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Lietuvos Lenkijos Byla Vėl 
Tautų Sąjungos Taryboje

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

Banditai puolė

Chicago.lS/lKetvirtiulienis, Gruodžio-Dccembcr 13 d., 1928
:------------------■----------------------------------------------

tą banko automobili; 
pašlavė $104,500

Voldemaras pareiškia, kad Lietuva nesu
tiks atsižadėti Vilniaus. Lenkų užsie
nio ministeris prašo Tarybą priversti 
Lietuvą atsteigti normalius santykius 
su Lenkija

YONKERS, N. V., gruod. 12. 
— Keli b’.cLkaif šiandie puolė 
First Nrtional banko šarsuotų 
automobilį, gabenusi pinigus. 
Nuveikę saigyhą, kurios vieną 
jie pašovė, banditui automobi
liu paspruko su $104,500.

Užpuclimrs įvyko ties Buena 
Vislu avė. ir Hudson gatve, 
pači: mo biznio centre.

Lt (rAAAS, Šveicarija, gruo
džio 12. — Viešoji Tautų Są
jungos Tarybos sesija' šiandie 
klausė Lietuvos ministerio pir
mininko, Augustino Voldema
ro, papasakojimų apie Lietuvos 
ginčą su Lenkija.

Ilgoj kalboj jis išdėstė Lietu
vos istoriją ir lietuvių teises 
Vilniui, kurį ambasadorių tary
bų pripažino Lenkijai ir kurio 
lenkai nenori grąžinti Lietu
vai. Voldemaras nurodė, kad 
jei Lietuva atsisakytų nuo sa
vo teisės Vilniui, tai lenkai 
imtu labiau briautis i Lietuva 
ir klasto nepriklausomybė at
sidurtų pavojuje.

Augustas Zaleskis, lenkų už
sienio reikalų ministeris, už
tikrino, kad Lenkija neturinti 
nė kokių agresingų tikslų, ir 
prašė, kad Taryba padėtų lie
tuvius sutaikinti su lenkais.

Manoma, kad Tautų Sąjunga 
pasiųs savo ekspertus situaci
jai ištirti — situacijai kilusiai 
dėl uždarytos šieno*, juo- kad 
du to kenčianti ir Latvija, ku-

antrai siuntinėjamos ir graži
namos, su viena antros kaltini
mais, kad jų pažvalgos klai
dingai pristatomos.

T. Sąjunga turinti pri
versti Lietuvą taikytis, 

sako Zaleskis

Argentinoje susekę 
sąmokslą išsprogini 
Hooverio traukini

(Atlantic and Pacific Photo!

Dr. Alexander Maximov, Chicagos universiteto profesorius 
savo laboratorijoj, kuris pasimirė gruodžio 4 d., Dr. Maksimov 
buvo plačiai žinomas pasauliui mokslininkas. 1922 m. jis pabė
go iš Rusijis ir atvyko i Chicagą.

suinteresuota.
Tie lietuvių lenkų kivirčai 

yra visiems pagrisę, bet visi 
pripažįsta, kad kol jie nebus 
pabaigti, jie visados sudarys 
rimtą pavojų Europos taikai.

Kaip toli nuo susitaikymo yra

L L GANAS, Šveicarija, gruo
džio 12. — Augustas Zaleskis, 
lenkų užsieifio reikalų ministe
ris, pasikalbėjime su Chicagos 
Daily Ne\vs koiespondentu, pa
sakė, kad kadangi visos Lenkų 
pastangos prieiti prie sutarimo 
su Lietuva nedavusios vaisių, 
tai jis manus, kad Tautų Są
junga turinti i nulis priemonių 
priversti Lietuvą taikytis ir 
atsteigti normalias susisiekimo 
sąlygas su Lenkija.

Po konferencijos Karaliau
čiuje praeitą mėnesį, sakė Za
leskis, premjerai Voldemaras 

kuria- 
jis negalįs 
priešinimus 

dabartinis 
nebus pa- 
garanti ja.

•gruod. 12. Policija čia suse
kė sąmokslą išsprogdinti Her
berto Hoovero traukinį, ku
riuo išrinktasis Jungtinių Vals
tybių prezidentas atkeliaus ry
toj su vizitu j Buenos Airesą.

Padarius vienuose namuose 
kratą, policija' suėmė keletą 
bombų, granatų, dinamito, re
volverių ir amunicijos, taipjau 
žymėtą geležinkelio planą. Du 
akmenys tapo areštuoti kaip 
sąmokslininkai.

Meksikos obregonis 
tai skelbią karą 
darbo unijoms

Angliakasiai savo 
vadu vėl išrinko 

John Lewisą

prasti iš to, kad jos negali su
sitaikyti dagi dėl saVo derybų 
memorandumo teksto, kurį jos 
turėjo pristatyti Tautų Sąjun
gai.

Premjeras Voldemaras šian
die i>er keturiasdešimt minu
čių privedžiojo, kur tekste kas 
ne taip pasakytai, kaip turėję 
būti. Lietuva ir Lenkija nesu
tinka dagi dėl praeito balan
džio mėnesi laikytos konferen- 
ei jos teksto: įvairios jo versijos 
abiejų valstybių buvo vienos

Kinai kaltina japonus 
dėl pasigrobimo 

traukinių

premjerai 
j tei kęs memo ra n d u mą, 
me pareiškęs, kad 
paliauti pasyviius 
politikos tol, kol 
Vilniaus padėjimas 
keistas tarptautine 
Toks Voldemaro nusistatymas 
visai prieštaraująs Tautų Są
jungos rezoliucijai, kuria ji pa
tarus (atstuigti kaimyniškus 
santykius, neliečiant Vilniaus 
klausimo.

Zaleskis pasakė, kad sienoj 
[demarkacijos linijoj] nesą nė 
kokių rimtų incidentų, nei ne
paprastų kariuomenės koncen
travimų. Jis taipjau pabrėžė, 
kad Eenkija neleisianti, idant 
Vilniaus klausimas butų kelia
mas derybose 
rymo.

Pkla tįstas, 
galėtų Tautų 
tikslu priversti 
Zaleskis pasakė, kad tam ji ga
linti pavartoti tik 
ir moralinį ginklus.

Kaimo darbininkų 
padėtis Rusijoje

Oficialiu pranešimu, žemės
ūkio darbininkai sovietLcj 
gyvena sunkiau nei prieš 
karą

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 12. , Meksikos' kongre
sas, kurį dabar kontroliuoja 
obregonistai, sudarau tyš
nuoš. visų narių, nutarė, 
skelbti, o taipjau paraginti 
(tepalinę vyriausybę, kad ir
paskelbtų, boikotą tų valstijų 
vadžioms, kurios remia Mek
sikos Darbo Konfederacija 
(CROM).

90 
pu
fe-

dėt sienos atida-

gruod. 
Darbo 
olicia-

1NDIANAPOL1S, Ind., gruo
džio 12. — Visuotiniu visų 4,- 
000 lokalių angliakasių unijų 
narių balsavimu internaciona
liniu United Mine Workers of 
Americd prezidentu 
kaip vienu balsu 
John L. Lewis.

Tafpjau vėl tapo
Philip Murphy — internacio
naliniu viceprezidentu ir Tho- 
nias Kenne dy i internaciona
lini u sekretorium—iždininku.

vę! tapo 
išrinktas

išrinkti

(rEN E VA, š ve i car i j a, 
12. Tautų Sąjungos 
Biuletenas išsispausdino 
lį pranešimą apie darbininkų
padėtį žemės ūkiuose sovietų 
Rusijoje. Pranešimas yra su
taisytas žinomo sovietų lipinė
tojo čuchnovskio. Tarp kita
pranešime sakoma, kad žemės 
nikių darbininkai Rusijoj vis 
dar pelno mažiau algos, nekad 
prieš didįjį karą. Suaugęs ūkių 
darbininkas;, bendrai imant, al- 
gos gauna mažinu kaip 20 rub
lių mėnesy. Moteris darbininke 
uždirba dar mažiau 151/2 
rublio mėnesy.

Pranešimais sako, kad Rusi-

Graikija taip pat Įsi 
steigia senatą Iš Darbo Lauko

✓ /

ATĖNAI, Graikija, gruod. 
12. — šiandie tapo priimtas j- 
statymas, kuriuo įsteigiama 
Graikijoj senatas iš 120 na
rių. 92 nariai bus renkami vi
suotiniu piliečių balsavimu, 18 
— profesinių organizacijų, o 
10 atstovų romų ir senato. 
Senato Graikijoj nebuvo nuo 
1862 metu.

Wyomingo angliakasiai atme
tė, mažesnę algą

gruod.SHERIDAN, Wyo
12. šiaurines VVyomingo val
stijos angliakasiai dauguma 
IraHu atmetė pasiūlyti) algos 
sutartį, kuria einant jie gautų 
$1.20 mažiau dienai.

^9^437

Milwaukee socialis
tai reikalaus naujo 

balsų skaitymo
Kaltina rinkimą komisiją dėl 

neteisingo padavimo ha) ą, 
gautą socialistą kongresmano 
MILW A U K EE,’ ’ Wi s., gruod.

12. — MiKvaukees socialistų 
partija mitai ė reikalauti, kad 
butų pamatingai ištirta, de! ko 
kauntes rinkinių komisija pa
davė. spaudai neteisingų žinių 
apie tariamą “didelę balsų 
daugumą”, kurią neva laimė
jęs repulilikonų kandidatas į 
kongresą, p. Stafford, prieš so
cialistų kandidatą, kongresma- 
na Vietotą Begeri.

Kaip žinoma, ant rytojaus po 
įvykusių lapkričio 6 dieną rinki
mų buvo paskelbta, kad socia
listų kandidatas rinkimus pra
laimėjęs, gavęs apie 700 balsų 
mažiau už republikonų kirndi- 
idalą. Del daugybės klaidų, pa
darytų balsus suskaitant, So
cialistų partija nutarė reika»- 
lauti, kad visame įlenktajame 
kongresiniame distrikte halsai 
Lutų iš naujo suskaityti.

Tume distrikte iš viso yra 
daugiau kaip du šimtai precin- 
ktlj. Balsų jame buvo paduo
ta apie 110 tuksiančių. Socia
listų partija todėl manė, kad 
tarp tokios daugybės balsų 
galėjo būt padaryta klaidų ke
liais šimtais.

Staiga hetgi kauntės rinki
mų komisija paskelbė laikraš
čiuose, kad oficiailis balsų fih 
skaitymu- pavedąs, jogi i Vic- 
toras Rerger pralaimėjęs rin
kimus visais 25 šimtais balsų. 
Suprantamas dalykas, kad dau
gelis ėmė abejoti, begu repub- 
likonų kandidatas butų galėjęs 
gaut; tokią balsų daugumą.

Socialistų partija tad nutarė 
per teisiną reikalauti, kad hal
sai hutų iš naujo suskaityti.

Per u vi jos aviat oriai 
skrenda i New Yorką t
LIMA, Peruvija, gruod. 12. 

— Peruvijos aviatoriai Marti- 
nez de Pinillos ir Zegarra šian
die “Peru” aeroplanu išlėkė ke
lionėn j New Yorką.

KAUNAS. Iš/ Varnių koncen- 
traiijos stovyklos lapkr. 16 die
ną išleistas Vladas Riaubiškjs 
Kauno miesto tarybos, darbi
ninkų frakcijos narys.

Stovykloje dar randasi viso 
18(1 žmonės.

LIETUVOS ŽINIOS
Areštai už komunisti- 

' nes proklamacijas
KAUNAS. — Mažeikių ap

skrity, tiės Bajorų dvaru, nak
tį iš sjia'lių m. 21 į 22 dieną 
buvo sulaikytas pil. Chinas 
Motelis (gyvenąs Židikų mies
tely) su komunistinės literatū
ros maišu. Sąryšy su tuo pada
ryta pas Viekšnių miestelio 
gyventojas pil. Ijeiba ir Eta 
Chinasaites kratos. Kratos me
tu rasta daug komunistinės li
teratūros. Eta Chinasaitė su
imta; Leiba Chinasaitė suspėjo 
pasislėpti.

Buvusieji vai s t y b ė s 
spaustuvės rūmai 

universitetui
KAUNAS. — Teko patirti, 

kad vyriausybė principiniai e- 
santi nusistačiusi buvusius val
stybės spaustuvės tumus- perlei
sti universiteto žinion. Rū
mams universitetui pritaikyti 
paskirta atatinkama suma pini
gų. Kadangi nėra kur patal
pinti buv. valstybės spaustuvės 
rūmuose dabar esamos įstaigos, 
vyriausybė iš universiteto pe
rims trečiuosius rumus.

Vyriausybe universitetui par
duoda pilkių muziejų, kuris 
bus perkeltas į naujus univer
siteto rumus.

Padidino akcizą - 
papirosams

■

KALNAS. Finansų minis- 
terijos įsakymu nuo gruodžio 1 
dienos tabako ir papirosų fa
brikams įsakyta leisti pardavi
nėti papirosus sudėtus dėžutė
se ne mažiau kaip po 20 papi
rosų vienoje. Akcizas pakeltas 
4 litais 1,000 papirosų.

Studentų almanachai
KAUNAS. - Studentų Hu

manitarų draugija nutarė šie
met išleisti net du almanachus, 
kuriuose pasirodytų visos stu
dentų humanitarų kūrybinės 
galios (iš literatūros, jos kriti
kos, filosofijos, istorijos ir pe
dagogikos sričių).

Istorikai šiame almanache, 
paminėdami didž. Lietuvos ku- 
migaikščio Vytauto jubiliejų, 
mano patiekti daug apie jį nau
jų istorinių žinių. Redaktoriu
mi kviečiamas kapit. Balčiūnas 
-r-fcvaistas.

kokį spaudimą
Sąjunga daryti

daryti taiką, joje yra 7 milionai ūkių darbi
ninkų. Praeitais metais val- 

ekonominĮ džius ūkiuose dirbo 583 tuks- 
[•tahčiai darbininkų, o likusieji 
’ pas privačius ūkininkus. Val
džios ūkių iš viso yra 2,955.

9 - . . - Ūkių darbininkų gyvenimo 
sąjunga atsiskiria sąlygos labai blogos. Pasak 
nuo Imnfpranešimo, iš 7 milionų kaimo nuo Konieaeracijob proletarų tik pus6 jų hiri kur

Meksikos žurnalistų

ŠANCILAJl’S, Kinai, gruod.
12. — Kinų susisiekimo minis
terija kreipėsi į savo užsienio 
reikaU] ministerį, prašydama, 
kad jis darytų žingsnių atgau
ti iš japonų 53 lokomotyvas, 35 ‘ kti iš Meksikos Darbo 
pasažierinius ir 546 prekių va
gonus, kuriuos japonų karinė 
vyriausybe yra pasigrobus.

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 12. 
laikraščių redaktorių ir repor
terių sąjunga nutarė pasitrau- 

Konfe-

Meksikos Miesto

deracijos (CROM).
■Spaustuvių darbininkų są

junga pasilieka ir toliau kon
federacijoje.

gyventi, tai yra namus. Sezo
ninių darbininkų du trečdaliai 
neturi gyvenamų butų, o iš 
(laikinių darbininkų — keturi 
penktadaliai. Daugely atistiki- 
mų, sako pranešimas, darbinin
kai miega po atviru dangum.

angliakasiai žuvo 
Vokiečių kasyklose

Afrikiečiai nukovė 4 
francuzu karininkus

Streikininkų ir polici
jos kautynės Indijoj

^ORHS:
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Kartais gali būt lietaus; ne
žymi tetai peraturos 
vidutinis.

pamaina;
daugiausiai pietų, vė-

temperatura įvairavo 
ir 46° F.

Vakar 
tarp 41°

Šiandie saulė tdka 7:09, lei
džiasi 4,19. Mėnuo leidžiasi 
5:32 vakaro.

200,000 žmonių serga 
influenza

COLOMB-BECHAR, Prancū
zų Moroka, gruod. 12. — Tua- 
regų giminės būrys puolė sa- 
haroje, apie 4(1 mylių Į pietus 
nuo čia, tris francuzu kariuo
menės automobilius. Pulk. Cla- 
very, kap. Painfiiet, komendan
tas Debene ir puskarininkis 
Decaux buvo užmušti.

BOMfcAY, Indūa, gruod. 12. 
— Parele, šiaurinėj miesto da
ly, įvyko didelių streikuojan
čių darbininkų riaušių. Susi
kirtimuose su policija penki 
streikininkai ir trys policinin
kai buvo užmušti. Daug su
žeistų.

Užgavęs autų trauki
nys užmušė 3 žmones

3 nusikaltėliai pabėgo 
iš kalėjimo

Kalėdy Dovanos
Telegramų

Kai jus mąstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl

< greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”.
50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tinsit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir

, padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie
nas”! Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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NASHVILLE, Tcifn., gruod. 
12. Iš baudžiamojo kalėjimo 
čia pabėgo trys jauni krimina
listai, John Buffo, 18 m., Ho- 
mer Smitli, 22 m., ir Alfred 
Baldwin, 26 m. amžiaus.

GREENSBORO, Md., gruod. 
12. — Pennsylvania geležinke
lio traukiniui užgavus netoli 
nuo čia automobilį, buvo už
mušti trys juo važiavę- asme
nys: Wm. Keating, Miss Hazel 
To\vers ir Šoferis Ch. Conyer, 
negras.

Anglijos sosto įpėdinis 
grįžo i Londoną

LONDONAS, gruod. 12. — 
Velžių princas Edvardas, Ang
lijąs sosto įpėdinis, kufis buvo 
išvykęs į Afrilką medžioti, dėl 
sunkios tėvo, karalliaus Jur
gio, ligos vakar grįžo į Lon-

BERLYNAS, gruod. 12. — 
Rheinhauseno anglies kosyk- 

| tose, Vestfalijoj, Įvyko smar
kus sprogimas, kurio septyni 
darbininkai buvo užmušti, o 
kiti trys pavojingai sužeisti.WASIHNGTONAS

12. — Sveikatos vyriausybės 
žiniomis influenzos epidemija 
siaučia visame krašte, šios sa
vaitės pradžioj visose Jungti
nėse Valstybėse ta liga: sirgo, 
apskritai imant, 200 tūkstančių 
žmonių. Daugiausiai — 13,560 
žmonių sirgo Kansas valstijoj. |tūkstančiai besibastančių bena- 
Del siaučiančios Ligos daugely mių vaikų. Sugaudomi vaikai 
vietų viešos mokyklos ir kole- atiduodam! į vaikų prieglaudas, 
gijos tapo laikinai uždarytos, bet daugelis iš jų vėl pabėga.

gruod.
Chamberlain busiąs pa

darytas lordu
Pabastų vaiky armijos 

sovietijoj nenyksta
CHARKOVAS, SSSR, gruod. 

12. — Ukrainos respublikoj 
šiemet buvo sugaudyti devyni

LONDONAS, gruod. 12. — 
Girdėt, kad Austcn Chamber- donų.
lain, britų užsienio reikalų 
nisteris, Naujų Metų dieną 
siųs padarytas pėru.

nu
bu MACON, Ga„ gruod. 12. — 

Wiillis Pilte, 51 m. amžiaus ne
grais, (kuris per 22 metus sųži-'

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. ningai tarnavo'traukinių pašti- 
12. — čia nusižudė vienas ame- ninku, dabar tapo areštuotai, 
rikietis, Paul Rabr, tarnavęs I jj kaatina del atidarinėjimo pa- 
Kinų muitinėje. ’što siuntinių.
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Maksim Gorkij.

KARTĄ RUDENĮ
j save ir ramiai priėjo įsitikini
mo, jog apsaugojimui* savęs 
nuo gyvenimo pasityčiojimų jis 
.neįstengia padaryti ką nors ki
tą, be to, kaip būtent — “nu
dvėsti.”

Man pasidarė neišreiškiamai 
bloga nuo tokio aiškumo miil
ty me, ir jaučiau, kad jeigu ty
lėsiu dar, tai iš tikrųjų imsiu 
verkti... O tai butų buvę gėda 

I prieš moterį, tuo labiau, kad 
štai — j r neverkė. Aš nuspren
džiau pradėti kalbėti su ja.

—Kas taip tave primušė?— 
paklausiau aš, nesugalvojęs nie
ko gudresnio.

—O gi vis Paška... — lygiai' 
ir balsiai atsakė ji.

—O jis kas?
—Meilužis... Kepėjas vienas... 
—Ar dažnai jis tave muša?... 
- Kaip prisigeria, tai ir mu

ša...
Ir staiga, pasilinkusi prie ma- 

kų? įgrisusi joms iki atpikru-! J* Prad6j° Pa^koti apie 
mo, apie kažin ką tokį, nuo aave» Pa^a ir esamus jų tai
ko joms norėtųsi pabėgti ir a- Pe santykius. Ji mergiščia 
pie ką vis tiktai reikalinga kai-1 " 
bėti. Lietaus trukšmas liejosi fi 
su jų taškinius!, ir virš ąpver-i 
sto luoto plaukiojo tęsiamas, 
sunkus atdusys žemės, 'nu-1 
skriaustos ir nuvargintos tų 
amžinų pamainų kaitrios ir šil
tos vasaros — rudeniu šaltu, 
ukanuotu ir drėgnu. Vėjas lak
stė ant tuščio kranto ir puto
tos upės, lakstė ir dainavo liūd
nas dainas. ,

gar-

man
aš

(Tąsa)
—Kaip tavo vardas? — ka

žin kam paklausiau aš jos.
—Nataša! — atsakė ji, 

šiai kaukšėdama.
Aš pažiurėjau į ją —

skaudžiai susispaudė širdis, 
pažiūrojau į tamsą priešais ma
nęs ir — man pasirodė, kad 
mano likimo ironiškas snukis 
šypsosi man paslaptingai ir šal-f 
tai...

...| luoto medi nenutylamai 
beldė lietus, jo minkštas trūki
mas stūmėjo į liūdnas mintis, 
ir vėjas švilpė, įlėkdamas į pra
laužtą dugną — į plyšį kame 
plakėsi kažin kokia skiedrelė, 
plakėsi ir tarškėjo neramiu ir
gailiu garsu, Upės bangos taš
kėsi į krantą, jos t skambėjo 
taip manotoniškai ir beviltiš
kai, lyg pasakojo apie kažin ką, i 
nepakeliamai nuolaidų ir sun-l

Patalpa po luotu buvo be 
komforto: joje buvo ankšta, 
drėgna per išmuštą dugną la
šėjo smulkus, šalti lietaus la
šai, įsiverždavo vėjo srovės.... 
Mes sėdėjome tylėdami ir dre
bėjome nuo šalčio. Aš norėjau 
miego, atsimenu. Jsata.ša pi-isi- 
glaudė nugara prie luoto šono, 
susirietusi į mažą gniūžtei). 
Apkabinusi rankomis kelius ir 
padėjusi ant jų smakrą, ji į- 
temptai žiūrėjo į upę, plačiai iš
plėtusi savo akis baltoje jos 
veido dėmėje jos atrodė di
džiulėmis nuo mėlynių po jo
mis. Ji nejudėjo, tas nejudėji
mas ir tylėjimas — aš jaučiau 

manyje
mano kaimynės baimę... Aš no
rėjau pradėti kalbėti su ja, bet 
aš nežinojau, nuo ko pradėti.

Ji pradėjo kalbėti pati.
—Kųks prakeiktas gyveni

mas!... aiškiai, paskiemeniui,

palaipsniui gimdo

su giliu įsitikinimu balse tarė 
ji.

Bet tai nebuvo skundas. Tuo
se žodžiuose buvo perdaug abe
jingumo skundui. Tiesiai žmo
gus pagalvojo, kaip mokėjo, 
pagalvojo ir priėjo tam tikros 
išvados, kurią ir išreiškė bal
siai ir kurios aš negalėjau pa
neigti, nekalbėdamas pats sau 
priešingai. Todėl ir tylėjau. O 
ji, lyg kad nepastebėdama ma
nęs, vis sėdėjo nejudomai.

—Nors nudvėsus, ar ką... — 
vėl ištarė Nataša, tą kartą ty
liai ir užsimąsčiusiai. ir vėl 
jos žodžiuose neskambėjo nei 
vienos skundo gaidos. Buvo 
matytis, kad žmogus, pagalvo
jęs apie gyvenimą, pasižiurėjo

1 ■<

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

tis ligų ir skausmu
Nuo ko paeina skausmai?
Kodėl jus visuomet esat pa

vargę?
Kas priverčia jus visuomet 

jaustis atbukusiu ? .
Kodėl jus visuomet jaučiatės 

pavargę ? •
Kodėl jus esate nervuoti ?
Dr. Singley suras jūsų nega- 

liavimus. Jus negalite būti lai
mingi be sveikatos. Negi jus ne
galite apleisti savo sveikatų.

Tegul Dr. Singley patars jums; 
jis specialiavosi šiame darbe per 
10 metų.

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615, 
l’hone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki i po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

. — J dabar. Kaip aš šeimyninkeil
kepėjas su rudais ūsais pasirodysiu? Visą ką audras-'rai! Sutrypčiau aš jumis visus,

Kokie visi jųa niekiai, vy-iš vaikštinėjančių, kurios”...
O JIS MM * MMM.0 UQU1Q 17(1011 VVIJT OI lt I DMM* MM' ~ • j L' —-— — —

ir labai gerai griežia arrnoni- kė: ir rubus ir koftiką — nau-' sužaločiau. Jeigu dvūstų kuris 
ka. Vaikščiojo jis pas ją į jute dar visai...
“įstaigą, 
todėl kad žmogus jis linksmas 
ir rengiasi švariai. Eilė kokios1 
penkiolikos rublių, ir'pušnys1 
su “rinkiniu” jam. Del tų prie
žasčių ji juo įsimylėjo, ir jis 
pasidarė jos “kredito svečiu.” 
O kai jis pasidarė jos “kredito 
svečiu,” tai užsiėmė tuo> kad 
atiminėjo nuo jos tuos pinigus, 
kuriuos jai duodavo kiti sve
čiai saldainiams, ir, prisigerda- 
mas už tuos pinigus, ėmė muš
ti ją, — tas dar butų tiek to, 
bet ėmė “tąsytis” su kitomis 
mergiščiomis jos akyse....

—Ar gi tai man neskaudu? 
Aš rieblogesnė už kitas visas... 
Reiškia,»tai jis tyčiojasi mani
mi, niekšas. Užvakar aš štai 
pasiprašiau šeimyninkės pasi
vaikščioti, atėjau pas jį, o pas 
jį Dunka girta sėdi. Ir jis taip 
pat su šefe. Aš sakau jam: 
“niekše tu, niekše! Sukčiau 
tu!” Jis primušė mane visą. Ir 
spyrimais, ir už plaukų — vi
saip... Tai dar butų nieko! Bet 
štai sudraskė visa... tai kaip

ir skepetaitę iš jūsų... spiaučiau į snukį jam, 
”"*’ ! Niekšingos 
Sėlinate artyn, sėli

nate, sukate uodegą, kaip niek
šingi šunes, o pasiduoda jums 
kvailė, ir baigtas dalykas! Tuo
jau jus ją ir po kojų sau... 
šematonai biaurųs...

Keikėsi ji labai įvairiai, bet 
jos keiksmuose nebuvo jėgos: 
nei pykčio, nei neapykantos 
“bjauriems šėtonams” negirdė-

ir jai labai patiko, nutraukė nuo galvos... Viešpa- o nepagailėčiau! 
tie! Kaip man dabar būti? — terlos!... 
staiga ėmė kaukti ji ilgesingu, 
prislėgtu balsu.

Ir/vėjas kaukė, darydamas! s 
vis stipresnis ir šaltesnis... Man 
vėl dantys ėmė šokti. O ji taip 
pat traukėsi nuo šalčio, prisi
slinkusi tiek arti prie manęs, 
kad aš jau mačiau pro tamsą 
jos akių žibėsį...

jau aš juos. Bendrai jos kai-1 tiksliausius 
bos tonas buvo neatitinkamai 
turiniui ramus ir balsas liūd
nai neturtingas gaidomis.

Bet visa tai veikė į mane 
stipriau už pačias gražiakalbiš- 
kąsias ir įtikinamąsias pesimis
tiškąsias knygas ir kalbas, ku
rias aš girdėjau nemažai ir 
anksčiau, ir vėliau, ir iki šios 
dienos girdžiu ir skaitau. Ir 
tas todėl, matote, kad mirštan
čiojo agonija visuomet daug
tikresnė ir stipresnė už pačius  JjjSį

ir dailiausius mir
ties aprašymus.

(Bus daugiau)

JUST1CE ELECTRIC 
SHOP

Didžiausia Lietuvių
Elektros krautuvą 
Chicofoj. Laikome 
vien Unijos Darbinin
kus, darome visokius 
elektros darbus, irti 
parduodam flaterius ii 
viskų cletriAka pigiau 
negu kas kitas.

4104 Archer Avė.

Koks Tai Iškilmingas Ir Puikus Pajautimas? BRIGGS

P. Lorillard Co.. Eit. 1760jt LlTH,

THE PATHFINDER OFTHE AIR

Cabinet Sėt 69 su 8 A. C.
Tuho- $148.00
Console 79-A su tūbomis,
Equasonne Spykeriu ir
yis.kuo $229^50 kaina

Senior Console Modelis 
89 kaina $375.00 iv auk^- 

ciau.

Btldriko Korporacija širdingai kviečia 
Jus atsilankyti i jų krautuvę ir pasiklausyti 
šitos naujos Sparton Radios. Parsiduoda ir 
lengvais išmokėjimais, pritaisoma dykai ir 
garantuojama vieniems metams.

Jos.F.Budrik,inc
3417 S. Halsted St.

Tel.-Boulevard 4705.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3 MORGIČIAMS

Eightecnth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mot to i PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

903 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Rooeevelt Rd 
arti St Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Old Gold
Uie Smoother and Better Cigarette

.... not a cough in a carload

-i* <»;• sr-a* < gg

DyKai Naujienų Skaitytojams

NAUJIENŲ KALENDORIUS
Bus išdalinamas ant “Stands” ir per išnešiotojus, KETVERGE GRUODŽIO 13 D. Pirkda
mi" “Naujienas” reikalaukit Kalendoriaus! Tik viena diena bus dalinami, vėliau pritruks.



Ketvirtadienis, gr. 13, 1928---------------------*--------------- ... . h NAUJIENOS, Chicagę, III.
,l? —K  — —

Tarp Ghicagos
Lietuvių j

Atlankė “Naujie
nas”

Pirmadieni “Naujienas" at
lankė p. Leonardas Brunwald, 
paskilbusis latvis dainininkas. 
P-nas Brunsvald atvyko Ameri
kon pirm 9 mėnesių iš Capri 
(Italijoj). Jisai jau yra davęs 
koncertus Bostone, Philadelphi-

I dintojas turi būti geras daini- 
I ninkas, nes kiekvienas turi dau- 
giau ar mažiau dainuoti; prie 

| to, dar ir būrys jaunuomenės 
turi dainuoti. Bet Keistučio 
Kliubo Dramos Skyrius tikisi 

1 surinkti visus artistus gerus 
dainininkus, taip pat turi nu
žiūrėjęs ir savo dainų mokyto
ją — kliubietj.

Gruodžio 9 d. M. Kasparaičio 
I liūte I). S. turėjo susirinkimą, 
į kuriame tapo išrinkta viso sky
riaus valdyba 1929 m. sezonui. 
Valdybon tapo išrinkti šie as
menys: pirmininku W. M. Bui- 
šas, sekretorium A. Jusas, ka- 

I sierium T. Jakavičia.
joj, VVashingtone, New Yorke. 
Yra dainavęs vienoje-kitoje vie
toje ir Chicagoje.

Nesenai jo koncertas buvo 
norvegu salėje- Praėjo jisai su 
dideliu pasisekimu. Reikia tikė
tis, kad ir lietuviai gaus pro
gos išgirsti p. Brunvvaldo dai
navimą. O kad jo dainavimas/ 
lietuviams patiks, ne gal i in a 
abejoti. Dalykas toks, kad jo 
balsas yra stiprus ir puikiai 
išlavintas. Lietuviams p-no 
Brumvaldo dainavimas turi būti 
Įdomus dar ir tuo, kad pats p. 
Brunvvald yra latvis lietuvių 
kaimynas.

P-nas Brunvvald paeina iš Ry
gos. čia baigė mokyklą. Gi dai
nuoti mokinosi Vokietijoj, Ita
lijoj ir Franci joj.

P-nas Brunwald yra dainavęs 
vokiečių operoje Rygoje, estų 
operoje Dorpate, yra dainavęs 
Kaune.—Rep.'

Susirgo J. Čeponis
Pereitam pirmadieny susirgo 

p. J. Čeponis. Kai jis atsikrei
pė prie Dr. Montvido “ant ro
dos", tai daktaras paguldė jį 
lovon ir Įsakė tol nesikelti, kol 
bus sveikas. Čeponis guli lovoj 
jau kelintą dieną. Vienok apie 
pa baigą šios savaitės ar pra
džią ateinančios jis žada keltis.

—Lankytojas.

Brighton Park

Mes, dramiečiai, tikimės iš 
musų valdybos daug ateity. Esu 
tikras, kad neapsi v ilsime. Dra
mos Skyriaus ižde turime ir pi
nigų. Narių, kurie tiesioginiai 
apsiėmė D. S. dalyvauti, turime 
11- Bet artimoj ateity tikimės 
daug daugiau turėti. Veikalą 
statyti tariamės M. Meldažio 
svet. |žanga bus labai prieina
ma, nes dramiečiai pelnyti ne
nori ir jiems nereikia pelno; 
jie tik nori dirbti kultūros dar
bą lietuvių tarpe.

D. S. Korespondentas.

datas. Taigi turime du kandi
datu. Daugiau, kad ir persta
to, šie pęrstatomi neapsiimu 
kandidatuoti. Paremta Įneši- 

j mus rinkti pirmininką iš dvio 
i jų kandidatų.

Bet pirmininkas vėl grįžta 
atgal ir vėl perstatyti kandida
tus. Perstatoma dar vienas. 
Daroma pastaba, kad naujas 
narys negali būti kandidatu. 
Na, gaunama trečias. Taigi su
sidaro trys kandidatai. Pirmi
ninkas paskiria tris narius ba
letams išdalinti ir balsams su
skaityti.

Kada balotai tilpo išdalinti, 
tai pasigirdo tuojaus balsai, 
kad reikia balsuoti už tavorš- 
Čių kandidatą (ši agitacija ėjo 
patylomis); jeigu, girdi, busią 
išrinkti kiti, tai kuopa tuojaus 
turėsianti skilti. Mat kokį pro
tą tie nariai turi, ir dar pasa
koja kitiems. Jeigu norima 
gerą žmogų pirmininku išrink
ti ir tvarką palaikyti, tai ta
vorščiai pasakoja, kad kuopa

rankų pradėjo ploti. O, nutari
mų sekretorė kuone apjalpo dėl 
tokio tarimo. Atsipeikėjusi da
vė sumanymą balsuoti išnaujo. 
Bet pirmininkas to nedaleido, 
jis pareiškė, kad turės būti at
šaukta, ir gana.

Kyla klausimas, ar priklau
syti raudonajai fašistų tarybai. 
Duota Įnešimas atsimesti; duo? 
ta pataisymas: palikti. Na. ir 

.vėl spyčiai. Nariams nusibodo 
klausyti spyčių. Jie pradėjo 
eiti laukan.

Dar buvo daugiau kuopos 
reikaluose svarbių klausimų. Jie 
tečiau liko nepajudinti, ba ta- 
vorščiai nemėgia gerų suma
nymų S. L. A. naudai. Jio tik 
savo interesuose tęsia susirin
kimus iki rytui. Jeigu nariai 
nenusikratys tavorščių diktatū
ros, tai musų kuopa nematys 
gerovės, o turės vien betvarkę, 
kurią patys tavorščiai kelia.

Tavorščių draugas.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu-! 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j Į paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertisod Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

910 Čepulis Kazomeras
930 Kamis Mrs R
935 Krauleidis Bessie
940 Lukosaitis Kazimeros
955 Ronsulis Dantei
975 Urbonas Joseph
976 Urbelis Emma

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos, 
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priirnnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gcmąląrfiugimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieng iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

lengvina ir gydo užnuodyto plėvę 
ir sustabdo initaciją ir uždegimo. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi r.ustab 
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklėm 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalengvin- 
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptickorių. (apg)

CREOMULSION
GARSINKITES “NAUJIENOSE”

C H EV ROLE I 4 
MII ~~ ■'■■■

Burnside
TavorsČių diktatūra

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 63-čios kuopos susirin
kimas Įvyko gruodžio 6 dieną. 
Jisai buvo šauktas kaip prieš- 
metinis susirinkimas. Atsilan
kė apie 70 ypatų iš 210 narių 
priklausančių kuopai. Taigi nė 
pusės kuopos narių nedalyva
vo. Nežinia ką kiti nariai vei
kė, kad taip svarbiam susirin
kime nedalyvavo. Rodosi, kad 
nors vieną kartą metuose gali
ma rasti laiko ir susirinkimui 
atlankyti.

Atidarius ‘susirinkimą, kaip 
paprastai, palaikoma tvarka iki 
prieita prie valdybos rinkimo. 
Senasis pirmininkas; atsisako. 
Perstato savo vietai gerą fren- 
tą. Perstatytas ir kitas kandi-

turinti skilti. Mat, vienas žmo
gelis prieš susirinkimą visą 
dieną autu važinėjo pas kuo
pos narius ir prašė, kad jie už 
tavorščius balsuotų.

Žinoma, jie ir laimėjo. Fi
nansų raštininku paliko sena
sis, taipjau nutarimų raštinin
kas. Taigi Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 63-čia kuopa pa
silieka diktatorių globoje, kaip 
ir buvo pirmiau.

Išrinkta komisija baliui su
rengti. Balių rengti buvo nu
tarta jau du mėnesiai atgal, 
tik neįstengta komisiją išrink
ti. Duotas Įnešimas, kad bu
tų sugrąžinti vainikai, kuriuos 
metai laiko atgal tavorščiai bu
vo atėmę iš narių. Na, tai dėl 
to daugiausia lermuotasi. Duo
tas pataisymas, kad komisija 
butų renkama, kam butų rei
kalinga pirkti, kam ne. Bet 
nariams netiko, kad jie yra 
skirstoma Į “gerus” ir “blo
gus.” Nubalsuota keleto bal
sų didžiumą, kad vainikai butų 
perkami po senovei. Keletas

f

Įdomus debatai
Sekmadienyje, sausio 13 die

ną, rubsiuvių amalgameitų 
auditorijoj bus Įdomus debatai 
temoje: “Ar yra klasių kova 
Amerikoje?” Debatuos Chicagos 
universiteto profesorius, Paul 
Douglas, ir George R. Kirkpat- 
rick. Prof. Douglas Įrodinės, 
kad klasių kovos Amerikoje ne
matyti, o Kirkpatrick Įrodinės, 
kad ji pasireiškia labai žymiai.

?PAIN-EXPELLER

Užsisakykite Dabar—
Nepalyginamąją Chevrolet

Chevrolet Istorijoj
--Šešių Cilinderių už Kainą Keturių!

Nuo paskelbimo Nepalyginamosios Chevrolet Chevrolet istorijoj, 
desėtkai tūkstančių žmonių jau padavė savo užsakymus ant šio 
sensacinio naujo karo! Niekad pirmiau jokis Chevrolet nebuvo 
laimėjęs tokį milžinišką publikos patraukimą į tokį trumpą faiką!
Didysis naujas šešių cilinderių valve-in-head motoras yra inži- 
nierystės šedevras. Netik jis išvysto 32% daugiau jėgos, negu 
kuris pirmesnis Chevrolet motoras... netik jis teikia sensacingą 
padidėjimą greitumo bėginio ir greitesnį įsibėgėjimą — bet jis 
suteikia šį nepaprastą veikimą su tokia pažymėtina ekonomija, 
kad jis padaro vidutiniai DAUGIAU KAIP 20 MYLIŲ ANT GA
LIONO GASOLINO!

Lietuvių priežodis sako: Kas 
save peikia, tam viezo reikia, 
o kas save giria, tam dviejų. 
Taigi aš, kaipo brightonparkie- 
tis, ir nemėginsiu nė peiktis, 
nė girtis; vien teisybę pasaky
siu.

O toji teisybė ve koki: Keis
tučio Kliubas yra veikliausias 
iš visų kliubų ir draugijų ne 
tik Brighton Parke, bet ir vi
soj Chicagoj. Tai jau čia ne ma
no kaltė. Ir tą teisybę turės 
pripažinti visi, kurie tik yra 
surišti su Ghicagos lietuvių vi
suomeniniu veikimu. Supranta
ma, kliubas ir nariais yra gan 
skaitlingas — viso turi narių 
530.

Ku< met tokis gražus būrys 
nerių landasi kliube, tai neste
bėtina, kad ir veikimas jame 
žymus. Beje, kai kada sakoma: 
didelis, bet netikęs. Turiu pa
sakyt’, kad musų kliubas prie 
past* ’ ųjų skaitliaus nepriklau
so Js yra ir didelis ir tikęs.

Kaip Keistučio kliubas Brigh
ton Parke yra širdis visos gy
vybės, taip kliubo Dramos Sky
rius yra širdis viso veikimo 
kliube. čia yra susispietusios

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodS milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo

visos veikliausios ypatos iš 
kliubiečių.

Per paskutines porą savaičių | 
Dramos Skyrius turėjo net tris 
susirinkimus. Gruodžio 16 d. 
vėl bus susirinkimas. Susirinki-1 
mas paskirs veikalą, kurį Dra-1 
mos Skyrius turės artimoj ątei-j 
ty sulošti- Turime nužiūrėję 
gražų veikalą, kurio lietuviai 
dar nėra matę. Naujas veikalas 
“Į Tėvynę" yra tuo sunkiau 
pastatyti, kad kiekvienas vai-

P Ko ne Virtiniu 20 5 4

JOSEPH VILIMAS,
N a m u Statymo
KONTKAKTORIUS

4S5M S. Wa»htenav« Avc Citit ago. III

šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis. turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutes iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus., Ap- 
tiekininkai taipiau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Nuo 
Persalimp.

Naudokite PAIN-EXPELLERĮ 
laisvai. Ištrinkite juomi vikriai. 
Skausmas kaip bematant pranyks. 
Po vieno ar dviejų ištrinimų stebė
sitės kaip gali šitas senas šeimyni
nis linimentas taip trumpu laiku 
tiek daug gero padaryti.

Paklauskite savo tėvo ar dieduko. Jie jums pasakys, kad PAIN- 
EXPELLERIS buvo pagelbingu jiems per suvirs penkiasdešimt metų. 
Jūsų tėvai naudojo ji nuo visokių Muskulų Skausmų ir Dieglių. Jie 

surasdavo urnų palengvinimą nuo Reumatškų 
Skausmų Neuralgijos, Strčndicglio. lengvų ir di
delių Peršalimų Išsinarinimų, Nusimušimų, Sus
tingusiu ir Skaudamu Muskulu ir t. t.

Pareikalaukite PAIN-EXPELLERIO pas ar
timiausi vaistininką.

INKARAS ant pakelio garantuoja, kad gau
nate tikrąjį. Nepriimkite jokio kito.

Dvejopo didumo. — 35 ir 70 centų bonkutės.

BERRYAND SOUTH FIFTH ST5. 
BROOKLYN, N. V

TRY A PAIN-EXPELLER „ RUB TCįDAY

Tas vaizdus veiksmingumas ir ekonomija bu
vo pasiekti delei didžiausių motoro pagerini
mų, kokių Chevrolet dar niekad nebuvo pa
skelbęs — pavyzdžiui, naujas ir sunkesnis 
erankshaft... naujas karburatorius, su venturi 
choke ir automatine įsibėgėjimo pompa... nau
jas camshaft... automatinė rocker arm fabri
kacija... nauja gAsolino pompa ir filteris... pu
siau-automatinė sparko kontrolė... ir hot spot 
manifold.
Stebėtinos naujos Fisher “badės” yra padirb
tos ne tik dėl ypatingo gražumo ir stiliaus, bet 
taipjau ir dėl išimtino komforto ir saugumo. 
Ateik ir patirk pilnas ir reikšmingas žinias 
apie šią didžiausią iš visų Chevrolet!

The ___ $ f“ 'f g
ROADSTER . » . . . DZD 
The
PHAETON.............jZj

COACH.imu. *595 
COUPE*595 
The

The SįporC
CABRIOLET .... Ū7J 
The Ctmvertible t
LANDAU...............ILj
SEDAN DELIVERY .*595 
LIGHT
DELIVERY CHASSIS 4UU 
1«A TON CHASSIS . .$545 

»acBhassi“ . *650 
Ali prlcet f. o. b. Flint, Mich.

Atlankyki! arčiaus; Chevrolet Vertelgą

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus 
i Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

SOUTH
F. L. Crawford Motor Sale* 

9321 Cottage Grove . Avė. 
Witte Motor Salce 

Blue aland, III.
Bchuller & Hafner Chevrolet Co. 

4741 Cottage Grove Avė. 
Spvoner Motorą, Ino. 

liitrvey. III.

McMaiiua Motor Sales 
0711 S. Weetern Avė. 

Mldtlgan Avė. Chevrolet Co. 
2234 8. Mlchlgan Avė.

Nleburger Chevrolet Company 
7744 Stony lalanti Avė. 

A. J. Ooaterbeek Motor Co.
7641 S. Haluted St.

Orme Broa. & Sheeta Motor Co. 
0622 Cottage Grove Avė.

Supertor Motor Salea 
0043 8. Halated St. 

Selp Chevrolet Company 
8622 Comnierclal Avė.

Warme Motorą, Ino. 
Chlcago Helghta, Dl. 

Argo Motor Company 
6211-16 Archer Avė., Argo, BĮ.

Young & Hoffman 
1700-11 W. 06th St.

SOUTH— (Contlnued) 
Aahland Avė. Motor Salea 
6486-43 S. Aahland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Salea 

2339*43 W. Ulth St. 
Bauman Chevrolet Salea 

3616-20 Archer Avė. 
Culey Brnthera 

10038 8. Micblgan Avė.

NOKTU 
Uptotm Motorą Corporatioa 

4860 Broadtvay 
IVeacott-ScIionlau Cotnpany, Ine. 
1246 Chlcago Avė., Kvanatoa 

Albany Park Motor Salea 
3102 Lawrence Avė.

Blaineuaer-Egan Chevrolet Salea 
Nlles Center, iii. 

Dea Piainea Motor Co- 
Dea Piainea, III. 

Miltvankee Avenue Motor Salea 
2504 Mihvaukee Avė.

WEST 
Smart Chevrolet Company 

La G ra nge, III. 
Dea Piainea VaHey Motor Salea 

Lemont, III.

WKST—(Contlnued) 
Wcat Auto Salin 

2632 WaahliiKton Rlvd. 
Drlje Motor Salea 

0628 Kooaevelt Koad, Oak Park 
George IV. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd. 
Elmtvood Park Motor Co. 

Klmvvond l'ark, III. 
Flvek’a Salea & Service 
2432-4O R. Kedzle Are. 
Kf.nan Chevrolet Snlea 

6323-26 W. 22d St., Cicero, Hl. 
King Motor Saleg 

MayivAod, III. 
Lewla Anto Salea 
3400 Ogden Avė. 

Murruy- Service A Motor Co. 
652 Madiaon St., Oalc Park, Hl.
Kay O’Connell Motor Company

4626 W. Madiaon St.
Uarry M. Keiti Motor Compaay

6816 W. North Avė. 
Kooaevelt Motor Salea 
3838 Rooacvelt Koad 
K. & N. Motor Salea 

6827 Ogden Avė.. Berwya 
Taylor Chevrolet Salea 

Melroee Park, III. 
E. II. Fleck & Company 

Hlnadule, lllinoia
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PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ

Anglijos* parlamentas priėmė pirmuoju skaitymu 
įstatymo sumanymą, kuriuo mirties bausmė už nusidė
jimus, tardomus paprastuose (ne karo) teismuose, yra 
pakeičiama kalėjimu ligi gyvos galvos. Vokietijos reichs
tage, kuris dabar svarsto naują baudžiamųjų įstatymų 
kodeksą, taip pat eina kova, kad butų panaikinta mirties 
bausmė.

Atrodo, kad už dešimties metų po didžiojo karo 
žmoniškumo jausmai, bent kulturingesniosiose šalyse, 
ima vėl atgyti. Po karo įtaka pasaulis buvo labai su- 
žvėrėjęs.

LEWIS VĖL IŠRINKTAS

John L. Lewis tapo vėl išrinktas Amerikos anglia
kasių unijos tarptautiniu prezidentu. Priešingo jam 
kandidato j prezidento vietą nebuvo.

Komunistų karas prieš “Lewiso mašiną” ne tik ne 
susilpnino jo poziciją, bet dar sustiprino. Visa, ką ko
munistai pasiekė, tai—-apardė kai kuriuos mainerių uni
jos skyrius ir įtraukė į bėdą daugelį savo šalininkų, ku
rie tapo išmesti iš unijos ir iš darbo.

KETINA ATVAŽIUOT ČERNOVAS

Rusijos socialistų revoliucionierių partijos centras 
praneša, kad apie pabaigą šio mėnesio rengiąsis į Ame
riką atvykti jų vadas Viktor černov. Jisai laikysiąs eilę 
paskaitų didesniuosiuose Amerikos miestuose apie Ru
sijos revoliuciją ir dabartinę padėtį Sovietų Sąjungoje.

Černovas yra stambiausias es-rų partijoje žmogus 
ir vidurinės jos srovės lyderis. Jisai nepritaria nei deši
niąją! Kerenskio-Avksentjevo frakcijai, nei kairiajai 
(maksimalistiškai) Spiridonovos-Chamkovo frakcijai. 
Socialistų revoliucionierių partijoje su juo, tur būt, eina 
dauguma.

1918 m. pradžioje, netrukus po bolševikiško pervers
mo, buvo sušauktas steigiamasis visos Rusijos seimas. 
Tame seime absoliučią daugumą turėjo socialistai re
voliucionieriai, ir seimo pirmininku buvo išrinktas Čer
novas. Bolševikai, būdami mažumoje, savo kandidato 
nestatė, bet bandė pravesti į pirmininko vietą Mariją 
Spiridonovą (nes kairieji eserai tuomet rėmė Lenino 
partiją). Kai šita strategija jiems nepasisekė, tai į stei
giamojo seimo salę buvo pašaukti ginkluoti matrosai, 
kurie seimą išvaikė. Prieš išsiskirstysiant seimas suspė
jo paskubomis tiktai priimti žemės reformos įstatymą, 
kuriuo visa žemė Rusijoje buvo paskelbta valstybės 
nuosavybe ir pavesta naudotis ūkininkams.

Naujo seimo, renkamo visuotinu balsavimu, bolše
vikai daugiaus nebešaukė, nors per dvidešimt su viršum 
metų jie, kartu su visais Rusijos socialistais, buvo skel
bę, kad visuotinas balsavimas tai pamatinė žmonių tei
sė. Net tuomet, kai bolševikai jau šaukė Rusijos darbi
ninkus sukilti prieš Laikinąją. Revoliucinę Valdžią, jie 
kaltino Kerenskį, kam jisai nedarąs pastangų, kad stei
giamasis seimas butų greičiaus išrinktas, ir patys ža
dėjo umiausiu laiku įvykinti rinkimus į steigiamąjį sei
mą. Rinkimai ir įvyko, jau bolševikams turint galią sa
vo rankose. Tečiaus, kai pasirodė, kad bolševikai nekon- 
troliuija steigiamojo seimo, tai Leninas ne tik liepė ka
reiviams jį išvaikyt, bet ir sugalvojo “naują” “revoliu
cinę” teoriją (neva pasiremdamas Markso mokslu!), 
kad seimas ir visuotinas balsavimas tai — “pasenę bur
žuazijos išmislai”!

Jeigu Lenino partija butų turėjusi daugumą pir
mam Rusijos steigiamam seime, tai tos (iš anarchisto 
Bakunino pasiskolintos!) teorijos bolševikai niekuomet 
nebūtų skelbę, ir bolševikiškas “marksizmas” šiandie 
butų žymiai kitoks.

Viktoras černovas galės daug ką įdomaus papasa
koti Amerikos publikai apie tuos pirmuosius Rusijos re
voliucijos metus. Įdomu bus, be to; išgirsti jo nuomonę 
ir apie santykius dabartinėje bolševikiškoje Rusijoje, 
nes, kad ir jisai jau nuo 1920 m. gyvena ištremtas už
sieniuose (Prahoje, Čekoslovakijoje), bet jisai atidžiai 
seka l,as dedasi šovietų “rojuje”.

Lapkričio 23 d. buvo švenčia
ma Lietuvos kariuomenės de
šimties metų sukaktuvės. Ta 
progra generalio štabo viršinin
kas pulk. Plechavičius (dešinioji 
Voldemaro ranka) parašė strai
psnį “Lietuvos Aide”, teisinda
mas gruodžio 17 d. perversmą. 
Ve ką jisai pasakoja:

“Krašto viduje tvarkėsi gy
venimas. Ir čia, trumpai ten
ka pažymėti, plėtėsi savotiš
ka diferenciacija. Iš Rusijos 
kraštų, paskendusių anarchi
joje, atvyko Lietuvon nemaža 
demoralizuotų, nihilizmo dva
sia ir partiškumu persisun
kusių inteligentų ir pusinteli
genčių. Krašte pradėta ru
sišku pavyzdžiu organizuoti į- 
vairios partijos, partijėlės, 
kurios nebuvo realaus gyve
nimo padaras, bet vieno ar j 
kito ‘lyderio’ tuščių, nors kar
tais skambių, partiškų dog
mų, partiškų šukių vaisius. 
Kadangi ‘lyderių’ kas metai 
atsirasdavo vis naujų, tai par
tijos dygo, kaip grybai po 
lietaus. Del jų teorijų, ir 
retkarčiais kladingų, nenau
dingų kraštui dogmų Lietu
vos viduje ėjo partijų ‘karas’. 

• “Kada tas ‘karas’ pasiekė 
kulmi’nasinį punktą, ir Lietu
vos vardas buvo nužemintas 
(? “N.” Red.), kada partijų 
supiudyti lietuviai nerado 
bendros kalbos, kada partijos 
šmeižė, net seime ir viešai 
gatvėje niekino karius ir 
skriaudė pirmuosius kovoto
jus savanorius, kada Lietuvai 
rimtai ėmė gręsti anarchijos 
ir nepriklausomybės prara
dimo pavojus, tada kariuo
menė tvarkingai (!) ir man
dagiai (!!) 1926 m. gruodžio 
mėn. 17 dieną Lietuvos ardy
tojams pasakė ‘gana’ ir pa
kvietė vadovauti Tautai ir ka 
riuomenei pirmąjį Tautos Va
dą.”
Vadinasi, dėl to. kad partijos 

kėlė triukšmą, tai kariuome
nės sąmokslininkai pasiėmė sau 
te:sę apgavingu budu įeiti nak
ties metu į prezidento Griniaus 
butą ir įsilaužti į sergančio mi- 
nisterio pirmininko Šleževičiaus 
butą ir juos suimti! Toks 
“menkniekis”, kad Plechavičius 
ir kiti sąmokslininkai buvo da
vę priesaiką klausyti prezidento, 
kaipo vyriausiojo savo vado, ir 
ginti teisėtą, konstitucinę val
džią, —jų nuo to smurto žygio 
nesulaikė.

Pasaka apie tai, kad Lietuvos 
vardas prie Sleževičiaus val
džios buvęs “nužemintas” ir kad 
Lietuvai gresęs nepriklausomy
bės praradimo pavojus, yra, ži
noma, gryniausias melas. ■ Tą 
nužeminimą ir tą pavojų kaip 
tik atnešė gruodžio 17 d. “pu
čas” !

Iki perversmo Lietuva ėjo no4 
“nihilistišku” Rusijos keliu, bet 
stengėsi pasekti Vakarų Euro
pos tautų pavyzdžiu. Pusinteli
gentis Plechavičius įsivaizduoja, 
kad parlamentinė tvarka ir po
litines partijos kii-^rųsų patĮa-

Užsisakymo kaina?
Chicago je — paštu:

Metams ...........-............................ $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams -.............. - 2.50
Dviem mėnesiam . ................ - 1-50
Vienam mėnesiui . ..............- .75

LIETUVOS LENKIJOS GIN
ČAS VĖL TAUTŲ 

SĄJUNGOJE
Chicago j per IBne&iotojus: 

Viena kopija —......... — 8c
Savaitei
Mėnesiui __ ______ 75c

Suvienytose Vaistuose, ne Chicagoje. 
paltu:

Metama ___________________ $7.00
Pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesieną ________ _ 1.75
Dviem mėnesiams !..... ..........„ 1.25
Vienam mėnesiui ________— .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ~_______ ___________$8.00
Pusei metų........ __   4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money*

Orderiu kartu su užsakymu.

“Elta” rašo, kad Tautų Są
jungos generalinis sekretorius 
Drummond pranešė Lietuvos 
vyriausybei, kad lietuvių lenkų 
klausimas įrašytas į Tautų Są
jungos tarybos darbų tvarką, 
kartu užklausdamas, kas sesi
joj atstovaus Lietuvai. Lietuvos 
vyriausybė atsakė, kad Lietuvai 
atstovaus p. Voldemaras.

T. S. taryba dabar žiūrės, ar 
derybos tarpe Lietuvos ir Len
kijos dėl santykių užmezgimo 
padarė kiek progreso, ar ne. Jei
ne, tai taryba imsis kokių nors 
priemonių.

PERVERSMO “ISTORIJA”

ras, o tuo tarpu parlamentinės 
valdžios tikrąja šito žodžio pras- 
pie Rusija niekuomet neturėjo. 
Tik po 1905 metų revoliucijos 
tenai buvo įsteigta Valstybės 
Durna, kuriai tečiaus caras 
greitai atėmė beveik visas tei- 
»es, ir ji paliko ne ką daugiau 
tereiškiantis organas, kaip pa
tariamoji įstaiga prie caro ski
riamų ministerių. Po antros ru
sų revoliucijos parlamentinė 
tvarka buvo sugriauta pirma, 
negu ji suspėjo pilnai susifor
muoti, kadangi bolševikai gink
lais išvaikė visuotinu balsavimb 
išrinktąjį Steigiamąjį Seimą ir 
įsteigė savo partinę diktatūrą.

Panašiai pasielgė Lietuvoje 
armijos karininkai ir Smetonos 
partija gruodžio m- 17 d. Taigi 
ne kas kitas, o tik Šitie “tautos 
gelbėtojai”, pasirodė esą tikri
rusiško nekultūringumo pasekė
jai. Į’

KARIUOMENĖ Ik POLITIKA

švenčiant Lietuvos kariuome
nės sukaktuves, “Lietuvos ži
nios” išreiškė pageidavimą, kad 
ginkluotoji valstybės jėga butų 
laikoma nuošaliai nuo poltikos.

“...Negalima išlaikyti ka
riuomenės reikiamoj aukštu
moj”, sako v. liaudininkų 
dienraštis, “jeigu ją pradeda
ma naudoti įvairiems vidaus 
gyvenimo klausimams spręsti, 
šiandie beveik visur laikoma
si dėsnio, kad kariuomene tu
ri būt apolitinė. Kariuomenė, 
kuri dalyvauja politikoj, jau 
nebe kariuomenė. Ji neša 
kraštui apsaugos vietoje di
džiausią pavojų, nes kariuo
menės drausmingumas nėra 
suderinamas su jos politika
vimu.

“Iš kitos pusės, kariuomenė 
priklauso visai tautai, visai 
valstybei, o ne bet kuriai gru
pei. Del to ji ir privalo sto
vėti nuo visokio grupinio gy
venimo nuošaliai. Kitaip ji 
nustoja ryšių su tauta, kaipo 
tokia, ir virsta vienos parti
jos įrankiu.

“Tuo labiau nedera nertis į 
politiką demokratinės respub
likos kariuomenei, o ypač ma
žos respublikos kariuomenei.”
Tur būt cenzūros sąlygos ne

leido “L. žinioms” išsireikšti 
aiškiau, nes jų išvedžiojimai pu
sėtinai migloti. Tiesa, kad ne 
armijos darbas yra tvarkyti 
krašto vidaus reikalus ir ji ne
privalo būt partijos įrankis; jos 
pareiga ginti kraštą nuo išori
nių priešų. Bet jeigu, sakysi
me, kokia grupė žmonių bandy
tų jėga nuversti valdžią, tai ar 
kariuomenė turėtų į tai pasy
viai žiūrėti? Arba partinių gru
pių klausimas: sulig “L. žinio
mis” kariuomenė privalo laiky
tis nuošaliai nuo “grupinio” (t- 
y. partinio) gyvenimo; tuo gi 
tarpu demokratiškai nusiteiku
sių žmonių nuomonė yra ta, kad 
kareiviai turi būt kaip galint 
labiau panašus į paprastus pi
liečius, taigi ir dalyvąut tame 
politiškame gyvenime, kuriame 
dalyvauja visi kiti žmonės. Juo 
daugiaus kariuomenė yra susi
pratusi politiškai, tuo sunkiau 
ji duodasi panaudojama siau
riems partiniems tikslams arba 
tokioms smurto avantiūroms, 
kokia bttyo padaryta Lietuvoje 
1926 m. gruodžio mėnesyje.

Nuošalus kariuomenes stovė
jimas nuo politikos neapsaugos 
demokratijos nuo priešų. Bet 
demokratijos saugumas būtinai 
reikalauja, kad kariuomenė 
klausytų civilis valdžios. Tenai 
kur kariuomenė jaučiasi esanti 
nepriklausoma nUo valdžios ar
ba stovinti aukščiaus už val
džią, tenai demokratijai yra ga
las!

Lietuvos liaudininku organas 
tupėjo pasmerkti * ne kariuome
nes “politikavimą”, bet jos kė
sinimąsi diktuoti savo valią 
kraštui. Generalinio.štabo vir
šininkas Plechavičius, cyniškai 
pasigirdamas, kad kariuomenė 
“pasakė ‘guąa’ ” ir pakvietė

šiandien tie investmentai padi
dėjo vienuolikę kartų — pasie
kė $450,000,000, Anglija Argen
tinoj turi investavusi daugiau
sia pinigų — apie du bilionus 
dolerių. Antroj Vietoj stovi 
Amerika, o paskui seka Franci- 
ja ir Vokietija. Į valdžios bo
nus amerikiečiai yra investavę 
$300,000,000. Po to seka gyvulių 
skerdyklos. Amerikos firmos 
kontroliuoja didesnę pusę sker
dyklų. Swift ir kompanija Ar
gentinoj turi savo skyrius. Wil- 
son, ir Morris — Armour inte
resai taip pat daro ten didelį 
biznį.

Sandard Oil kompanija turi 
investavusi į Argentinos alie
jaus laukus apie $5,000,000 ir 
darosi pavojinga konkurentė 
anglams. International Čemetat 
korporacija kontroliuoja didelį 
fabriką Buenos Aires mieste; J. 
G. White ir kompanija veda 
tramvajus ir stato elektros sto
tis. Be to, Amerikos pramoni
ninkai turi investavę nemažai 
pinigų į Argentinos fabrikus, 
sandėlius ir krautuves.

Per šešioliką metų Amerikos 
investmentai Bolivijoj padidėjo 
ant 760 nuoš. 1915 m. ameri
kiečių investmentai lyginosi 
$10,000,000, o šiandien jie pa
siekė $86,000,000. Daugiausia 
pinigų amerikiečiai yra sudėję 
į cinko pramonę. Bolivija pro- 
duktuoja apie ketvirtąją dalį vi
so cinko. Beveik visos Bolivijos 
cinko kasyklos yra tiesioginiai 
ar netiesioginiai amerikiečių 
kontroliuojamos. Į tą pramonę 
kapitalistai yra įdėję apie $30,- 
000,000.

Standard Oil kompanija j Bo
livijos aliejaus laukus turi in
vestavusi $5,000,000. Daug pi
nigų amerikiečiai taip pat turi 
įdėję į geležinkelius. Per pasku
tinius kelis metus Bolivijos val
džios lx>nų Amerikoj buvo par
duota už $40,000,000.

1912 m. Brazilijoj amerikie
čiai turėjo investavę $50,000,- 
000, o dabar turi $388,000,000. 
Investmentai, vadinasi, padidėjo 
675 nuošimčiais. Bet Anglijos 
kapitalas kol kas užima pirmą 
vietą: anglai Brazilijoj turi in
vestavę keturis kartus daugiau 
pinigų, negu amerikiečiai.

Mėsos skerdyklos sudaro 
svarbiausią amerikiečių pramo
nę Brazilijoj. Po to seka kasyk
los ir elektros gaminimo įmo
nės. Amerikiečių krautuvės taip 
pat yra labai prasiplatinusios-

Chile respublikoj amerikiečiai 
šiandien turi investavę $451,- 
000,000. Palyginus su 1915 m. 
investmentais ton padidėjo 
3,000 nuošimčių.

Daugiausia pinigų amerikie
čiai yra sudėję į nitratų ir va
rio pramones. Chile daugiau nei 
koki kita šalis, išėmus Jungti
nes Valstijas, produkuoja vario. 
Vieną ketvirtąją dalį visos pa
saulyj pagaminamos salietros 
pristato Chile. Ji taip pat turi 
daug geležies.

Bet amerikiečiai ne tik turi 
sudėję milionus dolerių į pra
monę, ale tuo pačiu laiku yra 
nupirkę už $134,005,000 Chile 
valdžios bonų.

Colombijoj dabar yra $125,- 
000,000 amerikiečių pinigų, ku
rie daugiausia yra investuoti į 
aliejaus laukus. Standard, Do- 
herty, Sinclair ir daugelis kitų 
kompanijų turi Colombijoj sa
vo aliejaus laukus. Į platinumo 
ir aukso kasyklas amerikiečiai 
turi įdėję apie $10,000,000. Jie, 
be to, kontroliuoja didelius vai
sių laukus ir yra nupirkę už 
$76,500,000 bonų.

Kuboj Jungtinės Valstijos tu
ri investavusios daugiausia pi
nigų — $1,400,000,000. Prieš 
šešioliką metų Amerikos pinigų 
ten buvo^tik $220,000,000.

Kuba, kaip žinia, yra cukraus 
šalis. Ji pagamina daugiau cuk
raus, negu bilų viena kita šalis.

Jungtinės Valstijos
ir Lotynų Amerika
Hoovero “good will” kelionė.

Amerikiečių investmentai. — 
Kiek amerikiečiai turi inves
tavę pinigų Lotynų Ameri
koj? — Argentina. — Brazi
lija. — Chile. — Columbia. — 
Kuba. — Meksika. — Kitos 
Lotynų Amerikos šalys.

Herbert Hoover, naujai iš
rinktasis Amerikos prezidentas, 
dabar lankosi Pietų Amerikoj. 
Koks yra tikslas tos kelionės? 
Skelbiama, kad tai esanti “good 
will” kelionė. Girdi, Hoover ban
dysiąs užmegsti artimus ir 
draugiškus ryšius tarp Jungti
nių Valstijų ir Lotynų Ameri
kos.

Tai, žinoma, tik pretekstas. 
Tikroji priežastis gludi kur kas 
giliau. Jungtinės Valstijos turi 
investavusios Lotynų Amerikoj 
penkis suviršum bilionų dolerių. 
Vien tik Venezuelos respublikoj 
amerikiečiai šiandien turi inves
tavę daugiau pinigų, negu prieš 
šešioliką metų buvo investuota 
visoj Pietų Amerikoj. ] pietus 
nuo Rio Grande amerikiečių in- 
vestmentai siekia $4,900,000,- 
000. Jeigu pridėsime Porto Rico, 
Jamaica ir kitas mažas šalis, tai 
investuotų pinigų suma prašoks 
penkis bilionus dolerių.*

Prieš kelioliką metų Lotynų 
Amerika mažai kas tesidomėjo. 
Kas kita dabar, kuomet ten at
sidarė didelė rinka įvairiems 
dirbiniams. Pirm karo Lotynų 
Amerika skolino pinigus iš Lon
dono. Anglų inžinieriai tiesė ge
ležinkelius ir vedė kitokį staty
bos dahbą. Karui prasidėjus, 
dalykų padėtis persimainė. Ang
lija ir kitos Europos valstybės 
perdaug buvo užimtos savo rei
kalais. Tai davė progos Jungti
nėms Valstijoms įsitvirtinti Pie
tų Amerikoj, kurios beveik visi 
naujai išleisti bonai atsidūrė 
New York o, bankuose. Tuo pa
čiu laiku Amerikos inžinieriai 
pradėjo labai įsigalėti pietų res
publikose.

Dr. Max Winkler paduoda se
kamą lentelę, kuri parodo Ame
rikos investmentus užsienyj:

Lotynų Am.... $5,200,000,000
Europoj ....... $4,300,000,000
Kanadoj ....... $3,900,000,000
Kinijoj, Japonijoj ir
Filipinų salose $700,000,000 
Kitose valstyb. $400,000,000
Lotynų Amerikoj investmen- 

tų turi sekamos valstybės Jung
tinės Valstybės $5,200,000,000, 
Anglija $5,200,000,000, kitos ša
lys $2,200,000,000.

Kaip matyti iš lentelės, Ang
lija yra stambiausi Amerikos 
konkurentė. Argentinoj ir Bra
zilijoj ji turi investavusi ketu
ris kartus daugiau pinigų, ne
gu Amerika. Visose kitose loty
nų respublikose pirmą vietą už
ima Amerikos doleriai.

Jungtinių Valstijų interesai 
Lotynų Amerikoj yra labai įvai
rus. Bethlehem Plieno kompani
ja operuoja kasyklas Chile ir 
Kuboj, Standard OiF kompanija 
turi aliejaus laukus Columbijoj, 
Vunezueloj ir Argentinoj; Foun
dation kompanija stato mokyk
las Peru respublikoj, United 
Fruit kompanija augina bana
nas Costo Ricoj, Amerikos tele
fonų kompanija kontroliuoja 
Rio de Janeiro miesto telefonus 
ir 1.1. Dunn savo knygoj “Ame
rican Foreign Investments” pa
duoda sekamų žinių apie ame
rikiečių investmentus Lotynų 
Amerikoj:

Prieš šešioliką metų Jungti
nės Valstijos (turėjo investavu
sios $40,000,000 Argentinoj.

Smetoną “vadovauti tautai”,— 
pastatė klausimą daug aiškiau, 
negu “L Žinios”.

Beveik visą Kubos cukraus pra
monę kontroliuoja amerikiečiai. 
Praktiškai visi Kubos geležin
keliai yra amerikiečių kontro- 

! liuojami. Daug Amerikos pini- 
! gų taip pat yra investuota į 
■ kasyklas, bonus ir įvairias Ku
bos pramones-

Meksika užima antrą vietą, 
kur amerikiečių investmentai 
siekia $1,300,000,000. Aliejaus 
laukai yra sutraukę daugiausia 

į Amerikos dolerių. Po to seka 
1 geležinkeliai, kasyklos, telefonai 
| ir telegrafai, ete.

Kitose lotynų šalyse Hineri- 
1 kiečiai turi investavę sekamai:

Peru....................$169,000,000
Uruguay ........... $77,000,000
Venezuela ....... $162,000,000
Ecuador-Paraguay 56,000,000 
Centralinė Amerika (Costo

I Rica, Hondūras, Guatemala, Sal- 
vador, Panama ir Nicaragua) 

$209,000,000.
Prie viso to reikia dar pri

durti, kad prekybos apyvarta 
tarp Jungtinių Valstijų ir Lo
tynų Amerikos pereitais me
tais pasiekė $2,000,000,000. 
Jungtinės Valstijos pardavė Lo-

• tynų Amerikai daugiau dirbi
nių, negu Vokietija, Anglija ir 
Franci ja daiktan sudėjus.

Iš aukščiau paduotų faktų 
aiškiai matyti, kad amerikiečiai 
yra labai susiinteresavę Lotynų 
Amerika. Hoovero “good will” 
kelionės tikslas yra surasti dar 

: didesnę rinką Amerikos dirbi
niams ir doleriams. —K. A.

“Kultūros” No. 11 atėjo. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.
Sergantys žmonės pagyja

' ir sustiprėja
l’<ir dauriau kaip 40 metų Nuga-Tone 

suteikti naują sveikatą ir didesni stiprumą 
milionams žmonių. Jis duoda tokias pas
tebėtinas pasekmes todėl, kad jis turi savy 
> arginga kuri nors iš viršuj paminėtų litrų, 
iranus ir kūno dalis, tuo pagerina apetitą, 
pagelbsti virškinimui, nugali konutipaeiją, 
Kasus ar Išpūtimą pilvo ir vidurių, pašali
na inkstų ar pūslės suerzinimą, galvos 
skaudėjimą, kvaitulį ir suteikia naują jėgą 
nervams ir muskulams.

l’-as Wlllie Rabb, Charlotte, N. C., sako: 
"Pirm ėmimo Nuga-Tone aš nė vienos die
nos nesijaučiau sveikas, bet pradėjęs imti 
aš jaučiuos kaip naujas žmogus.” Tokia 
pagirtinas nuo dėkingų Nuga-Tone vartoto
jų yra jrodymas didelio jų vertingumo ir 
jeigu jus esate silpnas ir liguistas ar jus 
vargina kuri nors iš viršui pamiėtų ligų, 
jus turite nedvejodami pabandyti Nuga-Tone. 

j Jj parduodu visi vaistų pardavėjai. J'-Ikii 
jūsų vertelga nrturi ja šlake, paprašykit jj

I užsakyti dol jus iš urmo vaistynės.

Sol Eitis & Sons
PLUMB1NG & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

DRESIŲ DEZAININIMAS 1
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dresės ir kitus drabu- 
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa- ĮI \ ■ 
mokos dieną ir vaka-Uk, 
rais. Ateikit ar rašy- vBį 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St. 

10 augstas
JOS. F. KASNICKA, principalas 

s;—............  . , '/

G—--------- (Jį
GYVENIMAS 

Mlneįiala turnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metą   $1 
Kopija ---------------------- 10c

i Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvę 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė
kingi. 

......
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Art. Babravičius veli 
dainuos per radio
Ponas Babravičius vėl gavo 

pakvietimą iš Chicago Tribūne) 
Radio stoties W G N ir sutiko 
dainuoti sekamą pirmadienį, 
nuo 9:30 iki 10 vakare. Šį kar
tą dainuos orkestrui pritariant.

Po to. kai pereitą pirmadienį 
p. Babravičius dainavo per ra
dio, amerikiečiams jo dainavi
mas labai patiko ir Tribūne 
stotis gavo daugybę laiškų, ra
ginančių stotį vėl kviesti p-ną 
Babravičių. Teko girdėti, kad 
ateinantį sekmadienį Chicago 
Tribūne tilps kai kurie laiškai 
nuo klausiusiųjų Babravičiaus 
dainų žmonių. Vadinasi, neužil
go musų Babravičius taps žino
mas visiems amerikiečiams ir 
nėra abejones, kad ir amerikie
čiai pamėgs jo dainas. —Rep.

(Pacific and Atlantic Photo]

Lietuvių Kriaučių Lokalo 269, A. 
C. W. oi A. valdybos rinkimai at
sibus Ketvirtadieny, Gruodžio 13 d., 
1928 m., nuo 2 vai. po pietų iki 
6 vai. vakaro, šiose 3-jose vietose: 
UNIJOS SVET., 838 So. Ashland 
Blvd., RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS KLIU
RK, 1652 N. Robey St. ir JOHN 
HUS HALL, 4236 W. 22nd St.

Todėl visi kriaučiai malonėkit da
lyvauti šiuose rinkimuose, nes yra 
svarbu dėl lokalo narių ir dėl visos 
organizacijos. Pildomoji Taryba.

Aiuomi pranešu draugams, kad 
Balto Dobilo L. P. kliubas laikys 
priešmetinį susirinkimų gruodžio 14 
d., 8 vai. vak., Kliubo name, 4558 
So. Marshfiold Avė. Visi nariai ma
lonėkit būti šiame svarbiame susi
rinkime, nes bus daug svarbių da
lykų dėl apsvarstimo kliubo naudai. 
Be to, bus renkama administracija 
1929 metams. M. S. rast.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, 
A. C. W. of .A., mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadieny, gruodžio 
14 d., 8 vai. vak., Amalgamatėd 
Centre svetainėj, 333 So. Ashland 
Avė. — A. M. Kadsel, sekrt.

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUSERKA

3252 South Halsted Street

Bridgeportas
Draugystės Teisybės Mylėtojų 

susirinkimas

New Yorkas. _  Federalės valdžios agentai egzaminuoja narkotus, kurie buvo rasti pas
Joseph Ungerą. Unger buvo draugas Arnold Rothsteino, paskilbusio gengsterio, kūris prieš kiek 
laiko tapo nužudytas. Narkotų pas Ungerą rasta už $2,000,000.

Viršuj Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Šioj draugijoj priklauso mo
terys ir vyrai. Tai yra viena 
iš tinkamiausių draugijų Brid- 
geporte dėl pašei pos-

Draugijos priešmetinis susi
rinkimas įvyko sekmadienyj, 
gruodžio 9 d. Buvo rinkta val
dyba. Išrinkti: pirm. S. Chapas, 
pagelb. J. Zalatoris, nut. rast. 
C. P. Plioplis, kasietium J. Yuš- 
kevitz, finan. rast. A. Shukšta, 
kont. rast. Z. Grigonis, kasos 
globėjas Vincas Mažeika, mar
šalka P. Sakalauskas-

—Raštininkas.

SPORTAS
Roseland

18tos Gatvės
SI.A. 129 kp. veikimas

čia gyvuoja SLA. 129 kuopa. 
Ji turėjo priešmetinį susirinki
mą 2 d. gruodžio Chernausko 
svetainėj. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Buvo kuopos valdy
bos rinkimai 1929 metams.

Valdyba ir komisijos išdavė 
raportus iš kuopos veikimo. Ra
portai parodo, kad kuopa turėjo 
pramogų vakarėlį pereitą mėne
sį, kuris nusisekė gana gerai, 
pelno davė apie 50 dolerių.

Susirinkime buvo praneša, 
kad ligonių neturime, bet vė
liau sužinota, jog yra sužeistas 
automobilium P. Stankus Bell- 
woode ir ji$ yra užsimaldavęs 
pašalpos.

Kuo|m>s valdyba 1929 metams 
bus sekanti: pirm.—Jonas Gel
gaudas, jo padėjėjas— A. Kaz- 
lapskas, nutarimų rast. K- 
Bolutis, finansų sekr. Vincas 
Vasys, ižd. F. Valaitis, iždo 
globėjai—J. Balusi s, B. Žolynas 
ir P. Jonušaitis.

Jaunuolių skyriaus globėjai— 
J. Jasinskas, A. žalagėnas ir P. 
Janulaitis.

P-as J. Jasinskas, kuopos or
ganizatorius, aplanko kuopos 
narius su Susivienijimo reika
lais ir kartu jis darbuojasi nau
jų narių prirašymui.

Kuoimjs nariai, kurie nepri
buvote į susirinkimą ir likote 
neužsimokėję už šiuos metus, 
galite bile vakarą užsimokėti fi
nansų sekr. V. V. Vasiui, 3116 
So. Halsted S t. Keletas narių 
yra skolingų net už 3 mėnesius. 
Butų reikalas užsimokėti.

—Kp. Korespondentas.

' SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON1
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Pereitą nedėldienį, gruodžio 
9 <1., Slrumilo svetainėje Col
iai Star basket holo jauktai 
ošė su Knights jauktu iš E. 
Chicago. Stariečiai padarė 30 
prieš Knights 51. Pažiūrėti lū
šio daug buvo prisirinkę žmo
nių.

Paskui kitas Golden Star 
jauktas, sunkiojo svorio, lošė 
su llasvthorne jauktu iš Cice
ro. Abudu jauktai geri ir vie
nodo svorio. Lošimas buvo dai
lus. Golden stariečiai nugalė
jo ciceriečius. Golden Star pa
darė 37 prieš Hai\vthorne 30.

Ateinantį penktadienį, gruo
džio 1 I d., Slrumilo svelaiėje, 
7:30 vakare, Golden Star abu- 
lu jauktai los basketboilą su Ci
cero Boasters jauktu, sunkiojo 
ir lengvojo svorio. Ateinantį 
nedėldienį, gruodžio 16 d., 2 v. 
po pietų Slrumilo svet. Golden 
Star lengvasai jafuklas los su 
Klan Booslcrs iš White, Ind.

Sunkiasis jauktas loš su Chi
cago Indians Y. M. C. A. State 
Champs. Kadangi šiemet Go'l- 
den Star sunkiojo jaukto dar 
niekas nenugalėjo, tai ateinan
tį nedėldienį, kai stariečiai su
sikibs su Chicago Indians jau
kto čempionais, tai stariečiams 
gal ir gerai reikės sušilti.

— Boosteris.

Šiandie risis Požėla
Šiandie Coliseuine K. Požė

la susikibs su “Toots” Mondt. 
lai labai pavojingas priešas, 
kuris yra nuvainikavęs daug 
ristikų. Bet reikia manyti, kad 
Požėlos asmenvj jis susidurs 
su kietu riešutu, kurio nepa
jėgs perkąsti.

Svarbiausioj poroj risis mil
žinas liaus Steinke su Plėstina, 
lai bus tikrai milžinų grumty
nės. —N.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Adams, J 
Aslų raus, K 
Ambrazevičius R 
Austi#, J. 2 
Bukas A 
Bachinskas. M 
j>enevičienC M. 
(iesevičius P 3 
Gutauskas, J. 
(ireiįiurgis V 
llobsted S. 
Kudzina Wm. 
Kučinskus M

Ktfler, F.
Klebonas .1 
Kazaik J 
Latvis J 2
Lapenas P. 4 
Laurinaitienė A 
įeitomis J 
K. J. M. K. K. 
Puceta, J. 
Mikna W. 
Kukgzlis F 
Peklis, P. 
Bubės, B. 
Raudis. J. 
Ruby, J. 
Slanevich, B. 
Slinskis, J. 
Simaitis, J. 
Smitais, J.

Šimkus, K. 
Vesią v, J 
V/eckas, J. 
\Vasilius, J.

PRANEŠIMAI
Teatrališkas Kliubas “Lietuva” 

laikis priešmetinį susirinkimą ket
verge, gruodžio 13 d., 8 vai. vak., 
Davis Square Park svet. Visi na
riai malonėsite atsilankyt, nes bus 
įdomus programas.—Valdyba

Graboriai

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115

A. t A. |
POVILAS PAULIUKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 12 d., 1:10 vai. po 
pietų, 1928 m. sulaukės 49 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio aps., 
Vabalninku parap., Daučiunų 
kaime, Amerikoj išgyveno 27 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime pusbroli Jonų Pauliu
kų, krikšto sūnų Adolfų Pau
liuką ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
1316 So. GOth Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Gruodžio 15 d., 2 vai. po pie
tų iš namų j Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Povilo Pauliuko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Pusbrolis, Krikšto sūnūs 
ir giminės. \

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Telephone 
Cicero 3070 R.

Laidotuvėmis rūpinasi pus
brolis, Jonas Pauliukas.

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

J.. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

AUGUSTINAS
ČERNAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 12 d., 3:30 vai. ryto, 
1928 m., sulaukęs 36 m. am
žiaus, gimęs Kauno rSd., Eže- 
rėnų apskr., Dukšlo parap., 
Ritkuniškiu kaime. Paliko di
deliame nubudime moterį Oną, 
sūnų Petrų, dvi' dukteris Ele
ną, Gcnefų. Lietuvoj savo tė
velius ir 1 brolius, Benediktų, 
Jurgi, Kazimierų, Antanų ir 
seserį Jurijcną. Kūnas pašar
votais randasi 1126 So. Hermi- 
tage Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Gruodžio 15 d., 8 vai. ryto iš 
namų i švento Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Augustino Cor- 
iiauskio žirnines, draugai ir efut ntio6irHžja.i 
kviečiami dalyvauti lajiiotuyė- 
sę ir suteikti Jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MoteriH, Vaikai, Broliai
ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- ■ 
bodus L J. Zolp, Telephone 
Bouievaįd 5&03>. ■

J. Lulevich
Lietuvis eraborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balvamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicugo, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 S’t. 

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
NT-ao 0 iki 12 v«l. iženos it 
nuo ik< 3 valandai vakaro.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

* 4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Lietuviai Gydytojai ____ Jyairųs Gydytojai_____

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakaro.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staiga* ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
duo 6 iki 7:30 va), vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Kandoljoh 6850

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 

Res. Telephone Plaza 3200

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwauke» Avenue. Room 209
Kampai North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvvaukee Avenue 
Valandos: 12 ‘ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Senuos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

. - ----- . —------ 1 ■ ■■■> ■■■- ■ 1 ■'■■■

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

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedė-lioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

Reu. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-1821 Rnuth Halsted Street 

K>nicago, III. DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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_______

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez.. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 21)01 
Tek Randolph 1034 — Vak nuo 9-6 

V<ikarais
3241 South Halsted St 

Tek Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios
Lietuvis Gydytojas

Valandos:
9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151
JOHN B. BORDEN

(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M. A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*. 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hyde Park 3395

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East lllth Street, v
kampas Wabash Avė.
Phone Pullman 0856

' Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo > ryto iki 8 vak.

8eredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. 
Tek Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7-8; Ned. 10-12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bidg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhipploSt.
Hemlock 4080

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111. .

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.

Tel. Brunswick #624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniai* paira) eusitarimą V. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS
29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talinan Av.
Tel. Prospect 3625.

/vairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. l)rexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moterišku, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti Slst Street
Valandos: 1----3 po pietų, 7---- 8 vak.
Ncdeiioniis ir šventnd. 1O—12 dieną

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127* N. Dcarborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tek Boulevard 1310

Vąl.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ry to

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St,

Vai. 2-—4 po piet ir 7—9 vai. vakura 
Telefonas Canal 1912 

Kesidtence Tel. Fairfax 6SS2
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sol Nemkovsky, žymus amui 
kininkas, taip pat dalyvaus kon
certe. •

Dar viena bomba

mus, kas jie yra. Persitikrin
kite kas yra asmuo, norįs įeiti 
i just) namus, pirm negu ati
darysite duris.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Goodman teatre

Sprogo bomba tarpdury val
gyklos, kuri randasi adresu 111 
West \Vacker drive. Sužeistas 
s-arbas. Bombrt mesta į valgyk
lą iš važiavusio pro Salį auto.

Įtaisykite duryse lenciūgą ar 
kitokį atsargos prietaisą, idant 
galėtumėt persitikrinti, ar-leis
ti nepažįstamąjį vidun. Atneš
ti paketai gali būti priimti ne
atidarant durų: pasiutinis
Ii įkišti vidun pakvitavimo bi- 
lą pro durų apačią ir tokiu 
du galima jam tą bilą sugrą
žinti.

Business Service ,
Biznio Patarnavimas

Financial
Flnansai-Paskoloa

For Rent

GERAS PATARNAVIMAS

Goodman teatre (Chicagos 
dailės institute) ketvirtadieny  j, 
gruodžio 18 d., bus vaidinamas 
veikalas “Doar Brutus”; vaidi
nimas prasidės 8:20 vai. vakare. 
Veikalas yra nepaprastai įdo
mus. Patartina visiems atsilan
kyt.

Pašove 9 policininkus

ffa

Suėmė Petro Luko
užmušėją

Prieš kitk Įniko buvo nužu
dytas: aptiekorius Petras Lu
kas, 3859 State St. Jį nužudė 
plėšikai.

Henry l)ixon, kuris pateko į 
policijos rankas, prisipažino, 
kad jis nužudė ne tik policmo- 
ną Michacl J. Lynch, bet ir 
Petrą Lukų. Jis taip pat išda
vė savo partnerius — Ira Bor- 
ner ir Clavence Cook. Visi 
yra negrai. Pasak l)ixono, 
trys papilde 25 plėšimus.

Du detektyvai pabeldė duris 
namų tCiS Townsend st. Jie 
norėjo pamatyti negrą vaikiną. 
B-d šis pasitiko detektyvus šū
viais.

Detektyvams pagalbon atvy
ko daugiau policijos. Per pen
kias valandas policija apšaudė 
namus iš kulkosvaidžių.

Negras, 17 metų vaikėzas, 
Pašovė 9 policininkus. Kada po
licija įsilaužė naman, kur neg
ras buvo, tai užtiko j j pašautą 
30 kulkų. Negras valanda vė
liau po to, kai tapo nugaben
tas Bridcvvell ligoninėn, mirė.

bu-

Padėkite policijos departa
mentui apsaugoti jus. O padė
ti jus galite būdami atsargus 
ir turėdami aukščiau duotus 
patarimus omenėj visą laiką.

“Greitai pašalino 
mano slogas!”

Butlegeris nušautas

Jie
jie

Chicago People’s
Symprony Orchestra

Rusia lavonas Frankio Bea- 
sile, 26 metų, laukuose prie 
127-tos ir VVallace gatvių. Bea- 
si'le buvo nušautas. Anot poli
cijos, jis užsiėmė bullegeriavi- 
mu, bet pastaruoju laiku ėmęs 
teikti informacijų valdžiai, už
tai tur būt ir tapo nušautas.

Sekamą se kmadienį, gruodžio 
16 d., 2:45 vai. po pietų Peop
le’s simfonijos 
šeštą iš eilės

Jūsų saugumui

mainime, pirkime, pardavime turto, 
mortgečių reikaluose, raštų padary
me, apdraudojė, laivakarčių nei pi
nigų siuntimo: KREIPKITfiS: kas
dien iki G vai. Vakarais' Utaminke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak.

S. L. FABIAN & CO.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2 to nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Divislon St. “upstalrs" 

Tel. Armitage 1199

ŠTORAS dėl rendos tinkamas dėl 
groserio ir buČemės, yra kambariai1 
dėl gyvenimo.

4201 So. Maplewood Avė.

burnished Rooms

809 W. 35th St 
Boulevard 0611-0774 
ČIA GAUSIT KO KLAUS1T1

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

Mnlandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St.

, IšSIRENDAVOJA kambarys vie
nai ar dviem merginom gali būti 
su valgiu ar be valgio.
-1433 So. Fairfield Avė., 1 aukštas

RENDAI funuHiuotns kambary 
vyram. Galima virtuvę vartot. 

817 W. 34th P).

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios panČiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 3lc., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnnČių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK 8ALEMONAVICTUS, 
>04 W. 33 St ir Normai Avė. 1 lubos 

Chic*»<ro. III.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ’» fumisal, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
I'ei. Vletnry 9634.

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bilc kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liaviinas. Mes atliekame gerinus] 
darbų mieste. Kedzie 5111.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

MES darom© 1, 2 ir 3 morgičius. Į 
Eightcen Bond & Morgage Co. |

1618 West 18th Street '
I. F. Dankj'.vski, prez.
C. T. Dankoevski, ižd.

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

1726 W. Chicauo Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

■ Ii ■— ■■ .............- - ■■■—.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtalpai

TURIU parduot už storage rendų 
4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4332-84 W. Madison 
St., Tel Mansfield 0127.

SOUTHERN Illinois mine run an
glys, dideli šluotai, pristatomi veži- 

j mais $6.50. Del kainos kitų anglių 
J patelefonuokite Boulevard 1036.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

orkestrus duos 
koncertą Steven’s 
teatre, 711 So. 
Simfonijos orkes- 
k tiri n i ils sekamų

Mendelsohno,

Saugokitės moronų! Mote
rys, kurios esti vienos namie, 
yra perspėjamos elgtis juo at
sargiau įleidžiant nepažįstamus 
žmones vidun.

Daugelis pasibaisėtinų pik
tadarybių papildyta, kadangi 
moterys įleido vidun prigavin- 
gus telefono bilų kolektorius, 
gaso ir elektros šviesos inspek
torius, pasiuntinius, etc.

Savo pačių saugumui neati
darykite durų jokiam nepažįs- 

derlul range and voltime and i tarnam asmeniui. Samdiniai, 
with grafinus manner, charms kurie tikrai dirba stambioms 
and captivates all who hear pramonės įstaigoms, visi turi 
her.” ir nešioja su savimi paliudy-

t ras išpildys 
kompozitorių: 
von \Vebero, Shuberto, Germa
no, Vieuxtemps, Bizeto, Verdi 
ir Liszto. Be to, dalyvaus dar 
pagarsėjusi dainininkė Louise 
l'crna’d, apie kurią “Indiana- 
polis Star” sako sekamai: 
“She has a rare voice of won-

Per danroH metų mane varrino kataras 
(sjojrosĮ. bot Turpo suteikė man greita pa- 
irclba, kada niekas, nebejrrlbėjo.” sako l’itts- 
burirho plieno '■abrikantas.

Kaip nedatur žn\onitj numano, kaip Ka
lima greitai ir lengvai pasalinti slogas!

kutsĮuoses atsitikimuose tuojaus 
HUteikia pagelti.'), — o lenirvesninoiK* atsi- 
»v,Bal riurali — panaudojimas 
biskueio Turpo, Tik jdėk su mukiuoju plr- 

11 k?..’, (dekviemj nosį — uždėk bis- kutį Ir ištrink nosį |A lauko — veik 
tuojaua susilauksite palenirvlninu). Jus da- 
••ar galite Rauti šį raminanti ointmenla kiek- 
vienojo aptiekoje —- kainuoja tik 35c.

Turpo
Greita, Tikra, Saugi Pagelba

GENERALIS KON1R AKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevų, popierų, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.,
Phone Viclory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

RAKTAI—Raktų duplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto- 

i mobilių raktus, padarytus iš nu- 
' merių; užsakymai per paštą greitai 
j išpjldomi. Pasimatykit su

MOKINKIS BARHERYSTRS AMATO MORGAN’S KEA’ SERVICE,
Dienomis ar vakarais Del informacijų ftauk i K,1 vv Ohin St TpI Delnwnre 3441 arba rašyk INTERNATIONAL JIARBER 01 vv‘ vn,° *ei. ut.iuware 04^1 
COLLEGE, 672 W. Madison St. .... — -...................... ■»»»

Educatlonal
Mokyklos

______________ TmiFAHv vr - ___________ ____ ___
Viua-tonai j? Cblumbia^^ffi&af

Columbicr Rekordai

, Miscellaneous
Įvairus__________

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba, 

I taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganedinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
M K. PARIS.

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
j vien^ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Nauji Lietuviški Rekordai, po 10 colių, ant abiejų pusių, 
groja ant kiekvieno Fonografo. Kaina 75 centai vienam. Tė- 
mykite, šitie visi rekordai yra padirbti nauju elektriniu pro
cesu, yra labai aiškus ir garsus.

“Aido” Choro iš Brooklyno, N. Y. 
16068F Neverkit pas kapų. 

Tykus buvo vakarėlis
16067F—Važiavau dieną — Sirpsta 

noksta avietėlės.
Vakarinė daina.

“Ufos” Choro, Brooklyn, N. Y.
16107F Dzimdzi-Drimdzi (Muzika 

Vanagaičio).
Nesivalkiok tu nakčia.

16034F

16035F

16036F

Juozo Babravičiaus
Aguonėlės.
Kur bakūžės samanota.
Tykiai, tykiai Nemunėlis 

teka.
Visur tyla.
Bernužėli, nes’voliok. 
Ne margi sakalėliai.

E4273

E4362

E7025

16009F

16106F

Jono Butėno
Padainuosiu gražių dainų.
Našlys.
Kur upelis teka.
Viltis.
Noriu miego.
Plaukė žąselė.
Oi, mergele.
Stasys.
Fordukas,
Fordukas,

Dalis I.
Dalis 2.

(Juokingos)
1607F

16072F

16073F

A. Vanagaičio 
1 Karvutė. 

Doleris. 
Sharkey daina. 
Munšainukas. 
Reikia tept, Dalis I. 
Keikia tept, Dalis 2.

16078F

16051

Eina pati j karčiamą. 
Mergytę prigavo.

Justo Kudirkos
Džingeliukai.

“Dul dul, dūdelė”.
Lietuvių Tautiška Orkestrą 

16104F

16097F

16074F

16093F

16075F

Panemunės gegutė 
Sprogsta medžiai, 

žolės (Polka).
Jaunimd polka, 
žemaičių polka. 
Anksti rytų kėliau. 
Voveraitė.
Liaudies Orkestrą

Gaidžio polka. 
Lėtutė polka.

utė (Polka)
, dygsta

Kastancija Menkeliuniutė 
Bernužėl, nevesk pačios. 
Naktis svajonėms papuošta.

16108F
Liuda Sipavičiūtė

Bėda, kai* giltinė neėda.
Vasaros naktys.

Bažnytinės Giesmės 
Gul šiandienų.
Sveikas Jėzau Mažiausias.
Kūtelė.
Gioria.
O tu palaiminta Kalėdų 

naktis.
O ištikimoji pušis.

1605F Ei, Kalėdos.
Kalėdų pasveikinimas.

16051F Kai jau Kristus gema.
Šventa naktis.

E7256

16024F

160225F

JOS. F. BUDRIK,
Muzikos Krautuvė,

Ine

3417 S. Halsted St., Chicago, III.
Rekordų ir Rolių katalogą pasiunčiame dykai.

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—-
Palangos

Kalėdos jau Čia pat — pirkties 
Kalėdų prezentai jau laikas. T...., 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių įvairiausių rųšių,

i INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00

Personai
_ Asmenų1 Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei-! 
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
užsitikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. IŠ- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tpi kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

PARDAVIMUI kriaučių shapa ir 
Dry Cleaning plantas, gera^ vieta 
dėl gero žmogaus. Parduodu iš prie
žasties važiavimo Į kitų šalį. Pel
ninga vieta. Vienatinė šapa tame 
miestely. Kreipkitės per laiškų 
Box 1046, NAUJIENOS.

PARDAV1MŪI~Soft” Drink Par
lor. Labai' pigiai. 2051 Coulter St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor.
8204 So. Racine Avė.

PARSIDUODA Soft Drink Parlor, 
visai pigiai, išdirbta vieta, šių sa
vaitę turi būti parduotas, 5 rūmai 
pragyvenimui. 32 E. 119th St.

Puliman 2419

Naujas išradimas
I PARDAVIMUI 4 stalų Pool Room, 
daro gerą biznj, turiu išvažiuoti j 
formą, per tai parduodu.

4616 So. VVestern Avė.

PAIEŠKAU savo brolio 
riaus Vamagio, paeina iš Varnių 
parap., Ragenų kaimo. Girdėjau jog 
gyvena kur nors apie New Yorką. 
Turiu labai svarbi) reikalų, prašau 
jo paties arba kas apie jj žino pra
nešti, busiu dėkinga. Domicėlė Nor
inti ienė, (po tėvais Letakaite), 1618 
So. Union Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keiki*.

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai; ne stakas, 
real estate ar apdrauda. Musų par
davėjai uždirba $150 i savaitę, 
eikit 
kare.

ar telefonuokit 6 iki 9

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375

Įstabiausias ir gražiausias instru- 
--------mentas kada nors padarytas. Iki- 
Grigo- i Ši°l visos armonikos turėdavo 12 

baso notų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basą kaip 
parašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio. Lengva groti, fak
tiškai, daug lengviau, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas instrumentas 
priimamas mainui. 35% įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

KEPYKLA pardavimui, ar renda- 
vimui. Du pečiai, Storas ir 'gyvena
mieji kambariai. Tinka urminei ar 
smulkmeniškai prekybai. Sėkminga 
duonkepykla per 15 metą. Gera vie
ta lietuviui duonai ir keiksams kep
ti. 11443 Michigan Avė.

Pullm^n 6922

PARSIDUODA Soft Drink Par- 
lor su namu ar be namo. Visas biz
nis arba pusė. Atsišauk it

6101 So. Ručine Avė.

v.

Radios

PARDAVIMUI Chili Parlor, sal
dainių, minkštu gėrimų ir sandwich 
krautuvė. Bargenas.

1726 So. Halsted St.

UŽ DYKA demonstravimas ant nau- 
«.-]jo MA.JESTIC Radio. Aptarnavimas 
va- j per Majestic expertus dovanai per 

i visa 'a’ka kiekvieno čia pirkto seto. 
Patan.avuž.as kitur $1.50 už pašau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir 

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

At-
PARDAVIMUI minkštų gėrimų 

biznis. Priežastis pardavimo — turiu 
du bizniu. Parduodu pigiai.

3152 So. Wallace St.

kiti. I EXTRA Bargenas! Pardavimui 
I Lunch Room pigiai. Turi būt parduo- 
; ta šių savaitę. Vertas $3,000, galima 
nupirkti už $1.500. Tel. Boulevanl 
8090, 3828 So. Halsted St.

REIKALINGI kirpėjai dėl skrap 
yardo. Turi turėt patyrimą. Kreip
kitės A. Hartman, 2009 No. Herki- 
mer, Joliet, III.

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

SU

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir. pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ip angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Freshman, Atvvater Kent, Mohawk,
I Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrole, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai.

' Rumbler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuoti ........... 98c
Kabinetai, stalai ir console modeliai 
nuo $1.25 iki $15.
Radio patarnavimas $2.
Šis apgarsinimas vertas $1.

TOM PECHO RADIO SHOP
240 W. 31 sh St. Victory 9818
— ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i ■ į ■■ • _• Mes

PARDAVIMUI už cash arba mai
nysiu j lota biznio arba rezidenci
jos. Biznio paskola name.

5959 So. Crawford Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI

Automobiles

FARMOS
turime parduoti tuo jaus 3 far- 

mas, 40 iki 200 akrų, po $150—$175, 
etc. Arsikreipkit ar rašykit tuojaus.

1926 Lincoln Sport Phaeton.... $950 Jų i,Rai ncblls-
1927 Buick sedan 5 pas............ $6751
1 fĮyQ ti i * j • i J. H. SCHAFFER & CO1928 Pontiac sedan naujas....... $695 *

------- k 3804 So. Kedzie Ave.iįair/geriauah' bu<1’’ Juos par<ln- 
. -------- p“ Tel. Lafavette 6738-6716
galite gauti gražių-gražiausnj — .. ....................................... .

- . karolių įvairiausių rųšių,
taipgi špilkų, sagučių, piunksnako- Mes paskolinsime jums pinigų 
cių, cigarnyčių ir kitų gintarinių n»-« aa *1 • aaa 
tHc^ka1 x R’intarU sluntinl I $100 iki $2,000tik ką aplaikem iš PALANGOS — . _

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry
to

1927 Chandler luke naujas.......
1928 Essex sedan, kaip naujas
Cadillac coupe, 4 pass., perfect

Essex, Fords, 50 kitokiu 
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

$650
$650
$495

dėl pasi-

SALES 
St.

803 Ridge Avė.
WILMETTE, 

Tel. Wilmette 364

greitu laiku gausfme ?\lnv^dsitt^ziau ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius’ PETRZILEK BROTHERS
— vyrus ir moteris atsilankyti pas, 1A17 uLioi- 
mus pasipirkimui gintarinių reik-1 ‘ West 47th St.menų. * ,

Į’as mus taipgi galima gauti ka-!
1^.1™V™- , atviručių, sieninių
^KreipkitėsV1įK0!inUSių knyfrų ir tL

Knygynas “Lietuva”
(“Naujienų” Skyrius)

3210 S. Halsted St.,
Tel. Victory 1266

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building

Room 301
Rush and Ohio Sts.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DABAR LAIKAS

REIKALINGI vyrai dirbti sku- 
rų skiepe. Pageidaujami vyrai su 
patyrimu prie išdirbimo odų. Gera 
mokestis. Boles & Rogers Co., 3900 
So. Wallace St.

padaryti didelj džiaugsmą savo šei
mynai, nuperkant naują automobili 
kaipo Kalėdų dovaną. Paduokite or
derį dabar, o jei norit, mes dastaty- 
sime prie jūsų durų vieną iš gra
žiausių karu ant marketo Kūčių va
kare arba Kalėdų ryte, kas bus di
džiausias surprise visai šeimynai.
STANKO-CHANDLER SALES

PARDAVIMUI 2 po 5 kambariui* 
karštu vandeniu apšildomas, area
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON,

Virginia 1010

2001-05 So. Cicero Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis namas, karštu vandeniu apšildo
mas; arti mokyklų ir elevatoriaus. 
Kaina $6,500, $1,000 cash, likusius 
lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės
3531 W. North Avė.

Help Wanted~- Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA merginą prie 
mų darbo, geras mokestis.

JUSTIN MACKIEWICH, 
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678

na-

Tel. Cicero 2070

SSyears 
X5 outtces for 25' 

KC 
BaMngPowder 

(doubte actlng)

.u -V*E 
than of high priced branda 
t?SEDLBY F POUNDS 
USEp BY OŲR GOVERNMENT

51/2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas. /

HELBERG BRO&
Room 607

192 N. Clark St

Help Wanted—Male-Female
Reikią

REIKALINGA senyva moteris šei
mininkauti ant farmos, taipgi vy
ras turįs patyrimo prie ūkės darbo. 
Geros sąlygos. Galite matyti ypa- 
tiškai visą dieną gruodžio 13 po 
adresu 653 W. , 14th PI. 1 lubos, 
arba rašykite JONAS GENIOTIS, 
R. No. 1, Hart Mich.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

PARDAVIMAS bizniav&s namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 
tas 6 kambariu. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu i namų 
dideli ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel Republic 4170

SituationVV anted
Darbo Ieško

NORIU gaut darbo prie atsakan
čios Lietuvių įstaigos. 24 metų am
žiaus iš kito miesto: 
sias rekomendacijas. 
“NAUJIENOS,” Box

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

Išmokėjimo. Pašaukit Regent 2875 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku, 
įleiskite mums padaryti jųsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darba. ap
mainome dykai. Patyrę medžią g y 
dytojai.

J. V. St. MICHAEL & Co.

PARDAVIMUI ar mainymui Sto
ras ir flatas 1104 W. 59th St. Pir
mas morgečius $6500. Ką jus turite 
už mano $4500 verčios. Parduosiu 
pigiai už pinigus. Sankrova dabar 
tuščia. Šaukit savininką

Stewart 1185

PARDAVIMUI 2 aukščių mūrinis 
namas karštu vandeniu šildomas, 
garažas. Kaina $12.500. G:4ima ma
tyti savininkų po 6 v. vakare. 2311 
S. 59th Avė., 2-ros lubos, Cicero, III.

turiu geriau-
Kreipkitės j 

1045.

Not Ine.
Houston Avė.8545

Tel. Regent 2875 
.. PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

PARDAVIMUI 2V2 augŠto mūri
nis namas, 2-6 kambarių flatai, ar
ti parko ir 
$1,500 i metus. 
$2.000, likusius 
mais.

K repkitės 
3531 W.

elevatoriaus. Rendos 
Kaina $13,000 Cash 

lengvais išmokėji-

North A ve.




