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Voldemaras grįžta įKauną
Tikisi, kad Lietuva Lietuvos šauliai de 
priims padarytą tai- mobilizuojami

ka su Lenkais
Juoba kad Genevos sutarime 

Vilniaus klausimas esąs pa
liktas atdaras

Smetonos valdžia bijo, kad šau
liai nežygiuotų j Kruną jos 
nuversti.

Latvių socialistinė 
valdžia pasitraukė

Del nepaliaujamų reakcinių par
tijų puolimų, Skujenieko ka
binetas rezignavo

Italijos - Vokietijos 
prekybos konflik

tas
Lietuvos žinios.

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
13. — Augustinas Voldemaras 
Lietuvos ministeris pirminin
kas, ir p. Zaleskis, Lenkijos už
sienio reikalų ministeris, va
kar turėjo pasikalbėjimą dėl 
įmanomai greitesnio atsteigimo 
normalių santykių tarp Lenki
jos ir Lietuvos.

Lenkų ministeris išėjo iš 
konferencijos patenkintas. Jis 
pareiškė, kad p. Voldemaras 
turįs gerų norų ir kad derybos 
santykių atsteigimo reikalu pra- 
sidėsią Rygoj ateinančio sausio 
mėnesio 10 dieną.

Voldemaras pa-
korespondentais

>

Lenkais sutari

Tuo tarpu p. 
sikalbėjime su 
pasakė:

“Iš musų su
mo išeina, kad musų pretenzijos 
Vilniui nėra atmestos. Pagaliau, 
visi musų troškimai susitaikyti 
su Lenkija susiduria su Vil
niaus klausimu.

“Tvirtiems ir draugingiems 
santykiams užmegstf su Lenki
ja, pradėsime derybas dėl sie
nos atidarymo ir atsteigimo su
sisiekimo. Palengva turime su
siartinti su Lenkija, ir šitas 
nuoširdus susiartinimas galės 
pagaliau privesti prie užmezgi
mo diplomatinių santykių.’’

Vakar vakarą p. Voldemaras 
išvyko į Kauną, gabendamas su 
savim pilną kišenę dokumentų. 
Jis tiki, kad Lietuva sutarimo 
neatmes, juo kad tame sutari
me Vilniaus klausimą jis pali
kęs atvirą.

Tautų Sąjunga patenkinta
Tautų Sąjungos vadai tiki

si, kad po šios konferencijos 
Genevoje Lietuvos ir Lenkijos 
valdžios galų gale prieis prie 
draugiškų santykių užmezgimo. 
Jie džiaugiasi tuo, kad tuo 
tarpu, kai jokia • diplomatija 
negalėjus sutaikyti besivaidijan
čių tautų, Tautų Sąjunga atli
kus savo darbą, užbėgdama už 
akių ritmam dviejų 
konfliktui. Iš to 
Lenkija sutaikymo 
junga tikisi turėti 
naudos ateity. Ji
kad po įvykusio Genevoje pasi
kalbėjimo Litvinovo su Cham- 
berlainu, tarp Anglijos ir so
vietų Rusijos bus vėl užmegsti 
santykiai, o to rezultatas bus 
galų gale toktf, kad sovietų 
Rusija įstos į Tautų Sąjungą, 
Tatai Tautų Sąjungos prestižas 
pakils milžiniškai, ji pataps 
tikruoju arbitratorium tarp 
Europos ir viso pasaulio tautų.

valstybių 
Lietuvos su 

Tautų Są- 
sau didelės 
tikisi dar,

Farmerys nužudė pačią 
ir penkis vaikus

VARŠAVA, gruodžio 14. — 
Santarvininkų legacijų Varšu
voje militariniai ekspertai, ty-

RYGA, gruod. 14. — Išbu
vęs valdžioje Latvių socialisti
nis ministerio pirmininko Sku- 
jenie^ kabinetas įteikė seimui 
rezignaciją.

Per pastaras dvi savaites de
šiniosios latvių partijos seime 
vis pasiučiau ir

Kivirčai, kilę dėl sulaikymo Vo
kiečių prekių Italu uostuose, 
bus arbitruojami

pasiučiau ata-
rinėją dalykų padėtį Lietuvos-, kavo vyriausybę, nors kiekvie*- 
Lenkijos sienoj [demarkacijos, hartą seimas 
linijoje], praneša, kad Lietu- i11’ pasitikėjimo.
vos savanorių kariuomenė esan
ti demobilizuojama visa pasiė- rėjo vėl įvykti balsavimas dėl 
nio linija. : pasitikėjimo,

Įsakydama demobilizavimą pirmininkas Skujenieks įteikė 
savanorių sienos sargybų, va- kabitelo atsistatydinimą anks- 
dinamų šaulių, Kauno valdžia čiau, balsavimo nebelaukęs, 
pasirūpino, kad tie vyrai butų Dešiniosios partijos buvo be- 
arba priimti į regularinę ka- galo įtužusios ant socialistines 
riuomenę, arba paskirti kaip valdžios dėl to, kad ji neleido 
mokesnių rinkėjai. 'joms grobti valstybės banką ir

Tuo demobilizavimu tikimos jo pinigais tinansouti įvairiau- 
apsisaugoti nuo galimo sava- sius savo biznius. O negavę 
norių šaulių žygiavimo į Kau- naudotis valstybės pinigais Sa
ną esamos valdžios griauti. ! vo privaciams bizniams, daug

Oficialios Kauno sferos da-, dešiniųjų partijų politikierių 
bar tikisi gauti paskolos, kaip bankrotavo.
atlyginimo už Lietuvos nusilei- Bllvęs kitakart ministeriu 
dimą Lenkijai Genevoje. Mat pirminjnku Ulmanis, dešiniųjų 
prieš tai Anglija buvo jai ža
dėjus paskolos, jei Lietuva su
sitaikysianti su Lenkais.

Lenkijos sienoj pareikšdavo

Vakar popietinėje sesijoje Ri

tėčiau ministeris

f Atlantic and Pacific Photo]

Prieš egzekuciją.—Pasmerktasis mirčiai Meksikos kun. Miguel 
Augustui, meldžiasi prieš sušaudymą.

Nacionalistai vėl pa 
ėmė Kantoną

Anglies kasyklų tai 
kos konferencija

BERLINAS, gruod. ' 14. — 
Italija pranešė Vokietijai, kad 
kilusius tarp jųdviejų kivirčus 
dėl vokiečių prekių importavi
mo į Italiją ji nutinkanti pa
vesti arbitražo komisijai, kaip 
kad yra Italijos-Vokietijos pre
kybos sutarty numatyta.

Konfliktas kilo dėl to, kad 
Italijos muitinės ėmė tyčia su
laikyti sienoje Vokietijos pre
kes. Kai vienas didelis vokiečių 
garlaivis atvyko su prekėmis į 
Italiją, fašistų vyriausybė paė
mė nagan Vokietijos firmų kli- 
jentus italus, kam jie impor
tuoją prekes iš užsienio. Vo
kietija dėl to užprotestavo, nu 
rodydama fašistų valdžiai, kad 
tai yra Italų-Vokiečių prekybos 
sutarties laužymas.

Butkų Juze paleistas iš 
Varnių Sibiro

TELŠIAI, lapkr. 27. [Ž]. — 
šiomis dienomis paleista iš 
Varnių koncentracijos stovyk
los poetas Butkų Juzė, Cezaris 
Petrauskas iš Kauno, mokyto
jas Geniušas, mokytojas Liu
tikas ir studentas Krigeris.

Kunigas Dagilis nu
baustas už šmeižtus
TEISIAI. [ž]. — Kunigas 

Dagilis, buvęsę “Žemaičių Prie- 
teliaus” atsakomasis redakto
rius, už šmeižimą savo laikraš
ty Telšių gimnazijos mokyto
jaus Simo Sidabro, gavo lapkr. 
mėnesio 23 dieną pas Telšių 
taikos teisėją 5 paras arešto.

Buvęs Tauragės ko
mendantas nubaustas 

tvirtovėn

Patrempė anti-faši- 
stų laikraštį

grupių vadas, dabar gal išvengs 
bankroto, kai dėl jo puolimų 
socialistinis kabinetas atsistaty
dino. Ulmanis davė didelių pri
žadėjimų mažumų grupėms, ir 
tuo patraukė jas savo pusėn.

nuFrancijos užsienio reikalų 
nisteris bando tuo prisigerin
ti Italijos diktatoriui

Lenkai pasiskaidę dėl 
taikos su Lietuva

VARŠAVA, gruod. 14. — Un- 
kų opinija pasidalinus dėl at
siektų Genevoje rezultatų. Tuo 
tarpu kai valdžios laikraščiai 
jiems pritaria, konservatorių ir 
opozicijos laikraščiai nurodo 
daug smulkių punktų, kuriuos

Franci jos 
ministeris 
tik grįžęs 

pasirūpino jie laiko nepalankiais Lenkija* 
leidžiamą Pavyzdžiui, jie sako, kad Len

kija garantuojanti Lietuvos 
teritorijų neliečiamybę, nega
vus iš jos tokių pat garantijų 
sau. Tautų Sąjungos komisija 
tyrinėsianti padėtį lietuvių Len
kijoj, o nieko nedarysianti dėl 
lenkų Lietuvoje. O blogiausia,

PARYŽIUS, gruod. 14. — 
Norėdamas, matyt, parodyti 
Italijai, kad jis rimtai jai tie
siąs alyvos šakelę, 
užsienio reikalų 
Aristidas Briand, ką 
iš Genevos, tuojau 
oatrempti Paryžiuje
italų anti-fašistų laikraštį “Cor- 
riere degli Italiani.” Čia prie
žasties tam davė įdėtas to laik
raščio praeito sekmadienio lei
diny straipsnis su antrašte:
“Kad Italija galėtų būt išgelbė
ta, reikia, kad pirma mirtų
vienas žmogus.” Toliau laik- tai paskutinis Sąjungos Tary- 
rašty buvo aitriai atakuojamas bos rezoliucijos paragrafas, 
Italijos diktatorius Mussolini. kurs leidžiąs Lietuvos premje- 

----- rui Voldemarui vis dar kalbėti 
Turkų sultano likę tur- “I’ie VilnilJ kail> apie atvirą 

klausimą.tai “nesuskaitomi”
gruod Iowa išleis 100 milionų 

dolerių keliams
DĖS MOINES, Iowa, gruod. 

14. — Iowos valstija projek
tuoja per ateinančius šešerius 
metus išleisti 1(M) milionų dole
rių naujiems keliams stiegti ir 

I seniesiems pagerinti. Reikia-

GENEVA, Šveicarija
14. — šveicarų graznius Gahn- 
sson, kurį Turkų valdžia buvo 
oakvietus apskaičiuoti vertę 
turtų, paliktų sultano. rūmuose 
Konstantinopoly, grįžo į Gene- 
vą, savo misijos neatlikęs, ka
dangi tie turtai esą nesuskai
tomi. •

Pasiekti brangmenų kambarį, ma pinigų suma manoma sukel- 
Gahnsson torėjęs praeiti pro ti išleidus valstijos bonus, 
septy nerias duris. Kiekvienos 
durys buvę saugojamos gink
luotos sargybos. Paskutinės 
durys buvę gryno žalvario, ir 
taip sunkios, kad joms atidary
ti reikėję aštuonių vyrų. Ati
darius kambarį, Gahnssonas iš
vydęs neregėtą turtą. Krūvos 
aukso taurių ir lėkščių buvę 
suverstos daiktan su palaidais 
brangakmeniais, netikėtino di
dumo raudonais ir mėlynais 
deimantais, perlais, smaragdais 
ir rubinais. Du daiktai jam 
ypač kritę j akj, tai 
kurio rankena buvus

LENKŲ, DŽIA74NINKAI SU
MUŠĖ VISUS REKORDUS

Orkestrą grieže 33 valandas, 
dirigentas per tą laiką nuplė
šė dvi poras batų

durklas, 
iš vieno 
ir viena 

išsodinta

IfENNESSEY, Okla., gruod. 
14 .— Vietos farmerys Philip 
M iltis kirviu užmušė savo žmo
ną ir penketą mažų vaikų, pas
kui, nuėjęs j daržinę, pats pasi
korė. Kaimynai sako, kad Mil-
tis, kurs buvo 40 metų am-’milžiniško smaragdo, 
žiaus, pastaruoju laiku buvęs gryno aukso kėdė, 
labai susikrimtęs dėl pinigiškų 20t000 brangiausių perlų ir ke- 
n uos tolių, o taipjau dėl nesuti- (liais tuksiančiais rubinų ir 
kimų šeimynoj. smaragdų.

VARŠAVA, gruod. 14. —Vie
nas lenkų džiazo orkestras da
bar sumušė visus džiazo grie
žimo rekordus. Brombergo len
kų orkestras griežė džiazą be 
paliovos per trisdešimt tris va
landas ir dešimtį minučių, su
stodamas vien keturiasdešimt 
sekundų muzikos numerį kei
čiant. Kontesto gale orkestro 
dirigentas buvo jau dvi poras 
batų sud’vėjęs, o smuikininkas 
griežė ant vienos stygos.

Komunistai sumušti; kautynė
se krito 4,000 žmonių; sovie
tų konsulatai Kinuose užda
romi

Darbo Sekretorius turi vilties, 
kad bus rastas pamatas 
abiem pusėm susitaikyti

Darbo laukas
_________________ \

Peabody anglies kasyklos vėl 
atsidaro

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
14. — Po smarkių kautynių, 
Kinų nacionalistai šiandie vėl 
atėmė Kantoną iš komunistų.

Nacionalistų valdžia įsake 
uždaryti sovietų Rusijos konsu
latus visuose Kinuose.

Kautynėse, kurios tęsėsi visą 
antradienį, krito, kaip apskai
čiuoja, apie 4,000 asmenų. 
Daug komunistų buvę suimta ir 
sušaudyta.

Lindbergh atskrido į 
Meksikos miestą

2,0000 mylių kelionę be susto
jimo skrido 27 valandas

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 14. — Pulk. Charles Lind- 
bergh, garsusis Amerikos lakū
nas, laimingai pasiekė Meksi
kos sostinę, nusileidęs čia Vai 
Buena aviacijos lauke kaip 
2:39 po pietų.

Pulk. Lindbergh vakar iš
skrido iš Wašhingtono kaip 
12:29 po pietų, tuo bildu 2,000 
mylių kelionę j Meksikos Mies
tą sukeliavo, niekur nesustoda
mas, per dvidešimt septynias 
valandas ir dešimtį minučių.

Vai Buena aviacijos lauke 
drąsų lakūną pasitiko ddižiau- 
sios minios žmonių, čia jį pa
sitiko taipjau Meksikos prezi
dentas Calles ir Jungtinių Val
stybių ambasadorius Morrow.

ROOHIESTER, Ind., gruod. 
14. — Erie traukiniui užgavus 
netoli nuo čia automobilį, buvo 
užmušti važiavę juo Wm. Hart- 
sock ir Elsie Bruce, abudu šio 
miesto darbininkai.

O R H
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras’ šiai dienai pra
našauja į ‘

Galima laukti sniegą ar lie
taus; j vakarą daug fcal&vu 
stiprus žiemiu vakaru vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 33’ ir 40* R

šiandie saulė teka 7:10, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 11:17 
vakaro.

gruod. 
didžiulės 
kasyklų 

dalyvauti 
konfe-

AVASHINGTONAS, 
14. — Nežiūrint, kad 
minkštosios anglies 
kompanijos atsisakė
taikos su angliakasiais 
rencijoje Washingtone, Darbo 
Sekretorius Davis pareiškė, kad 
vis tik esą vilties prieiti prie 
sutarimo.

Konferencijoje, kuri vakar 
įvyko Darbo Departamente, da
lyvavo Sekretorius Davis su 
savo asistentais, angliakasių 
unijos vadai ir kai kurių kasy
klų kompanijų atstovai. Konfe
rencijoje tiek darbininkų va
dai, tiek kompanijų atstovai 
pareiškė vilties, kad pamatas 
susitaikymui gal busiąs suras- 

(

tas. Ir vieni ir antri pasižadė
jo dėl to darbuotis.

Pirmas praktiškas vakarykš
čių pasitarimų rezultatas buvo 
tas, kad tapo sudaryta tam tik
ra komisija iš trijų kasyklų 
saVininkų atstovų ir trijų ang
liakasių atstovų, ši komisija 
dabar, bendrai su Darbo Sek- 
retoriuimi Davisu, bandys 
rasti taikymos pagrindą.

DANVILLE, III., gruo.d 14. 
— Peabody anglies kasyklos, 
netoli nuo Danvillės, kurios 
daugiau kaip per pustrečių 
metų buvo uždarytos, netrukus 
vėl pradės dirbti. Tuo džiau
giasi ne tik angliakasiai, bet ir 
vietos biznieri i, kurių gerovė 
čia irgi vyriausiai nuo kasyklų 
darbų pareina;

Angliakasiai pralaimėjo bylą su 
kompanijomis

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas išnagrinėjo buvusio 
Tauragės riaušių metu komen
danto pulk. Įeit. Ignatavičiaus 
ir komendantūros raštvedžio 
kapit. Tverskio bylą, kurioje 
jie buvo kaltinami neveiklumu 
riaušių metu.

Teismas pripažino buv. Tau
ragės komendantą Ignatavičių 
kaltu ir nubaudė 8 mėnesiais 
tvirtovės kalėjimo, o kap. Tver- 
skj išteisino.

SU-

Plėšikai bandė apiplėšti 
prekių traukinį

PHILADEIJPHIA, Pa., gruo
džio 14. — Readingo geležin
kely praeitą naktį plėšikai ban
dė apiplėšti vieną prekių trau
kinį, gabenusį šilkus.

Ties nuošalia Janney stotim 
traukinio mašinistas pastebėjo 
signalą sustoti, ir jis tuojau 
sustabdė traukinį. Išlipęs žiūrė
ti, kas atsitiko, jis pastebėjo 
apie penkiolika vyrų, bedirban
čių apie vagonus ir bemėtan
čių prekes laukan iš vagonų, 
elektrinėmis lemputėmis pasi
šviesdami. Mašinistas ir kon
duktorius ėmė šaudyti, ir vie
nas plėšikų buvo pagautas. Plė
šikai šovė atgal, bet tuo tar
pu stotin artinosi kitas trauki
nys, pasažlerinis, ir plėšikai, 
pasiėmę sužeistąjį, spruko į

PIHILADELPHIA, Pa., gruod. 
14. — Aukštesnis teismas at
metė streikuojančių vakarines 
Pennsylvanijos kasyklų darbi
ninkų apeliaciją sulaikyti ka
syklų kmpanijas nuo mėtyme 
angliakasių šeimų iš kompani
joms priklausančių namų.

Ragina J. V. tapti 
Tautų Teismo 

nariu
WASHtNGTONAS, gruod 

14. — Prezidentas Coolidge ga
vo peticiją, kurią yra pasirašę 
500 žymių piliečių iš keturias
dešimt aštuonių valstijų. Peti
cijoje Coolidge graudenamas 
pradėti vėl pertraktacijas dėl 
Jungtinių Valstybių įstojimo i 
Tarptautinį Teismą.

BEDARBĖ FILMŲ AKTORĖ 
BANDĖ NUSIŽUDYTI

HOLLYWOOD, Gal., gruod. 
14. — Išgerdama nuodų bandė 
nusižudyti krutamu jų paveikslu 
aktorė Miss Lucille Irwin, 22 
metų amžiaus, vaidinusi svar
biausias roles Neal Ilart West- 
ern Pictures filmose. Ji buvo 
atgaivinta ir tur būt pasveiks. 
Miss Irvvin sako, kad ji buvus 
labai susikrimtus, kai jos kon
traktas su kompanija pasibaigė 
ir ji atsidūrus be darbo.

Nuo praeito balandžio mėne
sio iki šiol Hollywoode jau vie
nuolika filmų aktorių bandė 
nusižudyti.

ESCANABA, Mieli., gruod. 
14. Palaidojęsę savo nurusią 
žmoną, kurią jis labai mylėjo, 
vietos pilietis Ch. Orlson, 45 
metų amžiaus, būvą labai susi
krimtęs. Šiandien rado jį gulin
tį ties nabašninkės kapu, ne
gyvą, su trinus kulipkų žaiz
domis galvoj. Rankoj tebelaikė 
sugniaužtą revolverį. >

Kain lengva Lietuvoje 
komunistu tapti ’

KAUNAS. [S]. — Kauno 
apygardos teismas sprendė pro
vokatoriaus Juozo Bomanaus- 
ko bylą:

šią vasarą Bamanauskas pra
nešė kriminalinei policijai, kad 
jo kaimynas Jonas Senkevičius 
olatinąs komunistinę literatūrą 
ir bolševikų atsišaukimus. Gir
di, pats savo akim matęs kaip 
birželio 7 diena Senkevičius to
kius atsišaukimus dalino stu
dentams. Ramanauskas nurodė 
•r vietą, kur Senkevičius sle
pia komunistinę literatūrą.

Policija, nuvykus, iš tikrųjų 
rado stoge pundą atsišaukimų. 
Senkevičius buvo suimtas.

Bet tardyme visai kas kita 
pasirodė. Bamanauskas pykosi 
su Senkevičium dėl buto. Sen
kevičius padavė Bamanauską 
už vagystę teisman, už ką Ra
manauskas gavo 2 savaites ka
lėjimo. Ramanauskas norėjo at
keršyti Senkevičiui, pats padė
jo atsišaukimus po stogu ir 
po to pranešė policijai.

Teismas, turėdamas omenyje, 
kad Ramanauskas neteisingai į- 
skundė Senkevičių, buk tai di
dįjį nusikaltimą padarius, pa
skyrė Ramanauskui pusantrų 
metų kalėti sunkiųjų darbų ka
lėj imt.

2,000,000 litų naujiems 
plentams statyti

KAUNAS. — Biudžeto patik
rinimo komisija priėmė atei
nantiems 1928 metams Plentų 
ir Vandens kelių valdybos są
matą, kurios naujiems plen
tams statyti rubrikoje figūruo
ja 2,000,000 litų. Į šią sumą ne
įeina kreditai esamiems plen
tams remontuoti, vadinas, ši 
suma skiriama tik naujiems 
plentams statyti.

Pirmiausia iŠ tos sumos bu
sią pastatyti privažiuojamieji 
prie geležinkelių stočių keliai ir 
Kauno—Raudondaario, Mažei
kių—Tirkščlių ir kit. ruožuose 
statomi plentai.



f Žiūrėti į tenykštę kovę, kad ji

Skaitytojų Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}*1 J

vėliaus ar ankščiau liktų musų 
kovotojų laimėta.

Musų amerikiečių lietuvių 
parama yra reikalinga kas die
nų. Tenykščius pažangios par
tijos dirba visomis pusėmis.

7*^6 Ohicago, iii. Ketvirtadienis, gr. 15, 1927
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Lietuvių pilitinis iždas 
ir jo svarba

šis lietuvių Politinis Iždas 
yra jau daug atlikęs svarbių 
darbų, kaip Lietuvos politiniam 
bruzdėjime, taip ir čia musų 
amerikiečių lietuvių gyvenime. 
Detaliai praeities jo darbuo
tės apžvalgą nemanau gvilden
ti. Nes kiekvienam patriotin- 
gam tėvynainiui, mintin prisi
mena visi tie laikotarpiai Lie
tuvoje, kuriuose Politinis Iždas 
daug prisidėjo prie skleidimo 
demokratijos ir per rinkimus 
j Lietuvos Seimų.

Keikia pripažinti tiesą, kad 
Politinis Iždas tūlą laikotarpį 
neparodė rimtos darbuotes. Ta
me buvo daug kliūčių jo pa
tvarkyme. Mat ALT. Sandaros 
Seimai atsibuna kas metai, na 
ir Centro Valdyba kas metai 
renkama ir sykiu Politinio Iž
do Komisija, visų terminas vie
ni metai. Tokie dažnus ir trum
pi terminai valdybų buvo iš- 
dalies kenksmingi musų did
žiai organizacijai.

Ačiū ALT4 Sandaros 13-tam 
Seimui Chicagoje, kuris rimtai 
patvarkė, prailgindamas kaip 
Centro Valdybos, taip ir Poli- 
tin. Iždo Komisijos terminą iki 
dviejų metų. Tas, žinoma, duo
da progų netik apsipažinti su 
organizacijos reikalais, bet ir 
padirbėti naudingai bei įvykin
ti organizacijos tikslų.

Kaip mes Sandariečiai, taip 
ir mums pritariančioji visuo
menė, visa širdžia su atsidavi
mu, dėjome aukas, dirbome 
kiek tik galėjome ir dažnai su 
ypatiška skriauda, kad kaip 
nors kuodaugiausiai suteikti 
pagalbos musų gimtinei šale
lei — Lietuvai. Mes išeiviai la
biau susikulturinę ir apsipaži- 
nę su demokratija, su laisve, 
asmens ir tautos, nesigailim sa
vo vargų ir triūso. Prisidėjome 
prie atkėlimo senai perblokš
tos Lietuvos. Ėjome talkon te
nykščiams broliams pastatyti 
Nepriklausomybės Bumus-Bes- 
publiką. Kad jiems be skirtu
mo nuomonių butų galima vi
siems gyventi. Mes jautėme sa
vo pareigas, gyvenome labiau 
savo bakūžės siela, ten viskas 
buvo nukreipta kalba, diskusi
jos, pasikalbėjimai, ten mums 
svarbiausiai rūpėjo — Tėvynės 
likimas.

Pas nekurtus lietuvius ame
rikiečius yra klausimas, ar Lie
tuvos reikalais ir dabar dar 
reikia domėtis, kai mes turi
me daug svarbiu .klausimų čia 
ant vietos gvy^dami. Gal bū
ti yra daug/tiesos, bet ar ga
lima dabartiniu laiku pasyviš- 
kai žiūrėti / Ne. Jeigu mes prie 
sunkiausia Respublikos kūrimo 
darbi/ prisidėjome, tai musų 
šventa pareiga yra būti sargy
boje. Tas žmonijos šviesos ži
bintuvas faisvė-demokratija su
rakinta [geležiniais pančiais. 
Spaudos, susirinkimo ir žodžio 
laisvės nėrh; piliečių teisės pa
tremptos, Lietuva jau ne ta, 
kas ji buvo prieš gruodžio 17 
d., 1926.

Pažangieji Amerikos - lietu
viai pasmerkė smurtininkus nuo 
pirmos dienos. Organizacijų 
protestai ir rezoliucijos tik su
tvirtino musų nusistatymų. Na, 
ar tuomi viskas ir užsibaigs? 
Lietuvoje demokratiniai nusi
statę žmonės galvos ncnulcnkė 
ir komplimentais nepasitiko 
smurtininkus, bet rimtą ir 
griežtą kovų vedė ir tebeve
da.

Kova už vidujinę laisvę ir 
demokratiją eina labai žiauriai. 
Musų idėjos draugai, valstie- 
čiai-liaudininkai, kurie pryšaky 
stovėjo kūrimo darbe, šiandie 
smurtininkų valdžia kiša juos 
kalėjimai), šaudo kaip kokius 
išdavikus ar kriminalistus, ne
atsižvelgdama jokių dorybės 
principų, 1'aigi; ar mums dar 
labiau nereiktų pradėti arčiau

Kaip partijų nariai, taip ir vi
si demokratijos šalininkai, tu
ri pakelti ant savo pečių visų 
finansini sunkumų. Jiems naš
ta sunki.

Politinis Iždas yra, kaip mi
nėjau, pažangiųjų amerikiečių 
lietuvių finansinė įstaiga. Jis 
turėtų augti, plėstis, kiekvienas 
lietuvis privalėtų apie ji žino
ti ir kalbėti. Ypatingai šiuo 
metu, kai tėvynė Lietuva yra 
smaugiama, kaip iš vidaus, taip 
iš lauko pusės priešų. Musų 
Pol. Iždas turėtų kilti finan
sais. Draugų mes turime, kurie 
neatsisako mums padėti, jeigu 
tik supažindinsime juos ir pasi
kviesime bendradarbiauti. San- 
dariečiams vieniems persunkti 
visus visuomenės darbus atlik
ti. Čia kiekvienas patriotingas 
lictuvis-vė gali daug įvairiais 
budais Politiniu! Iždui pagelbė
ti. Visų pasidarbavimas reika
lingas.

šiuo laiku mums yra geriau
sia proga. Kaip Sandariečiai- 
veikėjai taip ir visi kiti, panau
dokime savo įtekmę, kaip tai 
prakalbose, draugiškose sueigo
se ir privatiniame pasilinksmi
nime. Kad mes ir netikime j 
šukavimą, bet šiandie, kaip ži
note, beto dar apseiti negalima. 
Kokios partijos nebūtų, ar tai 
pas lietuvius ar kitas tautas, 
vajai ir aukos, buvo ir tebėra 
daromos.

Politinis Iždas -turės savo 
vajų kiek vėliau, bet tai nebus 
tiesioginiai atikų prašymai. Au
kas rinkim prie visokių pro
gų ir jas kaip nuo pavienių ypa
tų, taip ir nuo pritariančių 
draugijų, bei grupių, turėtų 
nuolatos plaukti po biskį į Po
litinį Iždą. Tad šiuo Pol. Ižd. 
komisija nuoširdžiai kviečia 
kiekviena visuomenės darbuo 
toją, vertelgą, darbininką ir 
profesionalų susidomėti ir pa- 
remti Politinį Iždų.

K. J. Semaška,
Politinio Iždo Pirm.

WGES
1—World news; weather; Edgar 

Guest poem; market.
3—World news; elosing markets. 

. 4—Tell the World club.
5—World news; weather; radio 

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

7:30—Literary talk by Llewellyn 
Jonės, literary editor.

7:50—The Oųtdoorsman, by Dean 
Bergen#

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

Lueder.
9—Maggie and Jiggs.

9:10—Hyman program.
11:30—Popular program.
12—Panico Panic.

STAT1ONS OUTSIDĘ CHICAGO 
Evening Programa.

6—KMA (760), Shenandoah — Mu- 
sical.

6—KDKA (950), Pittsburgh— Mu- 
sical.

(j_WBAP (600), Fort Worth—M.u- 
sic masters.
6—WCCO (740), St. Paul—Orchest

ra. *
6—WDAF (810), Kansas City — 

School.
6—WJZ (660), New York —Army 

barni, to WRC.
6— WYAY (1320), Cleveland —Mu

sical.
(j—WLW (700), Cincinnati — .Or

chestra. i ;
IMVOVY (590), Omaha—Classical. 
ii—WSW (890), Nashville — Or

chestra.
(J—\VTMJ (1020), Milwaukee — Mu- 

sic. >
>—\v\VJ (850), Detroit—Music.
6:15—WSOE (1110), Milvvaukee — 

Organ, i
(j:15—CNRM (730), Montreal—An- 

nivci’sary, to CNRO, CNRQ.
6:30—KOKA (950), Pittsburgh. — 

Concert.
5:30—AVĖ A O (1060), Goluinbus- —

Music.
6:30—WI IK (1130), Cleveland — 

Bible students.
0:30—WHO (650), Dcs Moines — 
. Musical.
6:30—WJR (680), Detroit— Ramb- 

lers.
6:30—WGHP (1080), Detroit—Lady 

M oo u.
7— CFCA (840), Toronto—Musical.
7—CNRM (730), Montreal — Or

chestra, to CNRO, CNRO.
7—KFNF (650), Shenandoah— Mu

sical.
7—WEAF (610), New York —Or

chestra, to KSD, WEBH, WCC0, 
WSAI, WH0, W0W, WDAF, 
WTMJ, W0C, WTAM, WWJ, 
WSM.

7—WEW (850), St. Louis—Musical.
7—WRB (880), Kansas City —Or

gan.
7—y\’OS (830), Jefferson City — 

Program.
7—W0C (850), Davcnport — Sici-

lians.
7:15—WCCO (740), St. Paul —Re- 

ligion.
7:15—WEA0 (1060), Columbus — 

Music.
7:30—KSO (1320), Clarinda —Mu

sical.
7:30—CNRM (730), Montreal — Mu- 

sie, to CNRQ, CNRO.
7:30—KPRC (1020), Houstou — 

Farm program.
7:30—WEAF (610), New York — 

Sentinels, to WTAM, WWJ, 
WCAE, WSAL W0C, WCC0, 
WGN, KSD, WDAF, WH0,W0W, 
WHAS, WM0, WSM, KVOO.

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

7:30—WHAI) (1110), Milwaukee— 
Mlusic.

7:30—WO1 (1130), Ames, Iiiwa— 
Health talk.

8—CNRM (730), Montreal— Light 
and grand opera to CNRO, 
CNRQ.

8—KTHS (780), Hot Springs—Or
gan.

8—-KLDS (110), Independencc — 
Concert.

8—<WCC0 ( 740), St. Paul—South
ern sunshine.

tL-WEAF (610), New York —Es- 
kimos, to WWJ, WGN.

8—WGIIP (1080), Detroit—Tenor.
8—WHB (860), Kansas City—Con

cert.
8—WJZ (660), Ne\v York —Con

cert, to KDKA, KYW, WLW, 
WH0, WDAF, WSW, WJR, WT- 
MJ, KPRC, WBAP, WSB, KSD, 
WOC, W0W.

8—W0S (8)0), Jefferson City — 
Markets.

8—WPG (1100), Atlantic City — 
Dual' trio. . .....

8—WS0E . (11 (0), Mihvaukee —
Bible ' cfass.

X—WSA1 (839), Cincinnati—Solists. 
8—WOI (1130), Ames, Io’wa—Mu

sic.
8— WTAM (750), Cleveland —Ca- 

valiers.
8:30—CNRM (750), Montreal—Or- 

gans, to CNRO, CNRQ.
8:3(L-WGHP (1080), Detroit— Or

chestra.
9— (7NRM (730), Montreal—Music, 

to CNRO, CNRQ.
9—KPRC (1020), Houstou—Band.
9—KMBC (1110), Kansas City — 

Music.
9—WCAU (1150), Philadelphia — 

Musical.
<)—\VEAF (610), New York—Smith 

Bros., to WCAE, WWJ, WSAI, 
WEBH, WCC, WGR, WRC, KSD, 
WQC, WDAF.

9—WFAA (550), Dalias—Banjos.
9—WHK (1130), Cleveland — Orj 

chestra.
9—WJZ (660), New York<- Civic 

opera, to KYW, WMAQ, WH0, 
WRAM, WJR, WLW,KSD,WOW, 
KDKA, WCC0, WGN, WBZ, 
WENR.

- i - -------- j n -1 - - ...................

9—W()W (590), Omaha—Orchestra. 
9—WSM (890). Nashville—Concert. 
9—WS0E (110), Milvvaukee — 

Feature. , '
9—WTMJ (1020), Milwaukee—Qld 

favorites.
9— WTAM (750), Cleveland —Pro

gram.
9:30—WEAF (610), New York —. 

Orchestra, to WH0, KSD, WWJ, 
WSAI.

9:30—WCAE (650), Pittsburgh — 
Revels.

9:30—W0R (710) Nevvark—Organ. 
9:30—WRC (640) Washington — 

Band.
9:30—WPG (1100), Atlantic City— 

Organ.
10— CFCA (840), Toronto — Cana- 

dians.
10—KFI (640), Los Angeles — 
Network.

10—KMOX (100), St. Louis—Dance 
music.

10—WHK (1130), Cleveland— En- 
tertainment.

10—WLW (700), Cincinnati — Or- 
10—WJR (680), Detroit—Orchestra 

chestra.
10—WMAK (550), Buffalo -4 Or

chestra. ' .«
10—WTAM (750)? Cleveland—Or

chestra.
10—WTMJ (1020), Mflvvaukec — 

Frolic.
Saturday, Decmber 17 

245.8mWEVD fDebs)
New York City-^1220 KC 

9:00—Justine Roberts and group, 
ipersonations . . . '• ■■

915—McAllistfer' CbTeman, Labor’s
View of the Week 

9:30—Rosalie Erięh, contralto. 
9:45—EVa Welčher, violinist 
10:00—Peter Hugh Reed, tenor 
10:15—Abe Berg, violinist 
10:30—rEkealibur and Ray Porter

Miller, coloratua soprano 
11:00—Dėbs Variety Hour

SIUSKIT PER -
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

TAUPYKI! PINIGUS m smmA
Daleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 mėty patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose 
Kama nebrangi

ROSE R AT EXTERMIN ATOR ČO.
208 N. Wabash Avenue •' CENtral 2777 I

STEBUKLINGAS LAIKRODIS
Laikrodis naujo išradimo, apie 
kūri daY nėši girdėjęs. Apie jo 
praktingurhą kalba žemiaus 
paduotas aprašymas. 1—Pada
rymas ir geriausia metalo taip, 
kad gali būti ugnyj ir nesu
degtų ir gali išlaikyti per visą 
tavo gyvenimą. 2—Laiko lai
ką geriau negu koks nors ki
lis laikrodis ir nesuvėlina nei 
minutės, 3—Gvarantuotas ant 
25 metų. 4—Sveria 10 svarą. 
5—Turi skambutį, kuris taip 
smarkiai skambina, kad ir kie
čiausiai miegantį prikelia iš 
miego. 6—Nakties tamsoj ne
reikia kelties žiobt degtuką, 
idant pamatyt kokia valanda,

tik paspausk guzikutj ir visas laikrodis apšviečia elektros šviesa. 7—Gali 
būti kaipo kambarinis ar ofisinis varpelis dėl pašaukimo reikalaujamos 
ypatos. 8—Turi egzaminuojamą lemputę dėl ištyrimo akies, ausies, gerk- 
lėsy nosies ir dantų. 9—Turi elektrikos bateriją gydymui "nerviškų ligų. 
1Ql_Turi savyje nesudegamąją bankinę spintelę dviem perskyrimais, vie- 
nasp pinigams, antras brang-akmeninis Sudėti, pankas aprūpintas slap
tingomis durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Su 
kožnu laikradžiu prisiunčiame pilnas informacijas. — Dabar pamislyk! 
kiek naudos ir parankumo gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtu
mo kokį, laikrodį pirktum, Visgi geresnio už šitą negausi. Nerasi žmogaus 
kam šitas laikrodis nepatiklų. ‘Baterija tame laikrodyje gali užtekti ant 
kelių’„metų; o paskui labai lengva įdėt naują. Tas laikrodis vertas $20.00 

‘mažiausia,’ bet mes §1 «el jų daugybes per trumpą laiką pardavinėsime tik 
ptį šlO.To. Laikrodis yra tikrai tokis kaip aprašyta. Jei jums nepatiktų, 
grąžinama pinigai. — Taipgi jei nori pirkti sau ar kam nors dovanų, tai 

•pasiųsk nuims rankpinigių tik $1.00, o mes tuoj išsiųsime šitą laikrodį. 
Likusius užmokėsi gavęs laikrodį kaip atveš į namus. Norėdamas pasi
naudoti proga, rašyk tuojaus.

PRACTICAL SALES COMPANY,
g , v , 1219 N# Irving Avė., Dept. 994, Chicago, III.

lo prašo Lietuvos žmonesr- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
taip pataria Lietuvos banl® GARSINKITES “NAUJIENOSE”

* . » ■ •
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PAULINO UZCUDUN
Garsusis Ispanų Sunkiasvoris Kumštininkas, rašo:

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

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

914 Pegerin- 
tos 606 ir 
D r. Ross 
specialia Lu- 
escide gydy
mas.

Specialistas
Dr. B. M.Ross

Yra vienatinis gydymas kuris 
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių šalies dėl išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastų skilvį, širdies plaki
mų, svaiguli, galvos skaudėjimų, 
nugaros skaudėjimų, prastų at
mintį, prastų kraujų, jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų ir nusilpi
mo, turčių tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trisdešimties metų, 
Dr. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišaukit dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveikus, pasitarkit su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

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

Kampas Monroc Street, Chicago, 
Crilly Building

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

Photo by Kcyttoae Vicw, Ine., N. Y.

Jūs taipgi atrasite, kad 
LUCKY STRIKES suteikia 
didžiausio smagumo — 
Švelnūs ir Malonūs, puiki* 
ausi cigaretai, kokius tik 
kada esate rūkę. Pada
ryti iš parinktiniausių 
rūšių tabako, tinkamai 
išsistovėjusio ir labai ga
biai sumaišyto; o apart 
to, yra dar ir specialis pro
cesas— “IT’S TOASTED”— 
ir nei jokio šiurkštumo, 
nei mažiausio kirpimo 
!"pų bei liežuvio.

*

“Tarp kumštininku visuomet 
tegirdi: “Užsirūkykime 
Lucky." Kodėl? Todėl, kad 
Lucky Strikes yra puikus 
rūkymas, ir žmogus gali rū
kyt, kiek tik nori, ir žinai, 

\

kad jie netrukdys tavo kvėpa
vimo ir nekenks tavo fiziškam 
stoviui.f 9

PADARYTI IŠ
TABAKO DERLIAUS

SMETONOS

Tt’s toasted"
Nei Jokio Gerkles Erzinimo -— Nei Jokio Kosulio.
r *r 1 ■ 111 ■   - ;    i i....



\e\A viskasj 
V>\\vo nukreipta kalba, diskusi-l 
jos, pasikalbėjimai, ten mums I

ai buillM.u * i'l” .1" L \ u(- 
likimas.

Pas nekuriu* lietuvius ame
rikiečius via klausimas, ar Lie
tuvos reikalais ir dabar dar 
reikia domėtis, kai mes turi
me daug svarbių klausimų čia 
ant vietos gyvendami. Gal bū
ti y?a daug li<sos, liet ar gu
lima daliartiniu laiku pasyviš- 
kai žiuntr’ X>. Jeigu mes prie 
sunkiausiu lU^pubhkos kūrimo 
darbų prisidėjome. tai musų 
šventa |wn iffa via būti sargy
boje. Ta* žmoni jo* švieson ti
kintu vi* s lai«ve drmoKratipi su
rakinta geh lininis ĮMinčiais. 
Spaudos, susirinkimo ir žodžio 
Bsisvto nėra: piliečių leisto pa
tremptos. Lietuva jau ne ta, 
kas ji buvo prieš gruodžio 17 
d., 192f»

Pažangieji Amerikos lietu
viai pasnn rkė smurtininkus nuo 
pirmos dienos. (Irganiztirijų 
protestui ir rezoliucijos tik bu- 
tvirtino imi>ų nusistatymų. Na, 
ar tuomi viskas ir užsibaigi? 
Lietuvoje demokratiniai nusi
statę žmonės galvos m nulenkė 
ir komplimentais nepasitiko 
smurtininkus, liet rimtų ir 
griežtų kovų vedė ir tebeve
da.

Kova už vidujinę laisvę ir 
demokratijų eina labai žiauriai. 
Musų idėjos draugai, valstie
čiai-! jaudini n kai, kurie pryŠaky 
stovėjo kurinio darbe, šiandie 
smurtininkų valdžia kiša juos 
kalėjimai), šaudo kaip kokius 
išdavikus ar kriminalistus, ne
atsižvelgdama jokių dorybės 
principų. Taigi, ar nuims dar 
labiuu nereiktų pradėti arčiau

A JL i KJe

Visai Elektrinė Radio
Freshman
EQUAPHASE

Nuo liampos gausit visą spėką 
tfu*

Elektrinis fonografas ir 
elektrinis radio sykiu 
yra tokia kokią daugu
mas žmonių norėjo gau
ti. Garsus fonografosirt inės radio po $120. Yra 

viskas, nieko daugiau ne
reikia pridėti.garsi radio . $350

Didžiausia Freshman Distributorius Chicafeoj

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

Tel. Boulevard 4705

Kopija 
tik 5 centai

M

Photo by Kcyatone Vlew, Ine., N. Y,

PADARYTI IŠ
TABAKO DERLIAUS 

SMETONOS

7 • l •

Jūs taipgi atrasite, kad 
LUCKY STRIKES suteikia 
didžiausio smagumo — 
Švelnūs ir Malonūs, puiki
ausi cigaretai, kokius tik 
kada esate rūkę. Pada- 

Modelis G-7
Gražus kabinetas, Radio 
ratava, tik reik prijung
ti prie elektros .... $185 
Kitos Freshman elekt-

rūsių tabako, tinkamai 
išsistovėjusio ir labai ga
biai sumaišyto; o apart 
to, y ra dar ir specialis pro
cesas—“IT’S TOASTED”— 
ir nei jokio šiurkštumo, 
nei mažiausio kirpimo 
Iv.pų bei liežuvio.

“It’s toasted'
Nei Jokio Gerklės Erzinimo -— Nei Jokio Kosulio.

"i
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Į KORESPONDENCIJOS
mas, j kurį manoma pasiųsti 

19 bent 4 delegatus, tad kuopai 
4 reikia rūpintis su iždu. Aš ma-

Indiana Harbor, Ind
SLA. 185 kp. prisideda

SLA. 6-to apskričio. $13 šer- 
no paminklui. Nauja kp. val- 
ryba. Nominacijos daviniai.

prie

tapo i šri n k-
F. Račkaus-

ri ūkimuose

Kenosha, Wis.
Gruodžio I d., Schlitz Hali, 

įvyko SLA. 212 kp. priešmeti- 
nis susirinkimas. Gražus būrelis 
narių atsilankė į šį susirinki
mą. Viskas ėjo tvarkiai" ir ra
miai. Bet priėjus prie kuopos 
valdybos rinkimų vienas ko
munistų ėmė koliotis carais, 
fašistais ir tl., iki pirmininkas 
tą besarmatį sustabdė. Likosi 
išrinkta senoji valdyba, išėmus 
iždininką, kuriuo 
tas naujas, d. J. 
kas. Komunistai 
nieko rielaimėjo.'

Priėjus prie Pildomosios Ta
rybos nominacijos komunistai 
vėl ėmė kartoti visokias savo 
nesąmones ir visus kolioti ca
rais, fašistais ir kitais savo pla
taus kolionių žodyno žodžiais. 
Vienas tavorščių, arba kaip jie 
save vadina “progresyvių”, per 
skaitė ir savų kandidatų sąra
šą. Bet vistiek jie nedaug bal
sų tesurinko. Didžiumą balsi, 
gavo senoji Pildomoji Taryba.

Man įstabu, kad tariamieji 
“progresyviai” carais vadina 
tuos, kurie daugiausia dirba 
dėl SLA., o garbina tuos, kurie 
tik liežuviu mala ir vien tik 
žalos padaro, o ne gero. Pavyz
džiui, vienas žioplys išsireiškė, 
kad reikia atimti iš Ratelio 
čartirį. Spręskite patys kiek 
tas žmogelis turi smagenų.

• Antra, vadinti carais ir fašis
tais centro ir kuopos valdybas 
irgi yra nesąmonė. Mano su
pratimu, tik Rusija ir yra tik
rasis carizmas ir fašizmas, štai 
vienas komunistų vadų, Efiin 
Va laši n, bus jau kokie 8 metai 
kaip išvažiavo Rusijon, į tą 
“rojų”. Dabar gavome nuo jo 
laišką, prašo, kad nors po kvo- 
terį sudėję jam pasiųstumėm. 
Nesikreipė prie komunistų, bet 
prie socialistų ir tautininkų. 
Mėginau nuo draugų komunis
tų gauti kelis kvoterius. Kur 
tau! Jie sako, esą jis tinginys, 
nenori dirbti. Tad mes sudėjo
me savo ir jam pashmtėm. Jis 
tarp kitko rašo: \ pasakykite 
draugams komunistams, kad 
jei kurie jų nori važiuoti į 
Rusiją, tai tegul geriau eina i 
leiką ir pasiskandina, tai šim
tą kartų bus laimingesnis, ne
gu Rusijoj. Tai yra tokis to 
Rusijos komunisto patarimas 
lietuviams komunistams, kurie 
taip' karštai stoja už Rusijos 
komunizmą, o peikia savuosius. 
Nepatinka kam balsavimas — 
nebalsuok; nesupranti ko — 
pasiklausk. Bet jie tik kolioja- 
si ir susirinkimuose elgiasi 
kaip beibės, tuo parodydami 
visišką savo protinį nesubren
dimą, kad net sarmata jų klau
sytis. Reikėtų padėkuoti tiems 
draugams centre ir kuopoje, 
kurie darbuojasi dėl SLA. ir dėl 
musų visų, o ne juos juodinti 
ir šmeižti. * * *

Pranešu, kad gruodžio 18 
d., kaip 12 vai. dieną, Schlitz 
Hali bus priešmetinis susirinki
mas Draugystės Lietuvos Bal-

Yra kviečiami visi nariai
būti, nes bus rinkimas valdy
bos sekantiems metams. Už 
nedalyvavimą susirinkime bus 
baudžiami po $1. Todėl nepa
mirškite gruodžio 18 d..- f

SLA. 185 kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas jvyko gruo
džio 2 d. 1927 m.

Susirinkimas buvo šauktas 
atvirutėmis, bet narių atsilankė 
ne perdaugiausia, ypač senėjų, 1 
kurie galėjo balsuoti. Priežastis 
gal bus šaltas oras, o gal ir 
Apsileidimas. Kadangi šis su-l 
ii rinkimas buvo svarbiausia, 
ai ir nariams nereikėjo paisyti 

nė šalto oro, nė kitos kliūtys 
Teturėjo sulaikyti nuo šio susi- 
inkimo, nes šiame susirinkime 
uvo ^nominuojama SLA. Pildo- 
noji Taryba ir renkama k>p. 
zaldyba ateinantiems metams. 
i*ad jau svarbesnio susirinki- 
ao negali būti. Man rodos, 
;ad ateityj taip neturėtų būti: 
<iekvienas SLA. narys viską 

'turėtų atidėti j šalį ir dalyv
auti susirinkimuose, ypač kuo

met gauna atvirutę kviečian- 
ią į tokį svarbų susirinkimą.

' \š manau, kad ateity 
185 kp.

SLA. 
ir kitų .kuopų nariai 
neapleisti tokių susi-

inkimų.
Matau 

■LA. 185 kp. 
'o jų yra daugiau kaip'30) be- 
/eik visi dalyvavo minimame 
nusirinkime. Tai reiškia, kad 
naujieji nariai įdomauja SLA. 
r rubinas’ plačiau susipažinti 

kaip su kp., taip ir su visos or
ganizacijos reikalais. Tai yra 
girtinas dalykas. Galima tad 
spėti, kad ateity SLA. 185 kp. 
usilauks naujų darbuotojų ir 

reikėjų, iš ko bus nemažai nau
jos kaip kp., taip ir visai orga
nizacijai.

šiame susirinkime buvo no
minuojama SLA. Pildomoji Ta
ryba. Bet kadangi senųjų na
rių mažai dalyvavo, o naujieji 
negalėjo balsuoti, tai ir rezul
tatai yra tik tokie:

| SLA. prezidentus:

reikalą pažymėti, kad 
naujieji nariai

balsų
19S. Gegužis (senasis)

B. Salaveičikas
Į vice-pirmininkus:

V. Kamarauckas 2
I. Naviackas (Boston, Mass.) 17 

Bacevičius
I sekretorius:

Jurgeliutė
N. Ivaškevičiutė
S. Gudauskas (Chicago) 1

J iždininkus:
P. Gugis
J. Gardauckas
Klimas

j iždo globėj us:
J. M. Bučinskas Bngh., N. Y. 18
A. Raginskas 19
D. J. Vacius 3
J. D. Taunis 3

M.

i.
I.

M.

sas.

■ Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos

Darbai čia visai silpnai 
ir yra daug bedarbių.

— Kaz. Brazevičius.

eina

STABDO ŠALČIUS
Liaoet

Viduriai
Suvikriaa

Sistaa^
Sulaiką 
Karitį 

Stabdo

Nuveja Gripą—Flu
Nes atlieka keturius darbus vienu sy- 

. kiu. HILL'S Cascara-Bromide-Quinins 
parmuša Šaltį j dieną. Pora HILL'S tab- 
ietų ii vakaro reiikia rytoj žalčio jau nė-, 
ra. Saugumas reikalauja HILL'S.

Pastovus kosulys ir Šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo^ 
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikaliskas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą. •

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

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių.VCreomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

BakH« tikri, kad parkata HILL’S m4aaa| 
iiiii M pavaikala. Aptiek©** — 30a. Garsinkites Naujienose

J daktarus kvotėjus:
Dr. Klimas 
Dr. Vitkus ________ — ___ ______

Taigi šiame susirinkime tapo nau, kad 185 kuopa pasistengs 
išrinkta didžiumos balsu SLA. 
185 kp. valdyba iš šių asmenų:

Kuopos pirmininkas Pranas 
.Tutkus, .

Vice pirmininkas V. Regius,
Nutarimų raštininkas P. Ke- 

silis,
Fin. raštininkas P. Barzdis, 
Iždininkas T. TurkeviČius, 
iždo globėjai: p.

F. Raškevičienė,
Daktaras kvotėjas 
Organizatorius P. 
Maršalka D. Galbogis, 
Knygų revizija: J. Rogelis ir

J. Kolas.
Reikia pasakytu kad SLA. 

185 kp. išsirinko 1928 metams 
valdybą iš tinkamiausių narių 
ir galima tikėtis daug, kaip 
kuopai, taip ir visai organiza
cijai, nes visi minimi -nariAi 
yra darbštus ir įtekmingi žmo
nės. O ypač P. Jutkus, kuris 
paskutiniu laiku gana daug 
darbuojasi dėl labo SLA. 185 
kp. , •

Taipgi minimame susirinki
me likosi nutarta šie žymėtini 
dalykai.

Surengt balių kuopos naudai, 
kuris įvyks sausio 8 d., 1928, 
T. lwanovo svet., kampas 
Broadvvay ir Deodar gatvių.

Nutarta paaukauti iš kp. iž
do $5.00 dėdės šerno pamink
lui. Taipgi nariai sumetė 
$8.00, kas sudarė $13.00, kurie 
bus pasiųsta komitetui į Chica
go.

Skaitytas laiškas nuo SLA. 
6-to apskričio organizatoriaus 
Dr. Montvido su užkvietimu 
prisidėti prie 6-to apskričio. 
Nutarta prisidėti prie 64o aps
kričio ir išrinkta 11 delegatų į 
ateinančią konferenciją. Šie 
delegatai atstovaus kuopą 6-ta- 
me apskritys viltis ateinančius 
metus.

Taipgi buvo prisiminta apie 
taupimą ir padidinimą kuopos 
iždo. Mat, artinasi SLA. Sei-

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

Surblis ir

Dr. Josif, 
Barzdis,

sutaupyti ganėtinai pinigų, kad 
apmokėti keturių delegatų ke
lionės lėšas.

Ruvo pakeltas/ klausimas ir 
apie jaunuoliu organizavimą j 
SLA. Bet dėl vėlaus laiko, ne
padaryta nutarimo ir tas klau
simas liko atidėtas kitam su
sirinkimui. Bet ateity gal bus 
stvertųsi už darbo rimtai ir aš 
nė kiek ne abejoju, kad SLA. 
185 kp. padarys siurprizą vi
soms kuopoms.

—SLA. 185 kp. Narys.

St. Louis, Mo

1
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VARTOK 
MUSŲ 

KREDITĄ
lOFTIS
&MM BROS.& CO. m?

Seni Atsakanti Credit Auk«oriai — Didžiauni Pasaulyje

838 
E. 63d. ST.

340
S. HALSTED ST.

108 N.SIATE ST.į NorthwestComerSccond jloor washTngton

SĄLYGOS 
PAGAL 

SUTARTI

1238

215

DIAMONDS WATCH£S
Ir musų miestą aplankė A. 

Kupreišis, kuris čia pasakė pui
kią prakalbą apie Rusiją, — ką 
jis matė ir patyrė ten gyven
damas per pusantrų metų lai
ko.

Gaila, kad jo prakalbų ne
buvo laiko išgarsinti, tad ir 
mažai žmonių susirinko, — apie 
ICO.

Susirinkusiai publikai jo pra
kalba labai patiko. Iš kalbėto
jo jie užgirdo visai kitokių ži
nių apie Rusiją, negu jiems 
pasakodavo^ bolševikai.

Bolševikai gi yra labai nepa
tenkinti prakalba, nes tokios 
prakalbos labai gadina jų biz
nį: kas dabar gavęs tokių ži
nių apie Rusiją, norės tikėti 
bolševikų tauzijimams apie ten 
esantį “rojų?” Jie jaučiasi kaip « 
sugauti monelninkai, kurie ap- j m 

gavvstėmis viliojo pinigus iš mgavystėmis viliojo pinigus iš 
žmonių: jie per daugelį metų 
melavo apie Rusiją ir iš to 
darėsi sau gerą biznį, bet štai 
atvažiavo žmogus ir visus jų 
melus iškėlė aikštėn.

Butų gerai, kad ir daugiau 
tokių gerų prakalbų butų su
rengta, nes čia lietuvių kolo
nija yra didelė, bet jokio vei
kimo nėra.

— Kaiminas.

J____ . '—J U” ■ .H8"?!!"—! --U_________ J___

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

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

OMICA4O »«AU C»TATC «OA*t» 
eoon eouNTv kcal cstati: boamo 
CHIOAOO BOARO or UNOK RWRITCA*

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Šts.)
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 ištaiga ,

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
TIK TUBfiK LOTĄ, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAMOKfiJIMO. NAUDOKITĖS PROGAI

SPECIALĖS KALĖDOMS 
DOVANOS

Elektriniai pečiukai

S1.95
ir daugiau ■ ...

Thermo buteliai

95c
v.

Visokios rųšies elektrinių prosų 
ir percolatorių didelis pasirin
kimas. Taipgi hardware ir ma- 
levų. Geriausia vieta pirkti sau 
pirkinius. 'Atsilankykit ir per- 

sitikrinkit patys
Mes duodam termometrus kiek
vienam kostumeriui kaipo Ka

lėdinių dovanų

A. B. HANSEN HARDWARE CO.
2130 So. Halsted St. Tel. Canal 0433

Behtler, savininkas

DOVANOS, KURIAS YRA 
LENGVA PIRKTI

Kalėdoms pirkinius yra lengva pirkti Loftis hudu! 
Tik atsilankykit — išsirinkit sau dovaną ifi musų 
šlako. Briliantiniai mėlynai-balti Deimantai, pui
kus ir gerai laiką rodanti laikrodėliai, ir visokie 
puikiausi auksiniai daiktai. TV”! W
JUMS KEIKIA — tiktai pareikalaukit nuo musų 
pardavinėtojų. Sugrupuokit savo 
sąskaitą ir mokėkit parankiu 
pirmos dienos sausio mėnesio.

$1 j savaitę

diamonds 
WlN 

HMRTS

Nepaprastas bar- C "7 
genas tik 4^ ■ ©ww
Elgin laikrodėlis, retežėlis ir 
peiliukas $18.50 ir daugiau. Vė
liausių stylių kišeniniai laikro
dėliai visokiomis kainomis.

LOFTIS TURI KO

pirkiniuH i vieną 
musų 'kreditu po

<W1NHER

IMAMOM)

BUY V/V BUY
N0W! > N0W!

SpecialSmia kainomis karoli
niai maišeliai, toileto setai ir 
perlai.

Atdara iki 10 vakarais 
iki Kalėdų

$2.50 j savaitę

Puikiai išrodanti rankiniai 
krodėliai su gražiais kampais. 
Gražiai graviruoti, 14k balto 
aukso, 15 akmenų, gerai eina, 
sidabruotas rodiklis, C '
$1 į savaitę 4) I J
Daugelis kitų stylių po $10.65, 
$15, $18.75, $22.50, $25, $27.50. 
Deimantai, rankiniai laikrodė
liai visokiomis kainomis iki 
$2,000.

lai-

M M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stiefel Furniture Co
3214-16 We st 63rd St

Visi Telefonai Prospect 1600
CHICAGO

Fuiiiiiii“ ® ©'“mimu

Gifts
A< j

i • >»»»*» i ‘

Coxwell Krėslas
Tinkama kombinacija dėl tinka
mo patogumo. Dengtas gražiu 
išmargintu Jacųuard Velour.

Sria:............$39.50
Ottoman ............................ $11.50

Cedar Chests
I 1 • ■ _ ’’ f ’l

Absoliutiškai apsaugotas nuo 
kandžių. Dengtas tikru cedar. Iš 
lauko užbaigtas mahogany arba

. $18.50

Occasional Stalas
Octagon viršų, gražiai išmargin
tas, VValnut. Išpjaustytos kojos. 
Didelfs inieros abelnam vartoji- 

Specialiai ..........  $24.50

are 
tdluiaysl 
lUelcome

\k/A k i *<3

S* Home

Spined Deska
Turi visus naujus vidaus pa- 
rankamus. Malonų stylių, dide-

■ liii ..... $22.50
Jus nepadarysite klaidos, jei jys 
duosite rakandus kaipo Kalėdų 
dovaną. Kiekvienas reikalauja 
iv- I

Turi 
mus. 
arba 
cialiai

už .....

Smoker 
vėliausios mados i 

Užbaigimo vvalnut, žaliai 
raudinai dekoruotas. Spe-

paranku-
otas. Spe-
$9.75

Console Stalas 
ir Veidrodis 

užbaigtas walnut irStalas 
žiai išmargintas. Veidrodis 
polychrone užbai- C 1 1 7 C

I gimo, specialiai .... ■ I ■ ■ w Į

gra- 
turi

Pietų Setas 
100 šmotų porcelinis, naujų iš- 
marginimų ir spalvų. Paprastai

.... $14.75

Siuvimui Cabinet
Martha \Vashington typo, su pil
nu įrenginiu. C 1 Q AH 
Specialiai .......... ■ w«vU

Garsinkites NAUJIENOSE
į
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NAUJIENOS-
The LHhaaoiaa Daily

FubliBbad Daily fccept Sinday 
fcr the Jkltfivaniaa Palty P«b-

■ditor P. GRIGATHa 
1739 South Halsted Street 

Chicago, Ilk 
Telephone Rooaevelt MM

Subacription Rateat
|8.W per year in Canada
17.00 per year outaide of Chicago.
|8.00 per year in Chicago.

8c. per copy. ’
Entered aa Second Clasa Matter 

March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, Ilk, undar the act of 
Marcb 8rd 1879.___________________

Naujienoj eina kaadien, litfririaat 
sakmadieniua. Leidda Mauji«n« Ben
drovė, 1789 So. Halated St., Chicago, 
III — Telefonaa: Rooeevelt 85M

Užsimokėjimo kalnai
Chicafoja — paltu: 

Matam*_______________
Putai matu _____ ______
Trims mlnaaiama__
Dviem mlnaaiama-------------
▼Janam mlaaaiui --------- —

Chica<oje per naUotojuai
Viena kopija_____________
Savaitei_________________
Mlnealui_________________

nes organizacijas, ir kad tai bus “ramusis kovos prog
ramas”. Tečiaus ji tvirtina, kad pasiliksiąs “faktinas

’ti! karo stovis”!
ISO
l.M
.75

8c
18c
78c

Metanu . ■ .. ..... —____—|7J0
Pueei meti ...., ................ .............8.10
Trinu minėdama——. 1.75 
Dviem minėdama , , - - - 1.25
Vienam minedui____—__— .75
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Visų šitų monijimų tikslas yra “pazalatinti” tą kar
čią pilę, kurią Voldemaras su Pilsudskiu pagamino Lie
tuvai Genevoje. Brooklyno “kvašistai” visuomet taip 
elgiasi. Kai prieš dvejetą mėnesių Voldemaras pasirašė 
Romoje konkordatą su popiežium, pripažindamas Vil
nių Lenkijos dalim, tai Sirvydas rašė, jogei tai buvusi 
tiktai “loša”: Voldemaras, girdi, “nulošė” kun. Krupa
vičių!

Kai smetoniniai diktatoriai siuntė Herbačevskj j 
Varšuvą tartis su lenkais, tai “Vienybė” apsimetė to 
visai nematanti.

Nekalti avinėliai tie Lietuvos valdovai, tik, mat, 
taip nevidoniškai susidėjo aplinkybės, kad “glupi Ju- 
zek” ėmė ir išlošė Vilnių!

gręsia iš Tamstos, Pone Pre
zidente, ir Tamstos vyriau
sybės parinktos politinės 
linkmės. Tikrumoje, deja, 
pasirodė, kad mes peraukštai 
įvertinom p. Voldemaro mo
ralę vertybę ir, kad jo įvesto 
tvankaus ir beprincipinio re
žimo pasėkos yra daug skau
desnės ir žalingesnės, negu 
žmogus galėjo įsivaizduoti ir 
manyti.” 
r ’ 
Nurodę, toliaus,

viduje despotiškas tautininkų 
režimas demoralizuoja liaudį ir 
griauja žmonėse teisės sąmonę 
ir teisėtumo jausmą, krikščio
nių vadai, pareiškia:

“Užsienio politikoje šios 
vyriausybės nerūpestingumas

kad krašto

ir ypatingai Voldemaro me
todai sudarė dar skaudesnių 
pasėkų. Neišmintingas žin 
gsnis buvo musų atstovybių 
likvidavimas ir diplomatinės 
tarnybos tinklo ardymas. Val
dymo būdas krašte sukėlė vi
so pasaulio demokratijų pasi-

i biaurėjimą ir antipatiją. Be 
to tai sukėlė viso pasaulio 
spaudos nusistatymą prieš 
musų kraštą ir vyriausybę...”
šitaip kalba apie Smetonos- 

Voldemaro valdžią net Lietuvos 
klerikalų vadai, su kurių pagal
ba ji buvo sudaryta ir gavo į- 
sigalėti. Na, tai dabar pasaky- 
kitę, ar “Naujienos” ne teisin
gai elgėsi, be pasigailėjimo ją 
kritikuodamos?

išnaikinau, o 
laukusios vėl

matyti, kaip 
ir tupdė jau- 
remunės žie-

TIK SIRVYDO TENAI TRUKO
/ I

Iš visų Amerikos lietuvių laikraščių Brooklyno 
“Vienybė” šlykščiausią šunvuodegaudavo Lietuvos 
smurtininkų diktatūrai, todėl šiandie jai sunkiau, negu 
kam kitam, pasakyti tiesą apie Voldemaro fiasco Gene
voje. Ažuot atvirai pripažinusi, kad Kauno fašistų 
premjeras faktinai atsižadėjo Vilniaus, ji mėgina nu-

Apžvalga
VOLDEMARAS ATSIŽADĖ

JO VILNIAUS”

Musų “valstybinė”, “patrio
tiška”, “katalikiška” ir “dora”kreipti publikos akis j kitą pusę ir seka šitokią paša- k|erjk;Iy spauda> kurj pirmiaus

Kaitę: ( 6 , J / U* II keldavo į padanges Smetonos-
Genevoje, girdi, susitiko “glupi Juzek” Pilsudskis Voldemaro režimą Lietuvoje, 

su savo kamarotu, Francijog premjeru. (?) Briand’u,* dabar jau mato, kad smetoni- 
ir nuėjo valgyti pietų. Per pietus “du seni socialistai” niai diktatoriai atvedė Lietuvą 
atvėrė kits kitam savo širdis ir įvyko tokia scena: ■- !’l)r^e Pra£*išties kranto.

“Pilsudskis prieš valgymą paliepė atnešt ir Voldemaro debiuto Bene- 

pries save padėti nuogą kaidą, o Bilandas nusiple- kaipo baisiausią smūgį tau-
— • i m •• 1 1 • 1 -9  I € h   Apėjo: ‘Tai, drauge, kaip gera būti‘socialistu! Pame

ni, kai mes pirmą sykį susitikom Londone 1900 m. 
organizuodami 1-ąjį internacionalą? O dabar žiū
rėk: Tamsta esi Prezidentas (?.), Maršalas ir Dik- 
tatorius, o aš — turiu pasaulinį rekordą daugybės 
kartų buvimo premjeru.”
Brooklyno sinetonlaižių organas sakosi cituojąs

tuos žodžius iš “N. Y. Times”, kuris esąs “vienas tei
singiausių metropolijos laikraščių”.

Mes negalime patikrinti, ar
taip rašė, ar ne. Bet jeigu taip, tai jisai yra ne “vienas kčas”, 
iš teisingiausių laikraščių”, bet 
melagių ir ignorantų.

Nes, visų-piinui, Briami’as su

1900 metais “organizuoti 1-ąjj internacionalą”. Pirma- 
sis Internacionalas buvo suorganizuotas 1864 metais, 
ir gyvavo iki daUg-maž 1873 m. Už vienuolikos metų 
prieš tą laiką, kurį mini “Vienybė”, būtent, 1889 m 
buvo jau suorganizuotas Antrasis Internacionalas.

Kokį gi “internacionalą” tuomet galėjo “organizuo
ti” 1900 metais Briand’as (kuris jau senai buvo išmes
tas iš socialistų partijos!) ir Pilsudskis?

Ir paskui, — argi “New York Times” nežino nė to, 
kad Pilsudskis šiandie yra ne prezidentas, o tiktai mi- 
msteris pirmininkas, ir kad Briand’as yra ne premje
ras, o tiktai užsienių reikalų ministeris?

Šitą ignorantišką “nusiplepėjimą” Širvydo laikraš
tis gal būt įdėjo į savo špaltas dėlto, kad jo, kaip buvu
sio socialisto, širdis linksta prie Pilsudskio ir Briand’o. 
Ir jam butų malonu būti tokioje “garbingoje kompani
joje”, tik, deja, Voldemaro čebatų šveitikai dar kolkas 
nėra kviečiami į diktatorių pietus!

Ir ką čia Sirvydui besvajoti apie taip didelę garbę,, 
kad “glupi Juzek”, nežiūrint viso savo “kvailumo” net 
ir “patį Voldemarą” lengvai įsidėjo į savo kelnių kiše
nių ! c

tinėms Lietuvos aspiracijoms. 
Chicagos “Draugas”, kalbėda
mas apie Lietuvos premjero 
sutikimą panaikinti karo stovį 
su Lenkija, neatgaunant Vil
niaus, sako:

“Be sąlygų panaikinus ka
ro stovį, reiškia Vilniaus at
sižadėjimą.”
Tą pat sako, tik dar griež

čiau, So. Bostono “Darbinin- 
___  , kurio redakciniame 

vienas iš didžiausių straipsnyje, gruodžio 13 d., 
skaitome:

“'l'aigi nei iš šio. nei iš to 

karo stovis tarp Lietuvos ir 
įlenki jos tapo panaikintas. 
Ne to "Voldemaras važiavo 
Genevon. Lietuviai gal tikė
josi, kad Voldemaras parvež 
iš Genevos Vilnių, bet dabar 
jis parvež iš Genevos taiką 
su lenkais ir Vilniaus atsiža
dėjimą, nes taika su lenkais 
ne ką kitą tereiškia.” 
Toliaus “Darbininkas” šitaip 

drožia “tautiškos valdžios” did- * 
vyriui:

“Voldemaras pabaigė savo 
karjerą Genevoje. Ir nami
nėje ir tarptautinėje politi
koje Voldemaras parašė pats 
sau pilną fiasco ir vos nepra- atstatydinti dabartinį ministe- 
žudė Lietuvą.

“Bet dar daugiau už Vol- jos vyriausybės 
demarą yra kalti tie, kurie į- gramą, 
leido bull into the china elo- konstitucijos 
sėt ir leido jam ten šeimy- skelbti amnestiją 
ninkauti.

“New York Times”

F*ilsu<lskiu v jo

•>

Šiandie jie jaučiasi, kaip musę 
kandę.

Bet Lietuvos klerikalai, tu
rėdami gudresnes galvas ir sto
vėdami arčiaus prie “naujosios 
eros” skaistybių, jau daug pir
miaus buvo nusivylę tautininkų 
diktatūra ir reiškė jai labai aiš
kioje formoje visišką savo ne
pasitikėjimą.

Tik dabar Amerikos laikraš
čiuose pasirodė du įdomus Lie
tuvos klerikalų vadų pareiški
mai (memorandumai) Smeto
nai. Vieno jų autoriai—kata
likų inteligentų būrys, su prof. 
Šalkausku priešakyje; antrojo 
—Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos centras.

Pirmoji grupė spirgina “tau
tos vadui” akis šitokiais žo
džiais:

“Nuslydę nuo teisėtų mu
sų konstitucijoje numatytų 
valstybinės santvarkos pa
grindų, praradę normalias 
viešo gyvenimo sąlygas, ne
tekę vienybės viduje ir nu
stoję pasitikėjimo, pagarbos 
ir bet kurios užuojautos už? 
sienyje, mes matom save 
moraliai izoliuotais nuo viso 
pasaulio labiau, negu kada 
nors...” 

_ Amerikoj,
Prof. Šalkauskas ir jo vien-' džių, kurivo 0^*00-

minčiai, “katalikiškųjų kulturi- vėj medžių blakes. Šios blakės 
nių bei ekonominių organizaci- nešioja į skruzdėlyną surink- 
jų atstoyai”, pažymėję, į kokią tus skruzdžių lapus ir dirba 

tautininkų joms panašiai, kaip kad žmo- 
diktatura pastatė kraštą, rei- gui arklys. Skruzdės sustato 

blakes eilėmis, eina kartu su 
ia I jomis žiūrėdamas, kad kuri 

nors blakė nepabėgtų arba la-

pavojingą padėtį

VIS ZALATIJA

Aukščiaus parodytas “Vienybės” plepėjimas apie 
Briand’o ir Pilsudskio “socialistiškumą” yra tik viena 
priemonė apdumti žmonėms akis ir nukreipti jų dėmesį 
nuo Voldemaro pralaimėjimo Genevoje. Toliaus Brook- 
lyno “kvašistų’* laikraštis leidžia į darbų da ir daugiau 
triksų. Jisai pasakoja:

“Voldemaras ligšiolei atkakliai spyrėsi nieko 
nedaryti, kol Vilniaus klausimas neartos prie išri
šimo (?). Tačiaus vėliausios žinios praneša, kad 
‘penki didžiuliai’ (Francija, Anglija, Italija, Vo
kietija ir Japonija) grasinimais prispyrę Lietuvę 
paliauti su Lenkija karo stovį.”
Butų įdomu patirti, iš kur tos “vėliausios žinios” 

buvo gautos. Tose žiniose, kurias mes esame matę, apie

i
i
>

. ..............................................................................      I . ......................................................——

Apie Įvairius Dalykus
M

Skruzdės gyvulinin- 
kės. - Šunų viešbutis

Prieš keletą desėtkų metų 
Jean-IIenri Fabre, paskilbęs 
fiancuzų gamtininkas, parašė 
keletą knygų apie įvairių va
balų gyvenimą. Tos knygos 
skaitosi tiesiog kaip romanai. 
O tai todėl, kad ir menkiau
sio vabalėlio gyvenimas yra ne
įmanomai įdomus ir pamoki
nantis. Imkime, pavyzdžiui, 
skruzdę. Kiekvienas musų yra 
matęs skruzdę, bet ar daug ką 
mes žinome apie jos gyveni-, 
mą? Drąsiai galima sakyti, jog 
palyginamai labai mažai teži
nome. O tuo tarpu skruzdės gy
venimas yra labai įdomus, štai (S 
ką, pavyzdžiui, Bubakinas pa
sakoja apie skruzdės gyvulinin- 
kes:

“Ne visi gyvuliai gyvena sa
vo darbu. Yra tokių gyvulių, 
kurie priverčia kitos giminės 
gyvulius jiems dirbti. Pietų

*. Brazilijoj, yra sic r už
kurios laiko lyg nelais-

skruzdės iš savo

kalauja:
‘♦Vienybės už

kainą, by Ktik šita kaina bu-
tų mažesne už musų tautos »° nenumestų. Jei silpna, arba 
bei valstybės gyvybę ’.
Toliaus, jie pareiškia, kad. 

į opozicinės partijos sutiktų 
“bendradarbiauti su Tamsta” 
(t. y. su Smetona) ir siūlo ei
ti prie koalicinės valdžios su
darymo šitokiu keliu: 1. tuoj

bet kurią

j rių kabinetą; 2. sudaryti nau- 
veikimo pro- 

paremtą dabartinės 
pildymu; pa- 

politiniems 
nusižengėliams, kurie yra nusi- 

. dėję valdžiai, atsiradusiai po 
likra tiesa. Kalčiausi yra tie, gruodžio perversmo; 4. pradė- 

kurie^ įleido bulių į indų ka- į-į plačiu akciją užsienių poli- 
mar3 • J tikos srityje tikslu įgyti

bet, jei mes neklystame, tai draugų užtarėjų.
- _ i Memorandumas

kad
jį ten įleido krikščionys denio-į 
kratai, kurių vadas Krupavi- graudenimu* cauulnuliu, iycavi nivnviiiH

čius net didžiavosi tuo, kad jo 8Ugaišta valandėlė gali baig
tis nebepataisomomis katastro- 
fonus, už kurias atsakomybė 

- ’ guls tamsia dėme ant sąžinės 
‘i savo 

sprendžiamiioju 
Pasirašo: prof. 

Urmanas, dr.
Galdikienė, kan.

partija gruodžio perversmo lai
ku pasisiūlė be sąlygų i 
Smetonos-Voldemaro “valdžią”.

So. Bostono klerikalų orga- tų> Kurie laiko valdžią 
nui ėmė ištisus metus suprasti, rankose šiuo 
kad tai buvo didžiausias nusi
dėjimas tautai! Tečiaus, anot 
to priežodžio, geriaus ' vėliaus, 
negu niekad.

momentu.
Šalkauskas, dr. 
Valatka, M.

. Dogelis, dr. Gylys, St. Lūšys.
Krikščionių demokratų parti- 

KATALIKŲ VA- ja karšia kailį valdžiai dar 
DAI SMERKIA TAUTININKŲ smarkiau. Ji ir pačiam Smct<>- 

VALDŽIĄ , nai duoda be pasigailėjimo pi-
. . „ . _ i .. t ----------- pirų. 7' ▼ Ograsinimus nebuvo ne kalbos. ............... Amerikos klerikalai iki pus-’

Pagaliate, tas laikraštis duoda šitokį Genevos jvy- kutjnjy djellM dar vis tikėjosi ''■•‘•kdemi.i memohanuu- 
kių įvertinimą: [ sulaukti kažin ko gero iš Kau-

. . . . iii vi .v no diktatorių. Kai Voldema-' .. .x. ...Kaip ten nebūtų, vienas dalykas palieka ais- vaH keliavo Gcnevoll. smalkiai ^«“i'^>c>a(1s Į>arii|os pareiš
kus: nors Lietuva ir butų priversta karo stovj su purkšdanias prieš.-Pilsudskį,tai k«>ie tarp ko kito sakoma: v

iv u i . -. . v. ..a .... .. .„u m:;“Mukų ąrikstybesniamėme
morandume, kurį turėjome 
garbes Tamstai įteikti, mes 
išdėstėme pažiūras į susida
riusį padėjimą ir nurodėme, 
koki pavojai musų

LIETUVOS

Lenkija paliauti formaliniai; vienok tas karo stovis jiė linksmai dainavo “Ach du, l/’ 
pasiliks faktinai.” ,mein liebpr Augustin” ir rašė'

'jam sveikinančias ir drąsinau-1
Tai juk yra nesąmonė. Pati “Vienybė’ toliaus ais- telegramas, manydami,1 

kiną, kad lietuviai “kraustysis” iš nepriklausomos Lie- kad jisai parveš Lietuvai “kiš- 
tuvos į Vilniaus kraštą steigti tenai biznius ir kujturi- kio pyragą” Vilniaus pavidale. I

. tinginė, blakė bedirbdama ar 
benešdama sustoja, skruzdės 
tuoj ima ją kandžioti ir kan
džioja tol, kol blakė vėl ima 
dirbti arba bėgti. Jei blakė pa
silieka nuo kitų, taippat ją 
skruzdės kandžioja, kad pasi
vytų savąsias. Pasibaigus die
nos darbams, skruzdės suvaro 
blakes į skruzdėlyne įtaisytus 
joms kambariukus, panašius į 
tvartus gyvuliams suvaryti. 
Blakės tenai būna tol, kol vėl 
skruzdės išvaro jas dirbti. Dirb
ti blakėms tenka nemaža, bet 
maitina jas blogai.

“Kita skruzdžių rųšis, gyve
nanti Europoj, priverčia dirbti 

sau vieno vabalo vikšrą, kuris greit 
įsikasa į žemę ir pasidaro di- 

baigiasi deles olas. Skruzdės tatai žino 
kiekviena jr to^el j j naudoja. ‘Išdraskęs 

skruzdėlyną’, pasakoja vienas 
žmogus, ‘radau to vabalo vik
šrą. Nežinodamas, kas jį į 
skruzdėlyną nunešė, išmečiau 
jį laukan, bet skruzdės tuoj jį 
apspito ir ėmė stumti į vieną 
pusę. Aš žiurėjau, kur jį skruz
dės varys. Pagaliau pamačiau, 
kaip jį varė prie mažučio ež- 
mės plyšelio, pro kurį skruz
dės įlįsti negalėjo. Vikšras ėmė 
pamažu 4įsti, kasdamas 
ką olelę. Skruzdėms to 
kėjo. Vikšras iškasė olą 
į skruzdžių požemį ir 
taip f greit, kad skruzdės 
budu neiškastų. Iškasta ola 
skruzdės bėga į savo namus 
turtų gelbėti. Panašių atsiliki
mų, kad skruzdės naudojosi 
vikšrų iškastais keliais, teko 
matyti ir daugiau’.
44 “Kitų rųšių skruzdės laiko 
nelaisvėj visiems žinomus va
baliukus — žolių blusas. Žo
lių blusa mažesnė už skruzdę, 

kraštui Jus leidžia iš savo kūno sal-

sudcdn kiaušinėlius 
lapuose, ar šiaip kur 
skruzdės juos radusios 
į skruzdėlyną, kad ru-

plato- 
terei- 

tiesiai 
iškasė 
nieku

kurių rųšių

dai’ mažas 
skruzdės ir

kamienu po vieną j plačią med
žio viršūnę, nes apatiniuose la
mose blusų jau buvo pilna 
prinešta. Per keletą savaičių 
blusos nuėdė visus uosio la
pus. Aš vėl jas 
skruzdės neilgai 
prinešiojo’. X

“Kitam teko 
skruzdės nešiojo 
nūs blusyčius į 
dą.

“žodžiu sakant, skruzdės su- 
ieško savo karvutėms geriausio 
maisto.

“Ne vienos žolių blusos leid
žia iš savęs saldų skystimą: 
’eidžia ir kiti gyviai, kuriais 
ikruzdčs taip pat naudojasi. 
Pavyzdžiui, skruzdės laiko 
skruzdėlynuose kai 
šilkaverpių.

“Skruzdėlynuose, 
jų vabalų, gyvena 
vabaliukas, kurį
laukan neveja ir dar šeria, ši
tas vabaliukas visiškai aklas. 
Kartą keletas skruzdžių čiulpė 
gabalėlį cukraus. Prie vienos 
skruzdės pribėgo šitas vaba
liukas ir bakstelėjo kelis kar
tus savo ūsais skruzdeb į gal
vą. Skruzdė nustojo čiulpusi 
sukrų, atsigręžė j vabaliuką ir 
ėmė jį penėti iš savo burnos”.

dų skystimą, kurj labai 
mėgsta skruzdės. Del to skruz
dės laikosi žolių blusų ir net 
melžia jas. Pamačiusi šiąją 
blusą skruzdė bėga prie jos, 
ima ją kutenti savo ūsais, ir 
blusa išleidžia iš savęs lašelį 
šviesaus saldaus skystimo, ku
rį skruzdė tuoj godžiai suge
ria.

“Skruzdės labai rūpinasi sa
vo žolių blusomis, įtaisydamos 
joms net tam tikrus namus. 
Kai kurios blusos gyvęna an‘ 
augmenų kamienų. Aplink au 
galų kamieną skruzdės pastato 
tvorą, lyg kokį vamzdį; tarp 
šiosios tvoros ir kamieno gy
vena blusos. Kaip kur vamzdis 
būna platokas, kad blusos tu
rėtų daugiau vietos. Trumpai 
kalbant, skruzdės įtaiso žolių 
blusoms tam tikrus namus, 
kaip kad žmonės gyvuliams 
tvartus, o durys arba įėjimas 
j juos padarytas toks, kad pro 
jį gali įeiti vien skruzdės, lx?l 
nieku'budu — žolių blusos. O 
kai kurios 
skruzdėlyno
pasidaro net dengtus kelius bei 
takus, šiąsias blusas skruzdės 
laiko nelyginant žmonės kar
ves.

“Vienas žmogus radęs medy j 
mažulį, vieno colio storio, ka
muolėlį, į kurj dažnai landžio
ja skruzdės. Kamuolėlis buvęs 
padarytas lyg iš vaško ir ka
bojęs gale šakutės, žmogus su
sidomėjęs pažiūrėti, kas tame 
kamuolėlyj. Nusilenkęs kamuo
lėlį radęs jame žolių blusų. Tat 
buvęs blusų tvartas.

“Skruzdės jas saugoja ir rei
kalui ištikus šeria. Ne tik še
ria, bet ir augina. Sudėjus blu
soms kiaušinėlius, saugoja juos 
skruzdės ir, ištikus skruzdėly
ne kokiai nors nelaimei, skruz
dės gelbsti ne vien tik savo 
kiaušinėlius, bet ir blusų. Jeigu 
blusos 
augalų 
lauke, 
suneša
denį arba žiemą jie nesušaltų. 
Pavasarį, išsiritus iš kiaušinė
lių blusyčiams, skruzdės neša 
juos laukan j šilimą.

“Savoms karvėms ganyti 
skruzdės suieško gerų ganyk
lų: suneša jas į tuos augalus, 
kuriais jos minta. Vienas žmo
gus tat šit ką pasakoja. ‘Mano 
sode augo du uosiu; Vienas uo
sis augo gerai, bet antrame 
kasmet pavasarį atsirasdavo 
daugybė žolių blusų, kinius 
naikino jaunutes atžalas, lapus, 
ir medis dėlto skurdo. Ilgai 
negalėjau suprasti, kodėl šia
me medyj atsiranda blusų. Vi
saip jas naikinau. Vieną pava
sarį, medžiams dar nesuspro- 
gus, šį uosį visą nuploviau, 
kiekvieną jo šakutę ir pumpu
rei j. Po to uosis gražiai suspro
go ir išlapojo, ir džiaugiausi 
išgelbėjęs medį nuo žolių blu
sų. Bet neilgai teko man džiaug
tis, nes pradžioj birželio ank
stį rytą, išėjęs į sodą, pama
čiau begalinę daugybę skruz
džių, bėgiojančių šen ir ten me
dyj. Įsižiūrėjau gerai, ir ką 
pamačiau? Skruzdės nešė j ma
no uosį žolių blusas. Nešė jas

šuns gyvenimas Paryžiuj — 
jeigu tik šuo priklauso tur
čiams — yra gan ideališkas. 
Netoli nuo St. Augustin ran
dasi puikiausias šunų viešim
as, kuris užlaiko nemažą bu- 

į tarnautojų. Viešbutis turi 
įvairių prietaisų, kad galėjus 
tinkamai šunų sveikatą prižiū
rėti.

Kai šuo yra atvedamas į 
viešbutį, tai pirmiausia jį išeg- 
r.a minuoja specialistas, kuris 
nurodo, kaip reikia “svečią” 
prižiūrėti ir kokį jam maistą 
duoti. Kiekvienam šuniui duo
dama masažai, vonios ir ultra- 
fioletiniai spinduliai.

Niekur geresnės 
nesuteikiama net 
Kiekvienas šuo turi
iiq. Kiolc visa tai utsieiiiu. 
Įima spręsti iš ponios Williams 
pareiškimo. P-ni Williams yra 
New Yorko turtuolė, kuri ne
mažai laiko praleidžia Pary
žiuj. Praeitu metą sugrįžusi iš 
Europos ji nustebusiems repor
teriams pareiškė, jog išlaiky
mas mažučio šunelio per me
tus jai atsieina $4,000!

priežiūros 
žmonėms, 
savo tar-

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.

Mes Mokam Cash
S67.5G

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 n. 
Panedėi. ir ketverge iki 8 vak.

---- - • 1 "t ____________JJ
• - w

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 3669

Jubilėjinię
GYVENIMAS

Atspausdintas

GYVENIMĄ
Tuojau

Prenumeratą metama 
Pusėj metų
Kopiją ......................

$2
$1
!0c
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, ketvirtadieniais

Gruodžio 1~>, 1927

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

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

— visi Chicago, III.

Eilinis No. 231

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

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

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

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

nęs visų laikų Gruzijoje prie 
bolševikų valdžios ir tik vi
sai nesenai su pasportu, gau
tu iš sovietų valdžios, atvykęs 
į Vokietijų. Gruzijoje tas as
muo niekuomet nepriklausęs jo
kioms politinėms partijoms ir 
neturėjęs jokios valdiškos vie
tos nepriklausomybės metu.

Gal būt, kad bolševikai tų 
biaurų paskalų ir paleido.

$1GG trem
tiniams ir kaliniams
LSS. rengia prakalbų maršrutų 

rytinėse valstijose.

Prakalbų maršruto tvarkiniu 
rūpinsis LSS. VI Rajonas.

Taipjau nutarta visoms LSS. 
kuopoms pasiųsti LSDP. Išleis
tų knygų platinimui ir ženkle
lių rinkimui aukų į Dėbso Radio 
fondų. —B.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md.
■ 1 '_■■■» ■■Jin' Jii.UJ J IIP I". . M -y..................  !.«■

Rezignavo dvi soci
aldemokratinės 

valdžios v
Prieš keletu dienų buvo pra

nešta, kad rezignavo Suomijos 
ministerių kabinetas, kurio prie
šakyje stovėjo socialdemokra
tas Tanner. Vakar atėjo žinia 
apie Latvijos socialdemokrati
nio kabineto atsistatydinimų.

42,466 naujų narių, tarp ku
rių yra 8,540 moterų, ir 44,- 
123 naujų skaitytojų socialis- 
tiniems laikraščiams.

Manoma, kad galutiniai re
zultatai bus dar didesni, ka
dangi iš daugelio vietų dar ne
buvo atėję raportai, kuomet bu
vo skelbiamos aukšeiaus paduo
tos skaitlinės.

Socializmo vėtė-

Svarbios prakalbos 
ir bankietas

Tuo budu Europoje staigu 
pasitraukė dvi socialdemokra
tinės valdžios. Jiedvi, beje, •ne
turėjo daugumos seimuose ir 
laikėsi tiktai kai kurių buržua
zinių partijų parama. Suomijo
je dabai’ įvyko krizis dėlto, kad 
seimas nepriėmė finansinės ka
bineto sąmatos, kurioje buvo 
numatoma išlaidų sumažinimas 
karo reikalams ir paskyrimas 
didesnių sumų darbininkų ap- 
draudai ir mažažemių šelpi
mui.

Latvijos valdžia atsistatydino 
savo noru, matydama, kad da
lis tautinių mažumų, kurios 
pirma rėmė valdžių, persimetė 
opozicijos pusėn, ir seime pa
liko tik vieno balso dauguma 
už valdžia. Į Skujeneeko nusi
statymų tuojaus pasitraukti iš 
valdžios paveikė, be abejonės, 
ir ta aplinkybė, kad ateinan
čiais metais Latvijoje įvyksta 
rinkimai į seimų. Socialdemo
kratai mano, kad būnant opo- 
ziiijoje jiems bus lengviau ves
ti rinkimų agitacijų.

ranas
Italijos socialistų vadas, drg. 

Filippo Turati, sulaukė 70 me
tų amžiaus ir jam draugai su
rengė Paryžiuje pagerbimo ban- 
kietų.

Del fašistinio teroro šis se
nas socializmo veteranas turė
jo apleisti savo tėvynę ir ap
sigyventi užsienyje. Diktato
rius Mussolini dėl to taip bai
siai susirūpino, kad liepė suim
ti ir atiduoti teismui Turati 
prietelius, padėjusius jam slap
tai pasišalinti iš Italijos.

Drg. Turati 70 metų sukak
tuves pažymėjo visa Europos 
socialistų spauda.

Cook Pavieto Socialistų Par
tija rengia bankietų pasitiki- 
mui James II. Maurer, kuris 
yra Prezidentu Darbo Federa
cijos Pennsylvanijos Valstijoj 
ir taipogi yra miesto tarybos 
narys Reading, Pa. Drg. Mau
rer buvo pirmininku Darbinin
kų Misijos, kuri praeitų va
sarų važiavo j Sovietų Rusiją 
susipažinti su Sovietų Rusijos 
gyvenimo sąlygomis. Bankiete 
dalyvaus Dan W. Iloan, Mil- 
waukee’s mayoras, ir ix>nia 
Hoan, kurių taipgi kalbas gir
dėsime.

Pasistengkite užsisakyti vie
tas iš anksto Socialistų Parti
jos raštinėje, 803 W. Madison 
Street, kambarys 315, arba Tel. 
Haymarket 2010.

Bankietas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 17 d., Baron’s Resto
rane, 936 W. Roosevęlt Road. 
Pradžia 8-tą vai. vakaro, įžan
ga $1.00. Visi Socialistai ir pri
tarėjai yra kviečiami dalyvau
ti abiejose vietose, bankiete ir

Pereitų ketvirtadieni laikė 
savo susirinkimų LSS. Pildoma
sis Komitetas. Jau pereitame 
susirinkime buvo nutarta iš 
LSS. iždo paskirti $100 Lietu
vos politiniams tremtiniams ir 
kaliniams sušelpti, šiame susi- 
ripkime pranešta, kad tas nuta
rimas įvykintas.

Prie esamo didumo reikalo 
šelpimo kalinių ir tremtinių ir 
jų šeimynų, tai, žinoma, nėra 
didelė suma, bet tik tiek šiuo 
laiku LSS. teišstengė skirti iš 
savo iždo. LSS. tikisi, kad atsi
ras tūkstančiai rėmėjų kovoto
jų už Lietuvos laisvę, kurie pa
rems juos savo aukomis ir tų 
sumų žymiai padidins. O šelpi
mas lų nukentėjusių kovoj su 
Lietuvos smurtininkais yra la
bai reikalingas.

Pagelb-a yra labai reikalinga 
ir LSS. Pild. Komitetas mielai 
priims kiekvienų aukų ir pa
siųs sulig pačių aukotojų pa- 
skirimo.

Kitas svarbus Pild. K-to nu
tarimas yra rengti prakalbų 
maršrutų rytinėse valstijose.

Anglų .dainius Harry 
Lauder šitaip 

gieda
r

“O, kaip puiku atsikėlus rytmety, 
bet dar puikiau yra gulėti.” Lauderis 
turi tiesa. Yra puiku gulėti rytme
ty lovoj, jei esi pailsęs ir pavargęs 
nuo vakarykščio darbo. šitas pa
vargimo jausmas dažnai paeina nuo 
silpnų, pavargusių, ar įtemptų akių, 
kuris suardo kūno sistema ir padaro 
nuovargį. Aš norėčiau parodyti 
kiekvienam kokį lengvumą, patogu
mą, ir smagumą suteikia modemiš
kas būdas (lel atitaisymo kreivų ir 
silpnų akių. Jei nori linksmai atsi
kelti rytmety vietoje lovoj gulėjus, 
tai leisk gydytojui nors vieną kar
tą i du metus ištirti tavo akis. Dr. G. 
Šerne r.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 

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

CHICAGO, ILL.

JUSU APIELINKĖS BANKAS
Padėkite keletą dolerių j naujų tapymų sąskai
tų varde tų, kuriems tapymas kurių dienų daug 
reikš.

DARYKIT TAI DABAR.

Naujas laikraštis 
PIRMYN, 

Soc. Dem. organas, leidžia
mas Vilniuje. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 10c.

UŽSIGRUDYK SUNKIAI 
ŽIEMAI

Pashnatykit su mumis šiandie.

Transferuokit savo pinigus į savo apielinkės 
bankų.

Nacionalis bankas dėl jūsų taupymų, Jungtinių 
Valstijų Valdžios priežiūroj.

Franci jos socialistų 
platforma

Franci jos Jungtinės Socia
listų Partijos specialu komisi
ja, kurių buvo išrinkęs suva
žiavimas, pagamino platformų 
besiartinantiems parlamento 
rinkimams, Komisijon įeina 
stambiausieji partijos vadai, 
atstovaujantys įvairioms parti
jos srovėms: Leon Blum, Vin- 
vent Aurio), Compcre More), 
Laure, Bracke, Zyromski ir k. 
Komisijos pagamintųjų platfor
mų turės dar svarstyt kitas par
tijos suvažiavimas.

Svarbiausias platformos pro
jekto punktas yra kova už tai
kų. Šitam tikslui pasiekti ko
misija rekomenduoja, kad par
tija eitų j rinkimus su neati
dėliojamo Reino provincijos 
evakuravimo bbalsiu. Siūloma 
taip pat tuojaus išspręsti Saar 
distrikto klausinių (tas distrik- 
tas sulig Versalės taika yra lai
kinai atskirtas nuo Vokietijos), 
atsižvelgiant j jo gyventojų nu
sistatymų.

Vidujinėje politikoje platfor
mos projektas stoja už 8 va
landų darbo dienų, organizaci
jų laisvę ir vaikų (iki 14 m. 
amžiaus) darbo uždraudimų.

Vokietijos partija 
auga

Lapkričio mūn. pabaigoje 
Vokietijos socialdemokratų par
tija buvo paskelbusi “agitaci
jos savaitę” (mūsiškai tariant 
“vajų”) naujiems nariams ir 
laikraščių prenumeratoriams 
gauti. Dar nepilni tos agitaci
jos rezultatų daviniai rodo, kad 
partija per savaitę laiko jgijo

Gruzijos socialdemo
kratų protestas

Vokietijos socialistų laikraš
čiuose til]>o Gruzijos socialde
mokratų vado, Noe Žordania, 
laiškas, kuriame jisai protes
tuoja prieš paskalus, buk su
gautieji Berline rusiškų čer
voncų dirbėjai turį ryšių su 
ištremtųja Gruzijos valdžia.

Drg. Žordania, kuris buvo 
nepriklausomos Gruzijos res
publikos prezidentas, ir po bol
ševikų raudonosios armijos įsi
veržimo Gruzijon buvo priver
stas bėgti į užsienį, savo laiš
ke sako, kad červoncų falsifi- 
katorius Sadatliierašvili yra 
paprastas kriminalistas, gyve-

Prakalbos bus gruodžio 18 
d., 2:30 vai. po pietų, Temple 
Hali Svetainėje, Marshfield ir 
Van Buren gatvių. Kalbės James 
H. Maurer temoj “Ką aš ma
čiau Sovietų Rusijoje”. Bus ir 
daugiau kalbėtojų. Dalyvauki
me skaitlingai, nes ne visada 
pasitaiko proga išgirsti tokių 
gerų kalbėtojų. Įžanga 35 cen
tai- — B-nė.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedant iviesas Ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liani 
pas j senas; duodami 
ant lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

del

įverti-

KALĖDŲ
6

Yankce . . $1.50
Yankee Radiolite 

$2.25
Pagerinta rųiis. 
Stipri, patikėtina 
dovana bile kam.
Visados 
narna.10

9

TOM!
Waterbury 

$5.00
Su radium 
veidu J6.G0

Jbrležtti pagra- 
z i n imu nu
baigta su cino- 
tniuni. Judėjimai 
ant akmentlių. 
Puikus ' 12-di<lu- 
mas. Geriausia* 
$5.00 laikrodis.

■9

'.S'

INOERSOLL WATCH CO.. Ine. 
Jiew York • Chicago • San Francbco

Rankinis $3.50 
Rankinis 

Radiolite |4.00 
Kiekvienam reika
linga laikrodėlis 
ant rankų. Laiką 
Papiatai—ant »yk. 
Stebėtinai patikė
tinas.

šį rudenį laukinės žąsys ank
sti išlėkė į pietus. Tas lemia 
sunkių žiemų. Bet žiema nebai
si vartojantiems Trinerio Kar
tųjį Vynų, šis garsus pilvo to
nikas atgaivina visų sistemų ir 
sustiprina atsilankymui prieš 
visas sezono permainas. Kas 
tik jį bando, tas pasilieka su 
juo. “Malone, la., Oct. 22. At-| 
siųsk man dar 3 butelius jūsų 
Vyno, Beatriz Espinosa”. Viso
se aptiekose, arba Jos. Triner 
Co., Chicago, 111.

Te). Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St, Chicago. H).
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ORDERIUS PRIIMAM PAŠTU ARBA TELEFONU

H

M

Specialių 
Mierų 
Visokių

Orderiai 
Išpildomi 
Tą pačią 
Dieną

M

4800VyrųBaltiBroadclothMarškiniai
X 
M

M

KAIP TIK Į LAIKĄ KALĖDŲ 
DOVANOMS

Mieros 14 iki 17. Visi rankovių ilgumo. Pa
prastai tie marškiniai parduodami 

po $2.65 ar daugiau

S1.97

M 
M 
H 
H 
H 
H

šitie žinomi STERLING importuoti iš Anglijos Broadcloth 
Markiniai yrą padaryti Specialiai dėl musų ir mes esame labai jais 
užganėdinti. Tie broadcloth marškiniai yra labai geros rųšies ku
rie užlaikys savo šilkinį blizgėjimą, tvirti ir gerai mazgojasi. Pa
siuvimas ir mieros yra Standard ir suteiks didelį užganėdinimą. 
Jie yra su kai niūriais arba prisegamais kalnieriais. # v

štai yra puiki proga nusipirkti Kalėdoms-dovanų su dideliu su- 
taupymu pinigų — Balti marškiniai visuomet yra madoje ir julos 
visuomet galima dėvėti. Supakuoti į gražias Kalėdinei dėžutes.

MOTERŲ HOLEPROOF ŠILKINĖS PANCIAKOS
Tokia Kalėdų dovana kuri 

užganėdins ją!

šilkinės pančiakos, tinkamų stylių, tinkamos viso

kiam sezonui, naujų spdJvų. Supakuotoji gražiose

juodos, baltos. Ketverge porai tiktai

Halsted Exchange 
National Bank

1929 S. Halsted St
kampas 19 PI.

Si SS
Didžiai Apvertintas B

NEUŽMIRŠTANČIAS KALĖDŲ f
DOVANAS K

RASITE PEOPLES FURNITURE C0.|
KRAUTUVĖSE m

Dvi erdvios krautuvės užpildytos su didžiausiu prekių pasirin- 
kimu tinkančiu dėl Kalėdų dovanų, “DEL NAMŲ”; Naujausios ma- 
dos pritaikinimui kiekvienos ypatos skomo ir pageidavimo, įsigyti ląjtf 
šiose krautuvėse už žemiausią kainą, lengvesmomis išlygomis, su S", 
pilnutėliu patenkinimu.
šių Krautuvių Muzikos Skyrius yra Didžiausia ir puikiausiai jreng- 
tas ir pripildytas su Amerikos parinkčiausiais Muzikališkais Daiktais

KIMBALL PIANAS S#

&

Bus neužmirštanti dovana dėl 
Jūsų pačių, dėl Jūsų vaikų ir 
dėl Jūsų vaikų vaikų. Kodėl 
jiems nesuteikti vieną kaipo 
šių Kalėdų dovaną ir padaryti 
tarpe jų tą neužmiršstantį 
jspudj ?

Peoples Krautuvėse visuomet į 
rasite Kimball Pianų kokių jus I 
norite ir už tokią kainą, kokia 
norite mokėti. Ateikite šian
dieną į musų Krautuves. Pas
tebėkite musų ŽEMAS KAI
NAS ANT KIMBALL GRO- 
JIKLIŲ PIANŲ, kurių turi
me didelį pasirinkimą dėl 
prieškalėdinio išpardavimo po

$395, $475, $650, $695, $850, $975
Lengvus Išmokėjimai, Suolelis ir Voleliai Veltui

M

R. C. A. Radiolas 
arba Atwater 
Kent Radios

Į8t 
Į»* 
K
&

H

__ ,1 aparatai sviete ir W 
jei jau turite pianą, tai bus tinka- tat 
miausi Kalėdų dovana dėl jūsų fljĮ 
milinčiųjų. Pas Peoples jus rasite 
šių setų skaitlingą rinkini, madų ir w 
apdainavimą. Pilnai įrengtų R. C. Cl. 
A. arba Atwater Kent Radio setų S KCA^Rndlola dėl vartojimo elektros jėgos po gM 

$95, $148, $195, $250, $495 iki $895 S

Kaipo geriausi aparatai sviete

skrynutėse. Naujų spalvų, pilkos, rusvos, žalios,

Lengvus Išmokėjimai, Įrengimas Vaitui

REKORDAI IR GROJIKLIAMS VOLELIAI
Šiose Krautuvėse visuomet rasite pilną rinkini rekordų ir volelių 
kaip kalėdinių taip ir vėliausių leidimo numerių, Lietuvių ir kita- 

taucių kalboje. — Ateikite pasirinkti.

Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuvės w 
Chicagoje ir Amerikoje

Kr

H 
N

H 
M

M 
M
M

ti>n»iinjRl f®”

IV/0 IM(lf SU,M”

Dastatymas 
dykai M

1 MUZIKALIŲ DAIKTŲ SKYRIAI 
§4177-83 Archer Av, 1922-32 S. Halsted
ŠS M. KEŽAS, Vedėjas. J. NAhliOSlS, Vedėja-.
h
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CHICMOS 
ŽINIOS

Šiandie Halsted gat
ves šventė

Bus didelės parodos ir duoda
mos dovanos

Nesenai tapo praplatinta 
Halsted gatvė tarpe Harrison ir 
23-čios. šiandie yra rengiamas 
to didelio darbo paminėjimas. 
Gatvė yra išpuošta vėliavomis. 
Krautuvių langai prikrauti jvai 
riomis prekėmis ir prekės bus 
parduodamos nužemintomis kai
nomis.

Yra kviečiami žmonės iš visų 
miesto dalių apsilankyti i šių 
apielinkę ir susipažinti su vie
tos bizniais ir jų bargenais.

5-ta vai. vakare bus mlžiniš- 
ka paroda, dalyvaujant miesto 
merui ir kitiems valdininkams. 
Puolikai bus duodama dovanos. 
Krautuvės pilnos prekių bus 
ataros )>er visą diena ir vakare.

— S.

praktikuoja tokios taktikos; jos 
ir nesislepia už nugaros visokių 
privedėjų ir “pasakotojų”.

I*raneškite tuojau policijai, 
jei kas pradas siūlyti jums pa- 
sakiškils pelnus dėl įguldytų 
pinigų. Pranešimas šiam poli
cijos ofisui gali išgelbėti jūsų 
pinigus nuo pražūties.

Pirm negu įvestuosite kur 
nors savo pinigus, išsitarkite 
tuo reikalu su savo bankininku. 
Jei laikysitės šio patarimo, jis 
apsaugos jus nuo minėtų priga
vikų.

Musų patarnavimas visuomet 
yra jūsų reikalavimui. Visi pra
nešimai bus laikomi pilnoje 
slaptybėje. Padėkit mums. Mes 
stengsimės apsaugoti jus.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rytoj Vilniaus Vad.
K-to Susirinkimas

Visiems nariams ir darbuoto
jams svarbu atsilankyti. Mi
tingas įvyks Lietuvių Audito
rijoj

Atsakymas Pusta- 
pėdžiui

Proto Higiena
Daugelis žmonių mano, kad 

pacientai, esantys valstijos li
goninėse, skirtose sergantiems 
proto ligomis, bėgioja kaip 
aprieti, kaukia, staugia ir gata
vi pulti kiek veną žmogų, kurį 
tik galėtų pasiekti.

Nėra nieko klaidingesnio, 
kaip šitokia nuomonė. Ir kiek
vienas gali tuo persitikrinti, 
šių ligonbuuių lankytojams yra 
durys atdarytos. Kiekvienas, 
kuris tik įdomauja, gali padary
ti vizitą ir persitikrinti, jogei 
ne taip baisus yra “velnias”, 
kaip kad jis malevojamas.

Pacientai, kurie tik neserga 
fiziška liga, gauna darbo ir dir
ba, ir tenka pasakyti, kad tin
kamas darbas, reikalaujamoje 
priežiūroje atliekamas, daug 
gelbsti sergantiems proto- ligo
mis. Pavyzdžiui atliekamų 
šiuose ligonbuciuose darbų ge
riausia liudija, kokių pasekmių 
jau atsiekta gydant tinkamomis 
metodomis sergančius proto li
gomis. Kai kurie ligonių išmok
sta net amato, sako Dr. Hersh- 
field, valstijos daktaras proto 
ligoms gydyti.

Pasaulinė paroda 
Chicagoj

Stambieji Cliicagos pramo
nininkai, biznieriai, miesto ta
ryba ir pagalios meras Thom- 
psonas sutiko rengti Chicagoje 
1928 m. pasaulinę parodą.

Žinovų sumetimu, tokios pa
rodos įrengimas, - pastatymas 
reikalingų trobesių etc., iki pa
roda atsidarys, kaštuosiąs j 
20,000,000 dolerių. Vėliau bus 
daugiau išlaidų. Bet į tą laiką 
iau pradės plaukti pajamos iš 
parodos.

Reiškiama pasitikėjimo, kad 
paroda sutrauksianti, į 90„- 
300,000 žmonių bėgiu 6 mėne
sių. Tokis skaičius žmonių 
duosiąs parodai apie $50,000,- 
000.

Parodai vieta nužiūrima pa- 
yal ežerą—nuo 12-tos gat. iki 
Hyde Park bulvaro.

Bet kur gauti pinigų priren- 
gimui parodos? Duota sumany
mas, kad mietso valdžia pasko
lintų .$5,000,000 kaip ant mor- 
gičių už tokią sumą parodos į- 
plaukų. Kad ant tokios pat su
uos morgičių paimtų banki
ninkai ir už $10,000,000 publi
ka.

Kas bus su Vilnium?—klau
sia savęs daugelis lietuvių po 
triukšmingos Genevos konferen
cijos. Ar sustiprėjo viltis atva
duoti jį ar teks jis palikti Len
kams.

šituos klausimus turėsime 
apsvarstyti ateinančiam Vil
niaus Vadavimo Komiteto susi
rinkime penktadienyje, gruo
džio 16 d. 8 vai. vakare, Lietu
vių Auditorijoj.

Visi nariai, organizacijų at
stovai ir šiaip asmenys kviečia
mi atsilankyti. Kiekvienam 
Lūs proga dalyvauti bendram 
pasitarime ir išreikšti savo nuo
monę. — Narys.

Town of Lake .
Davis Squarę Parkas

pelei straipsnio, tilpusiu 
“Naujienų” laidoje gruodžio 10 
dienos aš norėčiau taipgi tarti 
tarti Žodį.

Aš gyvenu Bridgeporte jau 
trejus metus. Man teko ir ten
ka susitikti su įvairaus stovio 
žmonėmis, gyvenančiais šioje 
apielinkėje. Aš taipgi lankau 
parengimus ir balius. Bet aš 
nemačiau dar, kad Bridgepor- 
to gyventojai darytų taip, kaip 
kad p. Puslapėdis nupasakoja 
juos dalant.

Yra senas posakis, kad apie 
žmones kalbama sulig tuo, su 
kokiais žmonėmis draugauja
ma. Taigi, kam smerkti visą 
apielinkę už nusikaltimus ne
didelio skaičiaus tokių, už ku
rių elgesį apielinkė neatsako.

—Juozas Frigarski.

Kliubas turės susirinkimą Fel- 
!ewsliip House svetainėje, 831 
W. 33rd st. Susirinkimas įvyks 
2 vnl. po pietų. Dr. Balph C. 
Kulius kulbes temoje '‘Kūdi
kių gerovė”. Moterys yra kvie
čiamos atsilankyti, kadangi su
sirinkime bus lietuvių moterų, 
kurios galės paaiškinti toms 
moterų, ką negali gerai ang
liškos kalbos suprasti. Vėliau 
bus susirinkusios pavaišintos 
arbata ir lengvu valgiu, bet jo
kių išlaidų padengti nereikės.

šis žmogus serga slogomis. Praša
link slogas ir apsisaugok nuo influ- 
enos arbąv pneumonijos.

Bulgariška Žolių Kraujo Arbata 
yru Heros šeimynai gyduolės. Ger
kit jų karštų eidami gulti prašalini- 
mui slogų. Parduodamos vaistinė
se arba prisiunčiamos paštu 75c. ir 
$1.25. Adresuokit H. H. Von Schlick, 
100 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Didelis pasirinkimas Kalėdinių do
vanų, kainos yra žemos.

K. ANDREJONAS
1735 So. Halsted St.

Jūsų saugumui
Michael Hughes, 

policijos viršininkas.
Milionai dolerių prarandama 

kas metai Chicagoje dėl to, kad 
investuotojus apgauna pagelba 
įvairių skymų pardavinėjimui 
beverčių stakų (Šerų).

Pasislėpę už turtingos iš
vaizdos ofisų sienų ir prisiden
gę garsiai skambančiais var
dais tie žulikai turi savo der
lingiausią rugiapiutę iš neap- 
sižiurinčių vyrų ir moterų, ku
rie nori padaryti lengvų pini
gų greitu laiku.

Pinigai žarstomi prieš akis, 
sujudina m apsipratusias aukas 
ir tos žulikų aukos pradeda įsi
vaizduoti, kad tie skymai yra 
promotuojami įstatymais pripa
žintam bizniui.

Palaikančios prideramoje au
kštumoje brokerių firmos ne-

Severą’* Eeorka yra naudin. 
gas virikinlmo ir pravalninhno 
tonikų. Pagerina apetitą. Sti- 
mulioja virškinimą. Tūkstan
čiai jų vartotojų miega ge
riau, valgo geriau, jaučiasi 
smagiau. Reikalaukit nuo vais
tininko vieno butelio liaudie.

W. F. SEVERĄ CO 
Ccdar Kapida, Iowa.

Nebūk 
vergu

To savo pajautimo nusilpimo. 
Nervingumas ir praradimas ape
tito gali būti pabalinamas. 
Kaip daugelis kitų jus gal su
rasite, kad Severą’* Esorka 
gali pagelbėti Jumu atsikraty
ti tą slėgiant| pajautimą ir 
džiaugtis ilnaujo gera sveika-

SEVBM's
ESORKa .

Bridgeporte
Šiandien, gruodžio 15 d., The 

Fellosvship House VVomen’s

Kada Busit Parodoj
Ant Halsted St., neužmirškite atsilankyti ir pasirinkti sau dovanų musų 

ku^. y*’a didelis pasirinkimas įvairiausių rakandų, specialiai 
nupigintų švenčių sezonui.

COHEN BROS.
FURNITURE CO.

1401 -1409 South Halsted St, Chicago, Illinois
Telephone Canal 0300, 6226

Gruodžio 19 d. Kalėdų ban- 
kietas merginoms, kurios lanko 
siuvimo pamokas. Įleistos bus 
tik tos merginos, kurios turės 
biletus įžangai.

Gruodžio 21 d. bankietas vai
kams, lankantiems pasakų va
landą.

Civic Music Assn. dainos, 
pradžia 8:15 vai. vakare. Tėvai 
ypatingai kviečiami atsilankyti.

Gruodžio 23 d. bankietas ber
niukams, skaitytojų kliubo na
riams. ,

Parkutyje veikimo nebus pir
madienyje, gruodžio 26 d.

ŠTAI JUMS RADIO SETAI. TAI YRA VIENI IS GERIAUSIU 

Kreipkis i byle vieną žemiau paduotą pardavėją ir jis pristatys jums dėl Kalėdų

$185
gatavas 

operavimui
• i

vmanI’ADIOJūsų 
namų 
šviesa 
suteiks 

visą 
jėgą

Radio Kalėdoms reiškia šeimynos 
laimę per ilgus metus.

Nauji AC tūbai ir moksliniai ištobulintas 
Eųuaphase reikalauja tik “Įkišti j šviesos 
“socket” ir klausytis.”

Modelis G-7, kaip parodytas paveiksle 
yra padarytas iš gryno mahogany medžio ir 
išduoda puikų balsą ir turi didelį taip vadi
namą “eone speaker”, kuris yra įdirbtas į 
stiprias lentas ir pritaikintas prie moksli
niai ištobulintų resonance chamber. Ir bal
sas yra perduodamas kaip gyvo žmogaus 
arba tikros muzikos.

I

Pirkit sau Freshman Radio pas

FURNITURE C0.
4833-35 S. Ashland Avė. 
4228-32 W. Madison St.
Išmokėjimais net po $2.00 į savaitę

•• - f

Maži įmokėjimai ir lengvos 
išmokėjimo sąlygos

834-836-838 W. 63 St
Northvvest kampas Green St.

665-667 W. Madison St.
Netoli Union St.

3318-3322 Lincoln Avė.
Prie School Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Musų laimėjimas Marųuette Park
—------------------- .------- j—

Melrose Park
» •, • v",

Iš Birutės Lietuviai Advokatai Akių Gydytojai

Bridgeportas
Teisybės Mylėtojų Taut. Dr-tės 

priešmetinis susirinkimas

Nedėlioj, gruodžio 11 dieną. 
Mark White Sq. parko svet. 
buvo v i išminėtos draugystės 
susirinkimas. Kadangi šiai 
draugystei priklauso vyrų ir 
moterų apie 300 narių, tai ir 
bolševikai pradėjo čia sukti liz- 

savo 
bet

dą. Jie norėjo, pravesti 
kandidatą į pirmininkus, 
jis liko tik padėjėju.

Rimtesnieji nariai turėt-ų ap
sižiūrėti, kad paskui nereikėtų 
gailėtis. Bolševikai skverbiasi į 
draugijų valdybas ne tų drau
gijų labo dėliai, bet dėl savo iš- 
rokavimu. Turint vadeles savo • *
rankose lengvai galima pravest 
bolševikams naudingus tari
mus, — ar tai kokiam jų ren
giamam “mas mitingui” pa
remti, ar kam pinigų paaukoti, 
ar prie “bendro fronto” prisi
dėti, etc. Jie yra specialistai 
tame darbe, jie ir nedideliu 
skaitliumi būdami, bet sutar
tinai veikdami, atsiekia to, ko 
nori.

(Feljetonėlis)
Lietuviški mokyti nemokšos 

iš “Naujienų” abazo nuolat 
zaunija ir zaunija, kad komu
nistui smunkantys tai čia, tai 
ten.

Jie gatavi šaukšte vandens 
prigirdyti kiekvieną komunistą, 
nelyginant kaip kačiuką. Naba
gai, save eikvojantys žmoge
liai, neturi mokslo nei per na
go juodimą. Ypač Grigaitis.

Bet... bet tūli menševikai ma
no, kad jis mokytas. . Gaila 
mums jų. Turime pasakyti, kad 
jis nesupranta net to, jogei Bu- 
sijoje šaudomi socialistai revo
liucionieriai, socialdemokratai ir 
kiti darbininkų vadai dėlto, kad 
juos reikia šaudyti.

Kas gi butų, jęi komunistų 
valdžia, turėdama laisvę, žino
dama, kad prieš nieką 
atsakyti, nepašaudytų 
praktikuotų šautuvų 
•no tam, kam jie yra

Susirgo daktaras Rooth

kaip guli 
ligoninėje 
dentistas 

ofisą prie

Jau savaitė laiko 
German Dcaconesc 
lietuvis daktaras 
Rooth, kuris turi 
Westem avė. ir 69-tos gatvės, 
viršuje aptiekus.

Liga kiti nepavadins jos li
ga lai persidirbimas (over- 
work). Daktaras pastaruoju 
laiku turėjo ytin daug darbo. 
Tikėjosi Kalėdų laiku šiek tiek 
pasilsėti, bet nesulaukė šven
čių. Teko “pasilsėti” anksčiau.

Vienok Dr. Rooth tur būt dar 
Šią savaitę apleis ligoninę ir 
sugrįš savo ofisan. Ale šią sa
vaitę veikiausia stengsis dirb
ti, kaip amerikiečiai sako, — 
easy, t, y. išpalengvo.

Sugrįžęs iš ligoninės dakta- 
priiminės pacientus.

— Reporteris. *

Gruodžio 11 dieną čia buvo 
surengtos prakalbos. Kaip pla* 
kutuose buvo žymėta, jos reng
ta Vilniaus vadavimo tikslais.

Pirmas kalbėjo p. Mastaus- 
kas. Jis kvietė lietuvius vieny
bei), nežiūrint ar jie butų vie
nokių ar kitokių pažiūrų. Tarpe 
kita ko p. Mas taušku s pareiškė, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia 
esanti neteisėta.

Paskui kalbėjo p. Jončius. 
Tas pasigirė esąs kokiu tai di
deliu inžinierium, na, o pas
kui davai “akėti” socialistus, 
“plečkaitinius” ir kalbėti apie 
visus kitus galus. Pasak jo, vi
si socialistai esantys vagys ir 
išdavikai. Jo burna išrodo palai- 
desnė net už burną kadaise bu
vusio Chicagoje kunigo Ma- 
liausko.

ras

Sukilo bolševikų
Gru-

Tą galima buvo pastebėti 
kad ir šiame atsitikime. Pirmi
ninkas, p. čiapas, baliaus ren
gimo komisijos narys, pranešė, 
kad esanti paimta Liet. Audi
torija 8 d. sausio ir pasamdyti 
muzikantai. P-as Grušas pa
klausė, kokie muzikantai yra 
pasamdyti. P-as čiapas atsako: 
“Venckevič ir tas su skamba
liukais”. Grušas dar klausia ar 
Vcn-čius priklauso šiai drau
gystei. Pirm, atsako: Ne. Gru
šas pastebi, kad jam rodosi, 
jogei dr-tė turėtų savo nariui 
duoti uždarbį, jeigu jis tą už
duotį gali atlikti.

Pirm, teisinasi: esą, Grušas 
nesilanko ant susirinkimų, jis 
dagi nežinąs kur Grušas gyve
na ir t.
draugai. Liubinas sako: 
šas pats kaltas, kad jo publika 
nemyli. Norkis duoda patarimą, 
kad tokių pašalinių dalykų su
sirinkimas nesvarstytų. Motie
jūnas sako, kad čia komisijos 
reikalas, o ne draugystės. Gel- 
žinis pareiškia: Aš tam prie
šingas, draugai. Grušas yra gė
las muzikantas ir yra musų 
dr-stės narys. Mes turime sa
vo narį paremti. Esą, Jaunų 
Liet. Taut. Kliubas visada sa
vo narius muzikantus samdą, 
ir t. t. Liubinas pastebi: girdi, 
Gelžinis dabar stoja už Grušą, 
o aną sykį pats būdamas ko-z 
misijoj jam priešinus. Gelžinis 
atsako: Aš nebuvau priešingas 
Grušui nč aną kartą. Jam prie
šinus Čiapas.

šuolis sakė: Grušą, kaipo sa
vo narį ir gerą muzikantą, 
kia remti. Bet pirm. į tai 
kreipia domės.

Reikia pasakyti, kad

nereikės 
ir neiš- 

tinkamu- 
padirbti.

Na, o “Naujienų^ neišmanė
liai labiausia dėl to įniršę, kad 
iu jų draugais ne taip jau švel
niai elgiamasi. Bodosi, ne sun
ku yra suprasti, kad Rusijoje 
menševikai ir kitokie išdavikai 
šaudomi dar ir dėl kitos prie
žasties, būtent pri rengimu i a- 
merikiečių komunoms.

Gi antrą vertus — ar fašistai 
Lietuvoje nešaudo? žinoma, 
kad šaudo! Ir tie nusibankru- 
tijusieji protu žmoneliai mus, 
komunistus, lygina su fašistai^. 
Tiesa, kaip fašistai, taip ir ko
munistai opozicinių partijų na
rius šaudo lyg zuikius, bet rei
kia žinoti, kad Lietuvos fašistai 
šaudo pojedinkomis, o komu
nistai dubeltufkomis. O todėl 
tik proto netekęs žmogus gali 
lyginti fašistus komunistams.

Pagalios, mes turime dar 
iems melagiams pasakyti, kad 

vis tik mes laimime. Tiesa, Ru
sijoje komunizmas baigia irti, 
ate Norvegijoje mes laimėjome 
58 vietas, o ne... atleiskite, — 
3 vietas. Ale sykį pasigiręs ne- 
;i atšauksi, gi musų skaitytojai 
ie daug kuo skiriasi nuo asilų 
(bent taip mes manome), tai 
ką jie čia supras. Tinlel šiaip ar 
taip, visgi musų yra laimėji
mas. — Gvaizdikas.

Saldainių dirbtuvė Į

Bridgeportas
Draugystei Teisybės Mylėto

jų priklauso taip vyrai, kaip 
moterys. Tai yra viena paran
kiausių nariams priklausyti 
draugijų ant Bridgeporto. Ji 
yra pašalpos draugystė. Prieš- 
inetinis draugystės susirinki
mas įvyko sekmadienyje, gruo
džio 11 d. Buvo rinkta valdyba 
1928 melams. Pirmininku iš
rinkta S. Cbįapas, pirm, padė
jėju S. Narkis, nutar. rašt. C. 
P. Plioplis, kasininku B. Butkus, 
finansų rašt. A. šukšta, kont. 
rašt. Z. Grigonis, kasos globė
ju J. Čičinskas, maršalka P. 
Skalauskas.

Aptarus draugystės reikalus, 
pakelta klausimas rengimo ba
liaus. Balius bus sausio 8 dieną, 
1928 m., Auditorijos svetainė
je. Taipgi nutarta priimti nau
jus narius-res baliuje veltui. 
Todėl naudokitės proga. Nutar
ta dar per pusę metų priimti 
naujus narius imant po 1 dole
rį įstojimo mokestis.

— Raštininkas.

Marųuette Park
Tūlas vietos pilietis pranešė 

Reporteriui, kad pereitą sek-

rei-
ne-

keli 
bolševikų ' draugai dar kartą 
pirmininkui, p. Čiapui, padėjo 
užmiršti dr-stės konstitucijos 
jJirmą skyrių, kur parašyta: 
“Teisybės Mylėtojų Draugystė 
turi sau už mierį šelpti savo 
narius ligoje ir neturte; gyven
ti lygybėje, vienybėje ir bro
liškoj meilėj tarp savęs.”

Pabaigus vieną klausimą, ki
lo kitas, daug opesnis. P-as 
Liubinas pasiūlė, kad draugys
tė paskolintų Lietuvių Audito
rijai $1000. Gelžinis tam pasi
priešino. Jis nurodė, ’kodel jis 
esąs priešingas. Vieni parėmė 
Gelžinį, kiti parėmė Liubiną. 
1’0 diskusijų nutartu paskolinti 
$500 ant notų.

Vėliaus vėl pasireiškė disku
sijų dėl pirmiau pasiliptų 
Auditorijai pinigų procenti/.

Susirinkimas buvo ne labai 
tvarkiai vedamas. P-as J. Bi- 
janskas kelis kartus kvietė pir
mininką prie tvarkos.

Valdyba 1928 metams beveik 
visa liko senoji. —Visgirdus.

Sekantis kalbėtojas buvo ku
nigas Bublis, nesenai atvažia
vęs iš Lietuvos. Jis kalbėjo jė
zuitiškai, įrodinėdamas, kad 
visiems lietuviams reikia būti 
vienybėje. Suprantama, ta vie
nybė turėtų būti tokia, kad ku
nigėliai galėtų lošti piemenų 
rolę, o kiti visi — avelių.

— Melrosspai kietis.

šį vakarą pamoka
Nespėjus praeiti vienam 

karui, žmonės jau klausia, kada 
bus sekantis Birutės vakaras. 
Tai aiškiai parodo, kad publika 
įdomauja jos veikimu, o tai 
priduoda patiems menininkams 
daugiau noro ir energijos to
liau dirbti meno srityje. •

Sekantis vakaras įvyks pra
džioje vasario, 1928 m. Diena 
bus paskelbta vėliau. Gerbia
mas vedėjas, p’. Šimkus, kviečia 
visus birutiečius-tes į choro 
pamokas šj vakarą Mark Wbite 
Square parko svetainėje.

Šioje pamokoje p. Šimkus 
supažindins birutiečius su planu 
programo, kuris manoma duoti 
busimam vakarui. Taipgi bus 
pradėta mokinti nauja, daina. 
Prašomi visi nesivėluoti,’ Susi
rinkti laiku 
vakaro.

Po šios choro pamokos bus 
trumpa pertrauka laike Kalėdų 
švenčių. — Z-ė.

va
127 liu

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

SLA.

lygiai 8 valandą

PRANEŠIMAI
Birutė* Choro dainų pamoko* 

jvyks šį vakarą Mark White Parko 
sve. Pradžia -8 vai. vak. Birute.....

Bridgeportas
36 kuopai grąžinta salė

Pereito pirmadiehio susirunki
me Lietuvių Auditorijos atsto
vai ir direktoriai, pirmininkau
jant p. A. Zalatoriui, svarstė 
SLA. 36 kp. pareiškimą grą
žinti jai svetainę, kurią bolše
vikai revoliucijos keliu buvo pa
sisavinę.

Po ilgų diskusijų, kurias ty
čia tęsė komunistai, buvo nu
tarta balsavimo keliu, kad sve
tainė pirmiam trečiadieny kiek
vieno mėnesio priklauso SLA. 
36 kuopai. — Buvęs.

Vilniau* Vadavimo Komiteto visuo
tinas susirinkimas jvyks penktadienyj, 
gruodžio 16 d., 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorfijoj.

Visi nariai ir organizacijų atstovai 
maloniai kviečiami atsilankyti. Tai 
bus vienas svarbiausių musu mitingų 
šiuose metuose. — Sekretorius.

p.t

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dcarborn St., Room 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

1 Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
-ADVOKATAS

Miesto Ofisas
North State St., Kooin

Phone Dearbom 2734
1012190

Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
Tel. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab- 
sraktai. — IngaliojimaL — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

/ Lietuviai Advokatai 
2221 'W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weat Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefoną* Republic 9600

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., 18th St., 3 augštas 

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

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

Phone Canal 0523

Lietuvės Akušerės

Kcnoslia, Wi*^— Draugystės Lie
tuvos Balso priešmetinis susirinki
mas bus gruodžio 18 d., 12 vai. d., 
Schlitz Hali. Visi nariai, po baus
me. privalo būti susirinkime, nes bus 
rinkimas naujos valdybos.

— Pirm. K. Braževičius.

Roseland, III. Anglų kalbos mo
kykla prasidės ketverge, gruodžio 15 
d., 7:30 v. v., Aušros kambariuose, 
10900 Michigan Avė. Taigi kurie no
rėtumėt mokintis, tai atsilankyltit, 
nes da vietos yra. Kviečia Komitetas

PAISKATA
Sekmadienį, gruodžio 18 d.? 10 

vai. ryto, Lietuvių Auditorijoj įvyks 
L. S. S. 4 kuopos rengiama paskai
ta temoj “Muisto problema”. Prele
gentas K. Augustinavičius aiškins 
apie tai, kaip mokslas prisidėjo prie 
maisto ištekliaus padidinimo.

— Komitetas.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Wa*hington Street 

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

Namų Tek: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
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.

vaidintas koks ten teatralis vei- 
Pirma lietuvių saldainių dirbtu- kalelis.

Sakoma, žmonių buvę nema
žai. Jei Reporterio patarimo 
paklausytų kas nors, jis patartų 

tuvių saldainių dirbtuvę Chi- sekančiam kartui surengti šo- 
iagoje, adresu 2555 West 69th kius. Butų smagumo ir apie- 
street. Dirbtuvė pavadinta Mi- linHe* ’J* vienuolyno šeiminin- 
lash Home Gandy. * - - -

ši dirbtuvė išdirba labai ska- gyvenimas tokiame
nias saldainis. Yra didelis pa
sirinkimas saldainių ir labai į Reporteris nežino, ar vienuo- 
pigia kaina. , atsilanko į parengimus.
P-nia Milašienė, pinniaus p-lc Veikiausiai, kad ne. Jis visa šir- 

A. Krasauskaitė, Chicagos lie- dimi velytų joms juo dažniau 
tuviams gerai žinoma. Ji bi^vo atsilankyti. Dalykas toks, kad 
iarbšli veikėja keliose motetų mes gyvename jau nebe vidur

amžių laikuose, bet dvidešimta
me amžiuje. Reporteris.

ve Chicagoje

Pirm keleto mėnesių p-nia 
X. Milašienė atidarė pirmą lie-

> šeiminin
kėms, ba be jokių parengimų 

trobesyje 
išrodo baisiai nejaukus.

. JULIJONA JAKUTIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 13 dieną, 10 vai. va
kare, 1927 m., sulaukus 38 me
tų amžiaus, gimus Naujasodžiu 
kaime, Žagarės vai., Šiaulių ap. 
paliko dideliame nuliudime vy
rą Klemensą, dukterį Juzefą 19 
metų, sūnų Pranciškų 16 me
tų ir Juozapą 8 metų, seserį 
Oną Smilgienę, gimines ir pa
žįstamus. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3300 So. Wallace St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gruodžio 17 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julijonos Jasutie- 
nes giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Vaikai, 
Giminė* ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Rudžius, Telefonas

PASIPIRKTI “Naujienas” pavie
niais numeriais galite gauti pas mu
sų naują agentą Karolių Obečiuną, 
4G02 S. Rockwell St., Brighton Parke

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

3241 South Halsted St.
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

Phone Victory 49p2
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAf 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj 
DR. VAITUSH 

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

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS ĄKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt j, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spccialė 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

S. D. LACHAVICZ
draugijose ir priklausė Birutei 

Vertėtų ją dabar paremti.

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotoj&a

2314 W 23rd PI. 
Chilago, IU.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515»2516

JONAS LAZAUSKIS
(Mylimas brolis palieka brolį 

Mykolą ir brolienę, o Lietuvoj 
prolj Petrą, atsiskyrė iš musų 
palikdamas inus nubudusiais ir 
pilnus širdgėlos, gruodžio 13 
dieną, 1927 m., 3 vai. ryto, iš
gyveno 40 ant šio svieto metų, 
o šioj šalyje 14 metų; A. A. J. 
Lazauskas gimė Ramygalos 
parapijoj, Viplitj kaime. Pri
klausė prie Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės ir Vakarinės žvaig- 
dės Pašelpinio Kliubo. Dabar 
randasi prirengtas j paskutinę 
kelionę namuose 7927 8. Perry 
Avenue.

Ląidoluv0K jvyks Gruodžio 
16 dieną, 1 vai. po piet iš na
mų bus nulydėtus į Tautiškas 
kapines.

Visius gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti niirusiamjain paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Liekame nuliūdę,
Brolis.

Laidotuvėse patarnauju gra
borius J. Rudžius, Tel. Canal 
6171.

JUOZAPAS BARTINKĖNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 13 dieną, 11:10 valan
dą ryto, 1927 m.? sulaukęs 33 
melu amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėdyoos, Švenčionių apskričio, 
Vidiškių parapijos, Antakme- 
nės kaimo, išgyveno Amerikoj 
15 metų, paliko dideliame nu
liūdime brolj Mikolą ir brolie
nę Elzbieta Amerikoj, o Lietu
voj brolj Kazimierą, 2 seseris 
Eleonorą ir Elzbietą ir gimi
nes. Kuinas pašarvotas, ran
dasi 4335 S. Wood St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 16 dieniu, 8:00 vai. ry
to iš namų į šv? Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioie atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu- 
ly*lct-ix« j Saz. Kuziluicro kapi- 
HOB.

Visi A. A. J. Martinkėną gi
minės, draugui ir pažįstami 
esat i)U4)ši nižiai kvicčųimi <lu- 
1-yviijiiti laldųtuvėse jri.sutęikli
jam paskutine pat 
atsisveikinimą.

Nubudę liekamo,
Broliai, S’eserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikfs, Tel. Yards 
1741.

Viršui Universal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su

*
reikalais nuo 12 iki
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgu*

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. L8—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS 
,Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160

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

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

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

Tel. Kenw<r>d 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Td. Cicero 3794 ir 8094

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

AKYSJŪSŲ

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jeįį nesveikos 

'jūsų akys, tai ir visas * jūsų kūnas 
1 nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michcl
LIETUVYS OPTOMETRISTAS
3433 So. Halsted St.

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

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

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

Telephone Republic 00.83

Dr. V. B. Milaszewicz 
i Dentistas 

asr»!» Wvst <I3r«l Sn-.l
Valandos nuo 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Cor. Rockwrll Si. 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
(Juozu* J. Grišiii*) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 luboa) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonu* Republic 9723

A. MONTVII), M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Kooin 209 

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

Tel, Bruns'vick 4983
Namų telefonas Brunawick 0597 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

------- ------ - ---------------------- »------ —■
(Conlinued on page b)
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Lietuviai Daktarai

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

Tel. Lafayette 4146
V a I u n d o s 

nuo 9 iki U v. ryto 
nūn 6 iki 9 vai. vak.

___Įva irąs Gydytojai
Telephone Ynrds 0991

DR. MAURICE KAHIi
16.31 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Piaza 8200

Ketvirtadienis, »gr. 15, 1927NAUJIENOS, Chicago, III.

Miscellaneous Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Musical Instruments 
M d alkus Instrumentai

Help Wanted—Fe malė
Darbininkių Reikia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Ren„ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Proapect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

ELECTRIC KONTRAKTO!UUS. REIKIA jaunos merginos namų
.. . ... .... darbui, patyrimas nereikalingas, duo- Seniauaias iš lietuvių, km douda į (|an| ųnnl>)ttrj jr valgj. 5572 W. Jack- 

ulganėdhumą. {vvedam e ekt os | son R)v(| ftunsfie|(| 2447. 
dratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)
• 2522 So. Halstėd St., Chicago.

Phone Victory 7452

100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų, 
{rengtas, kol ių yra, $98.50, 1 me
tai dėl Išmokėjimo, 1723 So. Ashland 
Avenue.

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

7054 S. VVeatern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00

Sugedusius arba sudaužytus; 
automobilius pataisome.
Patelefonuokit BOULEVARD 9421 

O mes tuojaus prlbusim j pagelbą, 
su trukinę masiną, nutrauksim kur 
norėsit. i

TUOJAU REIKIA
Educational 

Mokyklos 
AGLYS

DRESSMAKING SCHOOL a nrn a ttitizv
Mca išmokinsime jus Dcsiąning, | MORGAN SI. AU PO

u I 1O.V. 5r. REpA1R SHOP
3407-9 So. Morgan St.

JOHN MIKSI S

kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir ; 
vu .............  I pigink « Mokiname dienomis ir va-

L00 ’ik'iU5“()0 P. M.’6U;00 Iki* 8:30 E M. ■ karais. 
CHICAGO

50 moterų ir merginų 
dirbti dienomis ir va

karais dirbtuvėje. Mo
kėsime $19 j savaitę.

JSIGYKIT Kalėdoms Radio setą. 
Mes turime jų daug, jus rasite-čia di
deli pasirinkimą, labai’ pigiomis kai
nomis. Ekspertai radio taisytojai.

Cash arba išmokėjimais.
T. W. COLBERT 
344 East 71 st St.

Triangle 4113

PARDAVIMUI, soft drink parlor, 
pigiai. 2125 W. 63rd St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

$250 pigiau atsinešus Šį skelbimą
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 

low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, fumace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
deli, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatini namą, tik biski įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4828 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

PARDUOSIU jūsų pasiūlyta kai
na, grojiklius pianus, uprignts. pe
čius, victrolas, ir t. I., kad padarius 
vietos dėl naujų.

JOYCE BROS CO.
5711 So. Halsted St.

SOFT DRINK
Pigiai, nes vie- 

Pardavtmo 
Geras biznis, vi- 

, Turiu par-

PARDAVIMUI 
visas arba pusė, 
nas nedaliu apsidirbti, 
priežastis — Hjęa. f’- 
šokių tautų apgyventa, 
duoti greitai.

Atsišaukit
2500 W. Pershing Rd.

Off. £ res. Yarda 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Ncdėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street

< hieago, III

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. V EŽELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Aahiand Avenue

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL

šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
'MUZIKOS MOKYKLĄ, 

1118 N. Hoyne Avė. 
NORTH SIDEJ 

Visą dieną 
Utarninkais, Sercdomis, 
Ketvergais ir Pėtnyčioms 

Te). Armitage 0908 
SOUTH SAIDEJ 
4502 S. Honore St. 
Pagedėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius '

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

South Side Industrial 
Service

2nd floor
5910 S. Halsted St.

*
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia .

Miscellaneous

JEI JUS norite tikro radio pa
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP.
3428 W 68rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

PIGIAI parsiduoda kendžių Što- 
rhs, lietuvių apgyventa vieta. Atsi
šaukit vakarais. 3528 S. Halsted St.

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grpjiklj pianą su ben- 
čiumi ir roleliais už $65 cash.

M R. JARTZ, 
2918 Milvvaukee Avė., Ist floor

PARDAVIMUI barbernė ir 
room, su namu arba be namo.

Savininkas,
6606 So. Robey St.

pool

o

5—6—7 kambarių 
namai, «presuo- 
plięno konstruk-

DR. M ARGERIS
.3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 IK) pietų. Nuo 6:80
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuplO—12 mas

iki

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

KAM turit šalti šią žiemą, nien i 
įvesime namų apšildymą be jokio* 
Įinokėjimo ir į 24 mėnesius 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu ąpšildymas. Apskaitliavi- 

i dykai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. Triangle 8234.

LECTK1C KONTRAKTORIŲ i
Šen. ai) si a s ii lietuvių, kur duc.da 

draOfiso Valandos: l u umuvią, our
9iki 12, t iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v. •4g»nMinimW. Įvedan. eloktro.
450S South Ashland Avenue
Netoli 4Gth St. Chicago, 1)1.| w. p. Stephan Electric Co., (no»<n<
.............- 2522 So. Halsted St., Ch.cag

Phone Victory 7462

Netoli 4(>th St.

f vairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Te’. Drexel 91f 1

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31at Street

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

Phone A rmitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

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

rezidencijų 
tų plytų,
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, viena 
skiepe, kita frontiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaiinė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno karo 
presuotų plytų garažas, lotas 
50X32.
Wilmette Lake Avė. iki Wag- 
ner Road. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba 
Road iki Lake Avė., 
į rytus iki Wagner 
kui Wagner Road į
namų. H. F. RITTER and CO., 

Glenview, III., 
Telefonas Glenview 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
ir lunch room. Turiu greit parduoti 
ir todėl leisiu pigiai. 953 W. 16 St.

$7.50 GROJIKUS pianas, roleliai, 
suolelis, volelių bakselis, $105 leng
vais išmokėjimais, 6136 S. Halsted St.

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums (ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 

. W • V i • • V • 1

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso

MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS , 
skolinam $iqo, $200, $300, kaip jus turite užtektinai apšvietos 

t;k parankiau dei jūsų | «r reiięaijngą asmenybę susi-
■ i 1.-2 ir 3 morgi- itikti su lietuviais ir pardavi- 

aina. Pasimatykit; neti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir

IR
Mes

JIes
Hua

darome taipgi 1, 
labai pigia kaina. ]

su mumis pirmiausiai
INDUSTRIAL LOAN SERVICE

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė. I turėti norą dirbti.

1 Kampas Hermitage Avė.
Atdara panedėlyj, utarninke, ketver-1

LIETUVIAI, kam lunis šalti šią 
žiemą. Kuomet tik niskį įmokėjus 
mes atvešime j iums namų apšil- ; 
(lynią, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą plum-, 
Dingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie-i 
lų. ABBOTT PI.UMBING and 
IIEATING Sl’PPLY CO., 5201 W 
Grand Avė., Berkshire 1321.

M.1
RUBIN BROS.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Jei jus tiksite tam darbui
Atdara panedėly;, utarninke, ketver- .__ u.i
ge i/ subatoj iki 8:80 vai. vakaro mes jums nurodysime kaip bu-
______ ____________________ti pasekmingu.
. ... . . Atsišaukit asmeniškai ir at-
Ar jUIDS reikia pinigl] Sineškit su savim šį skelbimą. 

Šventėms ~ ...j r—
KUOMET JUMS REI

KIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond &
Mortgage Organization

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOVVSKI, Sekr. Ižd. 
Pirmi, antri ir treti 

rnorgičiai 
Tel. Canal 1875 

į visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas , 

patarnavimas.

Bosoland Motor Car xCo 
10857 Michigan Avė.

REIKALINGA BARBERYS, dar-
I bas ant visados, 3344 S. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACUA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme i
■ chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne- i 
galėjo jumis f“— 
pas mane. 7

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Atsakančiame 
Sandelyj

Rankandai ir Kaurai
JŪSŲ KAINA |—

167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir Į Rykles, 
parloro setai, $45 ir daugiau.

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

18, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai 
mahogany miegruimio setai. $40 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 
daugiau. '• ♦

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

68 pastatomos liampos $3 ir dau
giau.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ NA
MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ KU
RIE TURI BŪT PARDUOTI NE
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

Atdara vakarais iki 10, nedėlio- 
mis iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

ir 
ir

ir

i SALDAINIŲ, cigarų, groserio ii 
• delikalesen. Gerai {steigtas binis, 
geras kampas, priešais mokyklos, 
Northwest Side. Pigi renda, gra
žus gyvenimui kambariai iš užpaka
lio. Vana, garažas. Turiu parduo
ti šią savaitę, kad užbaigus nami
nius reikalus. Aukščiausios rųšies 
fikčeriais, {skaitant soda fountain. 
Bastatomi keisai, vėliausio styliaus 

[acCray ledaunė, 2 computing svar- 
, cash registeris, sūdėjimo 

mašina, elektrinis kavos maliklis 
stalai, krėslai ir t. t. šviežias tavo- 
ras? viskas geriausio ką už piniguj Wagner Road, 
gdlima nupirkti. Kainavo virš 
$4000, greitam pirkėjui parduosiu už 
$1,950. Dalinais išmokėjimais jei 
norite. O pei norėtumėt, galima nu
kraustyti j jusųeapielinkę. , Tiktai 
žmonės kurie nori tuojau veikti, lai 
atsišaukia, 

2101 N. Cicero Avė., 
1 blokas į šiaurę nuo 

Armitage Avė.

vakarus nuo

Waukegan 
Lake Avė. 
Road, pas- 
šiaurę iki

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS «r 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 6853

Tel I^fayeH? 8706—8710
Chicago

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

j vieną dieną 
Perkame real estate 

. kontraktus

VERTI $1500. UŽ $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 šm'>- 

mjų ngų. jei kili ne- tų mohair setas, 7 šmotų walnut mie- 
išgydyti, atsilankykit gamo kambario setas, 5 šmotų pus 

Mano pilnas išegzamina- ryčjq setas, 4 šmotų walnut miegrui- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei mio setaR> 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 

--.-.s gydyti, sveikata jums pastatomos liampos, miegruimio pa- 
TJikit pus tikrą specialistą, tiesalas ir paveikslai.
lauš jūsų kur ir kas jums MARMON WAREHOUSE

,PARDAVIMUI soft drink parlor 
lietuvių ir lenkų apgyvento] apielin
kėj. Pigiai, 171(1 N. Ashland Avė.

PARDUODU buČemę, grosernę; 
trokas, ledų mašipa. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu morgi- 
čių. Tel. Pullman 4228.

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

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted st.

Victiry 4898

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

PAKtfAVIJdUI tafernė ir groser- 
nė, kampinė krautuvė prie biznio 
gatvės: Parduosiu todėl, kad neesu 
bučeris. Telephone Virginia 1873.

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

DR. HERZMAN j
— 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. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Boinevard 6488

Mokame

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJ IENOS

173!) So. Halsted St.
Chicago, 111.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir pojpieruojam. Užlai-1
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t. Į

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČI0N1S, Sav.

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

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. Sceley 6065.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė 
Tel. Laafyette 6738-6716

apsnmsiu jus 
sugryš. " 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pasakys po galutino 

I išegzaminavimo — kas jums yra.

'DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackscn* Blv.,

netoli Statę St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. 

Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

; Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1
I pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 2?— 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

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

PARDAVIMUI karčema, labai ge
roj vietoje prie dirbtuvių, svetimtau
čių apgyventa. Nepraleiskite šitą 
progą. Turi būti parduota greitai. 
461 W. 43 St.

For Rent

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOW1TZ 

318 So. Dearborn St.

ANTRIEJI rnorgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną rfie 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Ruorn 820 Central 6260

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

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

‘ SAMPELINIAI rakandai 50% pi- 
įgiau. Metalinės lovos specialumas. 
inatrasai, springsai, visokį rakandai

’ pigiai. ’
, BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6335 So. Ashland Avė.iki 1 po i oooo oo. Asniana Avė.

i. Nedė- Buvus California Sample Furo. Co.

Ateikit tuojau
Gražus 3 ir 4 kambarių 

i metai, 4956-58 Wentworth Avė. Vi
si kambariai dideli ir šviesus.
Čium šildomi. Viskas naujai deko
ruota ir išmalevota, elektra, 

’ transporteri ja.
Matykit

MR. SAWICKY, 
210 W. 50 St.

1 fl. dėl raktų 
Apžiurėkit tuos flatus 

tuojau.

apart-
Pe-

gera

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

III. 80 akrų farma, 54 mylios nuo 
Chicagos, namas, barnė ir tt., kaina 
$12,000, cash' $5000. T61. Austin
3074.

RAKANDAI nauji ir vartoti. 
Duofold setai $95, walnut mieg- 
muimio setas, $79, kaurai, val
gomo kambario setai, pianai, 
vietrolos, išmokėjimais.

GABFlfcLD STORAGE 
5929 So. State St. '

Rėal Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

TAS YRA VERTAS
$500

Atsineškit su savim. Pirkit tie
siai nuo statytojo, 99 ir Morgan, 3 
nauji moderniški bungalow, 5 di
deli kambariai, stikliniai porčiai, 
aržuolo trinias, litas 3.3 y 125, 
$7850, {mokėti $1000, kitus išmokė
jimais. Netoli R. L ir Halsted. K. 
KLOOSTERMAN, bndavotojas, 7945 
Prairie; Stewart 8730.

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

Valandos: 
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 

Nrdčlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų
TELEFONAS CANAL 0464 

•*. — — —... —».i -■w• K*"* *** * """ i

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

Ofisas 
4729 South Ashland Avenue, 2 labos, 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SOHKAEDER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

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

Vakarais nagai sutarti, 
{steigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse

PLUMBINGAS ir namų apšildy
mas. Nereik nieko {mokėti, 2 me
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9384 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 arba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. St. Atsinešk ši skelbimą su savim, 
vakaro, Nedėl. nuc 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 288Q GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
i šildomų boilerių, furnas ir gasinių 

T4D T T TZCŲŲ A DCU A C počių ir taisymas jų. American Stove 
Ulv, J. J. IvvJ V V r\ l\di\Ac Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

tau fD z>TTinfTT>/^ A O ' ___ __ aGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2103 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

Phone Victory 9634.

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

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

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

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

S. OSGOOD, 
2231 D. Division St. 
Te.. Aimitage 1199.

Musical Instruments
_______Muzikoa, Instrumentai

Išpardavimas
BaYgenai

Iš sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai , 

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

$700 grojiklis pianas, gražus, $90 
I3aby Grand pianas, visai nau

jas...................................i............... $225
Visokių Victrolų ....................... $5

Upright piahai, gerų išdirbimų, $20 
Išmokėjimais arba 10% 

pigiau už cash
Tie instrumentai yra visi geri ir 

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

Englewood Piano 
House 

6512 So. Halsted St.

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rūšies iš sandelio, gražus S 
šmotų manogany 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, Įtampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- 
age, klauskit M R. IRVING.

Gruodžio mėnesyj tiktai 
Atsinešk su savim šj skelbimą, mes 

nuleisime jums 10% pigiau 
3 šmotų parloro setas ...............
7 šmotų valgomo kambario se

tas ..........................................
Gasiniai pečiai .............................
Pastatomos liampos ..................

z ii* aukščiau
3 tikri walnut miegruimio setai $65
4 /šmotų walnut miegruimio se

tai .............................................. $119
* $15

$35

$15
$6
$3

Kietoms anglims pečius 
ir daugiau

Krėslai, supamos kėdės, vietrolos, 
radios, pianai, dreseriai ir bufetai.

Schvvarts Bros. 
Storage Co. 
640 E. 61st st.

siuvimui mašinos, de-

TURIME pinigų 2 morgičiams, N. 
arba N. W. side, 4% komiso, 6% 1 
nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair 
Financė Trust, 4528 Lawrence Are , 
Tel. Palisade 6016.

MES TURIME 
i 

savo sandėlio departamente 
10 upright pianų po 
10 fonografų po ... 
Atsišaukite ir

f! SINGER 
monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
daugiau arba išmokėjimais. Atsi- 
neŠkit šj skelbimą gausite 2% pi
giau, 4251 Cottage Grove Avė.

Situation VVanted
Darbo Ieško

JĖŠKAU darko i mainas už timber- 
mane.. Galiu taipgi užimti vargo
nininko vietą. Apsiimu mokinti 
kus piano ir vargonų.

A įsišauk it
PAUL BAKOVITCH, 

P. O. Box 418, 
Divernon, 111.

vai-

■■I

. $27
• $12 

pamatykit

TRAYŠER STORAGE CO.
1538 W. Chicago Avė. 
Vakarais.

atdara

KIMBALL grojikliai pianai, bisk{ 
vartoti, su benčiumi ir voleliais, $85. 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland 
Avė. 1 fl. frontu

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų niot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
luinberdŽiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietį).

F. SELEMONA1ČIA (
504 W. 33rd St., prie Normai Avc. 

Chicago, III.

BARGENAS
Kampinis namas, 62x125, 9 flatai, 

Krautuvė, 2-6 kambarių flatai ir 1 
4 kambarių flatas, pirmos- rųšies sto
vyje, viskas išrenduota, Keewanee ga
ru Šildomas boileris, pirmas morgi
Čius, $81,500, {plaukų į metus $9360, 
tuoj galit užimti krautuvę. Turiu 
parduoti tuojau dėl nesutikimo part
nerių. Veikit greit, namas N. W. 
kampas 59 jr Peoria.

Savininkas,
E. L. POWERS 
Prospect 8851

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

IŠSIMAINO 30 flatų naujas kam
pinis muro namas, 15 flatų po 3*6 
kambarių, 15 flatų po 4 kambarius. 
Mainysiu { mažesnį namą, garadžių, 
gasolino stotj arba Road House.

IŠSIMAINO kampinis bizniavus 
namas su biniu, mainysiu j didesnį 
namą arba garadžių.

Kreipkitės
F. G. LUCAS 
4108 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 8 
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 {mo
kėjimo bile kokį bungalovv arba 2 
flatų namą.
________ i_______________________________

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

KAS ieškot bargenų Marųuette 
Park kolionljoje, štai yra pas mus. 
45x125 lotas- prie Marųuette Road, 
su visais improvementais, apmokė
tas, greitam pardavimui kaina tik 
$3,500.

Lotas ant 69th St. prie Campbell 
Avė. su visais imnrovmentais ap
mokėtas. Kaina $1850.

Kumpas 72nd ir Maplevvood Avė. 
83x125. Įmokėti $8000. Kaina $6500.

Rezidencijos lotas ant Washtenaw 
Avė. arti 70 St. Del greito parda
vimo $1450.

5 kambarių medinis cottage arti 
63rd ir Kedzie Avė., geroj apielinkėj, 
gatvės ištaisytos ir išmokėtos. Kai
na $2500. įnešti $1500, arba mainys 
ant gero loto.

’A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

NAUJAS 19 apartmentų namas, 
pasirinkimas North Side apielinkėj, 
namas* dviejų kampų, 4 krautuvės, 
17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
bungalow, Edgebrook Manor, 400 
akrų farma i Taylor, Wis., 2 lo
tai i Niles Center, 2 lotai North- 
brook, 1 lc__ 
Mainysim į tą ką jus

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinktoj apielinkėj.

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

S. F. KOERNER
4103 Belmont Avė., ‘ Pensacola 9319

vviiicii tūtai nufiif 
lotas 2140 S. Homan Avė. 

turit.

4 FLATŲ BARGENAS 
prie 67 St., netoli Champlaine Avė., 
4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply
tų, ’ . „
$4,000 cash, kaina $17,500. 
BŪT PARDUOTI ŠJ MENESĮ.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. State St. 
Tel. Wentworth 5702

moderniškas, garu šildomas,
----- TURI

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

6409 So. Kedzie Avenue

A...


