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Lietuvos Lenkijos ginčą K vos holanda^
Voldemaras atmetė 
Lenkų siūlomą drau

giškumo ranką
Lietuva neužmiršus, kaip anuo

met I-enkai, draugiškai 
spaudą ranką, po poros 
vaičių pagrobė Vilnių

pa-
sa-

GENEVA, Šveicarija, gruod.
8. — Holandijos užsienio reika
lų ministeris Beelaerts van 
Blokland turės surasti formu- 
la, kuria butų galima Lietuvos- 
Lenkijos byla išspręsti.

Tautų Sąjungos taryba pave
dė jam darbą — iškvosti abie
jų šalių parodymus ir pateikti 
apie tai pranešimą tarybai. Sa
vo darbų van Blokland turės 
atlikti dar šiai tarybos s^esijai 
nepasibaigus.

Vargiai begu H olandų minis
teris proponuos, kad Lenkai 
grąžintų Vilnių Lietuvai. Jis 
veikiausiai pasiūlys tik, kad 
IJetuva panaikintų karo stovį 
su lankais.

Dalykas pavesta Holandijos; 
ministeriui po įvykusių prieš I 
tai ilgų diskusijų tarp Lietu
vos ministerio pirminnko Vol
demaro ir Lenkų užsienio rei- Tribūne 
kalu ministerio Zaleskio, v

“Ištirti persekiojimą lietuvių 
Vilniaus krašte.”

Kai Voldemaras baigė dėstęs 
Sąjungos tarybai skundus prieš 
Lenkus, ir Zaleskis į juos davė 
savo atsakymus, Lenkų ministe- 
ris kreipėsi į Lietuvą, kalbinda
mas, kad ji užmirštų praeitį ir 
priimtų Lenku ištiestų jai 
draugiškumo ranką. Voldema
ras į tai atsakė, kad tokį pa
siūlymą jis labai įvertinąs, te- 
čiau priimti jo negalįs, nes dar 
neužmiršęs, kaip prieš keletą 
metų buvęs tuomet Lenkų mi- 
nisteris pirmininkas, Ignacas 
Paderevskis, lygiu bud u ištiesęs 
savo draugiškumo ranką, o pas
kui, nė trims savaitėms ne
praslinkus, generolas Želigovs
kis pagrobė Vilnių, kurį Lenkai 
iki šiol tebelaiko užėmę.

Taika su Lenkais bu 
tų Voldemaro dikta 

toriavimo galas
1 Palitinės 

kiusios 
musios

Uetuvos partijos lai- 
kenferencijų ir priė- 
tokį nutarimų

RYGA, gruod. 8. [Chicago 
Press Service]. — 

Vienas Uetuvos opozicijos par- 
Savo valdžios bylą Voldeipa- tijos narys sako, kad praeitų 

tautų /Sąjungos savaitę netoli nuo Kauno Įvy
kus visų Lietuvos politinių par
tijų atstovų konferencija, ku
rioj buvę nutarta pašalinti mi- 
nisterį pirmininkų Voldemariį 
iš diktatūros, jei jis butų 
verstas Genevoje pasirašyti 
kos sutarti su Lenkija.

Tas pats dalykų žinovas 
ko, kad Lietuvos kariuomenė 
šiandie skaitanti 100 tūkstan
čių gerai ginkluotų kareivių, 
pasirengusių stoti kovon su 
Lenkais.

ras pristatė 
tarybai labai meistriškai, pun
ktas po punkto išdėstydamas, 
kaip nuo pat nepriklausomos 
Lietuvos respublikos įsikūrimo 
l/ankija nuolatos jos nepriklau
somybei grūmojus.

Kai Zaleskis prikišo Volde
marui, kad jis savo kaltinimus 
remiąs tik gintais apie konspi
racijas nugriauti Lietuvos val
džią, o kraštų aneksuoti Išaki
jai, ir reikalavo, kad jis kalbė
tų tik faktus, privestų bent 
vieną fait accompli [Įvykusį 
faktą], Voldemaras mikliai at
šovė:

“Jei tofcio fait accompli nebū
tų buvę, nė man nebūtų reikė
ję čia būti.”

Jis priminė lenkų generolo 
Želigovskio pagrobimų Vilniaus, 
Lietuvos sostinės, ir Vilniaus 
krašte.

Voldemaras papasakojo, kaip 
Lietuvių emigrantų kongrese 
Rygoj lenkai kurstę juos orga
nizuoti puolimą Lietuvos; kaip 
šių metų lapkričio mėnesio 15 
dieną I^enkų generalinis štabas 
buvęs pastūmęs savo kariuome
nę į Lietuvos pasienį per šešis 
kilometrus nuo sienos, ir kaip 
Lenkai turėję susitaiso 
planų Lietuvai pasimti. 
planas buvęs toks: paimti Kau
ną ir okupuoti visą kraštų; įs
teigti Kaune tokių neva lietu
vių valdžią, kuri butų pasiren
gus tuojau daryti uniją su 
Lenkija, ir po to jau pasitrauk
ti iš Lietuvos teritorijos.

“Paskutinės telegramos, ku
rias aš gavau iš Kauno, prane
ša, kad visa Lietuva išgąsdinta 
klaikiais girdais; paskiausias 
girdas yra toks, kad lenkai ren
giasi įsiveržti į Lietuvą gruo- 
džio 9 dienų,” pasakė Voldema
ras. “Del to 
tų Sąjungos 
kas seka:

“Pasiųsti 
sienon bešališka kontrolės ko
misiją ištirti dalykų padėti abie
jose sienos pusėse.

“Sudrausti Lenkiją, kad ji 
neleistų organizuoti ginkluotų 
bandų Įsiveržti f Lietuvos kraš
tą;

visą
Tas

gi aš prašau Tau- 
tarybą padaryti

Lietuvos- Lenkijos

pri- 
tai-

sa-

is

Litvinovas vertęs Vol
demarą nusileisti

Lenkams
LONDONAS, gruod. «. 

Konfidencialiai pranešimai
Genevos sako, kad Maksimas 
Litvinovas, sovietų užsienio vi- 
cekomisaras, padaręs didelio 
spaudimo Lietuvos premjerui 
Voklemarui, kad jis nusileistų 
Lenkų reikalavimams baigti ka-

To priežastį Litvinovas aiški
nęs Francijos užsienio minis- 
teriui Briandui ir Vokietijos už
sienio min isterini Streseman- 
nui tuo, kad Rusija nesanti 
prisirengusi karui ir bijanti, 
kad jei Lietuva nenusileisianti, 
Lenkija darysianti karo žygių, 
kurie privesią sovietų Rusiją 
arba ruoštis karui, arba trauk
tis atgal, o tai reikštų rimtą 
savo prestižo praradimą.

Rumanų studentų riau 
sės prieš žydus

BUGHA RĘST A S, R u m a n i j a, 
gruod. 8. — Cluj mieste įvyko 
rimtų antisemitinių riaušių, 
per kurias rumanų studentai 
sudegino vieną žydų sinagogų 
ii- išdaužė daugelio namų lan
gus. Suimta dvidešimt keturi 
riaušių vadai.

Vaikas nušovė savo motina *
ST. CLAIRSVILLE, Ohio, 

gruod. 8. — Pabartas, kad ne
nori eiti į mokyklą, Andy Dy- 
ken, 15 metų vaikas, nušovė sa
vo motiną ir mirtinai pašovė 
savo tėvų, Nieką Dykeną. Jau
nas tėvažudis pabėgo.
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Kova dėl valdžios 
Rumanijoje

Opozicija tikisi priversianti 
Bratiano valdžią paskelbti 
naujus seimo rinkimus

I Atlantic and Pudfie Photo] ♦

Kiemas Falsom kalėjimo, (Kalifornijoj, kur buvo kilęs kalinių maištas, kuriame žuvo 9 kali
niai ir 2 sargai. 17 kalinių ir 4 sargai sužeisti. Kiemas užimtas valstijos milicijos.

B UCII AREŠTAS, Ruman i ja, 
gruod. 8. — Susirinkęs vakar 
parlamentas pareiškė pasitikėji
mo naujojo Rumanijos premje
ro, Vintillos Bratiano, valdžiai.

Savo kalboj Bratiano pasa
kė, kad į savo atsišaukimą į 
visus elementus ir kvietimą jų 
dirbti bendrai krašto labui jis 
negavęs jokio atsakymo. To 
nežiūrint, jis parlamento nepa- 
leisiųs ir naujų, rinkimų ne
skelbsiąs, nes žinąs, kad esa
mąją valdžių remias visas kraš
tas.

Opozicinės tautinės ūkininkų 
partijos vadas, Maniu, pareiškė 
nusistebėjimo Bratiano pareiš
kimu, buk visas kraštas jo val
džią. remias. Kraštas esąs vi
sai nusistatęs prieš ja. Bratia
no bijąs paskelbti naujus rin
kimus dėl to, kad žinąs gerai, 
jogei butų visai sumuštas, šiaip 
ar taip, opozicija vis tik galų 
gale priversianti dabartinę val
džią pasitraukti.

Kiek pinigų surijo 
didysis karas

Mclloro apskaičiavimais, Jung
tinėms Valstybėms karas pa
rėjęs 35 bilionus dolerių

\VASHINGTONAS, gruod. 8.
Iždo sekretorius Mellon sa

vo metiniame pranešime ap
skaičiuoja, kad pasaulinis karas 
Jungtinėms Valstybėms parė
jęs bendrai apie 35 bilionus 
dolerių, tiksliai — $35,119,622,- 
111. Tą sumą sudaro: $14,849,- 
593,666 kariuomenės veisk- 
mams; $3,401,342,951 laivyno 
veiksmams; $3,007,411,483 ka
ro greitos pagalbos kori>oraci- 
joms; $2,811,707,186 kitų de
partamentų ir karo agentūrų 
išlaidoms karo reikalais; $8,- 
116,343,095 karo paskolos nuo- 
šimčiams; $384,306,169 paskolų 
užsieniams nuostolių, ir $2,548,,- 
917,595 veteranų biuro išlaidų.

Du Salvadoro karinin
kai sušaudyti

SAN SALVADORAS, Salva
doro Respiiblika, gruod. 8.— 
Du aukšti armijos oficierai, 
vienas pulkininkas, antras ma
joras, tapo sušaudyti. Jie buvo 
karo teismo pasmerkti kaip ne
pavykusio pučo prieš valdžių 
vadai.

Ieško $14,000,000 turto 
paveldėtojo

NEW YORKAS, gruod. 8. — 
New Yorka policija gavo pra
šymų bandyti surasti Edouardą 
Orlay, 39 metų amžiaus vyrą, 
iš Louvain’o Belgijoje. Ieško
masis esąs dabar paveldėjęs 
turtą, siekiantį 14 milionų do
lerių. Orlay esąs prapuolęs 1914 
metais, bet 1923 metais jis 
vęs matytas Detroite.

bu-

AURORA, III., gruod. 8. — 
Pasiskundus tėvui, kad moky
toja ją barus dėl atsilikimo 
moksle, Violet Elkins, vidurines 
mokyklos mokinė, nuėjus į sa
vo kambarėlį nusišovė.

Vilnius — nuo amžių 
Lenkijos sostinė

Taip vilniškiai lenkai informuo
ja užsienio spaudų

VILNIUS, gruod. 8. — Vie
tos lenkų vyriausybė Įsitikinus, 
kad byloje su Lietuva teisybe 
esanti Lenkų pusėj, o tode] Lie
tuvos skundus prieš Lenkų re
žimų Vilniaus krašte Tautų Są
junga išspruksianti Lenkijos 
naudai.

Vladislavas Račkievičius, 
Vilniaus krašto valdytojas, ir 
kai kurie jo patarėjai pasikal
bėjime su Associated Press ko
respondentu pasakė, kad niekas 
čia negalįs dagi suprasti, kaip 
Lietuva galinti turėti bet kurių 
pretenzijų Vilniui tik dėl to, 
kad tą miestų įsteigęs Lietu
vos kunigaikštis Gediminas ke
turioliktojo šimtmečio pradžioj. 
Vėliau Vilnius esąs patapęs ir 
buvęs, be Krakovo, antra Len
kijos sostinė.

Lenkų vyresninkai sako, kad 
nuo Vilniaus, kuris turįs 180 
tūkstančių gyventojų, per 22 
mylias aplinkui nesą nė jokių 
lietuvių sodybų.

lig'Oniu 
gruod.

Pamišėlis užmušė du
EAST MOLINE, III., 

8.' — Valstijos pamišėlių ligo
ninėje vienas pamišėlis, George 
Pietrzyk, 42- metų amžiaus, 
kirviu užmušė kitus du ligo
nius, Lorenzenų ir Nelsonų.

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

Bendrai gražu, bet tolydžiai 
šalta; vidutinis vakarų ir žie
mių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 2* ir 7° F.

šiandie saulė teka 7:06, lei
džiasi 4:19. Mėnuo leidžiasi 
4:57 ryto.

Kongresmanas, kur 
serga prohibicija

Blanton nori svetimų valstybių 
diplomatams užginti iinpor- 
tuotis gėrimus

WASHJNGTONAS, gruod. 8. 
— Kongresmanas Blanton 
[dem., Tex.] pasiūlė atstovų 
bute rezoliuciją, kuria reika
laujama, kad kiekvienas senato
rius, kongresmanas, teisėjas ar 
bet kuris kitas valstybės tar
nautojas, susektas perkąs iš 
“butlegerių” svaigiuosius gėri
mus, butų tuojau pašalintas iš 
vietos ir atiduotas į teismo ran
kas.

Antra to paties kongresmano 
pasiūlyta rezoliucija reikalau
ja, kad svetimų valstybių dip
lomatams Jungtinėse Valstybė
se butų užginta importuotis sa
vo reikalams svaigiuosius gėri
mus, o tie, kurie tai darys, bu
tų padaryti persona non grata.

Du asmens nusižudė, 
šokę iš “skaiskreipėrių”

NEW YORKAS^gruod. 8. — 
šokę, pro langus iš Manhattano 
“skaiskreiperių” vakar užsimu
šė čia vienas vyras ir viena 
moteriškė.

Louis Schwartz, invalidas 
karo veteranas, nusižudė, šokęs 
žemyn iš Woolworth trobesio 
keturiasdešimt trečio aukšto.

Keletą valandų vėliau iš Mc- 
Alpin viešbučio dvidešimt ket
virto aukšto šoko žemyn Mar- 
garet McNally iš Jėrsey City.

KETURI žMONfiS TRAUKI
NIO UŽMUŠTI

SPRING LAKE, N. J., gruo
džio 8. — Pennsylvania trau
kiniui netoli nuo čia užgavus 
ir sukuhis automobilį buvo už
mušti važiavę juo keturi asme
nys.

WASHINGTONAS, gruod. 8. 
— Republikonų nacionalinis 
komitetas nutarė partijos kon
venciją 1928 metais laikyti 
Kansas City.

Pilsudskis išvyko 
Į Genevą

VARšAVA, gruod. 8. [PAT]. 
— Maršalas Pilsudskis vakar 
vakarų išvyko i Genevą, karo 
departamento viršininko Becko 
ir Lenkų ambasados Paryžiuje 
sekretoriaus Michalo Moscickio 
lydimas.

Daug žmonių žuvę 
amunicijos sandė

liui sprogus
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

gruod. 8. — Telegrama prane
ša, kad Kravicoj, Transylvani- 
įoje, amunicijos sandelio spro
gimo buvę apie penkias
dešimt namų sugriauta ir daug 
žmonių užmušta.

Nobelio taikos dovanas 
gauna Quidde ir 

Bouisson
8.OSLO, Norvegija, gruod.

— Nobelio dovanos už nuopel
nus pasaulio taikos reikalui ta
po pripažintos Miuncheno pro
fesoriui Ludvigui Quidde ir 
buvusiam Sorbonos prof. Fer
dinandui Bouissonui. Pastarasis 
yra Žmogaus Teisių Sąjungos

Moteriškę paskyrė konsulu
MANAGUA, Nikaragua, gruo

džio 8. — Niką raguos valdžia 
savo konsulu Ne\v Orleanse, 
La., paskyrė moteriškę, senjo
rų Dei filių Viquez. Jos vyras 
kandidatuoja i Nikaraguos pre
zidentus.

DIDELIS SKERDYKLŲ GAIS
RAS KANSAS CITY

KANSAS CITY, Kas., gruod. 
8. — Siautęs čia praeitų naktį 
didelis gaisras sunaikino ketu
ris Armour and Co. skerdyklų 
trobesius, padaręs daugiau 
kaip t milioną dolerių žalos.

URBANA, III., gruod. 8. - 
Del girtavimo, iš Illinois uni
versiteto pašalinta trys studen
tai. . i

Japonai nebegausią 
Amerikoj paskolos

J. P. Morganas atsisakęs duoti 
jiems $40,000,000 Mandžuri- 
jos geležinkelio reikalui

PEKINAS, Kinai, gruod. 8.— 
Iš autoritetingų versmių suži
nota, kad Japonai, kuriems 
New Yorko bankininkų J. P. 
Morgan and Co. firma rengėsi 
paskolinti 40 milionų dolerių 
pietų Mandžurijos geležinkelio 
reikalui, tos paskolos jau ne
begaus.

Paskola atsakyta ne tik dėl 
to, kad prieš ją griežtai ėmė vi
sos Kinų fakcijos protestuoti, 
bet ir dėl to, kad einant Ameri
kos notomis Japonijai 1915 me
tų gegužės 13 ir 25 d., Japoni
ja, norėdama gauti bet kurios 
paskolos savo darbams Mandžu- 
rijoje, prieš gausiant tam Ki
nų sutikimų, pirma turi gauti 
dar Jungtinių Valstybių leidi
mą, v
Japonai susisieloję dėl nepavy

kime gauti paskolos
TOKIO, Japonija, gruod. 8. 

— Politiniuose Japonų rateliuo
se reiškiasi nemažo sąjūdžio ir 
apmaudo dėl žinių, kad tikėtos 
gauti Amerikoje 40 milionų do
lerių paskolos Mandžurijos ge
ležinkeliui japonai ndbegaus. 
Daugelis Lijo, kad nepavykimas 
gauti paskolos dar labiau pa
drąsins Kinus kovon su Japo
nų interesais Mandžurijoj. ir 
Mongolijoj, o pagaliau bandyti 
j uos.,yifląj} ? ■ ,|ep. išvyti.

i

Mezga Vokiečių-Ja 
ponų-Rusų sąjungą

Ton sąjungon Japonai tikisi 
ilgainiui Įtraukti dar ir Ki 
niją

BERLINAS, gruod. 8. —Vo
kiečių užsienio departamentas 
pasiuntė savo ambasadoriui Ja
ponijai, D-rui Soliui naujų in
strukcijų derėtis dėl trijulės są
jungos tarp Japonijos, Rusijos 
ir Vokietijos sudarymo: Japo
nija tikisi ilgainiui Į tą sąjun
gą įtraukti dar ir ketvirtą vals
tybę — Kiniją.

Derybos dėl tokios sutarties 
per pastaras kėlias savaites bu
vo apsistoję, nes Vokietija 
nenorėjo tęsti jų tuo tarpu, kai 
tarp Anglijos ir Rusijos ėjo 
kone piovynės. Patsaroji l?etgi 
konferencija tarp Anglijos už
sienio ministerio Chamberlaina 
ir sovietų Rusijos užsienio vi- 
cekomisaro Litvinovo Vokie
čiams parodė, jogei juodžiausie- 
ji debesys iš Anglų-Rusų 
feros išnyko, o todėl 
derybas ji mano galinti 
naujinti.

atmos- 
savo 

vėl at-

TRYS VESTUVININKAI UŽ
MUŠTI GRANATAI SPROGUS

VARŠAVA, gruod. 8. —Vie
name kaime netoli nuo Vilniaus 
buvo vestuvės. Į /vestuves ka
žin kas atnešė rastų sename 
mūšio lauke granatų. Bežiurine- 
jant, vienas vestuvininkų užga
vo jų. Granata sprogo. Jauna
vedys ir kiti du svečiai buvo 
užmušti, keliolika kitų buvo su
žeisti, jų tarpe keturi pavo
jingai. Namai buvo sprogimo, 
suardyti.



ĮVAIRIOS ŽINUTĖS IŠ KLAIPĖDOS 
' PADANGĖS

Kaso Andrius Kemėža

V iIniaus Gedulos Vakaras 
Klaipėdoje

Spalio 10 d., “Rytas” salėje, 
buvo Klaipėdos Lietuvių Vilniui 
Vaduoti Komiteto surengtas 
Želigovskio pagrobimo Vilniaus 
paminėjimo vakaras— Vilniaus 
gedulos paminėjimas. Kaip 8 
valandą vakaro abi viešbučio 
“Rytas” salės buvo kimštinai 
prikimštos publikos. Pradėjus 
tos šventės programą, p. Ber
tulis apbriežė Vilniaus lietuvių 
vargus, kuriuos jie neša iš len
kų valdžios dėl atvadavimo Lie
tuvos sostinės Vilniaus, kurį 
lenkų Želigovskis pagrobė jau 
kelinti metai. Toliaus kalbė
jo'gana energingai chicagietis 
P. Butkus nurodydamas, kad 
dar reikia didesnio pasiryžimo, 
lietuvių vienybės ir nuoširdu
mo, kad vis reikia didesnio pa
siryžimo, lietuvių vienybės ir 
nuoširdaus darbavimosi, kad 
butų Vilnius iš grobikų atva
duotas; ir jeigu tik mes visi 
lietuviai dirbsime dėl labo mu
sų sostinės Vilniaus atvadavi
mo, tai Vilniaus mus buvo ir 
bus. Dar kalbėjo buvęs užsie
nio reikalų ministeris Galva
nauskas, kuris savo išvadžioji
mus parėmė faktais, kad pa
saulio valstybės jau gana gerai 
informuotos, kad Vilnius pri
klauso Lietuvai ir kad jis yra 
Lietuvos sostinė. Dabar jau ir 
talkininkai ir visa tautų sąjun
ga mato ir žino, kad lenkai su
laužė su lietuviais padarytą 
Suvalkuose sutartį. Tokiu bildu, 
ar ankščiau, ar vėliau, mes at
gausime Vilnių, tą brangų mu
sų sostinės miestą. Po Galva
nausko kalbos Giedotojų Drau
gija su visa publika sudainavo 
tautos himną, Choras dar su
dainavo paminėjimo Vilniaus 
dienai pritaikintas dainas ir 
rinkus aukų Vilniaus vadavimo 
reikalams tuo vakaras ir užsB 
baigė.

Klaipėdos Lietuvių Susivieniji
mo susirinkimas

Spalio 14 d., lietuvių viešbu
čio “Rytas” salėje atsibuvo vi
suotinas minėto susivienijimo 
narių susirinkimas. Susirinki
mą atidarė susivienijimo komi
teto narys p. Aušra. Pirmiau
sia naujai išrinkto Klaipėdos 
seimelio atstovas Dr. Trukanas 
(Vilnietis), Klaipėdos lietuvių 
gimnazijos mokytojas, davė sa
vo pranešimą apie Klaipėdos 
parlamento-Seimelio veikimo 
planus.

Daktaras Trukanas nurodė į 
tai, kad renkant Seimelio pre
zidiumą, lietuviai davė suma
nymą, kad j prezidiumą butų 
priskirtas vienas narys ir nuo 
lietuvių frakcijos, bet vokiečių 
“einheitsfronteriai” to lietuvių 
patarimo nė girdėti nenorėjo ir 
susidarė toki prezidiumą, kokis 
jiems ir jų vokiškai politikai 
patogesnis ir geresnis. Lietu
viai davė ir antrą pageidavi
mą, būtent, kad Seimelio pir
mininku butų renkamas tokis 
asmuo, kuris moka abi krašto 
kalbas, būtent lietuviškai ir 
vokiškai, bet “einheistsfronte- 
riai” ir šito lietuvių pageidavi
mo nepriėmė — išsirinko tokį 
Seimelio pirmininką, kuris mo-

nenori pasimokyti iš praėjusio 
seimelio klaidų ir vistik eina 
tais pačiais pirmojo Seimelio 
pramintais politikos takais — 
engti lietuvius ir jų teises ir 
nedirbti tų, ką Konvencijos į- 
statymai nurodo, o vien tik sa- 
botažuoti šios šalies gerovę, 
kenkti šios šalies ekonominiams 
reikalams ir paskui sudaryti to
kią padėtį kad vėl butų galima 
važiuoti į užsienį skųstis tau
tų sąjungai, kad lietuviai buk 
nemoką valdyti Klaipėdos kraš
tą, kuris turi būt sugrąžintas 
atgal Vokietijai. Tai ant šito 
ir gludi visas Seimelio “ein- 
heitsfronto” kenksmingos poli
tikos varymas Klaipėdos kraš
te. Toliaus Dr. Trukanas ]>a- 
sakė, kad lietuvių frakcija įne
šė į Seimelio darbų dienotvar
kę, kad butų Seimelio praves
tas įstatymas, apie Didžiosios 
Lietuvos piliečių įsigijimą Klai
pėdos piliečio teisių. Kaip žino
me, pirmojo Seimelio rinkimuo
se magistratas buvo išbraukęs 
visus Did. Lietuvos piliečius iš 
rinkikų sąrašų, net ir tuos, ku- į 
rie jau kelinti metai kaip Klai
pėdos krašte apsigyvenę, ir tu
ri nuolatinį pastovų užsiėmimą, 
darbus, tarnystes ir 1.1. Tiesa, 
dabar į miesto savivaldybių ir į; 
antrojo Seimelio rinkimus jau ! 
nuolatiniams Klaipėdoj gyve
nantiems Did. Liet, piliečiams 
buvo magistrato leista daly
vauti rinkimuose, bet kad tos 
tąsynės už teisę rinkimuose bu- i 
tų sykį ant visados panaikin-! 
tos, tai seimelis turi išleisti i 
tam tikią Įstatymą. TrukanasI 
įrodė, kad Klaipėdoje veikia se-i 
natvės Konvencijos nustatyti 
ir Vokietijos ir ‘Lietuvos teisių . 
įstatymai. Tie trijų įstaigų iš
dirbti įstatymai, tarp savęs nė
ra suderinti ir nėra prie Lietu
vos valstybės reikalu tvarkrmoJ 
si pritaikinti. Todėl uei nesu- i 
derintų Klaipėdos krašto vokiš
kų, dar iš senų laikų valdžios 
įstatymų su Lietuvos įstaty
mais ir neleidžia Lietuvos val
džiai privesti Klaipėdos kraštą j 
prie geros tvarkos. O tie visi 
įstatymai turi bus sureguliuoti 
greitai, tuomet Klaipėdos kraš
tas galės daug geriaus tvarky
tis ir tuomi bus užbėgta vokie
čių šovinistiniai politikai už 
akių..

Po Dr. Trukano kalbos, kal
bėjo Lietuvių Tautinio Banko 
direktorius Olingailis, Klaipė
dos miesto savivaldybes tary- 
bos atstovas. Įrodinėjo, kad 
miesto taryboj didžiumą suda
ro kairiųjų partijų atstovai.! 
Pirmininkui, komunistų parti-j 
jos nariui, p. žardininkui, kaip’ 
tik tarybos tapo išrinktas, pir
mininku, tai tuoj aus “einheits- 
frontas” davė jam neapmoka
mus kambarius. Iželei to jis,: 
piimininkas, gavęs dykai kam-i 
barius ir turi darbuotis vokie
čių “cinheitsfrontlerių” naudai 
ir faterlandui.

O’ingaitis nurodė, kad visais 
tais ponais negalima pasitikėti, 
kadangi kiek pirmiaus, vienas 
apie milioną litų nunešė Klai 
pėdos miesto pinigų ir išdūmė 
su pinigais i “faterlandą”. Da
bai1 jau kitas miesto tarnauto-I

I 
jas “einheitsfrontlcris” per su-:

ka tik vokiečiu kalba, dvarinin
ką Dreslerį. Įdomu tas, kad už 
tokį Seimelio pirmininką balsa
vo socialdemokratai ir komunis
tai, balsavo kautu su “einheits- 
frontu”, tai yra, su vokiečių 
monarchistiniais šovinistais ir 
kitais darbininkų priešais. Tai
gi iš visų naujo Seimelio pra
džios darbų, vėla aiškiai pasiro
dė, kad “einheitsfronto” politi
ka bus varoma pagal Vokieti
jos politikierių planus, Lietuvos 
ir Klaipėdos ekonominio gerbū
vio nenaudai, kaip ir pirmasis! 
Seimelis, vėl darbuosis tik sa-! 
vo “faterlandui”. Taigi aiškiai i 
\ isi mato, kad ir šis Seimelis

Keliaukite valdžios laivais — “Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago, III.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai 
brangi dgv&na.

=SBė—
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Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

I M. YUŠKA & CO.
4604 8o. Paalina St, Chicago. UI.V-.. ......

Scott & Bowne, Bloomficld, N. J. 27

_______ KA* " ChicagoJV
klastuotus dokumentus išgavo 
iš Klaipėdos miesto banko 60,- 
000 markių ir su ta suma irgi 
išdūmė į savo “faterlandą” «— 
Vokietiją. Toliaus dar Olingai- 
tis palakė, kad Klaipėdos mies/ 
to taryba išgirdusi, kad Lietu
vos valdžia nupirko didelį skly
pą žemes prie uosto ir jau pra
dėjo statyti didelius mėsos ir 
konservų šaldytuvus dėl eks
porto valgomų daiktų-produktų, 
per Klaipėdą užsienin, tai mies
to taryba nutarė varyti Lietu
vos valdžios statomoms šaldyk- 
loms konkurenciją ir padidinti 
miesto skerdyklų šaldytuvus. 
Toliaus dar. kalbėtojas pasakė, 
kad Klaipėdos magistratas pa
staruoju laiku pradėjo supirki
nėti parduodamus privačių žmo
nių namus, žemes ir visus mies
to turtus nori užsienyje užsta
tyti, kitus jau užstatė. Mat, da
bar Klaipėdos miestas magis
tratas gavo iš Hamburgo 4,- 
000,000 markių paskolą ir už 
tai nori užstatyti tiems Vokie
tijos bankams Klaipėdos kraš
to siauravėžius geležinkelius, 
Klaipėdos elektros gaminimo 
stotį, gatvekarius, vandens ir, 
gaso stotis ir daugybę miestui 
priklausančių namų. Taipgi1 
mes Klaipėdos miesto gyvento
jai tik pasijusime, kad rpus
valdo ir musų turtą naudoja 
svetimšaliai. Čia buvo išnešta 
rezoliucija, kad ta paskola bu
tų anuliuota. Rezoliuciją nu-j 
tarta pasiųsti Klaipėdos krašto 
direktorijai ir centro valdžiai. , 

“Lietuvos Keleivio” redakto
rius p. Gudaitis davė įnešimą, 
kad susivienijimas rūpintųsi 
kokiu nors būdu varyti tarj>ei 
Amerikos lietuvių agitaciją, 
kad amerikiečiai grįžtų su pi-i 
ligais į Lietuvą ir pirktų Klai-; 
pėdos mieste namus, ir provin- ■ 
cijoj ūkius, nes amerikonas čia 
parsivežęs 3000—4000 doleriui 
Tali nusipirkti namą ir gali iš i 
to namo gražiai pragyventi 
mieste; arba už tą sumą gali 
nusipirkti 60 margų lauko ūkį j 
su trobomis ir visu inroento-] 
rium, kur gali sau gražiai" pra
gyventi ir ant ūkio. Kurie čia,; 
Klaipėdoje, apsigyveno, tie ame-! 
rikiečiai visi labai patenkinti ir1 
gyvena sau puikiai. Dabar 1928’ 
metais kovo mėnesį optavusių 
vokiečių už Vokietiją išvažiuos 
Vokietijon apie 15,000, tai ame
rikiečiams bus proga apsipirkti 
mieste namus, ūkius. Vienbal
siai visi tam sumanymui prita
rė, kad kviesti Amerikos lie
tuvius dėl apsigyvenimo 'Klai
pėdos krašte.

(Bus daugiau)

UŽTIKRINA SAUGUMį 
“BAYER ASPIRIN”

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Kol iŲa nematot “Bayer Kry- 
dauT’ ant pakelio arba ant tab- 
et’o, tai jus dar negaunat tik- 
i) Bayer Aspirin, kuris yra už- 
.ikimta- per milionus vartotojų 
r užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia •

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

570k—KYW-KFKX—526m.
9:30—a. m.—Markets (.service re- 

pcated every half hour to 3 
o’clock).

t0:55—Time signals and weather.
1—Dinner conęert.
4— Wonian*s hour program; music.
5:80—Markets; news reports.
6— Bedtimo stories; woather, or

chestra. i
7— Retold tales.
7:80—Stenographers.
8— Mediterraneans.
9— Camival; popular program.
10:80—Weather; orchestra; time 

signals.
620k—WCFL—134m.

10 a. m.—Municipal program.
12—Organ reųuest concert.
I— Ręst hour program.
5— Tvvilight organ concert.
G—Educational talk; news; health 

talk.
8—Popular program; orchestra; 

songs. ’
9:30—Quartet; trio; orchestra. 

720k—WGN-WLB—416m.
9 a. m.—News summary.
10— Home management; music.
11— Organ; readings; piano; time 

signals.
12— 2:30—Children story period;

concert.
2:30—Beeitai; woman's club; 

orchestra.
4— Studio program; orchestra:

pianist.
5— Piano lesson; organ.
5— 56—Time signals.
6— Markets Punch and Judy;

ensemble.
7— Musical program.
8— New York program; theatev

stage show.
9— New York program.
10— Feature; Sam ‘n’ Henry; 

Music Box.
II- 12:30—The , Hoodlums; orchestra.

770k—W BBM - W J BT—338 m.
11 a. m.—Business, directory.
I— Dance program;1 pianist.
3—Sports review.
5— 'Organ. !
6— Trio; organ; orchestra.
8— Artist recital; trio; songs;

orchestra.
9— -CoUcgiate program; orchestra;
) ųuartet.
.10—Popular program; orchestra; 

pianist.
11— Dance program: Hawaniian trio.

870k—WLS—345 m.
9 a. m.—'Farm news; time signals; 

weather; home ųuestion box.
10— Board o ftrato. IService repeat- 

ed every half hour to 1:30).
II— Live stock market.
12—Poultry talk; trio; vveather.
1:25—-Slosing board of tardė.
2:30—Homemakers’ h,our; radio play 

memory waltz time.
5:15—Organ; sport; Pied Pipcr time 
G—Maikets; sports; orchestra. «

7— Scrapbook; orchestra; duo;
ųuartet.

8— Lrttle Symphony orchestra.
9— Choir.
9:30—Little Symphony “pop”
, concert.

10— Shovvboat; orchestra; organ; 
ųuartet.

11— Popular program.
STATIONS OUTSIpE CHICAGO 

Evening Programa
8—CNRT (840), Toronto—Pianist.
8—KO A (920), Denver—Aggie 

Kickoffs.
8—KTHS (780), Hot Springs— 

Orchestra. >
8—WBAP (G00), Fort Worth— 

Concert.
8—WEAF (610), New York—Anglo- 

Persians to WTAM, WGN, 
WWJ, KSD, WOC, W0W, 
WTMJ, WBAP, WCCO.

8—WH0 (560), Dės Moines— 
Program.

8—WHAS (930), Louisville—Concert 
8—WLW (700), Cincinnati— 

Orchestra.
8—WOS (830), Jefferson City — 

Farm school.
8— WS0E (1110), Milvvaukee—1

Popular program.
8:30—WRAP (600)', Fort Worth— 

Musical.
8:30—WEAF (610), New York— 

Orchestra to WGR, WOC, KS1), 
WH0, W0W, WTAM, WWJ, 
WEBH, WCAE, WTMJ.

8:30—WMC (580), Memphis— 
Ensemble.

8:30--WOS (830), Jefferson City— 
Musical.

9— CNRA (930), Moneton—Concert.
9—CNRT (840), Toronto—Singers.
9—KDKA (950), Pittsburg—Trio
9—KTHS 780), Hot Springs— 

Orchestra.
9--WC00 (740), St. Pauli—Hamline 

University hour.
9—WEAF (610), New York— Pro

gram to KSD, WH0, WSM, 
WI)AF, WHAS, WOW, WSB, 
W0C, WEBH, WTMJ, WWJ, 
WSAI. WTAM.

9—W.FAA (550), Daily—Chorai 
club.

j 9—WHK (1130), Cleveland—
. Entertainers.
9—WJR (680), Detroit—Program.
9—W0R (710), Newark —Columbia 

Netvvork.

M Geras Tonikas
; (L // Kaip kada jus jaučiate; kad 

jums reikia doniko pagelbėjimui 
zz atgaivinti jūsų stiprumo ir atbuda- 

zz voti jusų atsparų. Ko jūsų kunui 
7 tikrai reikia, tai vitaminų - maisto.

SCOTT’S EMULS1ON
yra maistas-tonikas kuris turi daug vitaminų iš 
cod-liver oil. .Tūkstančiai vartoja jį kasdie, kad tin
kamai maitinus kūną ir atgaivinus stiprumą.

Jei norite būti tvirtu ir gerai maitinamu 
— vartokit Scott’s Emulsion.

“Tai Ta Rųšis”
Rųšis Padarė

T^Tfonograffą arba pianą 
priimam mainais

Sveiki 
kūdikiai yra 

linksmus 
kūdikiai

kucI‘kis ,Ph‘°s rai 

' .lr kf.-
a'fy. l^kejO l^L

a ",St0-

ett ZJ-A/

i Nėra rūgščių, chargcrių» 
baterių climinatoriU

JOS. F. BUDRIK
■ 3417 S. Halsted St.
Visai Elektrine Radio

EOUAPHASE
Nuo Kampos gausit visę spėk,______

Modelis G-7
Gražus kabinetas, Radio 
gatava, tik reik prijungę 
ti prie elektros .... $185 
Kitos Freshman elekt
rinės radio po $120. Yra 
viskas, nieko daugiau ne
reikia pridėti.____ _

fonografas ir 
radio sykiu 

kokią daugu-

Elektrinis 
elektrinis 
yra tokia 
mas žmonių norėjo gau
ti. Garsus fonografosir 
garsi radio .........t. $350

Didžiausis Freshman Distributorius Chicagoj

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

Tel. Boulevard 4705

Pinigai Lenkijos

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai; 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

GALUTINĄ PASIRINKIMĄ MILIONU
Apyniu Skonio Blue Ribbon Pas Jūsų
arba paprasto Geros Pasekmės Vertelgą

> \ "■ J iVyriausi Dastatytojai
NATIONAL PREMIER SALES CORP. 

1525 Newberry Avenue, Chicago, III, 
Telephone CanaI 1310

• • 
ir l

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

N isi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 — 15 dienų; kab- 
legramu - j 2 - 3 dienas. Telegramas’ kai

nuoja si.oo.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St„ Chicago. 111.

I
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narius ir juos provokuo-
Komunistams darbie 

įsigalėjus išnyko gražus 
sugyvenimas, vienas kito

Kaipo Lietuvių Pilietinio 
Kliubo narys ir to kliubo ištiki
mas trustys, noriu pareikšti to 
kliubo nariams, kad dabartinė 
L. P. Kliubo valdyba yra netei
singa savo atsinešime linkui na
rių ir žalinga geriausiems kliu
bo rei kalami.

L P. Kliubas yra sutvertas 
tikslu ligoje, nelaimėj, ar mi
rus teikti visakeriopą pagelbą 
ir priežiūrą visiems nariams, 
nežiūrint jų įsitikinimų. Visi 
nariai lygias duokles moka, to
dėl ir lygias teises turi turėti. 
Taip ir buvo daroma, kada kliu
bas susitvėrė. Tada visi nariai 
buvo lygus ir visus šelpė vie
nodai — iki neatsirado komu- 
nistų-darbiečių, raudonosios dik
tatūros garbintojų, kurie įsi- 
briovė į valdybą ir visame kliu- 
be įvedė suvo diktatūrą, pa
neigdami narių teises, skirsty
dami 
darni, 
čiams 
nariu
gerbimas, lygios visiems teisės 
ir vienodas visų šelpimas. Vie
ton to įsigalėjo nesutikimai, 
nepalankių narių persekiojimas, 
laužymas konstitucijos, aikvoji- 
mas kliubo turto ir net atviras 
nepaisymas kliubo nutarimų, 
jei jie nepatinka diktatoriams.

Štai patys komunistai prave
dė nutarimą, kad nariui mirus 
butų duodamas vainikas, ne
brangesnis $15, už ką nariai 
sumoka po 10c. štai pereitą 
rudenį mirus senam kliubo ną- 
riui Vladui Milkevičiui nupirk
ta vainiką už $15. Bet pirmi
ninkas už sugaištą perkant vai
niką laiką pareikalauja $10, o 
iždininkas $5. Konstitucija gi 
sako, kad tik nesant kam lai
doti, kada laidojimu turi rūpin
tis prezidentas, tai jis su iždi
ninku gali gauti po $5 už su
gaištą laiką. O dabar jie sugai
šę apie 3 vai. perkant vainiką 
pasiėmė $15. Vėliau mirė Ma
rijona Danaitienė, išbuvusi 
kliube tik keletą mėnesių. Pre
zidentas laužo tarimą ir perka 
jai vainiką už $20. Klausimas, 
kode! Milkevičiui, išbuvusiam 
kliube 12 metų, perkama vaini
kas tik už $15, o kelių menesių 
narei už $20, nors nariai vieno
kiai yra sumokėję, po 10c.? To
dėl, kad Milkevičius nepriklau
sė diktatorių saikai ir jiems 
nepritarė.

Ne tik dabar, bet jau ir pe
reitais metais buvo kaltinimų 
delei neteisingai išmokėtų po
mirtinių ir kitokių išmokėjimų; 
buvo neaiškumų ir balių atskai
tose. Komunistai net bandė 
prirašyti prie kliubo ir svetim
taučius, už juos melagingai liu
dijo ir visaip juos gynė. O ir 
susirinkimuose kiek dabar bū
na vaidų, kolionių, kurių ne
būdavo pirmiau. Darbiečiai su 
apšvietiečiais varinėja savo 
šlykščią politiką ir vienas kitą 
kolioja visu 'komunistiniu ko- 
1 iojimo žodynu.

To daugiau neturėtų būti ir 
tų neprašytų diktatorių reikia 
nusikratyti. Gruodžio 11 d. bus 
priešmetinis susirinkimas, ku
riame bus renkama nauja kliu
bo valdyba. Visi nariai turėtų 
susirinkti ir išsirinkti'tokią val
dybą, kuri ne butų diktatoriais, 
bet teisingai tarnautų kliubo ir 
jų narių reikalams ir gerovei. 
Ir tai turi būti padaryta dabar, 
kol dar komunistai nepadarė 
su kliubu taip kaip su kitomis 
draugijomis ir bendrovėmis, 
pav. kaip su House of Masses.

Trustys Kliubo.

Gruodžio 4 dieną įvyko bol
ševikiškos SLA. 158 kp. susi
rinkimas ir Piki. Tarybos no
minacijos. Komunistai vedė, 
kaip ir visuomet, kuodidžiausią 
agitaciją už savųjų komisarų 
tikietą. Į susirinkimą jie atėjo 
visi" gerai susiorganizavę. Du 
tavorščiai buvo pastatyti prie 
durų ir kiekvienam įeinančiam 
į salę, dalino po likictuką ir 
Įsakinėjo, kad už tą tikietą rei
kia balsuoti. Advokatas Izido- 
ris Yactis nors ir buvo patėmi- 
jęs: dėl ko šitie tikietukai 
dalinami? Bet nei pirmininkas 
nei kili tavorščiai į advokato 
patemijimą nekreipė dėmesio, 
o tik dirbo savo nuo senai pri- Į 
rengtą darbą ir tiek.

Balsavimo pasekmės:
Ant pirmininko St. Gegužis 

gavo ......................... 6 balsus
Salaveičikas . .. .* 100 balsų
Ant pirm, pagelb. —.1. Ne»- 

veckas ......................... 9 balsus
Bacevičia .................  93 bal
Ant sekretoriaus — .Turge- 

liutė ......................... 9 balsus
Jaškevičiutė.............  93 bal
Ant iždininko — K. G ūgis 10 
Gerdauskas ........... .  93 bal.
Iždo globėjai: .1. Bučinskas 

gavo ...<................. 13 balsi
Baginskas................... 13 bal.

\J. D. Taunis ................ 90 bal.
Ant Dr.-kvot. Vitkus 93 bal 
Ant seknačių metų į 158 kp. 

valdybą išrinkta visi bolševikai 
Mirimai. Lapkričio mėnesy n 

ietuvių mirė šie: Mikas Stimbi- 
•ys, amžiaus 54'metų; Valteris 
Katkevičiukas, 19 metų; Juozas 
Višniauskutis, 18 metų. Gruo
džio 5 dieną mirė Minie Ke- 
nulienė 50 metų amžiaus.

Darbai. Anglių kasyklos vi- 
-ai menkai dirba ir pragyveni
mas negalima padaryti. Patarti-1 

nevažiuotina iš kitur niekam
Į čia darbo ieškoti.

— Gerulių
P. S. Ih’akalbos

Ainis.
rengiama 

ant sekančio sekmadienio, gruo 
džio 11, 7 vai. vak., SLA. 275 
kuopos salėje ant kvietkų krau
tuvės, North 5th st., tarpe 
Monroe ir Adams st. Kalbūs iš 
Rusijos rojaus sugrįžęs A. 
Kupreišis. Linkėtina, kad visi 
tavorščiai į prakalbas atsilan
kytų. —G. A.

Hartford, Conn
d. š. m. YMCA. 
Naujos Anglijos 
atstovų konfereh- 
dalyvavo apie 60

Gruodžio 4 
name įvyko 
A LTS kuopų 
cija, kurioje
atstovų ir apie dešimt svečių, 
suinteresuotų observatorių. Kon
ferencijos tikslas buvo apkal
bėti dabartinę Lietuvos vidaus 
ir užsieny kritišką padėtį. Rei
kia pastebėti, kad ši sandarie- 
čių konferencija buvo pirma 
tokia Naujos Angijos lietuvių 
istorijoj, nes joje dalyvavo rim
čiausia elementas; galima sa
kyti, kad visi dalyviai šios kon
ferencijos buvo seni veikėjai.

Konferencijos pirmsėdžiais 
buvo: Jonas Mikalauskas iš 
New Britaino, pagelb. S. Moc
kus ir sekr. J. Valaitis iš Bos-

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

ypatingai j Vii- tais sumetimais pageidaujama 
tautos vienybė dabartiniu mo
mentu. Konferencijoj dalyve 
vo Mass., Conn., Rnude įsiand 
ir New Jersey sandariečiai; iš 
New Yorko prisiųsta laiškai su 
sugestijoms per J. F. Jankaus
ką,—Observa torius.

droš akcijos, 
niaus mokyklų ir mokytojų 
dvasininkų ir svietiškių inteli
gentų padėti buvo kreipiama 
daug domės; buvo nurodyta, 

i kad Vilniuje ir provincijoj

tono. Spaudos-rezoliucijų komi- 'priėjo prie išvados, kad Ame- 
sijoj: “S.” Red. J. Pronskus,J rikos lietuvių bendras fr^tas 
V. M. Čekanauskas, A. Sapie-' šiame momente būtinai reika- 
ga, V. Yankus, J. Trečiokas,1 lingas, idant tokiu žygiu suben- 
Ona Ivas. Konferencijos planu-: drinus sudemoralizuotą lietuvių 
me buvo šie klausimai: 1) Kaip, tautą. vamujc n pivviuvijvj
reaguoti į dabartinę vidaus Lie-1 Iš visų aspektų šioj konfe- Į areštuojami kunigai ir veikė- 
tuvos politinę padėtį, 2) Kaip. rencijoj matosi tendencija pn- jai lietuvystės žadintojai. Ši- 
reaguoti i lietuvių-lenkų nau-t pažinti Lietuvoje 
jai keliamą ginčą Vilniaus kraš-' nusistačiusių politinių partijų 
to reikale, 
dabartinę Lietuvos 
kuri sudemoralizavo 
litinį ir ekonomini

I Lietuvoje, 4) Ar 
-Amerikos lietuvių 
| frontas (koalicija) visų valsty- 
I biniai nusistačiusių politinių 
I partijų ir organizacijų, 5) Rei- 
I kalanti koalicines valdžios su- galima sudaryti tik per Seimą 
I larymą Lietuvoje
I naujų Seimo rinkimų, 6) ALTS 
I organizacijos reikalai Ameriko- 
j°.

. Virš paminėti klausimai kon- buvo nurodyta būtinai reikalin- 
I ferencijoj buvo plačiai aptarti ga Visų valstybiniai nusistačiu-

r tuo reikalu išnešta tinkamos ; šių Amer. lietuvių pol. grupių 
•ezoliucijos. Dėliai Lietuvos vi- bendras susivažiavimas, zkuria- 
laus blogos padėties ir pagei-1 me butų sueita i koaliciją čia 
laujamos koalicinės valdžios ir tarta Amerikos lietuvių ben- 
rezoliucijoj reiškiama, jog ši dras žodis linkui blogos pade-; 
konferencija reikalauja l<uo- ties Lietuvoje.
greičiausia sudaryti visų valsty- Taipgi konferencijoj 
biniai nusistačiusių politinių į kėjo, kad “Sandaros” 
partijų koalicijos valdžią ir to
kiu budu padaryti galą dikta- 
turai ir žiauriai cenzūrai, etc. 
Del Vilniaus reikalų lietuvių- 
’enkų ginčų rezoliucijoj, kurią 
pasiuntė į Genevą Lietuvos de- Hyti kaip 
'egacijai, reikalaujama, kad Į Amerikoj lietuvių

) Kaip reaguoti į 
diktatūrą, 

vidaus po- 
gyvenimą 
reikalinga 

bendras

valstybiniai ; 
du nnrt.iių, j 

t. y., Lietuvos Valst.-liaudinin i 
kų,Krikščionių-demokr. ir So
cialdemokratų reikalaujamą ko
aliciją, kadangi tos tryš pol. 
partijos atstovauja 90% visų 
Lietuvos piliečių ir kadangi jos 
stovi už parlamentarizmą. Ta
tai konferencijos dalyviai nu
matydami, kad tautos vienybę

ir šaukimą1 ir koalicijos valdžią, rado rei
kalingu užgirti tų partijų po
ziciją ir, kad padalius spaudi
mą iš Amerikos, konferencijoj 1 . 1 1 • • • 1 v •

paaiš- 
__  _______ redakto- I rius p. J. Pronskus yra gavęs 

daugybę laiškų nuo visokių pa-1 
žiūrų Amer. liet, kolonijų. vei
kėjų ir inteligentų, kuriuose, 
reiškiama pageidavimai suvie-' 

Lietuvoj, , taip ir ( 
reikalaujama, kad! Amerikoj lietuvių akciją Vii-' 

kilnius butų grąžintas Lietu-1 niaus krašto gynimui ir atsta- 
/ai ir, kad delegacija nenusi-, tymui normales padėties Lie-| 
eistų lenkams Vilpiaus klausi- iuvoje. Taipgi dalyviai krei- 
ne; šią rezoliuciją nutarta pa- pia domę į/Vilniaus iškeltą ben- 
siųsti prof. A. Voldemarui kai-' 
oo delegacijos pirmininkui. 
Trečioj rezoliucijoj reikale lie- i 
tuvių tautos vienybės paduoda
ma iniciatyva šaukti Amerikos 
'ietuvių bendrą konferenciją—' 

[seimą (?), kur butų galima 
zisiems Amerikos lietuviams 
tarti savo žodį bendrais Lietu
vos vidaus ir užsienio politikos 
reikalais, ypatingai dėl Vilniaus 
vadavimo reikalo ir apgynimo 

I gyvenančius lietuvius Vilniaus 
krašte. ViJniąuą krašto reika- 
'ais buvo labiausia susidomėta, 
nes tenai,lenkai terorįzuoja lie
tuvius švietėjus ir dvasininkus, 
kurie gina lietuvių reikalus ir 
palaiko lietuvystę. i ,

Rygos “kongreso” įvykiai ir, 
Lietuvos politinių kalinių rei
kalai tapo praleisti, nes tūlų ly
derių tvirtinimu, tuos klausi
mus bus galima plačia^ išdis- 
kusuoti, jeigu Amerikos lietu
viai (visos pol. srovės) susitars 
ir sušauks bendrą, susivažiavi
mą. 

Konferencijos dalyviai pla
čiai (kai kurie pasikarščiuoda-'i 
mi) išdiskusavę abelną padėtį 
lietuvių tautos demoralizacijos,į 
kurią pagimdė partizanai ir ant 
galo fašistai pasinaudojo tokių 
santykių momentu, smurtu su
ardė tautos atstovybę-Seimą ir. 
nuvertę Lietuvos piliečių teisė
tą vyriausybę veda tautą ir 
valstybę prie pražūties. Del ši
to nelemto įvykio ir tarptauti
nės nepalankios Lietuvai politi-I 
kos, visi konferencijoj dalyviai

n

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigijj 
kainą, naudokitės 
Maujieinu kohlcirramie

BALTIKO AMERIKOS LINIJA
tai pirmutinė ir vienintėlė laivinė bendrovė 
kurios laivai pralaužė kelią /iš Amerikos 

New Yorko

TIESIAI Į LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

KAINOS LAIVAKORČIŲ
l KLAIPĖDĄ

Trečia klesa ......................  $107.00
Ten ir atgal tiktai ...J... $181.00

Turistinė III klesa ..........  $117.00
Ten ir atgal tiktai ........ $196.00

Valdžios taksai atskirai

LIETUVIAI!

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

“ESTONIA”.......Dec. 22
“LITUANIA” .... Jan. 31
“ESTONIA” .. . Febr. 21

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December 
Žiniom kreipkitės į bendrovę: 

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III. X

?aul Baltutis & Co. 
Central M f g. Dist. Bank 
J no P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewicte 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
ITniversaI Štate Bank 
J. J. Zolp 
Met/opolitan State Bank 
O. E. Jacobson,

3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 VVest 351 h St., Chicago, III.
1723 West 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St„ Chicago, III.
726 West 18th St„ Chicago, III.
3255 So. Halsted S't., Chicago. III.
3252
4559
2201
1103

So. Hahted St., Chicago, III. 
So. Paulina St., Chicago, III. 
W. 22 St., Chicago. III 
— 4th St., Sioux City, Iowa.

Džiaukitės Pasekmėmis Sykių su Indiana

Investuokit į
INDIANA SERVICE CORPORATION

6% Cumulative Preferred Stock
yra proga padėti savo pinigus darban ir uždirbti V/iVo saugiame bu- 
publikai patarnavimo biznyje. Investuokit juos į Indiana Service Cor- 

(par valtie $100 serui).

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
.PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA 

25c. į metus
Madų knyga Rudens, žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirijęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakepkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu
vergusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyven^nu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

You, too, 
can ląave 
cleantr, 
brighter 

and 
prettier
Fumiture

ŠTAI 
tinai 
poration 6% Cumulative Preferred Stock

Tūkstančiai žmonių apielinkėj ir pačiame 
pasekmingame miestelyje Fort Wayne, 
Indiana, priguli Indiana Service Corpora
tion, kad suteikus jiems kasdie elektros 
ir transportacijos patarnavimą.

Kompanija auga smalkiai, nes namai, 
dirbtuvės, krautuvės — viskas turi tu
rėti public utility patarnavimą. Tai yra 
vieni būtiniausių dalykų dėl parankumų 
ir patogumų moderninio gyvenimo. Ar 
gali kitas kokis biznis būti saugesnė vie
ta dėl jūsų taupymų?

Lengvais Iširtokėjimais
Dabar jus galit pirkti šį preferred staką 
už cash arba lengvais išmokėjimais, $10 
įmokėti ir $10 į mėnesį. Jus gausit 6% 
nuošimčių už savo pinigus kol išmokėsite; 
jus gausite savo pinigus atgal, jei nega
lėtumėt išmokėti už šėrą.

Dykai Kuponas
Kas 90 dienų* jus gausit dividendų čekį 
už savo investmentus. Kodėl nepasinau
doti proga iš šito saugio budo investuoti 
savo sutaupytus pinigus „ir tuo pačiu bu- 

, du kad jie uždirbtų jums pinigų? Atsi- 
lankykit j musų ofisą vidurmiestyj ir at
siųskite žemiau paduotą kuponą dėl pil
nų informacijų apie šį staką.

I ii

Sale teikimo elektrinės šviesos 
ir jėgos ir teikiant gatvekariam 
jėgos Fort Wayne, Indiana Ser
vice Corporation taipgi patarnau
ja 41 miesteliui in VVabash Valley 
elektra ir operavimu keletą gat- 
vekarių. Trys elektriniai geležin
keliai tos kompanijos yra prave
sti j skirtingas dalis iš Fort 
Wayne, sujungiant svarbesnes vie
tas daugelyje counties. Greitas 
elektrinis traukinys yra operuoja
mas tarpe Fort VVayne ir India- 
napolis ir tarpe Fort Wayne ir 
Lafayette.

O-fSdar
ai all

Feeria'mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ..

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL. '

Mllhl) IIUUJUH ofiHUN rHtldlIH ant.. 
kampo I-a Su 11c ir Jaeknon Blvd.

Daleidžiant mums
Utility Securities Company,

230 South La Šalie St., Chicago ’
Aš norėčiau, kad jus man prisiųstumėt literatūros kas 
link 6% Prior Lien šėrų Indiana Service Corporation. 
Aš suprantu, k|d už tai neturėsiu jokios atsakomybės.

Vardas
Gatvė .
MiestasROSE R AT EXTERMIN ATOR CO

208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

Utility Securities
Company

230 South La Šalie Street, CHICAGO
New'York - St. Louis • MUwaukee Louisville - Indianapolis • Minneapolia

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
umiuct.

Daugiau negu 22,000 kostumerių 
vartoja elektrą šios kompanijos 
pagamintą. Virš 25,500,000 pasa- 
žierių buvo pervešta kompanijos 
operuojamais geležinkeliais pe
reitais metais. ' Kompanija yra 
kontroliuojama per Midland 
Utilities Company ir yra operuo
jama žmonių su. dideliu patyrimu 
ir geru biznišku išrokavimu. 
Taipgi yra priežiūroj Indiana 
Public S^vice Commission.

gflVE,

buFEVES
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beturty” Book

Mario* C<s D*pL IL S„9 B. Okio SuChicafo

— yra tinkama 
kaina .mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

LISTERlNE
TOOTH PAŠTE

Valstija 25”
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EdJtor P. GRIGAITIS

1739 South Halsted Street 
Chicaro, Ui.

Telephone Roosevelt 85M

Užsimokijimo kainai
Chicago ja — paltu:

Matam* ..._~____ -....... ..........
Pusei meta____________ _
Trinu mlnasianu 
Dviem minMionu  
Vienam mineaivi

Chicagoje per neiiotojusi 
Viena kopija_

Savaitei--------------------------
Mineliui_________________

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagoje, 
paltai 

Matams__________
Pusei inetq _________
Trims mėnesiams___
Dviem mėnesiams 
Vienam minėsiu!____

Lietuvon ir kitur uisiaaiaosei 
(Atpiginta)

Metams---------------------------- - $8.10
Pusei meti „4--------------—- 4 JO
Trims raAnesiams _____ ____ 15$

Pinigus reikia siusti palto Money 
orderiu kartu su uisakyme

$8.00 
411 
160 
1.50

.76

__ 8c
„ 18c

75c

18.10 
$100 
$8.00 

8c.

Subicription Ratai 
per year in C-anad* 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the set of 
March 8rd 1879. ,

Naujienos eina kasdien, tlskiriaBt 
••kmadienius. Leidftia Naujieną Ben- 
drovi, 1789 So. Halstad St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosevelt 8501.

7C

17.00 
8.00 
4.75 
1.25 
.75

BUS TYRINĖJIMAS

Tautų Sąjungos taryba, išklausius Voldemaro ir 
Zaleskio pareiškimus dėl Lietuvos skundo prieš Lenki
ją, nutarė paskirti Olandijos užsienio reikalų ministerį, 
Dr. Beelaerts van Bloklandą, Lietuvos-Lenkijos gin
čams ištirti ir prirengti raportą. Kai Tadtų Sąjunga 
susiduria su labai “karštu” klausimu, tai ji visuomet 
skiria tyrinėjimo komisijas.

Del Lietuvos skundo tuo budu kolkas nepadaryta 
jokio nuosprendžio, ir tai yra daugiausia, ko Voldema
ras šioje valandoje galėjo tikėtis. Jisai aiškiai matė, 
kad laimėt prieš lenkus dabar nebuvo jokios vilties, to
dėl pats pasakė tarybai, jogei Vilniaus ‘klausimo jisai 

v nemanąs visai kelti.

bomba, mesta j su- 
Posėdis tapo nu- 

po to jau delegatai 
ramiai ne vieno

užgrobimo Vilniaus, reikią su 
Lenkija užmegsti diplomatinius 
ir prekybinius santykius. Vil
nių atgauti, pasak Plečkaičio, 
nebesą jokios vilties, kadangi 
Lenkija 15 kartų didesnė už 
Lietuvą ir jau 10 metų (?) 
lenkai laikę Vilnių savo naguo
se. Tą pačią mintį paskui Pleč
kaitis stengėsi pravesti ir savo 
rezoliucijoje apie Lietuvos už
sienių padėtį.

Toks jo nusistatymas iššau
kė suvažiavime labai supran
tamo nerimo. Delegatai ėmė 
karščiuotis ir smarkiai ginčy
tis su Plečkaičiu. Tikrą tečiaus 
sensaciją padarė Vikonis (s.- 
d.), kuris kritikuodamas savo 
partijos draugą staigu nei iš 
šio, nei iš to pareiškė suvažia
vimui, kad jisai (Vikonis) kal
bėjęsis su Lenkijos pasiuntiniu 
Rygoje, p. Lukoševičium, ir iš 
jo patyręs, kad jeigu emigran
tų kęngresas priims atatinka
mas rezojiucijas Lietuvos-Len
kijos santykių klausimu, tai 
Lenkija duosianti moralę ir 
materialę pagelbą Voldemarui 
nuversti. < i . /

šitas Vikonio pareiškimas bu
vo tarytum 
važiavimą, 
trauktas ir 
nebegalėj o
klausimo svarstyti. Kuomet gi 
atėjo rezoliucijų balsavimas, 
tai suvažiavimas skilo, pasi- 

I traukus iš jo Vikoniui, Mickui 
Vienintelis punktas, kuriuo tautų sąjungos paskir-j jr <jar apie 12 žmonių.

tas įgaliotinis darys tyrinėjimą, bus žiūrėti, ar tos są- Aįškū, kad dabar, po “kon- 
lygos, kurios yra susidariusios abiejose pusėse demar-, greso” dvi priešingosiom sroves 
kacijos linijos, nėra pavojingos taikai, ir, jeigu taip, taiI drabsto viena antrą pikčiau- 
kaip jas pašalinti. ' siais ir kaltinimais.

Voldemaro skunde buvo iškeltas 'dar kaltinimas į “icka„US, redaguojamas “Liau- . _ , , . . , • •- t - (lies Balsas vadina Plečkaitiprieš Lenkijos valdžią, kad ji persekioja lietuvius Vii- 
niaus krašte, bet šito klausimo Tautų Sąjungos taryba I “Lenkijos i 
nesvarstė, kadangi “tautinių mažumų” reikalams sau-. kių” rėmimą; 
goti yra prie Tautų Sąjungos atskira komisija.

Galų-gale dabartinis ginčas tarp Lietuvos ir Len
kijos, po debatų Genevoje, susiveda prie klausimo, ar 
gali toliaus būt palikta karo padėtis tarp tų dviejų val
stybių. Gi Vilniaus klausimas yra visai nustumiamas i 
šalį. Jį nedrįsta kelti Tautų Sąjungoje net ir Lietuvos 
valdžia. Aišku', kad pati Tautų Sąjunga jo niekuomet 
nekels!

Bet jeigu taip, tai kaip tuomet jisai iš viso galės 
būt išspręstas?

Liūdna padėtis. Reikia pasakyt, kad metai laiko at
gal, prieš smetoniškai “erai” prasidedant, situacija bu
vo daug patogesnė Lietuvai? Tuomet visai nebuvo kal
bos apie tai, kad lenkai imsią tuojaus užpulsią Lietuvą 
ir užkariausią. Tuomet nebuvo reikalo važiuoti į Gene-į 
vą prašyti didžiųjų valstybių, kad jos apgintų Lietuvos 
nepriklausomybę. Priešingai, tuomet Lietuva ne tik 
drąsiai pasitikėjo, kad niekas jos nepuls, bet ir iš naujo! 
kėlė reikalavimą, kad lenkai atsiteistų su Lietuva dėl į 
Vilniaus L

Sleževičiaus pasirašymas nepuolimo sutarties su, 
Rusija, einant kuria buvo patvirtinta Lietuvos teisė 
prie Vilniaus, ir buvo niekas kita, kaip to reikalavimo1 
iškėlimas. *

O šiandie Voldemaras jau turėjo ieškoti išsigelbė
jimo nuo agresingų Lenkijos žinksnių, ^skubindamasis 
pareikšti, kad Vilniaus klausimą jisai nenorįs ir disku-: 
suoti!

Palyginus tą Sleževičiaus diplomatinį laimėjimą sui 
šiuo Voldemaro išsisukimu nuo pralaimėjimo, darosi' 
visai aišku, kaip Lietuvos tarptautinė padėtis per šiuos 
metus, deja, pablogėjo.

Apžvalga
ISTERIKOS KONGRESAS

emigrantų 
apie 
tiek 

rašė

suva-
kurių

musy

kuris eina 
dešiniosios

Pirmyn” — 
frakcijos. Pirmajai 

vadovavo socialdemo- 
ir liaudininkas 

socialde-

Dabar, pagaliau, gauname iš
girsti pačius 
žiavimo dalyvius, 
“garsius” darbus 
pastaruoju laiku 
spauda.

“Liaudies Balse” 
Rygoje, išdėstyta
suvažiavimo frakcijos pozicija 
o savaitraštyje 
kairiosios 
frakcijai
kratas Vįjconis 
Mickus, antrajai — 
mok ratas Plečkaitis.,

Perskaičius taip vienos, kaip 
ir antros frakcijos patiektus 
suvažiavimo aprašymus, rezo
liucijas ir abipusius kaltinimus, 
tenka pasakyti, kad tinkamiau
sias vardas tam suvažiavimui

ne karo • keliu. Tik

-—-------- ----------- -------------------
tas Vilniaus klausimas. Taip pasitarimo su oficialėmis parti- 
vieni, kaip ir antri nori, kad tas 
klausimas butų sprendžiamas 
taikos, o
Plečkaitis neįvardija Vilniaus 
klausimo ir sako, kad karo pa
dėtis tarp Lietuvos ir Lenkijos 
esanti “dirbtinai palaikoma” 
reakcionierių ir šovinistų.

Galima pasakyti, kad Pleč
kaičio rezoliucija šitais atžvil
giais nukrypsta nuo tos pozici
jos, kurios laikosi Lietuvos so
cialdemokratų Partija. Kaipo 
partijos žmogus, jisai padarė 
stambių klaidą, mėgindamas be

jos įstaigomis pravesti savo 
liniją, suvažiavime. Tečiaus tas 
jo nukrypimas dar anaiptol ne
duoda "pagrindo spėti, o ypatin
gai viešai tvirtinti, kad jisai 
“parsidavė” lenkams.

Isterikes apimti, 
Rygos suvažiavime, 
sugebėjo 
nei 
tas 
są” 
dos
ir Lietuvos fašistai.

emigrantai 
matyt, ne

svarstyti, 
Ir rezulta-

nei šaltai 
rimtai galvoti, 
buvo toks, kad jų “kongre- 
panaudojo savo propagan- 
tikslams Rusijos bolševikai

i

Dalykus :

Amerikos darbi 
ninkės

8,500,000 darbininkių Ameri
kos pramonėj. — Kas buvo 
prieš 30 metų?—Moterų už
siėmimai. —Dirbančių mote
rų nuošimti^.—Kokius dar
bus dirba New Yorko mote
rys?,—Dirbančių moterų am
žius. — Ateivės ir amerikie
tės.—Moterų uždarbiai.

visur vadovauja. 
Anglijoj moterų 
daug. Sakysime, 
mieste iš 100 mo-

pas Dr. Jonikaitį ir ,adv. Uvi- 
ką.

Na, tiek to. Mes jau Ruffa- 
lo. Yozavitas tvirtino, kad tai 
Rooflo, ne Ruffalo. Tegul bus 
Rooflo. Prie ežero Erie, ant 
kalniuko, sustojome* pasigrožė
ti jo bangomis. Didžiulės ban
gos, be gailesio plovė krantus. 
Reginys labai gražus buvo. Ar
čiau Rooflo, grožėjomės' prie
plaukos siena. Milžiniškos ban
gos taškėsi į akmens sieną. Lai
vų ežere nesimatė.

Ruffalo miestas gražus cent
re. Priemiesčiai Jhbai biaurųs 
atrodo. Nesustoję apžiūrėti, 
mes leidomės į Niagarą Talis. 
Reliko apie 20 mailių. Vakaras 
kabojo po panose, o mes norė
jome su prietama įsi risti, kad 
radus tinkamą nakvynę. Jautė
mės pavargę ir nedavalgę.

Niagara Falls gražus mieste- 
i lis su virš 50,00(1 gyventojų. 
Radomę didelį viešbutį, bet ja
me neapsistojome. Mums rū
pėjo pabūti bent 3 dienos, tai 
ten pat prie Falls radome pri
einamesne kaina viešbutį ir ja
me apsistojome. Jautėmės maž
daug kaip pas Račiūną ant 
Fabor Farmos.

Apsimazgoję kūno dalis, ku
rios buvo mazgotinos, nuėjome 
pietauti. Papietavę, skubėjo
me pamatyti krioklio. šaltas 
vėjas neleido mums ilgai gro
žėtis, todėl negavę reikiamo įs
pūdžio, gryžome^ miestan.

Pirmas įspūdis, buvo nepa
prastas. Matyti priešais save 
ckį vandens puolimą, tai yra 

.cas tai didelio, majestotingo. 
Negali žmogus atsipeikėti, kad 
tu ėsi realybėje. Niagara, tai 
yra teAtralinė fantazija, tai y- 
ra milžiniška scenos demonst
racija, arba užburtas dailinin- 

<0 paveikslas.
žemės kamuolys tokią deko- 

racijų mažai turi. Niagara, tai 
antras savo didumu krioklys.

Rent kiek aiškesnio suprati
mo, aš mėginsiu jums patiekti, 
panaudodamas vietos padavimus 
ir aprašymus.

(Rus daugiau)

ir kartu su vyrais dalyvauja 
darbininkų judėjime. Veiki
mas tari) .moterų darbininkių 
labiausia prasidėjo po karo, 
kuomet jų skaičius nepapras
tai padidėjo.

Tenka pabrėžti tas faktas, 
jog ateivių ir negrų moterys 
dirba prie prastesnių darbų. 
Yra tokių darbų, prie kurių 
beveik išimtinai dirba tik atei
vės ir negres.

Kitas įdomus reiškinys yra 
tas, jog nuolat didėja vedusių 
darbininkių skaičius. Jų skai
čius šiandien siekia apie 2,- 
000,000; o tai sudaro vieną 
dešimtąją dalį visų vedusių mo
terų. Pagal teisybę prie to 
skaičiaus dar reikėtų pridėti 
visas našles ir persiskyrėles.

Vadinasi, iš kožnų keturių 
moterų, kurios rytais važiuo
ja į darbą, viena yra vedusi, 
o kitos trys nevedusios, naš
lės arba persiskyrėles. Vedusių 
darbininkių Iškaičius, kaip jau 
buvo minėta, nuolat didėja; 

manoma, kad trumpoj ateityj 
tas skaičius sudarys vieną 
trečdalį visų darbininkių.

Vedusių darbininkių daugiau 
randasi tarp ateivių ir negrų, 
negu tarp grynų jankių. O tai 
todėl, kad, bendrai imant, atei
vių ir negrų ekonomiška pade 
tis yra prastesnė, negu jankių

Moterų algos su labai mažo 
mis išimtimis— yra žemesnes, 
negu vyrų. Sakysime, New 
Yorko valstijoj 1926 m. balan
džio mėn. vidutiniška moter: 
savaitinė alga buvo $18.30, ( 
vyro—$32.75. Dešimtyj valsti
jų vidutiniška moters savaitinė 
alga tesiekė tik $8.80!

Net už vienokio darbo atli- 
kinuy moterims mažiau te- 

ra mokama. ^Pavyzdžiui, vi
dutiniška vyriausio knygvedžio 
alga vyrui yra $44.08, o mo
teriai—$33.21. Tas pat galim? 
pastebėti ir kituose užsiėmi
muose.—-K. A.

monej vyrai 
Naujojoj 

dirba labai 
New Bedford
terų dirba 42. Tuo tarpu visoj 
Amerikoj, vidutiniškai imant, 
iš šimto moterų už algą dirba 
21. ’VVashingtonc! įvairiose 
valdžios įstaigose dirba beveik 
tiek pat moterų ,kaip ir vyrų. 
Mažiausia moterų dirba mieste 
Youngst()f\vn, Ohio.

Ne\v Yorkas moterims sutei
kia įvairiausių progų. Kas die- 

8 5(10 000 ni* ten desėtkai tūkstančių mo-
šiandien Amerikoj kas dienų 

dirba už algų apie < , 
moterų. • Prieš 30 metų dirban
čių moterų skaičius buvo 4,000,- 
000. Labai galima, kad už 30 
metų tas skaičius pasieks 16,- 
000,000. šešiolika nuošimčių 
visų dešimties ar daugiau me
tų amžiaus moterų 1890 m. 
pelnė sau duoną. šiandien tas 
nuošimtis pasiekė 21. Jeigu 

moterys susyk nustotų dirbu
sios, tai pramonėj pasidarytų 
du kartu didesnė spraga, negu 
karo metu, kuomet keli milio- 
nai darbininkų buvo paimti į 
kariuomenę.

Tie 8,500,000 moterų pasida
rė nepriklausomos. Jos, taip 
sakant, iškovojo sau laisvę 
darbą ir vietąj pasirinkti. Jung
tinių Valstijų cenzas parodo

terų važiuoja i darbą kartu su 
vyrais. Tačiau skirtumas dar
buose pasireiškia labai didelis. 
Pavyzdžiui, tame mieste randa
si 2,000 architektų vyrų ir tik 
17 moterų; 10,000 vyrų inži
nierių ir tik penkios moterys. 
Kunigy vyru yra 4,000, o mo
terų 17. I >n šimtai vyrų yra 
užimti įvairiais išradimais, o 
moterų toj srity užtinkama tik 
šešios. Daktarų vyrų yra U,000, 
o moterų tik 500.

Iš kitos pusės slaugių par
eigas eina 12,000 moterų ir 400 
vyrų; mokytojauja 27,000 mo
terų ir'"6,000 vyrų.

Advokatų vyrų Ne\v Yorke 
yra 11,000, o moterų 200. Ra
šytųjų. yra beveik lygiomis— 
1,000 vyrų ir 1,000 mol>eru. 
Lyginai toks pat santykis yra 
ir taip aktorių—5,000 vyrų ir 
5,000 moterų. Redaktoriais ir 
reporteriais vyrai yra skaitliil
gesni, nes turi jų 3,000, o mo
terys tik 600.

Bet raštinėse pasireiškia dar 
didesnis kontrastas. 72,000 mo
terų dirba kaipo stenograies 
ir raštininkės, o vyrų tik 7,000.

Tokia yra dalykų padėtis 
Ne\v Yorke. Kituose Amerikos 
miestuose dedasi maždaug tas 
pat.

Dabar kyla klausimas, ku
rio amžiaus moterys daugiau
sia dirba? Jeigu reikėtų į tą 
klausimą ant greitųjų atsaky
ti, tai atsakymo esme butų 
ta, jog dirba daugiausia jau
nos moterys. Bet faktas yra 
tas, jog bendrai imant, darbi
ninkės nėra jau taip jaunos. 
Didesnė jų pusė turi 25 ir dau
giau metų. Apie milionas dar
bininkių turi nuo 45 iki 65 me
tų amžiaus. Dirba arbti 200,- 
300 moterų, kurios yra senes
nės, negu 65 metų amžiaus.

Palyginamai nedaug mergi
nų dirba, 
šešiolikos melų amžiaus, 
nuo 16 iki 19 metų 
merginų jau pradeda 
Merginos nuo 20 iki 
sudaro 38% visų 
moterų.

Prie žemes ūkio dirba dau- 
’giausia merginų, kurios neturi 

kur | dar 16 metų.

“demagogu” ir prikaišioja jam 
imperialistinių

; o priešingoji pu
sė per Vilniaus “Pirmyn” įta
ria Vikonį dėl “kažkokių nešva
rių provokacinių tikslų” ir sa
ko, kad liaudininkas Mickus 
norėjęs prisigerinti fašistams.

Iš tiesų, sunku ir suprasti, 
kas tuose priekaištuose ir kalti
nimuose yra teisinga, o kas ne. 
Kad 
su 
tam 
neduoda jokio įrodymo. Antra 
vertus, nėra nieku paremti ir 
“Pirmyn” priekaištai Vikoniui 
su Mickum dėl “provokacijos” 
arba pataikavimo fašistams. Ki
tokio išaiškinimo šitiems nešva
riems vienų ir antrų užsipuldi
nėjimams mes nešugalvojame, 
kaip tiktai ta, kad visi suva
žiavimo dalyviai buvo apimti 
sterika.

Pats skaitytojas matys, kad 
abiejų suvažiavimo frakcijų nu
sistatymas Lietuvos-Lenkijos 
santykių klausimu buvo labai 
panašus ir kad dėl to nebūtų 
buvę jokio reikalo plūstis, štai 
kas tuo klausimu sakoma “pleč- 
kaitininkų” rezoliucijoje:

“Lenkijos klausime susiva-i 
žiavimas stovi už betarpišką 
diplomatinių Lietuvos santy
kių su Lenkija pradėjimą tuo 
tikslu, kad tuojaus panaiki
nus dirbtinai reakcionierių 
ir šovinistų palaikomą (?) 
karo padėtį, išsprendus tai
kos keliu abiejų valstybių vi
sus ginčijamus klausimus, ir 
sudarius., taip jų normalius 
politinius ir ekonominius san
tykius.”
O Vikonis su Mickum siūlė 

šitokią rezoliuciją:

“Užsienių politika turi būt 
vedama taip, kad su visomis 
valstybėmis, neišskiriant ir 
Lenkijos, butų palaikomi 
draugingi santykiai. Su Len
kija turi būt užmegsti diplo
matiniai, ekonominiai ir kul
tūriniai santykiai. Gi Vil
niaus klausimą ir kitus gin
čijamus klausimus išspręs 
teisėta Lietuvos vyriausybė, 
demokratinis Seimas.”

šie-

Plečkaitis butų susidėję 
‘Lenkijos imperialistais” 
nei Vikonis, nei Mickus

butų “isterikes kongresas”.
isteriką tame kongrese vieš

patavo nuo pradžios iki pabai
gos. Pirmiausia padarė skanda
lą maža grupė socialistų-maksi- 
malistų (kairiųjų “eserų”) sp 
K. Boruta priešakyje, išplusda- 
ias suvažiavimo vedėjus ^spe

kuliantais” ir kitokiais žo
džiais. Jisai buvo išmestas iš 
salės. Paskui pakėlė triukšmą 
komunistas B. Pauliukevičius, 
atėjęs “sveikinti” suvažiavimo 
draugijos “Rūtos” vardu 
vietoje sveikinimo, išpludęs 
sirinkusius. Jisai irgi buvo 
mestas.* Didžiausią suirutę 
Įėję tečiaus iššaukė patys kon
greso lyderiai, Plečkaitis, Viko-' 
nis ir Mickus.

Skaitydamas referatą tema 
“Musų kovos tikslai”, Plečkai- zoliucijų, 
tis pasiūlė kitaip “išspręsti” nėra. 
Vilniaus klausimą, negu yra ros rezoliucijos 
nusistačiusios Lietuvos demo
kratinės partijos. Jisai išreiškė 
nuomonę, kad, nežiūrint lenkų

ir
SU-

d 572 įvairius užsiėmimus. Molc- 
į rys galima užtikti visuose tuo
se užsėmimuose, išėmus 35. Juo 
tolyn, tuo moterys pradeda 

i svarbesnę rolę industrijoj loš
ti.

Tos sienos, kurios senovėj 
neleisdavo "fiioterims išeiti į 
platųjį pasaulį, pradeda griūti. 
Dirbančios moterys darosi ne
priklausomos, nes jos užsidir
ba sau pragyvenimą. O tai iš
kelia naujas problemas kiek 
politiniame, tiek ir šeimyninia
me gyvenime. Perskyrų 
demija žymiame laipsnyj 
pasėka bekintančių moters 
venimo sąlygų.

Moterys dirba įvairiausius 
darbus. Tiesa, dar šiandien 
yra retenylhė užtikti moteris 
kalvius, dailydes arba mokyto- 

! jus medicinos mokyklose. Bet 
trumpoj ateityj tatai gali būti 
visai paprastas dalykas. Pus
antro tūkstančio moterų jau 
dirba anglių kasyklose. Ta
čiau daugiausia moterų dirba 
prie namų darbo,— beveik vie
nas ketvirtadalis. Tai gan di
delis skaičius. Vienok reikia 
pasakyti, kad jis sparčiai ma
žėja, nes 1910 m. prie namų 
darbo dirbo vienas trečdalis 
moterų.

Po to seka pramone. Nuo 
senų laikų moterys dirba med
vilnės fabrikuose, kur jos 
moja įvairias mašinas.

Trečias užsiėmimas, 
daugiausia moterų dirba, 
ofiso darbai. Ofisuose dabar 
daugiau moterų dirba, negu 
prie ūkio daivbų. Skaitlinga 
grupę sudaro taipgi moterys 
profesionalai.

Jdomu pastebėti moterų ir 
vyrų grupiravimąsi įvairiuose 
užsiėmimuose. Prie namų dar
bo moterų, žinpina, yra dau
giau, negu vyrų. Visuose ki
tuose užsiėmimuose dominuo
ja vyrai. Tarp moterų profe
sionalų yra beveik tiek pat, 
kaip ir tarp vyrų, 'lai pareina 
iš to, kad tarp moterų yra

Pas Niagara Falls
Rašo A. Vanagaitis.

Iš Clevelando, patraukėm eže
ro pakraščiu, gražiu vieškeliu, 
linkui Buffalo.

epi- 
yra 
gy-

opc-

yra

Skirtumo tarp ty dviejų re-
” kaip matote, beveik 

Taip vienos, kaip ir ant- 
autoriai stoja 

už diplomatinių ir ekonominių 
santykių užmezgimą su Lenki
ja, nelaukiant kol bus išspręs- labai daug mokytojų, šiaip pia

kurįos neturi dar
Bet 

daugelis 
dirbti.

24 metų 
dirbančių

Paaugėjusios 
merginos bėga į miestus ir ten 
susiranda sau darbą fabrikuose.

'Senos moterys daugiausia 
dirba prie namų darbo ir fab
rikuose. Kai kurie tvirlna, jog 
moterys darbininkės vyriausia 
yra verbuojanlos iš ateivių ir 
negrų. Bet tikrumoj taip nė
ra. Didelė dauguma darbinin
kių susideda iš čia gimusių mo
terų.

Preš (keletu desėtkų metų 
darbininkės neturėjo jokių or
ganizacijų. 'l iesa, tąsyk ir vy
rai darbininkai menkai tebuvo 
susiorganizavę. Visai kitaip yra 
dabar. Moterys rašosi i unijas

“Kelias—vieškelis mus, 
Veda tiesiai į namus. 
Kelias dildo skausmus 
Ir gaivina mus jausmus...”
Dainuojam ir važiuojam pil

ni linksmios nuotaikos. Bet ne
ilgai linksmi važiavom. Nors 
automobilis geras ir jo ta j erai 
dar geresni, bet flattajerių ne
galima išvengti. Užpakalio sė
dynės pasažieriai, pirmi išgir
do “piššššš...” Greitas važiavi
mas buvo sustabdytas ir musų 
automobilius, jau sustojo ant 
grabkrančio. šaltas vėjas taip 
ir spiegė per ausis. Ką dary
si?! Reik mainyt ratas.

“Flattajsr, flattajcr, 
Flattajer, brangus!...”

Dainuoju, prisiminęs kelionę 
į Pacifiką. Lygiai, kaip anais 
metais kad atsitiko išvažiavus 
iš Chicagos, taip dabar — išva
žiavus iš Glevelando.

Tiek to. Už 20 min. mes vėl 
ritomės kalnuota “higway.” 
Vėl dainos lydėjo ežero kran
tus. Račiūnas “lėkė kaip su 
tabaku.” Mano baimė gastro
liavo po visą kūną: tai užkul
niuose, tai pakaušy, tai po kru
tinę ir dar kai kur. Mėginau 
ją užmiršti, bet negalėjau. Ne
kurtos “eurve,” tiesiog visą 
kraują suvarydavo po širdžia, 
po kepenomis ir po plaučiais; 
net kvapą užimdavo. Raminau
si visokiais bucais. Račiūnas 
žiūrinėjo apielinkes, o aš da
bojau kelio. Rabravičius ir nuo 
manęs neatsiliko su baime. Jis 
visą laiką bėdavojo, kad jam 
kepenos vartosi po širdžia. Nors 
aš daugiau bijojau, negu jis, 
bet mėginau dainuoti visko po 
biskį. Kartojau “pokerį,” nes 
jis gražių atsiminimų paliko ma
no kišenių j e po Slevelando gast
rolių. Mat, Clevelando Žukas, 
Zdaunys, Andersonas, mokino 
mus bliofuoti... Lekcija buvo 
pusėtinai gera ir nebrangi. 
Daug geresnė, negu Detroite

—::—- —1--- ---
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. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.

Lietuvis Konlraktorius
Suvertam šviesas i 
elektros jiegą į nat 
jus ir senus namus 1 
mainom naujas lian 
pas į senas; duodan. 
ant lengvo iimokij 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

V- , _____ ____j

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulcvard 3069

Jubilėjinis
(metų sukaktuviu) 

GYVENIMAS “ 
jau atspausdintas 

Užsirašykit GYVENIMĄ 
tuojau.

Prenumerata metanui b $2
Pusei mėty $1
Kopija ........................................... 20c

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

1 ■ '■« ■i^lW , ,.ĮMIfrt„___ ■ -
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Žiežirbos
* * * '

Pruseika ir biznis
Pruseika “Laisvėje” išpiški- 

no užuojautos editoriališką 
straipsnį Bridgewaterio (Mass.) 
apautuvų Kooperacijai. Dabar 
yra klausimas; kiek Pruseika 
gavo dolerių nuo tos Koopera
cijos bosų?

Tarp kitko sako:
“Butų labai geistina, kad šis 

Kooperatyvas augtų ir bujo
tų...”

Dabar kiekvienas pruseikinis 
“komunistas” gaįi rašyt: “Bu
tų labai g^stina, kad šis arba 
anas biauierius augtų ir bujo
tų”.

Kad Prus. taip parašė, tąi 
maža naujiena ir mažai kas 
kreipti) atydos. Bet dabar svar
bu dėl to, kad “Laisvės” redak
toriai, kurie vadinasi “komunis
tais” ir giriasi einą prieš 
biznišką surėdymą, patalpino 
Pruseikos raštpalaikj.

Šį

Kif

“Tėvynės” 
Jankauskas 
šia

nuosavybę)generaliu sekretorium pastatyti vę (t. y. žmonių 
kitą asmenį.” taip, kaip Rusijos kom. fabri-

Vadinasi, Leninas matė Sta-' kus ir t.t. O ar šiandien LSS. 
iną netinkamu net Kom. Part. spaustuvė priguli žmonėms ? 
sekretorium ir perdaug šiurkš- Ne! Ją valdo “komunistai” ir 
tum-žiaurium. jiems priguli. Tas pat yra ir

Kodėl neparodot kitos pusės su Rusijos turtais. Kas pasi- 
medalio! Nejaugi “Laisvės” griebė, tam ir priguli.
red. negalėjo aipverst kitą pu-j * * *
sę medalio ? Mat, kaipgi vers:1 Pagal laikraščių pranešimus 
versi kitą pusę medalio, tai at- 1 yra žinoma:
stumsi červoncą nuo savęs... Kai fašistinė Smetonos dikta-

* * * 1 turą sušaudo savo priešus, tai
“Laisvės” neprenumeruoja ir visą sušaudytųjų nuosavybę, t.

y. judinamą ir nejudinamą, pauž 5(fc.
Lapkričio 9 d. “Laisvėje” ko- siima į savo diktatoriškas rau

kia tai virėja pasiūlė:
“Nariu užrašyt ‘Laisvę’ pusei į no diktatūra sušaudo savo prie- 

metų 25-iems musų draugams1 šus, taip pat pasiima sušaudytų 
bedarbiams arba labai mažai nuosavybę į savo rankas, 
uždirbantiems, bet jie prisiųs-
dami savo antrašą, turi prisiųst tai jo dalis patenka į diktato- 
50 centų. Reiškia, aš damokė-' rių rankas, o ne broliui, kuris 
siu po $2.00 nuo kiekvieno ir pasiliko gyvas, 
jie už savo 50 centų gaus per 
pusę metų denraštį ‘L.’ ’’

kas. Ir kai komunistinė Stali-

Vadinasi, jeigu brolį sušaudė,

Nora L'J’jvos laikraščių ei
lutės yra ilgesnės už amerikie
čių, bet 20—30 centų užtenka 
už eilutę. Jeigu 20—30 c. už 
eilutę neužtenka, tai tur būt, 
Lietuvos bendradarbiai rašo ei
lutę apie pusę vai. laiko. Ame
rikoniški redaktoriai už 20—30 
c. rašytų eilutę skersai puslapį 
per bile lietuvišką laikraštį.

NEURALGIJOS KENTĖTO 
JAI SKAITYKITE S|

Nėra reikalo ilgiaus kentėt 
šiuos Baisius 

Skausmus

greičiausios, pastoviausios pa-

Įdomiausia Knyga 

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS -

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai
Del 

gelbos dėl neuralgijos skausmų, var
tok Johnson’s Red Cross Plasterj. Jis 
pašalina šių agonizuojančių priepuo
lių skausmus tarsi magiškai. Per 40 
metų ši gelbstanti niekuomet neap
gaunanti gyduolė, yra komfortas ken
tėtojams dėl Reumatizmo ir Padag- 
ros, suirusių nervų, uždegimų etc. sa
vo urniu ir tikru veikimu.

Čia apie jį nėra jokios paslapties 
-— gyduolė pašalina skausmus. Ir 
kiekvienas Red Cross Kidney Plaster 
tojamas pĮasteris butų Johnson’s. 
Parduodamas visose vaistinėse.

Iš tos diktatorių sistemos, 
—v., _ galima daryt išvadą, kad jie

Virėja įsakė “Laisvės” admi- šaudo ne dėlto, kad tie žmonės 
nistracijai: 'pavojingi, bet dėl to, kad su-

“Karts nuo karto paskelbkit, šaudytų
pusdolerių at- pasilieka diktatoriams.

Kaip ten nebūt, bet pasijuokt
Jau praėjo mėnesis laiko, o galima, kuomet taip elgiasi su 

dar nepaskelbė nė vieno, kuris 
būt prenumeravęs ‘^Laisvę” ant 
pusės metų už 50c. Juk bedar- 

mažai uždirbančių yra 
daug, ir 25 pusdoleriai galėjo 
atsirast per vieną dieną po to 
pranešimo.

Tas parodo, kaip žmonės 
“smarkiai” griebia “Laisvę”.

* *
redaktoriai

nuosavybė patenka-
kiek ir iš kur 
ėjo”.

nuosavybe.
\ *

Argi
Lietuvos

“Naujienose” paduoda, kiek ap
moka Lietuvos laikraščių bei 
žurnalų leidimo įstaigos savo 
bendradarbiams: “Bendradar
biams stengiamasi raštai apmo
kėti, bet apmoka labai mažai. 
Vidutiniai nuo eilutės moka —

* *
Mažai?!

korespondentas
Babies Love It

Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii priežasties dantų 
audimo, nieko nžra geresnio 
kaip lis saugus Kūdikių 
Laxative.

*
“Laisvės” redaktoriai savo , 

gazietos No. 244 pareiškė, kad: 20---30 centų, tai yra mažas at- 
prasimanymai lyginimas...”

MBS. WiNSLOW’S
Syrup

I “Zabulionio vieną valsty-1 . . . . . .1 apie fondus jau senai į dul
kes sumušti apyskaitomis ir 
liudijimais teisingų žmonių.

“Pagalinus, tas niekšelis ėmė 
kabinėtis prie drg. V. Paukščio 
ir‘Laisvės’ neva 
‘pasinaudojimą’ J.
nigais...”

Dabar Perkūnas 
kė, kas jau buvo pastebėta, kad 
jis neįgaliavo nei Paukštį nei 
graborių Levandauską naudotis 
pinigais ir imt iš banko, ir ati
ma iš “Darbininkų Namo Bend
rovės” tą “paskolą”.

Kas dabar teisingesni: ar 
“l aisvės” redaktoriai ar Zabu
lionis?! i

Tai ir fondų “liudijimai” iš 
' “teisingų žmonių” lupų buvo 
tokie “teisingi” ir tebėra, kaip

' “teisingas” Perkūno pinigų pasi- 
grobimas. ra

Juo tolyn, tuo nuogyn rodosi įy 
tie “Laisvės” šmugelninkai.

* * * 9
Amerikos “komunistai” smer

paliko vieną
kurios tau- ss

darysim
No. 47 Vincas F. 
dejuodamas klau- 

“Ką darysime su Lietuva?” 
Jeigu Jankauskas klaustų: ką

darysime su Lietuvos Smetona, biu ir 
tai butų galima atsakyt-patart: 
Smetoną atiduot supenėt kiau
lėms, puodynę sudaužyt į šmo
telius. Gi su Lietuva mes nie
ko negalim daryt! Daryt galim 
ką nors tokį dėl Lietuvos.

Kitas irgi keistas klausimas,, 
skambantis šiaip: “Ar ne ge-j 
riaus butų Lietuvai, Latvijai ir, 
Estonijai sueiti į 
bę?”

Bet Jankauskas 
klausimą, būtent:
tos kalba turėtų pasilikt! Jei
gu tą klausimą būt atsiminęs, 
tai būt pamatęs, kad pirmesnis. 
klausimas negalima statyt.

Jeigu Jankauskas ištikro no
ri, kad tokia viena valstybė su-, 
sikurtų, tai visų pirma turi , 
stot į socialistų eiles, nes tik , 
socializmo mokslas veda kovą 
už panaikinimą dabartinių vals-, 
tybių ir įsteigimą vienos pašau- ■ 
linės valstybės-brolybės. Ir jei 
šių dienų žmonės suprastų so-i 
cialistiškai, tai nebūt nei Lie
tuvai iš Lenkijos pusės pavo- , 
jaus, nei Lenkijai iš Lietuvos, j 
ir nei lenkas durtų, šautų lie
tuvį, nei lietuvis lenką. 

* •:?. *
Visos Rusijos “balsavimas”
Kuomet Rusijos Komunistų 

Partijos narių 610,000 balsavo1 
už Staliną, o 3,500 už Trockį, j 
tai dabar tūli darbiečiai rėkia kia degtinę ir butlegerius, ku-j ra 
apsiputoję, kad “ir Rusijoj yra! rįe tą degtinę daro, ir kurie ją ra 
balsavimo-referendumas”. Ir geria. ira
tuomi pamatuoja, kad “visi Ru- ■ Logikos prisilaikydami, ture- 
sijos piliečiai balsavo”. tų taip pat smerkt ir Rusijos

kad Rusijoj į diktatorius už įsteigimą ir pa- 1 ra 
r. referendu-' laikymą degtindariškų fabrikų- ra 

išsitraukė bravorų. Juk, rodos, tas pats 
ir parodė ; prasižengimas. Ir kaip durną ra 
kaipo pa- galvą gauna amerikietis prisi- 
šalę man• traukęs amerikoniškos, taip tą jjj? 
pareiškė: patį gauna rusas prisitraukęs 
ten tiek i rusiškos. • • J • I «

Kuomet smerkiate vienus
‘Saulę’, gal i neužmirškit ir kitų. Prisila

už neteisėtą 
Perkūno pi-

pats pareis

IOFTIS
■M B R O S.& CO. Fa s S

Seni Atsakanti Credit Auksoriai—- 
Didžiausi Pasaulyje

108 N. STATE ST.
Northnvst Cornev 

STATE and 
WASHINGTON

838
E.63rd. St.

S. Halsted IjSecond Floor

215 W. 
Randolph 

St.
1238 

■Milvvaukee 
Avė

DEIMANTU IMPORTUOTOJAI PARDUODA 
TIESIAI PUBLIKAI

DIANONnS - WATCHES
Daleiskit jums pagelbėti dėl Kalėdinių

Patarimai ir išrinkimas tinkamų Kalėdinių dovanų tokiomis kai
nomis kokiomis jus norite turėti yra dalis Loftis patarnavimo. 
Atsilan'kykit ir daleiskit musų pardavinėtojams parodyti jums 
musų naują tavor^, puikių augštos rųšies odvanoms tavorų. 1 a- 
togiais išmokėjimais!

Keturi Gražus Nauji Deimantiniai Žiedai ANTANAS SMETONA-PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Kai užginčijai, 
balsavimo nėra, t. y 

mo, tuomet vienas 
“Laisvę” iš kišenės 
viršminūtą skaitlinę, 
sėkmę balsavimo. O 
stovintis tautietis 
“Jeigu jumi ‘Laisvė’ 
išmokino, tai patariu vietoj 
‘Laisvės’ skaityt 
daugiau įgysi supratimo ir su-1 kit logikos, 
prasi, kad čia yra partijinis 
balsavimas, o ne visos šalies ko 
piliečių balsavimas.

Tai, matot, kie 
darbiečiai. 
skaitlinė, ar 
kooperatyvo, 
sos Rusijos, 
pratimas 
liko: bažnytinis 
girdęs žvanijant, 
tai, ar tas garsas 
cerkvės, ar iš bažnyčios) bars-'

. Dabar suprantu dėl- SS 
butlegerius SS 

smerkia: Dėlto, SS 
nepriklauso III SS 

i butlegerių SS 
pri- SS

. a., 
įmeri kiečius 

komunistai” 
supranta kad minėtieji

Bile balsavimo Inter. Gi Rusijos 
tai partijos, ari nesmerkia dėl to, kad tie 
jiems atrodo vi-Į guli III 
Šis darbiečių su-1 

prilygsta gero kata- Tūli 
katalikas, už-'gauna, 

(nežiūrint i dėsni fabrikai, gelžkeliai, 
paeina iš; klauso valdžiai.

Jeigu butų rinkta visų ; 
ka-kalba poterius už dusias. ■ piliečių valdžia, tai būt kas ki- 
Taip dabar yra su tais darbie-j ta. Dabar valdžią sudaro ko-' 
čiais. ' munistai ir j iems viskas priklau

so. Nesi komunistas, neturi 
Kur kita medalio pusė? nieko bendro su valdžia.

“Laisvės” redaktoriai per-! Rusijos didesnioji dalis pri
spausdino Lenino laišką, at- klauso komunistams, o Ameri-

internacionalui.
* * ♦

džiaugiasi ir galo 
kad Rusijos dalis,

ne 
di 

pri

.w

kreiptą prieš Zmovevą, kuriame i kos didesnioji dalis priklauso ra
Zin. išvadinamas streiklaužiu ir kapitalistams. Ir kaip vieni ra

Kas valdo, jjįi
ii

J valdo, taip ir kiti. 
Laisvės” red. ne- tam ir priguli, 

perspausdino Lenino kitą laiš
ką, kurį parašė prieš pat mirtį 
ir proponavo “apsvarstyti prie
mones Stalino prašalinimui ir

Juk amerikiečiai lietuviai ra 
“komunistai” irgi užgriebė re- Į ra 
voliuęijos ■budi. LSS. spaustu-

“Lillian”

Deimantinis 
žiedas

Molinai baltas 
deimantas įsodin
tas į 17k. balto 
aukeo žiedą

$37.50
$1 į savaitę

“Royale”
Deimantinis 

Žiedas 
žvilgantis moli
nai baltas auk
sas, įsodintas į 
18k. baltą auk
sinį žiedą

$100
$2.50 į savaitę

Deimantiniai Sagųčiai
Octagon išvaizdos, in&nsivnuoti. Plati
nom ant balto aukso, du mSlinai balu 

deimantai, 
_____ taipgi ir ki- 

tokių išmar- 
isiuinni

$1.00 į 
savaitę

"Fleurette”
Deimantinis 

Žiedas
Trys mSlini bal
ti deimantai įso
dinti i 18k. bal
to aukso žiedų.

$50
$1.35 i savaitę

“Cieo’
Su trimis 
žiais u., 
baltais 
mantais, 
žiai išmargin
tas ir 
viruotas 
sas 18-k 
aukso.
išgra" 

Labai _ 
vort<5s tik

DoimanliniH 
Žiedui* 

Hriliautiškas mė- 
linas deimantas. Jn 
18k. balto auk- 
so žiedas

<$125 Į«
$3.25 į savaitę

Deimantinis Žiedas W
ns trra- 
tnėlinai 

d-c i 
gra-

išgrei-
vi-

. balto
_____ Naujo 
iSgražin i m o. — 
_ „_1 geros E

už fį

ė Į

j!

Balto Aukso Rankiniai 
Laikrodėliai

Moterų lotigvl rankiniai laikrodėliai. 
Viršeliai 14-k balto aukso, išgroivi- 
moti gražiai. Gražiais kraštukais. 
Sidabriniai .rodikliui. Aukštos (1*1 jr 
rųšies 15 akmenų »pAO

$1.00 i savaitę
Sprcialis pasirinkimas Elgin laikrodė
lių, clnciugčltų. peilių, visokių kuinų 
nuo $18.50 ir augščiau. Geros vertės. 
Daugelis kitokiu Mylių po $10.05, 

15, j $18.75. $23.50. $25, $27.50 
ir daugiau ’

Deimantiniai rankiniai laikrodėliai vi
sokių kainų iki $2,000.

Elgin Rankiniai Laikrodėliai
Rankiniai laikrodėliai baltu auksu 
paauksuoti, 20 metų rųšies, ingreivi- 
ruoti viršeliai. Aukštos rūšies Elgin 
ėjimas. Lumintnial numeriai ir ro
dikliai. Skurino juostelė 
ir auksuota sagelė 

$1 j savaitę

Didelis pasirinkimas Elgin Laikrodi* 
lių. Intlij ir rellių .Setų $18.50 

ir diiugiuii

Pažiūrėkit į musų krautuvės langus dėl specialią bargeną 
raikome hiikrodėliuM, visas darbas garantuotas. Deimantai persodinami. Kiti 

auksiniai daiktai perdirbami. Senos mados siiubiuiai žiedai
. , , . , . , Žemiausios kainos.

Reikalaukit katalogo d24. Pašauk Central 1020 ir pardavėjas pribus.

Atdara kas vakarą, iki Kalėdų
Sf 
Si 
M

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių 
Autorius yrą vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai'yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo, tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vieną ir olsėliu

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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KAIP SUKČIAI AP
GAUDINĖJA 
ATEIVIUS

Sveikatos Dalykai
NAUJIENOS, 'Chicago, III Penktadienis, grdod. 9, 1927

norčdamas taip gra-< 
kaip amerikie- Goiteris

stų nėra; paprastai duodama 
vienos ar kitos liaukos ekstrak-

Nė vienas kitas patyrimas 
taip greitai nepakirs ateivio pa
sitikėjimą į šią šąli, kaip pra
žudymas sutaupytu pinigų, ar
ba algos, per nesaugu įdėjimą 
kapitalo. Ateivis, apleisdamas 
savo šalį, svajoja apie šios ša
lies progas — algas ir kiek jos 
bus galima sutaupyti. Ir kuo
met tuos pinigus atima iš jo 
sukčiai, pasitikėjimas lieka ge
rokai sukratytas.

šis dalykas yra rimtas. Tą 
parodo ir didelių korporacijų 
noras apsaugoti savo darbinin
kus nuo apgavysčių ir neteisu
mų. Tos kompanijos šiuo klau
simu veikia išvien su Better 
Business Bureau, kuris veikia 
per 41 sujungtus ofisus dide
liuose Suv. Valstijų miestuose 
ir per Foreign Language In
formation Service. Pastaroji 
praneša svetimų kalbų laikraš
čiams apie visokius naujus suk
tybės budus, kad apsaugojus 
musų naujus piliečius nuo suk
čių.

Neišmintinga tikėti, kad kaip 
tik greit ateivis atvyksta Ame- 
rikon jis pameta savo tautiš
kumą, ir tampa dalim šios ša
lies, visai užmirštant tą šalį, iš 
kurios paėjo. Atvykus čionais 
jam būna patogiaus apsigyven
ti kur randasi nors kiek jo 
tautiečių. Jis perka iš tų krau
tuvių, iš kurių anie perka, ir 
jis dirba kompanijose, kuriose 
dirba jo tautiečiai. Kad nors 
šalis jam nauja, bet aplinky
bės panašios į jo šalį.

Per kiek laiko jis būna pa
tenkintas gyvenimu tarp savų
jų svetimoje šalyje. Bet ankš- 
čiaus arba vėliaus jis nori ži
noti kas yra toji Amerika. Po 
biskį pasiliuosuoja nuo savo 
tautystės Įtakos. Jis pradeda 
eksperimentuoti su Amerika. 
Ir pasisekimas ar nepasiseki
mas jo pirmų tyrinėjimų yra 
pamatingas faktorius jo pasise
kimo arba nepasisekimo kaipo 
Amerikos piliečio.

Jo noras apsipažint i su Ame
rika verčia jį mąstyti apie mok
slą, apsišvietimą, čionais ran
dasi viešos mokyklos, bet jas 
užbaigus, jos negvarantuoja 
gerą darbą ir augštas algas 
kuomet kursai užbaigti. Bet 
ateivis randa kaip nors, kad 
yra kitos įstaigos, kurios priža
da gerus darbus ir geras algas 
į labai trumpą laiką. Norė
damas labai greitai progresuoti, 
jis prisirašo prie vienos iš tų 
įstaigų. Jo tas įdėjimas kapi
talo į apšvietą nieko nepelno 
— jo pinigai žūsta ir maždaug 
pakerta jo pasitikėjimą į Ame
rika, t

Arba ateivis apserga. Jis 
skaito, arba kas jam papasako
ja, apie kokias ypatingas gy
duoles, kurios parduodamos 
gražiose bonkutėse ir ant jų už
lipdytas pranešimas tvirtina, 
kad jį tuoj išgydys. Nusiperka

bonkutę ir jo laimė jeigu blo
giau nesijaučia po vartojimo. 
Vėl jo pinigai dingsta.

Alei vis, 
žiai apsirėdyti,
tis, prisirašo prie vadinamų 
“suit duba”, 
pinigų nusipirkti 
tiki, kad jeigu nusipirks lote
rijos bilietą arba bilietus, tai 
gal laimės kostiumą. Bet ap- 
gavingas vedėjas to kliubo pa
siėmęs visus sudėtus pinigus 
apleidžia miestą. Vėl ateiviui 
lieka tik kartus patyrimas ir 
nebegali jis sveikai manyti apie, todėl darosi keblu ryti ir kvū 
Ameriką.

Pigus daiktai tam tikrose 
krautuvėse irgi gali pavilioti 
ateivius. Aplankęs tokią krau
tuvę tiki, kad jau nusipirko 
rų bargenų. Bet ištikro 
daiktai yra niekniekiai.

Apsigyvenęs Amerikoj 
per kiek laiko, ateivis nori 
sipirkti kiek nors žemės, arba 
lotą, arba ūkę. Jis mato, kad 
jo draugai turi savus namus, 
todėl skaito pagarsinimus laik
raščiuose, arba dar greičiaus, 
žemės agentai prikalbina jį 
Įdėti pinigus į lotus. Ateivis 
nemato tuos lotus prieš nupir
kimą. Jam teisingai skamba 
agento žodžiai. Kaip šitame 
atsitikime, taip ir kituose nerei
kia pirkti to, ko nematai. Prieš 
įdedant sunkiai uždirbtus pini
gus į bilę sumanymą, reikia iš kybę ir kokybę, 
anksto gerai ir nuodugniai vi- žmogus negali gyventi, nes jie 
są reikalą ištyrinėti. ’ pildo daug funkcijų. Jų- turi

Agentai kartais prikalbina būti žinomas apstumas ir ko- 
ateivius prisidėti prie sumany-į kvbė> kad nepasidarytų kūne 
mų, kuriuos veda “stambus biz-| suirute. Jų nenormalumas pa- 
nieriai”. Bet tik - .........................................
biznierių pasirodo agento sup
tuose, o tie vyrai visai nežino 
apie tuos sumanymus. Jokiu 
budu nepavelytų vartoti jų var
dų. Kuomet apgavikas aplei
džia miestą su surinktu kapita
lu, tada ateivis supranta, kad 
apgautas.

Ateivius irgi prikalbinamu. Į 
Įdėti pinigus Į įvairius išradi-! 
mus. Jiems aiškinama šimtai ' I 
atsitikimų kur žmonės paturtė- ■ 
jo remiant išradimus. Iš Tau-: 
tiško Biuro rekordų sunku 
spręsti kokie apgavikai apgau-: 
dinėja įvairių tautų žmonės.' 
Bet tyrinėjimai rodo, kad leng
viausia apgauti ateivius, jeigu 
jų kalba yra vartojama.

• Nelabai senai susiorganizavo 
degučių kompanija tikslu ga
minti degučius ir degučių dary
mui mašinas. Mašina, kuri jau 
turėjo atnešti gero pelno vi
siems Įvestoriams buvo italo iš
rasta ir todėl labai daug italų 
jąją užinteresuota. Kompanija 
tuoj organizuota italų italams. 
Kuomet žmonės pražudė pini
gus, tik italai buvo nuskriausti. 
Iš to pavyzdžio neturime spręs
ti, kad italai lengvai užintere- 
suojami visokiomis degučių da
rymo išmislomis, arba net de- 
gučių industrija. Tie italai dė
jo pinigus tik todėl, kad išra
dėjas buvo italas ir kad italai

Jis neturi gana 
kostiumą ir

ge- 
tie

jau
nu-

Rašo D r. A, Montvielas

Padidėjimas liaukų kaklo 
priešakyj, kuris išrodo lig ko
kis gūžys, yra vadinamas goi
teriu. Padidėjimas kartais yra 
labai žymus ir darko ligonio 
išvaizdą. Kartais jis slegia 
stemplę ir kvėpuojamą gerklę,

Nuodingasis goiteris sugali- 
na širdį, nervų veikimą, kartais 
išverčia akis i viršų, sukietina 

' arterijas, sudarko maisto virš
kinimą ir kitokių suirimų kū
ne pridaro. Jeigu liga kokiu 
nors gydymu neprašalinama, 
ligonio gyvenimas mizernas ir 
trumpas.

Tujintieji nenuodingąjį gaiterį 
turi atsiminti, kad neretai jis, 
pavirsta nuodingu, todėl reikia

I puoti. Kadangi goiteris tan
kiau atsiranda pas moteris (o 
jos vis nori išrodyti gražios, 
tad galite suprasti kiek dvasi
nio slėgimo jos kenčia.

Tečiaus išvaizdos i 
mas da ne viskas. Goiterio esa
ma keleriopo. Pas vienus liau-. 
kų padidėjimas žymus, vienok' 
jų veikimas normalis, tai yra, 
žmogus nesijaučia ligonis, nie-j 
ko blogo su juo nesidaro. Pas 
kitus liaukos gali būti mažai 
ar daug padidėjusios arba ir 
visai nepadidėjusios, vienok jų 
vęikipias tampa nenormalis: 
neveikia kiek reikia arba vei
kia perdaug. Tuomet ligonio 
sveikata visai suįra ir neretai 
gręsia mirtis. Kada sakau 
“veikimas nenormalis”, turiu 
omenyj kaklo liaukų syvų kie-

Be šitų syvų

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Naujas laikraštis
PIRMYN, .

Dem. organas, leidžia- 
Vilniuje. Galima gauti’

Soc.
mas 
Naujienose. Kaina 10c.

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

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai
Marųuette Park

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo pranešta, kad .1. Gav- 
rilavičius su tėvu pardavė kam
pinį lotą prie Western avė. ir 

pavirsta nuodingu, todėl reikia tą lotą, esą, jie gavę
reikia stengtis jo nusikratyti, $115,000.
kol nevėlu. :

) Kaip jau minėjau, goiteris 
yra tankesnis pas moteris, ne-^ 

i gu pas Vyrus.
‘prasideda pas

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

OMICAGO akau cstate so*Ao
• COOK COUNTV REAU CBTATt BOAAO

I Kad tas kampinis lotas tapo 
'parduotas už $115,000, tai tie- 
1 sa. Tačiau paduotoj žinioj į- 

Tankiausiai ji^! siskverbe viena klaida, būtent.
, , mergaites am-. P- , , . .sudari- .iuj nuo n ,k. 1(. metų Tode] ^nai yra miręs. 1 odei mnnmas

J. Gavrilavičiaus tėvas jau

pa_ kampas priklausė vien tik p. 
atJj. Gavrijavičiui.

Beje, p. Gavrilavičius apie 
kas'tą vietą turi dar keletą lotų, už 

! kuinuos tikisi gauti nemažą

vardai tų daro įvairių ženklų ir simpto-

A A
ANTANAS SADAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 8 dieną, 6:10 valandą 
ryto, 1927 m., sujaukęs 57 me
tų amžiaus, gimęs Janavos pa
rapijos ir miestelio. Amerikoj 
išgyveno 14 metų, paliko dide
liame nubudime draugus. Bu
vo narys L. D. K. Mindaugio 
Draugystės, paliko Lietuvoj 3 
dukteris: Stanislavą, Vandą ir 
Janina. I/aidotuvėmis rūpinasi 
J. Balandis ir V. Narush. Kū
nas pašarvotas, randasi 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gruodžio 10 dieną, 8:00 vai. ry
to iš Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o . iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Sadauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliud liekame,
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo riu s Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

mų. Pastarieji priklauso nuo 
to, ar syvų liaukos duoda per
daug ar per mažai. Kaklo liau
kų syvų perviršį su visa iš jo 
sekančia kūno suirute vadina
ma hipertirodizmu. Kita 
tokis goiteris vadinamas 
d i nguoju goiteriu.

Nenuodingasis goiteris, 
pasireiškia tik tirodinių 
lo priešakio) liaukų 
mu ir nesudaro 
jaus, gali būti prašalintas did- 
džiuinoj atsitikimų paprastu 
gydymu. Prisieina jį kaitinti 
diatermijos šiluma, 
tankiąją elektros srovę ir iodo 
garus. Ima kiek laiko, 
zultatas netoli visada geras. 
Gydoma net paprastais iodo 
vaistais, kartais sumaišant su 
liaukų ekstraktais. Rezultatas 
irgi kartais neblogas. Vadina
si, pasigydyti yra geros vilties.

Kas kita su nuodinguoju goi
teriu arba hipertirodizmu. Kak
lo liaukos 
ar daug1 
nok liga 
ga. čia jau 
ti, o da gal daug blogo padary
ti. Todėl yra labai pavojinga 
pirkti pačiam bile kokius vais
tus aiba klausyti, bobučių pata
rimo. Tik patyręs gydytojas 
gali suprasti, kokios rųšies 

agentai ėjo per italus kalbinam goiterio esama ir kaip gydyti, 
tautiečius prisidėti.

Kitas pavyzdis yra apie skali 
dinavus, kurie įdėjo tūkstančiu • 
dolerių į vaisių kompaniją. Tos 
kompartijos agentai buvo skan
dinavai.

Nežinodami šios šalies papro
čių ir praktikos svetimšaliai 
greičiaus klauso savo tautos a- 
gentų. Ir su tuo faktu apga
vikai yra labai' gerai apsipaži- 
nę. [FLIS.]

nuo-

kuris
(kak- 

padidėji- 
umaus pavo-

gali būti 
padidėjusios, 

labai 
iodas

vartoti

bet vė

mažai 
vie- 

pavojin- 
negelbs-

> mažiausias kaklo priešakio 
didėjimas pas jas privalo 
kreipti domės.

Niekas da tikrai nežino, 
yra goiterio tikroji priežastis, 
vienok jau nemaža sužinota, ,<ruvii 
kaip jo apsisaugoti ir kaip gy-j užsiėmimo p. iavri avicius ų 
<lyti. Kad iodo stoka maiste ir! yra '■ealestatinmkas, kūno> of.- _ 
geriamame vandenyj kreipia sas 1 a9^asl ' • a<-*;-,
prie goiterio gavimo, apie tai 
veik niekas nesiginčija. lodo yra 
gana iš jurų gaunama maiste 
ir vandenyj, kuris randasi ne
toli jurų. Ir pajūrių gyvento
jai retas tegauna 
liga žymiai buvo 
Šveicarijoj, kuri 
nuo jurų. Ten ir 
se šalyse pradėta duoti mokyk
lų vaikams paskirta iodo drus
kų doza, kas žymiai sumažino 
apsirgimus goiteriu. lodo palan
kus veikimas paprastu goiterio 
gydyme irgi kalba už tai.

Amerikoj jau pardavinėjama 
valgomoji druska, kur yra pri 
maišytai iodo druskų. Bet reikia 
neužmiršti, kad vienas vartoja 
druskos dauk*, 'kitas mažai, to
dėl gali pasitaikyti, kad tūli 
žmonės persivalgo iodo, iš ko ir
gi gali Įvykti kaklinių liaukų 
suirimas. Be to, daugelis pra
dinių ] 
goiteriu nežino da ligą turį, o 
šiame atsitikime iodas gali 
jiems žymiai pakenkti. Todėl 
gydytojai šitos druskos nepa
taria vartoti.

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.)
Telephones: Blvd. 0611 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 LOTĄ, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS
goiterį. šįta 

praplitusi 
randasi toli 
keliose kito-

Lietuviškai - Angliškas
ir

Angliškai - Lietuviškas
Talpina 18,000 žodžių 

Išleido M. J. Tananevičius 
Kaina $1.25 
Parsiduoda 

Naujienų Knygyne

Tai yra labai gera knyge
lė kiekvienam pradedan
čiam mokintis angliškos 
kalbos, o taip jau ir md-' 
kančiam patikrinimui, išta-įs. Be to, daugelis pra- ^^y*;** . . J

ligonių su nuodinguoju rlmul lr palyginimui žodžių;

GHICAGOS 
ŽINIOS

Oras
Staigus šaltas oras, užgavęs 

Chicagą, sakoma, buvęs prie
žastimi daugiau kaip 100 gais
rų Chicagoje ir jos apielinkčsc. 
Vieni tų gaisrų užgesyta vei
kiai ir padarė nuostolių mažai, 
o kiti daugiau.

Vakar pranašauta, kad naktį 
iš ketvirtadienio į penktadienį 
temperatūra nupulsianti iki 5 
laipsnių žemiau zero, bet lauk
ta, kad oras pasikeis penktadie
ny po pietų.* * *

Ateinančią savaitę darbinin
kų unijos, priklausančios Ame* 
rikos Darbo Federacijai, ren
giasi atidaryti Chicagoje ban
ką, kuris vadinsis Illinois Fede- 
ration Trust and Savings 
Bank. Pamatinis banko kapita-

Nuodingąjį goiterį prašalinti 
nelengva, o kartais visai nega
lima. Paprastai gydytojai pa
taria ligoniui eit ant operaci
jos. Operacija kartais gelbsti, 
o kartais tik laikinai gelbsti. 
Sekantis geriausias būdas skai
tomi X-spinduliai, vienok ir jie 
ne visuomet gelbsti. Ultravio
letine šviesa yra geras daiktas,,____  ________ ____
nes numalšina laikinai tuhis las busiąs $1,000,000, o pervir- 
kuno suirimus. Speciališkų vai- šio kapitalas $250,000.

yra gera ir musų jaunuo
liams mokintis lietuviškai.

Gnygelė susideda iš 160 
puslapių; graži spauda, ge
ra popiera ir drūti, dailus! 

1 apdarai; didžio 3 per 5 ir 
pusė colių, kas yra labai pa
togu nešiotis kišeniuje.

Prisiųskit $1.25 ir apturė
si! knygelę paštu, arba 
kreipkitės asmeniškai.

Naujienos
1739 S. Halsted st., Chicago

Eagle Brand yra išaugi- . 
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLE BRAND'
CONDENSED A.1LK

For Cuts and Woundi
A paisau goki t užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

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 ........... <......... -r..................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta vis! Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

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

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ...................... $74)0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .......... ;..........-......... -...................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista* 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................ -...............:..... 55c
Namų darbai, naminė sąska’tybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 G r and Street

$2.50

$1.50

$3.00

Brooklyn, N. Y.

Naujienii Kalendoriai
Jau išėjo iš spaudos NAUJIENŲ sie

niniai kalendoriai, kurie, kaip visados, yra 
gražus ir patogus kaboti ant sienos kiek
vieno lietuvio kambariuose.

Visiems NAUJIENŲ skaitytojams šie 
kalendoriai bus duodami veltui. Kalendo
riai bus išdalinami gruodžio 20 dieną per 
visus Naujienų pardavėjus ir išnešiotojus. 

•Visiems prenumeratoriams bus pasiųsta 
paštu.

. Siųskit Naujienų kalendorius 
Lietuvon

Nėra kito sieninio kalendoriaus, kurį 
Lietuvos žmonės laikytų savo kambariuose 
kaipo gražų ir naudingą dalyką, kaip Nau
jienų kalendorius. Pasiuskit šiuos kalendo
rius savo, giminėms kaipo dovaną.

1 kalendorius ir dūda persiuntimui 10 
centų.

Pinigus galima prisiųsti stampomis.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St./Chicago, III.
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Siurprizas Jaunosios 
Birutės koncerte

Jaunosios Birutės koncerte 
kuris įvyks sekmadieny, gruo
džio 11 d., Lietuvių Auditori
jos svetainėje, visus laukia 
malonus siurprizas. Nes be pa
čiu Jaunosios Birutės narių 
programe dalyvaus ir svečių — 
ir tai tokių, kurie dalyvauja 
musų pirmaeiliuose koncer
tuose ir yra, visų muzikos mė
gėjų labai mylimi. Kas jie? 
Koks butų siurprizas, jei butų 
paskelbta: — ateisite, pamaty
site ir užgirsite.

O ir pati Jaunoji Birute duos 
labai turtingą programų, į ku
rį įeina orkestras, choras, daug 
solo-piano ir smuiko, duetų* ii 
tt. Juk ne veltui jaunuoliai ilgų 
laiką ruošėsi prie šio koncerto; 
j iv yra prisirengę kuogražiau- 
sia pasirodyti ir todėl kviečia 
visus atsilankyti ir pamatyti 
jų darbuotę, pasiklausyti dainų 
ir muzikos ir paskui dar sma
giai pasišokti. — Jaunuolis.

Ad. Misevičius, vice-pirm. K. 
Vilkas fin. rašt., J. Balčiunsa, 
sekretorium, M. Vaidyla, ižd., 
J. Solis; iždo globėjais Plat- 
kauskas ir Bračiulis, maršalka 
Jakubauskas.

Tam pačiam susirinkime įs
tojo keturi nauji nariai.
Sekantis mitingas Liet. Audito

rijoje.
Reikia pranešti, jog pereitas 

susirinkimas buvo paskutinis 
Mildos svet. Ateity mitingus 
’aikysim Lietuvių Auditorijoj 
:prastu 36 kuopai laiku. Bolše
vikai norėjo revoliucijos pagal
ba pasilaikyti sau svetainę, bet 
tas jiems nepavyko ir dabar 
turi jų apleisti.

Užbaigdami senuosius metus 
mes, 36 kuopos nariai, turime 
nasižadėti, jog ateinančiuose 
metuose padarysime bendroms 
pastangomis savo kuopų pir
mąją visam Susivienyme Lie
tuvių Amerikoje. — Narys.

North Side
Lietuviai rūpinasi ligonine.

North Side
Sekmadienio vakare, gruo

džio I d., Prospect Building 
svet. buvo koncertas, duotas 
North West Side ConscrvatGry 
of Mosiu.

S>ioje konservatorijoje moki
nasi arba orkestroje dalyvauja 
ir keletas lietuvaičių, kaip tai: 
V. Cepukiutė, S. Viliutė, M. 
šliauteriute ir V. ir A. Genai- 
čiutės.

Visas koncertas atliktas bu
vo orkestro, susidedančio iš 
apie 10 ypatų, smuiko ir piano 
solo, taipgi smuikų ir piano du
etų.

Uetuyąitiį y-lę V. (’.ępų^ipie,- 
geriausia pasižymėjo. Ji^sugrojo 
sunkų ir ilgų “Scenes de la 
Csarda” (kompozicija Hubay) 
veikalų, už kų gavo daug aplo
dismentų.

V, ir A. Genaičiutės irgi 
gražiai paskambino keluriamis 
rankomis pianų.

M. šliauteriutė ir kita (sve
timtautė) gražiai sugrojo smui
kų duetų.

Abclnai, koncertas buvo gra
žus ir turiningas, susidėjo net iš 
17 numerių.

Publikos buvo daug, žinoma, 
visokių tautų. Bet buvo daug 
ir lietuvių. — Antanėlis.

Iš SLA136 kp. su
sirinkimo

Kas nominuota į Pildomųjų Ta
rybų. Rinkimai kuopos val
dybos ir kitokie reikalai

Trečiadienio vakare Mildos 
svetaine buvo užpildyta SLA. 
36 kuopos narių. Tai buvo prieš 
metinis susirinkimas, kuriame 
rinkome naujų kuopos valdybų 
ir nominavome kandidatus į 
Pildomųjų Tarybų.

Išklausius įvairių komisi jų | 
pranešimus ir pfiėmus keletą 
naujų narių, prieita prie svar
biausio dienotvarkės punkto: 
balsavimo.

į P. T. prezidentų p. S. Ge
gužis gavo 76 balsus.

J vice-prezideutą Kama- i 
rauskas 51 balsus.

Neviackas gavo 16 balsų.
Kiti po mažiau.
Sekretorium —p-lė P. Jur- 

geliutė ......................... 80 bal.
Iždininku —p. Paukštis 35
K. Gugis ..................... 41
Iždo globėjais
Danielius .............. 50 balsų
Baginskas .............. 58 bals.
Bučinskas .............. 12 bal.
Daktaru kvotėju — Dr. Kli

mas ............................. 61 bals. ’
Dr. Biežis..................... 4 bals.
Tokie tai yra nominacijų re-

x 111 ti» t<ii.
Į. kuopos valdybų išrinkti ■ 

daugiausiai tie patys asmenys.

North Sidės lietuviai per 
)orą pastatrųjų metų plačiai 
kalba, kad mes remiame Lietu
vos politines partijas, ekonomi
nes ir labdarybės įstaigas ir 
viską, kas yra Lietuvoj, o sa
vo reikalais Amerikoj, kur gy
vena trečdalis visų lietuvių, 
/eik nesirūpiname. Neturime nė 
/ienos ligoninės, nė vienos prie- 
daudos seneliams ir vaikams, 
ič vienos tinkamos mokyklos 
ir daugelio kitų dalykų. Tik 
pastaruoju laiku Chicagoj pra
lota dirbti lietuvių ligoninės 
tatymu, vienok visą reikalą 

veda katalikų kunigas su vys
kupo žinia. Tiesa, lietuviai pasta 
ė daug bažnyčių, vienok visos 

’os aprašytos svetimtaučių vy- 
kypams. Reiškia, jos ne lietų
jų. Kaip bus su katalikška li

gonine, irgi nežinau. Be to, li
goninė bus toli South Sidėj ir 
<orth Sidės lietuviams veik nę- 
pasieklama. Apsirgus ar susi
žeidus reikia turėti ligoninę ar- 
i; artumas ir lankytojams rei

kalingas, o ir gydytojas, kuris 
nnkiausiai yra kaimynijoj, ne

važinės kur į tolimų ligoninę. 
Northsidiečiai nepriešingi yra 
Sourth Sidės ligoninei, bet jie 
nori turėti vienų savo apielin- 
kėj. Geros ligoninės statymas 
r įrengimas atsieina milionus 
lolerių, ko sukelti North Sidės 
lietuviai nepajėgių. Ieškota išei
ties, galvota, planuota. Ir galu 
gale gautas pakvietimas iš Dr. 
Montvido, kuris yra Lutheran 
Memorial Hospital personale 
larys, kad lietuviai susirinktų 
pasitarti su minėtos ligoninė..' 
/iršininkais. 226 kp. SLA. ir 
Vaidilų Brolija spėjo išrinkti 
atstovus pasitarimui. Kitos or
ganizacijos neturėjo dar mitin
gų taip urnai. Kviestas buvo 
Liet. Sav. Pas. Dr-jos pirminin
kas J. Mickevičius, vicepirmi
ninkas K. Kūgis, X. Semaška, 
C. Kairis nuo rubsiuvių lokalo, 
A. Rypkevičius ir keli kiti. Bet 
kadangi jie dalyvavo kituose 
svarbiuose mitinguose tą dienų 
negalėjo atsilankyti. Pasitari
mas įvyko pirmadienyje Sher- 
man Hotel. Atsilankė inžinie
rius B. Simokaitis, auditorius 
Stungis, panelė Eufrozina Mi- 
kužiutė, K. čepukas, A. Juška, 
Naujalis ir Dr. Montvidas. Ligo
ninė prisiuntė 4 savo vyriau
sius viršininkus ir sjtenografę. 
Ligoninė iškėlė didelius pietus 
lietuvių atstovams ir priėmė 
labai širdingai. Pasitarimas tę
sėsi nuo 7 vakaro iki 12 vai. 
nakties. Ligoninės atstovai, pa
sirodė, nemaža žino apie Lietu
va ir lietuvius, teiravosi dau
giau. šis liet u vi ii būrelis darė 
malonaus įspūdžio, nes visi iš
rodė gražiai, pasipuošę dailiai, 
kalboje rimti, interesingi, nuo
širdus ir turtingi išraiškomis. 
Nors ligoninės atstovai univer
sitetus baigę žmonės ir Ame
rikoj gimę švedai ir vokiečiai, 
vienok lietuviai kuo nepralenkė 
juos* i.t ktillios turiningumu.

Pasirodė, kad Dr. Montvido
suplanuota suvesti ligoninės sa-

vininkus su lietuviais pažintin, 
kad padarius kokią nors afiŲa- 
cijų. Mat Lutheran Memorial 
Hospital yra geriausia, moder
niausia visoj North West Sidėj. 
Ją pastatė kaipo paminklą kare 
žuvusių liuteronų kareivių, vie
nok ji nėra valdoma jokios baž
nyčios, negi sektos. Dabar varo
ma kampanija, kad ją. da padi
dinus ir pagerinus. Į tai bus 
įdėta arti milionas dolerių. Ji 
randasi ant Kedzie avė? prie 
Heddon avė. prieš pat Hum- 
boldt Parkų. Joje dirbti įleidžia
ma tik etiški ir savo specialu- 
mą žinanti daktarai. Ji yra pri
pažinta kaipo pirmaklasė ligo
ninė ir Amerikos Medikalės 
Draugijos ir Amerikos Chirur
gų Kolegijos. Į ją patekęs ligo
nis žino, kad jam nepašauks 
bile kokį daktarėlį arba sukčių. 
Bile kokis daktaras ir ligonį 
ten negali atsivežti. Reiškia 
ligoninė rūpinasi ligonio, o ne 
daktaro gerove.

Li go n i n ės su peri n te nden tas 
užkvietė lietuvius atsilankyti 
ir apžiūrėti, kaip ji yra veda
ma ir įrengta.

Iš pasikalbėjimų pasirodė 
kad lietuviai norėtų joje turėti 
savo skyrių: kąd lietuviai ligo
niai nebūtų maišomi su kita
taučiais, kad jiems butų nu
skirti kambariai ir kad . juos 
prižiūrėtų lietuviškos slaugės. 
Jie taipgi nori, kad tiems lietu
viams ligoniams, kurie neturės 
iš ko užsimokėti, butų duoda
ma vieta dovanai. Kad direkto 
rių sueigose lietuvių atstovą? 
galėtų dalyvauti kaipo patarė
jas. Ant visų šitų reikalavimų 
ligoninės viršininkai sutiko. Ar 
lietuviai padarys afilijaciją su 
ligonine per nuo draugijų rink
tus atstovus ar tverdami tam 
tikrų ligoninės asociacijų, pa
likta išspręsti patiems lietu
viams. Ligoninės viršininkai 
pasižadėjo turėti susirinkimą 
ir patiekti planų, kokiomis išly
gomis lietuviai galėtų turėti li
goninę jau įsteigloj pirmakla- 
sėj ligoninėj. Lietuviai turės 
skaitlingesnę sueigą šito reikalo 
apkalbėjimui. ~ Arabas.

PRANEŠIMAI <

18-tos apielinkė. SLA. 129-tos 
kp. jaunuolių skyriaus susirinkimas 
įvyks subotoj, gr. 10, 1900 S. Union 
Avė., J. Savicko svet. 2:30 vai. po Į 
pietų. Visi jaunuoliai malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime.

— Pirm. Paul Tupįs.

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 
;usirinkime, nes Pildomos Tarybos 
Komisija pYaneš kas liko išrinkta į 
269 lokalų valdyba, Pildomąją Tary- 
ją ir Joint Board delegatus seka- 
niems 1928 metams. Taipgi yra 
laug svarbių reikalų aptarimui.,

K. Navickas, rašt. I.• i
Metiniai Pri j uostiniai šokiai, ren

gia Lietuvių Moterų Draugija Ap- j 
svietą, Nedėlioj 11 d. Gruodžio-Dec. i 

11927 m., Chicagos Dėtuvių Auditori- s 
joj, 3133 So. Halsted St. Pradžia 
3:80 vai. vak. Tikietas 50c. Kuri 
turės įvairesnį žiurstą, ta gaus do
vaną. Dovanos yra kelios. Pirmas, 
mtras ir trečias praisas.

Kviečia visus
Komitetas.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS |
Musų 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

Lietuviai Advokatai Lietuviai Daktarai
J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

"Vakavai s
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadięnio

DR.MARGERIS ~
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chieago, III.

įyairųs Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W.BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO l

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

naujoj vietoj
DR, VAITUSH

OPTOMETRISTAS

Jaunosios Birutės koncertas ir ba
lius bus sekmadieny, gruodžio 11 d. 
7:30 v. v., Lieutvių Auditorijos maž 
svetainėj. Bus didelis ir turtingai 
programas, o paskui šokiai. Įžangr 
:ik 50c. Visi kviečiami atsilankyt 
pasiklausyti musų pačių jaunuolių.

— Komitetas.

Jaunosios Birutės paskutinės prieš 
koncertą pamokos bus šiandie vak. 
Tlark White Sq. svet. Koncertas gi 
jus ši sekmadieni, gr. 11 d., Liet. 
Auditorijos svet. — Valdyba.

Draugystė šv. Petro ir Povilo 
Town of Lake. Visi draugai bukite 
uit priešmetinio mitingo. Bus rin- 
umas naujos valdybos, ant 1928 me- 
,ų. Mitingas atsibus gruodžio 11 
i., šv. Kryžiaus svetainėj.

— Valdyba.

Gorfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų pašelpinio kliubo priešmeti
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, gr. 
11 d., 1927 m., 1 vai. po piet;. 
Lawler Hali, 3929 W. Madison St 
Visi nariai malonėsit neatbūtinai at
silankyti. — Rašt.

Dr, L. Vėliava Amerikoj No. 1 
aikys priešmetinj susirinkimą gr. 
H, 1927 m., paprastoj svetainėj. 
Draugai ir draugės malonėkite atsi- 
ankyti, o bus nauja valdyba renka- 
na ant ateinančių metų 1928. Daug 
yra svarbių dalykų apsvarstyti.

— Sekr. J. Dubicki.

Draugystės Lietuvos Balsas atsi
bus priešmetinis mitingas, gruodžių 
12 d., kaip 12 vai. dieną, Schlitz 
Hali. Nariai būtinai turite būti, nes 
)us rinkimas valdybos ir daug nau
jo dcl pagerinimo draugijos bus 
tarta — neatsilankius bausmė $1.00.

— Pirm. Kaz. Braževičius.

Siniano Daukanto T. J. Kliubo 
Chieago, III. įvyks priešmetinis susi
rinkimas gruodžio 9, 1927 m. pėtny- 
5ioj, 7:30 vai. vak., Chicagos Lietu
sių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Visi nariai bukite, nes bus rinkimas 
jaujos, valdybos ateinantiems me
tams. — Valdyba....

SVARBI PASKAITA
Sekmadieny, gruodžio 11, Lietu

vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
10:15 vai. ryto įvyks svarbi paskai
ta temoje “ŽMOGUS”. Kas nofi pla
čiau susipažinti su žmogumi sykiu 
ir save labiau pažinti,malonėkit at
silankyti į paskaitą.

—GYVENIMAS

Birutės Kalno Draugystės prieš
metinis susirinkimas įvyks penkta- 
lienyj, gruodžio 9 1927 m. 7:30

v. vak., Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted SI. Kiekvienas 
narys turi būtinai pribūti laiku, nes 
turime nutarimų, vi ri uos tvi>*i- i
me gerai apsvarstę nutarti ir bus' 
icnkiimu valdyba 1928 metams. ,

Valdyba.

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

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

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

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

Ofisas '
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chieago, 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.

Phofie Midway 2880

CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza m uoto jas
2314 W 23rd PI. 

Chilago. III. : > *
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau- i 
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti. 
Roosevelt 2515 - 2516

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
♦ Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

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

Cor. Rockvvell St.
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel, Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

I.aidotūvčse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668: W. 18th Street 

Tėl. Canal 6174 
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

Jei abejoji apie 1savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OJTOMETRIST,

Phone Boulevard 6487 
4049 South Ashland Avenue 

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442’ South IVestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820
1 Res., 6G41 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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 

Nedėlioj pagal sutartį

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

ice Boulevard 7042
DR. C. Z. V EŽELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4615 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo' t-iki ”8 vakare, ' 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuves Akušeres

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso • Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chieago, III

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet j 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

N^dėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

' K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

Phone Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 ihį 2:30 vai. 

Rridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Pylos visuose teismuose. — Ab- 

braktai. — Ingaliojimaj. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai urakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po
pietų, nuo 6 iki ' 
9 vai. vakare.

Phone Victory 1115

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

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

CHICAGO

fcLASSIFIEB AD$: 
L

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCIIOOL ‘ 

Me.< išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
knrsis.

7911 So. Halsted St.
Phpne Vincennes 3932

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

J'hone Vau Buren 2130

Šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLĄ 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDĖJ

Visa diena
Utarninkais, Seredomis,
Kętvergais ir Pėtnyčioms

Tel. Armitage 0908
SOUTH SAIDĖJ 
4502 S. Honore St. 
Panedeliais ir Subatomis

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S't. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic* 9600

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 U ryto iki 1 v. p. p.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSIIILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal l
State Bank .... Į 

Moterys ir mergi-! 
nos kreipkitės su, 
reikalais nuo 12 iki1 

8 vakaro. Kitu lai-: 
kų pagal sutartį.

Off. & res. Yards 3557
DR. JOJNAS MOCKUS

> Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Miscellaneous
_____________ Įvairus_________

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottage G rovė

Tel. Drexel 3407

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Te\ Drexel 91VI

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chieago 
arti 31st Street

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

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 

1721 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

KAM turit šalti šių žiemą, men 
įvesime namu apšildymų be jokio 
jmokėjimo ir i 24 menesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu ąpšildymas. Apskaitliavi- 
mas dvkai. 221 E. 77th St., arba 
tel. Triangle 8234.
ELECTRIC KONTRAKTORIUS

Seniausias ifi lietuvių, kur duoda 
užganždinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik- 

rrenys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chieago

Phone Victory 7452

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
I’honc Victory 7261

J. S.-RAMANČIONIS, Sav.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

A.A.ŠLAKir~
.ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wa8hington Street

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

Namų Tel.: Įlydė Park 3395

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
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 6488

LIETUVIAI, kam jums Šalti šią 
žiemų. Kuomet tik biskj Įmokėjus 
mes atvesime i jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
viinas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą phim- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 \V. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

KRAUTUVIŲ FU<CERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Del ikatessen,
Res>tauran‘u Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas, L'e-

patarnavimae, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street.DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3302 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. di.’iios ir 
nuo G iki 9 valandai vakare

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valančios:
Nuo JO iki 12 dieną, 2 iki 3 po piety,
7 iki 9 vak. N<dėl. nuo IO iki 12 dieną

Kos. Telephone Plaza 3200

PLUMDi.*W.) materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
loileto outfitas $.10. 1753 N. Cicero

(Continucd on page 8)
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Lietuvos Bonus

Business Chanccs 
Pardavimui Bizniai

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

Mlscellaneous
Įvairus

(Continued Jr°m page^ 7 ) 

BŪRIN HKos 
NAMŲ STATYTOJA.

4155 Archer Avė.

Financial
Pinansai-PaBkoIoH
Mes perkame

J. S. LOW1TZ
318 So. Dearborn St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Furmture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Te! Lafayette 8705—87*0
Chicago

BIZNIERIAI

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti Į vieną die 
ną, geromis sąlygomis 1 
mane pirmiausia.

H. ĖPSTE1N, 
155 No. Clark SI.

Room 820 / Central 6260

MES TURIME 
savo sandėlio departamęnte 
10 upright pianų po^.... $27 
10 fonografų po .......... $12
Atsišaukite ir pamatykit 

tuos bargenus 
TRAYSER STORAGE CO. 

atdara‘538 W. Chicago Avė. 
vakarais.

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

AUŠROS KNYGYNAS

su

2-*RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

Išpardavimas 
Bargenai 

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 

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

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 
1 $69.50.

500 importųotų apskritų kaurų 
$5.25. 4 ' -

i DAUGELIS KITŲ BARGENŲ
i MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 

WAREHOUSE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka-

$79.50
$62.00
$45.00

I PARSIDUODA štorelis arba jieš- 
kau pusininko, moteries arba vyro 
su patyrimu restauranto biznyje. 
1435 So. Sangamon St.

PARSIDUODA gręsernė ir delica- 
ttessen krautuvė. Gerai išdirbtas 
biznis. 4356 So. Mozart St.

PARSIDUODA grosernė arti ša
pų. Parduosiu pigiai. Priežastis — 
turiu du bizniu. 3832 Lowe avė.

PARDAVIMUI bučernė; apielin 
kė apgyventa lietuvių ir lenkų. Biz 
nis geras. Parduosiu, nes sergu.

1632 W. 17th St.

Reaf Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi
nešite Šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bile už kokią gražią ir 
naujos mados murinę bungalow, vis
kas yra moderniška. Geriansis barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma
tykit mane šiandie. MR. HULL, 3801 
N. Cravvford Avė. Tel. Irving 3631. 
----- x------- -----------------------------------

MAINYSIU bungalows arba 
2 flatų namą į farma, lotą, 
biznį ar kitą namą.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

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

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

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. Seelęy 6065.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

$700 grojiklis pianas, gražus, $90 rais arba nedėlioj.
Baby Grand pianas, visai nau- ________________TURIME pinigų 2 morgičiams, N. -as

arba N. W. side, 4% komiso, 6%, VICUOlų ......................
nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfan , Upright pianai, gerų išdirbimų, $20, Fmance Trust, 4528 Lawrence Are . i - '
t'el. Palisade 6016.

AR jums reikia pinigų . I rivatiš- rpje jnstrumentai yra visi geri ir 
kas žmogus turi pinigų investuoti I į pj)naį garantuoti. Mums reikia vie- 
real estate ^ morgičius, 4% komiso., log jr turĮnle tiojau iškraustyti ta? 
C. Helberg, 192 N. ( lark, rm. 606. vorq Atdara vakarais iki 9 vai. 
Dearborn 4646. T.’* 1 1 / T1*

s, ................................................ $225
Visokių Victrolų ...................... $51
—* , - ‘. .......... .. SAMPELINIAI rakandai 50% pi-Išmokėjimais arba 10%iKiau. Metalinės lovos specialumas, 

pigrau uz cash pigiai.1 BOYSĘN SAMPLE FURNITURE 
COMPANY

6335 So. Ashlarid Avė.
i Buvus California Sample Furn. Co.

BBKERNfi pardavimui, darbo 
dviem vyram, rendos $40, 4515 
Wallace St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

111. 80 akių farma, 54 mylios nuo 
Chicagos, namas, barnė ir tt., kaina 
$12,000, cash $5000. Tel. Austin 
3074.

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

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

$. OSGOOD, 
2231 D. Division St. 
Te.. Armitage 1199.

Englewood' Piano
House

6512 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
l (vairus Pardavimai

---- -------------------------- -- MOTERYS!
o-roiil-liai Dianai biski štai Juins ^'os nėriniams ir siu 
.Ainmi ir rnloliaiL ssB i'vinėjimams. Vilnonės: 4_incijų mot

Real Estate For Sale
Nainai-žeinė Pardavimui

MAINUI 2 flatų, mūrinis namas; 
mainysiu ant farmos arba biznio, 
norėdami išmainyti formą ar kokį 
biznį, kreipkitės prie

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted st.

Victiry 4898

MAINYSIU 4 flatų mūrinį namą 
ant farmos. Turi turėti gyvulių i) 
būti netoli Chicagos. Atsišaukit 
Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
St. Box 258. 

----------- -- ------ .. ■ ■ ---- -----
TAI BENT MAINAS

Turiu 6 kambarių mūrinį namą 
ant Bridgeporto, kurį mainysiu anl 
grosemės, nebrangaus loto, automo-1 
Diliaus arba mažo namuko Southsi- 
dėj. Tai yra 6 dideli kambariai, pui- 
bus beizmantas, 3 mašinų garadžius 
viskas yra geriausiam padėjime. Ga
lima padaryti štoriuką arba 
mą beizmante, ant bizniavos 
tiktai $5900, nedaug kėš.

Matykit savininką arba pašau
kite.

Hemlock 0367 
6551 California Avė. 

3rd fl. 
PAKEI

gyveni- 
gatvės,

) \

vaitoti,BsULbenėiumi ir .Moliais, $85.’^n°4n'
' ai"fl IŠ"’ 1723 S°' ASh,“nd'10 ikiU‘35 eenlk 

- , Avė. 1 fl. tiont. > - (Taipgi vilnonės skiautės audeklų,
AR JUMS REIKIA PINIGŲ ■ * . ’ ’ ~ kelnėms, kelnaitėms,-dresiukėms ir

ŠVENTĖMS ? 100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų,, lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro-
PINIGAI PASKOLAI. Padarysi- įrengtas, kol jų yra, $98.50, 1 me-igos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 

rne 2 mažus morgičius už jūsų na- tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland sekmadieniais po pietų.
------- -.............................................. >. i F. SELEMONAlčIA

-----—------------------------------- 1504 VV. 33rd St., prie Normai Avė.
PARDUOSIU savo $700 grojiklį ■ Chicago, IJI.

pianą už $110, suoliukas, roleliai. I 
6136 South Halsted Street, Jst 

i floor.

| ma N. W. Šide, nebrangiai, be įmo-1 Avenue 
kėjiinų, matykit mus jiirma. I-------

ADVANCE REALTY CO., 
4916 Irving Purk blvd.

Personai
Asmenų Ieško

PARDAVIMUI Montana kanarkos 
pigiai, 1750 W. 21 PI. ir Wood St.

PARDAVIMUI—5338 S. Union av. 
į 9 kamb. medinis namas, 6 kamb. ap,- 
• ačioj, 3 aukštai, gasas, elektra, vana 
aukštas skiepas, cementuota ėlė, kai- 

Pirkit tie- na $5000, jmokėt $1800, matykit sav. 
šiai nuo statytojo, 99 ir Morgan, 3 5338 S. Union Avė. Tel. \ards 6494.

TAS YRA VERTAS
, $500

Atsineškit su savim.
JIMVl OlMlJlVJK/j U K/ 11 O

nauji moderniški bungalow, 5 di- I 
deli kambariai, stikliniai porčiai, I 
aržuolo trinias, litas 33x125, 
$7850, Įmokėti $1000, kitus išmokė
jimais. Netoli R. 1. ir Halsted. K. 
KLOOSTERMAN, budavotojas, 7945 
Prairie; Stevvųrt 8730.

£

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne-. 
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit į 

i pas mane. Mano pilnas išegzamina- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 

! apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą,!

' skauda, bet pats pasakys po galutino i ! _____ :___:__

FONOGRAFAS IR 
VARGONAI, 

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

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

32 W. Kundolph St. 
Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900 „ . . ,
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.! kuris neklaus jūsų kur ir kas Jums: 

Vakarais pagal sutarti. | ‘ ‘ x ~
įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir isegzaminavimo — kas jums yra.

svarbesniose kituose šalyje 1 DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv.,

netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. 

Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Nedė-: 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_____ __

PARDUODU bučernę, grosernę: 
: trokas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metusi biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosim pigiai, duosiu mor- 
gičių. Tel. Pūllman 4228.

Kalėdų Bargenai

PLUMBINGAS ir namų apšildy-% 
mas. Neįeik nieko įmokėti, 2 me
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9384 ■ 
arba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
St. Atsinešk šį skelbimą su savim.

Financial
Finansai-Puskolos

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

Telcphone Victory 0562
Daro paskolas ant

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

vakaras

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso 

MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
skolinam $100, $200, $300, kaip 

tik palankiau dėl jūsų

IR
Mes

KA 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

SAVININKAS turi paaukuoti nau
ją namą, 5 krautuvės, 6 ofisai ir 19 
flatų prie Archer ir Hamilton ir 35 j 
St., skersai kelio nuo 
West Teatro. Įplaukų $24,000 j me-į 
tus, pirmi morgičiai $105,000, JO me- i n:r].jnv, 
tų paskola. Turiu parduoti tuojau. L, .”t‘ 
matykit, M r. Sweeney, Saginaw 7901 vvestc

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 kokį bungalow arba 2 
flatų namą.

Archer Mid- L0TAS 25x125’ «eras ?izni8l ran' 
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 
į vakarus nuo Manheim Rd., geras 

s už $2400, % cash. Imkit 
Westchester “L” iki Belhvood Avė 
stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 
Bellwood 4818.

PARDAVIMUI — Turi būti par-: —. ..........- .. ........ .............. .
85°St8 J186x264' užS$35 000gturi Urč-1 PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
U I eaV 25xiŽ5 įrie Cicero BUDAVOTOJAS pasiūlo, De į.uxe 
Avė., netoli 61 St. $1,900 cash, Box I į11“?™“-'. tile stogas, k. v.
55, Argos, Indiana. ; š..stikliniai porčiai, gražios konstruk-

_ __ _ __________________________ , cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade

MES turime ant rankų keletą gra- U79,

3—4 KAMBARIŲ ir krautuvė, 
kampinis namas, geroj vietoj dėl 
soti drink parloro, visokių tautų 
kolonijoj, tikris aukso kasyklos, 
parduosim arba inainysim į lotus 
arba grosernę, kaina $12,500.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalovy, 
moderniškas, mūrinis garažas, ne
toli karų, parko, bažnyčios, mo
kyklos arba parduosiu į 3—4 kam
barių mūrinį namą.

3526j 2—6 KAMBARIŲ' naujas mūrinis 
namas pldfdš Jotas, miderniškas,

Furnitūrą & Fixtures
________Rakandai-Įtaisai_______

Atsakančiame
Sandelyj

Rankančiai ir Kaurai
./.X' r. KAINA FAKUAViiviui šou uring pano-
16 g 2 n* 3^ šmotų mahogany ir ras su fifcčeriaisŲ geras biznis, vokie

čių apielihkėji J Savininkas turi du 
I bizniu, turi parduoti greit. '*■ - _ ..i fi<
j PARDAVIMUI Soft Drink Par-, gatvė cementuota ir apmokėta, kaf- 
lors, 4539 *So. 'Marshfield Avė. Tel., što vandenio šiluma, parduosiu ar- 
Boulevard 102061 | ba mainysiu į ką nors mažesnį.

 ’ 77 KAMBARIŲ naujas mūrinis

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbeme, 
senas geras biznis. Pigiai, 10722 S. 
Michigan Avė. i i

PARDAVIMUI soft dring parlo-

žiu 
tai 
dą. 
tų.
dėl 
So.

ir moderniškų 2 flatų namų, tik- 
$1500 įmokėti, o kitus kaip ren-

Taipgi turime bugalovvs ir lo-Į GAUJAS 19 aparlmentų namas, 
Pasimatykit su mumis Šiandie: pasirinkimas North Side apielinkėj,

parloro setui, $45 ir daugiau.
126, 7 ir 8 šrųotų jiešuto medžio 

valgomo kambario setai, $35 ir dau- i i Įncoln Avė
I giau. / , 1 ------------ *

13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai
, mahogany miegruimio setai. $40
i daugiau.
| 250 kaurų visokio didumo $12 ir

’ • daugiau. 
’ i 75 Covvell ir šiaip pavienių kres- 
T lų $5 ir daugiau.

68 pastatomos liampos $8 ir dau-1 
giau.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ NA-
PAJIEŠKAU police Sun), kalė,; MAMS .RĘIKAINGŲ DAIKTŲ KU-!

l;uriJ.?ie žiurint'kokia kainau
Atdara vakarais iki 10, nedėlio-' 

mis iki 6 vakaro.
Available Storage

7732 Stoney Island Av.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

šunį, kale,;

8 mėnesių senumo. Didelio gatun- 
ko. Storoms kojoms, ant dešinios 
kojos turi lopą. Atsišaukit

JOSEPH PRElBY, 
6425 So. California Avė.

Republic 8581 
Gausit gerą dovaną.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

ir 
ir

PARDAVIMUI grosemė ir delika- bungalovv, 2 karų mūrinis garažas,
A Ir <■» »■» r* <■ n r*, m • • • i * 1 _  V i _ . ___ _ *__

PARDAVIMUI groseme ir delika- 
tesen krautuvė, 4 kambariai pagyve
nimui. Labai pigiai, 1010 W. 69 St. 
_________ ._________________ L.

kampinis lotas, karštu 
šildomas, moderniškas, 
arba mainysiu į lotus, 
bučernę bile kur.

3—5 KAMBARIŲ ir 
namas, 2 karų

vandeniu 
parduosiu 
grosernę,

ATIDA LIETUVIAMS 
DREIVERIAMS

Itin TURI HLT PARIIL'OTi NĖ- i _V Chicagoj’' turi6'vietos^dcl keleTa 1 kampinis . ..
" A ‘“u Uokais pagal kon- i aprubežiuotij apielinkčj, nčra koni-

traktą. Atliekamos ir tolimos ke- į Pehc-įjos, bučeiinc su nainu, pa 
i lionės. Geras uždarbis tinkamiems į duosiu arba mainysiu i 2 3 4 na- 
i vyrams. Jei turite $1500 ir mokate, in{!> geroj apielinkej.
važinėtis su troku, tai yra puiki pro-1 
ga uždirbti daug pinigų ir turėti 
nuolatinį darbu.

UNITED FORWARDING CO. 
400 N. Green St. 

Klauskit M r Brach

VERTI $1500. UŽ $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo- 

t\Į mohair setas, 7 šmotų walnut mie
gamo kambario setas, 5 pinotų pus 
ryčių setas, 4 šmotų walnut miegrui- j 
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio pa- j

krautuvė, 
garažas.

W. H. Kelps and Co.
2419 W. flDth St.

Phone Hemlock 8099.

mene :.......
75J9 namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 

17 apartnientų, 3 ofisai, spaniškas 
___ bungalow, Ecigchrook Manor, 400 

akrų farma i Taylor, Wis., 2 lo- 
bargenų Marųuette tai j Niles Center. 2 lotai North- 

Park kolionijoje, štai yra pas mus. jbrook, i lotas 2140 S. Homan Avė. 
45x125 lotas prie Malrąuette Road. Į Mainysiu! į tą ką jus turit, 
su visais improvementais, apmokė- | 
tas, greitam pardavimui kaina tik 
$3,500. •

Lotas ant 69th St. prie Campbell 
Avė. su visais improvmentais 
mokėtas. Kaina $1850. 1V„,

Kampas 72nd ir Maplevvood Avė Manor,' netoli Devon ir Forest Pre- 
83x125. Įmokėti $3000. Kaina $6500. serve, išmokėjimais.

Rezidencijos lotas ant Washtenaw 
Avė. arti 71st St. Del greito parda- 1103 Belniont Avė 
vimo $1550.

A. N..MASULIS 
6641 So. VVestern Avė. 

Republic 5550

gero pirkimo, savininkas, 
Halsted St. Radiiffe 2520.

KAS ieškot

ap-

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinkto] apiclinkėj.

PARDAVIMUI spaniškas bunga- 
low, kampas, 50x125, Edgebrook

S. F. KOERNER 
Pensacola 9319

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

z 6409 So. Kedzie Avenue

$1000 CASH
Nupliksite modernišką presuotų 

plytų, 2 flatų, prie 60 ir Lafayette 
furnas ir pečium šildomas, 5-6 kam
bariu, yra elektra, kieto medžio 
grindys. gerame stovyje, kaina 

■ $9500 greitam pirkėjui. Didelis at
piginimas jei atsinešite šį skelbimą 

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

Tel. Wentworth 5702

GREITAM pardavimui grosernė ir 
delicateessen krautuvė. Senai iš- 

' dirbtas ir pelningas bzinis. Parsi- 
i duoda dėl nesutikimų šeimynoj. 3245 
Parnell Avė. Tel. Michigan 0724.

MES turime gerą vietą su
1 1 • !• A | MttO Vd W JllVO 41C4111 kJ VO.didele proga dėl jaunų lietu- j tiesalas ir paveikslai, 

vių su tikra ambicija prie au-
Mums ne

svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
iųs turite užtektinai apšvietosĮ

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

su mumis pirmiausiai ’
INDUSTRIAL LOAN SERVICE

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė. reikalingą asmenybę susi-

Kampas Hermitage Avė.

Mes 
čius

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

tikti su lietuviais ir pardavi- 
Atdara panedėlyj, utarhinke, ketver- jiems geriausius automo- 

: bilius. Amerikoj.
Reikia mokėti lietuviškai ir 

turėti norą dirbti.
Jei jus tiksite tam darbui 

mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimą. 

Car Co., 
10857 Michigan Avė.

ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro

Ar jums reikia pinigų
Šventėms

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ

Atsišaukit pas:
Eighteenth Bond &

Mortgage Organization Rosdand Motor 
1618 W. 18th St.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
na tarnavimas.

2 šmotu Pjiirloro setas, $25
2 šmotu prikimštas setas, $20 hlušavininkas 
Lovos, $2
Dresseriai, $5 ir daugiau
Indams cabinet, $5 ir daugiau
Victrolas, $5 ir daugiau
Kaurai, $2 ir daugiau
Pastatomos liampos $3

daugiau
4 kambarių rakandai, $189

GF^RAS PIRKINYS
Bučernė ir grosernė parsiduoda 

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

2419 W. 69th St.
Tel. Hemlock 8099

me- 
pa-

BEKERNĖ Pardavimui, ilgas ly-| 
sas, 5201 So.1 Richmond St., ■

$15—$20
Ateikit tuojau

Gražus 3 ir 4 kambarių apart- 
metai, 4956-58 Weptworth Avė. Vi
si kambariai dideli ir šviesus. Pe
čium šildomi. Viskas naujai deko
ruota ir išmalevota, elektra, 
transportacija.

Matykit
MR. SAWICKY, 

210 W. 50 St.
1 fl. dėl raktų 

Apžiurėkit tuos flatus 
tuojau.

gera

$250 pigiau jei jus veiksite tuo
jau. Apžiurėkit tuos gražius bunga- 
low tuojau. Jus galite kraustytis j 
vieną musų puikių bungalovv, kurie 
randasi netoli Marųuette Manor, o 
kitus mokėti kaip rendą. Tai yra 
puiki proga jums apsigyventi lietu
vių distrikte iri vietoj mokėjus rendą 
savininkui, jus mokėkite už savo na
mą. 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
šaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

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

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

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 Šo. Kedzie Avė. 
Tel. Laafyette 6738-6716

DIDELIS BARGENAS 
MAYWOOD, ILL.

I Parsiduoda arba išsimaino ant, 
j privatiško namo, geroj apielinkėj, į 
i labai pelningas biznis bučernė ir gro-1 

Gasiniai pečiai, $6 ir daugiau sernė su muro namu, daug kas garsina *" r--------------------__j_

šito biznio pelningumą 
, w i, k cm J<i<» Vimo
aukso kasyklos. Savininkas parduo- 
tros čia netalpinsiu.' * Indomaujanti 
galite atsišaukti.

P. M. SMITH, . 
4457 So. Talman A ve. 

Tel. Lafayette 0455

ir

Angliniai pečiai, Bufetai, 
Congoleum patiesalai, $4 ir! persitikrinti pata 
daugiau.

SCHWARTS BROS. 
STORAGE

640 E. 61st S>.
i Atdara Utarninko, Ketvergo 

KAMBARYS ant rendos vienam ir Subatos vakarais.
; vaikinui be valgio, 1718 S. Halsted
St., 2 fl. --------------

Furnished Rooms
KAMBARYS RENDON, vienam ar 

dviem vaikinams. 1753 W. North Av. 
' I augštas

For Rent RAKANDAI nauji ir vartoti. 
Duofold setai $95, walnut mieg-

ANT RENDOS STORAS i rr»i.;»v»izx enina *570 Ironvai irai2624 West 69 St. ir Talman Avė. setas, $79, kaurai, val-
kampiniam name, muro name, pagy- gomo kambario setai, pianai, 
venimas 5 r. modemiškas. ’—•" -
ant Southside, paranki vieta, — 
kiam bizniui išsirenduos už prieina
mą kainą. >šaukite 

lafayette 0455 
P. M. SMITH, 

4157 So. Talman Avė.

^viso' vietrolos, išmokč.jimais. t V l >1J
GARFIELD STORAGE

5929 So. State St.

kitą syk ir pameluoja, bet apie , 
biznio pelningumą Tamsta gali ,. .

' i, kad yra tikrai
aukso KasyKios. Savininkas parduo- ~
da iš labai svarbios priežasties, ka- atma

Aid rtofcil Vilnai ii * T n/1 nmoli iontl ISoIIVlAJ^Vz

BUČERNĖ ir ledaunė, trokas. Biz
nio apie $1200 į savaitę. Šventadie- 
nių biznis apsimoka pats per save. 
Parduosiu pigiai, 1750 W. 63 St.

PAiDAVIMUI bučernė ir gro
semė, kampinė krautuvė prie biznio 
gatvės. Parduosiu todėl, kad nesu 
bvčeris. Telephone Virginia 1873.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. 'Darbo gana dėl dviejų. Išdirbtas 
biznis. Parduosiu visą ar pusę. 1967 
Canalport Avė. Rooseveit 4395.

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

Butas randasi,
8606 Summit Avė.

JIM TRIBE,
903 W. 86 PI.

Tel. Vincennes 8062

den-

BARGENAS už cash. Parduosime į 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai. kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liainpos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft’ Stor
ame, klauskit MR. IRVING.

PARDAVIMŲ! Grosemė ir Rūky
tos mėsos krautuvė. Geroj apielin- Į 
kėi. 2557 W. 39 St. arti Rockwell St. 
Tel. Lafayette 8974.

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO namas ant Archer 

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

IŠSIMAINO kampinis bizniavus na- 
Parduosiu pigiai ar

ba mainysiu ant 4 flatų namo Mar-
IšSIMAINO bizniavas namas su 4 

flataiSj mainysiu ant cottages to- 
i liaus iš miesto, priimsiu bučernę, 
1 lotus, automobilių kaipo pirmą jmo- 
j kėjimą.

IŠSIMAINO puikus garadžius, la- 
‘ bai geroj biznio vietoj, mainysiu ant 
didelio namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas 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.

ISSIMAINO 2 kampiniai lotai ant 
Archer Avė., 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 Avė.
Phone Lafayette 5108

o

namai, 
plieno

kambarių 
presuo- 

konstruk-

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 bite kokios rųšies bungalow ar
ba flatinj namą, tik biski įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

PARSIDUODA bučernė ir grošer- 
nė, visokių tautų apgyvento  j apie- 
linkėj. ( Geras, pelningas biznis. Tu
riu du bizniu — negaliu apsidirbti. 

2843 W 38 St.
■ ■ ■'3 l •

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

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

rezidencijų 
tų plytų,
ei jos, karštu vandeniu šildomi. 
2 naturalčs ugnavietės, viena 
skiepe, kita tremtiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė. 
franeuziškas pleisteriavimas. 
gražiai padabintos, vieno 
presuotų plyjų garažas, 
50X32.
Wrlmette Lake Avė. iki 
nėr Road. Wagner keliu į 
rę iki namų arba 
Road iki Lake Avė., 
į rytus iki Wagner 
kui Wagner Road j
namų. H. Ę. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenview, Ilk, 
Telefonas Glenvievv 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

vakarus

karo 
lotas 
nuo 

Wag- 
šiau-

VVaukegan 
Lake Avė. 
Road, pas- 
šiaurę iki

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME
GARAŽUS, porčius, cementinius 

šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojaihe, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors
—.... .............................. ........ 4-------- -

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
linis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmental. 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokčjimą. Mes pastatysim bun- 
galow, 2 flatų namą ant jūsų loto 
arba musų loto tik bi.skį įmokėjus. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

i
y 11 Z-A-'*


