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Taika geras daiktas, stiprus “"f žhįoikisJ

ginklas dar geresnis
® didelė, /O^j^dų ilgumo, valtis,

' įgabenusi mdelę kanadiškos de-
Franci ja žada sekti “išmintingais prezi- gtinės kontrabandą i» Erieau j

dento Coolidgeo pamokymais” — ra-
šytis amžinos taikos paktus ir kartu jos Įgulos žmonės.

didinti armiją ir galąsti kardus
I rimus, kaip išmintingai tuodu 
priešingumu derina Jungtines 
Valstybes. Amžinos taikos pak
tą sugalvojęs ir pasauliui pasiū
lęs pasirašyti patsai Jungtinių

PABYŽ1US, gruod. 25. — 
Franci jos senatas vakar, prieš 
pat Kristaus gimimo šventę, 
priėmė biudžetą, kuriuo armi
jos išlaidos ateinantiems me
tams padidinamos dviem de
šimtim milionų dolerių

Per d< batus kai kurie senato
riai, nustebę, klausė karo mi
nis t er į, Paulą Painleve, kaip jis 
suderinąs <in regimai visai prie
šingu vienas antram dalyku: 
vyriausybės pasirašymą Kellog- 
go-Briando amžinos taikos su
tarties, kuria visai atsižadama 
karų, ir tuo pačiu kartu vyriau
sybės nutarimą stiprinti karo 
jėgas ir didinti išlaidas gink
luotei?

Karo ministeris Painleve sa
vo atsakyme nurodė senato-

Sovietų diktatorius i Sąmokslas nužudyti 
vėl bando palenkti Turkų prezidentą

Trockį taikintis KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, gruod. 25. — Stambule 

Ištremtam į Turkestaną opozi- tapo areštuoti vienuolika asme- 
cininkui siūlo persikelti į pie- nų, kaltinamų dėl 
tų Rusijos rezortą

BERLYNAS, gruod.
Vokiečių komunistinės opozici- • 
jos laikraštis Volkswille sakosi 
gavęs žinių iš Maskvos, kad so
vietų diktatorius Stalinas leidęs 
Trockini iš savo trėmimo vie- r> D 1- v* A 
tos Turkestane persikelti j vie- 1 6FSŲ OHlUClStSIlC 
ną rvozitą pietų Rusijoj, kame iji mulatai
jis galėtų savo pairusią sveika- lYIlv lUdlollli
tą pataisyti.

Į šitą Stalino žingsnį žiūri
ma kaip i bolševikų diktato
riaus bandymą susitaikinti vėl 
su Troekiu, nors ligšiol pana
šius bandymu.. Trockis buvo 
i t metęs.

BJAURI GALVAŽUDY BĖ ŠO
KIŲ VAKARE

EVANSVILLE, Ind., gruod. 
25. — Vename šokių vakare 
čia vienas vaikėzas, James Cof- 
fin, prisikabino prie James 
Murphy. jaunę chicugiečio, k u 
ris šoko su savo Žmona, ir b?n 
dė juodu išskirti. Murphy pa
stūmė vaikėzą šalin. Pastarasis, 
išsitraukęs peilį, smeigė jį Mur
phy į krutinę. Po valandos 
Murphy mirė. Iš išgąsčio nual
pusį jo žmona nugabenta į ligo
ninę. Jaunas galvažudys suim
tas.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja;

Didėjąs (tebesi uo t urnas; ne
didelė temperatūros atmaina; 
vidutinis, daugiausiai pietų va
karų vėjas.

Vakar tempera* uros buvo 
vidutiniškai 37° F.

Šiandie saulė teka -7:17, lei
džiasi 4:24. Mėnuo t’dka 3:57 
vakaro.
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Valstybių prezidentas (’.oolidge, 
sakė karo ministeris Painleve. 
Na, o žiūrėkit, ką prezidentas 
Coolidgv dabar sakąs. Savo pra
nešime kongresui jis andai pa- 
rei&kęs, kad fteriausię garantiją 
taikai duoda tos valstybės, ku
rios rimtai organizuoją savo 
apsaugos jėgas, ir kad didysis 
kaias butų įvykęs dar anks
čiau, jei kraštai, kuriems jis 
grūmojęs, nebūtų turėję šio
kios tekios apsaugos. Tai esą 
išmintingi Coolidge’o žodžiai, ir 
franeuzų vyriausybė jų laiky
siantis.

sąmokslo 
nužudyti Turkija* prezidentą 
Mušta fa Kemalj. Tarp suimtų 

lyra keturios moterys.
Pasak policijos, sąmokslinin- 
i esą visi monarchistai.

Vyriausybė siunčia prieš suki
lėlius kariuomenę ir karo ae 
roplanus

BASRA, Irakas, gruod. 25.- 
Pranešimai iš Persijos sako, 
kad persų Balučistane kilę mai
štai. Sukilėliams vadovaująs 
vienos giminės viršila, Dost 
Mohamedas.

Pasak pranešimų, sukilėliai 
užnuodiję visus šulinius iki 
ruožo 120 mylias j pietų rytus 
nuo Kermano.

Prieš sukilėlius pasiųsta iš 
Kermano, per didelė dykynę, j 
Medhedą stiprus kariuomenės 
kuriai ir du karo aeroplanai.

Kruvinos politinių 
fakcijų kautynes 

Argentinoje
SAN JUAN, Argentina, gruo

džio 25. — Vietos geležinkelio 
stoty įvyko kruvinos kautynės 
tarp dviejų politinių fakcijų — 
krašto prezidento Yrigoyeno 
šalininkų ir jų priešininkų.

Kautynėse du asmenys buvo 
užmušti ir keliolika sužeisti.

Riaušės buvo atvykusių rai
telių ir kareivių patremptos.

MELBURNAS, Australija, 
gruod. 25. — Vakar ties Kover- 
up stotim susidūrė pasažieri- 
nis traukinys su vienu prekių 
traukiniu. Pasažierinis trauki
nys, susidedąs iš šešių vagonų, 
buvo pilnas ,.žmonių, ir ketu
riasdešimt jų buvo sužeisti, 
keliolika pavojingai.

Afganų karalius pa
bėgo iš Kabulo

Del sukilėliu puolimų sostinės 
Amanulla persikėlė j Kanda 
hnrą

PARYŽIUS. gruod. 25.
Afganistane legacija Paryžiuje 
oficialiai pranešė, kad karalius 
Amanulla ir jo žmona, karalie
nė Suriju, persikiaustę iš sos
tinės Kabulo j Kandabarą.

Svetimšalius gabens 
laukan iš Kabulo

LONDONAS, gruod. 25. -- 
Nežiūrint nuolatinių pranešimų 
iš Afganistano pasienio apie 
aštrias kautynes tarp sukilėlių 
ir karaliaus Amanullos kariuo-
menės. Afganistano legacija 
stengias: tiems pranešimams 
neduoti didelės reikšmės. Del 
pranešimų, kad karalius ir ka
ralienė pabėgę iš Kabulo Į Ka- 
daharą, legacija sako, kad jie 
nepabėgę, bei dėl žiemos, kaip 
kas metai, pakeitę savo reziden
cijos vietą, kadangi Kabule oras 
žiemą esąs nepaprastai žiaurus.

Pasak legacijos, sukilėliai ta- 
l>ę išmušti iš savo pozicijų ne
toli nuo Kabulo ir nuvyti ke
turiasdešimt mylių j žiemius.

Kad padėtis Kabule betgi nė-;
1 • • Ira taip gera, kaip kad legacija 

nori įtikinti, matyt iš to, kad 
britų vyriausybė, kurios aero
planai išgabeno iš Kabulo į Pe- 

, suvarą visas britų ir indų mo
teris ir vaikus, planuoja ir vi
sus kitus svetimšalius išgaben
ti laukan iš Afganistano žemės.

Vengrų diktatorius 
amnestavo 248 

politinius
BI'DAPEŠTAS, Vengrija, 

gruod. 25. Regentas admiro
las Horthy Kūčių dieną am
nestavo 248 politinius kalinius, 
jų tarpe 42 asmenis, kurie bu
vo kalėjime jau daugiau kaip 
dešimtį metų, ir šešis kitus, 
kurie buvo pasmerkti einant 
naujuoju spaudos įstatymu.

šešiolikai asmenų, kurie bu
vo pasmerkti ryšy su komunis
tų revoliucija, amnestija nesu- 

! teikta.

Kalėdų dovana keliavo 
98 mylias šešerius metus

DENTON, Texas, gruod. 25. 
— Pakietėlis su Kalėdų dova
na, lygiai prieš šešerius metus 
pasiųstas paštu iŠ Corsicaua, 
Texas, į Dentoną, buvo tik da
bar gautas. Asmuo, kuriam jis 
buvo siųstas, mirė prieš dve
jetą metų. Iš Corsicana mies
telio į Dentoną yra 98 mylios.

OMAHA, Nebr., gruod. 25.— 
Federalinis teisėjas Wioodrough 
padare gerą “krismus prezen- 
tą” keturiasdešimt vienam but- 
legeriui, kuriuos jis buvo pa
smerkęs įvairiems terminams 
kalėjimo. Kūčių dieną jis su
similo jiems ir įsakė paleisti iš 
kalėjimo.

I Atlantic and Pacific l’boto]

Augene O’Neill, paskilbęs Amerikos dramaturgas, kuris 
pabėgo iš Shangai, Kinijos, kadangi jis negalėj*o surasti ten 
sau ramumo. Paveikslas buvo nuimtas pirm negu dramaturgas 
persiskyrė su savo žmona.

Vengras išrin k t a s 
Rumanijos seimo 

pirmininku
BUČĮ PAKĘSTAS, gruod. 25.

Rumanijos valstiečiams nu
vertus Bratianu diktatūrą ir 
paėmus valdžią į savo rankas, 
krašte dedasi didelių atmainų. 
Tai matyt iš to, kad parlamento 
pirmininku vakar buvo išrink
tas vengras, S tepliau Zicso.

Tautinės mažumos ligšiol 
buvo Rumunijoj persekiojamos, 
dabar premjeras Maniu pareiš
kė, kad joms bus suteiktos au
tonominės teisės. '

Naujasis seimo pirmininkas, 
lygiai kaip ir premjeras Maniu, 
prieš karą buvo Vengrų puria 
mento nariai.

Į zuikj šovė — žmogui 
pataikė

ŠĖTA. Garuiškių kaime 
gyventojas Stepas Pilipavičius 
šaudamas kiškį sužeidė lauki' 
besidarbuojančią Gaižiūnų kai
mo gyventoją VI. Ivanauskaitę 

■ veidą.

Nepaprastas radinys
Paveikslų parodoj rado brangu 

kurinį, padengtą kitu dažą 
shiogsniu

GRAZ, Austrija, gruod. 25. 
— Meno ekspertas I)r. Richter 
Bienentha.1, žiūrinėdamas išsta
tytų vienoj vietos parodoj pa
veikslų, pastebėjo, kad audek- 
’as vieno didelio paveikslo, vai
zduojančio Mergelės Marijos 
dangun žengimą, turi dvi kar
tas dažų. Tas paveikslas buvo 
vienos vietos bažnyčios nuosa
vybė. *

l)r. Bienentbal atsargiai pa
šalino viršutinį dažų sluogsnį, 
ir po juo rado brangiausi seną 
Tintoretto kurinį, kuris esąs 
vertas 500 tūkstančių dolerių. 
Paveikslas yra 13 per 12 pėdų 
didumo.

Grąžo universiteto profeso
riai Suida ir Eggcr neabejoja, 
kad paveikslas yra tikras Tiu- 
tofetlo kliYinvš. ¥

Bandė žaisti ugnim; 
keturi jaunuoliai 

žuvo gaisre
CARTERSATLLE, Ga., gruo

džio 25. — Vakar čia į vieną 
feirvetkų_ krautuvę, kurioj bu
vo k. lėtas asmenų atėjusių nu
sipirkti šventėms dirbtinių ug
nių, įėjo kažkoks nepažįstamas 
vyras. Bežiūrinėdamas daiktus, 
jis paėmė didelį feierverką ir, 
kitų nepastebėtas, jį uždegė.

Feierverkui ėmus šaudyti, 
užsidegė kitos sprogstamos me
džiagos, ir bematant visa krau
tuvė būvi) liepsnoj.

Ne visiems, kas buvo krautu
vėj, pavyko pabėgti. 'Trys mer
gaitės, amžiaus nuo 15 iki 18 
metų, ir Vienas Į2 metų berniu
kas, krautuves savininko sū
nūs, žuvo ugny. Keli kili as 
mens apdegė.

4 žuvo Kentucky
HAZABD, Ky., gruod. 25.— 

Kūčių vakarą vaikams bežai 
džiaut fcierverkais, vienas nuo
dėgulis, mestas šalin,. nukrito i 
šulikę parako, vartojamo ka
syklose anglims skaldyti. Įvy
ko balsus sprogimas ir po to— 
gaisras. Keturi angliakasio C. 
Stacy vaikai, amžiaus nuo 4 iki 
14 metų, žuvo ugny, o 17 metų 
duktė taip apdegė, kad irgi var
gu bepasveiks.

Trys britų parlamento 
nariai mirė

LONDONAS, gruod. 25. - 
Per tris pastaras dienas mirė 
trys Britų parlamento nariai, 
jų tari>e du darbiečiai ir vienas 
konservatorius. Mirę darbiečių 
atstovai yra; George Henry 
Warne iš Wansbecko, North- 
umberlando angliakasių draugi
jos t rus tisas, ir Benjamin 
Charles Spoor, kuris, sako, pa
staruoju laiku stipriai gėręs. 
Konservatorių atstovas, George 
Hutchison, mjrė praeitą šešta
dienį. F
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Iškilmėse nukrito ir su- Kauno Laisvės Alėjoj 
’ dužo aeroplanas i kapinynas

Lėktuvas užsikabino už medžio Kaukolėje rasta Zigmunto Au
ti nukrito. Lakūnas pritrenktas

-----------  . I 
KAUNAS.—Lekėčiuose, šakių 

apskr., buvo atidengimas nepri
klausomybės paminklo. Ten nu
skrido ir keli lėktuvai. Kadan
gi buvo neaukštai debesys, tai 
lėktuvai turėjo skraidyti visai 
žemai. Darant figūrinius skri- 
ymus, vienas lėktuvas, kuriuo 

skrido kapitonas Nastaras, ne
teko jėgos. Iš figūros išėjo. 
Duodant gazo, aparatas užsprin
go ir toliau lėkti negalėjo. Todėl 
planuodamas jis pradėjo leistis 
:emyn. Bet toje vietoj buvo 
miškas ir lėktuvas, besileisda- 
mas, užsikabino už medžio, o pa
skui nukrito žemėn.

Lakūnas pritrenktas ir paliko 
be sąmonės, bet vėliau atsigavo.

Pakliuvo teisman už ve-
. dimą dviejų pačių
VILKAVIŠKY policija sulai

kė Vladą Fedaravičių, ku i( 
kaltinamas vedęs dvi žmonas. 
Pirmąsias vedybas jis slėpė. 
Tačiau pirmoji žmona, sužino
jusi apie antrą, įskundė jį poli
cijai. Fedaravičius traukiamas 
eismo atsakomybėn.

Tėvai ir šeši vaikai 
žuvo gaisre

ANNISTON,- Ala., gruod. 25. 
—- Aštuonioliką mylių nuo čia, 
naktį sudegė vienos farmos na
mai, kurių gaisre žuvo pats 
šeimininkas, Albertas ('alboun, 
jo žmona ir jų šešetas vaikų, 
amžiaus nuo vienų iki dvylikos 
metų.

Manoma, kad gaisras kilo 
nuo per daug įkaitusios virtu
vės krosnies.

Pavogė Kalėdų pašto 
siuntinius trijuose 
' garlaiviuose

MANILA, Filipinai, gruod.
25. — Sužinota, kad pastaromis 
dienomis atplaukusiuose į Ma
nilą iš Jungtinių .Valstybių gar-

ilaiviuose President Madison,
CIeveland ir Pierce — kelionėje 
buvo apiplėšta pašto siunta,
daugiausiai amerikiečių siųstos kaime. Darbų mažėja, nes žmo- 
savo giminėms ir draugams Fi- nes vis daugiau perkas fabri-

■ lipinuose kalėdinės dovanos. kų avalinę.

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas. v
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
ęiųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

No. 304

gusto laikų pinigas

KAUNAS. — Darant požemi
nę kanalizaciją telefono stočiai, 
Laisvės Alėjoje ties Ožeškienės 
gatve randama daug lavonų. 
Vieno lavono kaukolėje rastas 
Lietuvos pinigas, mažas bet la
bai ryškus: vienoje pusėje Lie
tuvos Vytis ir po juo romėnų 
skaičius II, antroje pusėje mono
grama dviejų raidžių S ir A, mo
nogramos apskritime metai 
1567, • kas atatinka Zigmunto 
Augusto II viešpatavimui, šis 
pinigas, matyt, vienas paskuti
nių savarankiškos Lietuvos, nes 
po dvejų metų po to įvyko gar
si Liublino unija su Lenkija.

Motociklu apvaž i a v o 
šiaurės vakarų 

Europą
KAUNAS. — Paškevičius (es- 

perantistas), išvykęs rugpiučio 
mėn. motocikliu į kelionę po Eu
ropą, dabar laimingai grįžo Kau
nan. Aplankė: Latviją, Estiją, 
Suomiją, Švediją (iki pat šiau
rės vandenyno), Norvegiją, Da
niją, Vokietiją ir Belgiją, viso 
12,000 kilometrų. Del lėšų sto
kos toliau keliauti negalėjo.

P. Paškevičius pasakoja, kad 
daugiausiai apie Lietuvą žino 
ttndmija. Mažai apie Lietuvą ži
no Švedija, Norvegija ir Danija, 
švedai net blogo įspūdžio apie 
Lietuvą. įdomu, kad Estijoje 
nėra plento. Jo kelionę apsun
kino perėjimas per muitines, nes 
neturėjo motociklo triptiko. 
Dortmunde vokiečių poliemonas, 
pastebėjęs Lietuvos vėliavą prie 
motociklo, užkalbino gražia lie
tuvių kalba — mat kilęs iš Klai
pėdos.

Kelionė padariusi maloniausio 
įspūdžio ir p. Paškevičius keti
na ateinančiais metais tuo pa
čiu motociklu aplankyti visas 
Europos valstybes.

ČEKIŠKĖ, Kauno apskr. — 
Ne tik darbininkų, ne tik c.it- 
siuvių mokinių, bet ir pačių 
batsiuvių gyvenimas labai var
gingas. Mokiniai, čia mokyda- 
mies, dorai amato ir neišmoks
ta. Liekas visą amžių skursti

___________



UžtikrinKit Laimingas 1929 metu Kalėdasv

Prisidėdami Prie Kalėdinio Taupymo Kliubo Dabar!•Vi

Neatidėliok daugiau nė vienos
šiemet Chicagos bankai išmokės $24,747,946 laimingiems Ka

lėdinio Kliubo taupytojams! Ar jus gausite savo d ai j? Ištikrųjų, 
tai yra lengviausias būdas užtikrinti sau užtektinai pinigų kai 
vėl ateis Kalėdos. Dabar yra geriausias laikas pradėti ir arti-

Northwest Side

HOME BANK & TRUST C0.
1200 N. Ashland St.

“Stok į Musų Kalėdini 
Kliubų Dabar!

Specialės Dovanos * 
Jus galit būti vienas iš 

Laimingųjų.

12th & Haisted Sts.

WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK
735 W. Roosevelt Road
Resources over $15,000,000

Atsincškit šj apgarsinimą. Jis vertas $1, kuris bus įrašytas 
j jusu sąskaitą.

CHRISTMAS CLUBS
$1 Club pays $50.75
$2 Club pays $101.50

Join Now!

<____________________________________________ >

Cicero, Illinois.

CICERO TRUST & SAVINGS BANK
5200 W. 25th St. »

Pamąstyk apie Kalėdas 1929 ir pradėk 
taupyti po biskj tuojaus.

dienos!
miausis jums bankas, iš šiame puslapyje įvardytų bankų, yra 
geriausia vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 
50c. i savaitę Kliubo, ar prie $10 Kliubo, jus lauks lygiai širdin
gas priėmimas ir malonus patarnavimas.

šie bankai parodo savo draugiškumų lietu
viams ir tų jie čia jums pareiškia. Jums bus 
smagu vesti su jais visus biznio reikalus. Tai 
yra saugus bankai jūsų taupinimams. Apsilan- , 
kykit artimiausiame jums banke šiandie.

Brighton Park

MIDLAND NATIONAL BANK
Archer Avė. at Sacramento Blvd. 

(
Pradėk taupyti tuojaus stodamas 

t

i musų Kalėdų Kliubą

Bridgeport

UNIVERSAL STATE BANK
. »r / ,

3252 S. Haisted St.
• . ' . ' f. ’ • Hm 'i* * • . / ’ T .

Lietuvių Bankas Bridgeporte

West Side

METROPOLITAN STATE BANK
2201 W. 22nd St.

JOHN BRENZA—President

r—————————————

CHRISTMAS CLUBS 
$5 Club pays $253.75 

$10 Club pays $507.50 

Join Now!

Central Mfg. Dist. 
♦

CENTRAL MFG. DISTRICT BANK
* t ‘ ! • ,, • i į " ■ , ' A

1110 West 35th St.

Čia jus galite pradėti su .mažiausia suma.
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VISOKIOS ŽINUTĖS Iš KLAIPĖDOS 
PADANGĖS
Rašo A. Kemėža.

šią vasarą buvo vistiek ne- laivo dar esant paaiškinti. Ta- 
rnaloni žmonėms,—šalta, lietin- čiau daugiausia laivai atplail
ga, visi augalai suvėlavo prino- kia anksti ryte, < 
kti. Bet nežiūrint į lai. viskas Šiaulius ir Kauną išeina tik va- 
iižaugo Klaipėdos krašte neblo- kare, f 
ginusia, 
k ta i nebus brangus.

Lietuvos uosto direkcija gali 
pareikalauti iš laivų kompani- 

I jos, kad toks agentėlis butų iš 
vietos pašalintas, nes jis savo 
intrigomis ir “bizniais“ kenkia 

. uosto vardui. “Gudrusis“ Altru
nas suprato, kad gali išeiti ries
tai, todėl atsiprašė visų ir bu
vo “susitaikyta”. Bet viešbučių

<> traukinys j savininkų susivienijimas pada-
vė skundą direktorijai prieš p.

_____ ...‘ I, " . Lieka dar gerokai laiko Altruną, kad jisai už savo “vieš- 
. Todėl ir maisto produ- laukti. Todėl iš laivo tiesiai į butelio“ slaptą užlaikymą nemo- 

šiemel vagonus rankinius bagažus su-d<ą mokesčių
Klaipėdoje darbai ėjo ir eina sidejus (kur nieko nekainuoja direktorija 
dar ir dabar. Todėl ir bedarbių ir valdžios pastatytas

miestui. Dabai’ 
daro tyrinėjimus 

žmogus Altruno viešbutėlį.
apsaugoja), keleiviams galima Tai tiek apie nuotikius 
liuosai eiti pasivaikščioti, pasi-1 amerikiečių priėmimo.

........ ,, Žvalgyti po Klaipėdos gražutį . * *
Bet stiprieji miestą. O vakar? tie patys va-' 

darbininkai visi turėjo darbus gonai su daiktais būna atvežti' 
prie miesto gatvių taisymo, na- ■ Į pasažierinę 
mų statymo, fabrikuose ir ant 
laukų pas ūkininkus bei dva
ruose. Tokiu budu šie metai 
darbo žmonėms buvo geresni.

Žinoma, žiemos metu bedar
bių bus, bet vistiek mažiaus, 
negu kitais metais. Mat, šiemet 
daugelis iš oplavusių Vokieti
jos pilietybę išvažiavo Į savo 
“Faterlanda” ir dar išvažiuos. 
9 iš kitos puses, ši žiema bus 
geresnė 
maistas m bus brangus. Be to 
daugiau 
atsidaro. Dabar per visą vasarą 
miestas stato naują moderniš
ka elektros stoti. Centro val
džia jau pabaigė šaldytuvus, 
kuriems, kai pradės dirbti, rei-

visai beveik nebuvo, išskyrus 
senius, kuriuos pagal miesto sa
vivaldybių nustatytą tvarką, 
miestas užlaiko. 1

darbo žmonėms, nes

dirbtuvių vis naujų

Tekstilių labrikas-audinyčia pa
didina darbą ir padaugino dar
bininku skaičių. Celiuliozės 
dirbtuvėj dirba irgi (langiaus 
darbininkų.

Lietuva Klaipėdoje 
prekybos laivus ir 
užsienin eksportuo- 

pre-

turės savo 
ims vežioti 
jainas ir importuojamas 
kės. Vienu žodžiu, užsiims lai
vininkyste. O šiaip per šią va
sarą laivų plaukiojimas iš Įvai
rių kraštų j Klaipėdos uostą 
žymiai padidėjo. Padidėjo taip 
pat ir ke’.dvių per Klaipėdos 
uosta važiavimas, šia vasara * * * 
iki lapkričio mėnesio vien tik iš 
Amerikos lietuvių eksursijų at
vyko Į Klaipėdą dfevynios, ku
rias via visuomet pasitikdavo iš 
Klaipėdos lietuvių kultūrinių 
organizacijų susitveręs, laip 
vadinamas "Išeivių lietuvių pri
ėmimo Komitetas“.
tas jau darbuojasi

Tas komitv- 
ketinti me

lai. Komiteto tikslas buvo šir
dingai ir broliškai pasilikti 
brolius Aemrikos lietuvius- ir 
apsaugoti juos nuo spekuliantų, 
kurie savo mažuose kambarė
liuose pasidarydavo “viešbutį“ 
ir išlipusius iš laivo amerikie
čius 
laivo 
savo 
davo

del

Rugsėjo 21 d. įvyko jiaskai- 
‘ ‘ > stoti, iš kurios temoj? “Lietuvos politinė pa- 

■ ekskursantai ir važiuoja sau dėtis ir Lietuva, kaipo valstybė, 
tolyn. Gi tie, kurie nori keletą' Kerų kaimynų bei drau- 
dienų paviešėti Klaipėdoje, tai Kų ? ’ Susirinko pilna “Ryto“ 
iš laivo išlipę sėda Į automobilį viešbučio sale klausytojų. Dr. 

•ir važiuoja į “Ryto” ar kitą Trukanas (vilnietis) atidarė 
viešbutį ir tenai jau apsistoja,! susirinkimą, pasveikindamas ir 
pasilsi. ■ dėkodamas publikai už nepatin-

. ' gėjimą atvykti j paskaitą, ir 
l ai tokią komitetas anuųi perstatė Dūdelę (iš profesijos 

kiečiams priimti nustatė tvaiką, žurnalistas) skaityti tos dienos
'■ I IK

paduotuose vagonuose keleiviai | 
apsistoti, tai tų mažų viešbutė
lių savininkai ir jų agentai ko
miteto nariams apie ausis grai
bytis ėmė už tai.

amei i- persta(^ Dūdelę
varlėj I - ........................

lk?t kaip tik prasidėjo gelžkelio nu^vmėtą paskaitą. Prelegentas 
pirmiausia pradėjo nuiž daug 
taip. Sako, aš nekalbėsiu apie 
Lietuvos vidaus padėtį, kuri ii; 
taip mums yra žinoma. Daugiau

kad tie pa- ap3jstosiu prįe Lietuvos užrube- 
duotieji gelžkelio vagonai spe- žio pOntįkOSt Tie, kurie skaito 

, v... gerai žino ir
toks, jei ameiiko- daug naujo neišgirs, betgi 
be bakso į savo gcraį vra prisiminti tų kelerių 
tai kad jis kelias meįų musų nepriklausomos Lie- 

nupnk.s įuvoa gyvenimo svarbesnius 
Vles" i įvykius. Ką mes per tą laiko- 

juk už šilumą dolerio. tarpį pntyrėme ir pasimokino- 
! niekados neuž

miršti. Mes matome, kad Lie- 
' tuvos užrubežinč padėtis yra 
labai sunki ne tik nuo dabar, 
bet nuo Lietuvos nepriklauso- 

amerikiečiams Nmyfogs kūrimosi laikų. Del to, 
kad mos esame maža tauta, 4 4 A v i '

, ne! sudarom nedidelę valstybę. O 
nė viešbu- nuo am^ių mes matom, kad vi

sur mažieji galingųjų skriau
džiami. Taip yra ir valstybių 

tai jos dalykas. Je‘KU ko-1 gyvenime. Tvirtesnės 
mažesnes. Bet neturime 

minti, o tik reikia dėti 
| pastangų ir sutvarkyti 
' vidujinį gyvenimą. Musų

kuliantėliams 
Mat, dalykas 
na parsivesi

valandas iš viešėjęs ir 
“drinksą”, tai išeinant iš 
butelio
ųš amerikono neprašyti. Kas l<»-į lne‘ 
ta, jeigu parsigabenai pas save i * -- 
amerikoną su “siutkeisiu“. Tai-' - - -- 
gi už šitokį “viešbutėlių“ savi
ninkams biznio “gadinimą“, 
prieš komitetą 
priimti užprotestavo pirmiausia | 
Altrunas, sakydan 
turiu nė restorano, 
čio, aš tik tarnauju laivų kom
panijai. O ką mano žmona da
ro, f 
mitetas neduos mano žmonai i 
darbuotis, vestis amerikonus 
pas save, tai aš komitečikams 
mordas sudaužysiu.”

Komiteto posėdy, kuriame da-1 tį sunkina dar ir tas, kad ma- 
lyvavo komiteto 
Brakas, A. Būdvytis nuo 
turos” būrelio, “Keleivio” 
torius Jakužaitis, 
atst. kap. Pliuškaitis, 
rius nuo “Aukuro“ draugijos, 
gelžkelio stoties viršininkas 
Dragunevičius, Liet. Banko di
rektorius Lansbergis, miesto 
prekybinės stoties viršininkas

praryja 
nusi- 
daug 
musų 
pade-

gaudydavo prie 
pas save j 

Tada užgiriIv- 
Įsigėrusio svečio

visokios “Čiasnies”: 
papuošalų, visokių 
O kadangi tai lai- 

išsigarsino tarpe

keleivius 
ir vesdavosi 
“viešbutį 
ir nuo

apturėdavo 
gintarinių 
dresių etc. 
kui bėgant
vielinių smalsių dolerių gaudy
tojų, kad amerikiečiai loki ge
ri, toki duosnųs, tad net ir lai
vų "patarnautojai“, kurie gau
na iš kompanijos neblogą už
mokėsiu, Įsisteigė amerikonams 
“globoti“ namą, kambarius ir 
prisisamdė agentų dirbti ant 
komišeno — “fifty-l ilty”, Tai
gi laivui atplaukus, kaip tik 
keleiviai ima iš laivo lipti, tai 
žinoma, agentai tuoj griebia a- 
merikonų baksus panėšėti, kad 
gyriaus amerikiečiams patar
nauti, tai Kauno komitetas pa
prašė Klaipėdos geležinkelio 
stoties viršininko, idant, kaip 
tik laivas su amerikiečiais at
plaukia, tai turi būti paduoti 
antros ir trečios klasės keleivių 
vagonai dėl keleiviu ir norinčiu 
ta diena vakarė išvažiuoti iš 
Klaipėdos i savo gimtinę, žino
ma, stoties viršininkas p. Dra
gunevičius ir Įsakė darbinin
kams, kad vagonai butų eks
kursijų laivams atėjus paduoda- iš jo pusės komiteto 
mi. Taip ir buvo padaryta. Tai grąsinimo daužymu mordų. čia 
komiteto amerikiečiams priim
ti nariai nutarė keleiviams ant prieš

pirmininkas ; žai turime draugų iš kaimyninių 
“KuL valstybių. Nei lenkus, nei vo- 

redak- kiečius ir pagaliau latvius mes 
komendanto negalime savo draugais laikyti. 

Stiklio-1 Sakysime, lenkai. Jie amžini 
musų priešai, jie pirmieji sten
gėsi ir tą mintį apie nepriklau
somos Lietuvos tvėrimą nuko- 
voti. Jie svajojo valdyti Lietu- 

t__ _____ _____ _________ vą. O įsikūrus nepriklausomai
ir gubematuros korespondentas Lietuvai, jie prie kiekvienos 
Dūdelė buvo pakviestas pasiaiš- progos stengėsi ją ginklu pa
ginti ir laivų komp. agentas vergti. Ginklu jie pavergė vieną 
Altrunas. Tame susirinkime iš-' trečdali Lietuvos teritorijos su 
ėjo aikštėn biaurus Altruno sostine Vilnium 
šmeižtas ir purvinimas lietuvis- yra ir visą Lietuvą pagrobti.

Ryto” vieš- Juk patsai Vilnius jiems kaipo 
Tą viešbutį nuomuoja kraštas nėra reikalingas. Jie jį 

bendrovės žinomas laiko užėmę kariškais išskaičia
vimais. Per Vilnių mano jie 
Klaipėdą pavergti; pavergti ir 
visą Lietuvą. Tatai matosi iš 
praeityje buvusių ir dabartinių 
derybų su lenkais. Kad ir dabar-1 
tinese Lietuvos su lenkais de-

kų įstaigų, būtent, 
bučio.
nuo “Ryto
Mažosios Lietuvos veikėjas
Stikliorius, kuris buvo Vokieti
joje mokytoj um, o karo metu 
buvo vokiečių armijoj. Po karo 
už ištarnautą laiką, kaip ir ki
tiems Vokietijos kariškiams, 
buvo paskirta jam pensija. Bet 
Stikliorius dėl lietuvystės idėjų 
atsisakė nuo tos “paramos”. 
Paaiškėjo, kad “Ryto“ viešbu
tis, kuriame visuomet amerikie
čių ekskursijoms būna suruo- 
šiami broliško priėmimo pietus 
(ypač šią vasarą) ir prakalbos 
bei paaiškinimai, kaip ir kokiu 
budu Klaipėdos mieste ar pror 
vincijoje gali amerikietis lietu
vis įsigyti nejudomą turtą — 
namus, ūkį, dvarą. Visi komi
teto nariai patarnauja ameri
kiečiams pirkime nejudinamo 
turto veltui, nes jie nori, kad 
amerikiečiai čia pirktų namus ir 
apsigyventų. Po visų pasikalbė
jimų ir išsiaiškinimų buvo pir
mininko paklaustas pasiaiškinti 
ir ponas Altrunas dėl šmeižimo 

narių ir

nujausdamas p. Altrunas, kad 
visus negi kovosi, nes

jie pasirengę

DR. SHINGLMAN
Office 4930 West 13 Street, 
Cicero, III. Residence 1648 S. 
50th Avė., Cicero, III. Cicero 
3656.
Linki visiems savo lietu
viams draugams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.

rra i rt a <<
Justice Electric 

Lietuviai 
Kontraktoriai

Vetlame dratus i stubas pigiau 
negu kiti. Parduodam fixteriu3 ir 
viską elektriškų.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

iFaeilic and x\ll4ntle Photo]

Martha Hanon, Francijos Bis- 
choff. Ji išviliojo iš žmonių apie 
$80,000,000.

f

Dabar pažvelgiame į brolius 
latvius, — ar jie musų geri 
draugai? Nors jie yra lietuvių 
kraujo giminė, bot negalimo 
skaityti lietuviams ištikimais 
draugais. 1919 metais Lietuvos 
valstybe latviams suteikė pirmą 
pinigišką pagelbą ir siuntė sa
vo kariuomenę prieš bolševikus 
bei gelbėjo įsikurti latvių res-

prievartos publikai. O dabar latviai išnau- 
sunkias su lenkais 

kurias mes vedame dėl 
keliu pagrobto Vilniaus, 
kuomet mes vedame su 
kovą, tai latviai palaiko 

ir iš

rybose aiškiai matosi, kad len
kai deda daug pastangų privers
ti Lietuvą pasirašyti tokią su
tartį, kuri Vilniaus klausimą 
laikytų kaipo galutinai išrištu 
ir pripažintų dabartines tarp 
Lietuvos ir Lenkijos nustatytas 
sienas-rubežius. Kuomet sovie
tų Rusijai reikėjo draugų, tai 
ji rėmė lietuvius. Bet ar vie
naip, ar kitaip i dalyką žiūrėsi
me, jie musų kovą 
klausomybę ir dabar 
iš tikro draugiškumo.

valstybės gyvenimą, vokiečiai 
buvo prirengę Lietuvos valdy
mą atiduoti kaizerio sunui ir 
padaryti visiškai nuo jo pri
klausomą ir Vokietijos valdo
mą provinciją.

Mes matome, kad vokiečiai 
su Lietuva elgiasi, kaip su už
kariauta kolionija, o su žmonė
mis, kaip su Afrikos juodveid- 
žiais. Nežmoniški
darbai, žmonių alkinimas, atė
mimas visokių •teisių niekad 
nebus lietuvių užmiršta. Paga
liau, ir lietuvių mokyklos buvo 
paverstos vokietinimo įrankiais; 
per jas buvo pradėta skiepyti 
lietuvių vaidams kaizerio gar
binimas. Visi tie faktai mums 
pasako, ko vokiečiai siekė. Jei 
jie dar pirm pasitraukimo iš 
Lietuvos pripažino Lietuvos ne
priklausomybę, tai ne dėl drau
giškumo mums, bet dėliai savo 
tam tikrų išskaičiavimų. Maty
dami, kad Lietuva vis vien jau I 
nepavyks užgrobti ir prijungti 
prie Vokiętijos, jie ėmė nors iš 
dalies keisti politiką link lietu
vių ir atitaisyti pirmiaus pada
rytas klaidas ir skriaudas, kad 
vėl nors kiek atgauti simpatijų 
pas lietuvius. Tarpe Lietuvos 
žmonių ir dabar kyla neapykan
ta prieš vokiečius. Kai kurie a t- ekonomijos ir politikos žinovai. 
Slankiusieji iš užsienio to klau
simo tyrinėtojai net stebėjosi, 
delko Lietuvos žmonės daug ma
žiau buvusius pirma Lietuvos 
pavergėjus rusus neapkenčia, 
negu vokiečius. Tas aiškiai pa
rodo, kad vokiečių žiaurumas 
pralenkė ir caro laikų žiauru
mus. šiuom laiku vokiečiai iš
naudoja musų padėtį. Vokiečiai sukūrėme nepriklausomą Lietu- 
dabar, kuomet Lietuva su jais 
derasi dėl prekybinių sutarčių, 
stato Lietuvai nepriimtinus 
muitus ant išvežamų iš Lietu
vos j Vokietiją gyvulių ir kitų 
Lietuvos produktų. Jie taip pat 
musų krašto Klaipėdos vokiečių 
politinių partijų vadus skatina 
krašto valdyme nepriimtinus ir 
net Lietuvos vardą žeminančius 
reikalavimus statyti. Na, o Klai
pėdos krašto vokiečiai politikie
riai naudodamies autonominės 
laisvės obalsiu, tai ir daro. Jei
gu kas vokiečiams nepatinka, 
tai jie visi be partijų skirtumo 
karščiuojasi, juda, stengiasi iš-, 
naudoti mažiausią progą lietu
vių-lenkų ginče Lietuvos nenau
dai.

o kai kuriąs valstybes net pra
lenkėme. Tuo mes įrodėme savo 
sumanumą ir galėjimą nepri
klausomai gyventi ir tvarkyti 
savo šalį, šiandien jau ir mes 
pąsistatome prieš visą pasaulį 
taip, kad su mumis turi skai
tytis kaip ir su visomis kaimy
ninėmis valstybėmis, šiandien 
turime savo universitetą; pa
lengva auga ir musų industrija.

gerai
Tik 

tikro

už nepri- 
remia ne

* * »*<

Dabar pažiūrėkime, 
čiai yra geri musų draugai. Su 
vokiečiais irgi beveik tas pats. 
Jeigu jie palaiko musų pusę, 
tai tik turėdami tam tikrus iš
skaičiavimus. Pirmiausia jiems 
reikalinga atspara prieš lenkus. 
Jei lenkai pavergtų Lietuvą, 
tai vokiečiai rytų Prūsijos kaip 
ir netektų, šį mums palanku
mą Vokietija išnaudoja spaus
dama. mus kitais atžvilgiais. Juk 
mes žinome dar nuo vokiečių 
okupacijos laikų Lietuvoje, kaip 
vokiečiai spaude, engė lietu
vius. Kas tik aiškiau, drąsiau 
užsiminė apie Lietuvos nepri
klausomybę, tą tuojaus j kon
centracijos stovyklas grūdo, 
kaip tai padarė tuomet su Kau
no dabartiniu m. majoru Vilei
šiu ir su dabartiniu , Lietuvos 
pasiuntiniu Paryžiuje Klimu, 
kuriuodu vokiečiai buvo įgrūdę 
į kalėjimą. Daug yra buvę pa
našių atsitikimų, kuriuos čia ir 
nesuminėsi. Tais laikais, kai 
tik pradėjo reikštis Lietuvos

ar vokie-

Sol Kilis & Sons
PLUMB1NG & HEATING

Geriausias materiolas, 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

pigiausios
Kre-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vtasa darbaa uiaakytaa aeruilo mtae> 
ayj bua atliktaa piglomta kainomla. Taiayj bu« atliktas piglomte kainomla. Tai 
yra peratatoma VIENODŲ KAINŲ Stato
ma muaų aplelinlrtų Dental Ofian.muaų apielinlrtų Dental Ofian. 

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S. Halsted St 

Dantų SetM at % 
$26 aetM 
$16 aetaa 
$10 aetM

$12.60
2Z.J0

VEIDAS
PRIPILr

D0MA3— 
JIE TURI

TIKTI
Geriausia aukalnia darbaa uk H 
Goriaualoa Aukalnfia Crowna 
tieriauai Auksiniai Fllllngra 
Geriausi Auksiniai Tilteliai 
Alloy Fllllnja____________
Bidabrinal Fllinga —____
— ------- J —— uw

Šių kailių neraualte niuaa dldtiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS lateUrtaa 28 me
tai atgal
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. VVOOLLENS, Pres, 

820 South State St. 
Phoae Harriaon O7M

$s 
$a 
$6 
$2 
'III „___
llvalymaa dantų

_ >2.00
. $2.60
2__ a$t

~ 60c

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p. 

I f . .—.U .... —

doja musų 
kovas, 
smurto 
Dabar, 
lenkais
lenku pusę. Tas matosi 
paskutinio Tautų Sąjungos po
sėdžio, kuris buvo dar prieš Ka
raliaučiaus lietuvių lenkų dery
bas. Posėdyj latviai iškėlė taip 
vadinamą Liepojaus Romnų ge
ležinkelio klausimą, reikalauda
ma atidaryti susisiekimą tarp 
Vilniaus krašto ir Lietuvos. Ta
tai eina prieš Lietuvos politi
nius reikalus. Latviams iš ati
darymo to geležinkelio
naudos nėra vien dėl to, kad per: 
Liepojaus uostą tokio laivų i 
plaukiojimo, koks buvo prieš 
karą Rusijos su vakarų valsty
bėmis, dabar negali būti. Tai 
pripažino ir latvių kai kurie

tikrai

Turime nors mažą, bet 
sutvarkytą kariuomenę, 
mums reikia daugiaus 
valstybinio nusistatymo.

♦ ♦ ♦

(Bus daugiau)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Taigi kaip matosi, jog ir i.š 
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prieš keletą metų. Juk iš nieko

vos valstybę, susilyginome su 
seniai gyvuojančiomis valstybė
mis ūkio ir finansų klausimais,
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REVOLIUCIJA KURO PRAMONĖJE

galutinai nustatyta. Kuomet nauja ekspertų komisija 
tai atliks, tuomet Vokietija išleis nustatyta jai “repara
cijų” sumai bonus, kuriuos didieji bankininkai išparduos 
(daugiausia, be abejo, Amerikoje), ir gautaisiais už tuos 
bonus pinigais atsilygins su savo kreditoriais. O San
tarvė ir Jungtinės Valstijos juos pasidalins tarp savęs. 
Tuomet “reparacijų” klausimas išnyks galutinai; vieto
je “reparacijų” pasiliks tik Vokietijos skola už išleistuo
sius bonus.

Europos valdžios nutarė pakviesti ir Amerikos at
stovus dalyvauti šitam paskutiniam karo palikimo skirs
tyme, ir užvakar buvo paskelbta, kad prezidentas 
Coolidge sutiko priimti jų kvietimų..

Kai bus išpainiotas finansinių problemų kamuolys, 
tai lengviau duosis spręsti ir kiti klausimai, kuriuos pa
liko neišrištus didysis karas. Pirmoje jų eilėje stovi Vo
kietijos Reino srities okupacija. /

Už dešimties metų po karo, tuo budu, Europa galų 
gale eina prie to, kad butų atsteigti normaliai taikos 
santykiai tarpe kariavusiųjų šalių.

[Pacific and Atlantic Puotoj
Svarbiausia medžiaga šilumai gaminti šiandie yra 

pramoningose šalyse akmeninės anglys. Bet mokslo ir 
technikos atstovai tolyn vis labiaus linksta prie tos min
ties, kad vartoti anglis, kaipo kurą, esą visai neekono
miška. Mokslininkai surado, kad akmeninėse anglyse 
yra daugybė visokių brangių medžiagų, kurios, degi
nant anglis, pavirsta durnais ir suodžiais ir nueina nie
kais. Tomis bereikalingai naikinamomis medžiagomis 
yra ypatingai turtingos minkštosios anglys.

Tarptautinėje Minkštųjų Anglių Konferencijoje, 
kuri neseniai įvyko Carnegie Institdto troboje Pitts- 
burge, buvo skaityta referatai, kuriuose buvo nurodyta, 
kad minkštosios anglys turi savyje sekančių medžiagų: 
gazolino, trąšų, tepamojo aliejaus, alkoholio, įvairių 
dažų, gaso, cukraus, gumos, šilko, muilo ir 
nesuskaitomą daugybę dar kitų daiktų, kurie yra be 
galo naudingi praktiškam gyvenime arba pramonėje. 
D«Aviįętflio šitų <la.iktų kainos yra aukštesnės, nep;u a.ng- 
lies: tečiaus kai žmogus, nusipirkęs toną minkštųjų 
anglių, sudegina jas savo krosnyje, tai visa, ką jisai iš 
jų gauna, yra tiktai tam tikras kiekis šilumos ir — di
delė krūva pelenų bei “dzindrų”.

Pramonininkai, kurie naudojasi mokslo ekspertų 
pagelba, jau pradeda anglis vartoti tikslingiau. Aukš- 
čiaus minėtoje Pittsburgo konferencijoje buvo pažymė
ta, kad viena Vokietijos firma įsteigė dirbtuvę, kurioje 
gaminama iš anglies gazolinas. Per pereitus metus tos 
dirbtuvės produkcija sieke 12 milionų galionų gazolino; 
šiemet tikimasi pagaminti per metus 60 milionų galio
nų. Ir tai yra tik pradžia. Galima įsivaizduoti, kokios 
įtakos ims daryti šitas gazolino gaminimas iš anglies į 
žemės aliejaus (naftos) prekybą ir, pagaliau, į visą pa
saulio pramonę, .kuomet tąja gamyba pradės užsiimti 
visos šalys, kurios turi anglių kasyklas!

Iš anglių jau dabar gaminama žibinamasai gazas 
(gesas). Iš anglių Vokietijos chemikai jau seniai ėmė 
daryti puikiausius dažus, kuriais vokiečių chemijos trus- 
tas aprūpina visą pasaulį.

Galima neabejoti, kad tobulėjant technikai tų viso
kių produktų gaminimas iš anglių tolyn plėtosis vis la
biaus ir labiaus, taip kad anglys laipsniškai paliaus būt 
vartojamos, kaipo kuras. Bet prie malkų kūrenimo žmo
noj jau nebegrįš, kadangi medis darosi retas ir perdaug 
brangus daiktas. Namų apšildymui taip pat, kaip ir lo
komotyvų varymui, bus vartojama gazas (gesas), alie
jus, išimtas iš žemės arba pagamintas iš anglių, ir 
elektriką, šito vystymosi pradžioje mes dabar esame.

Jisai padarys didesnį perversmą žmonių gyvenime 
ir pramonės santykiuose, negu daugelis didelių politinių 
revoliucijų, įvykusių praeityje.

: Apie Įvairius Dalykus :
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Lazare Bloch, kuris su savo 
buvusia žmona Martha , Hanon, 
vedė bischofišką biznį Franci
joj. Jis išviliojo iš žmonių apie 
$80,000,000.

RENGIASI LIKVIDUOT KARO PALIKIMĄ

Už dešimties metų po didžiojo karo Europa, paga
liau, rengiasi eiti prie likvidavimo tų finansinių klausi
mų, kuriuos jisai paliko, šešios valstybės, kurios buvo 
sudariusios karo metu Santarvę, nutarė kartu su Vo
kietija sušaukti ekspertų konferenciją, kad ji nustaty
tų galutiną Vokietijos “reparacijų” sumą ir paruoštų 
pamatų suvesti visų karo skolų skaitlines.

Vokietija, žinoma, bus priversta užmokėti pergalė
jusioms valstybėms daugumą jų karo išlaidų. Kadangi 
šios valstybės karą vedė bargan, skolindamos pinigus iš 
viena kitos ir iš savo piliečių, tai dabar ant jų visų guli 
milžiniška skolų našta. Santarvės valdžių uždavinys yra 
užkrauti kiek galint didesnę dalį tos naštos Vokietijai. 
Tuoj po karo jos reikalavo, kad Vokietija joms užmo
kėtų apie 33 bilionus dolerių, — ko pastaroji, supranta
ma, nieku budu nebūtų galėjusi padaryti. Vadinamoji 
Davves’o ekspertų komisija šitą dalyką pripažino jau 
1924 m., kuomet ji nustatė, kiek “reparacijų” Vokietija 
turi mokėti kasmet, bet atsisakė pažymėti visą mokČjb 
fiių sumą.

Dabar atėjo laikas išrišti ir šitą klausimą. Finansų 
ekspertai šiandie sako, kad iš Vokietijos negalima rei
kalauti daugiau, kaip, kokių penkių ar šešių bilionų do
lerio, ir reikia manyt, kad tokia daug-maž suma ir bus

Azoto junginių 
problema

Oro sudėtis. — Azoto junginiai. 
—Azoto susijungimas su de
guonim. — Dirbtinės trąšos. 
—Salietra. —Salietros atradi
mas Chile respublikoj—Amo- 
nijakas. — Sintetiniai azoto 
jungiamai. — Harberio pro
cesas amonijakui gaminti.

E- II. viename laiki-txštyj apie 
azoto junginius rašo sekamai:

Kiekvienas musų turbut žino, 
kad oras susideda iš 2-jų svar
biausių dalių: 1/5 deguonies ir 
4/5 azoto. Apie deguonį žino
me, kad jis palaiko visą gyvy
bę, kadangi jisai reikalingas 
žmonių, gyvulių ir augalų kvė
pavimui. Bet apie azotą dažnai 
gal manoma, kad jis visai yra 
lyg nereikalingas. Bet toks ma
nymas butų klaidingai. Teisy
bė, azotas, kaipo toks, dujų pa
vidale, ar tai gyvybes palaiky
mui, ar šiaip dabartinėje tech
nikoje tiesioginės reikšmės ir 
pritaikymo beveik neturi. Bet 
užtat azoto junginiai yra bega
lo svarbus ir gyvybes procesuo
se ir musų ekonominiame gy
venime. Gyviems organizmams 
azoto junginiai turi mažesnės 
reikšmės, kaip ir vanduo. Visi 
gyvieji organizmai susideda 
tarp kitko iš baltymų, o bal
tymai tai yra labai sukompli
kuoti azoto junginiai, žmogaus 
ir gyvulių organizmas gauna 
baltymus ar tai iš kitų gyvulių, 
arba betarpiškai iš augalų, o 
augalai patys gaminasi balty
mus iš įvairių paprastų neorga
ninių azoto junginių, kurie ran
dasi žemėje. Toji azoto jungi
nių atsarga labai greitu laiku 
butų augalų išsemta, jei ji ne
būtų nuolat, papildoma. Nors 
azoto tiek daug turime atmos
feroje, bet to “laisvo”, nesu
jungto su kitais elementais 
azoto, augalai nemoka išnaudo
ti. O azoto jungimas su kitais 
elementais labai sunkiai eina, 
nes pats azotas, kaipo elemen
tas, yra labai neveiklus. Todėl 
azoto junginių žemėjo paprastai 
yra mažai.

Azoto junginiai žemėje, su
vartojami augalų, papildomi yra 
2-m keliais: pirmas — remiasi 
azoto jungimuisi su deguonim 
nuo atmosferinės elektros ir 
žaibų. Labai maža azoto dalis 
sudega ir azoto rūgščių pagalba 
su lietum nukrenta į žemę. Gai
la tik, kad prie to, didesnė dalis 
taip sujungta azoto patenka į 
juras ir lieka neišnaudota. Ki
tas azoto jungimo būdas, kuris 
savaime vyksta gamtoje, atlie
kamas yra kai kurių bakterijų 
pagalba. Tos bakterijos gyve
ną Rėmėjo ir ima a^otą tiesiog 
iš oro ir padaro iš jo baltymus, 
kuriais paskui naudojasi auga
lai. Dar kitos azoto junginius 
gaminančios bakterijos, specia
liai gyvenu kažkurių augalų

šaknyse pav. dobilų, lubinų ir 
kit. Todėl tokie augalai į dir
vą veikia panašiai, kaip ir trą- ’ 
šos, nes po tokių augalų, azoto 
junginių žemėje pasilieka daug.'

Kuomet žemės ūkis pradėjo 
kilti, kuomet imta buvo reika- 
lauti iš žemes vis didesnių ir 
didesnių derlių, atsirado reika
las dėti į žemę dirbtinių trąšų, 
nes natūralių jau neužteko, ši
tas dalykas iškilo maždaug 
XIX amž. pusėje, nes tuo laiku 
buvo aštirti įvairus procesai ;iu~ 
galuose ir sužinota buvo dide
lė azoto junginių reikšmė. Ta
čiau pati azoto problema nebu
vo tuomet nauja, ji buvo iškilu
si daug ankščiau, nes jau nuo 
XIV amž., kuomet Europoje bu
vo pradėta vartoti parakas. Tas 
pirmas paprasčiausias parakas 
buvo tai mišinys auglio, sieros 
ir azoto junginio salietros. Jau 
prieš tai salietra buvo žinoma 
Indijoje, kur ji buvo dirbama iš 
įvairių organinių atmatų: odos, 
ragų, kraujo ir t.t. Visa beveik 
salietra buvo gabenama Euro
pon iš Indijos ir tam reikėjo 
gauti Anglijos sutikima. Kilus 
kokiam nors karui, salietros pa
reikalavimas iškarto labai didė
jo, o Indija buvo labai toli. To
dėl visos beveik valstybės įsa
kė panašiu budu, kaip Indijo
je, gaminti salietrą iš savo 
krašto. Ypač gerai anais lai
kais salieras gamyba buvo pa
statyta Franci joj, kur tą daly
ką sutvarkė garsus chemikas 
Lavoisier. Toki, savo krašte 
pagaminta, salietra, kad atsky-, 
rus ją nuo indiškos, vadinama 
buvo “tautine”.

Bet 1825 metais buvo pada- ' 
rytas begalo svarbus atradimas, 
kuris ilgiems metams užtikrino 
pasauliui azoto junginių atsar
gą. Tais metais Pietų Ameri
kos valstybėje Chile (Čili) at-j 
rasti buvo dideli salietros sluog-j 
sniai. Tuoj prasidėjo intensyvi 
jų eksploatacija. “Tautinės” sa
lietros produkcija buvo dabar, 
išskiriant Indijos (kur dar ir 
dabar tokiu pat budu dirbama 
salietra), visai užmesta; visos 
valstybės vežė ją iš Chile. Chi
le Valstybe atsidūrė nepaprastai | 
laimingoje padėtyje, ji turėjo! 
visame pasaulyje azoto jungti
nių monopolį, 60 nuoš. savo 
valstybės biudžeto ji padengda-1 
vo mokesniais už išvežamą sa-

Chiles salietros pareikalavi
mu nepaprastai greit augo. Iš 
vienos pusės, vis daugiau jos 
vartojo ūkininkai, pamatę, kad 
tai yra pirmos rųšies trąšos. Iš ; 
kitos puses salietros reikalavo 
cheminė pramone. Toje pramo
nėje labai svarbią rolę vaidino 
azoto rūgštis, kuri kaip tik bu
vo gaunamu iš salietros. Be to 
XIX amž. pabaigoje visose ar
mijose buvo įvestus naujas, be 
durnų, parakus ir kitos, lig tol 
nežinomos sprogstančios me
džiagos, kurių fabrikacija taip 
put remiami azoto rūgštimi. Vi- 

i

sam tam reikėdavo labai daug 
salietros. Taikos metu galima 
buvo jos laisvai atvežti iš toli
mos Chile, bet jei kiltų karas, 
tai salietros atvežimas galėtų 
pasidaryti negalimas ar tai dėl 
blokados ar, pav., dėl blogų 
santykių su Chile. Pagalios ir 
ChUes salietros sluogsniai turė
jo su laikų išsisemti, o kas tuo
met? Visa tai vertė mokslinin
kus susirūpinti tuo klausimu ir 
ieškoti kokių nors kitų kelių 
junginiams gauti.

Tokių kelių dabar žinomi yra 
keli. Visų pirma buvo atkreip
ta domė į akmens anglį, kuris 
juk atsirado iš augalų, o auga
lai, kaip jau pradžioje buvo mi
nėta, turi savyje azoto jungi
nių. Tuos azoto junginius pa
sisekė išnaudoti po to, kaip bu
vo išrasta sausa anglių distilia
cija. Prie tokios distiliacijos iš 
anglų gauname šviečiamas du
jas, koksą ir įvairius likučius 
(smalą), kuriose randasi visa 
eilė labai brangių ir svarbių 
technikoje junginių. Jų tarpe 
yra gana daug ir azoto jungi
nių, amonijako pavidale. Jei 
anglis deginama šiaip paprastu 
budu, tai visi tie brangus jun
giniai žūsta. Vakarų Europos 
valstybės tuoj suprato didelę 
ekonominę reikšmę tokios ang
lių distiliacijos ir visokiais bu
dais rėmė ir dabar remia tą 
pramonę. Tačiau tokiu budu 
gaunami azoto junginiai toli 
gražu negali patenkinti visų 
reikalavimų, todėl ieškoma bu
vo dar naujų būdų.

Tie nauji budai turėjo jau 
eiti kitais keliais. Prieš tai azo
to junginiai buvo tik išskiria
mi iš kitų, pats gi tų junginių 
azotas jau prieš tai buvo kokiu 
nors budu sujungtas. Dabar gi 
prisiėjo žmonėms patiems azotą 
imti iš oro ir jungti su kitais 
elementais. Darbas tai neleng
vas, priimant domėn, kad azo
tas labai sunkiai su kuo nors 
jungiasi. Bet technika mokėjo 
tą nugalėti. Atsirado sintetinių 
azoto junginių fabrikos, kurios 
kaipo žalią medžiagą ėmė azotą 
iš oro. Pati toji medžiaga 
(oras) nieko nekainuoja, bet 
užtat azoto jungimas apseina 
gan brangiai.

Sintetiniai azoto junginiai 
dirbami dabar keliais budais. 
Vienas pirmųjų būdų, buvo pir
ma kartą pritaikytas Norvegi
joje Birklando ir Eyde’s fabri
kuose. Oras, kuriame yra tiek 
daug azoto, deginamas prie 
temperatūros apie 3,000° voltos 
lauke. Dalis azoto susijungia 
su deguonim (irgi iš oro), ki
taip sakant subėga. Paskui 
kaipo galutinas Šios metodės 
produktas gaunama yra vadina
moji Norvegijos salietra, kuri 
skiriasi nuo Chile tuo, kad vie
toje natrijaus į ją įeina kalci- 
jus* Norvegijos salietrai rei
kalinga yra labai daug elektros 
energijos; ir tojui ji tik ten ap

simoka daryti, kur yra pigi 
elektra. Norvegijoje kaip tik 
daug yra krioklių, kraštas ge
rai elektrifikuotas, todėl toks 
azoto jungimo būdas apsimoka. 
Bet kuomet prieš keletą metų 
panaši fabriką buvo įsisteigusi 
Lenkijoje, pasirodė, kad joje 
gauta salietra, butų brangesne 
už atvežtą iš kitur. Todėl fab
riką turėjo užsiimti kuo kitu.

Didysis karas azoto problemą 
labai pavarė priekyn. Daugiau- . 
šiai čia pasidarbavo vokiečiai. 
Dar prieš karą jie padarė sau 
labai didelę Chil’es salietros 
atsargą, bet karui prasidėjus, 
daugiaus jos atvežti nebuvo ga
lima, o salietra buvo labai rei
kalinga ir karo reikalams ir 
ukiui. Todėl valdžia kreipėsi į 
pramonininkus ir davė jiems 
lėšų, kad jie išdirbtų naujas 
azotui jungti metodes. Ir čia 
vokiečiai parode, ką jie moka. 
Vokiečių chemikas Haber išdir
bo visai naują metodę gaminti 
amoni j aką tiesiog iš azoto ir 
vandenilio. Paskui iš to amoni
jako galima gauti azoto rūgš
tis ir visi kiti azoto junginiai. 
Haberio metodė pasirodė labai 
gera, už ką pats Ilaberis gavo 
net Nobelio premiją. Nežiūrint 
blokados, vokiečiams azoto jun
ginių visai nepritrūko. Karui 
pasibaigus, vokiečių azoto pra
mone taip buvo išsivysčiusi, 
kad pradėjo gaminti azoto jun
ginių daugiau, negu Chile prieš 
karą. Per karą iš Chiles kli- 
jentų vokiečiai pasidarė rim
čiausiais jų kokurentais. Visos 
kitos Europos valstybės gami
nu. azoto daug mažiau ii- pri- 

verstos yra importuoti jį iš 
Vokietijos. Taigi matome, ką 
gali padaryti mokslas ir gera 
organizacija, nors ir blogiausio
se karo sąlygose.

Haberio metodė, kaipo ge
riausia, yra dabar daugiausiaj 
vartojama. Net Franci j a, nežiu-

ĮVAIRENYBĖS
KAIP VALSTIETIS MĖNULĮ 

NUSIPIRKO

Lenkijoje vienas valstietis 
atvyko sostinei) Varšuvon, kad 
nusipirktų reikalingų daiktų.. 
Nuėjęs į turgų valstietis išgir
do dviejų piliečių kalbą apie 
kelionę į tolimus kraštus už
darbiauti. Vienas sakęs, kad 
norįs vykti tuo tikslu Ameri
kon, antras gi su panieka atsi
liepė apie Ameriką. Jo fnuomo
ne, Amerikoje negalima gerai 
gyventi. Kad surastų laimę, 
esą reikia skristi į mėnulį, kur 
vietos gyventojai labai gerai ap
moka darbininkams ir kur gali
ma varyti visokius biznius.

Valstietis susidomėjo pasako
jimu ir klausė toliau. Jis suži
nojo iš pasakotojo, kad jau ir 
su Marsu esąs susisiekimas ra- 
dio ir kad į šią planetą greit 
lūksiąs “Cepelinas”. Tarp mė
nulio ir žemės esąs jau norma- 
liškas susisiekimas. Valstietis 
neiškentė ir priėjęs prie kalban

čiųjų ėmė juos klausinėti apie 
! važiavimą į mėnulį. Jam buvo 
paaiškinta, kad vienas iš kal
bančiųjų esąs inžinierius, nusi- 

i pirkęs mėnulį ir tikisi greit 
praturtėti. Tuomet valstietis 
paklausė, ar negalėtų inžinierius 
priimti jį į kompaniją mėnulį 
eksploatuoti. “Inžinierius” su
tiko ir pareikalavo pajaus — 
1500 dolerių. Valstietis sutiko. 
Kompanijonai išgėrė magary- 

' čių, nuėjo pas notarą, kur vals- 
■ tietis sumokėjo 1500 dolerių.
Padarę notarialinę sutartį kom- 
panijonai vėl išgėrė, ir valstie
tis užmigo. Kuomet jis atbu
do, jis pamatė, kad esijs vienas, 
o jo kompanijonas išnyko. Kai 
jis papasakojo buto šeimininkui 
visą istoriją jie manė, kad tu
ri reikalo su bepročiu. Galų ga
le visiems buvo aišku, kad vals-

rint savo didelės neapykantos , 
prie vokiečių, už didelius pini- 
^s pirko Haberio patentus,, 
nors franeuzų chemikas Claude 
išdirbo dar kitą, naują metodę 
amonijakui gaminti. Tačiau 
Claude būdas matyt pasirodė 
nepraktiškas, nes franeuzų val
diškos fabrikos dirba pasinau
dodamos Haberio metode. Be 
Haberio metodės vartojama da
bar gan plačiai dar viena, va
dinamoji cijanamido metodė. Ji 
naudojasi tuo, kad tam tikrose 
sąlygose azotas jungiasi su kar
bidu. Tą metodę dar prieš ka
rą išdirbo vokiečių chemikai 
Frank ir Caro. Laike didžiojo 
karo, norėdami nugalėti savo 
azoto junginių krizį, vokiečiai 
pastatė kelius didelius fabrikus, 
tuo budu gaminančius azoto 
junginiu. Vienas jų (Chor- 
zow) Silezijoje, po karo atiteko 
lenkams ir dabar yra didžiausia 
tos rųšies įmonė visoje Lenki
joje. Del to fabriko vokiečiai 
ilgą laiką bylinėjosi su lenkais.

Viską suglaudus matome, kad 
dabartinė azoto junginių pra
monė yra labai didelės reikšmės 
iš vienos pusės ukiui, iš kitos 
technikai, o ypatingai krašto 
apsaugos ir karo reikalams. Tos 
valstybės, kur toji pramonė la
biau yra išsivysčiusi, karui iš
tikus, bus žymiai geriau aprū
pintos įvairiomis sprogstamo
mis medžiagomis, negu tos, kul
tos pramonės visai nėra, arba 
ji silpnai išsivysčiusi.

tietį apgavo aferistai. Vargšas 
net negalėjo atsiminti “notaro” 
antrašo, pas kurį jis padarė 
sutartį apie mėnulio eksploata
ciją.

Kodėl nematome greit judančių 
daiktų

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

Mes daiktus matomu tik tuo
met, kai nuo jų atėjusi šviesa 
tam tikrą laiką jaudina vienoje 
vietoje akies tinklainę. Tas jau
dinimo laikas yra gana trum
pas, priklausąs nuo kiekvieno 
asmens akies jautrumo, bet ir 
bendrai sudaro tik mažą sekun
des dalį.

Greit pralekiąs ar besisukus 
daiktas taip trumpai jaudina 
akies tinklainę, kad akis nesu
geba per taip trumpą laiką įs
pūdį sugauti.

Geri fotografuojami stiklai 
(negatyvai) yra jautresni už 
musų akį. Ant jų galima nufo
tografuoti besisukantis ratas su 
špykiais, kurių paprastai nema
tome, o 'taip pat ir daug tų 
žvaigždžių, kurių musų akys ne
mato.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metu ................ $1.00
Kopija ........................... 10c

Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 

lUgnies, Langų, Automobilių; Gy- 
tvalties (Ljfc) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausia*! kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. M1SZEIKA
Naujienos

1789 So. Ralsted St.
Tel. Kooarrelt 8500

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
tilps daugiau raštų iv 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerj prisiusime 
veltui.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Autų nelaimės

Kalėdų rytą tapo užmušti ke
turi asmenys autų nelaimėse. 
Skaičius užmuštų autų nelaimė
se Cook paviete šiemet iki Ka
lėdų buvo 1,044.

Nušautas Ellerio 
leitenantas

Paradise Arnis viešbuty, 4114 
W. \Vashington Boulevard, ras
ta pašautas Ben VVeiner, buvęs 
Morui so Ellerio, 20 wardos bo
so, pagelbininkas. VVeiner bu
vo liudininkas Ellerio darbuoto
jams, kai 16 jų teista už suk
tybes ir teroro žygius papildy
tus balandžio mėnesį, “primary” 
balsavimų dieną. Viešbuty VVei
ner buvo užsiregistravęs kaip 
“Albert Sernoff”. VVeiner mirė 
ligoninėj.

Aldermanų rinkimai 
vasario 26

Apie 300 kandidatų bus rinki
muose į miesto aldermanus va
sario 26 d., 1929 m. Keikės iš
rinkti 50 aldermanų. Keturios 
dešimtys septyni, einantys da
bar aldermanų pareigas žmonės, 
kandidatuos naujam terminui. 
Nužiūrima, kad dauguma jų bus 
vėl išrinkti. Tikimasi, kad bu
simi rinkimai nesukels jokio 
“šurum burum” Chicagoj.

Ieško vaikų
Illinois Children’s Home and 

Aid Society praneša, kad per pa
skutines dvi savaites prieš Kalė
das į draugiją kreipėsi daugiau, 
kaip 5200 žmonių, kurie norėjo 
priimti į savo namus kūdikius. 
Viso Chicagoj ir jos apielinkėse- 
prieš Kalėdas buvę apie 10,000 
žmonių, kurie ieškoję patinka
mų kūdikių priėmimui į jų na
mus.

Saugiau futbolą lošti, 
negu kėdėj sėdėti

Koronierio, Hermano N. Bun- 
deseno pranešimu, 1928 m. Chi- 
cagoje tik vienas asmuo tapo už
mušta, kai lošė futbolą. | tą lai
ką mirė septyni asmenys todėl, 
kad išvirto ar nugriuvo nuo kė

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuoj aus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

Telephone Victory 1266

NAUJOS KNYGOS^
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ............ ..............._.... J2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........ ... $140
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... 18.09
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias I 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ....................... -....................-.......... -..... ........... 5Uc į
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto. •

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose —------------r $7.011
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA —........................... ~.....................- Wc

Rašybos vadovėlis su rašybos iodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOSOS VADOVĖLIS .......................... ...............-.... ........ 65c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brouklyn, N. Y.

i . iiilj i n imr r........  .......... ................. ............................. - ...---------r'"ZI

dės. 1928 m., pasak koronerio 
Bundeseno, 340 žmonių Cook pa
viete užsimušė pagriudami. Bės- 
bolas turėjo dvi aukas, risty- 
nėms priklauso viena; trys tapo 
užmušti iš pištolietų žaismėms; 
keturi prarado gyvastį dėl fejer
verkų.

Mirtingumas Chicagoj
Per vienuoliką mėnesių 1928 

m. Chicagoj mirė 34,975 asme
nys. Į tą laiką 1927 m. mirė 
32,475 ypatos. šiemet Chicagoj 
į 11 mėnesių mirė 3,6-19 ypatos 
dėl plaučių uždegimo. Tai yra 
skaitlinė 1,087 didesnė, negu 
pernai buvo į tą patį laiką. Del 
influenzos šiemet mirė 367 ypa
tos, kuomet pernai į tą patį lai
ką tik 223 ypatos mirė, šiemet 
dėl širdies ligų mirė Chicagoj j 
11 mėnesį 6,453 ypatos.

250 vagonų pašto, 
siuntinių dienoj

Daug maž 125 vaganų atgabe
namų į Chicagą pašto siuntinių 
(ir laiškų) ir tiek pat išgabena
mų iš Chicagos — tokį kiekį Ka
lėdų siuntinių ir laiškų turėjo 
perleisti per savo rankas pašto 
ofisas Va n Buren Terminai kas
dien prieš Kalėdas.

Teatruose
Chicagos teatre — paveikslas 

“Flying Fleet”; svarbiausią rolę 
lošia Hamon Nevarro; kitokie 
numeriai.

McVickers teatre — šiuo lai
ku paveikslas “Four Sons”; ki
tokie numeriai.

Koosevelt teatre — paveikslas 
‘‘The Singing Fool”; kitokie nu- 
n u mūriai.

Oriental teatre — pradedant 
gruodžio 29 d. Brooke Johns ir 
jo grupė duos numerį, panašų 
kaip “Ziegiield Follies”; pavei
kslas “Mother Machree”.

Paradise, Uptown ir Tivoli 
teatruose — pradedant atei
nančia savaite bus rodomi sce
nos numeriai, pritaikyti šven
čių laikui, kaip pav. “In Toy- 
land”, “The Land of Make 
Believe”, “Mother Goose”.

Senate ir Harding teatruose
— pradedant gruodžio 29 d. pa
veikslas “Revenge”; kitokie nu
meriai.

Norshore' ir Tovvers teatruose
— pradedant 29 d. gruodžio gra
ži scenos produkcija “The Doll 
Shop”; kitokie numeriaf.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Bolševikai negauna “džiabų” . 
draugijose

Bolševikai labai įkyrėjo drau
gijų nariams. Visi rimtesni na
riai piktinasi jų trukšmavimu ir 
kolektavimu pinigų visokiems 
iežednievnos “mainie r i a m s.” 
Vienas toks jų lyderis, Pakaušis, 
“runijo” į Golden Star Kliubo 
pirmininkus. Rinkimus jis pra
laimėjo. Kuomet negavo pirmi
ninko vietos, kitur neapsiėmė. 
Daugelis narių numanė, kad bol
ševikų užsimojimas įsibriauti į 
valdybą buvo daroma, idant ga
lėjus daugiau kenkti kliubo spo
rto skyriaus jauktoms.

Užunario noras buvo patekt į 
Susivienijimo pirmininkus, bet 
ir jis pralaimėjo. Bolševikai dar
bavosi jo labui slaptai. Laikė 
“kokusus.” Bendrovės šėyinin- 
kų priešmetiniame susirinkime 
jo grupės nebuvo susirinkime. 
Pranešė, kad visi serga šalčiu. 
Bet vėliaus patirta, kad jie lai
kė “kokusus.” Susivienijimo su
sirinkime keli jų spykeriai agi
tavo už Užunarį į pirmininkus. 
Bet balsavime jie pralošė. Pra
lošęs pirmininko vietą, kitur 
buvo jis perstatytas. Bet Užu- 
naris atsakė: “Dabar aš niekur 
neapsiimsiu.” Reiškia, jis norė
jo pirmininko vietos.

Po susirinkimo, o taipgi kitur 
suėję, žmonės klausinėja vienas 
kito, kodėl bolševikai nori įsi
briauti į pirmininkus. Įdomau
jantiems paaiškinta taip: kad 
butų galima įsiūlyti Susivieniji
mui priimti visokį laiškai, pri
siųsti iš iežednevnos “mainie- 
rių.”*

DOMICĖLĖ BALINSK1ENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 25 d., 1:30 vai. ryto, 
1928 m., sulaukus 48 metų am
žiaus, gimus Gerviškės kaime, 
Tau ragės apskrity j. Amerikoje 
išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Liudviką, du sunui: Joną ir 
Juozapa, dukterį Veroniką, dvi 
seserį: Marioną ir Ona. O Lie
tuvoj senus tėvelius.

Kūnas pašarvotas randasi 
4523 So. Savvyer Avė.

Laidotuves Įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 28 d., 8 vai. ryto iš 
namų Į Nekalto Prasidėjimo P. 
Š. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Domicėlės Balins- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyrai, Vaikai, Seserys ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

ONA TRAKĖEL1ENĖ 
Po tėvais Bondzinaito

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
'Gruodžio 22 d., 5:55 vai. po 
pietų, 1928 m., sulaukus 42 m. 
amžiaus, gimus Puikių kaime, 
Gaurės parap., Tauragės apsk. 
Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Paliko dideliam nubudime vy
rą Kostantiną, tris sūnūs Kon
stantiną, Vladislovą ir Stepo
ną, pusbroli Nokodemą Žičkų, 
pusseserę Oną Svilienę. Lietu
voj viena brolį ir seserį Leo
kadiją. Kūnas pašarvotas ran
dasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hormitage Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoje, 
Gruodžio 26 d., 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios j Švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėtu į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Onos Trakšulic- 
nės gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,,
Vyrus, Sunai, Pusbrolis, 
Pussesere ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rįuy Ludcikh, Tel. Yavds 1741

NAUJIENOS, CMcago, IH.

A, a! Jeigu šitaip, tai jie mus 
nori apgaudinėti ir sau daryti iš 
to gerą biznį. Na, tai jie niekuo
met neįeis į pirmininkus”, kal
bėjo nariai.

Tai yra geras nariuose apsi
reiškimas. Jeigu jie šitaip laiky
tųsi, tai neturėtų progos tran
kytis bolševikų “spykeriai” pas 
juos.

Ne labai senai buvo atsilan
kęs jų “spykeris” ir rytinių val
stijų. Jis sakė “spyčių”, bet 
toks spyčius buvo vien pliovo- 
nės. Dabar garsina iežedniev- 
na, kad kitas “spykeris” atva
žiuojąs. Sako, busiąs progra
mas, įžanga veltui. Komisarai 
agituoja, kad publikos daug su
eitų. Tur būt nori iš jos pasi- 
žvėjoti pinigų. Kada darbinin
kai pradės protauti ir nesiduoti 
mulkinti bolševikų “spykeriams” 
ir išnaudoti save iežednievnos 
“mainieriams” ? —žvalgas.

Tel. 2-7749
DR. J. RIMDZUS, D. C. Ph. C. 

Chiropraktas
1428 Broadway, Gary, Ind.
Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki 8 vak. 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

PRANEŠIMAI
Susivienijimo Draugijų ir Kliubų 

Bridgeporte iš priežasties Kalėdų 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dieny, Gruodžio 26 d., 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorium svet., 
3133 So. Halsted St.

Draugijų valdybos ir atstovai malo
nėkit būtinai atsilankyti, nes yra 
naujų reikalų svarstymui. Taipgi iš
girsit raportą iš buvusio baliaus Lap
kričio 29 d. P. K., nut. rašt.

Metinis susirinkimas Lithuanian 
American Chamber of Commerce at
sibus Chicagos Lietuvių Auditorium, 
313,3 So. Halsted St., ketvergo vaka
rė, gruodžio 27, 1928 m., 8 vai. vaka
re. Bus rinkimas direktorių ir atlik
ti kiti biznio reikalai. Būtinai daly
vauki! šiame metiniame susirinkime, 
nes šis susirinkimas svarbus nariams 
ir visai organizacijai.

.L P. Varkala,
Business Manager.

Graboriai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

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.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Rjdmmuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicugo, III.

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

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARŪSH-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Res.: 6109 So. Albany Avė. 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatnient ir mag- 
netie blaukets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai. Ofi
so valandos nuo 1 
pu pietų iki 8 v. 
vakare.

1929 m. busią geri 
metai

George M. Reynolds, Conti
nental National Bank and 
Trust Company direktorius ta
rybos pirmininkas, pranašau
ja, kad ateinantys 1929 metai 
busią turtingi ir gausus taip 
Illinois valstijai, kaip visai A- 
merikai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Lietuves Akušerės

Re*. 6660 South Artesian Avenu* 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

chicago, III.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Weatern Avenu* 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuo 9 iki 
nu~ l

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. Vidikas-Lulevich 
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, 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. Spccialė atyda at
kreipiama į 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, joję 
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 į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Jei abejoji apie savu akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Jkspertaa tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
Pk Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Caluinet 3294 
Nuo 9 iki 12 v«L <?enos ii 
nuoiki 9 valandai vakare.

Phone Boulevard 8483
Dr. Margejis

Gydytojas ir Chirurgas
3421 Su. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Tel. Brunswiek 4988
Namu telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

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

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

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 

Nedėlioj pagal sutartį

v —1 H v. ryto .
6 iki 9 vai. vak. {

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Phone - Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted SL

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.1

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res^ 6641 South Albany Avenie
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6 8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunswick 9624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwau'kee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų vyriškų 

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 16—12 dieną

DR. M. J, SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9'vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Falrfax 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland A\enue 

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

Res. Telephąpe Pla^a 3Ž00

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

Pbone Armflage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ’ki 2 Ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal nutartį

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 
Nedėllnt nuo 2*30 iki 4:30 v. po piet

TELEFONAS CANAL 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubot 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7—g vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

JOHNB.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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisaš vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPIA BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.
Tel. Prospect 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111
i Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
■ 1 --- ----------------- ■j •_

DETRO1T, M K II.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Bailum Tower

Kampas Bates and ( idillac Suuaro
Valandos nuo 8;30 iki 5 vai. v ikaid.

Panedėh u. ir • i-lnycio. a. 
iki 7;S0 \ d. vakare
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Laiškas “Nau 
jienams

Naujienos aplaikė Kalėdoms 
iš drg. Jos. Raibicko (Mt. Car
inei, Pa.) tokį laišką:

I*ri siunčiu čeki $3.50. Tai 
“Naujienų” prenumerata se- 
šiems menesiams.

Oras pas mus prastas — šli
rūgęs kaip gira ir šiltas.

Darbai juo prasčiausia eina. 
Reading kasyklos dirba pilnai. 
Kas ten darbo turi, tai nežino 
blogų laikų. Bet I.ebigh Valley 
Coal Co. ir Penu. Coal Co. tai 
vos po 2 ar 3 dienas savaitėje 
tedirba. Kai kada nedirba nė 
vienos dienos visą mėnesį. Yra 
kasyklų, kurios visai nedirba 
Žmonės bėdavojo ir nerimauja 
ir klausia kitas kitų, kas bus. 
Kasdien .ties tomis kasyklomis 
susirenka po 50 arba 60 žmo
nių, ieško darbo, bet negauna 
jo. Bosai rankas pakrato, ir 
viskas.

Pragyvenimas brangus, ran
dus nemokėtos; krautuvėms 
taipjau nėra iš ko mokėti, ir 
visi bėdavojam.

—Joe. Raibickas.

Lietuvio aeroplanas 
išstatytas parodai
Kaip 1908 melais buvo auto

mobilių pramonės užmazga, au
gimo pradžia, kuri išsivystė j 
milžinus, panašius Fordo arba 
General Motors dirbtuvėms, 
taip dabar 1928 metais galima 
skaityti pastangomis išvystyti 
aeronautikų ir aeroplanų išdir- 
bystę j milžinus*, panašius auto
mobiliu išdirbvstei.

Lietuviai automobilių pramo
nės užmazgos laiku buvo labai 
silpni — paprasti imigrantai 
biedni turtu. Aero-pramonės au
šra suranda lietuvius daucr stip
resnius taip intelektualini, kaip 
turtu.

Yra kuo ir lietuviams šiandie 
pasidžiaugti, pasigėrėti. šian
dien ir lietuviai turi oro tyri
nėtojų, lakūnų r aero-konstruk- 
torų — Dobkevičius, Gustai 
čius—IJetuvoje, o čia, Ameri
koje, kapitoną Darių.

štai šiuo laiku kapitonas Da
rius pabaigė statyti aeroplaną 
Phesant sistemos, trijų vietų, 
su Curtis motoru.

Jo aeroplanas yra dabar iš
statytas parodai lange p. Ku
lio A ubu r n automobilių krautu
vėje, Westem aw, prie 57-tos 
gatvės. įdomaujantys gali aero-
planą apžiūrėti. — Nn.

Cicero
Laiškas Reporteriui

Reporteris aplaikė “specia
liai” jam adresuotą laišką, ku
ris skamba:

“Yra Ciceroje daug gražių 
merginų, bet viena tai gražiau
sia. Gerai yra gražiai merginai 
sviete gyventi, nes visi ją ger
bia ir myli — ne tik Ciceros 
vaikinai, ale ir clucagiečiai; 
pagalios ir Santa ('taus painylė-

jo: atnešė, dovanų gražų dei
mantinį žiedą. Tai dabar ji yra 
aimingiausia pasaulyje incrgi- 
in. Ar žinote, kas ji yra?...

Toliau nebegalima Įskaityti, 
:ik rašytojas nuolankiai prašo 
Reporteri patalpinti jo žinią 
‘Naujienose”. Tatai Reporteris 
ir daro, bet jis norėtų porą sa
vo pastabų pridėti.

Viena, gražių merginų yra ne 
tik Ciceroje, l>ct ir Chicagoje. 
Antra, svarba no tame, ką San
ta Claus dovanojo, bet tame, 
kad Santa Claus neužmiršo.

—Reporteris.

Cicero
Eaigiasi metai 1928, prasidės 

greitai kiti — 1929. Bet musų 
vargai, darbai nesibaigia. Metų 
gale rekėtų kiekvienam padary
ti suskaitą nuveikto ir veikia
mo darbo.

Tad aš pasižadu ir kitiems 
patariu užsibrėžti tikslą nau
jiems melams. Taipgi prašau 
“draugų,” kad imt savo organą, 
komunistų gazietą, daugiau ne- 
ąmonių rašytu, daugiau plio- 

vonių lutų ant Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 191 kuopos 
senų dafbuotojų.

Kas seka lietuvišką spaudą, 
tas gerai žino komisarų gazie- 
v,ęs rasėjų perlus ir jam nėra 
reikalo stebėtis. Juk komisarai 
š to ir tepasitaiko. Aš gerai ap
sipratęs su jų zaunomis ir ne
kreipiu jokio dėmesio, bet kai 
kurie draugų nepatenkinti nia- 
.10 tylėjimu. Jie sako: “Žinai 
r turi taktus — kodėl nepa
skelbi plačiai visuomenei?”

Aš jau esu sakęs keletą kar
tų: tegul zaunija kiek nori. 
Mums dėl tų zaunų nebuvo nė 
sunkiau, nė lengviau ir nebus, 
bet teisybė buvo ir bus. Ateitis 
nulems, kas kam priklauso. 
Tad tegul jie sau kalba, rašo 
kaip išmanydami, nes tuo budu 
greičiau sau galą prirengs.

O kad jie prie to eina, tai 
tiška, nes ką patys daro, tai 
verčia ant kitų. Tad su šiais 
naujais metais, tavorščiai su 
’avorškomis, dar sparčiau im
kitės darbo ir brolį prieš broli 
kurstykite, ba iki šiolei jūsų 
riusas pageidaujamų vaisių 
icdavė. — Teisingas.

P. S. Jau pora metų, kaip 
‘Vilny’’ kurstoma neapykantos 
•iropaganda’ prieš brolius Deb
eikius, bet iki šiolei broliai 

kaip buvo, taip ir pasilieka bro- 
iais. Ir Kazys yra daug kartų 
akys: “Man neapeina kas ką 
kaito, kur eina, ką valgo, bet 
ie buvo ir yra mano broliai.” 
\rgi Petras su Antanu tiems 
“Vilnies” perkeliams pavelija 
tą demagogiją varyti? —T.

Gvaizdiko pasvei-
kinimas
Sveiki visi

Sveiki visi sulaukę žiemos 
Švenčių, pirmųjų tėvukų dienos 
:r Kalėdų. Atminkite, kad musų 
širmieji tėvukai be kelinių sti- 
rinėjo po rojų, o mes buržuazi
nės valdžios priversti esame 
storais skudurais apsidengti, jei 
nenorime šaltojoj atsidurti.

Tuomet tai buvo tikras ko
munizmas. Apgailestavimui vi
so to rengiama kūčių vakaras 
komisarų gazietos ofise. Kūne 
jaučiatės bent kokią sunkenybę, 
privalote ateiti, tikrą gailestį 
padaryti iš viso gyvenimo. Aš 
’okius rengimus—apdūmojimus 
nuoširdžiai sveikinu:

Sveiki draugai ir nedraugai! 
Sveiki pažįstami ir nepažįsta
mi. Sveiki giminės ir ne gimi
nės. Sveiki šeduviečiai ir smil- 
giečiai; sveiki radviliškiečiai in 
lygumiečiai; sveiki žurnalistai 
ir korespondentai; sveiki skai
tytojai ir klausytojai; sveiki 
redaktoriai ir direktoriai; svei
ki diktatoriai ir provokatoriai; 
sveiki reporteriai ir porteriai; 
sveikas Dievo pašauktas Roth- 
steine; sveikas No. 12-to ir 13 
overkotas; sveiki visi gemblo- 
riai ir būt...

Veliju jums visiems kaip ku
riems gerns sveikatos ir pasive
dimo “kovai už buvj.”

Ariu. Gvaizdikas.
Sveikinimai''pavėlavo pasiekti 

“N.” prieš Kalėdas. Bet ge
riau vėliau, negu niekad, ir to
dėl “sveikinimas” tilpsta šian
dien. — Reporteris.

Kensigtonas
Kliubų susirinkimas

Suvienytų kliubų prieš-meti- 
nis susirinkimas j vyko gruod
žio 21 d. buvusioj šedvilo sve
tainėje. Narių atsilankė daug.
V. Dargis atidarė susirinkimą. 
Paaiškino, kad susirinkimas su
šauktas atvirutėmis tikslu iš
rinkti valdybą ir įvairias ko
misijas. Tvarkos vedėju išrink
tas M. Užunaris, o raštininku 
(tam susirinkimui) J. žlibinąs. 
Skaitytas protokolas iš praeito 
susirinkimo ir priimtas. Paskui 
buvo svarstyta nustatymas val
dyba algos. Nutarta mokėti al
gą pirmininkui, protokolų ir 
finansų raštininkams; kiti val
dybos nariai palikti l>e algos.

Pirmininku išrinktas K. Pa
sakantis, protokolų raštininku 
J. Tamašauskas, finansų rašt. 
V. Dargis, iždininku J. Viliu- 
nas, iždo globėjais — J. Motu
zas, K. Evaltas ir J. Pini kas. 
Tfruslisais — J. Kirkus, R. Mi
kšys ir J. Šatkauskas. Maršal
kos—A. Kliauda ir S. Pocius. 
L. D. N. Bendrovės atstovu B. 
Butkus. Korespondentu —J. 
Tamašauskas.

Nutarta susirinkimus laikyti 
toje pačioje vietoje per žiemą 
kas antrą penktadienį kiekvie
ną mėnesį. Nutarta ir valdybai 
pavesta, kad ji pasirūpintų po 
Nauju Metu pervesti kliubų pi
nigus į vieną banką, būtent j 
Roseland State Savings Bank, 
kuris yra prie 114 St. ir Michi- 
gan avė.

Susirinkimas buvo ramus; 10 
vai. užsibaigė. Turiu priminti 
abiejų kliubų nariams, kad me
tinis susirinkimas įvyks sausio 
11 d. toj pačioj vietoj. Vardas 
bus toks: Roseland Lietuviu 
Kliubų ir Draugijų Savitarpinės 
Pašalpos Susivienijimas. Kliu
bų nariai įsitėmykite šį dalyką: 
valdyba jau kreipės į advokatą 
Waitches, kad gavus čarterį su
sivienijimui. Advokatas reika
lavo septynių parašų; paaiški
no, kad už savaitės gaus čarte
rį. Vž darbą žadėjo neimti jo
kio atlyginimo. Sakė, kaip 
draugijai, tai patarnausiąs dy
kai. — Korespondentas.

Town of Lake
V. Pieržinskis serga

Pereitą savaitę, antradienį, 
susirgo plačiai žinomas vietos 
biznierius aktyvus darbuotojas 
apielinkės politikoje (repųbliko- 
nų partijoj), p. V. Pieržinskis, 
kuris turi gražią valgyklą adro 
su 1628 West 47-th st. Daktarai 
nužiūri, kad jis gavęs ligą, va
dinamą rože. Nors liga smar
kiai suspaudė p. Pieržinskį, bet, 
kaip tvirtas žmogus, jis gerai 
laikosi, ir yra vilties, kad ne
užilgo pasveiks.

Graikai prieš lietuvius

Kryžkelė 47-tos ir Ashland 
gatvių ir apielinkė yra viena 
gyviausių vietų taip biznio žvil
gsniu, kaip žmonių . judėjimu 
Chicagoje; viena gyviausių vie
tų, kurios randasi atokiau nuo 
vidurmiesčio.

štai šioje apielinkėje gan il
gą taiką buvo faktinai tik dvi 
valgyklos ir abi lietuvių —vie
na jų p. Pieržinskio, o kita se^ 
serų Jucius. Kart kertėmis 
graikai mėgino atidaryti ir bu
vo atidarę tai vieną, tai kitą 
valgyklą, bet pataikę savo val
gyklą kurį taiką, turėjo užda
ryti ir ieškoti vietos kitur. Da
lykas toks, kad patarnavimas 
minėtose! lietuvių valgyklose ir 
valgiai buvo ir yra tokie geri, 
jogei graikai nieku Jiudu nega
lėdavo, patraukli I r 

sava valgyklas, žmonės, val
gantys restoranuose, eidavo ir 
eina į lietuvių valgyklas. Ir ne 
kartą teko nugirsti Town oi* 
Lake gyventojų pareiškimus, 
kad lietuviai išmokino kitatau
čius valgyti lietuviškus valgius.

Bet graikai, matyti, vis dar 
nepraranda vilties, jei neišvyti 
lietuvių iš biznio, tai nors išsi
laikyti biznyje. Ir todėl jie vėl 
atidarė čia, savo valgyklą. Gali
ma tečiaus tikėtis, kad ir ši 
graikų valgykla turės krausty
tis kitur, kaip kad išsikraustė 
pirmesnės. — Reporteris.

Šerno Fondui aukos
Slhenandoah, Pa. (per “Nau

jienas”) ............... $30.00
Mahanoy City, Pa. (per SLA. 

prez. St. Gegužį; Seime paskir
tu auka iš tautiškų centų) ..

................................. $100.00
Seime gautos aukos iš kuo

pų ............... .’.............. $11.00
Throp, VVis. (F. Mikolainis) 

................................... $1.00
Širdingai ačiū už aukas. Ne

trukus, tik už kelių mėnesių, 
ant kapo musų rašytojo šerno 
stosis paminklas tautiškose ka
pinėse - - aukštas, gražus gra
nito paminklas — primindamas 
mums, kad čia ilsisi daug gero 
padaręs mums žmogus. Visiems 
aukautojams bus malonu aplan
kyti kapines ir dėdės šerno ka
pą.

Mieli broliai, dar yra laiko 
kiekvienam prisidėti su auka 
prie to prakilnaus darbo, nes 
komitetui labai reikalinga pa
galba. Paskirkite kiek Kalėdų 
aukų šerno paminklui. Bukite 
visi Kalėdų dieduku. Atminkite 
jo prakilnų darbą. S. K. Gri
sius, 6228 So. Sacramento avė., 
Chicago, III. Tel. Republic 7180
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Kaip Kovoti 
Su Flu

Geros taisyklės, kurias kiekvie
nas turi pildyti, kad išvengti 
pavojaus didelės epidemijos

įL-—-
Kiek galima labiausia šalinkis li

gonių kambarių.
Laikykit savo kojas sausas ir šil

tas.
Laikykit nosį gerai ištentą su li

gų perus naikinančiais ointmentais.
Jeigu jus kostit ar čiaustit, varto- 

kit nosinę.
šalinkitės šalčiu, nes šaltis šian

dien gali privesti rytoj ’brie influ- 
enzos.

Nepersivalgykit ir neners’gerkit.
Pagel bėkit išvengti influenzos ne

leidžiant bakterijoms jsigyventi ir 
veistis kvėpavimo organuose — 
burnoje, nosyse ir gerklėj, štai yra 
formula dėl sėkmingiausio vartoto 
pereitose epidemijose ointmento. Jis 
užveria senovines gyduoles torpeti- 
no (kuris per daugelį metų buvo 
žinomas kaipo geriausias naminis j 
bakterijų naikintojas), camphor iri 
menthol. Jis yra vadinamas Tur- 
po, yra vienatinis terpentino o»nt- 
mentas ir kainuoja tik tris dešimt
penkis centus. Turpo taipjau yra 
geras apsisaugojimui nuo šalčių. Jū
sų aptiekininkas turi puoduką dėl 
jus.

Jei influenza išsivystys, gulkite 
lovon ir pašaukite gydytojų.
r, ............. ....................

CLASSIFIED ADS.
... J

i Educational 
-Mokyklos

MOKINKIS BARBERYST83 AMATO
Dienomis ar vakarais. Del Informacijų lauk 
arba raAyk INTERNATIONAL BARBĖK, 
COLLEGE, 672 W. Madlson St.

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos Instrukcijos, darbai 
kol mokinsite ir dar geresnis kaij 
išmoksite Mokykla dienomis ii 
vakarais. Atsilankykit arba reiks 
'sukit aplikadios.
FEDEP * ’ AUTO ENGINEERING 

8CHO0L
•n40-4? Washinirton Rlvd

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo sakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
lau tūkstančiai lietuvių {gijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
įums padėsime Įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

' J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III,

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Miscellaneous 

Įvairus
ATYDA BUDAVOTOJAMS

Ar jus manote apie statymą arba 
taisymą namo? Jeigu taip, tai susi-: 
Žinokit su mumis, mes atliekame vi-, 
šokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas. garantuotas.

ABBOTT GONSTRUCTION CO. 
5201 ’West Grand Ae.

Berkshire 1321
• ,MK. PARIS.

Gintarai
Gintarai 

Iš Pat—
' Palangos

Kalėdos jau čia pat — pirkties 
Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių {vairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučią, plunksnako
čių, cigarnyčių ir kitų gintariniu 
įvairybių. Pirma gintarų siuntini 
tik ką aplaikėm iš PA ĮRANGOS —. 
greitu laiku gausime dar daugiau.1 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius I 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

Pas mus taipgi galima gauti ka
lėdinių laiškų, atviručių, sieninių 
kalendorių, visokiausių knygų ir tt.

Kreipkitės i —

Knygynas “Lietuva”, ' 
(“Naujienų” Skyrius)

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas

• ■ *. * • t . •

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per 
taisyti katilai fumisai, grotos 
vandenio {taisos. American Stov* 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė 
Tel V ie t ory 9034

10% PIGIAI’ UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios lūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liaviinas. Mes atliekame geriausi 
darbą 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 503/

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GUKSKY BROS, 
4309 We»t 63rd Street 

phone Repcblic 7869

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieniojam. Užlai- 
koin malevų, popierą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S RAMANČIONIS. Sav.

RAKTAI—Raktų duplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto
mobilių I raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai per paštą greitai 
išpildomi. Pasimatykit su

MORGAN’S KEY SERVICE,
54 W. Ohio St., Tel. Delaware 3441

AUTOMOBILIŲ savininkams. Da
bar užėjus šalčiams daugiau trubelio 
yra su automobiliais, tai užšalę su
sprogsta, tai negali užstarduoti, tai 
paskidinus sulaužo. Jeigu kam pasi
taiko toki nelaimė, tai patelefonuokit 

Boulevard 9421—0328
Mes jums pagelbėsim.

MORGAN STREET AUTO SHOP, 
3407 So. Morgan St.

Financial
Finansai-PAskolos

Mes paskolinsime jums pinigų;
$100 iki $2,000

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio Ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24'vaL 
Bo jokio komišino.

S. 0SG00D, 
2281 West Divislon St. “upstairs’* 

Tel. Armitage 1199

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 BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Financial
Fi na nsa i-PaskoloH

M0RGIC1A1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Paskolos suteikiama 
j vien° dieną

2- RI MORGICIAI (
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai f 
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATHONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingo.* 

Kreipkitės pas
" M. J. KIRAS,

3.335 Sn. Halsted St.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, *200 
arba $300, imame legali nuošimti 
I inigu.s gausite i 12 valandų.
mdustrial Loan Service 

1726 W. Chicatfo Avė. 
Kampai Hermitage Avė.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Morgage Co. 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Personai
šunienų Ieško

PaieŠkau savo dėdės Pranciškaus 
Guzausko, šatių parapijos, Mažei
kių apskr., 15 metu atgal gyveno 
Roselande, o dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsiliepti arba žinančius 
pranešti, už ką buvusiu dėkinga. 
Magdalena Gulbiniutč, po vyru Rat
kevičienė. 1741 Eilėn St., Chicago, 
III. Telephone Huniboldt 9318.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

\ _____
Susilauk pasisekimo su 

Chevrolet
Energiški ir sumanus vyrai gali ra

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

Musical Instruments
______ Muzikos Instrumentai_____

LIETUVIŲ RADIO DIRBTŲVB
Išdrba aukščiausios pušies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. JŠ- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J 
Rlectrical and ) Radio Engineerinp 
Laboratories, Ine;. 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149

Radios
KALAKUTAS DOVANAI

Su pirkimu naujo Splitdorf, Philco 
ar Majestic Radio, duosiu už dyką 
kalakutą. Taipgi mes turim ant ran
kų keletą setų, kuriuos gavom mai
nais. Radio patarnavimas $2. šis bar
menas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

TOM PECCHO RADIO SHOP, 
240 W. 81st St. 
Tel. Victory 9818

Automobile^
1926 Linčoln Sport Phaeton... $950
1927 Buick sedan 5 pas...........  $675
1928 Oakland sedan naujas.... $795
1928 Pontiac sedan naujas....... $695
1927 Chandler luke naujas....... $650
1928 Essex sedan, kaip naujas $650 
Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495

Essex, Fords, 50 kitokiu dėl pasi
rinkimo
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St.

; Furnished Rooms
RENDON frontinis kambarys vai

kinam pigiai. 3002 S. Emerald Avė.
....

Miscellancous for Sale
- -B. f11 j {į11*. Padavimai

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

PRANEŠIMAS
Parsiduoda v) Inoruos pančiakoa dėl 

! vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poroe rt 95 cen
tus. Moterims pančioki) norą po 
85c. ir 95 centai. Viln nios gijos 
įerinianis — kaina 4 uncijos matkos 
Ž9c„ 81c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma
ntijos vaikams dėl kelnncių u* r.5 
entus. Taipgi turime marškonių 
ijų dėl mezginių.

FRANK 3ALEMONAV1CIUS, 
>04 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai^ 

PIGIAI parsiduoda minkštų gėrimų 
užeiga (Soft Drink Parlor). Biznis 
geras, geroj vietoj. Pardavimo prie
žastis — pusininkas pasitraukė, vie
na negaliu apsidirbti.

Kreipkitės
2702 West 47th Street

j SKUTYKLA — 2 kėdės, sena vieta. 
■ Parduosiu pigiai dėl ėjimo j kitą biz

ni. Nupirksit už $250.
1414 So. 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI delikatesen, groser- 
j nė, saldainių, cigarų, mokyklos reik- 
! menų krautuvė, geras kampas prieš 

mokyklos žaidimu vietą. Tirštai ap- 
^vventa rezidencijų ir flatinių namų 
d'strikte, North West Side. Nėra jo
kios konkurencijos. Visa apielinkč
• Ii š ai krautuvei. Ge-a nroga 
dadčti bučemę. Yra geri fikčeriai ir 
Hug stako. nebrangi renda. Garu 
dildoma kampinė krautuvė ir 4 kam
barių flatas ir vana. Turiu parduoti 
’Jią savaite, priežastis partnerių nosu- 
‘ikimas. Priimsiu $2,100 už viską. 
Dalinais išmokėjimais, jei reikės. Jei 
nnrit pero bargeno, veik’t greit. At- 
-išaukit 1059 N. Laramie Avė., kam- 
»»as Thomas, tarpe Chicago Avė. ir 
Hivision St. Laramie Avė. yra 5200
• vakarui.

Real Estate For Sale 
Namei-temė

MAINYSIU ant formos 12 flatų, 
fumasu ir pečiais šildomi, Logan 
Sąuare dalyje. Visi šviesus kamba
riai. Maudinės tile išgręžtos. Aržuo- 

i lu užbaigimas. Paskiausios mados už- 
• baigimas valgomojo kambario. Kam
pinis lotas 60x125 pėdų. Savininkas 
ant 3-o aukšto. 3137 Wellington Av., 
Mr. Bonowicz.

PARDAVIMAS bizniav&s namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu i namą 
lideli ar mažą. Paul Reni Estate, 
1286 W. 55th St., Te’ Republic 4170 

i --------------------------------------------------

Pasekmingi pirkiniai 
pelno auginimui ne- 
aprubežiuota proga 

biznieriams

Mainysiu greitai savo biznio namą 
2 aukštų muro. 2 Storai, 1 flatas 6 
kambarių, basementas, Stirnų apšil
domas, 2 karų mūrinis garažas, 6551 
Cottage Crove Avė., arti Tivoli teat
ro. Žemė viena verta daugiau $1000 
pėda.

Mainysiu ant 6 ar 7 kambarių re
zidenciją Marųuette Manor ar Chi
cago Lawn. Atsišaukit greitai.

2 aukštų jaunas muro biznio na
mas, Storas ir 5 kambarių flatas ant 
antrų lubų, basementas, Stirnų ap
šildomas, 1 karo garažas, ant 59th 
arti Western Avė. Parduosiu pigiai 
tik už $19,500 su $1000 {mokėjimo, o 
likusius po $75 kas mėnesj. Gera pro
ga uždėt bile kokį biznj ir sykiu ge
rą namą įsigyti su mažu {mokėjimu 
arba priimsiu { mainą gerą lotą, au
tomobilių arba mažą farmą.

Reikalingas nedaug vartotas auto
mobilius uždarytas j mainą ant dvie
jų gerų biznio lotų ant Archer Avė. 
gatvekarių linijos, Pietvakariuose. 
Atsišaukit greitai.

Dubeltavas Transfer kampas, 11 
Storų, 4 ofisai ir 1 flatas 6 kamba
rių ant loto 150x150 pėdų dydžio, 
pietrytinis kampas Elston ir Califor- 
nia Avės. 3141 N. California Avė. 
Renda $11,460 j metus be jokių iš
laidų nei šilumos nei dženitoriaus nė
ra, rendauninkai patįs atlieka. Mort- 
gačių $65,000. Kaina $125,000. Par
duosiu tik su $10,000 jnmokėjimu ir 
priimsiu j mainą mažesnį namą ar
ba lotus.

S. P. KAZWELL & CO., 
2S39 W. 63r<l St.
Republic 8899

MAINYSIU ant gero vartoto au
tomobilio savo didelį 75x180 pėdų 
didžio rezidencijos kampinį lotą su 
dideliais medžiais, aukšta ir sveika 
vieta gyvenimui. Pietvakariuose, at- 
mšaukit greitai.

J. ZACKER, k
6685 So. Troy St.




