
s

The First and Greatest Lithuanian Daily In America

NAUJIENOS "i
Th« Lithuanian Daily N«w» i

?W1LISH^D BY LITHUANIAN NBWS PUBIJ9H1NG CO.. INGU]
1739 South Sfrtat, Chifiago* llfifimou I

T*hphoihft RooM»dt 9550 UNiVLH

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Tha First and Greatest Lithuanian Daily In America

NAUJIENOS
Thb Lithuanian Daily New* ,

PVBL1SHEDBY Sfe LITHUANIAN NEWS PUELI8HTNG CO.. INC.
1739 South Halited Street, Chicago, lliiaoii 

Teicphonc Rooeevelt 8560

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIV Kaina 3c. Chicago, III. Ketvirtadienis, Gruodžio-December 8 d., 1927 No. 288

roldemaras s u. s i e m. e su Zaleskių
Lietuva niekad neat

sižadės Vilniaus, 
sako Voldemaras

Prašo, kad Tautų Sąjungos ta
ryba ištirtų persekiojimus 
lietuviu Vilniaus krašte

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
7. — Pradėdamas savo atakas 
prieš Lenkus dabartiniame Lie- 
tuvos Lenkijos ginče, Lietu
vos ministeris pirmininkas Vol
demaras šiandie pareiškė Tau
tų Sąjungos tarybos susirinki
me, kad tokia padėtis, kokia ji 
šiandie yra, esanti tikrai pavo
jinga rytų Europos taikai.

*

Voldemaras kaltino, kad Len
kų ministeris Rygoje žadėjęs 
padėti lietuvių emigrantams, 
kurie Latvijoje konspiruoją 
prieš Lietuvos valdžią, jei jie 
išpildysią “tam tikras sąlygas.”

Lietuvos premjeras prašė, 
kad Sąjungos taryba subaustų 
Lenkiją už organizavimą savo 
teritcrijoja burių, kurie, pasak 
jo, kurstą maištus Lietuvoje.

Pagaliau jis prašė, kad tary
ba ištirtų persekiojimus lietu
vių, ypač kunigų, ir uždarymą 
lietuvių mokyklų Vilniaus kraš
te.

Zaleskis gina Lenkus
Lenkijos užsienio reikalų mi

nisteris Zaleskis, gindamas len
kų bylą, prašė, kad Sąjungos 
taryba pripažintų, jogei Lietu
vos laikomas “karo stovis su 
Lenkija prieštaraująs Tautų 
Sąjungos, kurios Lietuva yra 
narys, konvencijai, o todėl turįs 
būt paliautas. Zaleskis pareiš
kė, kad nors tasai “karo stovis” 
esąs tik fikcija, tečiau dėl ko
kio nors nelaimingo incidento 
galįs virsti tikrų skerdynių ka
ru. Jis todėl prašė tarybų pri
pažinti, kad Lietuvos nusistaty
mas yra pavojingas visuotinei 
taikai.

Atsakydamas į bendrus prem
jero Voldemaro kaltinimus, kad 
Ijenkija konspiruojanti prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, Za
leskis pareiškė, jogei Lenkija 
visados davus ir visados duo
sianti prieglaudos politiniams 
pabėgėliams. .Jis tečiau nunei
gė kaltinimą, kad Lenkų vy
riausybė sėbravus su lietuvių 
pabėgėliais kėsintis prieš Lietu
vos nepriklausomybę, arba nu
griauti esamą Lietuvos valdžią.

“Mes niekadosz negrumojome 
Lietuvai. Atpenč, mes padėjome 
i ai saugoti savo nepriklausomy
bę,” pasakė Zaleskis.

Voldemaras pasakė, kad Vil
niaus klausimo jis nėmanąs 
diskusuoti. Lietuva turinti ju
ridinės teisės Vilniui ir tos tei
sės ji nemananti atsižadėti.

Didžiulės valstybės bandė pri
kalbinti Voldemarą, kad IJetu- 
va įsteigtų diplomatinius san
tykius su Lenkija, kaip pirmą 
žingsnį į išlyginimą ginčų tarp 
abiejų valstybių. Jis betgi nepa
sidavė, pareiškęs, kad ligi diplo
matiniai santykiai galėsią būt 
atsteigti, Lietuva x turinti gaut 
tam tikrų garantijų, kad lenkai 
padoriau elgsis su lietuviais.

Tautų Sąjungos taryba pa
galiau paskyrė D-rą Beelaerts 
van Bloklandą, Nyderlandų už
sienio reikalų ministerį, kurs 
yra tarybos narys, kaip savo 
reporterį, Lietuvos-Lenkijos 
ginčams ištirti ir duoti savo re
komendacijų jiems išlyginti.

Kompanija licituoja 
streikuojančią ang

liakasių mantą
Jie nesmokėję nuomos; anglia

kasių moterys maldauja vy
riausybės užtarimo

PITTSBURGH, Pa., gruod. 
7. — Kadangi streikuojančių 
jau nuo balandžio mėnesio an
gliakasių šeimos, gyvenančios 
kasyklų kompanijų lūšnose, ne-, 
pajėgia sumokėti nuomos, U- 
nion Colleries kasyklų kompa
nija Rentone ėmė mėtyti tas 
šeimas iš namų, o jų mantą — 
baldus, rykus etc. — už nesu
mokėtas nuomas parduoda iš 
licitacijos.

Kelios dešimtys angliakasių 
žmonų vakar pasiuntė telegra
mas Pennsylvanijos gubernato
riui Fisheriui ir federalinės val
džios darbo sekretoriui James 
J. Davisui, maldaudamos, kad 
jie darytų savo įtakos ir su
stabdytų tokį kasyklų kompa
nijos nežmonišką elgesį. Strei
kininkų moterys pareiškia, kad 
kompanijai išmetus jų šeimas 
iš butų ir išpurdavus už sko
las jų vargingą mantą, dau
giau kaip 550 vaikų bus palikti 
didžiausiame varge.

Lietuviai-Lenkai susi
taikysią, sako Lit- 

vinovas
GENEVA, Šveicarija, gruod. 

7. Prieš išvažiavimą namo 
iš Genevos, sovietų delegacijos 
į paruošiamąją nusiginklavimo 
konferenciją pirmininkas Litvi- 
novas, pasikalbėjime su laik
raščių korespondentais, pasakė, 
kad “Kauno valdžįa netrukus 
paliaus savo karo stovį su 
Lenkija ir santykiai tarp tų 
dviejų valstybių žymiai page
rės.”

■Slavo nuomonę Litvinovas pa- 
sisakė remiąs pasikalbėjimais, 
kurių jis turėjęs su Lietuvos 
ministeriu pirmininku Voldema
ru ir su Lenkijos užsienio mi
nisteriu Zaleskių.

NEPAPRASTAS ŠUNS IŠTI
KIMUMAS.

SEATTLE, Wash., gruod. 7.
— Prieš keturis menesius čia 
mirė pilietis C. A. Moodie, ku
ris turėjo paukščių medžioja
mą šunį, vardu Jerry. Šuo bu
vo labai prisirišęs prie savo šei
mininko. Lydint kūną į kapus, 
kurie yra apie 22 mylias nuo 
miesto, į automobilį buvo pa- 
mtas ir Jerry.

Palaidojus Moodie, šuo buvo 
kaip nesavas, ir nuo to laiko 
kas diena kažin kur prapulda
vo. Namie atsirasdavo tik va
kare. Nabašninko žmona nega- 
’ėjo suprasti, kur jis dingdavo. 
Andais betgi kapinių prievaiz
das telefonu pranešė jai, kad 
jos šuo Jerry esąs kapinėse. 
Prievaizdas pa pasakoj o, kad 
šuo nuolat atbėgąs į kapines ir 
per kiaurą dieną gulįs prie 
palaidoto šeimininko kapo, nje> 
ko artyn neprileisdamas.

Smarkios pūgos Minnesotoj

ST. PAUL, Minn., gruod. 7.
— Del smarkių pūgų, siaučian
čių Minnesotoj ir Dakotose, 
trafikas beveik visai sustojęs. 
St. Paul mieste mokyklos tapo 
uždarytos** /

Darbininkų riaušės 
Francuzų arsenale

Riaušės kilo dėl arešatvimo vie
no darbininko už vagystę

PARYŽIUS, gruod. 7.
Franci jos laivyno arsenale Ne
vers praeitą šeštadienį įvyko 
darbininkų riaušės dėl areštavi
mo vieno jų draugo, Waled<>, 
kaltinamo dėl pavogimo meta
lo gabalo. Apie du šimtai ar 
daugiau arsenalo darbininkų 
puolė kalėjimą, nuveikė sargy
bą ir savo draugą iš ten palei
do. Po to jie padarė demon
straciją ties komendantūra, 
įspėdami, kad vyriausybė ne
bandytų imtis keršto priemonių.

Neramumai Balka
nuose nesiliauja

VIENA, Austrija, gruod. 7.— 
Komitadžų [Makedonijos parti
zanų] siautimas Jugoslavijos 
sienoj vis nesiliauja. Praeito 
sekmadienio naktį komitadžų 
banda puolė Strumicos miestą, 
Jugoslavijos pusėje, šaudydami 
ir mėtydami bombas. Trys puo
likai bandė užmušti jugoslavų 
įgulos vadą, bet numestų jų 
’.'ombų buvo užmušti Viena mo
teriškė ir vienas vaikas, o vie
nas jugoslavų leiteflantas mir
tinai sužeistas. Susišaudyme 
makedoniečių su žandarais du 
pastarųjų taipjau sužeisti.

Australijos doku strei
kas pasibaigė

MELBl ’BNAS, Australija,
gruod. 7. Australijos dokų 
darbininkų streikas, prasidėjęs 
praeitą penktadienį, tapo likvi
duotas, streikininkams susita
rus su samdytojais.

Fordas išleidęs skelbi
mams $1,300,000

NEW YORKAS, gruod. 7. — 
Ekspertai apskaičiuoja, kad 
skelbimams dienraščiuose savo 
naujo modelio automobiliams 
išgarsinti Fordas per penkias! 
dienas išleidęs $1,300,000, o 
pirkliai, pardavinėjantieji For
do automobilius, išleidę dar 
$400,000.

General Motors kompanija 
skelbimams laikraščiuose pe
reitais metais išleidus $9,372,- 
000. *

žemės drebėjimas Švedijoje v
STOKHOLMAS, Švedija, 

gruod. 7. — Venerno ežero sri
ty vakar buvo jaustas pusėti
no stiprumo žemės drebėjimas.

29 ŽMONĖS SUŽEISTI TRAM
VAJAMS SUSIKŪLUS

HOBOKĘN, N. J., gruod. 7.
Dviem elektriniam tramva

jam susidūrus ties Henderson 
stotim, dvidešimt devyni as
menys buvo sužeisti, kai kurie 
pavojingai. Vienas sužeistų jau 
mirė.

OMAHA, Neb., grud. 7. — 
Automobilio buvo užgauta ir 
vietoj užmušta moteriškė, Mrs. 
Boundtree, penkių vaikų moti
na.

ESSENAS, Vokietija, gruod. 
7. —• Derybos tarp metalurgi
jos fabrikininkų ir darbininkų 
atstovų pasibaigė niekais.

[Atlantic and Pacific Photo J

lindianos generalinis prokuroras Arthur Giliom, kuris 
pakliuvo už peržengimą prohibicijos įstatymų, nes pas jį rasta 
paintę degtinės. Jis tikisi tuo “išbandyti” konstitucingumą 
prohibicijos įstatymų.

J. V. lakūnai žudo 
nikaragiečius

MANAGUA, Nikaragua, 
gruod. 7. — Pulkininkas Ma- 
son Gulick, Jungtinių Valsty
bių laivyno korpuso komanduo
to jas, gavo pranešimą, kad 
Jungi. Valstybių laivyno avia
toriai užklupo netoli nuo EI 
Chipote būrį Niką raguos maišti
ninkų ir jį atakavo. Kulkosvai
džių ugnimi ir mėtomomis iš 
oi o bombomis trysdešimt septy
ni maištininkai buvo užmušti.

Sic transit gloria...
Lenkų karaliaus karūna ir 

skeptras rasti sąšlavyne
DRESDENAS, Vokietija, 

gruod. 7. — Buvusio kadaise 
Lenkų karaliaus ir Saksonijos 
elektorio Augusto Stipriojo 
karūna, skeptras ir globas bu
vo rasti griozdų ir sąšlavų krū
voje.

Pavogę $200,000 briliantų
LOS ANJGELiES, Gal., gruod. 

7. — Bemard Rebfelt, New 
Yorko deimantų prekininkas, 
pranešė policijai, kad virtos 
viešbuty iš jo numerio nežino
mi vagys pavogę briliantų ver
tės apie 2D0 tūkstančių dole
rių.

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

Iš ryto gali būt sniego, vė
liau gražu, bet stipriai šalta; 
stiprus žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 51° ir 31* F.

Šiandie saulė teka 7:05, lei
džiasi 4:19. Mėnuo leidžiasi 
6:53 ryto.

Vokiečiai mažina iš
laidas ginklui

BEBLINAS, gruod.- 7. —Vo
kietijos išlaidų kariuomenei ir 
laivynui 1928 metams numato
ma 689,800,000 Markių [arti 
172 milionų dolerių]. Tai yra 
500,000 markių mažiau, nekad 
1927 metų išlaidos krašto ap
saugos reikalams.

4 žmonės žuvo per snie
go audras Albertoj

CALGARY, Alberta, gruod. 
7. Per smarkias sniego audras, 
kurios dabar Albertos provinci
joje sutrukdė visokį susisieki
mą keliais, žuvo ir keturi žmo
nes. Per pūgas .jie, matyt, pa
klydo laukuose ir buvo rasti 
negyvai sušalę.

“FATTY” ARBUCKLE LAI EI
NĄS GRIOVIŲ KASTI

TORONTO, Ont., Kanada, 
gruod. 7. — Viena vodevilių 
kompanija bu^o angažavus čia 
vaidinti žinomą filmų aktorių, 
Boscoe “Fatty” Arbuckle, kurs 
anuomet buvo Hollywoode ap
kaltintas dėl mirties vienos mer
ginos, irgi filmų aktorės. To
ronto teatrų cenzoriai tečiau 
neleido jam pasirodyti čia vo
devily, patarę, kad ponas Ar
buckle geriau teeinąs griovių 
kasti.

NEW YORKE 16 ASMENŲ 
MIRS ELEKTROS KĖDĖJ

NEW YORKAS, gruod. 7. — 
Sing Sing kalėjime dabar yra 
šešiolika kalinių, pasmerktų 
mirti elektros kėdėj. Paskutinis 
jų ,kurs dabar buvo pasmerktas 
mirties bausmei, yra žmogžuda 
Jpseph Lefkowitz, nužudęs sa
vo giminaitį Benjaminą Golds- 
teiną, 20 metų amžiaus, kad 
gautų iš kompanijos $70,000 jo 
apdraudos pinigų.

Antisemitą riaušės Komunistai vėl pra- 
Rumunijoje

Keturi asmenys užmušti, rpie •• •<_ 1 •
/šimtas sužeistų unijos rinkimuose

BUOHARESTAS, Humanija, 
gruod. 7. — Rumanty studen
tai, kurie laikė savo suvažiavi
mą Oradia Mare mieste (Na- 
gyvard), surengę antisemitines 
ir ant i vengriškas demonstraci
jas ir muštynes. Keturi asme
nys buvo per riaušes užmušti, 
daugiau kaip šimtas kitų sužei
sti, daugelis jų pavojingai. 
Tarp užmuštų buvo ir vengrų 
aktorius Havicska.

Riaušininkai puolė žydų ir 
vengrų namus ir krautuves. 
Dviejų vengrų laikraščių spau
stuvės buvo sudaužytos, sunai
kintos, o jų darbininkai sumuš
ti. Riaušės tęsėsi per dvi die
nas, ligi pagaliau milicija jas 
patrempė.

[Nagyvarad miestas yra ne
toli uiuo Rumanijos-Vengrijos 
sienos ir pirmiau priklausė 
Vengrijai.]

Pučas San Salva- j 
dore nepavyko

--------- r
SAN SALVADORAS, Salva 

doro respublika, gruod. 7. 
San Salvadore šiandie buvo pa
darytas pasikėsinimas smurtu 
nugriauti valdžią, bet pučas 
buvo veikiai patremptas ir 
paskelbta apsiausties padėtis.

Dauguma konspiratorių, sa
ko, esą suimti, kiti pabėgę.

Įvairios darbininkų’ organiza
cijos ir studentų draugijos 
tuojau pranešė vyriausybei, 
kad jos visokeriopai ją remsią.

New Yorko burmistrui 
grūmoja nužudymu
NĮEW YORKAS, gruod. 7. — 

New Yorko meras (burmistras) 
James J. Walkcr gavo grunio- 
jamą laišką, kuriame sakoma:

“Jei tu nerezignuosi iš me
ro vietos per šešiasdešimt die
nu, busi nužudytas.’.'

* ♦ 
s

Iš KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLŲ 
PASIMOKĖ UŽMUŠTI

NASHVILLE, III., gruod. 7.
Praeitą sekmadienį čia buvo 

nušautas pilietis George 
Pruez, 36 metų amžiaus. Poli
cija įtarė nušautojo giminaitį, 
Edselį Frankliną, 17 metų am
žiaus, ir jį areštavo. Dabar tas 
vaikėzas prisipažino. Jis sako, 
kad, prisižiūrėjus krutamiems 
naveikslams, jam atėję j galvį, 
juokų dūliai, nušauti dėdę. Jis 
jį ir nušovęs?, bet dabar matąs, 
kad tai nebe juokai.

PASISKANDINO, KAM MO
KYTOJA JĄ BARĖ

LEWISTON, Me., gruod. 7. 
— Susisielojus, kad mokytoja, 
ją pabarė, Lilliana Zenkevich 
(Zinkevičiūte?), vietos Webster 
vidurines mokyklos mokinė, 13 
metų amžiaus, pasiskandino 
Milt kanale, palikus raščiuką: 
“Niekas manęs tingine ar bai
le nevadins.”

Nušovė žmoną ir pats nusižudė

SPRINGFIELD, III., gruod. 
7. — Susitikęs? gatvėje savo 
žmoną ir ilgą valandą bu ja 
kalbėjęs, Joseph Womack iš
siėmė iš kišenės revolverį, nu
šovė ją, paskui pats nusišovė?

CHjICAGO. — Vakar buvo 
rinkimai rubsiuvių unijos A. 
C. W. of A. lietuvių lokalo 269 
valdybos, Pildomosios Tarybos 
ir .loint Board delegatų. Nors 
komunistai vedė labai smarkią 
rinkimų kampaniją, pradėtą 
iau ilgą laiką atgal, žinoma, 
šmeižimu dabartinės lokalo val
dybos, bet rinkimus visiškai 
pralaimėjo. Komunistų kampa
nija buvo smarkesnė negu kitais 
metais, bet ir jų pralaimėjimas 
buvo irgi didesnis, negu kitais 
kartais. Išrodo, kad kuo komu
nistai veda didesnę^ kampaniją, 
kuo jie labiau šmeižia kitus, tuo 
labiau patys pralaimi.

Lokalo valdybos tapo išrink
ti visi darbštus vyrai, daugiau
sia jau buvę pirmiau valdyboj 
ir pasižymėję savo darbuote ir 
atsidavimu darbininkų reika
lams. /

Coolidge ’ turtingesnis 
400 tūkstančių dol.

WASHINGTONAS, gruod. 7. 
— Kaip prezidentas Coolidge 
baigs savo prezidentavimą 1929 
metų kovo mėnesį, jis bus pusė
tinai turtingas žmogus. Prezi
dentas gauna algos $75,000 
metams, be to dar $25,000 
šiaip išlaidoms. Coolidge gy
vena kukliai Ir, sako, kas metai 
jis sijtaVpys !Jjėtyu po $50,000. 
Miręs jo tėvas palikęs jam dar 
$100,000 turto.

109 aviatoriai šiemet 
užsimušė Amerikoj

WASHINGTONAS, gruod. 7.
Prekybos departamento ži

niomis, šiemet nuo sausio 1 
iki spalių 31 dienos Jungtinėse 
Valstybėse prekybinės aviaci
jos katastrofose 109 asmenys 
užsimušė ir 88 susižeidė.

VILKAI LIETUVOJE

KAMPIŠKĖS, (A. Panemu
nes valse.). — - šios apylinkės 
miškuose priviso šiemet daug 
vilkų, kurie žmonėms pridaro 
daug žalos, štai vieno ūkininko 
avis vilkas įsivrjo net į kiemą. 
Ūkininkas griebėsi šakių ir ė- 
>nė ginti gulti vilką per lau
kus Nemuno linkui, šaukda
mas kaimynus pagalbos. Vilkas 
iš visų pusių suspirtas šoko 
plaukti per Nemuną. Ūkininkai 
pradėjo šaukti užnemuniečius, 
kad jį pasiimtų, šie subėgę ša
kėmis, kuolais dar vandenyje jį 
užbadė.

POSŪNIS NUŠOVĖ PAMOTĘ

KAUNAS. — Pasandravio 
dvare, Šiluvos valse., Raseinių 
apskr. lapkričio 4 d. apie 7 vai. 
vakaro dviem revolverio šūviais 
nušauta pil. Kazė Astrauskienė, 
33 metų amžiaus.

'Šiluvos policijos pastangomis 
nusikaltimas išaiškinta# ir nu
sikaltėlis sulaikytas. Pasirodo, 
kad nusikaltėlis yra nušautosios 
posūnis Liudas Astrauskas, 19 
metų amž., kuris tardomas pri
sipažino nusikaltimą padaręs 
dėl šeimyninio netsugyvemmo 
ir pasipelnymo tikslu.
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Rašo Andrius Kemėža

“Kultūros” Būrelio vakaras

būrelis 
surengė

Klaipėdos “Kul- 
189-tas, Šaulių 

gražų vakarą— 
Svetainė buvo

išpuošta žalioftiiy me-

Vakaro pro- 
įvairi, įdomi

išpildė Klai-

Spalio 1 d. 
turos” 
Name, 
iudens 
gražiai
džių šakomis ir lietuvių tauti
nėmis vėliavomis, 
gramą buvo gana 
ir linksma.

Koncertinę dalį
pėdos Konservatorijos mokiniai 
styginiais instrumentais. O 
dviejų veiksmų A. Ašakos lin
ksmą ir gana juokingą kome
diją “Ponaitis”, suvaidino “Kul
tūros” būrelio nariai scenos 
mylėtojai, būtent šie: Jono Švil
pos, Ūkininko sunaus" rolę, vai
dino Vladas Genaitis; Jono 
draugais buvo Ignas Venskus 
ir Mikas Preikšą; šeimininkės, 
pas kurią gyveno Jonas ir jo 
draugai — panelė Dugnaitė; 
Krautuvninko žydo—Aleksand
ras Klasauskas; Jono motinos 
Švilpienės — Pranė Kemėžienė 
(lošusi Chicagoje prie Drama
tiško Ratelio, prie Vaičkaus te
atro ir Roselando Scenos My
lėtojų Ratelio, o taipgi ir prie 
p-ios Dundulienės Northsaidės 
Artistų Ratelio); Piemenuko — 
Albinas čiaičius (gimnazistas); 
Švilų dukters panelė Stepani- 
ja Budrevyčaitė; Ūkininko 
Švilpos Kastas Parišiunas; 
Švilpų sunaus Jono meilužės— 
panelė Ieva Benedikaitė; Švil
pos kaimyno ūkininko Kirpos - 
Jonas Sodeika, režisieriaus bu
vo B. Steponavičius, Klai|)ė- 
dos Radio stoties tvarkytojas- 
vedėjas. Veikalas labai gerai 
buvo suloštas, publika labai 
daug juoko turėjo dėl to.kad 
vienoje scenoje matosi kaip 
ūkininkų vaikai nukeliavę mies
tan pavirsta ponaičiais, ir ant
rame akte— kaip tas ponaitis 
parvažiavęs į sodžių paą sayo 
tėvus kvailai didžiuojasi. Ta 
komedija gražiai atvaizduoja 
rusų laikų raštininkėlius, bet 
dalinai pritinka ir kai kuriems 
ir šių dienų Lietuvos raštinin
kėliams. Publikos buvo apie 
800. Bet išlaidos Klaipėdoje 
yra didelės. Miesto Magistra
tui nuo vakarėlio įplaukų mo- 
kasi 15 nuošimčių; o kadangi 
čia yra įprotis vakarą pratęsti 
iki ryto 4 valandai/ tai užtai 
dar reikia policijai mokėti mo
kestį. taip, kad draugijai ren
giant vakarą pasidaro daug iš
laidų. Dabar karo stoviui esant, 
reiškia iš komendanto gauti 
leidimas, reikia 4 litus sumokė
ti žyminio mokesnio. Svetainės 
gi savininkas pasilaiko savo 
naudai bufietą (barą) ir garde
robą, tai rengėjams vakaro pel
nas susidaro vien tik iš įžan
gos lakštelių. Bet ' išmokėjus 
visas išaidas, kurių buvo 967 
litai, gryno pelno vistik 450 li
tų liko. Tad vakaras kaip mo
raliu, taip ir materialiu atžvil
giu skaitosi nusisekęs.

žurnalas mokslinio turinio ilius
truotas išeina kartą j mėnesį.

“Kultūros” būrelis pereitą 
žiemos sezoną surengė penkias 
mokslines paskaitas, ir tris va
karus. Turėjo aštuonis narių 
susirinkimus ir 12 valdybos po
sėdžių. Susirinkimus narių ir 
paskaitas laiko visuomet Klai
pėdos lietuvių viešbučio “Ry
tas” svetainėje. Būrelis turi 
knygyną, kuris susideda iš įvai
rių mokslinio turinio knygų; 
170 yra prisiuntęs iš Šiaulių 
draugijos centras, o kitos kny
gos yra “žiežirbos” knygyno, o 
taipgi ir narių suaukotų kny
gų ; bet būrelis neturi dar kny
gynui spintos ir skaityklos, kur 
galėtų parsitraukti ir laikraš
čius. Manoma įsisteigti “Kul
tūros” būrelio narių kliubą, bet 
nėra tiek lėšų ir sunku Klaipė
doje gauti tokį butą, kadangi 
dar Klai|>ėdoje tebeveikia karo 
laikų patvarkymai. Visi dar 
prieš 1920 metus statyti namai 
yra žinioje vadinamo butų nu
rodymo skyriaus, kuris randasi 
magistrato žinyboj. Mat, čia 
vokiečių dar iš karo laikų tvar
ka, 6 kadangi Klaipėdos mies
tas tvarkosi autonominėmis tei
sėmis, tai vokiečiai tą tvarką 
dar iš kaizerio laikų ir palaiko. 
Todėl gauti butą org. tikslams 
lietuviams yra su n kiaus, nes 
čia žmonės gyvena vienam bute 
po kelias dešimt metų, ir po 
tam tikrais kontraktais-sutarti- 
mis ir iš senų namų nuominin
kus be butų skyriaus namų sa
vininkas negali iškelti, jeigu 
tik nuomininkas moka nuomą 
buto savininkui. O naujai, po 
1920 metų statyti namai, tie 
yra liuosi ‘ nuo butų nurodymo 
skyriaus, bet tie moderniškiau 
įrengti, per tai ir nuomos bran
gesnės ir sunku tokį butą nuo
mai gauti, kadangi jau statant 
namą žmonės išnuomuoja kam
barius ir padaro sutartį ant ke
lių metų. Tai taip ir tokiose ap
linkybėse mes knlturinamės.

i (Bus daugiau)

CHICAGO STATIONS TODAY
1—Worl(i nevvs; vveather; Fcljęar 

Guest poem; markets.
4— Tell the World club.
3—)World news; elosing markets.
5— World nevvs: vveather: radio talk

by O. N. Taylor, radio editor.
5:30—Organ.

7:80—Liteyary talk by iJevvellyn 
Jonės, literary editor.

7:50—The Outdoorsman, by Dean 
Bergen.

8— Christian family. hour.
8:55—Letter from Postmaster 

Lueder,
9— Maggie and Jigs.
9:10=— Hyman program.
11:30—Popular program.
12—Panico Panic.

STATION OUTSIDE, CHICAGO 
Evening Programs

6— KM A (760), .Shenandoah—
Musical.

6-J-KDKA (950), Pittsburg—Musical 
16—WBAP (600), Fort Worth—

Music
6—WDAF (810), Kansas City— 

School.
6— WLW (700), Cincinnati— 

Orchestra.
6—WTMJ (1020), Milvvaukee— 

Music.
6— WWJ (850), Detroit—Music.
6:15—WSOE (1110), Milvvaukee— 

Organ.
6:30—KDKA (950), Pittsburg— 

Concert.
6:30—KSO (1320), Carinda— 

Musical.
6:30—WH0 (560), Dės Moines— 

Musica.
6:30-—W0C (800), Davenport— 

Quartet.
6:30—WJR (680), Detroit— 

Ramblers.
6:30—W0W (590), Omaha— 

Orchestra;
6:80—WSM (1010), 

Concert.
6:30— WTAM (770), 

Orchestra.
6:45—WSAI (830), 

Chimes.
7— CFCA (840), Toronto—Musical.
7—CNRM (730), Montreal—-Orchest

ra to CNRO, CNRO.
7—WEAF (610), Nevv York—Com- 

posers to WSAL, WH0, W0W, 
WDAF.

7—WGHP (1080), Detriot—Organ.
7—WEW (850), St. Ix»ui»—Musical.
7—WHB (880), Kansas City—Organ
7—WGY (790), Schenectady—Quart- 

et to WMAK, WHAM.
7—WJZ (660), Nevv York—Meody 

Masters to KDKA, WJR.
7—W0R (710), Newark—University.
7—WOS (830), Jeffersor City— 

Program.
7—WTAM (750), Ceveand— 

Program.
7:20—W0R (710), Nevvark—Nevv

York Philharmonic orchestra.
7:30—KSO (1320), Clarinda— 

Musical.
7:30—KFDY (<18O), Brookings, S. D. 

—Stale College night.
7:30—KP RC (1020), Houston— 

A^riculture pro 
7:30--WEAF (610)

Masters.

Nashville—•

Cleveland—

Cincinnati—

WTAM, 
woc, 

WDAF,
WWJ, 

wcco, 
WH0,

Sentinels to 
WCAE, WSA1, 
WGN, KSD, „ 
WHAS. WMC, WSM. 

7:30— CNRM (730), Montreal—Con
cert program to CNRO, CNRQ. 

7:30—WLW (700), Cincinnati—
Orchestra.

7:30—WHAD (1110), Milvvaukee—
Music. / ,

8—KTHS (780), Hot Springs— 
Orcdistra

8—WCCO (740), St. Paul—Southern 
sunshine.

8—WEAF (610), Nevv York—Eski- 
mos to WWJ, WGN and WGY.

8—WGHP (1080), Detroit—Pianist. 
8—WHB (860), Kansas City—<Con- 

cert.
8—WJZ (660), Nevv York — Or

chestra to KDKA, KYW, WLW, 
WH0, WDAF, WSM, 
WTMJ, KDS and W0W.

8—W0S (830), Jefferson City 
Markets.

8—WPG (1100), Atlantic City 
Trio.

8— WSOE (1110), Milvvaukee — Bi-
ble class.

8:30—WCCO (740), St. Paul—Crafts- 
men.

8:30—CNRM (730), Montreal — Or
chestra to CNRO hnd CNRQ.

8:30—WGHP (1080), Detroit -4 Or
chestra.

9— 'KTHS (780), Hot Springs —
O y y* h AGstm

9—KMBC (11'10), Kansas City — 
Music.

9—-WEAF (610), Nevy York —Smitli 
Bros, to WSAl, WEBH, WCC0, 
WGR, WĖC, KSD, WOC and 
WDAF.

9—WHK H130), Ceveland — Or
chestra

9^—WJZ (660), Nevv York — Civic 
opera to KYW, WBAL,) WMAQ, 
WHQ, WHAM, WJR, WLW, 
KSD, W0W, KDKA, WCCO, 
WGN, WBZ, WBZA and WENR.

9—WMC (580),, Memphis — Enter- 
tciiiiors* ’

9—W0W (590), Omaha—Orchestra.
9—WSM (1010), Nashville—Concert.

SUNDAY, DECEMBER 11
245.8 M—WEVD (Debs Memorial 

Radio Station)—New York City 
—1220 KC.

12:30—Specht Hour.
1:OO—M r. and Mrs. Chatte>-box.
2:00—Debs String Quartet.
2:15—Professor Jeannette MarRs, 

Poolry Workshop.
2:45—Mayor Stump, Labor political 

action.
3:00—Debs American Opera Coni- 

pany. Carmen.
3:45—Debs String Quartet.

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
“BAYER ASPIRIN”

WJR,

JUSĮJ AKYS

SUTIK KALĖDAS SU MUZIKA

Columbia.
FCOlUMfl.A nHQNQGftAPH> 
COMPANV' ihc • Wf *VQRK V < A.

Vartokit be jokios Baimes 
- kaip Nurodoma ant 

Bayer” Pakelio

BAYE

Does not affect 
the Heart

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

16071F 
16072F 
16073F 
E4237 
E4475 
E4535 
E4646 
E471G 
E4916 
E7092 
E7395 
E7616 
E7868 
E7869 

16004F 
16006F

\Komiški Rekordai A. Vanagaičio:
Karvutė ir Doleris
Sharkey Daina ir Munšainukas.
Reikia Tept, Dalis I ir Reikia Tept, Dalis II.
•Jonas šmikis Keliauna Namon ir Maušiaus Kelionė. 
Girtuokliaus Mėtavonė ir Pasakos ir Stebuklai. 
Jaunavedžio Pasiskundimas ir Pas Tardytoją. 
Naujas Kareivis ir Dainininkas pas Profesorių. 
Laiškas Nuo Barbutės ir Derybos 
Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.
Jonas Mokina Kariauti ir Pas Fotografą.
Dykai Nieks Neveža ir Kas Bus Be Degtinės.
Sibyro Nelaisvėje ir Lekacija Iš Biblijos.
IŠ Virbaliaus j Kauną ir Kelionė.
Lakūnai 
Futbolas 
Esu Ant

ir šokikai.
ir Dzimdzi-Drimdzi.
Šio Svieto ir Gėriau Dieną, Gėriau Naktį.

“Kultūros” Būrelis
Dar turiu pasakyti ir apie 

tą “Kultūros” būrelį. Klaipėdos 
“Kultūros” būrelis įsisteigė 
Įiereitų metų gruodžio mėnesio 
pabaigoje, (turi 48 narius). 
Būrelio valdyba yra: pirminin
kas A. Kemėža, raštininkas Ą. 
Būdvytis, iždininkas J. Straz
das, knygius J. Voverys-, dra
mos skyriaus nariai: B. Ste|)o- 
navičia, P. Kemėžienė, Kastas 
Parišiunas; stygų orkestro ko
misijos nariai: J. Voverys, J. 
Venskus, J. Minkus; esperanto 
kalbos komisijos nariai: P. Ke- 
merys, J. Strazdas; sporto ko
misijos nariai: M. Preikšą, E. 
Gluožaitis, p-lė Ivaškevičiūtė. 
Stygų orkestras turi 15 grieži
kų;-gaidų ir muzikos teorijos 
mokina konservatorijos moki
nys Buivydas. “Kultūros” bū
relio nariai Į metus sumoka 20 
litų nario mokesnio, ir užtai 
gauna Šiauliuose leidžiamą 
"Kultūros” žurnalą. “Kultūra”

turtai.

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytasj

61002F 
16034 F 
16035F 
16036F 
16045F

16058F
16060F

Jūsų akys tai jūsų didęlls 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas. ~

Egzaminuoju akijj ir pritaikau aki 
nius kam reikia, dųįdu patarimų akių 
higienoje visiems, :T<f'

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS
3433 So. įfalstecį St.

“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus tak
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
M it 100.

)ei nor^ išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tyvewrit«rl.

E4273 
E4362 
E7025 
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Liaudies Dainos , 
Juozas Babravičius, Tenoras

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

Liuda Sipavičiūte, Kontralto ir
Kamila Jozevskaitė, Soprano

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

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

York—

II.

•fe

Du laišku.

man reikalinga 
trys šimtai litų

Brangus dede!
Žūtbūtinai 

skubiai gauti 
ir, nors baisiai man nepatogu,
kreipiuos j jus prašydamas 
tuos tris šimtus litų man pa
skolinti. Man šį laišką para
šius buvo taip gėda, kad aš 
tarnui į paštą nunešt atidavęs, 
vijausi jį, kad sulaikius šį ma
no laišką, bet buvo jau per 
vėlu.

J us 
Palanga.

gerbiąs sūnūs Jonas.

it
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Brangus sūnau!
Nesigėdink taip labai. Laiš

ką, kuriam tu prašai paskolin
ti tris šimtus litų, tarnas pra
žudė ir lodei neduodu tau pra
šytų pinigų.

Tavo dėde Andrius.
Kaunas. —M.

ŠTAI YRA BUDAS IŠSI
GYDYTI RUPTURį

Puikus paties-savęs-namie gydymą j 
kurį kiekvienas gali vartoti prie bilc 
kokios rupt.uros, dideles arba mažos.
Nieko nekainuoja bandymas
Žmonės turinti rupturas visoje šalyje yru 

nustebinti beveik stebuklingomis pasekmėm s, 
vartojant paprastą metodą rupturų gydymui, 
kuris yra prisiunčiamas dykai kas tik rei
kalauja. Ši pulki Rupturų gydymo sistema 
vra viena ddžiausių palaimų pasiūlytų dėl 
vyrų, moterų ir vaikų. Yra pripažintas kai
no pasekmingiausias metodas, koks buvo ka
da nors išrastas, po to nereikia neš.oti jo
kių diržų nei palaikytojų.

Než’urint kaip pavojinga ruptvra ir kaip 
ilgai ją turite, arba kaip sunku ją palai
kyti vietoje, nežiūrint kokius diržus dėvė- 
jot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo įsigijimo 
šio DYKAI GYDYMO. Gal manote, kad jums 
nebėgai ma pagelbėti arba turite rupturą 
kaip kumšti, ši puiki sistema sukontroliuos 
ją ir palaikys ve toje, taip kad nustebins 
jumis savo magiška įtekme. Ji taip atitai
sys tas vietas, kur ruptura išeina, kad Jus 
greit galėsit 
te taip kaip

Jus galite 
dymą vien t'ktai pr siunčiant savo vardą ir 
adresu pas W. A. COLLING8, Ine. 
Collings Building, Walert*wn, N. 
siųskit pinigų. Pabandymas dykai.
dal*ar -- šiandii*. Gal išgelbc^ jumis nuo dė
vėjimo diržo per visą amžių.

dirbti bito kokį darbą ir likai, 
niekad neturėjęs rupturos.

gauti dykai šitą puikų paban-
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rašykit

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

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

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

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

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

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

r • v........................
Muzika, Muzika ir Dainuok Sesutė Lepunėlę.

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

Kastanciją Mcnkcliuniutė.

S. čerienė.
Kudirka.

Kudirka.

CABINET yra puikiau 
sis ir išduoda puikiausi 
balsą.

Didelis 12 colių eone 
speaker yra įdėtas į stip
rias lentas ir pritaikintas 
prie moksliniai ištobulin
tu resonance chamber. f

Šita kombinacija pui
kiai padaryto Freshman 
Epuaphase radio seto ir 
šio cabinet konstrukcija, 
tai yra tikrai brangus iš
radimas.

Įrengtas, gatavas ope- 
raviniui, įskaitant naujus 
AC tubus........ 5185

834-836-838 W. 63 St. 665-7 W. Madison St. 3318-2 Lincoln Avė
Northwest kampas Green St. — 1 
blokas j vakarus nuo Halsted St. 
Atdara utarninko, ketvergo ir su- 

batos vakarais iki 10 vai.

Netoli Union Si., — 1 blokas i 
rytus nuo Halsted 

Atdara panedėlio ir subatos 
vakarais iki 10 vai.

Prie School St. — l’/ž bloko j šiau
rę nuo Beimont Avė.

Aldam utarninko, ketvergo ir suim
tos vakarais iki 10 vai.

E7256 
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16051F

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

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

J. Struckus.

Miko ir Kipro Petrauskų
Sveiki Broiai Dainininkai ir Ko I/iudit Sveteliai. 
Kur Tas šaltinėlis ir 
Prirodino Seni žmonės Man Jaunam Mergelę.
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka. 
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birute.
Eisiu, Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nes’voliok.
šia Naktelę Per Naktelę ir Ant Kalno Karklai Siūbavo. 
Dul dul dūdelė ir Bernužėli Nesvoliok.
Sveikas Ligonis ir Naujas Ziuponas. 
Laimė ir nelaimė ir Bevaikis. 
Strantų melagis ir šv. Rokas.
Danties išrovimas ir Šmikis dainininkas.
SunaUs logika ir Bevaikis pas daktaią.

pačias dainas galima gauti ant Volelių' dėl Pianų.
Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė Chicagoje, užlaikome dideli 

pasirinkimą, Grnnoionų', Pianų ir Radio.

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

Jos. F. Budrik m >
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3417-21 South Halsted Street •
Chicago, III. Tel. Boulevard 4705
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jKORESPONDENCIJOSĮ
mą: Ji 
kam.;

sutinka mokėti 
(teisingi.: u,

Ratine, Wis
Gruodžio 1 d., 3 vai. po pie

tų, įvyko SLA. 1(M> kuopos 
prieš-metinis susirinkimas dvy
liktos gatvės svetainėje. Suly
ginus su kitais susirinkimais, 
šis buvo skaitlingas nariais. 
Išrinkta nauja valdyba 1928 
metams iš šių ypatų: pirm. J. i 
H. Philip, pagelbininku S. Mo- 1 
ckus, finansų rast. Antanas 
Bakšys, iždininku Mykolas Vi
jūnas, užrašų raštininku M. 
Kasparaitis, iždo globėjais A-

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko
Kiti p 

dė 
žyti angliakasių streiką.

“Vilnies” skaitytojas ban- 
kompanijai pagelbėti lau-

ŠIOJ

su-
ir

lis, organizatoriais Stasys Mo 
ckus ir Ona Šimonienė.

Susirinkimas praėjo ramiai, 
daugiausiai tartasi apie busian
ti koncertą gruodžio 11 d., Tur- 
ner Hali, kuriame programą 
pildys S. Mihvaukee jaunimas. 
Nutarta aprašyti kuopos isto
riją ir nuėmus jaunuolių pa
veikslus su aprašymu pasiųsti 

dėl patalpinimo i 
numerį.

nariu i lan- 
m a n omą po 

programe-

FORTAGE, Pa. — Soman 
Shaft Coal Co., kuri yra 
džiausią anglių kompanija 
apielinkėj, turinti čia tris 
syklas, sumanė pabandyti 
ardyti angliakasių vienybę
tuo sulaužyti patį angliakasių 
streiką, kad galėjus savo ka
syklas atidaryti* “open shop” 
pamatais ir, žinoma, mokant 
ui kapotą algą pralaimėjusiems 
mgliakasiam 
jos 
nes 
yra 
rra

j “Tėvynę 
specialį “Tėvynės”

Del pritraukimo 
kyiną susirinkimų 
susirinkimo tureli
liūs, kuriuos išpildys .jaunuoliai.
* Ateinantiems 1928 metams 
SLA. 1 CM.) kuopa turės tvirtą 
kaip mūras valdybą; visi virš 
pažymėti nariai yra rimti, seni 
SLA. darbuotojai. Tiktai to
kiems veikėjams ir priklauso 
vadovavimas SLA. 100 kuopos 
Yra vilties iš jų sulaukti gerų 
pasekmių labui SLA.

— M. Kasparaitis.

Bet kompani- 
pastangos nuėjo niekais, 
pasirodė, kad angliakasiai 
gudresni už kompaniją ir 
griežtai nusisprendę tęsti

tireiką iki jis nebus pilnai lai
mėtas. įdomu tai, kad kompa
nijai laužyti streiką bandė pa- 
elbėti vienas vietos lietuvis 
\ P., uolus “Vilnies” skaitytų- 
as, kuris, kaip įmanydamas 
įeikia “Naujienas” ir “Kelei- 
/į” kaipo “burzuaziškus”, kapi- 
.rtistiŠkus” laikraščius!

Cleveland, Ohio

Požėla, tai 
tiek daug 

Kol Požėla 
lietuviu vardą ♦ c

ir

Ta kompanija susirado 
<elis agentus tarp vietinių 
luxų, kuriuos paleido į gatvę 

eurstyti silpnesnius unistus ei
ti dirbti. už nukapotas algas, 
tai, girdi, kompanija atidary- 
ianti kasyklas ir jie dirbsią 
asdie. Keletą silpnadvasių jie 
asigavo ir lapkričio 29 d. jie, 
. y. keli kukluxai, poras lenkų 
r minėtas lietuvis, “Vilnies” 
kaitytojas, gatvėje atlaikė mi- 
ingą ir nutarė ant rytojaus, 
apkričib 30 d., vėl susirinkti, 
šrinkti “scale” komitetą ir ei- 
i pas Samon Shaft Coal Co. 
•iršininkus daryti kontraktą 
ei gryžimo i darbą. I
Ant rytojaus vėl susirinko tie 

mtys ku kluxai ir tie keli silp- 
ladvasiai ir išrinko komitetą, į 
urį be ku kluxų įėjo ir mi

nėtasis lietuvis. Visas tas “ko
mitetas” nuėjo pas kompanijos 
.uperintendentą, kuris juos pri
zmė su išskėstomis rankomis. 

Gal dar ir po buržuazinį cigarą 
įžlundijo už tokį aklą kapita- 
istams tarnavimą.

Kompanija šitai naujai skebų 
aldybai davė sekamą pasiuly-

sau 
k u

buvo pirmiau 
sportu? Ar ko- 
ar nors
surengę kokias
Daugelis ir ne

kas yra tos rrstynės ir

pavieni

Ne kartą “Dirvoj” man teko 
matyti visokius • užsipuolimus 
ant ristiko K. Požėlos. “Dir
vos” 47 num. tūli Mažeika ir 
Butkus iš Pietų Amerikos sako, 
kad, esą gerai, kad Komaras 
taip su Požėla pasielgė, nes to 
jam ir reikią.

Bet jeigu ne 
šiandie nebūtų 
lietuvių ristikų. 
nepradėjo kelti
tarp svetimtaučių, tai daugelis 
musų sportininkų vadinosi viv« 
ni rusais, kiti lenkais, treti gal 
ungarais ir tt. Bet kai pamatė, 
kad Požėla yra gerbiamas netik 
lietuvių, bet ir kitų tautų, tai 
ir kiti sprotininkai pradėjo kai 
akli katukai iš maišo lysti ir 
lietuviais vadintis.

Kas tą sportą paskleidė tarp 
Clevelando lietuvių? Ar Cleve- 
lando lietuviai 
užsiinteresavę 
kia draugystė 
asmenys buvo 
ners ristynes? 
žinojo
kas jose veikiama iki neatva- 
žiavi K. Požėla su A. Vidžių ir 
nesurengė ristynių. Nuo to lai
ko tik ir atsirado daug to 
sporto mylėtojų, kurie ir dabar 
m praleidžia nė vienų ristynių. 
Atsirado daugelis ir tokių, ku
rie* ir ristinais nori vadintis. 
Taigi ne kas kitas; kaip Požė
la praminė taką ristynėms ir 
patiems ristikams.

() betgi daugumas lietuvių 
ristikų visaip Požėlą šmeižia ir 
save vadina čempionais, nors 
su Požėla taip bijo ristis, kaip 
žiemą Į šaltą vandenį listi, — 

neužšal-bijo, kad įlindus knlas 
ty.

Mes neturėtumėm Požėlą 
šmeižti, bet turėtumėm jį ger
bti už pravedimą kelio visiems 
ristikams ir privertimą juos 
vadintis lietuviais.

— Viską Matęs.

Nupuolė nuo porčių
Frankis Vervanskis nupuolė 

nuo antro aukšto gonkoš. Su
daužyta galva ir perskelta lupa. 
I'V'U >et» tas į C.ommuiiity ligo
ninę.

Vervanskis yra 51 metų am
žiaus, gyvena adresu 1818 All- 
port street. Nelaimė atsitiko 
gruodžio 5 dieną.
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darbinin- du unijos viršininkai, kurie nu- 
streiklau- rodė, kad ši kova yra sunki ii 
r.ka'ę —; varginga; anglių kompanijos 

ūkams ir deda visas pastangas, kad su- 
pakirstos1 laužyti angliakasių U. M. W.

y. of A. uniją ir ant visados pa

!: m ; )• 44.
toną pikiais 

Darbininkui (t. 
strė’klaužiai) gali turėti uniją, j vergai angliakasius; todėl ir 
tik ne U. M. W. of A. T* n‘ ~ ~ -

6 \sios turi išsižadėti ir gali 
klausyti tik tokiai “unijai”, 
rią leis pati kompanija* ir 
*įios agentai; mokestis galės mo-1nepavyko, kaip nepavyks ir ki- 
kėti tik tai unijai, o ne U. Motoms kompanijoms visos jų pa- 
W. of A. Algų sutartį kompa-'stangos sunaikinti uniją. Kiek- 
nija pasirašys tik su tuo ske-į vienas kalbėtojų patarė nesi- 
bų komitetu, o ne U. M. W. ( stverti tokių darbų, kaip kad 
of A. 2-ru distriktu. Kompa-'1 darė tie keli klaniečiai ir musų 
ni.jos viršininkai tam skebų ko-,'tautietis su keliais lenkais, ku- 
mitetui dar pridūrė: “Eikite* rie bandė suardyti streikierių 
šiandie namo, o rytoj kaip 10; vienybę ir sunaikinti jų uniją, 
vai. ryte sušaukite mitinga ant 
kompanijos > žemės, parke, ir j 
praneškite musų gerą pasiuly-l 
mą, o mes tuo jaus atidarysime! 
kasyklas ■

$1.C1
.3
už

Tauragės sukilimo atgarsiai? Peoples Fu mitu re Co
Jo-(Soman Shaft Coal Co. stvėrė- 
pri-, si tokių gudrių priemonių su
ku-'ardyti angliakasių vienybę ir 
jo- sunaikinti pačią uniją. Bet jai

Streikieriai yienbalsiai nuta
rė laikytis kuodidžiausioj vie
nybėj iki nugalės savo priešą 

i— anglių trustą. Streiklaužius 
‘gi organizatorius — klaniečius 

Ku kluxai, kui lenkų parapijir musų tautietį su keliais len- 
jonys ir musų tautietis, Chica-J kais, paliko ant toliaus. Bet 

jeigu šis streikas bus laimėtas 
ir U. M. W. of A. unija gy
vuos, tai tuos žmones laukia 
didelė bausmė už jų tokį ne
gražų darbą.

—Pasaulio Vergas.

gos komunistų organo garbin-l 
tojas, ėmė lakstyti gatvėmis, 
šaukdami visus susirinkti komr 
panijos miške gruodžio 1 d. ir 
eiti dirbti. . . < ’

Unijos, lokalui No. 521 nieko 
kito neliko daryti, kaip eiti pi- 
kietuoti ir • įspėti angliakasius, 
knd kompanijos miške šaukia-1 
mas susirinkimas yra nelegalis,j 
vien tiktai kompanijos agentų j h.allglj bllry ties Mickevičiaus

Neįvykdoma svajonė.
Jaunas raštininkėlis stovi

Šių metų rugsėjo 11 d., L y. 
kitą dieną po Kretingos polici
jos nuovados viršininko Grižo 
nušovimo, Kretingos apylinkės1 
gyventojas Kvasas rado lau
kuose prie kelelio ryšulėlį ban
knotų po HM) litų, išplėštų iš 
Lietuvos banko per Tau rages 
pučą. Kai1 kurie jų nuo lietaus 
buvo taip sumirkę, jog radėjas 
5ia pat juos numetė kartu su 
banko vartojama pinigams per
rišti popierine juostele. Tačiau 
vis tik pinigų jam dar liko 9,- 
000 litų, U^ tą sumą 
nusipirko namelius, o 
skolino ' kaimynams, 
mas vekselius.

radėjas

paimda-

staigų./ Patyrusi apie tokį 
Kvaso praturtėjimą vielos gy
ventoja našlė Bartkienė spalių 
-nėn. 12 d. pranešė 
Kretingos policijai, 
lama įtarę ’ Kva'są 
jos pinigus, kurie 
vyro buvę prieš 13 

Kvasas

apie tai 
bet skus- 

pasisavinus 
vdlionies 

metų kaž
kur* paslėpti. Kvasas taisęs 
>as Bartkienę stogą ir nebai
gs jo taisyti daugiau nebe
atėjo. Po to ji išgirdusi apie 
jo staigų pralobimą.

DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVĖS CHICAGOJE
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Užlaiko viską dėl namų
TAIPGI 

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

MUZIKOS SKYRIAI
Yra pilnai aprūpinti su didžiausiu pasirinkimu 
parinkČiausių Amerikos muzikalių išdirbisčių

produktais

KIMBALL PIANAI
R. C. A. RADIOLAS

ATWATER KENT RADIOS ir tt.
Reikalaujanti bile muzikaliu daikto, buki

te tikri, kad tik šiose Lietuvių Krautuvėse ra
site geriausius daiktus už žemesnę kaina ir 
prieinamesnes išlygas. Taipgi mes užlaiky
dami patyrusius pianų ir radio mekanikus ir 
patarnavimo žmones, visuomet galime suteikti 
geresdj patarnavimų ir pilnų užganėdijimų 
kiekvienam. •

H

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS
M

STOFtS'

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St
Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, VedėjasM 
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' furnituREfor

šaukiamas tikslu organizuoti 
skebus, bet kad visi angliaka
siai turi eiti į U. M. W. of A. 
unijos svetainę 
man.

Pikietavimas 
džiuma unistų nuėjo į unijos 
svetainę, o miške susirinko tiki 
keli ku kluxai ir keli lenkai ir 
čmė laikyti “mitingą”. Bet ke
liems geriems unistams atėjus 
ir paaiškinus, kad unijos susi
rinkimas yra unijos svetainėj, 
o ne čia, miške, ir kkd čia yra 
tik kompanijos agentų susirin
kimas, ir tie keli unistai, kurie 
buvo per klaidą užklydę į miš
ką, nežinodami, kad susirinki
mas yra unijos svetainėje, kom-l 
panijos agentus apleido, nuei
dami į svetainę, o miške palik
dami tik kelis k’u kluxus, kurie, 
neturėdami ką veikti, irgi pas
kui atėjo į svetainę.

Unijos susirinkime kalbėjo 
2-ro distrikto organizatorius ir

savo susirinki-

pavyko ir di-

namais Kaune ir sako:
— O gali būt už kokių dviejų 

trijų dešimčių metų ir man, 
pakabins tokią iškabą prie du
rų tų narnų, kur aš paskutinę 
savo dieną gyvensiu, kaip Mic
kevičiui.
. —Taip, būtinai. Tik tos iš
kabos turinys, bus kitoks.

—O koks?
—Trumpas: Išnuomojama

du kambariai, sužinot pas sar
gą.

Kretingos kriminalėj polici
joj Kvasas tačiau pareiškęs, 
kad pinigus radęs aukščiau 
minėtomis aplinkybėmis. Kva
sas už svetimų pinigų pasisa
vinimą šaukiamas tiesom GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

■

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

<604 So. Paillna St, CMcsm, III.

Gydytojas rekomenduoja Karštą 
Bulgarišką Žolių (Kraujo) arbatą 
dėl prašahnimo slogų.

Bulgariška Žolių QCrauj°) arbata 
prašalina 'Reumatizrųą, užkietėjimą. 
Kepenų, Inkstų ir Skilvio trubelius 
ir padaro turtingų ir riebų kraujų.

Reikalaukit savo vaistininko tik
ros Bulgariškos Žolių (Kraujo) Ar
batos. 75c. ir $1.25.

PASTABA: Didelės šeimynos tu
rėtų didelį šeimynos pakelį žiemai. 
Atsiųskit $1.25. Adresuokit man 
H. H. Von Schlick, President, 100 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

The Foreman Banks

Šis Parankus Bankas
Kviečia Jumis

Jus čia rasite malonius vyrus kurie kalba jūsų pri
gimta kalba, ir pagelbės jums atlikti visus reikalus. 
Jie pagelbės jums taupinime pinigų ir daryme in- 
vestmentų.
Jie nusiųs jūsų pinigus j seną jūsų tėvynę.
Kuomet tiktai jums reikės bankinio patarimo, jie 
maloniai patars ir pagelbės jums.
Bankas randami pačiame viduryje yidurmiesčio — 
labai paranku prie visokių gatvekarių ir elevatorių, 
šis senas ir stiprus' bankas jau 65 metus pasek
mingai auga. *
Atsilankykit greit ir susipažinkite. Musų patarna
vimas yra greitas. Musų patarimas geras. Musų 
bankas saugus ir stiprus.

“Didelė, draugiška jstaiga, kur 
dvasia yra demokratinė ir joje 

malonu daryti biznj.”

The Foreman National Bank 
The Foreman Trust and Savings Bank

La Salto and Wmhingt<m Street*, Chfcayo

Resources Esceed 100 Million Dollars

Jūs taipgi atrasite, kad 
LUCKY STRIKES suteikia
didžiausio smagumo — Švel
nūs ir Malonūs, puikiausi 
cigaretai, kokius tik kada 
esate rūkę. Padaryti iš pa- 
rinktiniausių rūšių tabako, 
tinkamai išsistovėjusio ir la
bai gabiai sumaišyto; o apart 
to, yra dar ir specialia proce
sas - “IT’S TOASTED” - 
ir nei jokio .šiurkštumo, nei 
mažiausio kirpimo lūpų bei 
liežuvio.
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TONY LAZZERI
1 žymus Žvaigžde New' Yorko 
Yankees Baseball Tymo, rašo:

dienai“Po sunkiai įtempimo 
beisbolo darže, žmogui 
protiškai ir kūniškai atsiliuo- 
suoti. Aš atsiliuosuoju, rūkyda- t 
mas Lucky Strike cigaretus. Aš 
rūkau jų vieną, du, tris, ir jie 
man patinka

reikia

SMETONOS

It’s toastec
Nei Jokio Gerklės Erzinimo Nei Jokio Kosulio
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KORESPONDENCIJOS
mą 
kam.;
Alpins) 1

d’.ci)’
$1.01 už

Ji sutinka mokėti 
(teisingi:.!!,

darbinin- 
streiklau- rodė, kad ši kova yra sunki ii

du unijos viršininkai, kurie nu- KLAIPĖDA

Ratine, Wis
Gruodžio 4 d., 3 vai. po pie

tų, įvyko SLA. 100 kuopos 
prieŠ-metinis susirinkimas dvy
liktos gatvės svetainėje. Suly
ginus su kitais susirinkimais, 
šis buvo skaitlingas nariais. 
Išrinkta nauja valdyba 1928 
melams iš šių ypatų: pirm. J. 
H. Philip, pagelbininku S. Mo
ckus, finansų rast. Antanas 
Pakšys, iždininku Mykolas Vi
jūnas, užrašų raštininku M.

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko
Kftip “Vilnies” skaitytojas ban

dė kompanijai pagelbėti lau
žyti angliakasių streikų.

. — Soman 
kuri yra di-

v • • 
ŠIOJ

su-
ir

r.ka'e —; varginga; anglių kompanijos 
ikams ir deda visas pastangas, kad su- 
pakirstos’laužyti angliakasių U. M. W.

y. of A. uniją ir ant visados pa
tonų pikiais

Darbininkai (t.
streiklaužiai) gali turėti unija,: vergtai angliakasius; todėl ir 
tik ne U. M. W. of A. Jo- Soman Shaft Coal Co. stvėrė- 
sios turi išsižadėti ir gali pri- si tokių gudrių priemonių su- 
klausyti tik tokiai “unijai”, 
ria leis pati kompanija ir

Tauragės sukilimo atgarsiai? Peoples Furniture Co

jaunuolių pa- 
aprašymu pasiųsti 
dėl patalpinimo i 

numerį.
nariu i lan- 
manoma po 

programė- 
; išpildys .jaunuoliai.

leksandra Zičkienė ir K. Kisie- 
lis, organizatoriais Stasys Mo
ckus ir Ona Šimonienė.

Susirinkimas praėjo ramiai, 
daugiausiai tartasi apie busian
ti koncertą gruodžio 11 d„ Tur- 
ner Hali, kuriame programą 
pildys S. Mihvaukee jaunimas. 
Nutaria aprašyti kuopos isto
riją ir nuėmus 
veikslus su 
į “Tėvynę”
specialį “Tėvynės”

Del pritraukimo 
kyma susirinkimų 
susirinkimo turėti 
liūs, kuriuos

Ateinantiems 1928 metams 
SLA. 100 kuopa turės tvirtą 
kaip mūras valdybų; visi virš 
pažymėti nariai yra rimti-, seni 
SLA. darbuotojai. Tiktai to
kiems veikėjams ir priklauso 
vadovavimas SLA. 190 kuopos 
Yra vilties iš jų sulaukti gerų 
pasekmių labui SLA.

— Kasparaitis.

FORTAGE, 
Shaft Coal Co 
džiausią anglių kompanija 
apielinkėj, turinti čia tris 
syklas, sumanė pabandyti 
ardyti angliakasių vienybę
tuo sulaužyti patį angliakasių 
streiką, kad galėjus savo ka
syklas atidaryti* “open shop” 
pamatais ir, žinoma, mokant 
.nukapotą algų pralaimėjusiems 
angliakasiams. Bet kompani
jos pastangos nuėjo niekais, 
nes pasirodė, kad angliakasiai 
era gudresni už kompanijų ir 
?ra griežtai nusisprendę tęsti 
.treika iki jis nebus pilnai lai
mėtas. įdomu tai, kad kompa
nijai laužyti streiką bandė pa- 
elbėti vienas vietos lietuvis 
\ P., uolus “Vilnies“ skaitytų- 
as, kuris, kaip įmanydamas 
zeikia “Naujienas” ir “Kelei- 
.į” kaipo “burzuaziškus”, kapi- 
.distiŠkus” laikraščius!

Cleveland, Ohio
Ne kartą “Dirvoj” man teko 

matyti visokius • užsipuolimus 
ant ristiko K. Požėlos. “Dir
vos“ 47 num. tūli Mažeika ir 
Butkus iš Pietų Amerikos sako, 
kad esą- gerai, kad Komaras 
taip ’su Požėla pasielgė, nes to 
jam ir reikią.

Bet jeigu ne 
šiandie nebūtų 
lietuvių ristikų. 
nepradėjo kelti

ir

Ta kompanija susirado 
<elis agentus tarp vietinių 
luxų, kuriuos paleido i gatvę 

eurstyti silpnesnius unistus ei- 
J dirbti. už nukapotas algas, 
tai, girdi, kompanija atidary- 
ianti kasyklas ir jie dirbsią 
asdie. Keletą silpnadvasių jie 
asigavo ir lapkričio 29 d. jie, 
. y. keli kukluxai, poras lenkų 
:• minėtas lietuvis, “Vilnies” 
kaitytojas, gatvėje atlaikė mi- 
ingą ir nutarė ant rytojaus, 
apkričib 30 d., vėl susirinkti, 
šrinkti “scale” komitetą ir ei- 
i pas Samon Shaft Coal Co. 
-iršininkus daryti kontraktą 
ei gryžimo Į darbą, t
Ant rytojaus vėl susirinko tie 

»atys ku kluxai ir tie kėli silp- 
ladvasiai ir išrinko komitetą, į 

’:urį be k u kluxų įėjo ir mi
nėtasis lietuvis. Visas tas “ko
mitetas” nuėjo pas kompanijos 
.uperintendentą, kuris juos pri
zmė su išskėstomis rankomis. 

Gal dar ir po buržuazinį cigarą 
ižfundijo už tokį aklą kapita- 
istams tarnavimų.

Kompanija šitai naujai skebų 
aldvbai davė sekamą pasiūly

sau
ku

ku-! ardyti angliakasių vienybę ir 
jo- sunaikinti pačia unijų. Bet jai 

suos agentai; mokestis galės mo-! nepavyko, kaip nepavyks ir ki- 
kėti tik tai unijai, o ne U. M.-toms kompanijoms visos jų pa- 
W. of A. Algų sutartį kompa-’ stangos sunaikinti unija. Kiek* 
nija pasirašys tik su tuo ske-^ vienas kalbėtojų patarė nesi- 
bų komitetu, o ne U. M. WJ stverti tokių darbų, kaip kad 
of A. 2-ru distriktu. Kompa-'1 darė tie keli klaniečiai ir musų 
nijos viršininkai tam skebų ko-,’tautietis su keliais lenkais, ku- 
mitetui dar pridūrė: “Eikite* rie bandė suardyti streikierių 
šiandie' namo, < 
vai. ryte sušaukite mitinga ant 
kompanijos < žemės, parke, ir, 
praneškite musų gerų pasiuly-l 
mą, o mes tuo jaus atidarysime!
kasyklas”.

K u kluxal, I 
jonys ir musų tautietis, Chica-; kais, paliko ant toliaus. 
gos komunistų organo garbin-! 
tojas, ėmė lakstyti gatvėmis, 
šaukdami visus susirinkti komr 
panijos miške gruodžio 1 d. ir 
eiti dirbti. . c '

Unijos lokalui No. 521 nieko 
kito neliko daryti, kaip eiti pi- 
kietuoti ir • įspėti angliakasius, 
kad kompanijos miške šaukia-j 
mas susirinkimas yra nelegalisJ 
vien tiktai kompanijos agentų į 
šaukiamas tikslu organizuoti į 
Lkebus, bet kad visi angliaka
siai turi eiti į U. M. W. of A. 
unijos svetainę savo susirinki
mam

Pikietavimas pavyko ir di
džiuma unistų nuėjo į unijos i 
svetainę, o miške susirinko tik j 
keli ku kluxai ir keli lenkai ir 
čmė laikyti “mitingų”. Bet ke
kėms geriems unistams atėjus 
ir paaiškinus, kad unijos susi
rinkimas yra unijos svetainėj, 
o ne čia, miške, ir k&d čia yra 
tik kompanijos agentų susirin
kimas, ir tie keli unistai, kurie 
buvo per klaida užklydę į miš
kų, nežinodami, kad susirinki
mas yra unijos svetainėje/ kom-Į 
panijos agentus apleido, nuei
dami į svetainę, o miške palik
dami tik kelis k’u kluxus, kurie, 
neturėdami ką veikti, irgi pas
kui atėjo į svetainę.

Unijos susirinkime kalbėjo 
2-ro distrikto organizatorius ir

o rytoj kaip 10’ vienybę ir sunaikinti jų unijų.

: Streikieriai yienbalsiai nuta- 
i rė laikytis kuodidžiausioj vie- 
i nybėj iki nugalės savo priešą 
— anglių trusta. Streiklaužius 

1 gi organizatorius — klaniečius 
kcii lenkų parapi-lir mu.sų tautietį su keliais len- 

x ’ ‘ ‘ . Bet
jeigu šis streikas bus laimėtas 
ir U. M. W. of A. unija gy
vuos, tai tuos žmones laukia 
didelė bausmė už jų tokį ne
gražų darbą.

—Pasaulio Vergas.

žių metų rugsėjo 11 d., t. y. 
kitą diena po Kretingos polici
jos nuovados viršininko Grižo 
nušovimo, Kretingos apylinkės 1 
gyventojas Kvasas rado lau
kuose prie kelelio ryšulėlį ban
knotų po 100 litų, išplėštų iš 
Lietuvos banko per Tauragės 
pučų. Kai* kurie jų nuo lietaus 
buvo taip sumirkę, jog radėjas 
Ha pat/juos numetė kartu su 
banko vartojama pinigams per
rišti popierine juostele. Tačiau 
vis tik pinigų jam dar liko 9,- 
000 litų. Už tų sumų 
nusipirko namelius, o 
skolino kaimynams, 
mas vekselius.

radėjas

paimda-

staigų

buvo pirmiau

pavieniar nors 
surengę kokias

Požėla, tai 
tiek daug 
.oi Požėla 

lietuvių vardų
tarp svetimtaučių, tai daugelis 
musų sportininkų vadinosi vie
ni rusais, kiti lenkais, treti gal 
ungarais ir tt. Bet kai pamatė, 
kad Požėla yra gerbiamas netik 
lietuvių, bet ir kitų tautų, tai 
ir kiti sprotininkai pradėjo kai 
akli katukai iš maišo lysti ir 
lietuviais vadintis.

Kas ta sportų paskleidė tarp 
Clevelando lietuvių? Ar Cleve- 
landc lietuviai 
užsiinteresavę B 
kia draugystė 
asmenys buvo 
ners ristynes?
žinojo kas yra tos rtstynės ir 
kas jose veikiama iki neatva- 
žiavi K. Požėla su A. Vidžių ir 
nesurengė ristynių. Nuo to lai
ko tik ir atsirado daug to 
sporto mylėtojų, kurie ir dabar 
nepraleidžia nė vienų ristynių. 
Atsirado daugelis ir tokių, ku
ri?* ir ristikais nori vadintis. 
Taigi ne kas kitas; kaip Požė
la praminė takų ristynėms ir 
patiems ristikams.

O betgi daugumas lietuvių 
ristikų visaip Požėlą šmeižia ir 
save vadina čempionais, nors 
su Požėla taip bijo ristis, kaip 
žiemų į šaltų vandenį 
bijo, kad įlindus ledas 
tv

Mes neturėtumėm

listi, — 
neužšal-

Požėlą 
šmeižti, bet turėtumėm jį ger
bti už pravedimų kelio visiems 
ristikams ir privertimą juos 
vadintis lietuviais.

— Viską Matęs.

Nupuolė nuo porčių
Frankis Vervanskis nupuolė 

nuo antro aukšto gonkoš. Su
daužyta galva ir perskelta lupa. 
Nugabentas j 
ninę.

Vervanskis 
žiaus, gyvena 
port Street,
gruodžio 5 dieną.

Community ligo-

yra 51 metų am- 
adresu 1818 Ali- 
Nelaimė atsitiko

Patyrusi apie tokį 
Kvaso praturtėjimų vietos gy
ventoja našlė Bartkienė spalių 
men. 12 d. pranešė 
Kretingos policijai, 
dama įtarę' Kva'są 
jos pinigus, kurie 
zyro buvę prieš 13 
kur* paslėpti.
>as Bartkienę stogą ir nebai
gęs jo taisyti daugiau nebe
atėjo. Po to ji išgirdusi apie 
jo staigų pralobimą.

apie tai 
bet skus- 

pasisavinus 
valionies 

metų kaž-
Kvasas taisęs

Neįvykdoma svajonė.
Jaunas raštininkėlis stovi 

draugų būry ties Mickevičiaus 
namais Kaune ir sako:

—O gali būt už kokių dviejų 
trijų dešimčių metų ir man, 
pakabins tokių iškaba prie du
rų tų namų, kur aš paskutinę 
savo dienų gyvensiu, kaip Mie

Kretingos kriminalėj polici
joj Kvasas tačiau pareiškęs, 
kad pinigus radęs aukščiau 
minėtomis aplinkybėmis. Kva
sas už svetimų pinigų pasisa
vinimo šaukiamas tiesom

H
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LIETUVIU KRAUTUVĖS CHICAGO J E

Užlaiko viską dėl namų
TAIPGI 

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDU IŠDIRBĖJAI

MUZIKOS SKYRIAI
Yla pilnai aprūpinti su didžiausiu pasirinkimu 
parink&ausių Amerikos muzikalių išdirbisčių 

produktais

KIMBALL PIANAI
R. G. A. RADIOLAS 

ATWATER KENT RADIOS ir tt.
Reikalaujanti bile muzikaliu daikto, buki

te tikri, kad tik šiose Lietuvių Krautuvėse ra
site geriausius daiktus už žemesnę kaina ir 
prieinameHneH Taipgi mea užlaiky
dami patyrusius pianų ir radio inekanikus ir 
patarnavimo žmones, visuomet galime suteikti 
geresAj patarnavimą ir pilną užganėdijimą 
kiekvienam. •

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS
H
H TW0 LARGEstor^

H

N
4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St

Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, VedėjasN (įxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS

Tei. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

<604 So. Paallna St, CMcago, III.

It’s toasted

m

. —Taip, būtinai. Tik tos iš
kabos turinys, bus kitoks.

—O koks?
—Trumpas: Išnuomojama

du kambariai, sužinot pas sar
gą.

Gydytojas rekomenduoja Karštą 
Bulgarišką Žolių (Kraujo) arbatą 
dėl prašalinimo slogų.

Bulgariška Žolių (Krauj°). ar.bata 
prašalina 'Reumatizmą, užkietėjimą. 
Kepenų, Inkstų ir Skilvio trubeliua 
ir padaro turtingą ir riebų kraują.

Reikalaukit savo vaistininko tik
ros Bulgariškos Žolių (Kraujo) Ar
batos. 75c. ir $1.25.

PASTABA: Didelės šeimynos tu- 
rėlų didelį šeimynos pakelį žiemai. 
Atsiųskit $1.25. Adresuokit man 
H. H. Von Schlick, President, 100 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

TONY LAZZERI
įžymus Žvaigždė New' Yorko 
Yankees Baseball Tymo rašo:

"Po sunkiai įtempimo 
beisbolo darže, žmogui 
protiškai ir kūniškai atsiliuo- 
suoti. Aš atsiliuosuoju, rūkyda- t 
mas Lucky Strike cigaretus. Aš 
rūkau jų vieną, du, tris, ir jie 
man patinka”

dienai 
reikia

The Foreman Banks

Šis Parankus Bankas 
Kviečia Jumis

Jųh čia rasite malonius vyrus kurie kalba jūsų pri
gimta kalba, ir pagelbės jums atlikti visus reikalus. 
Jie pagelbės jums taupinime pinigų ir daryme in- 
vestmentą.
Jie nusiųs jūsų pinigus j seną jūsų tėvynę.
Kuomet tiktai jums reikės bankinio patarimo, jie 
maloniai patars ir pagelbės jums.
Bankas randasi pačiame viduryje vidurmiesčio — 
labai paranku prie visokių gatvekarių ir elevatorių, 
šis senas ir stiprus' bankas jau 65 metus pasek
mingai auga. *
Atsilankyki t greit ir susipažinkite. Musų patarna
vimas yra greitas. Musų patarimas geras. Musų 
bankas saugus ir stiprus.

•‘Didelė, draugiška jstaiga, kur 
dvasia yra demokratinė ir joje 

„ malonu daryti biznį.”

The Foreman National Bank 
The Foreman Trust and Savings Bank

La Salia and Wa*hington Street*, Chicago

Resources Exceed 100 Million Dollarsar

Jūs taipgi atrasite, kad ( 
LUCKY STRIKES suteikia 
didžiausio smagumo — Švel
nūs ir Malonūs, puikiausi 
cigaretai, kokius tik kada 
esate rūkę. Padaryti iš pa- 
rinktiniausių rūšių tabako, 
tinkamai išsistovėjusio ir la
bai gabiai sumaišyto; o apart 
to, yra dar ir specialia proce
sas - “IT’S TOASTED” - 
ir nei jokio .šiurkštumo, nei 
mažiausio kirpimo lūpų bei 
liežuvio.

AIMI &

PADARYTI IŠ
TABAKO DERLIAUS

SMETONOS

Nei Jokio Gerkles Erzinimo Nei Jokio Kosulio
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(korespondencijos
Ručine, Wis

Gruodžio 4 d., 3 vai. po pie
tų, Įvyko SLA. 109 kuopos 
prieš-metinis susirinkimas dvy
liktos gatvės svetainėje. Suly
ginus su kitais susirinkimais, 
šis buvo skaitlingas nariais. 
Išrinkta nauja valdyba 1928 
melams iš šių ypatų: pirm. J. 
H. Philip, pagelbininku S. Mo
ckus, finansų rast. Antanas 
Pakšys, iždininku Mykolas Vi
jūnas, užrašų raštininku M. 
Kasparaitis, iždo globėjais A- 
leksandra Zičkienė ir K. Kisie- 
lis, organizatoriais Stasys Mo
ckus ir Ona Šimonienė.

Susirinkimas praėjo ramiai, 
daugiausiai tartasi apie busian
ti koncertą gruodžio 11 d„ Tur- 

, kuriame programą 
Mihvaukee jaunimas, 

aprašyti kuopos isto-
nuėmus jaunuolių pa

su aprašymu pasiųsti 
dėl patalpinimo i 

numerį.
nariu i lan- 
manoma po 

pfogramė-

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko
Kaip “Vilnies” skaitytojas ban

dė kompanijai pagelbėti lau
žyti angliakasių streiką.

pildys S 
Nutarta 
riją ir 
veikslus
į “Tėvynę 
speciali “tėvynės”

Del pritraukimo 
kymą susirinkimų 
susirinkimo turėti
bus, kuriuos išpildys .jaunuoliai.

Ateinantiems 1928 metams 
SI.A. 100 kuopa turės tvirtą 
kaip mūras valdybą; visi virš 
pažymėti nariai yra rimtu, seni 
S LA. darbuotojai. Tiktai to
kiems veikėjams ir priklauso 
vadovavimas SLA. 190 kuopos 
Yra vilties iš jų sulaukti gerų 
pasekmių labui SLA.

— M. Kasparaitis.

Cleveland, Ohio

tai 
daug 

Požėla 
lietuvių vardą

ir
Požėla, 
tiek

buvo pirmiau 
sportu? Ar ko- 
ar nors pavieni 
surengę kokias 
Daugelis ir ne-

Ne kartą “Dirvoj” man teko 
matyli visokius • užsipuolimus 
ant ristiko K. Požėlos. “Dir
vos” 47 num. tūli Mažeika ir 
Butkus iš Pietų Amerikos sako, 
kad, esą gerai, kad Komaras 
taip su Požėla pasielgė, nes to 
jam ir reikią.

Bet jeigu ne 
šiandie nebūtų 
lietuvių ristikų. 
nepradėjo kelti
tarp svetimtaučių, tai daugelis 
musų sportininkų vadinosi vie
ni rusais, kiti lenkais, treti gal 
ungarais ir tt. Bet kai pamatė, 
kad Požėla yra gerbiamas netik 
lietuvių, bet ir kitų tautų, tai 
ir kiti sprotininkai pradėjo kai 
akli katukai iš maišo lysti ir 
lietuviais vadintis.

Kas tą sportą paskleidė tarp 
Clevelando lietuvių? Ar Cleve- 
lando lietuviai 
užsiinteresavę 
kia draugystė 
asmenys buvo 
ners ristynes?
žinojo kas yra tos ristynės ir 
kas jose veikiama iki neatva- 
žiavi K. Požėla su A. Vidžių ir 
nesurengė ristynių. Nuo to lai
ko tik ir atsirado daug to 
sporto mylėtojų, kurie ir dabar 
m praleidžia nė vienų ristynių. 
Atsirado daugelis ir tokių, ku
rie* ir ristinais nori vadintis. 
Taigi ne kas kitas,- kaip Požė
la praminė taką ristynėms ir 
patiems ristikams.

O betgi daugumas lietuvių 
ristikų visaip Požėlą šmeižia ir 
save vadina čempionais, nors 
su Požėla taip bijo ristis, kaip 
žiemą Į šaltą vandenį 
bijo, kad įlindus ledas 
bJ.

Mes neturėtumėm

listi, — 
ncužšal-

Požėlą 
šmeižti, bet turėtumėm ji ger
bti už pravedimą kelio visiems 
ristikams ir privertimą juos 
vadintis lietuviais.

— Viską Matęs.

Nupuolė nuo porčių
Frankis Vervanskis nupuolė 

nuo antro aukšto gonkoš. Su
daužyta galva ir perskelta lupa. 
Nugabentas į Community ligo-
ninę.

Vervanskis 
žiaus, gyvena 
port Street,
gruodžio 5 dieną.

yra 51 metų am- 
adresu 1818 Ali- 
Nelaimė atsitiko

mą: Ji sutinka mokėti darbinin- du unijos viršininkai, kurie nu- 
streiklau- rodė, kad ši kova yra sunki ii 

o: ska’e —'varginga; anglių kompanijos 
Liukams ir deda visas pastangas, kad su- 

$1.01 už toną pikiais pakirstos1 laužyti angliakasių U. M. W. 
anglies. Darbininkai (t. y. of A. uniją ir ant visados pa 

; todėl ir 
Jo-'Soman Shaft Coal Co. stvėrė-

kam.; (teisingiau

1 1L- : m . )’

(t.
:stre‘klaužiai) gali turėti uniją, j vergai angliakasius; 
tik ne t'. M. W. of A. <r~ 2 .... 22..2L 2 .2 1
sios turi išsižadėti ir gali pri-Jsi tokių gudrių priemonių su-: 
klausyti tik tokiai “unijai”, ku-: ardyti angliakasių vienybę ir

Bet jai

FORT AG E, Pa. — Soman 
Shaft Coal Co., kuri yra 
džiausią anglių kompanija 
apielinkėj, turinti čia tris 
syklas, sumanė pabandyti 
ardyti angliakasių vienybę 
tuo sulaužyti patį angliakasių 1 kompanijos 
streiką, kad galėjus savo ka
syklas atidaryti* “open sbop” 
pamatais ir, žinoma, mokant 
sukapotą algą pralaimėjusiems 
mgliakasiam 
jos 
nes 
v ra 
'ra

v • * šioj
ką
sn

iu

Bet kompani- 
pastangos nuėjo niekais, 
pasirodė, kad angliakasiai 
gudresni už kompaniją ir 
griežtai nusisprendę tęsti

.treiką iki jis nebus pilnai lai
mėtas. Įdomu tai, kad kompa
nijai laužyti streiką bandė pa- 
elbėti vienas vietos lietuvis 
\ P., uolus “Vilnies” skaitytu
os, kuris, kaip įmanydamas 
įeikia “Naujienas” ir “Kelei- 
.į” kaipo “burzuaziškus”, kapi- 
.rlistiškus” laikraščius!

Ta kompanija susirado sau 
<elis agentus tarp vietinių k u 
luxų, kuriuos paleido į gatvę 

eurstyti silpnesnius unistus ei- 
J dirbti. už nukapotas algas, 
tai, girdi, kompanija atidary- 
ianti kasyklas ir jie dirbsią 
asdie. Keletą silpnadvasių jie 
asigavo ir lapkričio 29 d. jič, 
. y. keli kukluxai, poras lenkų 
r minėtas lietuvis, “Vilnies” 
kaitytojas, gatvėje atlaikė įm
ingą ir nutarė ant rytojaus, 
apkričio 30 d., vėl susirinkti, 
švinkti “scale” komitetą ir ei- 
i pas Samon Shaft Coal Co. 
•iršininkus daryti kontraktą 
ei gryžimo Į darbą, t
Ant rytojaus vėl susirinko tie 

»atys ku kluxai ir tie keli silp- 
ladvasiai ir išrinko komitetą, į 
•:urį be k u kluxų įėjo ir mi
nėtasis lietuvis. Visas tas “ko
mitetas” nuėjo pas kompanijos 
.uperintendentą, kuris juos pri- 
mė su išskėstomis rankomis. 

Gal dar ir po buržuazinį cigarą 
ižfundijo už tokį aklą kapita- 
istams tarnavimą.

Kompanija šitai naujai skebų 
aldybai davė sekamą pasiūly

KLAIPĖDA

Tauragės sukilimo atgarsiai?

H

Peoples Furnitūra Co
rią leis pati kompanija ir jo- sunaikinti pačią uniją. Bet jai 
jįios agentai; mokestis galės mo-1 nepavyko, kaip nepavyks ir ki- 
kėti tik tai unijai, o ne U. M..toms kompanijoms visos jų pa- 
W. of A. Algų sutartį kompa- stangos sunaikinti uniją. Kiek- 
nija pasirašys tik su tuo ske- vienas kalbėtojų patarė nesi- 
bų komitetu, o ne U. M. WJ stverti tokių darbų, kaip kad 
of A. 2-ru distriktu. Kompa-1 darė tie keli klaniečiai ir musų: 
ni.jos viršininkai tam skebų ko-,'tautietis su keliais lenkais, ku- 
mitetui dar pridūrė: “Eikite1 rie bandė suardyti streikierių 
šiandie namo, o rytoj kaip 10; vienybę ir sunaikinti jų uniją, 
vai. ryte sušaukite mitingą ant 

< žemės, parke, irįj 
praneškite musų gerą pasiuly- Į 
mą, o mes tuoįaus atidarysime 
kasyklas”.

Streikieriai yienbalsiai nuta- 
i re laikytis kuodidžiausioj vie- 
: nybėj iki nugalės savo priešą 
i— anglių trustą. Streiklaužius 
1 gi organizatorius — klaniečius 

Ku kluxa'i, kui lenkų parapi-Įir musų tautietį su keliais len- 
jonys ir musų tautietis, Chica-įkais, paliko ant toliaus. Bet 
gos komunistų organo garbi n-Į 
tojas, ėmė lakstyti gatvėmis, 
šaukdami visus susirinkti kom* 
partijos miške gruodžio 1 d. ir 
eiti dirbti. ♦ .

Unijos lokalui No. 521 nieko 
kito neliko daryti, kaip eiti pi- 
kietuoti ir • įspėti angliakasius, 
kad kompanijos miške šaukia-i 
mas susirinkimas yra nelegalia,

siu metų rugsėjo 11 d., I. y. 
kitą dieną po Kretingos polici
jos nuovados viršininko Grižo 
nušovimo, Kretingos apylinkės1 
gyventojas Kvasas rado lau
kuose prie kelelio ryšulėlį ban
knotų po 100 litų, išplėštų iš 
Lietuvos banko per Tauragės 
pučą. Kai'kurie jų nuo lietaus 
buvo taip sumirkę, jog radėjas 
Šia pat juos numetė kartu su 
banko vartojama pinigams per
rišti popierine juostele. Tačiau 
vis tik pinigų jam dar liko 9,- 
000 litų. Uis tą sumą 
nusipirko namelius, o 
skolino kaimynams, 
mas vekselius.

radėjas

paimda-

staigų
Bet 

jeigu šis streikas bus laimėtas 
ir U. M. W. of A. unija gy
vuos, tai tuos žmones laukia 
didelė bausmė už jų tokį ne
gražų darbą.

—Pasaulio Vergas.

, Patyrusi apie tokį 
Kvaso praturtėjimą vietos gy
ventoja našlė Bartkienė spalių 
mėn. 12 d. pranešė 
Kretingos policijai, 
lama įtarę ’ Kvrfsą 
jos pinigais, kurie 
vyro buvę prieš 13
kur* paslėpti. Kvasas taisęs
>as Bartkienę stogą ir nebai
gęs jo taisyti daugiau nebe
atėjo. Po to ji išgirdusi apie 
jo staigų pralobimą.

apie tai 
bet skus- 

pasisavinus 
vėlionies 

metų kaž-
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DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVĖS CHICAGOJE

Užlaiko viską dėl namų
TAIPGI

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

MUZIKOS SKYRIAI
Yra pilnai aprūpinti su didžiausiu pasirinkimu 
parinkČiausiu Amerikos muzikalių iŠdirbisčių 

produktais

KIMBALL PIANAI
R. C. A. RADIOLAS 

ATWATER KENT RADIOS ir tt.
Reikalaujanti bile muzikalia daikto, buki

te tikri, kad tik šiose Lietuviij Krautuvėse ra
site geriausius daiktus už žemesnę kaina ir 
prieinamesnes išlygas. Taipgi mes užlaiky
dami patyrusius pianų ir radio inekanikus ir 
patarnavimo žmones, visuomet galime suteikti 
geresnį patarnavimą ir pilną užganėdijimą 
kiekvienam. >

Neįvykdoma svajonė.
Jaunas < raštininkėlis stovi 

vien tiktai kompanijos agentų j jraUgų būry ties Mickevičiaus 
šaukiamas tikslu organizuoti j namajs Kaune ir sako: 
skebus, bet kad visi angliaka
siai turi eiti į U. M. W* of A. 
unijos svetainę 
man.

Pi kieta v imas 
džiuma unistų nuėjo į unijos įevičiui. 
/■« t » XX4* 1 VA ZA WA 4 1 . 1 X r « » X... »X 1 » 4^1.

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMSM

H

•1

H 
K

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.
Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3iamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¥
savo susirinki-*

pavyko ir di-

—O gali būt už kokių dviejų 
trijų dešimčių metų ir man, 
pakabins tokią iškabą prie du
rų tų namų, kur aš paskutinę 
savo dieną gyvensiu, kaip Mic-

Kretingos kriminalėj polici
joj Kvasas tačiau pareiškęs, 
kad pinigus radęs aukščiau 
minėtomis aplinkybėmis. Kva
sas už svetimų pinigų pasisa
vinimo šaukiamas tiesom GARSINKITES “NAUJIENOSE”

svetainę, o miške susirinko tik 
keli ku kluxai ir keli lenkai ir 
čmė laikyti “mitingą”. Bet ke
kėms geriems unistams atėjus 
ir paaiškinus, kad unijos susi
rinkimas yra unijos svetainėj, 
o ne čia, miške, ir k&d čia yra 
tik kompanijos agentų susirin
kimas, ir tie keli unistai, kurie 
buvo per klaidą užklydę į miš
ką, nežinodami, kad susirinki
mas yra unijos svetainėje, kom
panijos agentus apleido, nuei
dami į svetainę, o miške palik
dami tik kelis k’u kluxus, kurie, 
neturėdami ką veikti, irgi pas
kui atėjo į svetainę.

linijos susirinkime kalbėjo 
2-ro distrikto organizatorius ir

. —Taip, būtinai. Tik tos iš
kabos turinys, bus kitoks.

—O koks?
—Trumpas: Išnuomojama

du kambariai, sužinot pas sar
gų*

t

Gydytojas rekomenduoja Karštą 
Bulgarišką Žolių (Kraujo) arbatą 
dėl prašalinimo slogų.

Bulgariška Žolių jJKraujo) arbata 
prašalina 'Reumatiznoą, užkietėjimą. 
Kepenų, Inkstų ir Skilvio trubeliut 
ir padaro turtingą ir riebų kraujų.

Reikalaukit savo vaistininko tik
ros Bulgariškos žolių (Kraujo) Ar
batos. 75c. ir $1.25.

PASTABA: Didelės šeimynos tu
rėtų dideli šeimynos pakelį žiemai. 
Atsiųskit $1.25. Adresuokit man 
H. H. Von Schlick, President, 100 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

<604 So. Pa.llna St, Chicago, UI.
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TONY LAZZERI

rašo

dienai
reikia

PADARYTI IŠ
TABAKO DERLIAUS 

SMETONOS

Įžymus Žvaigždė New* Yorko 
Yankees Baseball Tymo,

“Po sunkiai įtempimo 
beisbolo darže, žmogui 
protiškai ir kūniškai atsiliuo- 
suoti. Aš atsiliuosuoju, rūkyda- t 
mas Lucky Strike cigaretus. Aš 
rūkau jų vieną, du, tris, ir jie 
man patinka

The Foreman Banks

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo Nei Jokio Kosulio

Šis Parankus Bankas 
Kviečia Jumis

Jus čia rasite malonius vyrus kurie kalba jūsų pri
gimta kalba, ir pagelbės jums atlikti visus reikalus, 
jie pagelbės jums taupinime pinigų ir daryme in- 
vestmentų.
Jie nusiųs jūsų pinigus j seną jūsų tėvynę.
Kuomet tiktai jums reikės bankinio patarimo, jie 
maloniai patars ir pagelbės jums.
Bankas randami pačiame viduryje vidurmiesčio — 
labai paranku prie visokių gatvekarių ir elevatorių, 
šis senas ir stiprus4 bankas jau 65 metus pasek
mingai auga. *
Atsilankyki t greit ir susipažinkite. Musų patarna
vimas yra greitas. Musų patarimas geras. Musų 
bankas saugus ir stiprus.

“Didelė, draugiška ištaiga, kur 
dvasia yra demokratinė ir joje 

„ malonu daryti biznį.”

The Foreman National Bank 
The Foreman Trust and Savings Bank

La Salia and Wuhington Street*, Chicago

Resources 1 K?rceed 100 Million Dollars

Jūs taipgi atrasite, kad 
LUCKY STRIKES suteikia 
didžiausio smagumo — Švel
nūs ir Malonūs, puikiausi 
cigaretai, kokius tik kada 
esate rūkę. Padaryti iš pa- 
rinktiniausių rūšių tabako 
tinkamai išsistovėjusio ir la 
bai gabiai sumaišyto; o apart 
to, yra dar ir specialis proce
sas - “IT’S TOASTED” - 
ir nei jokio .šiurkštumo, nei 
mažiausio kirpimo lūpų bei 
liežuvio.
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KORUPCIJA POLITIKOJE

Jungtinių Valstijų senate jau apie metai laiko eina! 
kova dėl Krank L. Smith, kuris buvo išrinktas senato- ' 
rium iš Illinois valstijos, ir Vare, kuris buvo išrinktas j 
senatorium iš Pennsylvanijos valstijos. Tam tikra ko-1 
misija, su senatorium Reed priešakyje, padariusi tyri
nėjimų, surado, kad renkant Smith ir Vare buvo išleis
ta agitacijai pasibaisėtinos sumos pinigų ir vartojama 
kitokios neleistinos priemonės.

Kova prieš šitų korupcijų kolkas eina sėkmingai. 
Nei vienam, nei antram paminėtųjų senatorių iki šiol 
nepavyko užimti vietų senate. Senatui susirinkus šių 
savaitę, juodu buvo neprileistu prie priesaikos. Reikia 
manyti, kad toliaus senatas ir galutinai nutars pripa-; 
žinti jų išrinkimų neteisėtu. J

Bet ar tai daug pagerins politikos santykius Ame
rikoje, tai kitas klausimas. Kol kraštų valdo dvi parti
jos, kurių kiekviena yra grynai kapitalistiška, negali
ma nė tikėtis, kad rinkimuose nebūtų viršus tų, kurie 
turi daugiaus dolerių. Smith ir Vare suklupo tiktai dėl
to, kad juodu perdaug atvirai parsidavė pinigų mai
šams. x i

SAPNUOJA

Broliukai Marijonai, saldžiai sapnuodami, pasako-j 
ja, kad “visi — klerikalai ir fašistai“ esu šiandie nusi-l 
statę prieš socialistus. Bet jeigu tie “šventieji“ atmerks: 
akis, tai pamatys jų “visi” anaiptol nėra taip baisus.

Musų fašistai yra taip “galingi“, kad po gruodžio 
perversmo jie nedrįso net atvirai parodyti savo prita
rimų Lietuvos diktatoriams. “Didžiausias“ visipmusiš-1 
kių fašistų lyderis, J. O. Sirvydas, atsistojimu balsavo į 

už rezoliucijų, pasmerkiančių smetonininkų smurtų.
O klerikalai? Well, “naujosios eros“ pradžioje jie 

buvo drąsesni už fašistus. Keliuose viešuose susirinki-' 
muose jie turėjo drąsos priimti rezoliucijas, sveikinau-1 
čias Smetonų ir reikaJauti, kad smurtininkai “iššaudy
tų” socialistus. Bet nepraėjo nė pusės metų po ąitų 
“didvyriškų“ smarkavimų, kaip klerikalai jau ėmė de
juoti, paskui protestuoti, pagaliau — šaukti gvoltu, kad' 
smetonininkai vedų Lietuvą į pražūtį!

Akyvaizdoje .šitokių faktų, fašistų ir klerikalų 
smarkavimai mums visai neišųodo baisus.

Kaip gyvena Rusijos 
studentai. — Ką sako 
New Yorko laikraštis 
apie Voldemarą.

Jaunų komunistų laikraštis 
“Komsolskaja Pravda” aprašo, 
kaip Maskvoj gyvena 22,000 
studentų, štai kai kurių ben
drabučių aprašymas:

(loljanovo lindynėj (truščo- 
ba) gyvena 600 studentų. 'Mie
gojimui yra 115 lovų. Studen
tai sėdi ant lovų, nes nėra nė 
vienos kėdės. Duona ir balti
niai sudedama po lova. Atkak
li kova su blakėmis. Sienos 
beveik šlapios. Grindys ne
plautos beveik pustrečio mėne^ 
šio.

600 studentų tenka tik ke
lios praustuvės. Rytais apie pu
sė studentų i.švaikšėioja nesi- 
p rausę.

Visoj (loljanovo lindynėj 
randasi tik du taisomųjų kam
bariu. Naudotis galima lik vir
šutiniu, n s apatiniame lubos 
yra kiauros, tuo budo iš vir
šutinio kambario visi nešvaru
mai bėga į apatinį.

Maigūnų neduoda.
Studentų atsiliepimas:
“Mokytis čia negalima, mie

Chicago ja — paltu:
Metam* ___________________  $8.00
Pusei metą________________ 4 ••
Trims minėsimus__________ 2.50
Dviem mšnasiama l«6t
Vienam minėsiu! —____ .75

Chicagoje per neiiotojusi 
.Viena kopija..............  8c
Savaitei 18c
Minėsiu!_________ __ —___75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams---------------------------- _ $7J>0
Pusei metą 8.50 
Trims mėnesiams ~~  —  1.75 
Dviem mėnesiams   ____ — 1.25
Vienam minėsiu!______ ____ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuusei 
(Atpiginta)

Metams_ $8.50
Pusei metą______________ _ 4.10
Trims ininesiams 151
Pinigus reikia siąsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

game nenusirengę. šalta. Ban
dėme patys kūrenti. Nieko iš 
to neišėjo, nes pečiai suge
dę”.

Kelis karius, grįždami iš lek
cijų, studentai parbėgdavo be 
paltų ir sumušti. O tai todėl, 
kad jiems reikia pereiti Pok- 
rovo tilta, kuris yra žinomas 
kaipo chuliganų ir prasikaltė
lių lizdas. Geležiniuose tilto nar
veliuose miega būriai benamių 
vaikų. Kai kurie studentai ma
te, kaip naktį važiuojant trau
kiniui per tiltą, 'mieguisti vai
kai krinta l ant žemės nuo 47 
pėdų aukštumo.

Buvusiam Skorbiaščinsko vie
nuolyne randasi bendrabutis, 
kuris yra žinomas kaipo Gul
bės ežeras (Lebedinoje oze- 
ro). _ x

Sugadintame išeinamajame 
kambaryj randasi smirdanti pel
kė. Ji ir vadinasi Gulbės eže
ru. Su tuo ežeru pagalba di
delės skylės susisiekia vienas 
studentų kambarys. Skylę bu
vo bandoma užkišti visokiais 
skurliais, — nieko nepagelbė
jo*

Vila No. 17 randasi Timi- 
riazevoj mediniame name, ku
ris yra gerokai pakrypęs.

Dalis studentų gyvena pa

kraigėj, turi pakelti 16 laip
snių šalčius.

Vandenį geria iš šulinio, ku
ris kokiu tai būdu yra Sujung
tas su kanalizacijos K dūda, 
bet vilos studentai priprato ir 
geria. 1 ;

Kituose bendrabučiuose — Iii- 
jino, Plechanovo — toks pat 
paveikslas. Daugelis studentų 
po du miega siaurutėj lovoj.

1,500 studentų neturi nei to
kiom prieglaudos.

Pasirodo, kad Maskvos 'ben
drabučiuose, kurie yra paves
ti studentams, gyvena 10,000 
visai pašalinių žmonių. Jie vi- 
suk ir visuomet užima geres
nius kambarius, negu studen
tai. .

Tarp kitko, vieno studentų 
| bendrabučio visas antras auk
štas yra milicijos užimtas: mi
licija apgyvendino ten savo šei
mas.

Kad gauti geresnius kamba
rius, studentai yra priversti 
apsivesti. Apsivedei, tai. turė
si atskirą kambarį.

čerkasko bendrabutyj tokios 
vedybos priėmė katastrofinį po
būdį.

Kai kurie priviligijuoti stu
dentai užima po du kamba
rius, kuriuose gyvena jų tėvai, 
broliai ir bobutės.

Prie viso to “Komsolskaja 
Pravda“ dar priduria:

“Kas metai valdžia duoda 
Narkom prosui pinigus bendra
bučių taisyihui, bet bendrabu
čiais rūpinasi tokie žmonės, ku
riuos reikėtų su pagaliu vyti 

■ lauk”.
Su valgiu visai prastas rei

kalas: kad papietauti studen
tų valgykloj, reikia stovėti ei
lėj pusantros, o kartais ir dvi 
valandas. Kai kurie studentai 
pareiškė, jog pietų nevalgo jau 
antras mėnesis. Maitinasi sau- 

| su maistu.
Badauja ir veda ubagų gyve

nimų beveik visi studentai, iš
ėmus tik priviligijįlotuosius.

Studentai gyvena purve, su- 
sikimšę, beveik gatvėj.

Aprašęs visas tas baiseny
bes, jaunųjų komunistų laik
raštis stato klausimą: “Ar il
gai tokia dalykų padėtis gali 

tęstis?” * * *
Laikraštyj “New York Her- 

ald Tribūne” John Elliott apie 
Lietuvą rašo maždaug taip:

Lietuta pavadavo Turkiją 
kaipo “sergantis Europos žmo
gus”. Tautų Sąjunga turės su
sidurti su nemažais nesrųagu- 
mais, kad išlaikyti tos mažos 
buvusios kunigaikštystės ne
priklausomybę. ir palaikyti tai
ką Baltiko srityj, kur Rusija, 
Vokietija ir Lenkija su nekan
trumu laukia, kas bus su ta 
valstybėle padaryta. (Lietuvos 
silpnybe, kuri gundina jos stip
resnius kaimynus, vyriausia pa
reina nuo Voldemaro kvailybių. 
Tas kvailas ir atkaklus (pig- 
headed) universiteto profeso
rius beveik prieš metus užgrie
bė perversmo keliu valdžią. 
Nuo to laiko jis spėjo susipik- 
ti su visomis tautomis, kurios 
gyvena Lietuvos kaimynystėj. 
Beveik visa Lietuvos visuome
nė irgi yra nusistačiusi prieš 
jį, išėmus lik nedidelę karinin
kų kliką, kuri ir palaiko jį val
džioj..

Voldemaras vadovauja tauti
ninkų partijai, kuri šalyj tu
ri visai mažai pasekėjų. Dau
guma lietuvių yra kaimiečiai. 
Jie vienodai neapkenčia rusų 
bolševikus ir lenkų dvarponius. 
Bet "kaip ir rusų kaimiečiai, 
Lietuvos ūkininkai mažai te- 
paiso apie politiką ir pasiren
gę yra toleruoti bile valdžią, 
jeigu jiems tik nekliudoma ra
miai ir pelningai savo žiemę 
dirbti.

Lietuvos kaimiečiai buvo vi
sai indiferentiški, kai praeitų 
metų gruodžio mėnesyj Volde
maras su savo sėbrais nuvertė 
konstitucinę Sleževičiaus vald
žią. Vienok nuo fašistų įsiga
lėjimo gyvenimo sąlygos kai
miečiams pasidarė daug blo
gesnės. Pinigų nėra, paskolos 
sunkiai gaunamos, užsienio 
prekyba nupuolė. Lietuva eks

portuodavo į Vokietiją nemažai 
mėsos produktų. Politiniais su
metimais vokiečiai dabar at
sisako Lietuvoj mėsą pirkti. 
Kuomet už savo produktus Lie
tuvos kaimiečiai gauna 40% 
daugiau, negu prieš karą, tai 
už ūkio padargus jie turi mo
kėti 300% daugiau.

Užsienio politikoj Voldema
ras irgi nieko neatsiekė. Ka
dangi Klaipėdoj su vokiečiais 
pradėta netaktingai elgtis, tai 
Vokietija atsisakė su Lietuva 
sutartį pasirašyti. O ta sutar
tis Lietuvai yra labai svarbi. 
Santykiai su Lenkija niekuo
met nebuvo per daug draugiš
ki, bet dabar jie dar labiau pa
blogėjo.

Reikia skaityti paradoksu tą 
faktą, kad Voldemaras Lietu
voj persekioja komunistus, bet 
nežiūrint į tai, palaiko su Mas
kva neitralumo sutartį, kurią 
padarė Sleževičiaus valdžia? Tuo 
pačiu laiku Maskva yra tos 
orientacijos, kad legaliai Vil
nius Lietuvai priklauso.

Toliau Elliott primena Tau
ragės sukilimą, Rygos emigran
tus ir tą faktą, kad prieš Vol
demarą yra nusistatę net krik
ščionys demokratai, kurie ža
da referendumą boikotuoti. Prie 
tokių sąlygų, sako Elliott, fa
šistų valdžios padėtis yra abe
jotina. ■ — K. A.

4

Jurgis Savickis.

A. M. Benedictsen
[“L.“] Danų rašytojas Aage 

Meyjer Benedictsen mirė. Su
laukęs 61 metų mirė Kopenha
goje.

Kalbotyros mokslust ėjo, be 
Kopenhagos, dar Maskvoje, Var
šuvoje, Leipcige ir kitur. Jau 
Maskvoje jam teko susipažinti 
ne be su vienu “iš Lietuvos” ir 
paversti juos lietuviais.

Vėliau mokslo reikalais kelia
mo daug Europoje ir Azijoje, 
ypač studijuodamas mažų, pa
vergtųjų tautų būklę, arba ke
liaudavo į tas šalis, kur gyvęn 
davo kelios tautos ir susidary
davo mažumos.

1893 metais ir 1926 buvo lan
kęs studijos reikalais Lietuvą.

žinia apie mirtį, kiek pavė
lavusi, pasiekė mus tik šiandien.

Man iki šiol vis rodos, kad 
šis danas dar tebegyvas, taip 
žinia apie jo mirtį užklupo stai
ga, tarp įvairaus kasdieninio 
darbo. Tarytum vis dar tektų 
kalbėti, kaip apie esantį musų 
tarpe.

Kas buvo A. M. Benedictse
nas Lietuvai?

Tenka išsivaizduoti sau žmo
gų, lygiai prieš 30 metų atvy
kusį iš taip kultūringos Dani
jos į musų skurdžiują tuomet 
Lietuvą. Jo buvo keliaujama ne 
atsitiktinai, nebūta tai ir klai
dos. Jis atvyko tuomet į mus 
keliems mėnesiams apsigyventi, 
apsikasti, susipažinti su žmo
nėmis, su šalies praeitimi ir 
tuometine, mums tiek mizerna, 
politikos būkle.

Keleivio butą tiek drąsaus, 
kad taip jauno, jaunavedžio, ne- 
pabukštauta dar šiton šalin pa
sitelkti savo jaunoji žmona dar
bo padėti dirbti, žmona, gabi 
poetė (vėliau išvertusi daug 
musų dainų danų kalbon. Ir 
jos vertimai Skandinavijoje lai
komi iki šiol geriausi).

Keleivis iš anksto pasitiki šia 
nauja jam. šalimi. Jis atvyko 
tais metais, kad Lietuvai ano
je sienos pusėje, Prūsijoje, veik 
reųuiem buvo giedama, kaip 
greit beišnykstančiai tautai. 
Tegalima buvo rinkti tik tai, 
kas dera muziejui ir kas dar 
išgelbėti galima. Tokia buvo 
daugumos opinija. Bet Bene
dictsenas ir tenai, Prūsijoje, su
randa karštų Lietuvos žadin
tojų. Pirmiausia, Sauerveiną.

Nuo savo pirmos į Lietuvą į- 
keliayimo dienos, pamatęs šią 
skurdo Lietuvą, B. visgi sušun
ka “Atsibundanti tauta!”

Dėlto gal būt, kad kitur Eu
ropoje tuomet mažoms tautoms 
papūtė kaip ir pavasario vėjas. 
Dėlto, kad šitoji ūkininkų tau
ta dar tebekalbėjo savo Įstabią
ja senovės kalba, dainavo, ir 

visas šios tautos mintijimas 
buvo toks savotiškas, savas, be 
didesnių svetimų įtakų. Jį ža- 
vėte sužavėjo Lietuvos ir jos 
žmonių švelnumas, pakantru
mas, įsitikėjimas į ateitį.

Didelio temperamento žmo
gus, didelio iškalbingumo, gra
žiai pavaldąs^plunksną, jis, kaip 
koks įsimylėjęs jaunikis nuo vi- 
sos- širdies sudėjo poezijas sa
vo mylimajai, šiai naujai jo ap
tiktai šaliai. Tas iš svetur, iš 
kažkur atsidanginęs danas, jau 
tuomet prieš 30 metų, parašė 
pilną erudicijos, gražaus sti
liaus, didžiulę pustrečio šimto 
puslapių knygą ir pavadino ją: 
“Atsibundanti tauta” (kultūros 
paveikslai iš Lietuvos). Dabar 
ši knyga — bibliografinė rete
nybė. Jis buvo kaip ir koks 
“Aušros” atspindis tuomet da
nams.

Vėliau man besusitinkant da
nuose su jų veikėjais tekdąvo 
dažnai išgirsti, jog jie pažįsta 
Lietuvą iš Benedictseno knygos, 
ir tai tuo metu, kaip bendrai 
žinios apie Lietuvą buvo gan 
primityvios. Bet B. knyga su
darė jiems gerą toną, kurį ga
lėjo jie vėliau papildyti jau 
naujesnėmis detalėmis.

Jau susikurusią valstybę da
nas Benedictsenas rėmė, kuo 
galėjo svetur. Jis liūdėjo ir dėl 
Vilniaus. Bet ką jis dabar ga
lėjo padėti?

Juk jis anuomet buvo ją iš
pranašavęs prisikeliant tokiu į- 
sitikėjimu: “ši silpnutė būty
bė, vos beaįjleidžiant ūkininko 
sodybą, atsistojo, kaip koks naš
laitis prieš visą įkyrių klausi
mų eilę. Bet jis, atsiminęs sa
vo praeitį, joje suradęs tvirtos 
atramos, pakils ir sustiprės, 
kaip tik ji, ši pavergtoji tauta, 
įgys teisės plėsti, plėstis laisvai 
ir tobulėti. Bet šiam pasiekti 
bus reikalinga ilga ir patvari 
kova, neš pasaulis toks Jtvai" 
las ir rambus”

Taip baigė savo knygą tuo
met danas.

Užtat visai neatsitiktinai jis 
pavedė šią savo knygą kitam 
tuomet taip garsiam, lyg ko
kiam dvasios maestro Europo
je, Georgui Brandesui, kaip 
“ginančiam kilnumo ir tautiš
kumo sąvokas, visokio banalu
mo ir neestetiškumo priešui.“

Brandės jau vėliau įžangoje 
mano knygoje apie,Lietuvą y- 
ra rašęs šiuos žodžius: “Jei stip
riosios valstybės iš tikrųjų no
ri, kad Vilnius tektų Lietuvai, 
tai tik tuo gali, pilnai įvykti 
teisingumo aktas.”

ši knyga vėliau buvo išvers
ta anglų kalbon ir susilaukė, 
ypač šiaurės valstybėse gražios 
kritikos.

Gal būt vertėtų dabar pa
skelbti vienas kitas jo vėlesnių 
laiškų, rašytų man: “Aš esu 
Tamstai skolingas dar savo a- 
čiu už taip prašmatnų mano se
nos knygos išleidimą. Kiek 
Tamsta darbo šiton knygon bu
si idėjęs ir kaip T. turi jaustis 
patenkintas, tiek išlaikęs ir vis
gi nugalėjęs visas klintis. Tie
sa pasakius, aš kartkartėmis 
buvau beišsižadąs vilties, kad 
T. pasisektų su knyga! Tams
ta suteikei man didelio džiaug
smo gyvenime ir už tai T. tu
rėsi mano ačiū iki mano mir
ties?’

Vėliau jis dažnai rašydavo 
turėsiąs atkeliauti Lietuvon ir 
parašyti 11 knygos tomą apie 
dabartinę Lietuvą. Bet tai ne
įvyko.

Benedictsenas palieka, be abe- 
jimo daug draugų Lietuvoje.

Jei ši danų veikėją “rango” 
atžvilgiu tektų palyginti su ku
riuo musų senesnės kartos vei
kėju, tai jam,, be abejojimo; 
tektų “Aušrininko“ vardas, ho- 
noris causae. Aukščiausia, ką 
mes galėtumėme jam suteikti!

Jis ilgai liksis mumyse.

Redakcijos Atsa- 
? kymai

Dr. A. L. Grarcunui. — Ačiū. 
Matau, iš ko Tamsta švietiesi. 
Kaip gaila, kad nesi “pryoeris“ 
— visus savo griekus galėtume 
Tamstai išpažinti ir gal gau
tume atleidimą!
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelioniene, 1739 S. Salsted St.
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St., 
Dr. A. Montvidas, 1579 Milwauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St.
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, III.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskaš, 851 Hollins St. Baltimore, Md.
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Šiandie vakare, Naujienose, 
svarbus .LSS. Pildomojo Komi
teto susirinkimas.—Sekr.

LSS. 81 Kuopos 
Darbuote

Gruodžio 3 d. LSS. 81 kuopa 
Li uosy bes salėj laikė savo 
priešmetinį mitingą. Narių bet
gi susirinko nedaug. Kuopos 
raštininkas pranešė, kad jis 
nespėjęs nariams išrašyti atvi
ručių ir todėl patarė kuopos 
valdybos rinkimus nukelti į se
kamą susirinkimą. Nariai su 
tuo sutiko ir nutarė kitą mi
tingą šaukti atvirutėmis ir iš
sirinkti 1928 metams valdybą.

Kai kurie musų kuopos na
riai jau kelintas mėnuo nebeat
eina į mitingus ir gana toli at
siliko su mėnesinėmis duoklė
mis. Pasirūpinkite, draugai, 
atvykti j sekamą mitingą su
mokėti kuopai reikalingus mo
kesčius ir išsirinkti sekamiems 
metams valdybą.

Svarstant naujus sumany
mus, kuopa nutarė pasiųsti drg. 
K. Bieliniui užuojautos laiškelį 
jo sunkioje ligoje, sveikinti jį 
žiemos šventėmis ir įteikti jam 
10 dolerių dovanėlę.

81 kuopos nariai susidrauga
vo su Kipru Bieliniu anais me
tais, kada jisai Lietuvos Social- 
demokratų Partijos reikalais 
lankėsi Jungtinėse Valstijose. 
Drg. Bielinis yra dalyvavęs 
musų mitinge ir šiaip turėjęs 
ypatiškų pasitarimų bei pasi
kalbėjimų su kai kuriais musų 
kuopos nariais. Todėl ir dabar, 
kada Kiprą prispaudė sunki li
ga ir kada tuo pačiu laiku Lie
tuva pergyvena liguistą gyve
nimą, musų kuopos narių už- 
uojuta Kiprui yra didėlė.

—Koresp.

Chicagoj kalbės 
drg. Maurer

Gruodžio 18 d. laikys paskai
tą Chicagoj James H. Maurer, 
Pennsylvania Darbo Federaci
jos prezidentas ir miesto Read- 
ing tarybos narys. Jisai šią 
vasarą vadovavo vadinamai 
“darbininkų misijai”, važiavu
siai į sovietų Rusiją, susipažin
ti su tos šalies gyvenimo sąly
gomis.

Drg. Maurer’io paskaitos te
ma bus “Ką aš mačiau Sovietų 
Rusijoje”., Paskaita įvyks 
Temple Hali svetainėje, Marsh
field ir Van'Buren gg. Pradžia 
lygiai 2:30 po piet. Įžanga 35c.

Tos pačios dienos vakare 
Cook kauntės Socialistų Partija 
rengia drg. Maurer’ui bankie- 
tą, Baron’s restorane, 936 W. 
Roosevelt Road. Įžanga $1.00. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

LietuvisKontraktorius'
Suvedam tviesąs 1
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimoktji- 
rno.

Metropolitan Electric 
Shop

3215 W. 22nd Street 
Phuue Caaal 2591

...........  ———" ■■1 1
Eilinis No. 280

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 8959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

1 Knygius — A. Vilis, 2241 N. West-
i ern Avė., Chicago, III.
J Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

Debs’o gimimo vieta
Socialistų Partijos nacionalis 

ofisas (2653 Washington Blvd.) 
turi pagaminęs nabašninko Eu
gene V. Debs’o gimimo vietos 
paveikslus. Vienas paveikslas 
kainuoja 25 c., tuzinas —$2.00. 
Padaryta taip pat atvirutės su 
paveikslais: 30 c. už tuziną, 
$2.00 už šimtą.

Draugai, kurie nori turėti at
minčiai mirusiojo socialistų va
do tų paveikslų arba atviručių, 
yra prašomi kreiptis į partijos 
ofisą.

L. S.-D. P. Centro 
Komiteto nuta-

i rimas
Kauno “Socialdemokrate” pa

skelbta šitoks pranešimas “Par
tijos narių žiniai”:

“L. S.-D. Partijos Centro 
Komitetas, stovėdamas par
tijos politikos sargyboje kai
po vyriausias jos vykdoma
sis organas ir ryšy su įvy
kusiu Rygoje š. m. lapkri
čio 5 dieną lietuvių emgiran- 
tų suvažiavimu, šiuo praneša 
Partijos nariams, kad jis nė
ra įgaliavęs bent ką emigra
vusių partijos narių atsto
vauti Centro Komitetą arba 
Partiją ir daryti jų vardu 

bet kuriuos žygius.
“Kartu Centro Komitetas 

savo posėdy lapkričio 12 die
ną apsvarstęs susidariusią 
po jo narių J. Plečkaičio ir
J. Paplausko emigravimo už
sienin padėtį nutarė:

“Koį Lietuvos politinio gy
venimo sąlygos neleis Parti
jai normaliai vystyti savo 
darbuotės krašte, skaityti 
emigravusius J. Plečkaitį ir
J. Paplauską kaipo C. K-to 
narius suspenduotais savo 
pareigose.

“L. S.-D. Partijos Centro 
Komitetas”.

Aukos Lietuvos so
cialdemokratams
Įplaukos Lietuvos Socialde

mokratų Fondo Chicagos kuo
pos pastaruoju laiku buvo to
kios:

K. Sitavičius sumokėjo duok
lių lapkričio 18 d. ...... $10.00

A. D. aukavo .......   $5.00
Nuo prakalbų liko/.... $11.75

Viso $26.75
Pinigai, 267 litai, pasiųsti 

Lietuvon trečiadienyje, gruo
džio 7 dieną.

V. Poška, L.S.D. F.C.K. sekr.

Mes Mokam Cash

$70
Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III. 

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

Garsinkites Naujienose
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Harringtono kredi
torių domei

Generolas Edward H, White, 
kamb. 1202 105 \Vest Mon-
roe St., pamatęs “Drauge” ad
vokato Bronson’o skelbimą, 
kreipėsi pas p. J. J. Elias, Pre
zidentą I niversal State Bank, 
su prašymu padaryti vertimą 
iš paminėto skelbimo angliš- 
kon kalbon, kas ir buvo atlik
ta. ’l'aigi laiške iš gruodžio 3 
d., rašytame p. Elias, jis, Gen. 
\Vliite, sako, tarp kita ko, se
kančiai:

“Tamstos žiniai aš tuojau 
pasiunčiau nuorašą vertimo ir 
raštą Trustysui ir jis prižadėjo 
tą dalyką aptart stačiai su Re- 
leree Wean tikslu padaryti ga
lą kliudymui iš šalies adminis
travime to turto.

“Iš didelio skaitliaus žmonių, 
su kuriais aš esmi kalbėjęs sa
vo ofise, kreditoriai Harriug- 
tono, ir kurie kreipėsi pas Bron- 
son’ą iš priežasties paminėto 
skelbimo, aš sužinojau, kad 
Bronsonas tūluose atsitikimuo
se reikalavo iš kalno $50.00, o 
kituose atsitikimuose jis rei
kalavo 1% nuo ieškomų pinigų. 
1 ž tai jis žadėjo išieškot iš 
Harringtono paslėpto turto, ku
rio Trustee neturi; kad jis, 
Bronson, galis priverst Harring- 
tonų išmokėti reikalavimus 
nigais ir kad jis reikalauja pi
nigų pravedimui to reikalo.

“Aš taipgi suradau, kad ad
vokatas F. G. Sirttth išdavė kvi
tas už išleistus Harringtono 
vekselius su pažadėjimu išmo
kėjimo jų arba išdavimo serų 
V. S. Novaculite ar American 
Novaculite Companies; bet nors 
jjs turėjo tas notas gana ilgą 
laiką savo žinioje, jis neišdavė 
paminėtų Šerų arba ko kita.

“Aš manau, kad man uepri- 
seina gilintis į tą dalyką. Tam
sta tą lengvai suprasite.

“Tamsta atsiminsite, kad 
Bronsonas nėra pirmas advo
katas, koki Harringtonas turė
jo, ir kad llummel ir aš bu
vome kaip tik tokiais dalykais 
susidomėję.

“Aš pasitikiu L'cveik bile die
ną gauti iš Supreme Court iš 
Florida jo opiniją reikale, pa- 
liečiančiame Harringtono bylą, 
jo nagrinėjamą, ir tos opini
jos aš laukiu nuo pereito bir-

Kalbos apie streiką
Gatvekarių ir elevatorių dar

bininkų streikas, sakoma, bu
siąs paskelbtas ateinanti pir
madienį, jei kompanijos neduos 
patenkinančio darbininkams at
sakymo.

“N-nų” skaitytojai tur būt 
atmena, kad pereitą vasarą gat- 
vekari’ų darbininkai rengėsi 
streikuoti. Ilgainiui jie sutiko 
pavesti ginčą išspręsti Arbitra- 
cijos budu. Kompanija turėjo 
paskirti vieną teisėją iš savo 
pusės, unijos — kitą, o šie du 
pasirinkti trečią..

Unijos pasirinko teisėją Scan- 
lan, kompanija — Mcllraith. 
Teisėjas vėliau patiekė kompa
nijos atstovui surašą iš dešita- 
ties ypatų, kuinų kiekviena bu
vo priimtina darbininkams. Bet 
kompanija iki šiam laikui neda
rė nieko. Taigi darbininkai da
bar rengiasi streikai), kai kom
panija nieko nedaro. Elevato
rių darbininkai pritaria gatve
karių darbininkams.

$128.73 drabužiams
Chicagos’pirklybos butas pa

skelbė davinius tyrinėjimo, 
kiek kiekvienam chicagįiečiui 
atsieina, abelnai imant, jo dra
bužiai metuose. Sulig tų davi
nių pasirodo, kad vienam as
meniui drabužiai kainuoja 
$128.73 metuose. Vienok šei
mos bila departamentinei krau
tuvei, vidutiniai imant, siekia 
$515 metuose.

Skaitlinėmis, paremtomis par
davimu 294 departamentinėse 
krautuvėse, pasirodo, kad 1926 

metuose tose krautuvėse išpar
duota tavoro už 394 milionus 
dolerių. *,)«

Tolinus, vyrai sumokėjo mo
teriškiems drabužiams perei
tais metais 72 milionu dolerių, 
o sau, t. y.* vyriškiems drabu
žiams, išleido tik 32 milionu 
dolerių.

5 ir 10 centų krautuvės pa
darė apyvartos 20 milionu do
lerių. Namų rakandų chicagie- 
čiai išpirkę tais metais už 63 
milionus dolerių.

Kalba apie gatves
Chica’gos trafiko ir saugumo 

komisija, sakoma, artimoje at
eityje paimsianti svarstyti 
klausimą: ar paranku butų iš
leisti patvarkymą, sulig kurtuo 
tam tikromis gatvėmis .butų 
’eidžiama, tik vienon pusėn va
žiuoti, o kitomis — kiton? Tai

Sveikatos Dalykai
Kreivos vaikų kojos
Vaikų kojos pasidaro kreivos 

dėl dviejų priežasčių. Jos yra: 
angliška liga (rachitas) ir 
vaiko kojų į varginimas. •

Angliškoji liga kaime pasitai
ko rečiau, kaip mieste. Ji atsi
randa dėl stokos saulės, švie
sos ir dėl netinkamo valgio. Su
sirgusiam angliška liga vaikui 
kaulai pasidaro minkšti ir leng
vai linksta. Kojų kaulai mažiau 
tesulinktų, jei kojos nebūtų 
per daug įvarginamos.

Vietomis yra paprotys ųer- 
greit statyti vaikus ant kojų, 
kol jos dar nėra sutvirtėjusios. 
Manoma, kad tuo budu vaikas 
veikiau pradės stovėti. Gerai 
dar, jei vaikas stovi prie suo
lo ar prie lovos: kojytėm pa
vargus jis pats atsisės ant že
mės. Bet pasitaiko ir taip, kad 
vaikus įstato į tam tikras sto- 
vynes ar bėgynes; vaikas turi 
jose stovėti ar bėgioti visą lai
ką, negalėdamas atsisėsti. Jo 
kojytės pavargsta ir ima link
ti per kaulus ir sąnarius, ypač 
jeigu vaikas turi anglišką ligą, 
nors ir mažam laipsnyje.

Jokių stovynių ir bėgynių ne
reikia. Vaikas gali stovėt tik 
;iek, kiek jis nori ir kiek jo 
ėgos leidžia, čia negalima da

ryti vaikui jokios prievartos.

Rudens apavas
tkasle?etaoin shrdul shrdluu
Rudenį musų krašte labai šla

pia. Kadangi kojų sušlapimas 
labai kenkia sveikatai, tad ko
jų apavas turi liuti toks, kurs 

nepraleidžia drėgmės. Geriau
siai tinką tuo atžvilgiu kaliošai. ! 
Kaime kaliošai turi būti aukš
tesni, nes ten daugiau purvo.

Antrą vietą užima medinės 
klumpės (žąselės). Jos taip 
pat nepraleidžia vandens, bet 
nėra visai patogios dėl to, kad 
yra žemos ir dažnai prisisemia.

Batai kaime netinka: purve 
jie greit išmirksta ir sušlam
pa, kojos juose esti šlapios ir 
šąla. Kasdieninis batų sušlapi
mas ir jų džiovinimas batus la
bai gadina. Kas kita batai su 
kaliošais. Tai yra visų geriau
sias suderinimas. Įeinant į vi
dų kaliošus reikia palikt už du
rų, kad neįneštum purvo į trio- 
bą.

Blogiausias apavas yra vy
žos. Jose kojos šlampa ir šal
ta. žmonių sveikatos apsaugo
jimas reikalauja, kad vyžų dė
vėjimas rudenį turėtų būti 
draudžiamas visam krašte.

NAUJIENOS, Chicago, UI. \_______ __

ty-

Garsinkitčs Naujienose

šaukštą kiek- 
Jos nepadarys

ar- 
bu-

vartoti nežiu- 
jaučiatčs. Kiek- 

privalo turėti

visai nevaikščioti, bet sėdėti 
ba gulėti.
tinai

Jei 
ras, 
lauk,
kili tyru oru, galima išeiti pa
sėdėti lauke, bet tiktai ten, kur 
nėra vėjo.

'Kosint žmogus lovoje turi

Turint kraščio 
reikia gulėti lovoje, 
triobos oras švarus ir 
nereikia eiti iš triobos
Neturint tridbos su to-

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

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia rnank- 
štinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.”

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris

b .......i

iraeific and Atlantic Photo]

Pulk. Charles R. Forbes, bu
vęs direktorius Jungt. Valstijų 
veteranų biuro, už suktybes 
duodant kontraktus statyH li
gonines veteranams, buvo pa
kliuvęs dviems metams Laaven- 
voi’th, Kas., kalėjiman, iš ku
rio tik šiomis dienomis paši
lau; tavo.

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMŲ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptiekose—35c ir <5c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Mustcrole (lengves

nė forma) 35c. *Į Geresnis nei Muštai d Plaster.

priegalvių, arba sėdėti. Antklo
dė turi būti iki pat kaklo ir 
užeiti ant pečių. Rankos turi 
būti po antklode, kojos ir gu
lint apautos su kojinėmis. Ypač 
vaikus reikia daboti, kad nena
ši klostytų, bet taip pat reikia 
vengti ir juos perkaitinti.

Kosulys kenkia plaučiams, 
tranko, vargina juos. Del to 
reikia kiek galint slopinti sa
vyje kosulį ir neduoti jam pa- JįĮ 
sireikšti, kosėti reikia. tik tada, 
kada jau. niekaip susilaikyti ne
galima. Kosėti reikia kiek ga
lima tyliau. .

Kosintis žmogus visada turi 
būti sotus. Alkįmas didina ko
sulį. Del to kosintį žmogų rei
kia valgidinti 5-6 kartus ‘ per 
diena.

šitaip užsilaikant, kosulys 
dažnai pereina patš savaime, be 
jokių vaistų.

—Dr. J. žemgulys.

NAMO

GYVENIMAS
, Mėnesinis žurnalas
900 W. 52nd Street

Chicago, III.
Tel. Boulevard 3669

Didžiausias ir Puikiausias 
Jubilėjinis 

(metų sukaktuvių) 
GYVENIMAS 

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau.

Prenumerata metama 
Pusei metą 
Kopija

$2
$1

20c

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

LIETUVON
KALĖDOMS

Prisidėkite prie tuksiančių kurie važiuoja namo atlan
kyti savo namus per Kalėdas. Pasimatykit su senais 
draugais ir pažystamais reginiais.

SPECIALĖS EKSKURSUOS ANT ŠIŲ LAIVŲ:

Pennland Gruodžio 3 Olympic Gruodžio 9

Patogus persėdimas iš Cherbourg
į visas Europos dalis

Geras maistas Geras patarnavimas
Klauskite musų atstovo arba

Whito Star. Line Red Sfar Line ■
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.

127 So. State St., Chicago, III.

arba Antvverp
Mandagumas

• MOKYKLOS NURS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITĄ

Stiefel Furnitūrą Co.1!
Si

3214-16 We st 63rd St

SSĮiši

SS H°me
Visi Telefonai Prospect 1600

CHICAGO

želio. Matomai reikia kantru
mo tame reikale.”.

(Pasirašo)
EDVVARD H. WIUTE.

Halsted gatvės 
paroda

Rengkitės didžiausiai ir pui
kiausiai Halsted gatvės parodai 
istorijoje!

Halsted gatves praplatinimo 
apvaikščiojimas yra rengiamas 
ketvirtadieny, gruodžio 15 d., 
ir tas apvaikščiojimas žada bū
ti vienu didžiausių tos rūšies 
įvykių šioje apielinkeje.

Kad užtikrinus tą faktą, jo- 
gei paroda tikrai išeis įdomi ir 
daili,- parodos rengimo komite
tas nutarė leisti dalyvauti pa
rodoje tik tiem autams ir veži
mams, kurie bus pilnai deko
ruoti.

Daugelis civilių organizacijų 
ir pirklių; turinčių biznio įstai
gas Halsted gatvėje ir apielinkė 
je, lenktiniuojasi vieni su ki
tais primosime juogražiausio 
vežimo, ir visi spiečiasi paro
dai, idant laimėjus didžiulę mei
lės taurę, kuri bus įteikta užsi
tarnavusiam pirmą prizą. Bus 
ii’ daugiau prizų.

Kiekvienas pirklys, kuri$ 
mano pasirodyti su dekoruotu 
vežimu arba' dekoruotu auto
mobiliu parodoje, yra pataria
mas tuojaus sužinoti su Paro
dos Rengimo Komiteto sekre 
torium, Įlarry E. Barnhorst, 
1235 So. Halsted si., Ptionel 
Roosevelt 5200.

siūloma padaryti, idant pašali
nus dabartinį vežimų Susigrū
dimą kai kuriose gatvėse.

Apiplėšė sodos krau
tuvę

Vakar du maskuotu banditu 
apipiešė sodės ir saldainių krau
tuvę, kuri randasi adresu 4223 
So. Halsted st., tiesiai prieš 
Stockyardus. Paėmė $1,000.

Autas užgavp
Autas užgavo šumovski, 5551 

So. Fairfield avė. Nelaimė atsi
tiko ties 51-mos ir Robey st. 
Sužeidė galvą. Sužeistasis 22 
melų amžiaus. Nelaimė pasilai
kė 1 dieną gruodžio. Mačiusių 
tą nelaimę tarpe buvo vienas 
lietuvis, p. Viščiulis.

Visas 
Nuvargęs?

Neturit apetito? .Jaučiatės ner
vuotis, nuvargęs? Nenusimin
kite. Žmonės gali atsikratyti 
to didelio nuovargio jautimo 
su Severa’s Esorka ir taip ga 
lt pasitaisyti, kad tikrai gali 
džiaugti gyvenimu.

Severa’s Esorka yra naudin. 
gas virškinimo ir pravalninimo 
tonikas. Pagerina apetitų. Sti- 
mulioja virškinimų. Tūkstan
čiai jų vartotojų miega ge
riau, valgo geriau, . jaučiasi 
smagiau. Reikalaukit nuo vais
tininko vteno butelio šiandie.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, , Iowa.

ESORKA j

' Naminis kosulio 
gydymas

Kosulys rudenį užeina dai
giausiai nuo peršalimo. Del to! 
kosint reikia žiūrėti, kad ne-j 
butų' kosinčiam šalta, ypač jo i 
kojom. Reik apsirėdyti ir ko
jas aprėdyti taip, kad nebūtų 
nė mažiausio šalčio jausmo.

Kosint nereikia nieko dirbti. 
Vaikščioti reik taip lėtai ir taip 
pamažu, kad neatsirastų nė ma
žiausio dusimo. Geriausia yra

Trijų dienų 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai ! 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Crco
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odų ir sulaiko gemalų 
auginių.

IŠ visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vienų iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- J 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytų plėvę ir 
sustabdo irritacijų ir uždegimų: 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraujų ir tuomi sustabdo 
gemalų augimų.

Crcomulsion yra užtikrintas pa1- 
sėkmingam gydymui pastovaus ko- j 
štilio, šalčio, ir visokių gerklės ligų I 
kitokiose formose, turinčių benefrų I 
veikimų su kvėpavimu. Jis yra labai 1 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
iį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas j 
jūsų aptickorių. Creoniulsion Cotn* 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, ptlą, inkstus, 
pūslę arba slapinoniosi ligą, pasi
tarkite su Dr. Ross. Reumatiz
mas. chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

ir
R o s s

JSi

1914 Pegerin- 
tos 606 
D r.
specialis Lu-
escidc gydy
mas.

Ottoman.w

Coxwell Krėslas
Tinkama kombinacija dcl tinka
mo patogumo. Dengias gražiu 
išmargintu Jacųuard Velour.

$39.50
$11.50

Dr. B. M.Ross 
Specialistas

Yra vienatinis gydymas kuris 
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visi) dalių šalies dėl išsigydyino.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prašią skilvį, širdies plaki
mą, svaigulį, galvos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prastą at
mintį, prastą kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trisdešimties metų, 
Dr. Pioss yra išgydęs tuksiančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnus pacientų. 
Atsišaukit dėl dykai patarimo. 
•Paslaptys niekam neišduodamos. 
. Kad pasveikus, pasitarkit su 
patyrusiu,' atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedčliomis nuo 10 ry
to iki 1 po piet. Panedėlyj, Se- 
redoj ir Subatoj nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Gifts SS
M

H

K

pa-
ss

SS

SS

SS

f

l

Siuvimui Cabinet

&Cedar Chests
Absoliutiškai apsaugotas nuo 
kandžių. Dengias tikru cedar. Iš 
lauko užbaigtas mahogany arba 
wĮd,n". Spccia

SS
SS

Occasional Stalas
Octagon viršų, gražiai išmargin- 
tas, Walnut. Išpjaustytos kojos. 

Ijį Didelės mieros abelnam vartoji- 
nuli. cn

Specialiai ..............

SS 
SS

IDelcome

Spmed Deska
Turi visus naujus vidaus 
rankumus. Malonų stylių, dide-

Sl*±.. $22.50
Juh nepadarysite klaidos, jei jus 
duosite rakandus kaipo Kalėdų 
dovanų. Kiekvienas reikalauja 
jŲ-

SS
SS

Tuui 
mus. 
arba 
cialiai
UŽ ......

Smoker
vėliausios mados parauku-

Užbaigiino vvalnut, žaliai 
raudinai dekoruotas. Spe-

$9.75
Pietų Setas

šmotų porcclinis, naujų100 šmotų porcclinis, naujų iš- 
inarginimų ir spalvų. Paprastai 

^.vcrl65' $14.75

SS

SS
SS
H

Console Stalas 
ir Veidrodis

Stalas užbaigtas vvalnut ir gra
žiai išmargintas. Veidrodis turi 

COA polychrone užbui- d 4 7d 
gimo, specialiai ....

(Marlha \VaMhington typo, su pil
nu įrengimu.
Specialiai .......... n* ■

SS
SS
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Tarp Chicagos
Pranešimas Roseland

ir •ll|
Golden Štai kliiibo basket- 

’ nlo jauktas gruodžio 5 laimė
jo loši su Turners, iš Kensing-

Bridgeportas

Draugystės Daktaro -Vince 
Kudirkos priešmetinis susirin 
kimas įvyks šeštadienyje, gruo 
džio 10 dieną, Al. Meldažio sve,-1 tono. Golden Stars padarė 26 

Įtajnėjo, 2212 \Vest 23rd plaęe. | mazgus, o Turners — 23 maz- 
! Pradžia 8 vai. vakare.

Visi nariai ir narės kviečia
Pritroško nvo anglies dujų

P-nų Petrauskų šeima, gyve
nanti 295(1 So. Emerald avc., 
pasisvečiavusi pas kaimynus, 
parėjo namo vėlai vakare ir už
kure net du krosnių.

šeima, • pavakarieniavusi ir 
dar hiskj pasikalbėjusi, užsuko 
“dumpeiius” ir nuėjo gulti 
(šeima susideda iš motinos, tė
vo ir penkių metų berniuko). 
Na, ir ' išmiegojo net 
madienio 10 valandos

Kaimynai, pastebėję 
nors pas Petrauskus 
klojasi, kad nei : 
vaikščiojant žmonių 
ilgai nelaukdami pašaukė polici
ja ir jos pagalba įsilaužė bu
tan. Ir štai koki reginį išvydo: 
p-nia Petrauskienė sėdi ant as
los be žado, Pe trauskas , guli 
lovoje pastiręs, o berniukas 
irgi lovoje guli, bet dar matyt, | kartų buvau 
kad nebuvo įveiktas dujų, kaip 
kad jo tėvai.

šeima tapo nugabenta ligo
ninėn, kur ir pavyko visus 
atgaivinti.

Tai matote, kaip pasitaiko. 
Bukite visuomet atsargus, kai 
užkuriate krosnį, o ypatingai 
minkštąją anglimi.

— Jurgis Spurgis.
P. S. ši žinia turėjo tilpti 

trimis dienomsi anksčiau, bet 
delei Pusbačkio nerangumo ta
po suvėlinta, 
sutvarkysime 
nių agentūrų, kaip 
būti. Tu r būt reikės paskirti 
“sekretorių.”. —P.

mi susirinkti, nes bus rinkimas)d. 
J)rflugystės valdybos 1928 me- 
L-ims. Bus taipgi rinkimas dar
bininkų Naujų Melų vakarui, 
kuris rengiama sausio I dieną, 
'928 m., Mildažio svetainėje. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

A. Kaulak is, rast.

' Čigonams girias • ‘ 
palikus

vakaro.
kad kas 
megerai 

šviesos, nei 
i nesimato,

Ale laikui bėgant
Bridgepoito ži-

ji turėtų

Del paminklo Dr 
J. Basanavičiui

šiandie vakare viešas susirinki
mas Lietuvių Auditorijoj

Gavus ^šaukimą iš Vil
niaus lietuvių dėl pastatymo pa
minklo musų žymiam veikėjui 
Dr. J. Basanavičiui. Chicagoj 
susitvėrė laikinas komitetas, 
kurs po pirmo susirinkimo nu
tarė kreipties į visas vietos or
ganizacijas prašant išrinkt der 
legatus 
dj.

Toks 
šiandie

į vienų bendrų pose-

pasitarimas įvyksta 
vakare Lietuvių Audi- 
Organizacijų delegatai 

arba valdybos nariai prašomi 
atsilankyti ii- pasidalinti nuo
monėmis kuom mes Chicagos 
lietuviai galėsim pagerbti at
minti musų tautinio atgimimo 
tėvų. Dalykas yra labai svar
bus ir reikia tikėtis nei vie
nas neapleis šio susirinkimo.

— M.

ANTANAS RADOMSKIS

Nors esu tikras, kad “Biru
tė”, })o perstatymo 4 dieną gruo
džio “Čigonų” ir “Aidos” Chi 
cagos Lietuvių Auditorijoje, su
silauks ne vieną koresponden
cijų bei recenziją, visgi negaliu

gus.
Ketvirtadienyje, gruodžio 8 

, vakare, kaip 8 valandų, pra
dės bašketbolo tošis su Lie

tuvių Vyčių jauktu iš Cicero.
Roselandiečiai, o ir kitų ko

lonijų lietuviai, turėtų juo 
f.kaitlingiau susirinki! pažiūrė
ti to lošio, khip ir kitų. Daly
bas teks, kad lošio dalyviams 
ra smagiau, kai “galereja” 

'.knillinga. Jiems žiūrėtojai pH- 
lu< energijos, skatina juos 

•įtempti jėgas, parodyti ką ge- 
iaasic. jie turi. O toks jėgų 
empimas yra girtinai, nes ne 

veltui sakoma, kad sveikame 
’rui c- ir

ganizatorių užsirašyti (ypatiš- 
kai ar ląiškais). Apie tolesnį 
minėto choro veikimą ir pirmą 
susirinkimą tėmykite praneši
mus .laikraščiuose. O nariai, ku
rie įsirašys, kiekvienas bus pa
sauktas per atvirutę taip grei
tai, kaip tik susidarys pakanka
mas būrys dainuoti.
Galima tikėtis, kad minimas 
vyrų choras bus vienas prakil- 
liausių, kokius Chicagog lielu- 
/iai yra kada turėję, ir greitoje 
ateityje “Aukso Vilkas” pasiro- 
lys chieagiečiams pilname gra

žume.

Bridgeportas Kode) fokstrotistai kratosi

Apiplėšė

P-nas P. Kačerauskas

— Vilko Vaikas.

Jaunosios Birutes 
koncerto belau

kiant

apie šį koncertų.
Tiesų pasakius, aš “čigonų” 

nebuvau matęs, ir daugiau ma
ne trauką “Aida”, kurių porą 

girdėjęs italioniš- 
kai giedant, ir todėl norėjau 
nors dalį išgirsti lietuvių kal
boje.

Bet “čigonai,” “čigonai” — 
numušė visus rekordus, kuriuos 
'.ko matyli apie per metus lai
ko “Birutęs” perstatymupse-.

Nėra galios plunksnoje, kad 
šreiškus tiksliai tų įspūdį, ko

kis matėsi žiūrėtojų ir klausy
tojų veiduose ir jausmuose, 
kuomet, pasikėlus scenos už
dangai, susiliejo laisvų girių gy
ventojų/ choro meliodijos sil 
rieliodijomis piano iš po kom-" 
pozitoriaus Šimkaus pirštų. Ne
jučiomis valandėlei užmiršti vi
sus civilizuoto 
mus,

Be te, žaismės, kaip beisbo
las, bask'rtbolas ir kitos, eida
mos i sveikatą patiems lošė
jams, kartu sulaiko ir lošėjus 
' - visą jaunuomenę nuo nevy- 
1 usių papročių, nuo bastimo- 
si gatvėmis, girtuokliavimo, ka- 
zhhavimo ir kitokių peiktinų 

'.‘umdų. O ir senesnieji, ir tie 
ali turėti didelio smagumo ma

tydami jaunuomenę, — įsisiu-ij 
•ivusią, įsikarščiavusių, sukon

centravusią vi,są savo atydų, 
dant išėjus pergalėtojais.

Taip, Golden Star kliubo jau
nuomenės 
juo 
nes

Lie- 
bus

“ i žaismės yra vertos 
pilnesnės lietuvių visuome- 
paramos.

Report.

Bridgeportas
—I—-----------

T! veriasi vyrii choras “Aukso 
Vilkas.”

miesto išradi- 
o dvasia susilieja su lai- 
girių gyventojais.
prisimena ir tie laikai, 

bočiai linksniai
čia 

’ ucmct musų 
ir laisvai sau dainavo, o jų lai
svoms dainoms akompanuoda
vo girios paukščių čiulbėjimas 
ir taip trokšta šiandie visų 
laisvė kart kartomis išsiveržia 
iš “civilizacijos” retežių ir už
lieja laukus ir girias.

O toliau, kova! Kova, prasi
dėjusi nuo biblijos Adomo ir 
Jėvos laikų, kova — ne kova, 
bet santykiai vyro ir moters. 
Gamta apdovanojo vyrą spėka 
ir drąsa, bet neužmiršo nė mo
ters suteikdama 
dramą, miklumą 
Atidavė gamta 
globai, gi pati 
moterei.

P-le Vilkiute

jai grožę, gu- 
kuno ir proto.

pasaulį vyro

artistams bei 
rašo ir studijuoja

dar noriu išreik-

Kaip žinoma, ateinantį 
madienį, gruodžio 11 d.,' 
uvių Auditorijos svetainėj, 

Jaunosios Birutes koncertas.
Jaunoji Birutė yra musų pa
augančio jaunimo organizacija, 
kurioj vaikai mokinasi muzikos 
'y lietuvių dainų, pratinami bū
ti lietuviais. Ką jie yra išmokę,
bus parodyta šiame koncerte, pustuzinis 
Mokytojas p. P. Sarpalius yra 
pri ruošęs* gerą ir didelį progra
mą, į kuri įeis netik orkestras 
ir choras, bet ir daug solis- 

j tų.
I Keikia pamatyti, kaip musų 
jaunimas rūpestingai rengiasi 
prie savo koncerto. Painokos 
laikomos kelis sykius' į savai
tę, o solistai veik kasdie pas 
r. Sarpalių repetuoja. Pamokos 
buvo pirmadieny, o paskutinės

turi 
studiją ant Bridgeporto, Lietu
vių Auditorijos trobesyje. Gy
vena jis adresu 3317 So. Ein- 
erald avenue. Pirmadienio po
pietį, taip apie 3:30 vai., Jis iš
ėjo iš namų. Sugrįžo kaip 4:30. 
Reiškia, buvo išėjęs iš namų 
vienai valandai.

Kai sugrįžo, pamatę, kad na
muose lankytasi neprašytų sve
čių — kitaip sakant plėši
kų. Plėšikai įėjo butan per f ren
tines duris. Išnešė jie gyvenu
sio pas p. Kačerauskų vyro dvi 
poras drabužių, ploščių, pinigų 
ir laikrodėlį. Nuostolių vyrui 
padaryta į porą šimtųzdolerių. *

Pats p. Kačerauskas neteko 
poros drabužių, 20 dolerių pi
nigais ir kai kurių smulkių da- 
b’kų.

O George Lukas, realestati- 
ninkas, kuris irgi gyvena pas 
p. Kačerauską, rado bakso spin
tą išlaužtą. Iš bakso išimta re
volveris, kolekcija senų pinigų, 

šilkinių pančiakų,
šilkinės nosinės ir kitokie da
lykai. P-nui Lukui padaryta 
nuostolių keletas šimtų dole- 
rių.

Viso labo plėšikai padarė nuo
stolių į penketą šimtų dolerių 
ar daugiau. Duota žinia poli
cijai, bet iki šiol pastaroji nie
ko negalėjo pagelbėti.

Reporteris

Uršulė. Baltrau! Kodėl jie 
visi taip kratosi šokdami “fok
strotą?”

Baltrus. Ugi, Uršulyt, jie per 
dilemą pripera nphiaža blusų, 
tai ir iškrato jas bešokdami

Kentėjo 12 Metų Paskiau 
Pasiliuosavo nuo

Reumatizmo
Wm. Huson?’ Roiind Lake, 111. 

turėjo reumatizmą per 12 metų, 
labai tankiai negalėdavo nei lo
voj apsiversti. Jis sako: “Metai 
atgal aš išvartojou du butelius 
D'r. Tripp’s Liquor Rheumatica 
ir nuo to laiko neturėjau joki® 
susirgimo.”

šimtai kitų susirgimų kurie 
buvo skaitomi neišgydomais taip
gi surado panašią pagelbą su 
šiomis puikiomis gyduolėmis. 
Jus golit gauti savo vaistinėj, 
kaina $3.

kad pačios Naujienos 
yra naudnuro*. 
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

M
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TRINERIO 1928 SIENINIS 
KALENDORIUS YRA

* PUIKUS
Trinerio sieniniai kalendoriai 

visada yra tikras siurprizas, 
bet 1928 naujas kalendorius pe
reina buvusius. 19 gražių mer
geliu ir gražių vainikų tautinuo- 
se rūbuose sugrupuoti aplink 
Dėdę Šamą ir viskas kartu su
daro žavėjantį vaizdą. Visos 
tautos, naudojusios Trinerio 
Kartųjį Vyną, geriausią pilvo 
toniką, per 38 m., yra repre
zentuotas. Gauk aptiekoj arba 
atsiųsk 10c. lėšoms. Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė. 
Chicago, III.

Garsinkites Naujienose

TAUPYKIT PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangijaunimas taip stropiai rengia

mi, tai ir visiems verta atšilau-1 
kyti į jų koncertą ir juos pa- 
icmti, nes pelnas eina palaiky
mui jų organizacijos.

Po koncerto gi bus linksmus 
šokiai prie pačių jaunuolių di
delio orkestro.

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

/

KAI
Per pastaruosius net keletą1 

metų buvo kalbama apie* reika
lingumų gero ir pastovaus lie
tuvių vyrų choro Chicagoje, o 
ypatingai ant Bridgeporto, kur 
v ra didžiausia lietuvių kolioni- 
«a. Bet niekas iki šiol iš tarpo 
musų dailės mylėtojų inteligen
tijos neatsirado ir nepanorėjo 
rašvęsti laiko ir jėgų tokiam 
vyrų chorui suorganizuoti. Gal 
rekurie mano, kad jau ir taip 

hieagoje lietuvių chorų yra 
pakankamai. Teisybė, .Chicagoje 
turime net keletą gerų ir pra
kilnių chorų, bet visi jie yra 
iiišrųs,' o vyrų choro nėra nei 

vieno. 1
Taigi susirinkę maža grupe- 

ė ir apsvarstę gerai dalyką, 
lusitarėme būtinai su tverti'ant 
Bridgeporto lietuvių vyrų cho
rų, kuris duotų progos kiek- 
denam musų dailę mylinčiam 
vyriškiui jame dalyvauti ir 
linksmai praleisti liuosą laiką.

Taipgi buvo nutarta pavadin
ti minėtasai vyrų choras “Auk
so Vilku” ir prakilnumo ir pa
stovumo delei užregistruoti jį 
r paimti čarterį. šis Choras 
lar bus įdomus tuo, kad daini
ninkai turės vienokias 
ženklu kepures.

šiuo tikslu buvo paskirtas 
laikinas organizatorius, S. Slon- 
skis, 3145 So. 
kuris rūpinsis 
choro dalykais 
•naujų

Visi 
kurie 
Įstoti, 
be skirtumo pažiūrų, . tuojaus 
gali pas nurodytų aukščiau or-

Bellwood. IIIz

Padėka

narys Susivienijimo 
Amerikoje 129-tos

T.

Lie- 
kuo-tuvių

pos, dėkavoju už aukas, ku
rias surinko dėl manęs sergan
čio Valas Jonikas. Aš nesitikė
jau, kad dėl manęs tokį gra
žų darbą atliktų, širdingai dė
kavoju nariams, kurie man au
kavo. Aukų man surinko $15.30. 
Petras Stankus, S. L. A. 129 
kp. narys, 324 22 avė., Bell-
wood, 111.

Pašlapę Kojos Gali Reikšti

I ŠALTĮ
Liuosi 

Viduria 
Sulaiko — 

Karštį % |
I \ 1*1

Stabdo \ \ II
Šalti L

Suvikrina

J Sistemą

o

ir sd

t

Waterbury 
$5-00

Su rad'um 
veidu $v.00 %

Įbriežtu pagra
sinimu — nu
baigta nu cino- 
mium. Judėjimai 
ant akmenėlių. Puikus 12-didu- 
nias. Geriausias 
$5.00 laikrodis.

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

Čia gausit gerą patarnavimą atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 

■ šia įstaiga
Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.

TIK TURĖK LOTA, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 
DAMOKfiJIMO. NAUDOKITĖS PROGAI

INGERSOLL WATCH CO., Ine.
New York • Chicago • San Franciaco

12

10

9

8

Rankinis $3.50
Rankinis

Radiolite $4.00 
Kiekvienam reika
linga laikrodėlis 
ant rankų. Laiką 
pamatai—ant syk. 
Stebėtinai patikė
tinas."

ii 12

r®

ĖDU
c

Yankee . . $1.50
Yankee Radiolite 

$2.25
Pagerinta njšis.

• Stipri, patikėtina 
dovana bile kam. 
Visados įverti
nama.

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

MSMBKR
CHICAGO ftIAL ESTATE OOARO

COOK COUNTY REAU E3TATE flOARD 
CHIOAOO BOARO OF UN D E R WR ITC R S

$2.50

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
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 arčiausia*

KAUNO ALBUMAS .........................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......  — $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .............................................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. IŠleista»1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................-.... ......................  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$1.50 i

$3.00LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas7 

NAUJIENOSE
• Kopija

tik 5 centai

Stabdykite jį su HILL’S. HILL’S 
Cascara-Bromide-Ouinine tablctai sustab
do šalti į viena dieną, nes jie atlieka ketu- 
rius svarbius darbus sykiu. Del saugu
mo imkite tik tikrą HiLL’S, raudonoje 
dėžėj, 30c. Visose aptiekose.

. 50c
Emerald avė., 

laikinai visais 
ir užrašinėj imu

čigonų vado 
žmonos, Tros, rolėje ir p. Sto- 
gis vado, Bato, rolėje atliko tą, 
ką tik gali atlikti artistai, idant 
parodžius veikalą tokiu, kokiu 
jis turėtų būti parodytas.

Bit recenzijas aš palieku ra
šyti patiems 
tiems, kurie 
sceną.

Baigdamas
šti kelis žodžius ir apie “Aidą”. 
P-lė Vilkiutė “Aidos” rolėje bu
vo žavinti, kaip ir “Čigonuo
se”, o p-nia Gapšienė savo ma
loniu balsu “Ameris” rolėje taip 
ir paliko klausytojų jausmuo
se aidą “Ateik, graži palaima, 
i)’ širdį atgaivink.”

— Jonas A—la.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegnua*

narių.
dailę mylintys vyriškiai, 
norėtų į tą vyrų chorą 
dainininkai ar mokiniai,

Naujas laikraštis
PIRMYN, 

Dem. organas, leidžia- 
Vilniuje. Galimą gauti Brooklyn, N193 Grand Street

BJLLY’S-UNCLE

Soc.
mas
Naujienose. Kaina 10c.

- i 
A! r

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 2 dieną, 3:30 valan
dą po pietų, 1927 m., sulaukęs 
43 metų amžiaus, gimęs Broo- 
klyne, N. Y., paliko dideliame 
nubudime tėvus, moterį ir 3 
sūnūs, seserį ir 4 brolius ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Kūnas pašarvotas, ran
dasi tėvų name 2257 W. 23rd 
Place.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 9 dieną.

Visi A. A. Antano Radoms- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Žmona, Vaikai, 
Giminės ir Pažįstami.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius St. Mažeika, Tel. Yards 
1138..

Norintieji daugiau žinių, 
kreipkitės pas tėvus, telefonas 
Ganai 1655.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dr. Jono Basanavi
čiaus atmintis gy

va tarpe chika-
• giečių

Naujienų Redak 
cijai

PRANEŠIMAI Lietuviai Advokatai

Kipras Petrauskas 
Amerikon neat

važiuoja
Andai “Naujienos” pranešė, 

kad Amerikon dar prieš Kalė
das atvyks Kipras Petrauskas.

Vakar tečiaus iŠ Miko Pet
rausko (gyvenančio Detroite) 
gauta laiškas, kuriame jis pra
neša aplaikęs iš Kipro Petraus
ko tokį kabelį: “Neatvažiuosiu, 
smulkmenės laiške.”

Reiškia, ir vėl nusivylimas 
Amerikos lietuviams.

Vaičkaus Teatras
Gruodžio mėn. 4 d. (nedė

lioj), šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, Vaičkaus teatras tre
čiu kartu pastatė “Genovaitę”. 
Publikos prisirinko pilnutėle Šv. 
Jurgio * parapijos svetainė, virš 
800. Publika skirstydamos tarp 
savęs kalbėjos: “kad tokio gra
žaus vaidinimo ta svetainė dar 
nebuvo mačiusi”.

Sekantis “Genovaitės” vaidi
nimas Įvyks 18-tos gatvės apie- 
linkėje, naujoje Apveizdos Die
vo parapijos svetainėje, nedė
lioj, gruodžio-Dec. 18 d.

Rytoj gi, gruodžio mėn. 8 d. 
teatras stato “Gyvus nabašnin- 
kus” West Sidėj, Aušros Var
tų parapijos svetainėje.

Rengėjai

Marquette Park
Iš S. L. A. 260 kp. 

susirinkimo

S. L. A. 260 kuopa laikė sa
vo priešmetinį susirinkimą gruo
džio 4 d. Susirinkimą atidarė 
pirm. K. J. Mačiukas. Rašt. 
Pr. Druktainis perskaitė, proto
kolą iš pereito susirinkimo. Pro
tokolas priimtas kaip skaity
tas. Vienas narys persikėlė iš 
214 kuopos — Vinc. Samuli*. 
Visi tarimai ir raportai eina 
sklandžiai. •

Prieinama prie laiškų skaity
mo. Laiškas iš S. L. A. 6-to 
apskričio dėl išrinkimo delega
tų 1928 metams. Liko išrinkti 
šie: Pr. Mikolaitis ir K. J. Ma
čiukas. Toliaus buvo pakeltas 
klausimas kaslink dėdės šerno 
paminklo. Po padiskusavimo 
nutarta paskirti iš kasos $5.00. 
Parėjus per susirinkimą, gera
širdžiai sumetė aštuonius dol.; 
tai pasidarė $13.00. Aukavo se
kami nariai: Jonas Girskis, K. 
J. Macke, J. Gaudietz, Pr. Ku
pinas po dolerį, o kiti po 50c: 
M. Jasulevičienė, M. Kulbeckie- 
nė, P. Raudonis, J. Ranis, Pr. 
Druktainis, J. Milaknis, J.’Gri- 
bas, M. Mikolaitis. Musų kuo
pa dar yra jauna ir nedidelė. 
Bet ir čia yra tokių, kurie įver
tina dėdės Šerno darbą ir pri
sideda nors ir su maža dalele 
aukų pastatymui paminklo ant 
liet, kulturnešio kapo.

lobaus buvo pakeltas klau
simas kaslink D-ro Basanavi
čiaus komiteto atsišaukimo, ir 
tapo išrinkti delegatai dėl pa
sitarimo šie: Pr. M. Mikolaitis 
ir Jonas Girskis.

Prieita prie kuopos valdybos 
rinkimo. Senasis pirm, atsisa
kė ir liko išrinktas Jurgis G ri
bas pirmininku, vice-pirmįnin
ku Jonas Gurskis, fin. rast. Pr. 
Mikolaitis, prot. rašt. Pr. Druk
tainis, kasieriumi K. J. Mačiu
kas, kasos globėju Juozas Ba- 
nis, korespondentu Pr. Druk
tainis, organizatoriumi Pr. Mi
kolaitis, D-ru kvotėju Dr. A. 
J. Karalius.

Dar tapo nutarta kiekvienam 
nariui duoti dovanų už prirašy
mą naujų narių prie viršminėtos 
kuopos. Tie, kurie prisirašys 
prie S. L. A., turės sau labai 
didelę naudą ir galės pasidi
džiuoti, kad jie yra milioninės 
organizacijos nariais!

Pr. Druktainis, Kp. koresp.

Kada šiomis dienomis Lietu
va dėl Vilniaus vėl ieško pasau
lio teisybės, kada Lietuvių šir
dys dreba dėl Ženevoje Tautų 
Sąjungos posėdyje rišamo lie
tuvių-lenkų ginčo dėl Vilniaus, 
— yra malonu pažymėti, kad 
Tolimos Chicagos lietuviai 8 die
ną šio gruodžio renkasi savo 
Auditorijoj dėl aptarimo būdų, 
kaip tinkamiaus pagerbti tą 
žmogų, kuris daugiausia yra 
pasidarbavęs dėl Vilniaus ir 
Vilniečių labo. Tas žmogus y- 
ra Lietuvių tautos atgimimo 
vadas, neužmirštinas Jonas Ba
sanavičius. Lietuvių Komiteto 
Vilniuje pirmininkas, amerikie
čiams pažystamas Dr. D. Alsei
ka, prie Basanavičiaus kapo ši
taip apibudino jo nuopelnus:

“Mums vilniškiams lietuviams 
Basanavičius turi būti ypač 
brangus. Jis savo Vilniaus gy
venimo laikotarpy buvo gyvas 
pavyzdys žmogaūs idealisto, ku
ris visuomet ir tėvynės reika
lus stato aukščiau savo asme
ninių reikalų. Vis tiek daug pa
daręs tautai netroško jokių gy
venimo patogumų ir garbingų 
vietų.

“Mes turime sekti jo mums 
duotą pavyzdį. Jis paliko mums 
didelį mokslo turtą. Mes priva
lome • apsišarvuoti mokslu ir 
aukštai iškėlę civilizacijos švy
turius eiti į Vilniaus, krašto 
liaudį. Musų krašto liaudis dėl 
žiauraus rusų caro valdžios pa
rėdymo, spaudos draudimo per 
49 metų, pervėlai pradėjo švies
tis. Del tos priežasties musų 
tautą ištiko didelė nelaimė. Prie 
šios musų mirusio Patriarko at
viros duobės, mes turime pasi
žadėti, turime prisiekti, ‘ kad 
įneš užmiršę savo asmeninius 
materialinius reikalus, asmeni
nius ir partinius kivirčius sek
dami musų a. a. Basanavičiaus 
pavyzdį musų tautos ir tėvynės 
reikalus statysime aukščiau vi
so. Mirusiojo galinga dvasia te
gul šviečia mums kelią į kultū
ringą laisvą ateitį.”

A.a. Jonas Basanavičius 1913 
metais lankėsi Amerikoje ra
gindamas brolius Amerikiečius 
neužmiršti savo močiutės Lietu
vos ir rinkdamas aukas Lietu
vos Kultūros reikalams. Tarpe 
amerikiečių lietuvių Basanavi
čius turėjo daug pažystamų, 
garbintojų ir draugų. Priešų 
jis neturėjo. Chicagos apšvies- 
tuuai inteligentai Dr. Basana
vičių laiko savo kliubo net gar
bės nariu. Basanavičiui mirus, 
chicagiečiai mušė apgailėjimo 
telegramas ir siuntė vainikus 
Vilniun. Dabar kada 16 vas. 
1928 m. ateina liūdnos metinės 
Basanavičiaus mirties sukaktu
vės ir kada Vilniaus lietuviai 
pasirodė su kilniu ir naudingu 
visai Lietuvos tautai sumany
mu: a) pastatyti tam Didžiam 
Lietuviui paminklą svetimoje 
nelaisvėje bevargstančiam Vil
niuje ir b), kas yra ypač svar
bu, apsaugoti nuo žuvimo bran
gų tautos turtą — Lietuvos 
Mokslo Draugijos Skaityklą ir 
Muzejų — Dr. J. Basanavičiaus 
rūpestingai per visą savo gyve
nimą rinktą, reikia manyti, 
kad patriotingi chicagiečiai, 
kiekvienas atskirai ar per savo 
draugijas, šauniai pasirodys, nes 

"kultūrinis darbas, kaip kad čia 
nupasakotas, visus mus jungia, 
ramina. -—P. žad.
Chicago, Illinois, 
Gruod. 5 d. 1927 m.

Vaičkaus Teatras 
West Sidėj

Ketverge, gruodžio men. 8 d., 
Vaičkaus teatras atvyksta West 
Sidėn su “Gyvais nabašninkais”. 
Vaidinimas įvyks Aušros Vartų 
parapijos svetainėje. Durys at
daros 7 vai. vak.

Vaidinime dalyvauja: P. Ten- 
džiulylė, B. Vaitiekūnas, J. San- 
kunas, J. Vaičkus ir kiti.

Rengėjai

Daleisklt jus man, gerbiamie
ji, jūsų paklausti vieno daly
kėlio būtent — kodėl fųs pa- 
naikinot “Muzikos Skyrių?” Aš 
atsimenu, per pereitus penketą 
metų, būdavo, prieš atidarymą 
koncertinio sezono redakcija 
daro anounsą, kad atidaromas 
Muzikes Skyrius ir kviečia į 
tą skyrių siųsti

Birutes Kalno Draugystės prieš
metinis susirinkimas įvyks penkta- 
dienyj, gruodžio 9 d., 1927 m. 7:30 
v. vak., Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Kiekvienas 
narys turi būtinai pribūti laiku, nes 
turime daug nutarimų, kuriuos turi
me gerai apsvarstę nutarti ir bus 
renkama valdyba 1928 mętams.

Valdyba?

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Lietuvės Akušeres
Phone Victory 4952 

mrs. a. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

. 3252 South Halsted Street

recenzijas.

didžiumai skai-
kalbėjau, kad

Man atrodo ir 
tytojų, su kuo 
tokis skyrius yra labai naudin
gas, nes musų muzikališkoje 
Chicagoje ištiesų yra iš muzi
kos srytieis daug žinių, kurias 
mes norim matyti “Naujienų” 
muzikos skyriuje. Prašau man 
duoti gerą pasiaiškinimą. Ki
taip sušauksiu visų muzikos 
mylėtojų dideli “Protesto Mi
tingą” ir išnešim dar didesnę 
griežtą “Rezoliuciją” šiuo klau
simu “And I do not mean may- 
be”.

Atsakymas: reikės dėl to sky
riaus pasikalbėti su kitais re
dakcijos štabo nariais. V. P.

lizievaž — tai klaida

Pereito šeštadienio “Naujie
nų” numeryje (ne Muzikos 
skyriuje) skaičiau gana įdomią 
p. Reporterio žinutę, būtent, 
kad jaunas ir gabus smuiki
ninkas, p. M. Petrošius, apsi
vedė. Ir tarp kita ko pažymė
ta jo muzikališki gabumai ir 
kad jis buvęs “Concert Master 
Chicago Symphony Orchestra”. 
Taigi, dzūkiškai sakant, Dzie- 
vuliukąi, tai klaida! — nes aš 
pats ypatiškai pažįstu p. Pet
rošių ir per pereitą 15 metų 
lankau Symphonijos Koncertus 
ir niekuomet nemačiau p. Pet
rošių užimant pirmą suolą prie 
p. Stako Symphonijos dirigen
to. Apart to, štai faktai: prieš 
1(1 metų buvo Concert Master 
Chicago Symphonijos Weis- 
bach, vėliaus per septynis me
tus Gordon ir dabar Bolognini. 
Taigi lame yra klaida. Savo ke
liu p. Petrošius gabus smuiki
ninkas ir aš iš širdies jam lin
kiu kada nors pasiekti tokio 
aukšto laipsnio muzikoje kaip 
“Concert Master”.

Prierašas: Vietoje žodžių 
“Concert (Master ‘Chicago Sym- 
phony Orchestra” turėjo būti 
žodžiai “Chicago Musical College 
3ymphony Orchestra”. Be to, 
visur šioje korespondencijoje 
turėjo būti pavardė Petroševi- 
čius, o ne Petruševičius. Paga
lios joje turėjo būti paduotas 
p-no Petrošęvičiaus telefonas — 
Armitagc 0908, gi jis nebuvo 
paduotas. Taigi ir Reporteris 
surado kalbamoje koresponden
cijoje kfaidų, o ne vien Dailės 
Mylėtojas. Reporteris.

Iš Beethoveno Konserva
torijos

Pereitą šeštadienio vitkarą 
konservatorijos studijoje buvo 
pirmas iš» eilės mokinių kon
certas, kurio tėvai šokinių ir 
muzikos mylėtojai 
siklausyti be jokios Ižu 
mokėjimo. Labai įdomus yra 
tokie koncertai, kuomet klau
sytojas mato studentus ir at
eities musų scenos dabintojus 
išpildant muzikos kurinius iš 
visos jo ar jos sielos ir besi
stengiančius išpildyti kuoge- 
riausia, idant Įtikus savo mo
kytojams ir kartu esančiai pub
likai. Yra ir tokių, kurie išpil
do kurinių taip gerai, kad iš-

galėjo pa
tingos ap-

Lietuvių Kriaučių 269 skyriaus A. 
C. W. of A. priešmetinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, gruodžio 9 d., 
7:30 vai. vak., Amalgameitų unijos 
svet., 1564 N. Robey St. Visi nariai 
ir narės kviečiami dalyvauti šiame 
susirinkime, nes Pildomos Tarybos 
Komisija praneš kas liko išrinkta j 
269 lokalo valdyba, Pildomąją Tary
bą ir Joint Board delegatus seka
miems 1928 metams. Taipgi yra 
daug svarbių reikalų aptarimui.

K. Navickas, rašt.

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.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” lai
kys savo priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 8 d. 8 vai. vak., Davis Sq. 
Park Svet. Visi nariai prašomi su
sirinkti, bus rinkimas naujos valdy-, 
bos 1928 m. ir tuo sykiu aptarsime i 
svarbius reikalus, Valdyba. Į

Birutes choro dainų pamokos .at
sibus šį vakarą, pradžia 8 
Mark White parko svet. 
vįsi bukit. —

vai. vak. 
Dainoriai 
Birute.

ir muzi-Jaunosios Birutės dainų 
kos pamokų šį ketvirtadieni nebus. 
Jos bus penktadieny, gr. 9 d., Mark 
White S(j. svetainėj. Ir tai'bus pa
skutinės pamokos prieš koncertą 
gruodžio 11 d., Liet. Auditoriioi.

— Valdyba.

LSS. Pildomojo Komiteto susirin
kimas bus ketverge, gruodžio 8 d., 
Naujienų 
kalų.

name. Yra svarbių rei 
x x — Sekr.

Basanavičiui paminklo pa- 
reikalu kviečiamas viešas 

Lietuvių Auditorijoj

Dr. J. 
statymo 
susirinkimas Lietuvių Auditorijoj 
ketverge, gruodžio 8 d., 7:30 v. v.

Visi išrinktieji šiam tikslui orga
nizacijų delegatai arba valdybų nariai 
kviečiami atsilankyti. Vilniaus lietu
vių veikėjai prašo mus prisidėti prie 
pagerbimo atmienties to garsaus 
musų darbuotojo. Kaip ir kokiu bil
du tą galėsim atlikti ir bus šaukia
mo susirinkimo tikslas.

M.. Vaidyla, 1. kom. sekretorius....

kartą buvo mokinių p. Pociaus, 
p-nios Saąr ir Gaubio piano ir 
p. Lulu
— smuiko. Kadangi konserva
torijos studija yra žymiai pa
didinta, tai viename konservą-i 
torijos kambaryje buvo apie 
šimtas klausytojų. Tuos kon
certus konservatorija tęs per 
visą sezoną kiekvieno menesio 
paskutinio šeštadienio vakare.

— Dailės Mylėtojas

Raben-M icevičienės

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Viršui Upiversal 
State Bank ....

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

Lietuviai Daktarai

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS.

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Bouievard 2800

Namų Telefonas Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clarks Sts
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—ą/val. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal G222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

|Val.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 
Rezidencija 6640 S. Maplewood

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

, Vakarais
3241 South Halsted St.

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

PStnyČios.

Akių Gydytojai

ir

DR. HERZMAN
, — IŠ RUSIJOS -

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
j vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau

sius metodus X-Ray ir kitokius elek-
ryto tros prietaisus.
Avė. Ofisas ir Laboratorija:

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

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

Naktį So. Shore 2238, Bouievard G488DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

; Nuo 
8:30

DR. MARGERIS
3421 Sohth Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30
v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200
iki

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

AnavinnhiiQ m n siaPtas n^as vypuir moterų i Li UHVIUUIlIOj ivli Ui Senas žaizdas, ligas rectal 
4910 So. Michigan Avė. ,

DR, J. W. BEAUDETTETel. Kenwc’»d 5107 
Valandos 

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

apart šventadienio ir ketvirtadienio
1800 So. Ashland Avė

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi | 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTASMusų patar n a v i m a s 

laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVIGZ

Telefonas Boulevard 1939 
! DR. S. A. BRENZA ! 

Ofiso Valandos:'.
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

I Netoli 46th St. , Chicago, III. DR CHARĮjEg SEGAL 

Praktikuoja 20 metai .........
Ofisas

South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

V a 1 am d o s: 
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 

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

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913 ,
DR. A. J. BERTASH l4729

3464 South Halsted Štreet
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pie 

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

Telephone Republic 0083

i.Dr. V> B. Milaszewiczi
, Dentistas

2559 West 63rd Street
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo,. Valandos nuo 9 iš ryto iki 8 vakare 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- Cor. RockweH St.

' mo, skaudamą akių karštį, atitaiso] CHICAGO, ILL.
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri-

ir rengia teisingai akinius. Visuose at-
' sitikimuo^ egzaminavimas daromas 
į su elektra, parodančia mažiausias

Lietuvis Graborius
Balzamuoto  jas

2314 W 23rd PI
Chilago.. 111.

Phonc Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

D R. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prosapct 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

Kampas North Avė. ir Robey St.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedelioj pagal sutartį
( Kampas INOL’Ul Avė. ir Kooey 0V.
i klaidas Specią e atydą atkreipiama Valandos: L iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
. j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 Tel. Brunswick 4983

„ , . , .,iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.
Latkuno&“t 1712 South Ashland Avenue!
kale meldžiu atsišau-1 Phone Boulevard 7589
kti, o mano darbu bu« i-------------------- 1----------------------------
site užganėdinti. | jei abejoji apie savo akis, eik pas!
Roosevelt 2515 ^2516 Dr. A. R. BLDMENTHAL;

OPTOMETR1ST

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Į CLASSIFIEE APS

^Mandagus — 
j Geresnis ir Pi- 
"gesnis Už Kitų
Patarnavimas.

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL

Me.I išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
L • i I Q

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So.'Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

,Auburn Avė., Tel. .Blvd.

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

3201 3201 Lietuvės Akušerės

Lietuviai Advokatai

127

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
• 4645 South Ashland, Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusio instruktoriaus, dienomis 
ur vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu, Mokslas 
baigtas bus pripažintas svarbiausių 
universitetų Cnicagoj.

Phone Van Buren 2130

šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLA 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDĖJ

Visą dieną 
l’tarninkais, Seredomis, 
Ketvergais ir Pėtnyčioms

, Tel. Armitagc (1908
SOUTH SAIDĖ.J 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
i Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a-

| vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja,

I visokiose ligose 
prieš gimdymą,

' laike giindy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki- 

1012 tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagalbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v- P° 
pietų, nuo G iki

■ 9 vai. vakare.

nu

K.GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

190

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
North State St., Room 

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

Bridgepovto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

srakfai. — Ingaliojimai. — Paskolai 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 45:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

1 lonfici n q

3401 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

I Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Nedčlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Misccllaneous
Įvairus

Jvaints Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Te1. Drexel 9191

DR. A, A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Jvedam namų apšildymą, plumhin- 

ga olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4518 Cottage Gr<»vc

Tel. Drexel 3407

KAM turit šalti šią žiemą, men 
įvesime namų apšildymą be jokio 
įmokėjimo ir į 24 mėnesius <1(4 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu apšildymas. Apskailliavi- 

Ofisas: 3182 So. HalKtcd St, Chicago !'la,s s,!j*5ai- *?įl' Sl ’ '"ba
arti 3lst Street lel- l' iangle X2.it.

Valandos: L-3 po piet, 7—8 vakare.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną. (Continued on page 8)

i
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(Continued from p a ere 7)

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Help Wantcd Malė 
Darbininku Reikia

EKSTRA bargenas. Parduosiu 
labai pigiai soft drink parlor arba 
mainvoin i anf nmnhi I iii iŠ ni’in^««-

Pinančiai
Emansai-Paskolos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai____

Estule For Sale
Nuntai-žeme Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

PARDAVIMUI gražios cottages,

NAMŲ S'i A 1’Y'tU.IA 
41b5 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—87t0
Chieago

ELECTRIC KONTKAKTURlUf
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganidinimą. {vedam elektros dru 
tus, motorus, taisėm elektros reik 

nrenys, fikčenus ir t t
W. P. Stephan Electric Co., i nur uu.
2522 So. Halsted M . U‘

Phoue VlCUit)

Ar jums reikia pinigi) 
Šventėms 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 \V. 18th St. 

I. F. DANKOWSK1, Prez. 
C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai. 

Tel. Canal 1875 
’ į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

MES turime gerų vietų su VERTI $1500. Už $275 
didele nroo-n dėl innnn lietu. 4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo- aiaeie proga aei jaunų lietu niohair setas, 7 šmotų walnut mie« 
vių SU tikra ambicija prie au- gaino kambario setas, 5 šmotų PUS" 
tnmAhilin hirnin Miimą tia- ’^iU setas, 4 šmotų vvalnut miegrui-tomooiiių oizmo. Mums ne- mlo setas> 2 WiIton 9xl2 kaurai> 2
svarbu jūsų patyrimas, jei tik ' pastatomos liampos, miegruimio pa-

MARMON WAREHOUSE 
6140-42 Cottage Grove Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlioj

mainysiu Į automobiliu, iš priežas
ties kito binio šią savaite, kas pirks,

Bridgeport Painting 
& HarčKvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOW1TZ

318 So. Dearborn St.

LIETUVIAI, kam jums šalti Šią 
Žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvešime į iums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. ApskaHlia* 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą plum- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po 
tų. ABBO1T PLUMBING • 
HEATING SUPPLY CO., 5201 
Grand Avė.. Berkshire 1321.

pie- 
and 
W

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

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

BIZNIERIAI

Kalendorius dėl biznierių ga
liu dar padaryti. Malonėkit, ku
riems kalendoriai reikalingi, pa
tys atsilankyti arba pašaukite 
mus, o mes prisiųsim žmogų 
seni poliais.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Laafyette 6738-6716

SU

AUŠROS KNYGYNAS

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

H. EPŠTEIN, 
155 No Clark Si.

Room 820 Central 6260
3210 S. Halsted St.
Phone Victory 1266

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

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų . 

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

PERKAME

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

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

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

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

REIKIA PINIGŲ 
ŠVENČIŲ

NAUJIENOS

JE1 JUMS 
DEI

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

S. OSGOODr 
2231 D. Division SI. 
Te.. Armitage 1199.

1739 So. Halsted St.
Chieago, III.

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDEK, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

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

Vakarais pagal sutarti.
Įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse

AR JUMS REIKIA PINIGŲ 
ŠVENTĖMS?

PINIGAI PASKOLAI. Padarysi
me 2 mažus morgičius už jūsų na
mą N. W. Šidc, nebrangiai, be įmo- 
kėjimų, matykit mus pirma.

ADVANCE REALTY CO., 
4916 Irving Park blvd.

PeJsonaI
Asmenų Ieško

jus turite užtektinai apšvietos ■tiesaI^ 
ir reikalingų asmenybę susi- ! 
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo-, 
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir daugiau^ arbaišmokėjimais, 
turėti norų dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui' 
mes jums nurodysime kaip bu-1 
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sinešk it su savim šį skelbimų. 
Roseland Motor Car Co., , 
10857 Michigan Ave.

SINGER siuvimui mašinos, de
monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
L. 1 ' • Atsi
neškit šį. skelbimą gausite 2% pi
giau, 4251 Cottage Grove Avė.

Furnished Rooms
KAMBARYS RENDON, vienam ar 

dviem vaikinams. 1753 W. North Av.

KAMBARYS ant rend,os vienam 
vaikinui be valgio, 1718 S. Halsted 
St., 2 fl.

For Rent
RENDON 5 kambarių flatus pe

čiais apšildomas, renda $35 mėnesiui. 
2558 W. 69th St.

2 šmotų parloro setas, $25 
2 šmotų prikimštas setas, $20 
Lovos, $2 •
Dresseriai, $5 if daugiau 
Indams cabinet, $5 ir»daugiau 
Victrolas, $5 ir daugiau 
Kaurai, $2 ir daugiau 
Pastatomos liampos $3

daugiau
4 kambarių rakandai, $189 
Gasiniai pečiai, $6 ir daugiau 
Angliniai pečiai, Bufetai, 

(’ongoleum patiesalai, $4 
daugiau.
/ SCHWARTS BROS. 

STORAGE 
640 E. 61st St.

Atdara Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

ir

• I ir i

tas uždirbs gerai.
žastis svarbi.

10556 Corliss St.,
2 blokai j rytus nuo Cottage Grove

avimo prie-

ATIDA LIETUVIAMS
dretveriAms

Viena didelė perkraustymo 
ga Chicagoj turi vietos dėl

jstai- 
keletą 

vyrų važinėtis su trekais pagal kon
traktą, 
lionės.
vyrams.

Atliekamos ir tolimos ke- 
Geras uždarbis tinkamiems 
Jei turite $1500 ir mokate' 

važinėtis su truku, tai yra puiki pro-
ga uždirbti daug pinigų ir turėti 
nuolatinį darbą.

UNITED FORWARD1NG CO. 
400 N. Green St. 

Klauskit Mr Brach

GREITAM pardavimui giosernė ir 
delicateessen krautuvė. Senai iš
dirbtas ir pelnihgas bzinis. Parsi
duoda dėl nesutikimų šeimynoj. 3245 
PaineiI Avė. Tel. Michigan 0724..

GERAS PIRKINYS 
Bučernė ir

pigiai. Biznis išdirbtas per 16 
tų. Parduosime už pirmą gerą 
siūlymą.

Savininkas
2419 W. 69th St.
Tel. Hemlock 8099

grosernė parsiduoda 
me- 
pa-;

ANT RENDOS STORAS
2624 West 69 St. ir Talman Ave. 

kampiniam name, muro name, pagy-,• 
venimas 5 r. moderniškas.' Randasi 
ant Southside, paranki vieta, viso- A XTiv v r
kiam bizniui išsirenduos už prieina- RAKANDAI nail
mą kainą, šaukite

Lafayette 04 55
P. M. SMITH, 

4457 So. Talman Ave.

MAINYSIU 4 flatų mūrinį namą ________ _ _ .
ant farmos. Turi turėti gyvulių ir murinės po. 5 kambarius, tile va- 
buti netoli Chicagos. Atsišaukit, nos, elektrinės ledaunės, garu šil- 
Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
St. Box 258. apžiurėkit 9926-52 Normai ave. ar-

m . BENĮ MAINAS Į |)a p]10ne Beverlv 7900. Jei atsineši-
1 unu 6 kambarių murinu namą. t £ skelbimą nuliesime $250 pigiau 

ant Bridgeporto, kurj mainysiu anl ---------- - -------------------------------
grosemės, nebrangaus loto, automo- 
biliaus arba mažo namuko Southsi- 
dė»j. Tai yra 6 dideli kambariai, pui- 
bus beizmantas, 3 mašinų garadzius, 
viskas yra geriausiam padėjime. Ga- j 
Įima padaryti štoriuką arba 
mą beizmante, ant bizniavos 
tiktai $5900, nedau

Matykit 
kitę.

kėš.
savininką arba

Hemlock 0367 
6551 California Avė. 

3rd fl. 
PAKEL

ės, garu siu 
išmokėjimals.

gyvem- 
gatvės,

pašau-'

PARDAVIMUI—5338 S. Union av. 
9 kamb. medinis namas, 6 kamb. ap
ačioj, 3 aukštai, gasas, elektra, vana 
aukštas skiepas, cementuota ėlė, kai
na $5000, įmokėt $1800, matykit sav. 
5338 S. Union Avė. Tel. Yards 6494.

SAVININKAS turi paaukuoti nau
ją namą, 5 krautuvės, 6 ofisai ir 19 
flatų prie Archer ir Hamilton ir 35 
St., skersai kelio nuo Archer Mid- 
West Teatro. Įplaukų $24,000 į me- 

’ tus, pirmi morgičiai $105,000, 10 me- 
, tų paskola. Turiu parduoti tuojau, 
! matykit, Mr. Svvceney, Saginavv 7901

K A TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
garažas 
farma 
morgičius

MES DUOSIME 
KĄ NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok —

dykai 
sveiki 

Patarimai
S. J. Dargužis, 
807 W. 18th St

Canal 4960
mrvvDNTiP d ..i • : -i . / i I PARDAVIMUI •— Turi būti par-i oni n-1 u avln]u ų. 'kl'us ly-1 duotas kampinis, S, Chieago Avė. ir

sas, 5201 So. Richmond St. Į 85 st 185x264 už $35,000, turi turė-
, ; j,. $io qqo cash, 25x125 prie Cicero

Avė., netoli 61 St. $1,900 cash, Box 
55, Argos, Indiana.

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
Įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Western Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be įmo- 
kėjimo bile koki bungalow arba 2 
flatų namą.

DIDELIS BARGENAS 
MAYWOOD, ILL.

! Parsiduoda arba išsimaino
. j privatiško namo, geroj

---------- -— labai pelningus biznis bučernė ir gro- 
if vartoti sernė SU niuro namu, daug kas gar-

Duofold setai $95, vvalnut mieg-!šito bizniu’’’pelningumą 
Į persitikrinti pat^, I 
aukso kasyklos. Savininkas -parduo
da iš labai svarbios priežasties, ka
tros- čia netalpinsiu. Indomaujanti 
galite atsišaukti.

P. M. SMITH, 
4457 So. Talman' Ave.

Tel. Lafayette 0455

ant
\

RENDON, 7 kambarių flatas. Tin- j 
ka dentistui, nes vieta yra išdirbta; 
per keletą metų. Jame, gyveno, den- 
tistas.

Butas landasi,
8606 Summit Avė.

JIM TRIBE, 
903 W. 86 PI.

Tel. Vincennes 8062

niuimio setas, $79, kaurai, val
gomo kambario setai, pianai, 
vietrolos, išmokėjimais.

GABFIELD STOK AG E
5929 So. State St.

apielinkėj,; v.1 
■ I

1 tai 
kitą syk ir pameluoja, bet apie dą. 
bizniu pelningumą Tamsta gali

kad yra tikrai dėlSo

MES turime ant rankų keletą gra- 
ir moderniškų 2 flatų namų, tik- 
$1500 Įmokėti, o kitus kaip ren- 

Taipgi turime bugalovvs ir lo- 
Pasimatykit su mumis šiandie 

gero pirkimo, savininkas, 7519 
Halsted St. Radiiffe 2520.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

KAMPINIS MŪRINIS 2 FLATŲ 
-- $1,000 CASH

l 5-6 kambarių, beveik naujas, visi 
J vėliausi įrengimai,' ugnavietės, kny
gynai, bufetai, ledaunes, gasiniai 
pečiai, lietaus lašų vanos. 2 karštu 
vandeniu šildomi pečiai, aržuolo 

41x125 
VIETA

LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 
i vakarus nuo Manheim Rd., geras 
pirkinys už $2400. ’.fc cash. Imkit 
VVestchester "L” iki Bellwood Avė 
stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 
Belhvood 4818.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

mūrinius bungaloiv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros

Irimas, plieno konstrukcija,
BUČERNĖ ir ledaunė, trokas. Biz- ]tarnpinis Jotas, SKIRTA

nio apie $1200 į savaitę, šventadie- DEL BIZNIŲ, netoli mokyklos. Auk- v  „____ ______ ............. ..... .
nių biznis apsimoka pats per save, gtas skiepas gali būt perdirbtas j kasdie, 3052 N. Major Ave. Palisade 
Parduosiu pigiai, 1750 W.t 63 St. krautuve, nėra kompeticijos, puikioj 1179.

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti f rėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų1 riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio Betas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liampos.

mdo m! t r> t t t? Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj
MES LŪKIME j iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor-

savo sandėlio departamente ; age, klauskit MR. irving.
1O upright pianų po .... $27
10 fonografų po .......... $12»
Atsišaukite ir pamatykit 

tuos bargenus
TRAYSER STORAGE CO.

1538 W. Chieago Ave. atdara 
vakarais.

Iš

IŠPARDAVIMAS
Į JOYCE STORAGE

Frieze parlor setas .........
Mohair parlor setas .........
Walnut miegruimio setas
Walnut valg. kamb. setas $45.00 
šešių tūbų, vieno dial radios su 

gražiais riešuto medžio consoles 
$69.50.

500 importuoti} apskritų kaurų 
$5 25"DAUGELIS KITŲ BARGENŲ

MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 
WAREHOUSE FURNITURE 

6450—58 Cottage Grove
Galit* mus matyti dienomis, vaka

rais arba nedėlioj.

$79.50
$62.00
$45.00

Išpardavimas 
Bargenai 

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 

$800 groiiklis pianas, 100 ro-
lelių ir cabinet, ......    $125

$700 grojiklis pianas, gražus, $90 
Baby Grand pianas, visai nau

jas, . .........................   $225
Visokių ,Victrolll ....................... $5 ; pigiai.

Upright pianai, gerų išdirbimų, $20 BCnfSFJN SAMPLE FURNITURE
Išmokėjimais arba 10%6335 Ave.

pigiau UŽ cash I Buvus california Sample F&rn. Co.
Tie instrumentai yra visi geri ir 

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

Englewood Piano 
House 

6512 So. Halsted St.

SAMPEL1NIAI rakandai 50% pi
giau. Metalinės lovos specialumas. 
ų’iatrasai, springsai, visokį rakandai

ta- Miscellarieous for Sale
Jvairlis Pardavimai

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų nlot- 
kas jiuo 25 iki 40 centų: marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnones

PARDAVIMUI restaurantas 
soft drink parlor. Prie didelių 
dirbtuvių. Pigi renda — ilgas ly
gas, 248 E. 157 St. Harvey, III. Tel. 
498-M.

krautuvę, nėra kompeticijos, puikioj 1179.
— ; apielinkėj, 2 karų /muriųjs garažas. ------------------
ir | Kaina nebrangi. Lengvais išmokė

jimais. Apžiurėkit šj nepaprastą 
bargeną tuojau.

ALBERT F. KEENEY, Realtor,
5600 North Ave. Merrimac 4300. a iJ.. nt i?

PAiDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, kampinė jtrautuvė prie biznio 
gatvės. Parduosiu todėl, kad nesu 
bučeris. Telephone Virginia 1873.

• PARSIDUODA bučernė ir --------
nė. Darbo gana <
biznis. Parduosiu visą ar pusę. 1967 
Canalport Avė. Roosevelt 4395.

bueerne ir groser- Lo 
dėl dviejų. Išdirbtas Avė.

PARDAVIMUI Grosernė ir Rūky
tos mėsos krautuvė. Geroj apielin-1 . i a.irrn 
kėj. 2557 W. 39 St arti Rockvvell St. Ivimo
Tel. Lafayette 8974.

Farms For Sale T
IJkiai Pardaviniui __ ,

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

Keal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO namas ant Archer 

Avė. su 3 štorais. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant 2-jų flatų namo, 
ctottages arba lotų.

IŠSIMAINO kampinis bizniavus na- 
Parduosiufpigiai ar-

KAS ieškot bargenų Marųuette 
Park kolionijoje, štai yra pas mus. 
45x125 lotas prie Marųuette Road, 
su visais improvementais, apmokė- 

I tas, greitam pardavimui kaina tik 
$3,500.

Lotas ant G9th St. prie Campbell 
___  su visais improvmentais ap
mokėtas.. Kaina $1850.

Kampas 72nd ir Maplewood Avė. 
83x125. Įmokėti $300Q. Kaina $6500.

Rezidencijos lotas ant Washtenaw 
i Avė. arti 7Ist St. Del greito parda-

NAUJAS 19 aparlmentų namas, 
pasirinkimas North Side apielinkėj, 
namas dviejų kampų, 4 krautuves, 

ntų, 3 ofisai, spaniškas 
Eogebrook Manor, 400 

Wis., 2 lo- 
lotai Norlh- 
Homan Avo. 
turit.

bungalovv, vun
akrų farma į Taylor, 
tai į Niles Center, 2 
brook, 1 lotas 2110 S. 
Mainysim į lą ką jus

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, palinktoj apielinkėj.

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

S. K KOERNER
4103 Belmont Ave., Pensacola 9319

A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė. 

Republic 5550

$1000 CASH
Nupliksite modernišką presuotų 

plytų, 2 flatų, prie ’60 ir Lafayette, 
furnas ir pečium šildomas, 5-6 kam
barių, yra elektra, kieto medžio 
grindys. geramą stovyje, kaina 
$9500 greitam pirkėjui. Didelis at
piginimas jei atsinešite šį skelbimą.

H. J. COLEMAN AND CO. 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

BABGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungak>w ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Mahor prie boulevarų ir gat- 

i vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
! giau negu veria. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, į

Turiu 45 metų patyrimą gydyme }r<rn,ftas.’v 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne- ...............   "
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano pilnas išegzamina;

tams išmokėjimui. įvedimas ekspertų vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9384 apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
arba Triangle 7088. 9931 So. Wood sugryš- Eikit pas tikrą specialistą, 
St. Atsinešk šį skelbimą su savim. ! kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 

_________________________ ______  Į skauda, bet pats pasakys po galutino 
išegzaminavimo — kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY 
20 W. Jackson Blv., 

netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. 

imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS 

iki 1 po 
nuo 5 iki 7:30 vakare. Nedė- 
nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

PLUMBINGAS ir namų apšildy
mas. Nereik nieko įmokėti, 2 me-

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., į 
Barkshire 4772.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, 

lioj

Lošt and Found
Rasta Pamesta

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso 

MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
skolir.am $100, $200, $300, kaip 

tik parankiau dėl jūsų
IR

Mes

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

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos p>Y-i<'živi ro j

1726 Wz Chieago Avė.
Kampas Hermitage Avė.

Atdara panedėlyj, utarninke, ketver
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro

Sies 
fius

PAJIEŠKAU police šunį, kalė, 
kuri prapuolė nedėlios vakare. Apie 
8 mėnesių senumo. DJJ” —x—
ko. ' 
kojos

, . Didelio gatun-
Storoms kojoms, ant dešinios 
turi lopą. Atsišaukit

JOSEPH PREIBY, 
6425 So. California Avė.

Republic 8581 
Gausit gerą dovaną.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

MOTERŲ nuo 20 iki 35 metų am
žiaus, dirbtuvių darbininkių, patyru- ptincH pi*ie iiiiiiį tmt-

prie pjūklų <ie! medžio ir nie- 
talo prie assembly ir išsiuntinėjimo, 
atsiflaukit,

39 ir Federal St., 5 fl.
Brunswick Balke BIdg.

, -ii- -t - i - Taipgi’ vilnonės skiautės audeklų, }nas bizniu. Parduosiufpigiai ar- 
KIMBALL grojikliai pianai, biskj ke]nCms kelnaitėms, dresiukėms ir ba mainysiu ant 4 flatų namo Mar- 

vAart?tl’*u bencmmi ir rolehais $85. iuinbcrdžiakianis.. Nepraleiskit pro-' <Nette Manor.
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland gosj Atdara kasdieną ir vakarais, o IŠSIMAINO bizniavus- namas su 4 
Ave. 1 fl. front. sekmadieniais po pietų ' įlatais, mainysiu ant cottage.s to-
------------------ :---------------*--------------- 1 ‘ F.‘sELEMONAl’čIA \ liaus iš miesto, priimsiu bučernę, 

100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų J 504 W. 33rd St., prie Normai Ave.1 lojB8’ automobilių kaipo pirmą jmo-

IŠSIMAINO puikus garadzius, la
bai ęeroj biznio vietoj, mainysiu ant 
didelio namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas narna:? su 2 
flatais, mainysiu ant privatiško na
mo.

IŠSIMAINO 18 flatų namas, mai
nysiu ant garadžiaus, gasolino sto
ties, road house, lotų arba ant ma
žesnio namo. i

IŠSIMAINO 2 kampiniai lotai ani 
Archer Ave., Willow Springs, gera 
vieta dėl road house, gasolino sto
ties, mainysiu ant rezidencijos lotų, 
arba bile kokio biznio. Su virš mi
nėtais mainais atsišaukit greitai, kas 
pirmesnis, tas laimės.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Ave.

Phone Lafayette 5108

>1 me- 
tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland 
Avenue.

PARDUOSIU savo $700 grojiklį! 
pianą už $110, suoliukas, roleliai. 
6136 South Halsted Street, Ist j 
floor.

FONOGRAFAS IR 
VARGONAI, 

atiduosiu abudu už $45. 
6136 ? So. Halsted St.

Chicago, III.

$250 pigiau jei jus veiksite tuo
jau. Apžiurėkit tuos gražius bunga- 
low tuojau. Jus galite kraustytis Į 
vieną musų puikių bungalow, kurie 
randasi netoli Marųuette Manor, o 
kitus mokėti kaip rendą. Tai yra 
puiki proga jums apsigyventi lietu
vių distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savininkui, iųs mokėkite už savo na
rna. Tik $200 įmokėti. Phone Hem
lock 8300, 6858 S. Ashland Avė.

GERIAUSIS bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5.600. cash $800. Atsi
gaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

Rūbai ir kailiniai
Pirkit VVeiser budu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sutaupykit tarpininko 
pelną. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
$65. sealskin Kaulai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankykit.

WEISER FUR CO.
19 S. Wells st., rm. 403

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
karštas vanduo, sun parlor, pečium 
šildamas, kaina $11,000, cash $1000. 
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 
N. Hamlin Avė., Kedzie 7891.

Furniture & Fixtures
_______ Rakandai-Įtaisai________

Atsakančiame
Sandelyj

Rankandai ir Kaurai
JŪSŲ KAINA . I

167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir Michigan*"(ve 
parloro setai, $45 ir daugiau.

126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio 
valgomo kambario setai, $35 ir dau
giau.

13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai 
mahogany miegruimio setai. $40 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 
daugiau.

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

68 pastatomos liampos $3 il
giau. i

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIU 
MAMS REIKA1MGŲ DAIKTŲ 
RIE TURI BŪT .PARDUOTI 
ŽIUHIN-V KOKIA. KAINA.

Atdara vakarais iki 1O, 
mis iki 6 vakaro.

Available Storame
7732 Stoney Island Av.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

PARDUODU bučernę, grosernę: 
trokas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
ave. Parduosiu pigiai, duosiu mor- 
gičių. Tel. Pullman 4228.

PARDAVIMUI 8 kėdžių barbernė, 
senas geras biznis. Pigiai, 10722 S.

PARDAVIMUI — geroj apielin- 
kėj grosernė ir bučernė, biznio daro- 

ir, ma $4,000 j mėnesį. Labai mažai 
ir reikia Įmokėti. Pardavimo priežas

tis — mirtis moteries. Agentai ne- 
ir pageidaujami. Prospect 2502. 

f
kres- PARDAVIMUI soft dring parlo- 

ras su fikceriais, geras biznis, vokie
čių apielinkėj. Savininkas turi du 
bizniu, turi parduoti greit, 

į;*;* Lincoln Ave.
PARDAVIMUI Soft Drink 
rs, 4539 So. Marshfiel<i Ave 1 OŽ2CH5.

dau-
3526

KU- 
NE- 

nedė’io-

PARDAVIMU1 grosernė ir delika- 
i tesen krautuvė, 4 kambariai pagyve
nimui. Labai pigiai, 1010 W. 69 St.

Par-
Tel.

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500. 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
deli, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalotv ar
ba flatini namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4828 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

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

rezidencijų 
tų plytų, 
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, 
skiepe, kita 
baryje, 
porčiai

O

5—6—7 kambarių 
namai, presuo- 
plieno konstruk-

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vanos, elektra, naujas 
furnas, 3983 Vernon Ave., kaina franciiziškas

frontiniame kam- 
Tile stogas, uždaromi 

Frigidaire ledaunė, 
plcisteriavimas,

$5,000, su mažu cash įmokėjimu. v. . i . . . , z . ,
H. j. Coleman & Co., 129 E. Persh- gražiai padabintos, vieno karo

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
GARAŽUS; porcius, cementinius 

šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
viena malevojame, taisome, dekoruoja

me, tikL $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co. 

General Contractors

presuotų plytų garažas, 
50X32.
Wilmette 
nėr Road. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba VVaukegan 
Road iki Lake Ave., Lake Ave.

N™Crawf^ į rytus iki Wagner Road, pas-
----- į kui Wagner Road j šiaurę iki 
arba 1 namų. H. F. RITTER and CO., 
lotij, ; Road, Glenview, III.,

Telefonas GIenview 224, arba 
ladresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

ing Road. Tel. Boulevard 7769.

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi-1 x 
nešite šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bile už kokią gražią ir 
naujos mados murinę bungalow, vis
kas yra moderniška. Geriausis barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma
tykit mane šiandie. MR. HULL, 3801

MAINYSIU bungalows 
Fintų nn.mų. j farmą, 

znį ar kitą namą.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

Į vakarus 
Lake Avė. iki

lotas 
nuo 

Wag-

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ

PARDAVIMU) naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2/ didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
riu apartmentai. 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000. priimsiu lotus kai
po įmokCjinią. Mes pastatysim bun- 
galow, 2 fialų namą ant jūsų loto 
arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit ši skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.


