
no kareivių. 150 vyrų ruošia
mos tuojau pasiųsti specialiu 
traukiniu Į Leoną pavaduoti ki
tus kareivius, kurie tapo pa
siųsti j Ųuilali kovoti su suki- 
kėlių vado generolo Sandino jė
gomis.

Tikisi sukilimų per du mėnesiu 
likviduoti

WASHINGTONAS, sausio 8. 
—Kartu su tūkstančiu siunčia
mų į Nikaraguą Jungtinių Val
stybių laivyno kareivių sustip
rinti jau esančioms ten jė
goms, kreiseriu Trenton rytoj 
iš Charlestono, S. C., išplauks 
į ten ir laivyno korpuso ko- 
manduotojas maj. gen. Lejeune, 
brig. gen. Felando lydimas. 
VVashingtono vyriausybė ma
no, kad Jungtinių Valstybių jė
gos bendrai su Nikaraguos esa
mos valdžios kariuomene gene
rolo Sandino sukilimą sugel/ės 
likviduoti per du mėnesiu.

Šaudė aeroplanus
MANAGl’A, Nikaragua, sau

sio 8. — Sukilėliai šaudė Jun
gtinių Valstybių aeroplanus, 
gabenusius iš Quilali laivyno 
kareivius, kurie buvo pastaro
mis dienomis sužeisti susikir
timuose su sukilėliais. Aeropla
nai nebuvo kliudyti.

Kubos spauda kritikuoja Jungt. 
Valstybes

HAVANA, Kuba, sausio 8.— 
Kai kurie Havanos laikraščiai 
puola Jungtines Valstybes dėl 
jų politikos Nikaraguoj. Laik
raštis EI Mundo sako, kad jei 
VVashingtono valdžiai iš tikro 
rupįs tarptautinis draugingu
mas, kaip kad ji skelbiasi, tai 
tegul ji tatai parodanti darbu 
pirmiau nei Havanoje prasidė
sianti Pan Amerikos konferen
cija.
Argentina protestuoja prieš J.

V. žygius Nikaraguoj
BUENOS AIBES, Argentina, 

sausio 8. - Argentinos Tautų 
Sąjungos Draugija įteikė Jung
tinių Valstybių ambasadoriui 
Bliss’ui memorandumą, kad 
Jungtinės Valstybės paliautų 
karo operacijas Nikaraguoj. 
Tautų Sąjungos Draugija siūlo, 
kad butų sušaukta tam tikra 
visų f^an-Amerikoj sąjungai 
priklausančią kraštų atstovų 
konferencija nesusipratimams

ja esąs didžiausia šios dienos 
tarptautinė piktadarybė. Laik- 

; rastis kritikuoja Latinų Ame- 
laivyno rikos valstybes dėl jų tylėjimo 

tuo tarpu kaip Jungt. Valsty
bės piktai puolančios • Nikara
guos patriotų saujalę, naujo 
Bolivaro [t. y. gen. Sandino]
Vadovaujamą.

Stengias dėl taikos 
anglies kasyklose

Oh’o gubernatorius šaukia savi
ninkų ir angliakasių atstovų 
konferenciją

COLUMBUS, Ohio, sausio 8. 
— Gubernatorius Donahey vėl 
pakvietė minkštosios anglies 
kasyklų savininkus ir streikuo
jančių angliakasių atstovus tar- 

streiko likvidavimo klausi
mu. Konferencija Šaukiama 
sausio 16 dieną.

United Mine VVorkers unija 
jau pranešė gubernatoriui, kad 
angliakasių atstovai priima 
kvietimą ir konferencijoj daly
vausią, tuo tarpu iš kasyklų sa
vininkų atsakymo dar negauta.

Gubernatorius Donahey savo 
kvietimo laiške pareiškia, kad 
ilgas kovojančių pusių nesu li
tai kymas Ohio žmonėms jau 
gyvai pagrįsęs, ir visuomenės 
ūpas busiąs atkreiptas prieš tą 
pusę, katra busianti užsispy
rus nesitaikvti. 4* *

16 angliakasių šeimų 
išmesta iš namų

PITTSBURGH, Pa., sausio 8. 
— Washingtono kauntėje va
kar iš Vesta Coal kompanijos 
namų darbininkams buvo iš
mesta šešiolika . streikuojančių 
angliakasių šeimų.

United Mine Workers unijos 
organizatorius Wm. Feeney pa
reiškė, kad kompanija, mėty
dama iš namų angliakasių šei
mas, laužanti jos padarytą su 
angliakasiais sutartį.

Sumušė Meksikos ban
ditų bandų

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 8. — Ties EI Gigante, Gue- 
rrero valstijoje, įvyko susikir
timas tarp federalinės kariuo- 
mengs skyriaus ir banditiškų 
maištininkų būrio. Banditai, 
sumušti, išbėgiojo ir išsislapstė 
kalnuose .Susikirtime, be kitų, 
buvo nukautas ir banditų va
das, gen. Victoriano Barcenas.

Sovietai konfiskuos 
ūkininkų javus

Turtingųjų ūkininkų konfiskuo
tu javų dalį leidžia neturtin
giems pasidalinti

RYGA, Latvija, sausio 8. — 
Maskvos Pravda praneša, kad 
sovietų valdžia imantis nepa
prastų priemonių krintančiam 
Rusijos javų eksportui pakelti. 
Kampanija surinkti javus iš 
ūkininkų pasiekusi kritingą sta
diją. Dagi tos sritys, kur. der
lius buvęs geresnis už vidutiniš- 
kų, savo javų valdžiai nepai— 

duodą.
Valdžia dėl to paskelbė tam 

tikrą, dekretą, kuriuo kaimų 
sovietų vyriausybėms duoda
ma galia daryti pas ūkininkus 
kratas ir jų slepiamus javus 
konfiskuoti, šis dekretas krei
piamas vyriausiai prieš “kula- 
kus” (turtingus ūkininkus), 
kurie kaltinami dėl slėpimo ja
vų.

Kaimų sovietai susideda iš 
neturtingų ūkininkų, kurie 
prieš dvejetą savaičių tam tik
ru dekretu buvo atleisti nuo 
mokesnių mokėjimo. Dabar 
jiems duodama teisės dali kon
fiskuotų iš “kulakų” grudų pa
sidalinti tarp savęs.

Kova tarp sovietų val
džios ir ūkininkų

MASKVA, sausio 8. — Tarp 
sovietų valdžios ir rusų ūkinin
kų eina slapta, bet atkakli kova 
dėl javų kainų.

Tuo tarpu kai manufaktūros 
daiktai kaimo krautuvėse mo
ka nuo 200 iki 300 nuoš. bran
giau, nekad mokėjo 1913 metais, 
sovietų valdžia iš paskutines 
stengiasi išlaikyti javų kainą 
25 nuoš. pigesnę, nekad buvo 
prieš karą. Tuo tikslu ji veda 
stiprią propagandą, . manipu
liuodama rinkas ir griežčiausiu 
budu trempdama privačius ja
vų pirkliautojus, kurie pačioj 
Maskvos gubernijoj ūkininkams 
už javus siūlo 60 nuoš. bran
giau, nekad jiems moka val
džia.

Mat sovietų valdžia žino ge
rai, kad jei tik ji leistų javams 
pabrangti, Jbematant ne tik 
gyvenimas mieste pabrangtų, 
algos darbininkams neišvengia
mai pašoktų aukštyn ir kainos 
manufaktūros daiktams pakil
tų, bet sovietai nebegalėtų nė 
javų eksportuoti pasaulio rin
kos kainomis.

Atsimokėdamas valdžiai, ūki
ninkas tiesiai atsisako parduo
ti jai javus jos kainomis. Jis 
laiko juos ir slaptai pardavinė
ja privačiams pirkliautojams, 
kurie moka daug brangiau, ne
kad sovietai. Valdžia tuo budu 
negauna visos javų rezervos 
eksportui, o javų eksportu tik 
ir remiasi visa sovietijos užsie
nio prekyba ir importas reika
lingiausių jai daiktų ir medžia
gų.

Paskutinio 1927 mitų ber- 
tainio skaitmens rodo, kad javų 
rezervos eksportas nuo spalių 1 
iki gruodžio 31 siekė, bendrai 
imant, 11,000,000 rublių; tuo 
tarpu kai 1926 metais per tą 
patį laiką jis siekė 77,000,000 
rublių.

Kanados aviatorius žu
vo aeroplanui nukritus

WINNIPEG, Manitoha, sau
sio 8. — Iš The Pas, man., pra
neša, kad nukritus ten aeropla
nui užsimušė Western Conada 
Airways Limited pilotas kap. 
Stevenson, skridęs iš Flin Flon 
j Herh Lake.

(Pacific and Atlantic Photo]

Komako Sunada, žymi kru- 
tamųjų paveikslų artistė, pra
minta “Japonijos Mary Pick- 
ford”. Jos tėvai gyvena Cali- 
fornijoj.

Meksika šaukianti 
Hearstą tieson

EL PASO, Tex., sausio 8. — 
Ispanų kalba leidžiamas čia 
laikraštis EI Continental gavo 
iš savo korespondento Meksikos 
Mieste pranešimą, kad Meksi
kos valdžia rengiantis per sa
vo ambasadą VVashingtone šau
kti Wm. Bandolphą Hearstę 
tieson už peskelbimą sufabri
kuotų melagingų dokumentų ir 
už šmeižiamus straipsnius prieš 
Meksiką. Iškeldama bylą prieš 
Hearstą, Meksikos valdžia rei
kalausianti iš jo 10 milionų 
dolerių atlyginimo už padarytą 
Meksikai nuoskaudą.

Lietuvio ir lenko 
duelis Vilniuje

Studentas Kšižanauskas ir len
kų leitenantas abudu pavojin
gai sužeisti mirė
VILNIUS, sausio 8. — Tarp 

dviejų jaunų vilniečių, lenkų 
leitenanto Pociecliin ir lietuvių 
studento Bronislavo Kšižanaus- 
ko, įvyko duelis, pasibaigęs 
abiejų mirtimi.

Leitenantas .Pociechin buvo 
uolus Pilsudskio rėmėjas, ir 
tarp jo ir studento Kšižanaus- 
ko, nors šiaip juodu buvo drau
gai, kilo kivirčų dėl politikos, 
kuriuos juodu nutarė išspręsti 
dueliu. Užsidarę tamsiame kam
bary ir akis dar užsirišę rank- 
šluoščiais, juodu ėmė šaudytis. 
šaudėsi per penkias minutes, 
kol vienas antrą mirtinai su- 
žeidę krito be sąmonės. Abudu 
mirė. Jokių sekundantų jie ne
turėjo.

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

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 47® F.

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:36. Mėnuo teka 6:53 
vakaro.

‘Meksikos dokumen- 
' tų’ tardymo finalas
Senato komisija atvirai apkalti

no Avilą dėl “dokumentų” 
sufabrikavimo

VVASHINGTONAS, sausio 8.
Senato komisija vakar pa

baigė tardymą “Meksikos do
kumentų” apie tai, kad buk 
Meksikos prezidentas Calles da
vęs daugiau kaip milioną dole
rių keturiems .Jungtinių Valsty
bių senatoriams — Borah, La 
Follette’ui, Norris’ui ir Heflin’- 
ui -----

Tardymas pasibaigė tuo, kad 
senato komisija viešai apkalti
no Miguelj Avilą kaip tų “do
kumentų” sufabrikuotoją. , 

[Avila, kaip žinia, buvo tasai 
asmuo, kuris neva išgavęs tuos 
“dokumentus” iš “slaptų Mek
sikos valdžios archivų” ir parda
vė Williamui Bandolph Hearst*- 
ni, 6 pastarasis paskelbė juos 
savo laikraščiuose. Bearsiu laik
raščių redaktoriai, šalia paskel
biamų “dokumentų”, prirašė 
dar truksiu ingų straipsnių prieš 
Meksiką, kaltindami dabartinę 
Calleso valdžią dėl konspiravi
mų prieš Jungtines Valstybes, 
ir kartu kurstydami Jungtinei 
Valstybes prieš Meksiką —kur 
Hearstas turi įsigijęs milžiniš
kų žemės nuosavybių.]

Avila, senato komisijos pa
imtas į nagą, nesugebėjo išsi? 
sukti ir prisipažino, kad jo par
duoti Hearstui “dodcumeiltai” 
buvo padirbti. Vienas Hcarsto 
redaktorių, John Page, kurs 
rašė rėksmingus editorialus 
apie Meksikos “konspiracijas” 
prieš Jungtines Valstybes, savo 
kaltinimus vis remdamas tais 
“dokumentais”, vakar senato 
komisijos irgi aštriai paimtas 
nagan prisipažino, kad jis ma
nąs, jogei “dokumentai” iš tik
ro esą sufabrikuoti.

6000 Meksikos darbi
ninkų grūmoja emi

gruosią svetur
MEKSIKOS MIESTAS, sau

sio 8. — šeši tūkstančiai gele
žinkelio dArbininkų pranešė 
vidaus ir susisiekimo departa
mentams, kad jie pasirengę ap
leisti Meksiką ir ieškotis darbo 
kur kitur. Tuo jie nori pareik
šti savo protestą prieš likvida
vimą buvusio prieš keletą mėne
sių geležinkelio darbininkų 
streiko, kuris, unijos vadų nuo
mone, buvęs išspręstas Meksi
kos darbininkų konfederacijos 
naudai. Unija sako, kad darbi
ninkai geriau eisią ištrėmiman, 
nekad sutiksią savo nusistaty
mą keisti.

Atlanto skridikas Levi-
< ne imamas nagan
WASHINGTONAS, sausio 8. 

—Teisingumo departamentas 
pranešė žinomam skridikui per 
Atlanto vandenyną, Charles A. 
Levinui, kad jei jis neatsiteis 
su valdžia, jo byla bus perduota 
federaliniam teismui.

Levine mat buvo užpirkęs iš 
valdžioj daugybę atlikusių ka
ro medžiagų ir jas parduoda
mas labai pralobo, bet su val
džia nefttsiteisė. Valdžia ieško 
iš jo 300,000 dolerių.

VICTORIA, Britų Kolumbija, 
sausio 8. — Vakariniame Van- 
kuver salos pakrašty paskendo, 
sudužęs į uolas, motorinis šku- 
neris Noble. Prigėrė Škunerio 
kapitonas Kerry, vyriausias in
žinierius Williams, oficieras 
Wall ir virėjas Herby.

Chicagos milionie- 
riaus prisipažinimas

WASIIINGTONAS', sausio 8. 
— Senato komisija, kuri, sena
toriui Beed’ui pirmininkaujant, 
tardo išrinkimą senatan Fran
ko L. Smitho iš Illinois ir Wil- 
liamo S. Vare iš Pe nosy Urani
jos, vakar kvotė Chicagos mul- 
timilionierių Samuelį Insull’ą, 
elektros jėgos gazo telefonų ir 
gatvėkarių kompanijų galvą.

Insull prisipažino, kad Smi- 
tho rinkimų kampanijai jis 
davęs $125,000, o bendrai rinki- 
mų kamparvipii 111< o į
$237,925.

Be Smitho kampanijos fon
dui duotų $125,000, jis dar da
vęs $5,000 Cook kauntės state’s 
attorney Rob. F. Crowe kam
panijai; $15,000 demokrate 
kandidato į senatorius Brenna- 
no kampanijai; $10,000 Crowe- 
Barreto politinei^ organizacijai; 
$10,000 republikonų Deneeno 
organizacijai; $32,925 propa
gandai prieš tarptautinį teisin
gumo teismą; $20,000 republi
konų kandidatui į kauntės iždi
ninkus Geo. Hardingui ir $20,- 
000 Small-Lundino organizaci
jos kandidatui Charles B. 
Francis’ui.

M. Antantės_ protes
tas T. Sąjungai

Reikalauja ištirti ginklų šmu- 
geliavimą į Vengrus

BELGRADAS, sausio 8. — 
Mažoji antantė pasiuntė Jau
tų Sąjungai notą, reikalauda
ma, kad ji ištirtų pranešimus 
apie šmugeliavinią ginklų j 
Vengriją.

[Prieš keletą dienią telegra
mos skelbė, kad Vengrijon pa
rėję iš Italijos keli vagonai gių- 
klų. Vengrijos vyriausybė tuo
jau atsiliepė, pareikšdama, kad 
ji sulaikius penkis vagonus 
ginklų, kurie per Vengrijos te
ritoriją ėję* į Lenkiją. Pasta
roji betgi užsigynė, kad ginklų 
ji iš niekur nesigabenus.]

17 kūnų, išimta iš 
submarino S-4

PR0VINCET0WN, Mass., 
sausio 8. — Iš submarino S-4, 
kuris gruodžio 17 dieną pasken
do su daugiau kaip keturiomis! 
dešimtimis įgulos žmonių, vakar 
narai išėmė dar dešimtį žuvu
siųjų kūnų. Tuo budu iki šiol 
išimta jau septyniolika kūnų. 
Visi jie buvo rasti prigėrę sub- 
marino mašinų kambary.
Coolidge autorizuojamas paskirt 

tardymo komisiją
WASHINGTONAS, sausio 8. 

— Atstovų butas vakar kaip 
vienu balsu priėmė rezoliuciją, 
kuria prezidentas Coolidge au
torizuojamas paskirti specialią 
komisiją submarino S-4 katas
trofai pamatingai ištirti. Tl'ar- 
dymas turės būti viešas.

New Yorko kongresmanas 
Black atkartojo reikalavimą, 
kad laivyno sekretorius Wilbur 
rezignuotų.

17 METŲ VAIKAS MIRfi 
ELEKTROS KĖDĖJ

COLUMBUS, Ohio, sausio 8. 
—: Anksti vakar rytą baudžia
majame kalėjime buvo elektros 
kėdėj nužudytas Floyd Hewitt, 
17 metų amžiaus berniukas. 
Praeitą pavasarį jis užmušė vie
ną moteriškę, Mrs. Fred Brown, 
ir jos 5 metų sūnų, už tai, kad 
moteriškė atstume jo meilę.

Lietuvos žinios.• •

Iš koncentracijos sto
vyklos paleidžiama 

100 asmenų

KAUNAS, gruod. 17. — Byšy 
su gruodžio mėn. 17 d. metinė
mis [smurtininkų perversmo] 
sukaktuvėmis, Krašto apsaugos 
Ministerijos liepimu, iš Varnių 
koncentracijos stovyklos pa
leidžiama virš šimto ten inter
nuoti? asmenų.

Kauno vandentiekiui 
kasa 10 šulinių

KAUNAS, gruod. 17. — Šią 
savaitę Karaliaučiaus firma 
Bieskio jau pradėjo kasti šuli
nius Eiguliuose vandentiekio 
reikalams. Tuo tarpu numato
ma iškasti 10 šulinių, tas dar
bas kainuos apie šimtą tūks
tantių. Sunkesnis ir brangesnis 
darbas, tai įrengimas Eiguliuo
se siurblių stoties, kuri turės 
paduoti vandenį miestan. Sąry
šyje su įrengimu šios stoties 
Kauno midsto kanalizaci jos | ir 
vandentiekio statytojas inž. St. 
Kairvs išvyksta Berlinan ke
lioms dienoms pasitarti su j- 
vairiomis firmomis, taip pat su 
prof. Briksu, kaipo nuolatiniu 
šių miesto darbų patarėju.

Paskola vandentiekio 
reikalams vamzdžiams 

užpirkti
KAUNAS, gruod. 17. — Lie

tuvos konsului Londone p. Gi
neičiui tarpininkaujant, Kauno 
Miesto Valdyba gauna iš An
glijos apie aštuonius šimtus tūk
stančių paskolą iš British Over- 
seas Banko vamzdžiams pirkti 
ir kitiems vandentiekio staty
bos reikalams. Kreditas tiekia
mas iš 8% trims metams, iš
mokant paskolintus pinigus 
kas met: pirmais metais 20%, 
antrais 30% ir trečiais 50%. 
Kreditui gauti reikalinga Lie
tuvos Banko garantija. Patys 
vamzdžiai perkami iš anglų 
firmos Cocharn ir iki kovo ar 
balandžio mėn. bus pristatyti 
Klaipėdon.

1928 metų antroji dai
nų švente

--------
KAUNAS, gruod. 17. — By

šy su 1928 metais įvykstan
čiom 10 metų Uetuvos nepri
klausomybės sukaktuvėms teko 
patirti, kad nutarta 1928 metų 
vasarą surengti II-ją dainų 
šventę, šventės rengimo komi
teto, prašoma, muzikų komisi
ja jau turėjo kelis posėdžius 
ir atsižvelgiant į momento 
svarbumą, nors ir mažai beli
ko laiko ir yra daug su tuo 
surištų technikinių sunkumų, 
šventės rengimui pritarė. Jau 
nustatyta šventės programa, 
kuri bus netrukus atspausdin
ta ir išsiuntinėta chorų diri
gentams. Šventė numatoma 
dviem dienom. Vieną dieną tūk
stantinis choras dainuos leng
vas liaudies dainas, antrą 
gerųjų Lietuvos chorų grupes 
pasirodys valst. teatre su sun
kesniais veikalais.

Sąryšy su II dainų šventės 
rengimu numatomi chorų diri
gentams kursai, kurie įvyks 
1928 m. sausio men. 2- 9 d. 
Kursuose mokslas nemokamas. 
Pragyvenimo ir kelionės išlai
dos bus atlygintos.



MUSŲ MOTERIMS
- Veda Dora Vilkienė-...... ..

KEPTA JAUTIENĄ vas. Jeigu ne turi skubėti, gali 
vietoj virtų bulvių, vartoti ža
lias bulves, bus skaniau.

puoduko smulkiai supiau-
niurk vų
puoduko .supiaustytų se-
ir griežčių, sumaišytų

KEPTA KUKURUZA

(Komai)

2 šaukštai taukų arba svies-

3 sv. round ątea k
2 riekutės sūdytų lašinių
*4 šaukštuko pipirų (maišy

tu, bet ne maltų).
1/2 

stytą
% 

lerų 
kartu

l/ž puoduko supiaustytų svo
gūnų, druskos pagal skonies.

3 puodukus karšto vandens. 
Pakepink lašinius, nušluostyk 
mėsą, kuomet nuplausi. Api- 
berk druska ir miltais. Kepk 
ant taukų pakol gerai parus. 
Padėk į puodą, apdėk daržovė
mis ir sudėk pipirus. Užpilk 
karštą vandenį, gerai apdengk. 
Kepk 1 valandas ne karštame 
liečiuje. Nebadyk mėsą su ša
kute, kaip norėsi mėsą apvers
ti, nes visa sunka išbėgs ir 
mėsa liks sausa. Paduok bul
vių su mėsa.

U/2 šaukšto miltų
1 puodukas pieno
2 puoduku “kornų” iš
1 šaukštas cukraus
1 šaukštukas druskos 
1/8 šaukštuko pipirų
2 kiaušinius
Ištarpyk sviestą, pakepink 

miltus, pilk pilną, ir nuolat mai
šyk, pakol neužvirs, 
dek “kornus“, cukrų, 
ir pasildyk. Nuimk nuo 
pridėk gerai išplaktus 
nius ir sumaišius

kenų

PRANCŪZIŠKI PYRAGAIČIAI

1 svarų saldaus, šviežio svie-

1

Birniadienis, sausio 9, 1928

BULVfi^ SU AU GRATIN

Greitas būdas

Dėk eilėmis virtų supiausty- 
tų bulvių ir eilę tarkuotų bul
vių, druskos ir truputį pipirų, 
pakol nepridėsi pilną bliudą. 
Užpilk baltu dažalu padarytu 
iš pieno, miltų ir sviesto. Kepk 
pečiuje pakol suris bus gerai 
ištirpęs, viršus bus gerai rus-

3218

(Pacific and Atlantic Photo]

San Francisco Aid draugija 
pabandė panaudoti radio nura
minti kūdikius, kada daktarai 
juos egzaminuoja. Bet muzika

Paskui 
pipirus 
ugnies 
kiauši

nius ir sumaišius supilk į išr 
sviestuotę molinį l.liudų. Kepk U kudikaus nepaveike ir bandy- 

mai nedavė geidžiamų pasek
mių.

nekarštame pečiuje 25 minute? 
arba pakol mišinys sukietės.

INDIJONŲ PUDINGAS

5 puodukai pieno

^iute Tapioka)
1/3 puoduko kornų miltų 

(cornmcal)
i/3 puoduko cukraus
3/1 puoduko molasses
1 šaukštas sviesto
11/2 šaukštuko cukraus

l 1/2 šaukštuko malto imbiero

šaukštuko malto uutmeg 
Vi šaukštuko maltų cina

monų
1 puodukas razinkų arba
1/2 kvortos supiaustytų obuo

lių.
Nušutink pieną dvigubame 

puode. Pridėk tapiokos ir virk 
10 minutų, nuolat maišydama. 
Paskui dėk kornų miltus, cuk
rų, molasses, sviestą ir prie
skonius. Maišyk pakol sulirš- 
tės. Dėk razinkaš arba obuo
lius. Supilk išsviestuotan indan 
ir kepk nekarštame pečiuje 

)2j/i valandos. Paduok su vaisių 
dažalu.

3217"^3169 3216
3218—Vakarinis arba rytinis rūbas. 
Galima siūdinti iš šilko arba kito
kios raibos materijos. 40 mierai 
reikia 2‘i yardo.
3217—Pajamas —< Taipgi gerai iš- 
rodys jeigu jos bus pasiūdintos iš 
kokios lengvos materijos vietoj šil
ko, vidutinio ūgio ypatai reikia 4 
yardų 40 colių metenjos ir % yar- 
do skirtingos materijos apsiuvinčji- 
mui.
3216—Negligee — Tinka iš byle ko
kios meterijos. Suprantama geriau
sia iš rodo iš šilko. Vidutinio ūgio 
ypatai reikia 37/» yardų 40 colių 
materijos ir % yardo skirtingos 
materijos.
3169—Vieno šmoto suknelė. Pap
rasta bet gražiai atrodanti. Tinka 
byle kokio amžiaus moterei arba 
panelei. Sukirptos mieros 16 ir 18 

^^-metų, taipgi 36, 38. 40 ir 42 coljų 
per krutinę. 36 mierai reikia 34/a 
yardų 40 colių materijos ir yar
do skirtingos materijos.
3207—Rimta bet smagi suknelė. Ga
lima siūdinti iš sunkesnės materijos. 
Sukirptos mieros 16 ir 18 metų 
taipgi 86, 38, 40, 42 ir 44 co
lių per krutinę. 36 mierai reikia 
3% yardų 40 colių materijos ir 
yardo skirtingos materijos.
3206—šis modelis yra paskiausios 
uudos. Gerai i®ro<iy& iš lengvu ąib 
ko. buiuiptos uūerob 16 ir 16 me-

šilko. Vidutinio ūgio

MM

LT 3216

l\^Ą2761 
h'

3206
kru-

KARŠTO VANDENS IMBIERO 
DUONA

1 puodukas molasses
Vi puoduko karšto vandens
2,/4> puoduko miltų
1 */% šaukštuko malto imbie

ro
1 šaukštukas sodos
1/2 šaukštuko druskos
4 šaukštai tarpyto sviesto
Supilk verdanti vandenį prie 

molasses. Sumaišyk ir keletą 
kartų persijok sausus prideč- 
kus, sumaišyk su vandeniu ir 
molasses pridėk sviestą ir gerai 
išplak. Supilk į vieną išsvies- 
tuotą blėtį arba į mažus tam 
tikrus “eup cakes” blėtį. Gali 
dadėti pusę putnluko gerai 
miltais apibarstytų razinkų, 
jeigu patinka. Kepk nekaršta
me pečiuje 25 minutes.

tų, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
tinę. 36 mierai reikia 3’/a yardų 40 
colių materijos ir % yardų skirtin
gos materijos.
2761—Vieno šmoto žiurstas. Galima 
siūdinti iš lengvos arba sunkesnė:; 
materijos. Parankus namie dėvė
ti, niekalui atėjus.

i

Norint gauu vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutą arba priduoti, pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kainu 
15 centų Galimą prisiųsti pinigus 
arba k rašo s ženkleliais karta su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, lll.

NAUJIENOS Pattern Dept. ‘
1739 8. Halsted St., Ckicago, III. 
čia jdedu 16 centu ir prašau lt*

triysti man pavyzdi No.......... «......
Mieros __ ___  p«r krutins

(Vardas ir pavardėj
.9 , ,

(Adreąąa)

(M tearta* ir valau)

UMB

Trįjy dieny 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

privėda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
jnulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- Į 
greitumu; jis palengvina ir gydo į 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritėtai, Į 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir j 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
genčių augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligvj 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
fp ras dcl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio ncpalejigvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pai 
jūsų aptickorių, Creomulsion Com« 
pwy, Atlanta, Ga. (apg)

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Garsinkites Naujienose

išplaktus 
riešutus,

2/2 puoduko cukraus 
kiaušiniai 
šadkštukas druskos 
pu<xlukas snkapotų riešutų 
šaukštas molasses

51/2 puoduko rpiltų
1 Vk šaukštuko sodos
Ištrink gerai skiestą su cuk

rum, pridėk gerai 
kiaušinius, druskų,
molasses įr vanillos, jeigu nori. 
Persijok sykių miltus
su soda ir sumaišius pridėk 
prie pirmojo mišinio. Išminkyk. 
Padaryk du rituliu po 2 uoliu 
storumo, duok tegul stovi taip 
I>er naktį išryto supiaustyk į 
šmotukus. Padėk ant gerai iš- 
sviestutos blėties. Smiėk jau į- 
šilusin pečiun ir kepk iki 30 
minutų pakeldama ugnį. Gadė- 
si padaryti 8 tuzinus pyragai
čių.

GINTARINIS MARMALADAS

1 grapefruit
1 Grandžius
1 citrina
Supiaustyk visus tris vaisius 

labai plonomis riekutėmis. Nu- 
mieruok kiek bus vaisių, pri
dėk du syk tiek vandens. Te
gul taip stovi 24 valandas. Virk 
25 minutes. Vėl mieruok ir dėk 
tiek pat puoduku cukraus, kiek 
bus mišinio. Virk kartu vieną 
valandą. Supilk į mažus stik
lus, duok atšalti, užpilk pa
prikų. Skanus ant duonos.

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI-

Laikyk komodoj skynelę, kur 
per savaitę sumesi stugeles, 
kravatus, apikakles etc. —kuo
met prosinsi r ubus, galėsi tuos 
daiktus suprosyti, o tai visur 
išmėčiusi juos užmirši ir rei
kalui atėjus, neturėsi.

Raibų 
įmerk į 
bluks.

perkalį prieš plaunant 
actą — spalva nenu-

Nušluostyk vaikų kaliošus 
retkarčiais vandeniu su amo- 
nia, tuomet apaugusi jų spal
vą ir išvaizdą.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGIJA, $5
Turi a 48 metų patyrimų gydyme chemiškų ir naujų ligų. Jei kiti 

J0*®!8 išgydyti, ątLllankykit pus mane. Mano pilnas išeg- 
fvI?inT*ll?flU- Ht‘denKB jūsų tikrą ligą ir jei aš ttpsiimsiu jus gydyti, sveiKuta jums sugrys. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
Ku i r i 8 Julns skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo — kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St.
Kambariai. 1012, 1016, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
**° valandęs: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
"**' " ' r"'i i" 'i i '■........................................  ■. ... ...... ■aiMTggaa

Šviežias
Pienas

365 Dienas

Ponas ir Ponia

H

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

3216 S. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8-tai 
valandai vakare, kasdien 

Nedėlomis uždaryta 
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius

į Metus
Auganti jaunuoliai reikalauja 
tuojau energijos dėl bėgioji
mo, žaidimo ir lošimo. Ge
riausią ir naturališkiauaie bū
das, tai duoti jiems pieno — 
Bowman’s Pieno — mažiau
siai 1 kvortą į dieną.

Bovvman’s Pienas yra pilnas 
Smetonos 
brangiais 
subudavoia 
ir stiprius

pienas, turtingas 
vitaminais, kurie 

tvirtus raumenis 
kaulus.

gas energijoje, kad 
prieš ligas.

Ir turtio- 
atsilaikyti

Pieną dėlVartokit Bo<man’s 
virimo ir kepimo. Jis užtikri
na jums vienodą riebumą, 
šviežumą ir gardų skonį kiek
vieną .dieną metuose.

MilK/
''l Z1 < |

Per 52 Metus Vadovaujantis Rūšyje

MOKYKLOS NURSft, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ-

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nun»ė pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginjj sveikatos, rei
kia uilaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalis mank- 
itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikutei. Ypatingai 
merginom* yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarų, 
nesmagumo.“

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris 
buteli namie.

čaukitą kiek- 
J«n> nepadaryt

vartoti nežiu- 
jaučiate*. Ktek- 

privalo turėti

Garsinkites Naujienose

ŠIUR VIK-! IRTUTAI^' VĖLIAU

/o Jackau/ 
’as ir pamiršau 
užsakyti jų

Diįp VĖLIAU 

/kĄ-ĄSAKAI APIE CIGARE'

TUS TAMAI? VIK SPECIA / 

LIAI UŽSAKĖ OLD GOLDS \ 

\ DEL TAVįS yTRAUKINI

9JO0OIO

IR TAIP-PER 
VISA NAKTĮ,

( NESIBADERIUOK JUO 
JAI--AŠ RŪKAM TIK

OLD G OLD S NE$ NUO 

KITĘ TURIU KOSĖTI

'TIKRAI TU MA- 
ię pastatei žiop

liu/ pamirš
dama TAM UI 
.VOLD GOLD5 / J

AŠ DABAR ŽINAU
DEL KO TU NEPRASIMO
Šl’J VIRŠŪNES NES NE

TURI atminties NE 

COLIO ILGUMO

[P^AŠ NIEKADOS NE-S 
A BUVAU TAIP 5U-----Ll
SIKR|MT§S (KAIPSIAN-) 

DlE J STALAS BE ŽOLYNU 
[ LABAI ŠVAKAI ATRODĖ

KUR ŽOLYNAI ?

oi UŽSAKYK VIS/^ KAR
TONU OLD GOLDS- TAMAS 
'juos labai mėgsta

girai - vis 

RASIU NAMU05L 

KOKI NORS CI

GARETĘ. TAM Al, > 
AŠ EINU ATNEŠTI

ČGEE VIk( AŠ VISAI 
PAMIRŠAU APIE JUOS 

AŠ VOS SPĖJAU PA-

AUT 5 : II VAL.

'klausyk !
NEKALBĖK APIE

‘ atmintį/ 
TU IR NEGAU- į 
TUM PRIZO SU* 

SAVO? AŠ TYLĖ

ČIAU būdamas

TAVO VIETO-

JUOZAI “MAMONAI 
BUS ANT PIETĘ 
PAS MUS ŠIĄNAKT. 
GAL NUPIRKSI ŽOLY

NĘ GRUZDAMAS t 
NAMUS ?

OLD COL
Thi Švelnesnis ir geresnis cwnretns 

Įsnjtysi vežimą ir kosulio neturėsi.
FroduklM P, LorlUud u,, (it. 1700
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Malonfikit atsiunti man dykai cirkuliorių kur 
uprafiomu tie trys i&leidiniai ir Securlty Re
kordų Knygute.

Vardas
Adresas

Pirmadienis, sausio 9, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
__  L, N. T. Tarybos Valdyba:
Vaškevičius, pirmininkas, 3647 Archer a ve. Tel. Laf. 4195
M. Stulpinas, seki*., 3255 S. Ilalsted SI. Tel. Victory 6122

A. N. MASULLS, Iždininkas — 6641 So. We.stern Avė., Republic 5550

Kaip palaikyt namų Kokie bus 1928 m 
vertę

čia nekall>ėsim apie giliąsias 
priežastis, kurios nustato ne
kilnojamos nuosavybės kainą.

žmogus negali kon-

Pasak žinovų šie metai virtis 
pereitus metus

Jų pavienis 
traliuoti.

šito, dar yra kito-Bet šalę 
kių būdų ir kelių, kaip pakelti 
namo vertę, čia vienas asmuo 
gali dajUg padaryti.

Pirmiausia, namų savininkai, 
man rodos, turėtų sutverti 
kiekvienoj kolonijoj savo orga
nizaciją arba klubą, kuriame 
bendrai galėtų aptarti savuo
sius reikalus. Kaip užlaikyti 
švariau apielinkė; kokiu budu 
prieiti prie miesto viršininkų 
ir išprašyti jų pagalbos vienam 
ar kitam dalyke ir panašiai.

Be savo pastovios organiza 
cijos tiesiog neįmanoma, kas 
svarbesnio atlikti, kad pageri
nus visą koloniją, nuo kurios 
galų gale ir priklauso žymi da
lis pačios vertės.

Sulaikymas gatvėse praeivių, 
įvairus trukšmai begalo kenkia 
kolonijas reputacijai, nes gy
ventojai patyrę arba užgirdę 
apie tai skubinas kraustytis ki
tur ir butai tūlam laikui pasi
lieka tušti. Norėdamas gi grei
tai išrenduoti turi mažinti kai
nas. čia ir pasireiškia nuosto-

Prašalinti minėtus trukumus, 
reikia kaip minėjau, bendrų pa
stangų. Kas iš to, jei tavo na
muos bus ramu, lx't kaimynai 
rėkaus iki pat ryto. Arba tavo 
kampas bus švarus, o kitoj pu
sėj gatvėj užverstas taip, kad 
praeiti negalima. Čia už vienų 
atsako visi.

užkimšti 
ar vėliau turės 

apsaugos iš- 
nepa geidaujamų

patarimas yra.
kolonijos namų 

lietuviai sudarytu •< V

Apsisaugojimas nuo vagilių 
irgi yra bendras reikalas., Kuo
met i miesto tarybą nueis dele
gacija atstovaujanti būrį bal
suotojų ir taksų mokėtojų, tai 
valdininkai negalės 
ausis. Anksti
suteikti daugiau 
naikinimui tų 
piktadarybių.

Todėl mano 
kad kiekvienos 
savininkai
savo organizaciją ir pavestų jai 
rūpintis visais bėgamais daly
kais, apie kuriuos minėjau aukš
čiau. Tuo budu galėsime praša
linti trukumus ir sykiu padidin
ti arba bent apsaugoti nuosa
vybių vertę.

— G. Lucas.

Pirko namus
Ponas J. Jazukeviczius pirko 

gražų dviejų pagyvenimų na
mą ant Artesian Avė. prie 14- 
tos, nuo ponios Tamulienės, už 
$8,500.00. Pirkėją ir pardavė
ją reprezentavo brokeris Au- 
gust Saldokas, 4031 Archer 
Avenue.

Ponas J. Dermontas išmainė 
savo du mediniu namu; būtent 
3941 Artesian Avė. su ponu 
S. Radniu, 1720 South Kilder 
Avenue, ant gražaus naujo 5- 
kių kambarių bungalow. Ponas 
Dermontas, ir ponas Radnis, 
abudu likosi labai 
nes abudu gavo tą 
VO.

Ponas J. Spaitis 
vo medinį bizniavą namą, 6358 
So. Marshfield Avė. su ponu J. 
Bakčiu j VVillow Springs trijų 
akrų žemę. Ponas Spaitis ma
no statyti vieną iš gražiausių 
“road 

Abi 
keris

patenkinti, 
ko pageida-

išmainė sa-

house”.
puses reprezentavo bro-

August Saldokas
1034 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6719.

Iš Brighton Parko 
apielinkės

Didesnis namų statymas vi
soj Amerikoj šiuose metuose 
negu 1927 m. yra pranašauja
ma Th. R. Holdeno, vice-prezi- 
flento Dodge korporacijos.

Pereitų metų statybos kon
traktai siekė $6,300,855,100 
arba $80,109,600 mažiau negu 
1926 m.

“Pastarieji devyni metai da
linasi į tris atskirus periodus”, 
sako lloklenas. “Pirmasai pe
riodas apima 1919, 1920, 1921 
ir skaitosi silpnu biznio at
žvilgiu. Antras (1922, 23, 21) 
buvo laikotarpis kuomet jautė
si didelė stoka triobesių. Biz
nis plėtojos, .gyventojų skai
čius didėjo ir tuo laidu reikėjo 
slalvti ir statvti. Paskutiniai 
trys metai buvo pastovumo

šieji metai pasižymėsiu sta
tyba didelių triobesių, dirbtu
vių, viešbučių ir įvairių muni- 
•ipalių arba miesto įstaigų* 
Earmeriai tampa svarbus ele
mentas pramonėj, automobilių 
biznis pereitais 
o šiais ima eiti 
gsniais.

metais šlubavo, 
milžiniškais žin-

Blogi laikai, apie* kuriuos 
žmones tiek kalba, jau beveik 
ura ėjo. . \

Nuo $80 iki $23,500 už vieną 
pėdą.

Trisdešimts metų atgal fron- 
tinė pėda žemės ant Shęridan 
Road kainavo $80. Dabargi ta 
vieta 4866 Shęridan Road. par
duota po $23,500 už vieną pė
dą.

Lietuvių Real Estate 
Tarybos Metinis 

Susirinkimas

buvo labai gyvas 
savo rimtais nu-

bėgančių reikalų

Lietuvių Real Estate Tary
bos Metinis Susirinkimas įvy
ko Gruodžio 2 d. 1927 metais.. 
Susirinkimas 
ir vaisingas 
tarimais. Po 
rių Tarybos
išrinkta nauja Tarybos valdyba 
kitiems 1928 metams. Prezi
dentu išrinktas Joseph Yuske- 
witz, Vice-Prez. Augusi Saldu- 
kas, Sekretorium V. M. Stulpi
nas, ir Iždininku A. N. Masu- 
lis. Taikos Komisijon išrinkti 
sekanti nariai: K. J. Macke, G. 
Lucas ir A. Vizbaras. Organi
zatorium išrinktas G. Lucas.

Tarpe svarbesnių nutarimų, 
yra sekantis: nutarta po Nau
jų Metų surengti milžinišką ba
lių, kurio pelnas nutarta pa
skirti pusiau sekantiems lietu
vių atgimimo vadams: pusę pel
no dėl pastatymo Dr. Jonui 
Basanavičiui paminklo Vilniu
je ir kitą pusę dėl pastatymo 
paminklo Adomaičiui-šernui.

Realestetininkai mano, kad 
pelnas skiriamas taip prakil
niems tikslams turėtų susilauk
ti gausios publikos paramos. 
Dėlto gerbiama Chicagos lietu
vių visuomenė yra kviečiama 
tėmyti kada atsibus minėtas 
balius ir gausiai atsilankyti į 
jo. Tuomi suteiksime didelę pa
ramą pastatymui tiems Lietu
vos ir Amerikos garbingiems 
vyrams atatinkamų paminklų.

— Dalyvis.

Pereitos sąvaitės biznis
Transferuota 1,527

sumoj ...................    $1,292,225
Paskolų 1,707 sumoj 18,772,111 
Leidimų statyt 59 sm. 3,452,800

Kai kurie brighton partiečiai 
yra. patikinę, kad namų staty
mas e.sąs kaip ir sustojęs. Tai 
iš dalies tiesa, bet tai tik 
Brighton Parke. Tačiąu kame 
gi priežastis sustojimo? Nugi 
lotų tuščių stoka. Rezidencijų 
lotai galima sakyti visai išsi
baigė, matytis kur ne kur ap
tvertas lotas, bet nepardavimui. 
Nekurie savininkai laikos juos 
dėl ridikų ir krienų pasodini- 
mo. Bizniavą lotą dar galim 
gauti ant Archer Avė. j rytu:: 
nuo California Avė., bet į va
karus nuo California Avė. jau 
kaip ir išsibaigė. Kad ir yra 
apie desėtkus tuščių lotų tarpe 
California* Avė ir Kedzie Avė., 
bet vieni laiko dėl savęs, many
dami patys statyti, o kiti už
miršo savo loto kainą. Užklau 
sus kiek jis nori už savo latą, 
jis atsako—nežinau! Kad gau
tų $15,000.00, tai gal ir par
duotų? Matote, kaip aukštai pa
kilo Brighton Parke biznio į 
nuosavybė. Gaila, kad lietuviai 
labai mažai naudojos šia proga. 
Didžiumoj lenkai ir žydai tini 
išpirkę geriausius lotus. Aš pa
tarčiau lituviams, kurie mane 
ankščiau ar vėliau eiti į koki 
nebūt biznį, įsigyti lotą vienur 
ar kitur ant biznio gatvės.

Brighton Parke didžiuma lie
tuvių turi nuosavybes, bet ma
žai kas turi biznio vietas. Lie
tuvis greičiaus pirkę privatiški 
nekaip biznio nuosavybę. Mąt 
pri va tiška daug pigiau. Jie ne- 
atslžiuri. kad uždarbis maža: 
ir ateitis nekoki. Biznio vie- j 
ta daug brangesnė, bet už me
tų kitų užauga didelis pelnas.

Ant Archer Avė. jau yra 
pervėhi lietuviams pirkti, 
dar yra keli bizniavi lotai 
California Avė., kame yra
tuvių brightonparkiečių cent
ras, nes ant 44-tos ir Californi 
Avė. neužilgo iškils nepapras- 

•tas gražus budinkas, tai bus 
Lietuvių Katalikų Bažnyčia, ne 
kai girdis k u n. klebonas Brisz- 
ka padarys suprizą lietuviams, 
nes ką kun. Briszka daro, ta 
padaro, kad yra į ką pažiūrėt’, 
ir pasididžiuoti. Dabar jis pa
puošia Brighton Parką pasta
tydamas kleboniją. Aš manau, 
ar nebus viena iš gražiausių 
klebonijų Amerikoj.

Nors kai minėjau California 
Avė. yra lietuvių centras, bet 
visgi lenkai perkas nuosavybes 
šioj apielinkėj. Mat jie sužino
jo, kad Miesto Tarybon įnešta 
iškelti geležinkelis ant 48-tos ir 
California Avė. ir suvienyti Ca
lifornia Avė. su 79-ta gatve. 
Pavasarį prasidės darbas iškė
limo gelžkelio, tai ir Californi- 
jos Avė. lotai pasieks aukštas 
kainas. Taigi lietuviai į biznį. 
Biznis pakels jūsų vardą, pa
gerins jūsų gyvenimą, nereikės 
klausytis trimito balso.

—Aug. Saldukas, 
4034 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6719.

| Pacific nn<l Atlantic Phoioj

II. 1). Ilayes, buvęs federali
nis prižiūrėtojas radio Washing- 
tone, dabar paskirtas radio kon- 
tralieriym didžiausiame 9-tamo 
distrikte, j kurį įeina Chicago 
ir vakarinės valstijos iki Colo- 
rados.

Keli patarimai namų 
savininkams

net 
bet 
ant 
lie-

Kiekvienas savininkas turi 
rūpintis, kad jo nuosavybė 
teiktų atsakantį nuošimtį pelno. 
Yra daug būdų, kaip tą įvy
kinti. Pirmiausia reikia gerai 
prižiūrėti namus. Nuomininkai 
jaučiasi patenkinti kuomet šei
mininkas gyvai atjaučia jų rei
kalus ir kiek galima daugiau 
užganėdina. ,

Jeigu to nėra, rendauninkai 
prie pirmos progos kraustosi. 
Norint gauti naujus gyvento
jus butas reikia išdekoruoti, 
kas sudaro jau bereikalingas iš
laidas.

arba nuostolius padarytus ug- dys ir kokiu budu nuo to pa- 
•niea, ’ siliuosuoti. —K. Jak.

Sutartyse neminima ar gaiš- ATS. Laiptai braška dėl to, 
ras kils iš rendauninko prie- kad nėra tinkamai suleistos len- 
žasties ar ne. Tačiau Californi- tos. Pigus laiptai sukalti vi
jos teismas nusprendė, kad j 
nuomininkas yra atsakomingąs 
už gaisro nuostoliui, jei ugnis 
kylo iš jo paties apsileidimo,1 
pav. tinkamai neprižiūrint kros
nies. žinoma šis nutarimas 
yra svarbus tik tuomet, kai 
nuosavybė nėra apdrausta.

’ Transportacija padi 
dina miestą

Išrišimas dabar jau užsitę
susio gatvekarių ir požeminių 
traukinių pastatymo klausimo, 
smarkiai pastūmęs miesto au
gimų ir naujų trobesių staty
mą šiuose metuose.

Tokių mintį pareiškė keletas 
ChięagoA miesto didžiųjų biz
nierių.

KLAUSIMAI
Plytų grindys.

1. KLAUS. Man visad atro
dė, jog plytų grindys pasižymi 
savo gražumu, ypatingai kori- 
doriuose ir svetainėse. Bet ar 
teisinga, kad tokias grindis sun
ku valyti?

ATS. Beabejo. Plytos visad 
esti šiurkštesnes ir ne taip 
lengva jas valyti. Bet tai nėra 
labai svarbu. Plytų grindys il
giau laiko už kitas. —P. ši.

šildymas gazu
KLAUS. Mes manom atei- 

statyti namą.
2.

mintį pavasarį
Mums pataria įtaisyti pečių, 
kurs gamintų karštą orą ir 
vartotų gaza. Ar bus tai gerai?

— A. M.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

niais, paprastai teikia nemalonų 
garsą. Kartais medis, kuomet 
piaustomas buvo peršlapias. 
Atitaisymui kreipkitės j gerų 
dailydę.

CHlU&S

KOKS JŪSŲ TIKSLAS?
Išauklėjimas Vaikų? 

Įsigijimas nuosavo namo? 
Laiminga, patenkinta senatvė?

Šis bankas vaidina svarbią rolę sudary
me būdų atsiekti tuos prakilnius tikslus 
Koks ten jūsų taupymo tikslas nebūtų, 

Šis bankas jums gali prigelbėti.

SAUGUMAS pas mus yra aukščiausia
statoma.

CENTRALM=6BANK
TRUSTINE KOMPANIJA

SS
SS
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KAS PADENGIA GAISRO 
NUOSTOLIUS

ATS. Taip.
Braškanti laiptai

3. KL. Praneškite mums ko
dėl braška musų laiptai ir grin-

1110 West 35th Street
CHICAGO, ILL.

Biržos BankasValstijinis Bankas

laidoje, Central

J.

APSIM

Kiekvienas real estate bro
keris privalėtų laikyties tų tai
syklių, kurias nustato Bendroji 
Taryba.

ši taryba privalo \ auklėti ly
giai dvasinę pusę kaip ir me
džiaginę, jeigu norime, kad! 
biznis auktų musų ir visuome
nės gerovei. Tik. nepaprastai 
saumilingas asmuo gaM mesti 
šalin bendruosius reikalus.

Tarybos dvasinę pusę atsto
vauja jos skelbiami tikslai -- 
kooperavimas, bizniška etika ir 
tarnavimas visuomenei.

šie idealai nėra atnešti iš de
besų. Jie paimti iš gyvenimo 
ir sudaro tuos pamatus, kuriais 
remiasi pasitikėjimas ir rimtas 
biznis. Sekdami juos mes lai
mėsim daug daugiau, negu pra
silenkdami su jais:—V.

w
SS

Daugely sutarčių tarp savi- 
! ninku ir nuomininkų esti pažy-J 
mėta, jog nuosavybė bus grą-^ 
žinta po metų 5r kiek, tokiam 
pat stovy kaip ir buvo paimta,1 
išimant paprastą nusidėvėjimą

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paalina Stn Chicago. III.
> - -- - i -- — -

Taupymų Sąskaitos Gali Būt Investuotos 
dabar be pražudymo nuošimčių

PIRMI MORGICIAI
“Post Office” Namo Bonai

ant namų išrenduotų 
Jungtinių Valstijų Valdžios

I

Trys “Post Office” leidiniai 
nešanti 6%-6%%-61/2%

Kur jus galite rasti atsakomingesnį rendau- 
ninką kaip Jungtinių Valstijų Valdžia? Pašto 
patarnavimas, kaipo rendauninkai, moka di
džiausias rendas Amerikoje. Virš $18,000,000 į 
metus rendų už pašto skyrius visuomet yra už
mokama į laiką per Jungtinių Valstijų Valdžią, 

; tai yra visai užtikrintas dalykas, kas padaro 
jotuos Pirmų Morgičių Bonus žymiais markete.

Rašykit tuojau ir rei
kalaukit šios naudin- . 
gos Rėkordij I Knygu

tes!
VARTOKIT ŽEMIAU PADUOTĄ KUPONĄ

Reikalaukit 
šios 

knygutes!

JACOB KULP
BONDS

I Subatos Naujienų
Į Manufacturing District Banko skelbime 
[ įvyko korektūros klaida viename ant- 
! galvio žodyje, vietoj raidės “J” įdėta “K” 

Dabar tą žodį atitaisome, jis turi skam-
i bėti “Jūsų”.

SS
SS

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksine proga lietuviams vyrams ir moterims 

gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
. artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 

laiko, kurį Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia į šitą kontesto darbą 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų” la
bui ir sau už įdėtą darbą kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, ra- 
diolais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis į Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais.

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną kiekvienam kontestantui sulig savo įdėto 
darbo sėkmingumo, pertat mes ir kviečiam darbš
čius vyrus ir moteris, “Naujienų” rėmėjus, stoti į 
šitą tretįjį “Naujienų” kontestą, kuris prasidės 
Sausio-Jan. 16 d., 1928, registruotis tuoj, idant an
kščiau pradėję galėtumėt tiksliau savo darbą kaipo 
“Naujienų” kontestantai išplėtoti, kad laike kontes
to, kuris tęsis tris mėnesius ir pusę, galėtumėt kai
po kontestantai pasiekti aukščiausius laipsnius lai
mėjimui stambiausių dovanų.

Jeigu Tamsta nori įstoti j šitą “Naujienų” kon
testą ir darbuotis labui “Naujienų”, kad sau laimė
jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma
lonėkite tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti 
į “Naujienų” kontesto Dep., arba atsilankykite as
meniškai į “Naujienų”; Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais.

BLANKA
X

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP.
P789 So. Halsted St., 
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu Įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane j kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu

Mano Vardas, Pavardę

Gatvė

Miestas Valstija

Telefonas
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NAUJIENOS-
The Lithaanlas Daily Nava

Pnblhhad Daily fccept •tanday 
by tfit Mttwu»a« HcUi Hm M. 
ū. Ina.

Edi to r P. GRIGAITIS

1789 Boath Halsteš Street 
Chicago, III. 

Telepbone Rooeerelt IMI

Subacription Ratai 
|8.H per yaar in Canaša 
17.08 par yaar outaida of Chicago. 
18.00 par yaar in Chicago.

8c. per cnpy.

Enterad a* Sacond ClaM Matter 
March 7th, 1914. at tha Poat Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 8rd 1879.__________________

Naujienos eina kasdien, itakirlaat 
sekmadieniu*. Leidtia Maajienj Ben
dro**, 1789 So. Halitad Si., Chicago,
ui — Telefonas: Jiooeevelt 85M orderiu kartu su atsakymu.

Žiemių Rytų Socialistų
Konferencijos Nutarimai‘

* Vilniaus Klausimu
Pereitą šeštadienį “Naujie

nose” jau buvo paduota žinia 
apie rezultatus konferencijos, 
kurią Socialistų Darbininkų 
Internationalo biuras sušaukė 
gruodžio 18 d. Berline Lietu
vos-Lenkijos santykių klausi
mo ir Vilniaus klausimo apsvar
stymui. Toje konferencijoje, 
kaip žinoma, dalyvavo Interna
cionalo generalinis sekretorius, 
Dr. Fr. Adler, trys Internatio
nalo vykdomojo komiteto nariai: 
(tarp jų gruzinasCeretclli ir uk
rainietis Bezpalko) ir šių socia
listinių partijų atstovai: Lietu
vos socialdemokratų partijos 
(Kairys ir Epštenas), Lenkų 
socialistų partijos ir Lenkų ne
priklausomosios socialistų par
tijos, Vokietijos socialdemokra
tų partijos, Dancigo, Latvijos, 
Kusi jos socialdemokratų parti
jos ir Rusijos sočiai revoliucio
nierių partijos, Švedijos ir Da
nijos.

žiniose apie tą konferenciją 
aiškiai pabrėžiama, kad visi 
aukšciaus paminėtieji dalyviai 
buvo oficialiai savo partijų at
stovai. Taigi su oficialiais 
įgaliojimais dalyvauti konferen
cijoje buvo atvykę ir draugai 
Kairys su Epšteinu, — kas yra 
gana įdomu, žinant kokie poli-1 
tiniai santykiai dabar gyvuoja 
Lietuvoje.,

Plečkaičio pasiaiškinimas.
Dana įdomus bruožas toje 

konferencijoje buvo pagarsėju
siojo Plečkaičio atvykimas į ją 
pasiaiškinti dėl savo veikimo 
emigracijoje ir dėl daromų jam 
spaudoje priekaištų^ Lietuvos 
socialdemokratų partija yra su
spendavusi Plečkaitį, kaipo 
centro komiteto narį, atidėda
ma galutiną išsprendimą santy
kių su juo, kaipo su partijos 
nariu, iki to laiko, kada bus 
galima bešališkai ištirti kelia
mus prieš jį kaltininkus.

t

Berlynan jisai atvyko, kaipo 
Vilniuje tryvenančių Lietuvos 
politinių emigrantų delegatas, 
ir konferencijai pareiškė, kad 
dauguma spaudos pranešimų 
apie jį visai neatitinka fak
tams. Jo nusistatymas Vil
niaus klausimu ir santykių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos klau
simu esąs teisingai išdėstytas 
pasikalbėjime su “Beri i nėr Ta- 
geblatt” atstovu, iš gruodžio 3 
d. To pasikalbėjimo turinys,
kai p jisai buvo atpasakotas ir liuosavimo ir demokratijos at-
Lietuvos laikraščiuose, yra steigimo. Bet ji griežtai at-
toks:

“Plečkaitis pareiškė, kad 
jie, emigrantai, Voldemaro 
vyriausybės esą paskelbti tė
vynės išdavikais, kurie norį 
Lenkijos pagalba Lietuvoje
perversmą padaryti ir Lietu
vą Lenkijai parduoti. Viena 
tesą tikra, kad jie esą ne- 
permaldaujami priešininkai 
dabartinio Lietuvos rėžimo, 
kuris juos privertęs iš sa
vo šalies išbėgti.

“ ‘Mes Lenkijoj — toliau 
kalba Plečkaitis gyvenam 
taip pat, kaip daugelis mu
sų draugų ILatvijoje, Estijo
je ir iš dalies . Vokietijoje,

Vžaimokijimo Kainai

Chicagoja — paltai
Metama--------------------------------|8.0fl
Puaei mat* 4M
Trim* mlnaaiaini 1M
Dviem mtoeaiama 1.51 
▼fanam mineaial ________— .75

Chicagoja per netiotojaii
Viena kopija 8c
Savaitei 18c
Mtneeiui 7le

Suvienytoje Valitijoee, ae Chicagoja,
paltui

Metama|7 Jfl
Putei metu____ 8.M
Trims maneliams________— 1.75
Dviem minėdama - - 1.25
Vienam mlneįiui___________ ■ .7*

Lietuvon ir kitur nideniaoMi 
(Atpiginta)

Metama*8.90
Pusei mete ____________ — <JM
Trims io*naeiama ____ S.M
Pinigus reikia siusti palto Monay

kaip politiniai paliegėliai, 
kuriems suteikiama prie
glauda. Mes manome, kad 
kas liečia Lietuvos vidaus 
rėžimą, tai yra pačios Lietu-
vos liaudies dalykas, kuri ne
pakęs jokio, ypač iš Lenki
jos, įsikišimo. Mes, tremti
niai, ir reikalingi paramos, 
bet Lenkijos vyriausybė nie
ko dėl musų nedaro ir nie
ko iš jos mes daugiau nerei
kalaujame, kiek įstatymai 
politiniems kaliniams gali 
teikti. Tarp kitko, mums 
padeda Pabaltės socialdemo
kratinių partijų ir Vokieti
jos socialdemokratijos soci- 
darumas. Nuo Lenkijos vi
sais atžvilgiais mes nepri- 
gulmingi.

“ ‘Kai dėl Lenkijos savo 
interesams emigrantų pa
naudojimo, tai Lenkija žino, 
kad mes esam įsitikinę, jog 
besitęsianti devyneriuš me
tus tarp Lenkijos ir Lietuvos 
karo būklė turi būt panai
kinta. Mes matome užmez
gime su Lenkija diplomati
nių, ūkiškų ir kultūrinių san
tykių svarbiausią Lietuvos 
gyvenimo reikalavimą. Len
kija tos pat nuomonės atsi
žvelgdama savo šalies klestė
jimo interesų.

“ ‘Prašau jūsų laikrašty 
pranešti, kad emigrantai nė 
sekuhdės nemanė Lenkijos 
pagalba savo planus vykdyti. 
Aš jums duodu garbės žodį: 
tuo momentu, kai nors vie
nas Lenkijos kareivis įženg
tų į Lietuvą, mes tuoj pro
testuotume prieš visą pasau
lį ir lupose su tuo protestu 
pasitrauktume iš Lenkijos.

“ ‘Kai dėl musų planų, tai 
neturim jokių arba labai 
daug. Jie pareis nuo to, kaip 
vystysis dalykai Lietuvoj.’”

. Išklausius Plečkaičio pasiaiš
kinimus, konferencija ėmė 
svarstyti dienotvarkėje numa
tytus klausimus. Visi jos da
lyviai išreiškė t<j. nuomonę, kad 
dabartinis rėžimas Lietuvoje 
ir Lenkijoje skaudžiai kenkia 
ne tik vidujiniam tų dviejų ša
lių klestėjimui, bet jų santy
kiams su kaimynais. Konfe
rencija įsitikinus, kad visos 
prie Socialistų Darbininkų In
ternacionalo prisidėjusios par
tijos kiek galėdamos rems Lie
tuvos žmonių kovą dėl pani

meta visus tiesioginius ir ne
tiesioginius svetimų valstybių 
mėginimus išnaudoti tą kovą 
savo tikslams arba į ją įsi
kišti.

Kairio ir Hpšteino dėklą- 

i 
i 
i 
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racija.
Kas liečia konfliktą tarp 

Lietuvos ir Lenkijos, tai šituo 
klausimu pirmiausia Lietuvos 
socialdemokratų partijos įgalio
tiniai, Kairys ir Epšteinas, pa
tiekė konferencijai tokį pareiš
kimą:

. “Vienas svarbiausiųjų 
klausimų, kuris nuolatos su
daro pamatinį šaltinį kai

myniškų santykių aštrėjimui 
ir pavojui taikai žiemių rytų 
Europoje, yra Vilniaus klau
simas. Generolo Želigovskio 
smurto žygis prieš Vilnių su
darė be galo grasinančią po
litinę i>adėtį, kuri reiškėsi 
karo stovio tarp Lietuvos ir 
Lenkijos formoje. Paskuti
nis tautų sąjungos sprendi
mas šitą karo stovį, tiesa, 
pašalino, bet Vilniaus klausi
mo neišsprendė. Mes nu
manome todėl, kad busimos 

- tiesioginės derybos tarp Lie
tuvos ir Lenkijos tikslu su
daryti normalius santykius 
nesugebės nuodugniai išrišti 
konflikto klausimą ir atvesti 
prie normalių santykių. Mes 
tai aiškiname tuo, kad

“1. vidujiniai įvairių tauty
bių santykiai Vilniaus krašte 
reikalauja išsprendimo lais- 
svai sureguliuotoje formoje,

“2. dėl Vilniaus srities gin
čijasi kartu keletas kaimynių 
valstybių.

“Kai dėl vidujinių santy
kių tarp /įvairiu tautybių 
Vilniaus krašte, tai mes pa
žymime, kad ypatingieji 
tautiniai skirtumai ir mažu
mų siekimai visuomet iššauk
davo ir iššaukia ginčijamų 
klausimų, šitie ginčijamieji 
klausimai turi daryti įtakos 
į atskirų tautybių politinę 
orijentaciją. Lietuviai ir 
baltgudžiai Vilniaus krašto 
gyventojai todėl niekuomet 
nepritars- dabartiniam smur
to keliu padarytam, Vilniaus 
klausimo išsprendimui. Len
kų valdžios ekspansijos po
litika ir jos polonizacijos 
priemonės šituos santykius 
tik dar labiaus aštrins, ir ves 
santykius rytų Europoje 
prie pavojingos balkanizaci- 
jos. Juo aštresni darysis 
vidujiniai santykiai Vilniaus 
karste, tuo pavojingesni da- 

. rysis ir santykiai tarp kai
mynių valstybių, kurios gin
čijasi dėl Vilniaus srities. 
Vienoje pusėje esanti Sovie
tų Sąjungoje autonomiškoji 
baltgudžių respublika stato 
tam tikrus reikalavimus, lie
čiančius kai kurias dalis Vil
niaus krašte. Antroje pusė
je ir Lietuvos viešoji opinija, 
be partijų skirtumo ir ne
paisant, kokį išsprendimą 
butų priversta priimti Lietu
vos valdžia, niekuomet nesu
tiks su įvykintuoju smurto 
keliu klausimo išrišimu.

“Lietuvos Socialdemokra
tų Partija, kuris prieš'tris
dešimt metų buvo įsteigta 
Vilniuje ir tenai veikė iki 
pat didžiojo karo pabaigos, 
yra įsitikinus, kad dabartine 
padėtis Vilniaus krašte, 
nėra sutvarkyta normaliai ir 
teisingai. Musų motyvai 
principialiai skiriasi nuo Lie
tuvos nacionalistinių partijų 
nusistatymo, kurios savo rei
kalavimus remia tiktai isto
rijos teisėmis ir todėl laiko 
Vilniaus kraštą be niekur 
nieko Lietuvos nuosavybe. 
JVlen tečiaus esame tos nuo- 

monės, kad Vilniaus kraštą 
tradicingai jungia su Lietu
va ekonominiai, kultūriniai 
ir draugijiniai reikalai. Mes 
betgi niekuomet negalvojo
me apie tai, kad spręstume 
Vilniaus klausimą prievartos 
keliu. Šitos savo pažvalgos 
mes neišsižadame ne šiandie. 
Mes esame įsitikinę, kad 
vienintelis kelias logingai ir 
išmintingai sutvarkyt Vil
niaus klausimą tai — laisvas 
Vilniaus gyventojų balsavi
mas. Tik patys gyventojai 
gali pasirinkti ir nuspręsti, 
kuriai valstybei jie nori pri
klausyti. Bet šitam tikslui 
reikia, kad Vilniaus krašte 
butų laisvos, o ne okupacines 
sąlygos.”

Lenkų pareiškimas.
Lenkų soeialistų vardu kalbė

jo socialistų partijos (PPS.) 
atstovas Niedzialkovvski, kuris 
pareiškė:

“Lenkijos Socialistų Parti
ja priima domėn Lietuvos 
Socialdemokratų pareiškimą

Vilniaus klausimu ir savo 
I

pusėje išreiškia savo gilų 
įsitikinimą, kad tą dieną, kai 
demokratija paims viršų 
Lenkijoje ir Lietuvoje, visos 
sunkiosios problemos, kurios 
šiandie skiria šias dvi šalis, 
suras taikų išsprendimą 
tarptautinio socializmo pri
pažinto tautų apsisprendimo 
principo pagrindu.”

Bendroji konferencijos 
dekleracija.

Bendrąsias savo pažvalgas 
konferencija išdėstė šitokiais 
žodžiais;

“Konferencija pažymi, kad 
tautų sąjungos įvykintas Ge- 
nevoje kompromisas neišrišo 
klausimo. Genevos ‘susita
rimas’ nepalietė ginčų bran
duolio, Vilniaus klausimo, ir 
paliko atdarus visus ginčija
mus punktus.

“Tai yra juo pavojingesnė 
padėtis, kad šiuo laiku abie
jose svarbiausiose besiginči
jančiose šalyse, Lietuvoje ir 
Lenkijoje, demokratijos ne
bėra ir ją yra pakeitęs atvi
ro arba blogai paslėpto mili- 
tarinio rėžimo stovit.

“Iš to, kad Gcnevoje 
pasiekta viso tik nutarimas 
paraginti tas šalis prie tie
sioginių derybų be aiškiai 
nustatyto jų krypsnio ir 
tikslo, kyla pamatuota bai
mė, kad numatytosios Lat
vijoje derybos bus bergždžios 
ir kad Lietuvos-Lenkijos gin
čas greitai vėl atsinaujins 
paatšrintoje formoje.

“Todėl Socialistų Darbi
ninkų Internacionalas ir 
ypač dalyvaujančiosios šioje ■ 
konferencijoje darbininkų | 
partijos, kurias dėl jų šalių 
geografinės padėties tas gin
čai ypatingai interesuoja, 
laiko savo pareigą įspėti dar
bininkų klasę, kad ji nepasi
duotų optimizmui, kuris tau
tų sąjungos rezoliucija yra 
nieku neparemtas. Jau ži
nomi abiejų valdžių, Kaune 
ir Varšuvoje, mėginimai tą 
rezoliuciją aiškinti savaip, 
leidžia greičiaus manyti, kad 
Genevos sprendimas geriau
siam atsitikime tėra tik atsi
kvėpimo pauza nesiliaujan
čiam konflikte dėl Vilniaus. 
Todėl konferencija su pasi
tenkinimu pažymi tą visų 
dalyvių, o ypač Lenkijos ir 
Lietuvos atstovų, griežtai 
pabrėžtą nusistatymą, kad 
socialistai nepripažįsta tarp
tautinių ginčų sprendimo 
ginkluota jėga ir kad jie to
dėl visomis pastangomis 
priešinsis kiekvienam pasi
rengimui prie karinių veiks
mų.

“Konferencija stoja už 
tautų apsisprendimo princi
pą, kuris iki šiol dar visai 
nebuvo pritaikytas Vilniaus 
kraštui ir kuris vienas tegali 
suteikti patenkinantį Vil
niaus klausimo išsprendimą 
visoms toje teritorijoje gy
venančioms tautoms (lietu
viams, lenkams, ’ baltgu- 
džiams, žydams ir t. t.). Jvy- 
kinimui šito principo sulig 
Vilniaus kraštu reikia, kad 
butų pašalintas dabartinis 
rėžimas Lietuvoje, Lenkijoje 
ir kad butų sugrąžinta par
lamentinė demokratija.

“Šitoje kovoje darbininkų; 
partijoms, prisidėjusioms 
prie Socialistų Darbininkų 
Internacionalo, priklausys' 
vadovaujanti rolė.

“Ateinančioms lenkų-lietu
vių deryboms konferencija 
stato šitokius minimalius 
reikalavimus: Atidaryti sie
nas, atsteigti normalius eko
nominius ir politinius santy
kius tarp Lietuvos ir Lenki
jos, visų pirma atsteigti 
tarp abiejų kraštų susisieki
mą paštu, keliais ir geležin
keliais; sudaryti tam tikrą; 
provizoriumą (laikiną san-| 
tvarką) teisinei, politinei ir; 
ekonominei dabartinės vadi
namos neitralios zonos gy
ventojų būklei.

“Konferencija pabrėžia, 
kad Lietuvos-Lenkijos konf
liktus yra lik dalina proble-

Trockio idėjos. —‘Troc
kis beneficianto rolėj. 
— Trockio knygos.— 
Stalinas. — “Raudo- 

' nasis Napoleonas.” —
Poeto Demjan Bied- 
nyj nedėkingumas.— 
Bombastiški išsireiš
kimai. — Nušvilptas 
aktorius. — Buvusie
ji Trockio garbintojai.
Trockis, sako M. Aldanovas, 

niekuomet savo idėjų neturė
jo ir neturės. 1905 m. jo į- 
kvėpėju buvo Parvus, o 1917 
m. — Leninas. Jo šių dienų 
opozicinė kritika, — tai tik 
kartojimas to, kas .telpa emi
grantų spaudoj. Laike revo
liucijos Trockiui ypač nesise
kė su “idėjomis.” Jis stojo 
už Steigiamąjį Suvažiavimą 
prieš pat jo išvaikymą.

Bet kad Trockis yra gudrus 
ir didelis aktorius, to, žinoma, 
negalima užginčyti. Mažai rei
kalaujančiai publikai jis yra 
didelis artistas, savo rųšies ru
sų revoliucijos Ivąnovas-Ko- 
zelskis.

Visa spalių revoliucija buvo, 
taip sakant, Trockio benefisu. 
Bent kalbėdamas apie save 
tuo laiku ir vėliau jis jautėsi, 
kaip benef iciantas; tiesa, susi
jaudinęs, kuklus ir taktiškas 
beneficiantas. Susijaudinęs jis 
kloniojosi ir priiminėjo“ bukie
tus, kuriais jis gausiai buvo 
apdovanotas. Dalį tų bukie
tų jis perduodavo kitiems spek
taklio dalyviams, mažiausia pa
sižymėjusiems gabumais, ir vi
suomet rūpestingai parinkda
vo jiems blogiausius bukietus. 
Savo knygose, kurias pašventė 
spalių revoliucijai, Trockis tė
viškai gyrė pačius pilkiausius 
revoliucionierius, dalyvavusius 
perversme, neužmiršdamas pa
minėti feldšerį Lazimirą ir 
kažkokį jūreivį Markiną. La
biau .pasižymėjusius žmones jis 
paliko “po šešėliu.” žinoma, 
pro Leniną nebuvo galima ty
lomis praeiti. Trockio klas
tinga knyga apie Leniną vi
siems yra gerai žinoma. Bet 
apie Staliną Trockis visai už
miršo, — Stalinui neteko nė 
mažiausio bukietėlio. Dviejų 
tomų Trockio • veikalas apie 
1917 m. papuoštas Sverdlovo, 
Joffe, Antanovo—Ovseenkos, 
Podvoiskio ir Krylenkos pa
veikslais. Tečiau Stalinas į 
knygą nepateko. Tuo tarpu 
spalių revoliucijoj dabartinio 
diktatoriaus rolė buvo labai žy
mi: jis įėjo ir į “penktokę,” 
kuri tvarkė politinę sukilimo 
pusę, ir į “septinkę,” kuri or
ganizavo perversmą.

Kaip ten nebūtų, bet nuo 
pat revoliucijos pradžios Troc- 
k.io ii’ Relia,i skyrusi.

Trockis ir toliau, stengėsi 
gauti benef isi nes roles. Iki 
padarymo taikos su vokiečiais 
labiausia efdktinga vieta bolše
vikų valdžioje buvo, be abejo
nės, užsienio reikalų komisaro. 
Ta vieta teko Trockiui, kuris 
sulošė Brest-Litovsko komedi
ją, pareikšdamas: “kariauti pa
liaujame, taikos nedarome.” 
Kai prasidėjo pilietinis karas, 
tai raudonosios armijos karve
džio rolė buvo labiausia benc- 
flsinė. Trockis pasidarė ka
ro komisaru, rusų Carnot ir 
“revoliuci j os eldk triza tori u. ”
Kokia buvo-jo rolė pilietiniame 
kare, * pasakyti dabartiniu lai
ku nėra lengva. Po pirmo ne- 
susifpratjimo ^bolševikai (t. y. 
Stalinas) paskelbė eilę doku
mentų, iš kuriųmatyti, kad
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ma tų rytų Europos klausi
mų visumoje, kurie įgali būt 
taikos keliu išspręsti tik at- 
steigus demokratiją Euro
pos rytuose, po socialistinių 
partijų vadovybe.”

Trockis Trockio rolė buvo gan kukli, ir 
kad “raudonasis Napoleonas” 
toli-gražu nevisuomet Napole
oniškai elgėsi, ypač tuo laiku, 
kai Deni'kino raiteliai artinosi 
prie Oriolo. Istorija tą klau
simą, reikia manyti, nušvies 
tiksliai ir bešališkai. Tačiau 
sukūrimui legendos Trockis pa
darė visa, ką galėjo. Jis “bai
gė” generalinio štabo akade
miją, važinėjo caro traukiniu, 
kuriame buvo įrengta spaustu
vė. Kartu su juo važinėjo 
Demjan Biednyj, kurį Trockis 
net ordenu apdovanojo pareišr 
kimui garbės “drąsiam žodžio 
raiteliui.” Trockis, žinoma, tuo 
laiku negalėjo atspėti, Ikad tas 
“žodžio raitelis” yra nedėkin
gas sutvėrimas. (Prie progos 
reikia pasakyti, kad Demjan 
Biednyj yra žymiausias bolše
vikų “poetas,” kurio visa “po
ezija” susiveda prie garbini
mo bolševikiškų vadų ir keiki
mo kapitalizmo. Kada Troc
kis buvo galingas, tai Demjan 
Biednyj/ garbino jį, o kai Troc
kio žvaigždė užgeso, tai bolše
vikiškas “poetas” pradėjo Troc
kį niekinti.) Visuose frontuo
se Trockis sakė ugnines kal
bas. Kiekviena jo kalba buvo 
šauktukais pamarginta. Galų 
gale nuo Trockio ir beliks 10- 
000 šauktukų. Po Doros Kap- 
lan pasikėsinimo jis sušuko: 
“Mes ir pirma žinojome, kad 
draugo Lenino krūtinėj yra 
metalas!” Kur tai prie Vol
gos jis kimiu balsu suriko: “Jei
gu buržuazija nori pasiimti sau 
visą saulės apšviestą vietą pa
saulyj, tai mes užgesysime kiau
lę!” Gelerija buvo sužavėta,* 
kaip nuo Ivanovp—Kozelskio 
vaidipimų. Nežiūrint viso to 
vaidinimo, Trockis nepataikau
ja publikai. Jis kitaip nemo
ka kalbėti. Tačiau panašiai 
kalba ir -talentingi oratoriai. 
Viviani irgi mėgdavo vaizdžiai 
kalbėti. Klausydamas^ tų kal
bų, . Anatole France kartais 
priverstas būdavo ausis užsi
kimšti. Vienok “franeuzų kul
tūros žemutiniame aukšte” 
tos Viviani vaizdingos kalbos 
turėdavo didelio pasisekimo. 
Priegtam Trockis yra “šaunus 
rašytojas.” Taip, žinoma,'ma
no tik tie, kurie su literatūra 
nieko bendra neturi. Niekas 
nemokėjo taip gerai numaskuo- 
ti “imperialistišką p. Miliuko- 
vo kanopą,” kaip Trockis. Troc
kis labai mėgsta tokius posa
kius, kaip: “ką šis sapnas reiš
kia?” “Savieji savųjų nepažį
sta,” “nugalėti arba mirti,” 
“tendencija, kuri eina raudonu 
siulu” ir tt.

Paskutiniais laikais Trockis, 
matomai, nusilpnėjo. Jo pasi
elgimas neatatiko sumanaus 
žmogaus reputacijai. Po labai 
išdidžių pozų paprastai sekė 
labai žeminančios atgailos. At
rodo, kad jis nebemoka tinka
mai ' savo priešo pajėgas įver
tinti. Kieno paramos jis tike- 
įOSi? Ar jam bus lemta nu
eiti nuo scenos nušvilptu akto
rių? Tro.dkis visą savo gyve
nimą praleido prie veidrodžio, 
besirūpindamas įtikti istorinei 
galerijai. Jeigu jis kada nors 
nusižudys arba žus “ant ba
rikadų,” — tatai jis padarys 
irgi galerijai, dėliai to biografi
nio veikalo, kurį parašys apie 
jį Klara Zetkin.

>
Taip maž-daug kalba Aldano

vas apie pasliilbusį Trockį, ku
rį taip dar nesenai viso pasau
lio bolševikai kėlė į padanges. 
Bet dabar papūtė kitas vėjas. 
Trockio žvaigždė užgeso. Ką- 
gi daro buvusieji Trockio gar
bintojai? Jie lyginai taip pat, 
kaip Demjan Biednyj, šoko jį 
niekinti.

Kuomet Cezarius puolikų ei
lėse pamatė Brutų, tai jis su
šuko: “Ir tu, Brutus!” Tiks
lesniam savo artistiškos rolės 
išlaikymui tą istorišką frazę 
privalėtų pavartoti ir Trockis, 
tai butų įspūdinga ir atatiktų 
tikrenybei, nes jo buvusieji

garbintojai iš tiesų pasielgė 
taip, kaip senovėj Brutus kad 
j asielgė. —K. A.
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Baltųjų vergių pre
kyba Lenkijoj

Jau gana senai ten plačiai 
veikia taip vadinamieji baltųjų 
vergių verteivos arba moterų į 
įvairių miestų paleistu vystės 
namus tiekėjai. Šios rųšies 
verteivos visose kultūringose 
valstybėse griežčiausiai perse
kiojami. Dėlto jie retai kur il
giau sau lizdus susuka, bet 
I/enkijoj, kaip rašo lenkų spau- 
( a, jie gana jaukiai jaučiasi ir 
/isu smarkumu varo savo niek
šišką darbą, šitų verteivių au
komis tapo nesuskaitoma dau
gybė moterų, kurios įvairiais 
budais iš savo gimtinės vietų 
išviliotos atsidūrė anapus van
denyno. Pietif Amerikoj esą 
pilni paleistuvystės namai mo
terų iš Lenkijos. Argentinoj 
žodis “]>oliaka” reiškiąs paleis
tuvę. Kovai su “baltųjų ver
gių” pirkliais tik tiek esą pa
daryta, kad Varšuvos miesto 
komisariatas išleidęs eilę tai
syklių, draudžiančių šios rųšies 
“prekybą.” “Ilustr. Kur. codz.” 
304 num. pabrėždamas, kad 
paskutinėmis žiniomis, du treč
daliai iš Europos atvežamų 
Argentinon moterų, kaip baltų
jų vergių, sudaro lenkės. Taip 
esą Lenkija virtusi viena svar
biausių šios prekės eksporto 
p.lių. Raminasi šis laikraštis, 
ad daugiausia esą iš Lenkijos 

išvežama žydžių.

Gyvos uogos
Meksikoje, Amerikoje yra y- 

natingų skruzdžių, kurias vie
tos gyventojai ypatingu pamė
gimu valgo ir gana brangiai 
perka kaip didelį skanumyną. 
Tos skruzdės skruzdėlynuose 
kitų skruzdžių yra gausiai pe
nimos ir prižiūrimos. Kitos 
skruzdės, išnikusios, iš tų 
skruzdžių išsipūtusių pilvų čilu- 
pia ten surinktą medų. Meksi
kos turgavietėse tos “midaus 
skruzdės” parduodamos tam 
tikrais kaušiukais, kaip kad 
pas mus uogos.

Lietuvis Konlrattorius
Suvedam tvlesai 1A 
elektros jiegą j nau-BMLft| 
jus ir senu* namu* 
mainom naujas liani-BpB .dgA 
pas į senas; duodamefcįg; < d&L 
ant lengvo iimok*ji-SK|£^įi|J|

Metropolitan Electric 
Shop

' 1215 W. 22nd Street 
Pbone Canal 2*91

-
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Mes Mokam Cash

S68.S0
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, IH. Prieš City Hali. 
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak. 
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GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, Il|.

Tel. Boulevard 3669

Patogiausias
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ

Pradžioj
Metų—Dabar

Prenumerata melam* $2
Pusėj luctų $1
Kopija ................................     20c
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Tarp Ghicagos 
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Roseland

LSM. Ratelis laikė susirinki
mą seredos vakare, 3 d. sausio, 
Strumilo salėj. Iš komisijos ra- 
įnirtų pasirodo, kad veikalas, J. 
J. Zolpio parašytas, “Kalvio 
duktė”, kuris bus vaidinamas 
5 d. vasario Strumilo svet., bus 
suloštas gerai. Repeticija atsi- 
buna pėtnyčių vakarais. Scene- 
rijų prirengimas irgi progre
suoja, tiktai dar vienas klausi
mas neišrištas, kaip bus su kė
dėmis. Mat Strumilo salėj j y 
labai nedaug randasi. Bet rate-, 
liečiai pasitiki, kad K. Požėlai 
parūpins jų pakankamai. Rate
lis nutarė laikyti extra susirin
kimą seredos vakare, 11 d. sau-; 
šio išrinkimui naujos valdybos.; 
Bus renkami ir darbininkai kal
bamam vakarui, kuris įvyks j 
vasario 5 d.

Roselandiečiai, mylintis dailę 
ir visi, kam laikas pavelija, at- i 
eikite seredos vakare ir prisi*! 
rašykite prie S. M. Ratelio. Tai 
viena žymiausią dailės draugi
ją, kuri jau daug yra pas i dar-, 
bavusi roselandiečiams suvaidi- i 
nime gerą veikalą ne vien sau ; 
bet ir kitoms draugijoms. L. S i 
M. Ratelis nesikiša į jokias par
tijas. Ratelio tikslas — dailė 
Jis tuo tikslu ir laikosi. 

* * *
L. S. M. Ratelis 22 d. sausio' 

vaidins komediją “Eksproprija 
torius” draugystti šv. Petro ii 
Povilo, Strumilo salėj. Repeti
cijos “Ekaproprijatoriaus” at
sibūva ketvergą vakarais.

A, Narbutas.

Naujų Metų lauk 
tuvčs

Ir naujo namo įkurtuvės

Padėka
Aš, Frankis Barzdauskas, dė

koju SLA 36-tai kuopai ir sy
kiu maršalkai ir pirmininkui už 
suteikimą pašalpos negalinčiam 
sau maisto padaryti. Gausi pa
šalpa, .kuri buvo surinkta 36-os 
kuopos susirinkime, Auditorijos 
svetainėje, $9.37, yra didelė 
man parama mano biednystėje. 
Tariu visiems kuopos nariams 
ačiū. —Frank Barzdauskas.

Paprastai Naują Metą išva 1 
karėse netrūksta visur '“balių”.' 
Pažįstami ir draugai renkasi 
buriuosna, kad kartu sveikinus 
Naujus Metus. Tarpe įvairią 
pokiliy-pokilėliy, įvykusią Nau
ją Metu išvakarėse, žymėtinas 
vienas, tai pp. Elz. ir Prano 
Šatkauską naują namą įkurtu- 
vią. Poną Šatkauską šeima ne Į 
nuo šiandien žinoma lietuvių 
visuomenei. Tai susipratusią 
lietuvių ir apsukrią biznierių 
šeima. Jiems, paėmus merdė-j 
jantį Mildos teatrą, ne tik pa
sisekė tą įstaigą nuo mirties! 
išgelbėti, bet ir pastatyti ją i 
tai]), kad šiandie jinai daugiau 
negu gerai gyvuoja, ir duoda 
gražaus pelno jos savininkams.' 
Mildoje galima matyti vėliau-i 
sius krutamuosius paveikslus ir 
įdomių vodevilių, už tai teatras 
nuolat užpildytas publika net 
ir perpilnai.

Taigi pp. Šatkauskai, nors1 
biznį turi lietuvių centre, Bri-| 
dgeporte, bet rezidenciją pasi- 
pirko gražiame So. Shore dis- 
trikte, būtent gražų bungalow 
po num. 7305 Paxton Avė. La
bai patogioj vietoj, arti parko 
ir viduje rezidencija turtingai 
įrengta. O Naujiems Metams 
pp. Šatkauskai savo rezidenci
ją papuošė gražiu “baby grand” 
pianu.

Tat ir švęsta Naujus Metus 
linksmai muzikalėj ir inteligen
tiškoj kompanijoj. Svečių tarpe 
žymėtini pp. Kirai, Pociai, Pet
ruliai, Evaldai, Nausėdai, Sau
nai, |>. Mickevičienė, pp. Plie
nini ir kiti.

Ponai kėlė taures už p. Šat
kauskienės sveikatą (Naują Me
tų vakare galima kelti taurę už 
simpatingos šeimininkės svei
katą).

Ponios neatsiliko ir linkėjo 
“good luck” svetingam šeimi
ninkui p. Šatkauskui. Po ska
nios vakarienės, dainą ir žais
mių nenoriai skirstytas! jau 
“vėlybiems gaideliams” giedant. 
Bet pp. Šatkauskų vaišingumo 
ir svetingumo' ją draugai ne
pamirš, y užtai visi ir linkėjo 
jiems “ilgiausią mttą”.

Vienas iš visų.

Tuščios pastangos
Art. St. Pilka atvyksta Chica- 

gon, rengiamasi vaidinti ko
mediją “Tuščios Pastangos”

Ghicagos lietuvių teatro mėgė
jai laukia atvykstant art. St. 
Hlką. Jie tikisi, jo pagalba, 
duoti chkagiečiams gerą vaidi
nimą. Veikalas vaidinimui jau 
parinktas. Rengiamasi statyti 
scenoje keturių veiksmų kome
diją “Tuščios pastangos.”

—Komediją — tars kai kas 
nusivijusiai. —Kodėl ne dra
mą, kodėl ne tragediją?

AŠ to nežinau. Ir man tai 
nesvarbu. Aš norėčiau, kad pa
rinktas vaidinimui veikalas bu
tų pakenčiamas ir kad vaidilos 
atliktų savo užduotis deramai, 
štai kas man, kaip vienam te
atro mėgėjų, rupi pirmiausia.

Skirtumas tarp dramos ir ko
medijos nėra taip didelis, kaip 
tūli asmenys įsivaizduoja. Ne 
veltui sakoma, kad nuo juo
kingo iki graudingo tik vienas 
žingsnis, o kartais ir tiek nėra.

Tiek dramoje,* tiek komedijo
je išvedama tam tikra idėja, 
parėdyta atsakančiais jai rū
bais, t. y. žodžiais, šiurkščiai 
mėginant atskirti dramą nuo 
komedijos, galima nurodyti, 
kad dramoje, vaizduojant dra
matinį momentą, stengiamasi 
surasti taip jau dramatingi žo
džiai ir pozos. Geroje komedi
joje faktinai vaizduojamos yra 
tokio pat dramatingumo scenos, 
kaip ir dramos veikale, tik žo
džiai ir pozos parenkama to
kie, kurie neharmonizuoja (nu
sitaiko) su momento dramatin- 
gumu. Bet dramatingumas to
kiame veikale neišnyksta nei 
valandėlei, ir todėl visą laiką, 
kai mes žiūrime, klausomės ir 
juokiamės, “per juokus gali ric 
dėt ašaros”, kaip jau senai buvo 
pastebėta apie juokingus rusų 
rašytojo Gogolio raštus.

Komedijoje “Tuščios pastan
gos” susipinęs gyvenimas ūki
ninko Daubos ir jo žmonos. Tai 
Lietuvos ūkininkai, turintys 
mažai oficialio mokslo, bet 
daug sveiko proto, čia ir jauno
ji karta—Daubų auklėtine Bar- 
bora ir jaunas ūkininkas Jasku- 
nas, kuriam labai patinka Bar
bora.

Kaip žinoma, nuo susikūri
mo nepriklausomos Lietuvos 
priviso joje daugybė mokyk
lų, daugiau.jauną lietuvių pra
dėjo eiti mokslus, negu kuo
met nors pirmiau. Todėl natū
ralu, kad komedijoje išvedama 
ir musų jaunųjų ponaičių bei 
panaičių typai. Kadangi Kaunas 
ne taip jau toli nuo kaimo ir 
kadangi musų senųjų ponų ne 
vienas yra ganęįs jaunose die- 
ndse kiaules, tai nestebėtina, 
kad ir šiandien jie susitinka 
šiokiu ar tokiu budu su kai
miečiais.

Ir ve jums komedijos turi
nys: pasiturįs ūkininkas Dau
ba ir jo fiievobaiminga moteris 
užaugino našlaitę Barborą ir 
jau norėtų išleisti ją už vyro, 
gerą ūkį turinčio Jaskuno. Bet 
Barbora, mačiusi jx>nų ir ponių, 
trokšta pati tapti ponia, apsi
gyventi mieste.

Ūkininkai Daubos turi sūnų 
Joną, kuris rengėsi kunigauti 
ir net buvo jau patekęs porai 
metų seminarijon, bet metė se
minariją ir trankosi po svietą. 
Tėvai nežino kur jis randasi, 
bet motina, kuriai jos vaikas 
yra meiliausias, nors ir butų 
be nosies, tiki šventai savo Jo
nelio gerumu.

Jonas pagalios parvažiuoja 
tėviškėn. Kaimynų duktė Biru
tė yra įsimylėjusi į Joną, o Šis 
ir Birutei rodo tokio pat palin
kimo, rašo jai karštus meilės 
laiškus. Tuo gi tarpu Jonas 
meilinasi Vandai, subankruta
vusių dvarininkų dukterei. 
Šiandie Lietuvoje tokių dvari
ninkų juk ne mažai.

Sugrjšta Jonas tėviškėn ir 
tuojaus ima meiluotis Barborai. 
Kaip ma’ote, jau tris turi. Ir, 
kaip matote, musų Jonas toli 
gražu nėra toks geras vaikelis, 
kaip kad jo motina yra linkusi 
manyti. O tokiam žmogui lemta 
susilaukti nesmagumų anksčiau 
ar vėliau. Ir susilaukia jis jų, 
kadangi pilnai užsitarnauja.

Bet Jonas netik merginoms 
meiluojasi. Lietuva juk nepri
klausoma valstybė šiandie. Tu
ri ji dabar ir valdininkų, ir po
nų, ir šmugelninkų, ir visokios 
rūšies avantiūristų. Jonas, pasi
rodo, pamylo šmugelį ir avan
tiūrizmą. Ši “profesija” darbo 
reikalauja mažai, o pelno duo
da gražaus, bent laikinai. Bet 
ir ji grūmoja nesmagumais il
gainiui bile kuriam, praktikuo
jančiam ją. Susilaukia nesma
gumų ir musų Jonas.

Dabar žiūrėkime: trys mer
gaitės, kurias Jonas vylioja, 
šmugelio amatas, sveikai pro
taujantys ir padorus Jono tė
vai ilgainiui pamato, kokiu a- 
matu minta Jonas ir kokios 
vertės ponaitis jis yrą. Vieni 
verkia, kiti piktinasi Jonu, o 
pats Jonas jaučiasi labai nesma
giai.

Juokų “Tuščiose pastangose” 
rasite ne mažai. Bet visame 
veikale jaučiasi apgailestavimo 
idėja, kad jaunoje musų vals
tybėje gerų, padorių tėvų vai
kai išauga į tokius vyrus, kaip 
Jonas Dauba. Ačiū tam kome
dija “Tuščios pastangos” įgija 
dramos ypatybių.

Veikalo silpnoji pusė, man 
regis, bus ta, kad vietomis jis 
rodosi neapdirbtas. Veikalo ge
rosios ypatybės: graži, lengva 
kalba, sąmojingumas (angliškai 
~^wit) kai kuriose vietose ir 
lietuviškumas — paskutinių 
Lietuvos gyvenimo laikų.

—Skaitytojas.

Lietuvės Akušerės Lietuviai Daktarai

RADIO PROGRAM FOR NAUJIENOS 
READERS

CHICAGO STAT10NS TODAY

MONDAY
570k—KYW-KFKX—526m.

10 a. hi.- rime signals; weather; 
’ at 11,markets (service repated

12. 1:30 and 3).
1— Muslcal prograni.
2— Health talk. 
5:30—Sports news. 

>—Uncle Boh’s children’s ] 
i :30-8- Roxy prograin. 
i—N. B. C. Blue network prograin;

ųuartet.
)—4’arnival; orchestra.
10:30—AVeulher; time; orchestra. 

620k—WCFI^-484m.
10 a. m.—Municipal prograin. 
12—Organ reųuest concert.
I— Ręst hour prograin.
5—Organ ręcital 
(>—Musical prograin; talks. 
7-10—Popular musical prograin.

720k—WGN-WL1B—416m.
D a. m.—News digest.
10—Home inanagement; shut-in 

prograin.
tl—Mac Satlley’.s imli’ hour; read- 

ings.
12—Children’s story period; con

cert.
2:30—Rccital; vvomcn’s club; 

chestra.
4— Orchestra; ensemble.
5— Organ recital; time signals.
6— Punch and Judy; concert.
7— Ensemble; ųuintet; almanac. 
7:30—New York progratn^Gyp 
8:30—New York prograin, Party;

violinist.
10—Eeature; Sanr ’n’ Henry; mu- 
sic box.
II— Hoodlums; dance prograin.

980k—WHT—306m.
10 a. m.—Woinen’s hour; pianist; 

talks.
12—Organ; t’arni news; weather. 
1—String trio; tenor; pianist;

sports.

prograin

or-

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUSERKA
3252 South Halsted Street

3:10—Else Restoll, Liedcrsinger
3:30—J)r. Pedro Fernandez, Spa- 

nish literature.
3:45—Helen Bierlhig, lyric soprano
4:00—Tristan Wolf, tenor.
4:15—Paul F. Wald, piano
4:30—Conservatory oi Musical Art, 

soloists.
4:45—Mielinei Ingennan, piano.
5:00—Maud A. Tolleson, mezzo- 

contralto.
5:15—Rosalie Cohen. Jevvish songs
5:30—Wol f Sisters Trio.

Viršui Unlversal 
State Bank ....

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

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Advokatai
JOSEPH J. GRISH

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) •
Telef. Boulevard 2800

Nainy Telefonas Republic 9723

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. 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

llll

piet

K.GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Ręst 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821. South Halsted Street 

■ i ’ Chicaro. III
—

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

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

OPTOMETRIST

STATIONS OUTSIDE CHICAGO
Evening Programa

8—VVČIR (710), Newark—Columbiu 
network, musical allnnn.

8—\VSOE (1110), Miilvvaukce — 
Dance music.

8— WSM (890), Nashville—Orchest
ra.

8:15—WLW
Feature.

8:30—KPRC 
grani.

8:30—KTU S
Philosopher.

8:30—WEAF (610), New York — 
Party.

8:36-4WJAY (1320), Cleveland — 
Vocal.

9— KOA (920), Denvcr—Prograin.
9—KTHS (780), Hot Springs — 

Ensemble. (
9—WJZ (660), New York—Russian pinigų 1 ir 2 morgičiams 

string ųuartet. j
9—WJAY (1320), Geveland — Or-I 

chestra. i
9—VVOR (210), Newark—Columbia' 

network, Captivators orchestra.
9—WRHM (1150), Minneapolls — 

Orchestra.
WEDNESDAY, January 11, 1928

245:8 M—WEVD—Nevv Yorks City!
—1220 K C

1:00—Specht Hour.
2:00—Joo Zinunerman, piano
2:30—Dorothy Brundenelc, contr- 

al.to
2:50—Richard E. Parks, bass

(700), Cincinnati

(1020), Houston—Pro-

(780), Bot Springs —

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ

190

Phone Boutevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

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

Tel. Victory 6279

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
North State St., Room 1012 

Phone Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 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

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 Republic 9600

Lietuvis Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

, . Telefonas Boulevard 1939
Dr. s. a. brenza

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

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

A Ta A
FRANCIŠKUS BRAZAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 7 d., 2 vai. ryte, 1928 
ui., sulaukęs 48 metų amžiaus, 
tumes Raseinių apskr. Paliko 
dideliame nuliūdime moterį 
Stanislovų, po tėvais Vasi
liauskaitę, 2 dukteris: Pran
ciškų ir Stanislovų, sūnų Jur- 

’gį, dvi seseris: Oną Bagdonie
nę, Barborą Rimkienę ir švo- 
gerius Antanų ir Juozų, o Lie
tuvoj motinėlę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 
5117 Roosevelt Rd.

Laidotuvės įvyks serddoje, 
sausio 11 d., 8 vai. ryto iš 
namų j $v. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciško Bra- 
zauskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Moteris, Vaikai, Seserys, 

Švogeris ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis Tel. Yards 
1711.

20 serija prasideda nuo 
sausio pirmos, 1928 metų. 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateičia, turėtų prisira
šyti prie Naujienų spulkos.

Atdara dienomis ir vaka
rais.

1739 S. Halsted S t., Chicago.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE ,BLDG.
77 Weat Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

rimo

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE IAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Piaza 3200

Graboriai
Phone Boulevard 4139 .

A. MASALSKIS
Musų patar na vi mag 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ

Phone Boulevard 7314.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams

A, A. OLIS
ADVOKATAS

11 Š. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1084. — Vai. nuo 9—6 

V&lcHTttis
8241 South Halsted St.

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

Pčtnyčios.

akinių
1801 South Ashland Avenue
I’latt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštar

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

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

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų it; 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dienų: Canai 3110 

Naktį So. Shore 2288, Boulevard 6488

James M. Burke
Res. 'lel. Stew«r> 1713
GEORGE M. GRANE

Bes. Tel. Saginaw 9528

Burke ir Grane
Advokatai

Ofisas Tel. State 5368—1731
155 N. Clark St.

Room 1002

Lietuvės Akušerės

Rezidencija 6640 Š. Maplewood Avė.
Tel. Republic 7868 

CHICAGO. ILL.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Lietuvi Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III.

Patarnauja laidotuvi
ne kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau* 
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Itoo.sevelt 2515 - 2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CIIICAGOJ 
—Laidotuvėse patar- 

nauju geriau ir pi- 
. į ginu negu kiti, to

dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
«tes.

O F I S A S;
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted bl. 
Tel. Victory 4088

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- __ 
rijos kolegiją; 
ilgai rrakt i k a- 
vaši I’cnsy I v a- 9 
jiijos lig <» n l> u ■ 
činose. Sąžinių-1 
gai patarnauja, I 
visokiose ligoseBĮT 
prieš 
laike ginuly m oKUJOolO 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari-k 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 
9 vai. vakare.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Ofisas
1729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 3:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 288(1

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

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

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

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

rclephone Republic (1083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 VVest 63rd Street
Cor. Rocksvell St.

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL.

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukre Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
• Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. T. STRIKO!.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6C»41 South Albany Avenue 
lel. Prospcct 1080

Valandos 2*4, 6 8. Nedėlioj 10 12 d.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kainpaH 18th St. ir Blue Island Ava. 
Vai. 2—4 po piet ir 7 9 vyl. vtkaie.

Telefoną^ t uml 1912 
Naktimis lel. Faulax 6353 ,
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Roseland

treti

RUBIN BROSLietuvaitė dentistė

129 E. Pershing Road

Jonas San kūnas tarpe lietu-

ines

PERKAME

Cicero Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, III

Furnished Rooms

PRANEŠIMAI

Ist floor

Patarimas Publikai!

ais išmo

po pietų, 
padare 

vaikėzai, 
į svetim-

Personal
Asmenų Ieško

vyrų 
darbo
Atši

pinančiai
Finansai-Paskolos

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Educational 
Mokyklos

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

RENDON kmnbaris vaikinui ar 
merginai. Garu apšildomas. 3256 S. 
Union avė. 1 fl.

sis vakaras buvo

REIKALINGAS barberis. Darbas 
ant visados. 3344 S. Halsted Street. 
Tel. Boulevard 5972.

5833-35 So. Western Avė 
Tel. Hemlock 6151

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

patyrusi moteris 
Goldman &

Senyvan) žmogui darbas ir j>ra 
gyvenimas ant visados

Tautiškas Kapines

PARDAVIMUI soft drink parlor 
pigiai. Partneriai nesusilaiko. 411 
W. 29th St. Kampas Canal St.

Dviejų inteligentiškų 
kurie ieško nuolatinio 
Gera mokestis pradžiai, 
šaukit iš ryto nuo 9:30 
dieną.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA 
sortavimui skudurų. P. 
Sons, 1405 W. 21st St

TIKTAI sausio mėnesyj — 25% 
pigiau namų ir kaminų taisymo ir 
Sleisteriavimo. Veikit tuojau. Phone 

Zellington 7473.

Mirė Jonas San 
kūnas

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė 
puspigiai. Jonas Garus, 10722 So. 
Michigan avė.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 
N. La 'Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Westem Avė. Hemlock 
2636.

Tarp Chicagos
Lietuvių

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomi} boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 
Phono Victory 9634.

PAIEŠKAU darbo. Patyręs bate- 
rių ir fenderių amate. Nuolat ar 
ant pieee work. Atsišaukit: A. Jo
nelis, 3442 iSo. Wallacc.

Ofisas atdaras iki 8 vai 
vakaro

PARDAVIMUI gTosernS ir saldai
nių krautuvė. Geras senas .išdirbtas 
biznis. 717 W. 21 Place.

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

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

Vakarais pagal sutarti, 
įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ

Chicagos Draugijų 
Atidai

Miscellaneous 
Įvairųa

MAN reikalingi, pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojikų pianą su ben- 
čiumi ir roleiiais už $65

M R. JARTZ, 
2918 Milvvaukee Avė

betikdamas | 
gali gauti 

mokestį ir J 
kol jam; 

Turi būti sveikas,!

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

svet., Golden 
su Hegevvich 
geriausių šios 
tų. Kviečiame 
pažiūrėti šio

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu visuomenei, kad 

mes naujai ką tik atidarėm Chop 
Suey House ir lietuvišką restauran- 
.4. Visus lietuvius kviečiame atsi
lankyti ir pavalgyti skanių valgių.

AUDITORIUM CHOP SUEY
’ HOUSE

STANLEY ARMANAS 
3202 So. Halsted St.

LABAI ŽEMA KAINA
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- 
tamvimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co.
134 N. U Šalie St.

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

Chicagos Lietuvių Auditorium 
bendrovės mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, sausio 9 d., 8 v. 
vakare, Auditorium svet., 3133 S. 
Halsted St. Gerbiami direktoriai ir 
draugijų atstovai pribukit laiku.

—Nutarimų rašt.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

BIZNIS DYKAI
Gasolino stotis ir automobilių 

taisymo šapa. Randasi ant didžiau
sio kampo kur pravažiuoja tūkstan
čiai automobilių per dienas ir nak
tis. Geram biznieriui, geras biznis. 
Renda pigi. Randasi Justice Park, 
III,, Archer & Kean Avė., seniau bu
vusi Blinstrupo vieta.

Kreipkitės pas

PARDUOSIU jūsų pačių kaina 
grojiklį pianą, upright, vietrolą ir 
t. t., kad padarius vietos dėl naujo 
stako. Toyce Bros. Co., 5711 So. 
Halsted St.

MR. A. DOLENSKT
, Room 1514

134 N. La Šalie St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

MOTERYS I
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; inarško 
nūs 1,000 yardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
lumberdžiakiams. Nepralęiskit pro. 
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, c 
sekmadieniais po pietų.

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

Chicago, III.

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $800 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

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

MR. JAMES VERR 
Room 328 

29 S. LaSalle St.

PEČIAIS ŠILDOMŲ
Namų bargenas, netoli 61 St. ir 

Wabash Avė. 12 flatų, po 4, 5 ir 6 
kambarius, yra elektra, įplaukų apie 
$4000 GRYNŲ, reikia $3000 Cash. 
Kitus 1 morgičiai 5 metams už 6%, 
Kaina $19,000. Matykit M r. Scherer.

H. J. COLEMAN AND CO 
4705 So. State St.

Drexel 1800.

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

I. F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOW§KI, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Atsineškit su savim šj skel- 
nuleisime pigiau 5%. 

STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 453? 
Cottage Grove Avė.

RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tū
bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 į 
savaitę. Mr. Kujavvski, 1723 South 
Ashland Avė.

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

Visi sako ir žino, kad su pirkimu, 
pardavimu, pinigų skolinimu ant 
inortgičių, notariališku raštų padary
mų, pinigų ir laivakorčių siuntimo 
VISADOS yra patartina kreiptis 
pas

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauju 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo Inokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.
r Amerikos Lietuvių 

Mokykla
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 So. Halsted StM Chicago, III.

Tel Lafayette 8705—8760
Chicago

PARSIDUODA saliuno fikčeriai 
pirmos klesos, su visais įrengimais 
Pirmas geras pasiūlymas nupirks 
J. J. Yurehas, 4600 S. Paulina St. 
Yards 3884.saugiąją šėpą, 

pradėjo aiškintis, 
turi raktus nuo

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

Radio
PR A DĖKIT NAUJUS METUS

Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
Žum/ setą ir mes patarnausime joms 
iile kur Jungtinėse Valstijose. Už 

ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUK IT PRIIMTUVĄ
Viena iš musu garantuotų radio se
tų. Atsilankyto! ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4823 Lincoln av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

padarė nuostolių 
$2,000.

šis skelbimas yra ' 
dėl jūsų. Atsineškit jį 

jums nuleisime 
10% pigiau 

ERIEZE PARLOR SĖT ... 
MOHAIR PARLOR SĖT 
VVALNUT BEDROOM.SET 
VVALNUT DIN. RM SĖT

Chicagps Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos susirinkimas 
atsibus utarninke, sausio 10 d., Ma- 
sonic Temple svet., 1547 N. Leavitt 
st., 7:30 vai. vakare. Nariai malo
nėkit atsilankyti laiku, šiame su
sirinkime bus renkami darbininkai 
į balių, kuris įvyks nedėlioj, sau
sio 15 d., Wicker Park svet.

X. Saikus, rašt.

DABAR jus galit investuo
ti j Saugius Morgičių Bonus, 
kurie atneša 8*Zi%. Nuošimčiai 
mokami kas mėnesis. Prairie 
States Investment Co. Room 
510. 30 N. U Šalie St.

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pirfigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 j 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

verias pinigų 
į su savim ii

JEI JUS norite tikro radio pa 
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP, 
3428 W 63rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
'kambariai apačioj Jr 4 viršui, gali
na padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
mokėti $750, kitus mėnesiniais iš- 
nokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
SVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Westem Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be įmo- 
’cėjimo Jjile kokį bungalow arba 2 
datų namą.

$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- 
lėlį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta- 
;ysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatinj namą, tik biskį įmokėjus. 
CRAC1LEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemlų, Buėer- 

'^M<nių, Del ikatessen
Restaurantų, Ken 
džių, Bekemių, Mu

■ bų special urnas Ge
patarnavimai, žemos 

kainos.
SOSTHEIMS. 1912 S< w»te Street

TURIU parduoti savo gražų ir be
veik naują grojikįj pian^ už $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
į mėnesį. M r. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

S6FT drink parlaras pardavimui 
pigiai. Atsišaukit prie savininko. 
842 VV. 59th St. Veikit greitaiALT. Sandaros 25 kuopos meti

nis susirinkimas įvyksta seredoj, 
sausio 11 d., 8 vai. vak., Raymond 
Chapel, .816 *W. 31 St. Visi nariai 
prašomi atsilankyti. Dr. S. Naike- 
lis skaitys įdomią mokslinę paskai
tą, o nauja kuopas valdyba patieks 
mums šių metų dnrbo planus.

A. L. T. S. 25 kp. sekr.

Vyras, susilaukęs 50 metų su 
viršum ir nelabai 
darbui fabrikuose 
užtikrintą duoną, 
lengvą darbą iki , tol, 
tik patiks 
padorus, mylėti gamtą ir turi 
įnešti darbo bendrovėn nuo 500 
iki 1000 dolerių pinigais, ku
riuos galės atsiimti su nuošim
čiu, apleisdamas darbą. Kas no
ri užmiršti rūpesčius apie dar
bo ieškojimą ir gavimą, kas 
nori turėti aprūpintą senatvę, 
jei atsako paminėtiems reika- 
lavimams, tegul atsišaukia laiš
ku, paduodamas pilnas žinias 
apie save, sekamu adresu: Nau
jienos, Box 1019, 1739 South 
Halsted st., Chicago, III.

(Pastaba: tokia pat proga 
yra vienai senyvai moterei).

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

6409 So. Kedzie Avenue

ANTRIEJI morgičiai byle kokia au 
ma, padaryti ir nupirkti | .vieną die 
cą, geromis sąlygomis. Pamatykit 
-nane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark SI.

Room 826 Central 6260

809 W. 35th St., Chicago 
Boulvard 0611-0774

JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Naujų Metų vakare 
D r. Vinco Kudirkos M. 
žio svet. turėjo savo 
koncertą, 
apsiėmęs 
bonis s 
Turiu pasakyti, 
buvo geras, ne® 
si lavinti. Man 
geriausia patiko 
Ančiutės, nes ji

Penktadieny atsilankė “Nau
jienų” redakcijoje jauna lietu
vaitė daktarė Kyveriutė (Dr. 
Kcever), iš Gary, Ind. Ji jau 
antri metai praktikuoja dentis- 
teriją ir turi sėkmingą prakti
ką. žymią dalį savo laiko ji 
pašvenčia Gary viešomsioms 
mokykloms, .kur ji yra paskirta 
miesto prižiūrėti vaikų sveika-

(hieagos draugijos turėtų 
neapleisti įnirusio artisto Jono 

Jonas gyvas buda- 
daug 

savo
dėlto draugijos turėtų 

nors po vieną savo 
vėlionio Jono Sankuno 

laidotuves. Jonas guli Bėd
žiaus koplyčioje, 3238 South 
Halsted St. Jo laidotuvės bus 
utarninke, sausio 10 d., 1 vai. 
po piet, iš Radžiaus koplyčios į

1 Lietuvių
Draugijos, o’ ypač tos, kurioms 
velionis Jonas Sankunas ’ pa
tarnavo savo lošimais, turėtų 
dabar pasitarnauti jam, nors 

! palydint jį į amžino pailsiu vie- 
Įtą. —Jo Draugai.

Kastas Sa- 
pagelbi įlinkais, 

kad programas 
dainininkai vi- 
iš moteriškių 
dainavimas A. 
turi gražų bal

są. Jei toliau' lavinsis dainavi
mo, bus gera konkurentė ki
toms musų dainininkėms. Vyrai 
dainininkai buvo K. Sabonis ir 
J. Čepas — abudu geri. Smui
kininkų L. Sabonienė ir kele-i 
tas jos mokinių. Programą pra
dėjo Lietuvos himnu ir užbai-| 
gė A. Vanagaičio dainomis. Iš
rodė, kad publika buvo ■progra
mų patenkinta.

žmonių buvo apie šimtas su pjrm apipiėšimo 
puse. Draugija turės pusėtinai krautuvės piktadariai apiplėšė 
nuostoliu. Priežastys publikos patarnautoją g!lso|ino stoties> 
nebuvimo susidėjo kelios. Vie- kuri randasi 16-toj gatvėj prie 
na, per Naujus Metus buvo 5()_to _«N» Reporteris,
sniegas ir šaltis didelis; kita, 
tokiomis šventėmis jau Chica- 
goje vakarais nėra gerai reng
ti, nes parengimus lankančioji 
publika atranda namuose daug vitarRinės 
smagesnes vieteles.

Dar kita priežastis, kad Ku
dirkos draugija maža, neskait
linga nariais ir kad joje turi 
lizdą susukusios Maskvos da
vatkos—bolševikai. Nariai drau
gijoje nesijaučia, kad jie pri
klauso broliškai pasalpinei 
draugijai. Jei kokis sumany
mas kilo ne iš bolševikų lupų, 
nors geras butų draugijos la
bui, Maskvos davatkų jis bus 
neapkenčiamas.

Taigi 
rengiamas komiteto, daugumoj 
susidedančio ne iš bolševikų, ir 
nebuvo programas duotas iš
pildyti jų sekėjams. Tad bolše
vikai viską Ijoikotavo. Bolševi
kai, būdami draugijos nariai, 
ne tik nėjo patys į vakarą, ale 
dar ragino ir kitus neiti. Pats 
draugijos prezidentas St. Straz- 
das-Valonis tik įkišo galvą į 
svetainę užbaigianti vakarą ir 
dūmė tuoj’ laukan, nes bijojo 
vyras, kad jo nepamatytų bol
ševikiški šnipai. Mat, galėjo pa
pulti į čiezvičaikos rankas. Toki 
nedidelė draugija turėtų ką tą 
nors daryti, ha kitaip jos kūną 1 
bolševikai pabaigs griaužti.

Buvęs. I

Specialia Bargenas
Smuikų ir šmičiolų tik $6, taipgi ir 
brangesnės smuikos. Mes darome vi
sokius muzikalius instrumentus ir 
taisome victrolas. Taipgi pilnas pa
rinkimas muzikalių instrumentų pi
giausiomis kainomis Chicagoj.

914 Maxwell

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

Su lietuvių kolionija -p-lė Ky 
veriutė neturi pažinčių, kadan 
gi jos ofisas randasi vidurmie 
styje, o lietuviai yra beveik iš 
imtinai 1 
miesčiuose. Den t isterijos mok 
slą ji yra baigusi Pittsburgh’e 
J )-rė 
nesą 
Chicagoje, bet jų, rodos, nėra

( šeštadienyje, 3 v.
Mataušui Urbaičiui 

1 “hold up” trys jauni 
j mažo ūgio, panašus 
taučius, t. y. ne amerikiečius.

Atėmė pinigus. Išnešė i 
krautuvės laikrodžių ir deiman 
tų. Buvo mėginę priversti Ur 
baitį atidaryti 
Jis tečiaus 
kad jo vaikas 
šėpos. Tokiu 
neatidaryta.

Piktadariai 
p. Urbaičiui į

Nelaimė p. Urbaičiui yra tuo 
skaudesnė, kad jo ta voras ne
buvo apdraustas. Urbaičio krau
tuve randasi 4935 West 14th St.

Pirm apiplėšimo Urbaičio

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

MLNKŠTŲ gėrimų krautuvė par
duodama lietuvių apielinkėį. 10758 
Edbrooke Avė. Ptillman 7817.

PAJIEšKAU susipažinti vai
kino arba našlio tik be vaikų, 
nuo 35 met. iki 38 m. Esu naš
lė, gerai atrodau, 35 met., sve
riu 165, turiu akis mėlinas, plau
kus rudus, 5 pėdų 7 col. aukš
tumo. Nuosavybės turiu turtu. 
Norėčiau, kad vaikinas turėtų 
biskį turto. Prašau su pirmu 
laišku paveikslą prisiųsti. Kad 
paveikslo neprisiųsit, atsakymo 
neduosiu. Paveikslą ant pareika- 
reikalavimo sugrąžysiu. Gali ra
šyti lietuviškai arba angliškai. 
Aušros Knygynas, Box 261 

3210 S. Halsted St., Chicago. III.

$2000 PIGIAU, 12 flatų muro na
mas prie 71 St., rendų $10,700 į me
tus parduosiu už 5^ sykio rendų, 
tiktai $5000 įmokėt, 1 blokas nuo 
Rock Island Stoties, puikius pirkinys, 
matykit savininką, 7519 S. Halsted 
St. Tel. Raddiffe 2520.

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi
pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 
pilną pasirinkimą Singer siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
1251 Cottage Grove AVe.

dr-stė 
Melda- 
metinį 

Visą programų buvo 
įpildyti 
savo

Gasiniai pečiai .............................. $6
Pastatomos liampos   ............ $3

ir aukščiau
3 tikri wa1nut miegruimio setai $65
4 Šmotų vvalnut miegruimio se

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

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, vietrolos. 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schvvarts Bros. 

Storage Co. 
640 E. 61 st St.

'PARDAVIMUI kampinė grosernė, 
i namu arba be namo, savininkas, 

6000 So. Wood St. 
Tel. Hemlock 6715MES turime gerą vietą su 

lidele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
iųs 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. 
Roseland Motor Car Co., 
10857 Michigan Avė.

$300
$250
$200
$150
$75 9X12 W1LTON BUG ....... $2
$60 COXWELL CIIAIB ........... $1
Daugelis kitų burgenų bus išpar 

duota tuojau
Available Storage

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė 

įlomis iki 6 vakaro.

Paprastų Vyrų 
Uždirba $200 j mėnesi 

Ekstra pinigų 
Dirbant su mumis savo luo

šame laike TIKTAI. Jie nie
kuomet nebuvo dirbę tokios 
rųšies darbą pirmiau, bet mes 
išmokinsime kiekvieną nauja 
darbininką, kad turėtų pasise
kimą. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. Tik reikia turėti 
norą dirbti. O mes kita visą at
liksime patys. Mes turime vie
tos dar dėl keleto optimistiškų 
vyrų, kurie mano, kad Chica
go yra didelis ir puikus mies
tas — ir kad jis da gali būti 
didesnis. Tokios rųšies vyrus 
aš norki matvti šiandie.

Pereitą šeštadienio ryte, li
goninėje, tnirė Jonas Sankunas, 
kuris buvo plačiai žinomas ne
tik chicagiečiams, bet ir kitų 
kolionijų lietuviams.

K imas yra pašarvotas p. 
Radžiaus laidotuvių įstaigoje, 
3238 So. Halsted st. Laidotuvės 
įvyks antradienyje, sausio 10 
dienų, iš šios įstaigos į Tautiš
kas pakines, kaip 12 vai. die
nos.

TIKRAS BARGENAS
2— 4 MEDINIS namas, karštu 

vandeniu apšildomas, gražioj apie- 
linkėj netoli mokyklos ir gatveka- 
rių. Randasi Brightnn Parke. Kai
na $7800, įmokėti $3,000.

1—6 ir 1—4 ir Storas randasi ant 
Canalport. Parduosiu su bizniu ar
ba be biznio. Įmokėti $2,000. Kai
na $7,900.

3— 4 ir štoras, mūrinis kampinis 
namas, 3200 S. Ashland avė. Gera 
vieta dėl saliuno. Parduos pigiai 
arba mainys į lotus, grosernę ir 
bučernę arba gerą automobilį.

BUČERNft ir grosernė 18 St. 
apielinkėj. Biznis išdirbtas per 16 
metų. Parduosiu, pigiai arba mai
nysiu į lotą arba automobilių.

W. 11. KELPS & CO.
2419 W. 69 St.

Hemlock 8099

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa- 
i Pašelpos susirinkimas I 

atsibus utarninke, sausio 10 d., Ma-|bimą 
sonic Temple svet., 1547 N. Leavitt 
Si., 7:30 vai. vakare. Nariai malo
nėkit atsilankyti laiku, šiame su
sirinkime bus .renkami darbininkai 
i balių, kuris įvyks nedėlioj, sau
sio 15 d., AVicker Park Svet.

X. Saikus, rašt.

Sankuno. 
mas yra 
draugijoms 
mais, 

tiolden Stir vėl laimėjo prisiųsti 
Vakar lietuvių Golden Star nari i 

jauktas lošė basket bąli su 
Englewoodo Apaches. Lietuviai 
laimėjo, padarydami 55 mazgus 
prieš jų priešininkų 22 mazgus. 

Ateinančioj seredoj, sausio 
11 d., kaip 8:30 v. v., Strumilo 

Star jauktas loš 
Blues, vienu iš 
apielinkės jauk- 
visus atsilankyti 

1 Šimo. —Koresp.

budu šėpa išliko ELECTRIC KONTRAKTOBIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
Uratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 

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

* Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Matevojam ir popieruojam. Užlai 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t

3149 So. Halsted St.'
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČ1ONIS, Sav. ’

PARDUOSIU lotą 137X135, South 
East kampas, 51 st St. ir Oakpark 
eve. Kaina $1,200.00. Arba mainy
siu į bile ką.

H. VALAITIS 
3404 S. Morgan St. 
Tel. Yards 1571

REIKALINGAS automobilius už
darytas (Sedan) į mainą ant dviejų 
biznio lotų 50x175 pėdij ant Archer 
Avė., gatvekarių linijos, pietvaka
riuose.

Atsišaukit greitai
S. P. KAZWELL, 

6312 So. Westem Avė.
REIKALINGAS grolijlis pianas, 

nedaug vartotas į mainą ant didelio 
loto 100x175 pėdų didžio, aukšta ir 
sveika vieta gyvenimui su dideliais 
medžiais miško, pietvakariuose.

Atvažiuok pamatyt.
J. ZACKER,

6210 So. Rockvvell St.

apsigyvenę Gary prie- vių teatralių veikalų lošėjų bu
vo vienas gabiausių. Tą kredi
tą jam pripažįsta visi, kuriems 

Kyveriutė klausinėjo, ar teko matyti jį vaidinant ir ku- 
lietuvių moterų dentisčių riems teko su juo vaidinimuose 

dalyvauti.
Mirė dar jaunas palyginamai 

vyras būdamas 
40 metu.

Help Wanted—Malė 
ParbininkiųRelkia

REIKIA

Real Estate For Sale
Namai-ŽemčPardaviinui

TIKRAS pirkinys. Muro, pečium 
šildomas namas, yra 2 krautuvės, 
4—7 kambarių flatai, rendos $4032 
į metus, randasi prie 5436—38 So. 
State St. Kaina $21,500. Priimsiu 
gerus morgičius dokumentus ir 
biskį cash už $6000 eųuity. H. 'J'. Co- 
Ieina n & Co., ** * „ ' 
Blvd. 7769.

Business Chances 
________ PardavimuiBizniai

x PARDUODU bučernę, grosernę; 
trekas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu mor
gičių. Tel. Pulhnan 4228.

Financial 
______ FinansaLPankoloa

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
nė, visokių tautų apgyventa vieta 
Pigiai. Tel. Caininadore 2047.

Fumiture & Fixtures

Pastatomos liampos, $7 ir daugiau. 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
Vietrolos, $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. State St.

Sausio mėnesyj tiktai
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

nuteisime jums 10% pigiau
3 šmotų parloro setas ............... $35
7 šmotų valgomo kambario se-


