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Wilbur nori galingo' 
laivyno

100 darbininkų užberti
kasyklose Kolumbijoje

Kasyklų savininkai atsisako 
tartis dėl taikos su angliakasiais
Prašo kongreso 725 

milionų laivynui
100 darbininkų už 

berti kasyklose

Busimi karai busią jūrėse 
liaujami, reikia tinkamo 
vyno, sako VVilbur

ka-
lai-

sausioWASHINGTONAS,
sekretorius 

VVilbur kreipėsi į atstovų buto 
laivyno komisiją, • prašydamas, 
kad kongresas autorizuotų 725 
milionus dolerių naujų karo lai
vų statymui.

Laivyno sekretorius sako, 
kad busimi karai turėsią būt 
kariaujami vyriausiai karo lai
vais, o todėl Jungtinės Valsty-( 
bes turinčios turėti tinkamą 
laivy’ną. Bendrui ėmus, reikią 
įsitaisyti nemažiau kaip 43 
kreiseriai.

Laivyno

CALIF, Kolumbija, sausio 
11. —• Las (lolondrinas anglies 
kasyklose, netoli nuo čia, dėl 
šafto įdubimo liko užberti dau
giau kaip šimtas darbininkų. 
Jie dirbo 1000 pėdų po'žeme. 
Nors gelbėjimo darbas tuojau 
pradėtas, bet bijoma, kad už
bertųjų nė vienas nebebus gy-

Sicilijoje pasibaigė 
Mafijos byla

117 tos banditų organizacijos 
nariai nutemti ilgiems me
tams kalėjimo

Jankių lakūnai mu 
ša nikaragiečius

Sicili- 
didelė

šio 11. — Jungtinių Valstybių 
laivyno aeroplanas šiandie bom
bardavo iš oro generolo Sandino 
sukilėlių būrį, užkluptą keturias 
mylias į šiaurę nuo Ųuilali, Nu- 
eva Segovia provincijoje. Devy
ni sukilėliai buvo užmušti ir 
trys sužeisti.

Sukilimas Somotillo mieste, 
Chinandegos departamente, la
pų Jungt. Valstybių laivyno ka
reiviu bendrai su nacionaline 
gvardija patremptas.

ROMA, Italija, sausio 11 
Vakar Termini Imerese, 
joje, pagaliau pasibaigė 
paskubusios plėšikų organizaci
jos, Mafia vadinamos, byla, ku
ri traukėsi per tris mėnesius.

Iš viso sugaudytų ir į teismo 
rankas atiduotų buvo 
dilai, priklausiusieji 
bandai, kuri per ištisą 
tę terorizavo Sicilijos
jus. Septyni kaltinamųjų bu
vo paleisti l>e bausmės, bet visi 
kiti nuteisti ilgiems metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o sep
tyni pasmerkti kalėti iki gyvos 
galvos.

154 ban-
Mafijos 

gentkar- 
gyvento-

Suėmė $10,000,000 ver
tės svaigalų per metus

Italija Jugoslavija pra
tęsia draugingumo 

sutartį

Jungtinėmis jūrių policijos, 
muitines ir pakraščių sargybos 
jėgomis, veikiančiomis iš New 
Yorko uosto, per praeitus 1927 
metus buvo suimta daugiau 
kaip 10 milionų dolerių vertės 
svaigiųjų gėrimų, jūrėmis šmu- 
geliuojamų į Jungtines Valsty
bes, 
imti 
rios 
vai,

ROMA, Italija, sausio 11. — 
Italija priėmė Jugoslavijos pra
šymą draugingumo sutartį, kuri 
buvo prieš penkerius metus pa
sirašyta ir kuri baigiasi sausio 
27 dieną, pratęsti ilgesniam 
laikui.

Prašo $10,500,000 vete
ranų ligoninėms

Per tuos metus buvo su- 
keturiasdešimt šeši įvai- 
rųšies kontrabandos lai- 
gabenę bendrai

200,000 ir 1,500,000 
įvairių likerių, degtinės 
koholio.

ta r p 1,- 
kvortų 
ir ai-

\VASHINGTONAS, sausio 
11. — Veteranų biuro direkto
rius Hines kreipėsi į kongresą 
prašydamas paskirti dar $10,- 
500,000 veteranų biuro ligoni
nėms visame krašte.

Kartūnų fabrikai 
skelia algas

nu Dar 15 kūnų išimta 
submarino S-4

iš

sausiuFALL RIVER, Mass
11. — American Printing kom
panija paskelbia, kad jos kartū
nų spaudinimo įmonės pradėsią 
vėli dirbti nuo ateinančio pir
madienio su 10 nuoš. apkarpy
tomis darbininkams algomis. 
Įmonės, kuriose 4 paprastai dir
ba 4,500 darbininkų, buvo per 
keletą savaičių uždarytos.

PR()VINCETOWN, Mass., 
sausio 11. — Iš paskendusio jū
rėse submarino S-4 šiandie na
rai išėmė dar penkioliką žuvu
sių jo įgulos žmonių kūnų. Tuo 
budu viso iki šiol išimta 32 kil
nus.

DU UŽMUŠTI TRAUKINIUI 
UŽGAVUS AUTOMOBILĮ

Jūrių plėšikų siautimas

GIBRALTARAS, sausio 11.— 
Ispanų jūrių plėšikai vakar 
puolė du ispanų Žvejų laivu, 
kurie buvo apiplėšti ir jų tink
lai supiaustyti.
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Jungtinių Valstybių laivyno kareiviai Nikaraguoj, kovoju ten su sukilėliais, generolo San- 
dino vadovaujamais.

Kasyklų savininkai 
atsisako tartis

Atmeta Ohio gubernatoriaus 
kvietimą konferencijon su 
streikininkų vadais

COLUMBUS, Ohio, sausio 11. 
— Ohio minkštosios anglies ka
syklų savininkai pranešė gu
bernatoriui Donahey, kad jie at
sisaką dalyvauti gubernatoriaus 
šaukiamoje konferencijoje tar
tis su streikuojančių anlgiaka- 
sių atstovais dėl streiko baigi
mo.

Savininkai > pareiškia, kad 
pirmykštieji bandymai susitarti 
parodą, jogei angliakasių Uni
ted Mine VVorkers of America 
unija esanti griežtai nusista
čiusi nepriimti mažesnės kaip 
Jacksonvillės kontrakto algos 
($7.50 dienai), todėl tolesni 
pasitarimai esą butų bergždžias 
laiko gaišinimas. Antra vertus, 
sako kasyklų savininkai, nežiū
rint streiko ir unijos vadų pa
stangų sulaikyti darbininkus 
nuo darbo, keli tūkstančiai an
gliakasių jau dirbą Ohio kasy
klose, pagamindami po 500 tūk
stančių tonų anglies per mėne
sį, ir esą patenkinti mažesne al
ga, negu buvus mokama einant 
Jacksonvillės sutartimi. Jei ka
syklų savininkai dabar vėl eitų 
tartis su unijos vadais, tai, gir
di, patys tik sutrukdytų jau 
dirbamą darbą4 Jei tad guber
natorius nęrįs
streikuojantiems angliakasiams, 
tai lai jis patariąs jiems kreip
tis į buvusius savo samdytojus, 
o tieji priimsią juos atgal j ka
syklas dirbi, žinoma, pigesne, 
negu Jacksonvillės, alga.

gera padaryti

Graikai gauna Londone 
$32,500,000 paskolos
LONIX)NAS, sausio 11. — 

Graikų finansų ministeris Ka- 
fandaris padarė sutartį su Lon
dono bankininkų grupe, kurios 
prieky yra Hambros Bank of 
Northern Commeroc, dėl 
milionų svarų (32Vį miliono
dolerių) paskolos iš 6 nuoš. 
Paskola turės būt atmokėta
per keturias dešimtis metų.

KALAMAZOO, Mich., sausio
11. —. Glen Smith, Dowagiac 
miesto tarybos narys, ir H. 
VVelcher, buvo užmušti gele
žinkelio skerskely, Michigan
Central traukiniui užgavus jų cių chemikai daro bandymus 
automobilį.

BERLINAS, sausio 11. — 
Vokiečių Baltijos laivyno vir
šininkas išleido įsakymą, kuriuo 
laivyno oficierų žmonoms už- 
ginama nešioti trumpus plaukus.

Cukrus iŠ oro
FRANKFURTAS, ties Mainu, 

Vokietija, sausio 11. Vokie-

gauti cukrų iš oro.

Trockis atsisakęs 
apleisti Maskvą

LONDONAS, sausio 11. — 
Gauti šiandie Londone nepatvir
tinti pranešimai sako,, kad I/eo- 
nas Trockis, kadaise buvęs vie
nas vyriausių sovietijos vadų, 
bet dabar išmestas iš komunistų 
partijos ir genamas ištremiman, 
atsisakęs klausyti įsakymo aplei
sti Maskva.

Susikirtimas Graikų 
Bulgarų Sienoj

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 11. — Praneša, kad Grai- 
kijos-Bulgarijos sienoj įvykęs 
susikirtimas tarp bulgarų ko- 
mitadžų (partizanų) ir Graiki
jos kareivių. Penki komitadžai 
buaę nukauti, jų tarpe ir parti
zanų vadas Stojanovas. s

Francija ir Kanada pa
sikeis ministeriais

PARYŽIUS, sausio 11. — 
Francija ir Kanada sutarė pa
keisti dabartines savo diploma
tines atstovybes įsteigimu le- 
gacijų viena antros sostinėse. 
Francijos ministeris Kanadai 
gyvens Ottawoje.

Įsakė sunaikinti suimtą 
amuniciją

KIEL, Vokietija, sausio 11.— 
Pustrečio šimto tonų amunici
jos, kuri buvo suimta pakeliui 
iš Halle tariamai j Oslo, Norve
giją, įsakyta sunaikinti.

Penki farmerio šeimos 
nariai žuvo ugny

ELDORADO, Okla., sausio 
11. — Netoli nuo čia praeitą 
naktį sudegė farmerio Crosso 
namai. Ugny žuvo patsai farme- 
rys, jo žmona ir trejetas jų 
vaikų. , .

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

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis, 
daugiausiai žiemių vakųrų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 38’ ir 45Q F. S

šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4:39. Mėnuo teka 10:57 
vakaro.

• %
Smarkus žemės dre 

bėjimas Afrikoje
CAPETOWN, Pietų Afrika, 

sausio 11. Kenjos krašte, 
Britų Rytinėje Afrikoje, vakar 
įvyko smarkus žemės drebėji
mas, kurio daug namų buvo su
griauta ir gadinta.

Netoli nuo Baringo ežero že
mėje pasidarė didelis plyšys, 
devynių mylių ilgumo.

Sovietijos pasaulio 
taikos projektai

Siekia sukurti tarptautinę orga
nizaciją iš Rusijos, Vokieti
jos, Amerikos ir Japonijos

BERLINAS, sausio 1L —Tub 
tarpu kai Jungtinės Valstybės 
ir Francija kalbasi dėl sutar
ties, kuria karas tarp tų dviejų 
valstybių butų padarytas netei- 

Isėtu, sovietų Rusija bando pra
dėti naujas pertraktacijas su 
i Japonija ir Vokietija dėl visiš- 
t ko karų panaikinimo. Rusija 
( nori pritraukti čia dar ir Jun
gtines Valstybes ir, kaip gir-

NEW/ HAVEN, Conn., sausio įdėt, jau pasiuntus į Ameriką 
H, — Vakar vakarą čia buvo savo emisarus privačiai suži- 
areštuoti devyniolika Yale Uni- noli, kaip Jungtinių Valstybių 
versiteto studentų už dalinimą ' valdžia į tą dalyką žiuri, 
darbininkiškų plakatų.

Plakatuose kurie

Studentai areštuoti 
/už unijos rėmimą

Rusija sutinka su Jungtinių

LiberaI klubo išleisti, protestuos valstybės bendra? atsižadėtų ka- 
jama prieš nelemtas darbo sąly- rų, jbet sako, kad toks atsiža- 

kaklaraiščių ir api- dėjimas turi būti paremtas vi- 
į | sišku kariuomenių ir laivynų 

Ne.W Haveną buvo perkeltos iš panaikinimu. Sovietų valdžia 
N,ew Yorko ir čia pradėtos ope- netiki į visuotinės taikos išlai- 

neunijinių kymą nepuolimo paktais, kadan- 
) gi ji nepasitiki kitomis valsty-

gas vietos 
kaklių dirbtuvėse, kurios

ruoti su pagclba 
darbininkų.

* Plakatuose taipjau kaltinami bėms kaipo arbitrais 
vietos laikraščiai dėl sąmoningo kliudoma Rusija. Rusų planas 
nuslėpimo faktų ryšy su uniji- yia sukurti naują pasaulio tai- 
nių kaklaraiščių pramonės dar
bininkų streiku, arba tų faktų 
iškraipymo samdytojų naudai.

kos organizaciją, kurion įeitų 
Rusija, Jungtinės Valstybės, 
Japonija ir Vokietija. /

Planuoją susisiekimą 
orlaiviais tarp Ang

lijos ir Amerikos
LONDONAS, sausio 11. — 

Britų Airship Guarantee kom
panija rengiasi šių metų rude-

Egiptas kovos skėrius 
su aeroplanais

Hearsto apkaltintus 
senatorius išteisino

“Meksikos dokumentai” sufab
rikuoti, — tardomoji komisi
ja reportavo senatui

•VVASHINGTONAS, sausio 
11. Senato komisija, kuri ty
rinėjo Hearsto laikraščių pa
skelbtus “Meksikos dokumen
tus”, parodančius, kad Meksi
kos prezidentas Calles buk da
vęs $1,215,000 keturiems Jung
tinių Valstybių senatoriams pa
pirkti, baigusi savo darbą šian
die pranešė senatui, kad ji su
radus, jogei tie dokumentai 
l>e jokios abejonės buvo netik
ri, bet klastingai sufabrikuoti. 
Komisija neradus nė krislo tei
sybės įtarime, kad bet kuris 
senatorių butų gavęs iš 
kos pinigų, arba bent 
butų gavęs pasiūlymą 
kamųjų.

Senato komisija savo
Šime sako, kad jai dar nepavy
kę susekti, kas buvo tų “doku
mentų” fabrikuoto jas, bet ji 
nepaliausianti dirbus, ligi padir
bėjas ar padirbėjai bus surastu

[Hearstas, kuris kalbamus 
“Meksikos dokumentus” buvo 
pirkęs iš kažin kokio šantažis
to Miguelio A vilos, juos paskel
bdamas nutylėjo vardus tų se
natorių, kurie turėję gauti iš 
Meksikos valdžios daugiau kaip 
milionų dolerių paperkamųjų, 
bet senato komisijos pašauktas 
kvotai pasakė, kad tie senato
riai buvę Borah, LaFollette, 
Norris ir Heflin.]

Meksi- 
iš tolo 
pa per

prane-

Studentai bombardavo 
profesorių smirdan

čiomis bombomis
PARYŽIUS, sausio 11.

Francijos Kolegijos studentai 
vakar puolė salę, kurioj profe
sorius Loth laikė paskaitą apie 
Glozelio atradimus, ir numetė 
keletą sihirdančių bombų. Tru- 
kšmadariams suvaldyti buvo pa
šaukta policija.

KAIRAS, Egiptas, sausio 
— Kadangi Egipto-Sudano 
nos srityse užtikta milžiniški 
skėrių veisimosi plotai, vyriau- 

1 užplūdę 
pavasarį skėriai nesunaikintų 
Egipte javų, siunčia naikina
mąją ekspediciją. Siunčiami au
tomobiliai su daugybe tam tik
rų nuodų ir ąeroplanai skė
riams naikinti.

nį pradėti reguliarų susisieki- bijodama, kad
mą orlaiviais tari) Anglijos, 
Kanados, ir Jungtinių Valsty
bių. Tos kompanijos galva, ko- 
mandorius Burney, dabar iške
liauja į Jungtines Valstybes pa
daryti reikiamų tam sutarimų 
ir prirengimų.

Sovietų žvalgyba su
ėmė “caraitj”

KOZMODEMJANSKAS, S. S. 
S. R., sausio 11. — Sovietų po
litinė policija suėmė jauną, 
23 metų amžiaus, vyriuką, Ale
ksandrą Saviną, kurs dėjosi 
esųk caraitis Aleksiejus, buvu
sio caro Nikalojaus II sūnūs.

Pasak politinės jx>licijos, Sa
vinas, persirengęs vienuole, 
vaikščiojęs po miestelius ir kai
mus ir prašinėjęs pagalbos. Vie
nas vietos popas palaikęs jį 
kaip tikrą ’caraįtį ir aprūpinęs 
jį pinigais, liet čia netrukus 
,‘caraitis” buvo suimtas.

švedų riksdagas nusirinko

STOKHOLMAS, Švedija, sau
sio 11. - - Šiandie susirinko Šve
dijos parlamentas, kurs su didė
lėmis iškilmėmis buvo kara
liaus Gustavo tidarytas.

............... .. ■

Rašytojas Hardy mirė
DORCHESTER, Angliju, sau

sio 11. — Mirė žymus anglų 
rašytojas Thomas Hardy, 87 
metų amžiaus.

sic-

’ $25,000,000 naujiems 
valdžios triobėsiams
WASHINGTONAS, sausio 

11. — Kongresas priėmė bilių, 
kuriuo paskiriama 25 milionai 
dolerių nupirkti privačias nuo
savybes ties Pennsylvania Ave- 
nue, tarp kapitoliaus ir iždo rū
mų, kad galėjus pastatyti ten 
reikiamiems valdžios trobe
siams. x

Kariuomenė taksikebų 
streikui likviduoti

LISABONAS, Portugalija, 
sausio 11. — Karo ministerija 
mobilizavo kariuomenės rezer
vas kilusiam Lisabone taksike
bų šoferių streikui patrempti.

PHILADELPHIA, Pa., sausio 
11. — Gaisre, kurs sunaikino 
čia vienus namus ties Haines ir 
Morton gatvėmis, du vaikai su
degė, o keturi kiti skaudžiai 
apdegė.

VVASHINGTONAS, sausio 
11. — Senate\ntra diena eina 
ginčai tarifo sutnažinimo klau
simu.

N. Y. miesto išlaidos 
per metus $1,080,- 

135,260
NEW YORKAS, sausio 11.

Ne\v Yorko miesto valdžios iš
laidos 1927 metais buvo dau
giau kaip vienas bilionas dole
rių, būtent $1,080,135,260, Tai 
yra tiek pat, kiek išleido Itali
jos krašto valdžia valstybės ad
ministracijos reikalams.

Airių prezidentas plau
kia į Ameriką

LONDONAS, sausio 11. — 
VVilliam 

garlaiviu 
iš South-

Cosgrave 
Homeric 
amptono 
bes.

išplaukė 
į Jungtines Valsty-

SUĖMĖ VALDININKĄ DEL 
PASISAVINIMO $10,000

ORI), Neb., sfiusio 11. •— Lafe 
Pąist, Valley kauntės 
kas, tapo areštuotas, 
mas dėl pasiglemžimo $10,000
valdžios pinigų. Paist prisipaži
no kaltas.

iždiftin- 
kaltina-

Bažnyčios “skaiskrėpėris”

NEW YORKAS, sausio 11.
Presbitorijonų bažnyčia staty
sis Central West parke 16-os 
aukštų apartmentų trobesį, ku
rio žemutiniame aukšte bus 
pati bažnyčia, o visi kiti auk s 
tai išnuomojami kaip apartmen 
tai.
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KORESPONDENCIJOS
“Jau antra savaitė, kaip pa

siunčiau J. Bekampio vardu, 
kaipo sekretoriaus A. C. W of 
A. 54 lokalo, čekį ant 49 dole
rių ir 77 centų, kurie priklau-

kunui aukų. Prispirtas prie 
sienos p. Paukštys visgi turė
jo atsiskaityti.

—Komisija.

Brooklyn, N. Y.
Paaiškinimas Amalgameitų 54 

skyriaus Komisijos perėmi
mui iš “Laisvės” J. Perkūno 
pinigų.

Mes savo užduotį jau atli
kom: perėmėme iš “Laisvės” 
$416.40 centų (tiek jie mums 
davė) ir perdavėme Amalga
meitų 54 skyriui, kaipo dabar
tiniam J. Perkūno turto globė
jui. Tai, rodosi, ir viskas. Bet 
kuomet kilo skandalas dėl su- 
aukautų ]x?r “Laisvę“ J. Per
kūnui pinigų, tai mes laikome 
sau už pareigą apie tai paaiš
kinti visuomenei, o labiausia 
tiems,, kurie yra aukavę per 
“Laisvę“ drg. Perkūno sušelpi- 
mui. Turėdama prieš save 
faktus, lai visuomenė spren
džia, kur yra teisybė.

Rugsėjo 28 d., 1927 m. Amal
gameitų 54 skyriaus"mėnesinia
me susirinkime J. Perkūnas, 
per gsavo atstovą S. Indrulį, 
kreipėsi susi rink iman, prašy
damas, idant Amalgameitų 54 
skyrius pasiliktų jo pinigų glo
bėju ir perimtų iš “Laisvės” 
jo turtą. Susirinkimas Perkū
no prašymą priėmė ir išrinko 
S. Indrulį ir A. Bubnį į komi
siją perėmimui iš “Laisvės" to 
turto (apie tai buvo rašyta ir 
skyriaus oficialio koresponden
to “Laisvėje” ir “Darbe“). Per
ėmimas iš “Laisvės“ Perkūnai 
priklausančių pinigų tęsėsi ga
na ilgai. Priežastis buvo ta, 
kad drg. Perkūnas, būdamas 
labai sunkioje ligoje, ilgai ne
galėjo prirengti laišką (paliu
dymą (, su kuriuo mes galėjome 
gauti iš “Laisvės” jo pinigus.

Gavę reikalingą paliudymą, 
1 d. lapkričio pranešėm 54 
skyriaus Pildomajai Tarybai, 
kad jau dabar reikia perimti 
iš “Laisvės” tą Perkūno turtą. 
Pildomoji Taryba ant to suti
ko ir dar pririnko į komisiją 
vieną narį, F. Vaitukaitį, ku
rio ir Perkūnas į tą komisiją 
pageidavo.

Ant rytojaus, t. y. 2 d. lap
kričio, mes telefonavome į 
“Laisvės” ofisą prašydami, kad 
pašauktų V. Paukštį prie tele
fono ir pasakėm, kad mes tu
rime reikalą su J. Perkūno pi
nigais, kuriuos Paukštys iš 
banko išėmė. Po keliu minutu 
mums atsako, jog Paukštis, 
esąs jau išėjęs. Tuo tarpu 
ant telefono ėmė kalbėti L’n- 
džius, “Laisvės” kasierius. 
Mums paaiškinus visą reikalą, 
l’ndžius mums liepė kreiptis 
prie “Laisvės“ administrato
riaus Buknio, bet, girdi, dabar 
ofise nėra nei Buknio.

Kitą dieną vėl mes telefo- 
nuojam į “Laisvę“ ir vėl rei
kalaujam Paukščio, bet taip pat 
gaunam atsakymą, kad Paukš
čio ant telefono negalime gaut, 
tečiaus gauname Buknį. Mums 
perstačius jam visą dalyką, t. 
y., kad mes norime perimti iš 
“Laisvės“ Perkūno $400, kaipo 
jo turtą, taipgi nuošimtį ir vi
sas aukas, kiek į “Laisvę“ y-

ra prisiųsta jo suėelpimui, Buk- 
nys atsalko: “Jeigu norite gau
ti tuos pinigus, tai nueikite pas 
Levandauską ir gaukite nuo jo 
paliudymą, tuomet mes jum 
išmokėsime.”

Mums atsakius, kad mes su 
Levandausku nieko neturim, o 
tik su “Laisve,’* tuomet Buk- 
nys liepė mums bile kada at
eiti į “Laisvės” ofisą ir pini
gai, .girdi, bus gatavi — galė
site pasiimti.

Tada mes pasitarėm ir nu
sprendėm eiti į “Laisvės” ofi
są 7 d. lapkričio ir ant greitų
jų pranešėm “Laisvės” ofisan, 
kad tą dieną ateisime perimti 
tuos pinigus. Nuėjus mums į 
“laisvę” ir perdavus visus rei
kalingus dokumentus, ofiso dar
bininkė padavė mums čekį ant 
$408.40 paaiškindama, kad lai 
yra $400 suma ir $8.40 nuošim
čio.. Priėmus mums tą čekį ir 
pasirašius ant bilos, mes pa
reiškėme, kad juk yra ir au
kų* dėl drg. J. Perkūno prisiųs
tų į “Laisvę,“ kurios taip pat, 
su lyg Perkūno prašymu, turi 
būt perduotos Amalgameitų 
54-ta m skyriui. Tuomet toji 
darbininkė lyg susimaišė ir sa
ko: “Aš eisiu paklausti.” Su
grįžus ji pasakė, kad yra viso 
8 doleriai ir ji parašius 8 do
lerių čekį mums padavė. Tuo
met mes ir vėl sakome, kad 
mums rodosi, jog “Laisvėje” 
Perkūnui aukų yra daug dau
giau, negu aštuoni dol. Toji o- 
fiso darbininkė pažiurėjus į vie
nas knygas, į 'kitas, sakosi dar 
eis kartą paklausti, ir matomai 
ji buvo nuėjus į redakcijos šta- 
.bą, kur be abejonės ir V. Pauk
štys Ikaipo redaktorius buvo. 
Sugrįžus ji mums pareiškia, kad 
daugiau Perkūnui aukų nėra, 
kaip tik tie 8 doleriai ir pridū
rė, jog mes klaidą turime.

Gavę iš “Laisvės” viso $416.- 
40, 8 d. lapkričio perdavėme 
Amalgameitų 54-to skyriaus 
Pildomajai Tarybai.

Lapkričio 23 d. įvykus pri
puolamam Amalgameitų 54 
skyriaus mėnesiniam susirin
kimui mes išdavėme raportą ir 
komisijos narys A. Bubnys sa
vo raporte pažymėjo, kad jis 
kiek laiko atgal matęs “Lais
vėje“ mažom raidėm tarpe ap
garsinimų paskelbta Perkūnui 
aukų, kur buvo pažymėta daug 
daugiau, negu 8 doleriai, bet 
kiek tikrai ten buvo paskelbta, 
Bubnys sako gerai nepamenąs. 
Po raportui kilo diskusijos ir 
po diskusijų, susirinkimas pa
liko tą pačią komisiją, kad at
sišauktų per laikraščius į tas 
draugijas bei pavienius, kurie 
yra aukavę per “Laisvę” drg. 
J. Perkūno sušelpimui. Atsi
šaukimo reikalas yra toks, kad 
sužinojus, kiek “Laisvė” turi 
Perkūnui aukų.

Į antrą dieną po šiam kriau
čių susirinkimui V. Paukštys 
“Laisvėje” 25 d. lapkričio vie
tinėse žiniose štai ką paskel
bia:

so J. Perkūnui, kaip kad bu
vau “Laisvėje” paskelbęs apy
skaitą, i< iki šiol nei laiškas 
sugrįžo, nei Bekampis gavo.

“Kas yra, kad kriaučių raš
tinėj toki apsireiškimai daro
si?”

Iki šiol nuo V. Paukščio joks 
laiškas, nei čekis į kriaučių o- 
fisą neatėjo ir matyt, kad 
Paukštys tuomi nori “gudriai” 
nešvarią rolę sulošti. Žinoma, 
kad p. Paukštys dabar veikiau
sia jau priduos Amalgameitų 
54 skyriui tas J. Perkūnui su
dėtas aukas, nes kitos išeities 
jam neliko. • t,

Tad dabar mes manom, jog 
iš drg. Perkūno laiško “Lais
vės” kasieriui, tilpusio “Kelei
vio“ No. 47 (kuris buvo ir 
“Laisvei” priduotas ir prašyta 
patalpinti, bet netalpino) ir iš 
šio musų paaiškinimo, visuome
nei bus suprantama gir aišku, 
kaip su drg. Perkūno zopostu 
buvo ir tegul visuomene spren
džia apie kažkurių žmonių są
žinę.

Dabar mes prašome tų drau
gijų ar pavienių žmonių, kurie 
esate aukavę per “Laisvę” su
šelpimui drg. J. Perkūno, pra
neškite per laikraštį kiek kas 
aukavote. Jeigu kas nenorite 
per laikraštį rašyti, tai praneš
kite. laišku žemiau nurodytu 
antrašu. Už pranešimą mes 
busim labai dėkingi.

Taip pilt mes atsišaukiame 
į Amerikos lietuvių plačią vi
suomenę, idant kas kiek išga
li sušelptų drg. Perkūną esant 
sunkioje ligoje. Drg. J. Per
kūnas būdamas sveiku dirbo su 
mumis, skynė šviesos kelią 
darbininkams į geresnę ateitį, 
tad ir dabarz,turime mes neuž
miršti jį esant sunkioje padė
tyje.

Aukas gali siųsti šiuo adre
su : A. C. W. of A. 54 local, 
11 Arion PI., Brooklyn, N. Y. 
Aukos užtikrinančiai pasieks 
savo tikslą, nes kiekvienas 
centas eis per Unijos knygas 
ir bus perduotas drg. J. Perkū
nui.

Amalgameitų 54 skyriaus ko
misija perėmimui iš “Laisvės” 
J. Perkūno pinigų:

A. Bubnys,
S. Indrulis.

P. S. Meldžiame ir kitų laik
raščių perspausdinti šį paaiški
nimą.

Norintiems aplankyt dng. J. 
Perkūną, paduodame jp antra
šą:

J. Perkūnas, Neurological 
Hospital, Ward F 2, Welfare 
Island, New York City, N. Y.

Kelrodis: Paimti Trečos Av. 
Eleveiterį ir važiuoti iki van
denio. Ten fėrė perkels ant mi
nimos salos.

Iš “Laisvės” gauta dar $49.77 
Perkūnui aukų.

Parašius šį pranešimą, iš 
“Laisvės“ gauta dar $49.77 Per-

Kenosha, Wis
KupreiŠio prakalbos ir kitos 

žinios.

Mat Kupreišiui 
Rusijoje apie 

tad teko nuo- 
visą rusiškąjį

Sausio 2 d. čia buvo atvykęs 
nesenai iš Rusijos sugryžęs A. 
Kupreišis papasakoti mums 
tai, ką jis matė būdamas Ru
sijoje. Prakalbos įvyko Ger- 
man American Home. Kadan
gi oras buvo labai šaltas, tai 
publikos buvo nedaugiausia —- 
apie 150 žmonių. A Kupreišio 
pasakojimas apie Rusijos rojų 
buvo gana įdomus ir visi klau
sėsi su atida, 
teko išgyventi 
dvejetą me|ų, 
dugniai patirti
rojų. Tarp kitko jis pareiškė, 
kad Rusijoje darbininko gyve
nimas yra daug sunkesnis, ne
gu bile kurioje kitoje šalyje.

Po prakalbų buvo duodami 
klausimai, į kukiuos kalbėtojas 
atsakinėjo labai gerai. Visi 
prakalba buvo patenkinti, išė
mus vieną Trockio patroną, 
kuris save vadina “gaidžių fi
losofu.” Jis bandė "statyti 
klausimus, bet publikai parei
kalavus, tas gaidukas turėjo 
nurimti. Tuo prakalbos ir už
sibaigė.

Prakalbų surengimui pasi
darbavo šie asmenys: J. Kas
paras, K. Brazevičius, F. Jan
kauskas, F. Povilinskis, J. 
Martin ir J. Pabarška.

Prakalbos pavyko vidutiniai. 
Daugiau tokių prakalbų ir tuo
met Trockio patronai turėtų 
prikąsti liežuvius ir sustoti 
nekus tauziję apie Rusijos ro- 
JU-

Toko patirti, kad K. Brazevi- 
čius r J. Martin; pbu Kenosha 
biznieriai, vienas čeverykų tai
sytojas, o kitas realestatinin- 
kas, yra pasiryžę “Naujienų”

konteste laimėti po gražų au
tomobilių. Gerai, vyrai, dirb
kite, o turėsite po naują auto
mobilių. O ir visi kenoshiečiai 
piaisidžiaiugs jusų gero darbo 
vaisiais.

Scotville, Mich
Nelaimė. — Lietuvis nuteistas 

už munšainą.

muose, nors jie liudijo, kad 
jie pirkę degtinę jai matant. 
Be to Petras Butas liudijo, kad 
Vizgandis kalbinęs i į teisma- 
buty ir siūlęs $100—$200, kad 
jis neitų prieš jį liudyti. Viz
gandis jokio advokato neturė
jo. Vizgandis buvo šerifo are
štuotas pradžioj gruodžio mėn., 
bet užsistačius $500 kaucijos, 
buvo iki teismo paliuosuotas.

—Joker.

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
“BAYER ASPIRIN”

Vartokii be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

sMusų draugą Joną Razinską 
patiko skaudi nelaimė. Beku- 
liant binzus per skubėjimą jis 
įkišę į mašiną ranką. Ranka 
liko sutrinta. Razinskas ilgą 
laiką negalės drbti.

Jonas Razinskas priklauso 
prie Scottvillės Lietuvių Ūki
ninkų Draugijos.

Circuit teisme jury rado kal
tais už pardavinėjimą munšai- 
no Benediktą Vizgandį iš Per- 
re Marąuctte ir Harry Kukelą 
iš Ludingtono. Abu juos tei
sėjas Cutler nuteisė nuo šešių 
mėnesių iki vienų metų Jack- 
son kalėjiman ir dar užsimo
kėti po $200 teismo lėšų. Tei
sėjas dar išbarė abu nuteis
tuosius, kad jie, reikalavo jury 
bylos nagrinėjimo, kas pridarė 
didelių iškaščių pavietui — 
nuo $400 iki $500.

Benediktą Vizgandį išdavė 
du lietuviai broliai Jonas ir 
Petras Butai, kurie kartu su 
Tranam Bayers liudijo, kad jie 
gruodžio 8 d. iš Vizgando jo 
namuose pirkę kvortą degti
nes. Vizgandis to kaltinimo 
užsiginė. Jo žmona gi liudijo, 
kad tų trijų vyrų visai nepa- 
žystanti ir nemačiusi savo na-

FINGER ATTACHMENT
Patarnaus ypatai 
surinkti išplautus 
bliudus nuo plati- < 
narnos mašinos . 
Dėvėk ant varto- ■ 
jamo piršto kabi- >1 
nukų; reikia dė- 
vėt ant dešinės
rankos trečio piršto, Kilnoja vienų 
ar dagiau bliudų, nuo daikto ant ku
rio išslenka. — Piršto kabinukai ge
ri tiems ka dirba koteliuose, restau- 
ranuose, kliubuose, popierių rinkė
jams, spaustuvių spųudintpjams ir 
tt. Agentai gauna 40%. Pnsiųsk 25c. 
gausi piršto kabinuką. M. Dovidaitis 
617 N. lOth St., Philadelphia, Pa,

Vyrai! Jus Galit 
Būt Išgydyti

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

B AVĖ R
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Healing
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina St., Chicago. III.

Ar Jus Žinote
Kad kiekvienas pasažierius ant 
musų laivų turi privatiškų už
daromų kambarj. Jei jus ma
note važiuoti

. LIETUVON
tegul musų geras agentas pasa
ko jums apie gerų maistų, pui
kų patarnavimų ant musų di
delių, greitų ir patogių laivų

White Star Line 
Red Štai* Line

INTERNATIONAL MERCAN- 
T1LE MARINE CO.

127 So. State St. 
Chicago. III.

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negauna t tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritįs
Dantų gėlimo
Neuralgia

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

W. F. SEVERĄ CO. — ‘
16 METŲ SENA.

šiais metais sukanka 46-ti metai 
nuo to laiko kaip W. F. Severą kom- 
panija iš Cedar Rapids, lowa pradė
jo išdirbinėti gerai žinomas įvairias 
namų gyduoles. Tos gyduoles buVo 
skelbiamos Naujienose jau nuo 1914 
metų ir lietuviai su jomis yra pu
sėtinai apsipažinę.

Severą produktai šiandie yra labai 
išsiplatinę ir parduodami geresnėse 
vaistynėse visur kur. Tai yra pa
sekmė bandymų pritaikinti medici
nos mokslo praktikoje. Per beveik 
pusšimti metų W. F. Severą kompa
nija darė pastangų pritaikinti medi
cinos mokslą savo gyduolėse delei 
žmonių labo. Ir tos gyduoles yra 
pasidaliusios popuiiariškos visose 
Jungtinėse Valstijose.

Seyera kompanija visados atkrei
pė dornę i ateivius gyvenančius šioj 
šalyj. Savo skelbimais jie dau
giausia kreipdavosi ir kreipiasi j 
ateivius, ir tai daroma ne tik dėlto, 
kad sukėlus jų interesą ir padidinus 
marketą savo produktams, bet, kad 
davus tiems žmonėms gerų patari
mu naudingų kasdieniniame gyveni- 
me. •

Pavyzdin, Severą Kompanija kas 
metą spaudina kalendorių — alma- 
nakų, ir šiais metais yra išleista lie
tuviu kalboje pamokinimai kaip iš
siimti rielietiškas popieras. šias 

! - galima gauti kiekvienoje 
vai Imcjc lietuvių ar anglų kalboje.

Ar Jūsų Liežuvis 
Apsivėlęs Iš 

Ryto?
Apsivėlęs liežuvis yra pavojingas ženklas t 

Yra tikras ženklas virškinimo oraanu suiri
mo, kurie vedu prie daugelio rųftių pavojin
gų ligų. Ir tai yra tikras ženklas, kad jums 
rė kia Tanlac. Siw geros ir atsakančios gy
duolės yra pagelbėjusios tūkstančiams, ku 
rlų sveikata buvo visai suirusi nuo skilvio 
ir žarnų trobelių - kurie buvo bandę "vis- 
ką” ir nieką nei •Mireibėjo ir buvo nuutoję 
viltie*.

Skaitykit ką Mr. Walter J. Frlsble, 210H 
Ashland Avė., Detroit, Mich., sako: šešis 
metus us kentėjau nuo .skilvio trubelių ir 
mano apetitas buvo visai dingęs. Tanlac išw 
tikro man gerai pagelbėjo! Dabar mano vi
durių virškinimas yra taip geras, kad aš ga
lių valgyti bile kg. Aš niekuomet nesergu 
slogomis — Tanlac užlaiko mano tokioje gū
roj* sveikatoje.”

Tas ai>sivelęs liežuvis parodo Jums, kodėl 
nuo menko dalyko jus tuojau pavargstate; 
kodėl jums skauda viduriai, turit gusų, 
rugštumų. svaigstate. Pamatysit kaip pir
mutinis butelis Tanlac jums pagelbės.

Tanlac yra padarytos iš šaknų, Žievių ir 
Žiedų — gamtinių gyduolių dėl sergančių. 
Nuaipirkit buteli nuo savo vaistininko šian
die. Jūsų pinigai bus grųžinoml, jeigu ne
pagelbės.

Tanlac
^IMIUJON BOT UIS J ŪSE D

VANAGO 
PLUNKSNA

e I *

Daili linksmų dainų 

knygelė

Kiekvienas gali skaityti

Kiekvienas gali suprasti
Kiekvienas gali dainuoti!

Liko tik mažas skaitlius

' Kaina su prisiuntimu

30 centų

'( Rašyk: t

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St.

, Chicago, 111.

914 Pegerin- 
tos 606 ir 
D r. R o s s 
specialis Lu- 
escide gydy
mas.

r. B. M Ross 
Specialistas

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

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastų skilvį, širdies plaki
mų, svaiguli, galvos skaudėjimų, 
nugaros skaudėjimų, prastų at
minti, prastų kraujų, jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. Laike 
{•askutinių trisdešimties metų, 
Ir. 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, uasitarkit su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

DR. B. M. ROSS
• 35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Buildlng

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedaliomis nuo 10 ry
to iki 1 po piet. PanedClyj, pe
rėjoj ir Subatoj nuo 10 ryto iki 
8 valandai yakare.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi divana.

INDUSTRIJOS

Garsinkitės Naujienose

Ir Vėl
DIDŽIAUSIA SENSACIJA AMERIKOS

DIDŽIOSIOS
Ir vėl, Chevrolet yra auto
mobilius, kuris toli viršija 
visų pigiosios rųšies karus 
markete ir kuris konstatuo
ja didžiausią veiklumą di
džiausios 
jos!
Jis dabar 
nis negu 
pagerinimų veikime, gražu
me, saugume — Didesnis ir 
Geresnis Chevrolet pažymi 
erą išsivystymo patogumų 
transportacijoj pigia kaina. 
Inžinas yra pagerintas valve- 
in-head 
“invar 
hydro -

Amerikos industri-

yra 4 coliais ilges- 
pirmiau, turi daug

girai ... grybinio typo valve 
tappets ... A€ aliejaus Rite
ris ir AC oro valytojas.
Vismae kare panašus pageri
nimai yra padalyti — ketu
rių colių ilgesnis wheelbase 
ir naujas semi-elliptic shock 
absorber springsai, keturių 
ratų brekiai ir grflžus naujas 
Fisher “Body” naujos Duco 
spalvos.
Atsilankykit! Apžiurėkit ir 
0asivažinėkit tame puikiame 
kare. Pabandykit greitumą, 
greitą pradėjimą, vienodumą 
ii’ jėgų — ir kaip tūkstančiai 
kitų jus pripažinsite, kad tai 
yra pasaulio patogiausis pi
gių kainų automobilius.

KAINOS 
ATPIGINTOS

Coach ............ $585
Roadstcr ......  $ 195
Touring ...... $495
Coupe .......... $595
4 Door Sedan $675 
Sport Cahriolet $665
I Triperiai

Landau ......  $715
\'l Tono T rokas

z (Tik chassis) $375
1 Tono Trokas

(chasis tiktai) $495 
Visos kainos f. o.

b. Michigan

išžiuros su alloy 
strut” pistonais... 
laminated comshaft

Chevrolet turi lietuviu departamentu. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus Chevrolet 
vertelgas. reikalaukit lietuvio pardavėjo

Atlankykit arčiaus} Chevrolet Vertelgą
■ IK 

SOUTH 
Clrmo BVos. & Sheeta Motor Co. 

66>12 Cottage Grove Avenue 
Suporior Motor Sales 
6043 S. Hahted* Street

S. & M. Chevrolet Company 
8622 Commercial Avenue 
Vanderplocg & Rietveld 
South Holland, IlUnole 

Warme Motore, Ine. 
Chicago Heighte, Illinoia 

Young & Hoffman 
1709-11 W. 95th Street 

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė. 

Summlt, Illinois
Ashland Avenue Motor Sales 

5486-42 S. Ashland Avė. 
Darron Mauloff Chev. Sales 

.2830-43 Wcst *11116 St. 
Uautnan Chevrolet Sales 

8516-20 Archer Avė.

Cnlcy Broth?rt* 
10638 S. Mlchlgran Avenue 

F. L. Crawford Motor Sales 
0321 Cottage Grove Avė.

Ducy Chevrolet Co. 
4741 Got tau e Grove Avė. 

Spooner Motor Salea 
Harvey, Illinois

McManus Motor Salea 
6711 S. Western Avė. 

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2284 S. Michigan AvenUe

Nieburgcr Chevrolet Company 
7744 Stony lalanti Avenue 

A. J. Osterbcek Motor Co. 
7641 S. Halsted Street

NOKTU 
Milwaukee Avė. Motor Salos 

2604 Milwaukoc Avenue 
812 Diversey l’arkvvay 
Nclson Chevrolet Sales
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Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, ketvirtadieniais

dimo principo pagrindu, šitai 
minčiai pritarė ir Lenkijos so
cialistu atstovai. •

Nuo Lietuvos socialdemokra
tų partijos dalyvavo konferen
cijoje Kairys ir Epšteinas.

---- ,-------
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Sausio 12, 1928 Eilinis No. 234
L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4188 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Saistei! 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.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
G829 (Dalumet Avė., Chicago, III.

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

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

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

Knygius — A. Viiis, 2241 N. Weat- 
ern Avė., Chicago, UI.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md.
•"S-g-'-US-'-'--------------■------------------------- - J------- L_____________J.IJJ.LJ--------  ------- į.. .'SB»

Fašistų pučo su
kaktuvės

Apie metin'es Lietuvos per
versmo sukaktuves Kauno 
“Socialdemokratas”, po antgal- 
viu “Gruodžio 17 metinės”, ra
šo:

Metams praslinkus, gruodžio 
17 dienos perversmas kai kurių 
politinių grupių visai kitaip į- 
vertinamas, nei pernai. Prieš 
metus kiek rašyta ir kiek tikin
ta, kad vienintelė priežastis, 
kurios dėliai esąs įvykęs per-, 
versmas buvusi kairiosios vy
riausybės vedamoji krašto bol- 
ševizacija ir polonizacija, šian
dien, metams praslinkus, nei 
“Lietuvis”, nei “Rytas” šitų 
baisių dalykų visai nemini. 
Vadinasi, ne bolševizacija ir ne 
polonizacija buvo tikrąja per* 
versmo priežastimi. Mums tat 
iš karto buvo aišku, kad prie* 
šingos dembkratijai politinės 
grupės, pašventinusios pervers* 
nuvytą, tik prisidengė baisiaiš 
bolševizacijos ir |>olon i žarijos 
obalsiais, kad tikrosios pervers
mo priežastys gludi visai kur 
kitur. Mums, sočiui demokra
tams, musų pasaulėžiūra ir gal
vojimo budai iš karto pasakė 
tikrąsias perversmo priežastis. 
— jų ir šiandien mes laikomės.

Turime minėti ■ ir kitą įsta
bų dalyką, kad metams praslin
kus “nubluko rožės ir nuvyto 
gėlės”, štai “Rytas” prieš me
tus džiūgavęs, drąsiai purvais 
svaidęs savo priešininkus iš kai
rės, šiandien kalba apie taik 
kad “Gerasis Dievas yra tei* 
singas: vienus jis baudžia nu
eidamas, o kitus grįždamas”. 
Mes suprantame, kad šitie že
maičių priežodžio žodžiai ne 
mums, soc. dem. taikomi, jie 
taikomi buvusios po gruodžio 
perversmo . koalicijos “be sąly
gų” bendrams. Mes supranta
me, kad vieni tos koalicijos da
lyviai jau nubausti “nueinant”, 
gi kitus jis baus “grįždamas”. 
Prie nuėjusių ar tik nepriklau
sys tie-, kurie šiandien tyliu 
balsu iš “Ryto” šneka.

Minint gruodžio 17 d. per
versmo sukaktuves, tektų nuo
sekliai ir nuodugniai įvertinti 
musų krašto vidaus būklė ir į- 
sižiurėti i tuos klausimus, kuri^ 
iškilo ir iškils, santykiiiojant 
Lietuvai su kitais kraštais. 
Kiekvienas musų skaitytojas 
susikaupęs ties vidaus ir už
sienio gyvenimo klausimais 
pats suras visas tas skaudžias 
nelaimes, kurias atnešė praėju
sieji metai. Mes pasitikime, 
kad ir be musų pagalbos musų 
skaitytojai sugebės tinkamai 
ir kritingai tą padėti įvertinti.

Iš savo pusės mums tik tiek 
tektų pridėti, kad praėjusiųjų 
metų Lietuvos vidaus ir užsie-

nio politika buvo nesuderinta 
su visos Lietuvos piliečių dau
gumos siekimais.

Kvašistiškas prasi
manymas

šiaurės rytų Europos socia
listų konferencija atkreipė į 
save ir stambiųjų buržuazinių 
laikraščių dėmesį. Ji, pav. buvo 
aprašyta Londono dienraštyje 
“Times”.

Mūsiškių kvašistiį “Vienybė”, 
pakartodama tas žinias, neiš
kenčia savo pripratimu nepame
lavus. Socialistų konferencija 
pažymėjo, kad Genevoje Vil
niaus klausimas nebuvo išriš
tas, tai kvašistų organas prie 
to deda pastebėj imą:

“ ‘Naujienos’ su ‘Keleiviu’ 
Amerikoje tvirtina, kad klau
simas jau išrištas ir Volde
maras ‘pralaimėjęs’ Vilnių”.
Tuo gi tarpu nei “Naujieno

se”, nei “Keleivyje” apie Vil
niaus klausimo išrišimą nebuvo 
neužsiminta. Buvo kaip tik 
priešingai nurodyta, kad Volde
maras sutiko panaikinti karo 
padėtį tarp Lietuvos ir Lenki
jos, nežiūrint to, kad Vilniaus 
klausimas tapo atidėtas į šalį. 
Tame ir yra Voldemaro pralai
mėjimas, kad jisai buvo pri
verstas nusilenkti Lenkijos rei
kalavimui, atsisakant statyti 
prieš jį Lietuvos reikalavimus 
dėl Vilniaus.

f —-----——- —

Svarbi tarptautinė 
socialistų kon

ferencija 
/

Gruodžio tn. 18 ir 19 dd. įvy
ko Berline, Vokietijos socialde
mokratų partijos centro bute, 
Šiaurės rytų Europos socialis
tų partijų konferencija Lietu
vos-Lenkijos santykių klausi
mui apsvarstyti.

Konferenciją sušaukė Socia
listų darbininkų InternaClOna- 
las iv jai pirmininkavo jį-onera- 
lis Internacionalo sekretorius, 
drg. Fr. Adler. Dalyvavo trys 
Internacionalo vykdomojo ko
miteto nariai ir taip pat socia
listų atstovai iš Lietuvos, Len
kijos, Latvijos, Danzigo, Vokie
tijos, Rusijos, Danijos ir Šve
dijos.

Konferencija pripažino, kad 
tautų sąjungos tarybos šuva-, 
žiavime Genevoje pamatinis 
ginčų klausimas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos paliko neišrištas. Ji 
išreiškė tą įsitikinimą, kad Vil
niaus klausimas tegali būti iš
spręstas tiktai tautų apsispren-

Vėl laimėjo socia
listai

Northampton distrikte, Ang
lijoje, dėl atstovo Sir A. Hol- 
land mirties, įvyko rinkimai 
užpildymui vakansijos parla
mente. Ijaimėjo* Darbo Parti
jos kandidatas pulk. Cecil 
L’ Estrange Malone, surinkęs 
15,173 balsų. Už konservato
rių paduota 14,616 b., už li
beralą 9,584 b. ir už nepriklau
somą konservatorių 10,093 b. 
Tuo bud u valdžios partija pra
kišo dar vieną vietą parlamen
te.

Tečiaus iš balsų pasiskirsty
mo šiuose rinkimuose matyt, 
kad socialistai Northamptone 
dar toli-gražu neturi daugu
mos. Jie laimėjo tiktai dėlto, 
kad konservatoriai buvo suski
lę-

CHICAGOS 
ŽINIOS

%

Areštuotas narkotikų vertelga
Areštuota Miami, Floridoje, 

Max Kornhauscr, kuris, sako
ma, Chicagoje buvęs žymiausias 
vertelga narkotiškais vaistais. 
Jis atgabenama Chicagon, teis
mui.

Dabokite savo autų
Michael Hughes, polic. viršinin.

Saugokitės automobilių va- 
gių! '

Ve keletas patarimų, kaip 
daboti automobili.

Užrankikite savo automobili 
kiekvieną kartą, kai tik išlipa
te iš jo. Užrakinkite jį, ar jis 
stovės gatvėje, ar privačiame 
garaže. Visuomet užrakinkite 
visas dalis, kurios naudojamos 
fažiavimo pradžiai.

Kai automobiliai yra uždaro
mi, užrakinkite duris ir patik
rinkite, ar visi langai ir prie
šakiniai stiklai tinkamai yra 
uždaryti. Prirakinkite atsar
gos gumą tvirtą spyna.

Apsaugokite savo autą nak
ties laiku išimdami paskirsty
toji (distributor). Paskirstyto
ji galima lengvai pašalinti (re- 
move) iš daugumos autų.

Kai i>erkate naudotą autą, 
pirkite iš tokio autų pardavėjo, 
kurį pažįstate ir kuriuo galite 
pasitikėti. Antrarankis autas 
gali būti vogtas ir jį gali at
imti iš jūsų.

Jei jūsų autą pavagia, telefo- 
nuokite artimiausiai policijos 
stočiai Police 1313 — tuojau. 
Visuomet turėkite su savim 
valstijos ir miesto laisnius, ku
rie parodytų jūsų auto motoro 
ir serijų numerius. Padėkite 
policijos departamentui apsau
goti jūsų savastį. Pavogtas 
autas yra jums nuostolis, o ju 
sų nepaisymas tarnauja paska
tinimu vagiliui.

24 Valand. Pribaigia
ŠALČIUS
Paprastas šaltis** gali baigtis gripu it 

flu. Prie pirmutinio ženklo, eikite ap- 
tiekon ir gaukite dėžę HILL’S. Imki
te tuoj. HILL’S sulaužo šaltį j 24 va
landas dėlto, kad atlieka keturius svarbius 
darbus sykiu — stabdo šaltį, sulaiko kar
ių, liuosuoja vidurius, suvikrina siste
mą. Raudona dili, 30c.

HILL’S
Caacara • Bromidą • Qulnlno

ŠVEDUOS PRINCAS WILLIAM 
GIRIA NASH KARĄ

Nesenai Nash Motor kompanija 
gavo telegramą nuo Švedijos Princo 
William, telegramoje jis pažymi 
sekamų: “šiandie pirmu sykiu pasi
važinėjau puikiame Nash kare. Three 
cheers už Nash. Pasirašo Prince 
William”.

Kuomet Princas pereitą rudeni lan
kėsi Amerikoj ir atlankė Nash Mo
tors Company, Kenosha, Wis., tai 
Skandinavijos darbininkai dovanojo 
iam Ambasador. Tas karas tuojau 
buvo nusiųstas j Stokholmą, kad 
lauktų parvažiuojant į Švediją Prin
co.

Nash karas jau senai yra mėgia
mas Švedijos karališkoj šeimynoj. 
Kuomet Prince Lenart, sūnūs Prin
co William, užbaigė egzaminus pe
reitą pavasarį jis gavo dovanų Nash 
Standard Six Coupe.

Tai toks yra Nash karas. Jei 
jus nusipirksite Nash, jis jums irgi 
patiks.

APSAU- > 
GOKIT

SVEIKATĄ į

SU ŠITUO KASDIENINIU 
PAPROČIU

Nuolatinis \artojimus tinkamo garga
liavimo kaip Severa’s Antisepsol, yra 
didelis dalykas apsisaugojimui nuo 
slogu. Mrs. daru Urban, Roswell, 
Toxas. rafto: “Antiscpsol visuomet 
randasi mano namuose. Mos vartojam 
j| kasdien burnos skalavimui, dėl iš
gydymo dantų smegenų ir pagerinti 
kvapų ir dėl apsisaugojimo užsikrAti- 
mų." Nepalyginamas burnos skalaų- 
tojas. Pasaldina kvapų. Visose valo- 
tynfiso 60c.

Bandymui buteliukas 
dykai. Reikalaukit W. 
F. SEVERĄ CO., Dept. 
A. Cedar Rapide, Iowa.

Cend for 
uample

WGES
1—Wnrld news; wealher; Edgar 

Guost pocin; markei suinmary
3— \Vorld iicnv.s; elosing nuirkets
4— Tell the World club
5— World news; vveather; nulio 

tulk by O. N. Taylor, radio eritor
5:30—Ortfnn
7:30—Litcrary talk by rJewcllyn 

Jonės, litcrary editor
7:50—The outdoorsman, by Dean 

Bergen
8— Christian fiunily hour
9— Maggie and Jigtfs
9:10—llyman program 
11:30—-Popular progra'm 
12—Paniro Pnnic
STATIONS OUTSIDE CHICAGO

. Evening Programa
8—CNRM (730), Montreal—Sym- 

phonv
8—KTHS (780), Hot Springs—Or

chestra
8—KLDS (1110), Independente — 

Co-ncert
8—WCCO (740), St. Paul—Mušimi
8—WEAF (610), New York—lūki

mos to WGN
8—WFAA (550), Dalias—Musical
8—VVBB (880), Kansas City—Con- 

cert
8—WJZ (660), New York—Concert 

to KYW
8—VVPG (1100), Atlantic. City—Vo- 

cal
8—WS0E (1110),-Milwaukee — 

Bible class
8—WSAI (830), Cincinnati—Tenor 
8—yvl'AM (750), Cleveland-^Cava- 
8:3(V-KWKH (760), Shrcveport — 

Program x
8:30—KTHS (780), Hot Springs — 

Planist

8:45—WHK (1130), Clevelnnd — 
Malė chorus

9—(’NBM (730), Montreal — ’l'rio 
9— WCAP (1250), Asbury Park — 

Orchestra
9- AVĖ AE (610), New York—Smith 

Bros, to \VEBII
9—VVJIAS (930), lAMiiville—Band 

hour
9-AVJZ (660), New York — Civic 

opera to KYW, WGN
9—WSM (890), Nashvillc—Program 
9_WSOE (1110), Milwaukee — 

Feature
7:30—WEAF (G10), New York — 

Orchestra t
9:30— VVOR (710), Newark—Organ 
9;3fr-WRC (610), Washingt6n — 

Band
Sataurday, January 14, 1928 

. 245:8 M—WEVD—New York City 
— 1220 KC.

1:20—Michel Ingerman, popular 
planist.

1:40—Katherine Wolf, violinist; 
Michel Ingerman, pianist.

2:00—Caroline Himmel, popular 
soprano.

2:20—Nomi Chiaslro, Occultisms. 
2:40—Miche Ingerman, classicul 

sele(*lionfs.

3:00—TiCon Schwartz, violin.
3:20—Norman Allen baritone.
3:50—Louise Lauidenberger, piano.
4:10—Debs Book Club, reading.
4 :30— Botty Goodman, l.yric soprano.
4:50—Milton 'Shrednik, piano.
5:10—Walter Warren Pock, baritone.
5:30—Dobs String Ųuartet.
9:00—Justine Robertą and her 

group, impersonations.
9:15—McAlister (’oeman,^fcabor 

Looks a t the \Veek.

9:30—Irving Cheyelte and Rocco 
Rosigno, violin and viola solos.

9:45—Speaker to be announced and 
duets.

10:00—Dorothy Johnson, dramatic 
soprano.

10:15—Sneaker to be ąnnounced.
10:30—Cneyette and Rescigno, vio

lin and viola solos and duets.
10:50—Dorothy Johnson, dramatic 

soprano.
11:00—Debs Variety Hour.

Prašalink Slogas Su

AČIŪ VIDURIUOSE
“Phillips Milk of MagBeaia” 

Geriau negu Soda

Greit pagelbsti nuo Slogų, 
Įsibrčžimų, Nudegimų ir 
daug kitokių atsitikimų 

SAUGUS-GYDANTLS- 
ANTI3EPTIKAS

Garantuoja, kad užganėdins 
arba pinigai grąžinami

PARANKUS NAMUOSE

35c. Hlovikė-
lio ..užtenku 
dėl 50 sykių

DAIKTAS 
Labai geros po nusi.skutimo 

Visose aptiekose

Lietuvis Kontraktinius
Suvedanti šviesai i 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus h 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodame 
unt lengvo iimokiji- 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”/Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis- 

’ truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

LOXOL

UNINEnt

Visuomet Gatavus 
Pagelbininkas 
prieš Skausmus 
ir Išsinarinimus

Pain - Expelleris išdirbamas 
sulig Dr. Richterio originalio 
recepto per ąuvirš pusę šimt
mečio. Jūsų vaistininkas turi 
jūsų bonką. Tikrasis turi 
Inkarą ant pakelio. Kaųia 35g 
ir 70c.

Lauke Dirbanti 
Žmonės

RUHEXPELLER
... U & .*< Olf 

ALCOHOL 49*. I 
f RICHTtR & Co 
k >04 -1*4 loų'rt'

Išdirbamas
F. AD. RICHTER & CO, 

Berry & So. 5th Streets 
Brooklyn, N. Y.

Jei jus dirbate ant lauko, šal
tame ir audringame ore, tai 
nuraminkite savo pailsusius, 
skaudamus sąnarius ir raumenis 
su Pain - Expelleriu. Šitas 
švarus, malonus linimentas įsi- 
trina į odą ir momentaliai yra 
sugeriamas po ja.

Įsitrina į skaudamą vietą 
ir išveja skausmą lauk

TRADE MARK

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43^ metų patylimą gydyme chomiškų ir naujų ligų.. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs i jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryŠ. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bei pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DK. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St.
Kambariai 1012. 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
iiT.T.— ~ .■■■■•■■.■■m..--—- iiiiTi'r~~7iK'iirrc'.-iifi;iirM«,;riTTT~.-TiiSins~~T~r~ii,
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' • METINIS

KONCERTAS ir BALIUS
Chicagos Lietuvių D-jos Sav. Pašelpos 

v 
įvyks

Nedėlioj, Sausio (Jan.) 15 d., 1928
A WICKER PARK SALĖJE

2040 W. North Avė.

Programą išpildys Birutės choras po vadovyste S.
Šimkaus. Programas prasidės 4 vai. -po pietų.

įžangos tikietai 75 centai
Kviečia skaitlingai atsilankyti Rengėjai.

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksine proga lietuviams vyrams ir moterims 

gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kurį Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia į šitą kontesto darbą 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų” la
bui ir sau už įdėtą darbą kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, rp- 
diolais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis į Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir ucash” 
pinigais.

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną kiekvienam kontestantui sulig savo įdėto 
darbo sėkmingumo, pertat mes ir kviečiam darbš
čius vyrus ir moteris, “Naujienų” rėmėjus, stoti į 
šitą tretįjį “Naujienų” kontestą, kuris prasidės 
Sausio-Jan. 16 d., 1928, registruotis tuoj, idant an
kščiau pradėję galėtumėt tiksliau savo darbą kaipo 
“Naujienų” kontestantai išplėtoti, kad laike kontes- 
to, kuris tęsis tris mėnesius ir pusę, galėtumėt kai
po kontestantai pasiekti aukščiausius laipsnius lai
mėjimui stambiausių dovanų.

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kon
testą ir darbuotis labui “Naujienų”, kad sau laimė
jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma
lonėkite tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti 
į “Naujienų” kontesto Dep., arba atsilankykite as
meniškai į “Naujienų”, Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais.

BEANKA
• .

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane J kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavardė .............................................................................

*Gatvė ................................................................

Miestas

Telefonas ..................................... . ....

.. Valstija
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ŠVARI “GERADARIŲ” KOMPANIJA

Patariame skaitytojams perskaityti telpančią šia
me “Naujienų” numeryje korespondenciją iš Brooklyn, 
N. Y., ligonio J. Perkūno pinigų reikalu. Po ja pasira
šo savo tikromis pavardėmis Amalgameitų rubsiuvių 
unijos lietuvių skyriaus 54-to komisijos nariai: A. Bub
nys ir S. Indruiis. Taigi rašinio autoriai nesibijo paimti 
ant savęs pilną atsakomybę už skelbiamus faktus.

Mes, susipažinę su šiuo dokumentu, negalime ki
taip charakterizuoti iškeltus jame dalykus, kaip skan
dalingais. Visoje Amerikos lietuvių istorijoje vargiai 
surasite ką nors negražesnio ir suktesnio, negu “Lais
vės” boselių pasielgimas su jų “draugiškoje globoje” 
buvusiu sergančiu žmogum.

Jonąs Perkūnas, jau per keletą metų gulintis mies
to ligoninėje, iš kurios jam nebėra vilties išeiti, buvo 
pasitikėjęs “Laisvės” štabu ir pavedęs jam rūpintis jo 
pinigais. Paukštys, Pruseika ir kiti to štabo komisarai, 
stengdamiesi dar labiau palenkti savo pusėn ligonio 
simpatijas, pasisiūlė patys paagituoti per laikraštį, kad 
žmonės dėtų jam aukų. Suprantama, kad Perkūnas ga
lėjo jiems būti už tai tiktai dėkingas.

Bet štai, ligonis netikėtai patiria, kad su jo pini
gais globėjai daro ką jie niekuomet nebuvo įgalioti da
ryti. Paukštys, pasirodo, sauvališkai išėmė $400 Perkū
no pinigų iš banko ir “paskolino” bendrovei, valdančiai 
“L.” namą. Čia prasideda tarp jo ir jo turto globėjų 
nesusipratimai, rezultate kurių Perkūnas kreipėsi į 
lietuvių rubsiuvių unijos skyrių, prašydamas jį perimti 
jo pinigus iš “laisviečių” ir pasiimti savo žinion.

Ir čia tai išeina aikštėn visas “Laisvės” vyrų “ge- 
radaringumas”. Žiūrėkite komisijos pranešime, kiek 
vargo ji turėjo, kol ji prispyrė juos atiduoti unijos įga
liotiniams $400 ligonio pinigų; kaip jie pradžioje buvo 
“nesuradę” $8.00 aukų, priklausančių ligoniui; ir kaip, 
pagaliau, Paukštyn melagingai kaltino unijos raštinę 
dėl “dingusių” $49.77, kurie galų-gale pasirodė esą pas 
ji- . t !( : ’Jjg lt ** I

Nežinia, kuo čia daugiaus ir stebėtis: ar “Laisvės” 
boselių “negalėjimu” surokuoti, kiek pas juos randasi 
Perkūno pinigų — ar redaktoriaus Paukščio drąsiu kal
tės suvertimu ant unijos, pasiėmusios į savo rankas li
gonio reikalų gynimą!

Na, o jeigu ligonis nebūtų turėjęs draugų, norinčių 
jam padėti, kas tuomet 2

Unijos komisija dabar kreipiasi į draugijas ir at
skirus asmenis, aukojusius Perkūnui, su prašymu pra
nešti jai, kiek kas pinigų yra siuntęs jam per “Laisvę”, 
kad butų galima padaryti pilną atskaitą, nes “laisvie
čių” žodžiu ji nebepasitiki.

Tai, mat, kokių esama sviete “geradarių”.
“Laisvė”, kaip ir visos kitos vadinamųjų “komunis

tų” įstaigos, visuomet ką nors “šelpia” — tai “badau
jančią Rusiją”, tai politinius kalinius Lietuvoje, tai ka
linius Amerikoje, tai streikininkus, tai ligonius, tai sa
vo sulužusį presą, tai ką kitą. Ir šitiems labdaringiems 
tikslams ji amžinai renka ir renka aukas. Ir “globoja” 
jas!

Dabar matome, kodėl ji taip uoliai ir neatlaidžiai 
užsiima šituo “labdarybės” darbu.

les mintis ir prislėgtus jausmus. Dargi Versalio j 
sutartis nedarė to nugalėtai didžiajame kare Vo įjos” prasidėjo 

' kieti jai. Bet tai visai menkas nusiraminimas. '
dargi neišmintingas raminimasis. AĮusų priešinin
kui klausimas faktiškai jau nebėra atviras po to, 
kai demarkacinė siena lieka paprasta ir laisva Lie
tuvos ir Lenkijos siena.”} 
“Socialdemokratas” nurodo, kad ir Tautų Sąjunga 

taip, kaip Lenkija, žiuri j tą dalyką.
“Tautų Sąjunga”, rašo Kauno laikraštis, “už

dėjo prof. Voldemarui pareigą vesti su Lenkija de
rybas nustatyti normaliniems, kaimyniškiems san
tykiams.'Jeigu Tautų Sąjunga deklaravo tarp Lie
tuvos ir Lenkijos taiką pirma, negu buvo išrišti 
svarbiausi ginčytini klausimai, tai aišku, kad gin
čytinų klausimų jau nebėra arba nebeprivalo jų bu* 
ti. Derybos tarp Lietuvos ir Lenkijos, reikia many
ti, bus vedamos nebe dėl principinių, bet dėl tech
niškų klausimų. Ir tai suprantama. Normalinėse 
sąlygose taika deklaruojama (skelbiama) tik tada, 
kai išrišti principiniai klausimai. Todėl mes turim 
pagrindo manyti, kad Tautų Sąjunga taikos klausi
mą išsprendė, o ne atidėjo jį vienam mėnesiui. Ir 
jei šis musų manymas butų klaidingas, tai padėji
mas ne mažiau tragingas kaip baisus. Tai reikštų, 
kad mes stovime prieš galimybę naujos katastro
fos —- prieš karo .pavojų. Mes neturime jokio pa
grindo manyti, kad Lenkija Latvijoje (konferenci
joje, kuri buvo ketinama laikyt latvių teritorijoje. 
“N.” Red.) butų sukalbamesnė, negu Šveicarijoje. 
Pilsudskis, kaip laikraščiai praneša, sugrįžo į Var
šuvą tokiu pat triumfatorium, kaip Voldemaras j 
Kauną. Kaip gi suderinti ginčytiname klausime du 
vienokius triumfatorius?

“Darosi aišku, kad vekseliai, išduoti Genevoje, 
turės būt apmokėti Latvijoj ar kitoj kurioj šaly. 
Išpirkimo atidėjimas yra vienintelis nusileidimas 
iš Tautų Sąjungos pusės. Nusileidimas, reikalingas 
kažkam atsikvėpti.. Atidėjimas — išlyginti kraštu
tinumams ir neprileisti netikėtiems įvykiams (pav. 
perversmui Lietuvoje? “N.” Red.). Laikas — ge
riausias derintojas ir lygintojas.”
Vargiai galima nesutikti su šitais išvadžiojimais, 
jeigu Lietuvos žmonės laiko ir tebelaikys VilniausBet 

klausimą atviru, kuomet Lietuvos priešas, Lenkija, ir 
Tautų Sąjunga nori jį tyliai palaidoti, tai kas tuomet 
išeis ?

Lietuvos nusistatymas gali laimėti tiktai ’ tuomet, 
jeigu jai į pagalbą ateis jėgos, su kuriomis turės skai
tytis ir lenkai ir Tautų Sąjunga.

Tokių jėgų galima tikėtis, musų numanymu, tiktai 
visos Europos demokratijoje. Ar ji suspės pakankamai 
sustiprėti pirma, negu bus išspręstas “dvikovis” tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, tai parodys ateitis.^

£

Hearsto reveliacijos

ATVIRAS AR NE VILNIAUS KLAUSIMAS?

Po Genevos gruodžio 10 d. sprendimo, kuriuo Lie
tuva turi atšaukti karo stovį su Lenkija, dar vis tebe
siginčijama spaudoje, kokioje padėtyje dabar randasi 
Vilniaus klausimas. Kauno vyriausybe ir jos oficiozai 
sako, kad Genevos sprendimas palikęs tą klausimą visai 
atviru, ar net jį iš naujo “atidaręs”. Tuo gi tarpu opo
zicija, liaudininkai ir krikščionys, reiškia tą nuomonę, 
kad po Genevos Vilniaus klausime įvyko radikalė at
maina: jisai, tiesa, nebuvęs išspręstas, bet padaryta 
stambus žinksnis prie jo likvidavimo.

Prie šitos liaudininkų ir krikščionių nuomonės 
linksta ir socialdemokratai, kurių laikraštis Kaune sa
ko:

“Vienoj savo telegramoj ‘Elta’ praneša, kad 
Vilniaus klausimas likęs atviru. Kam? Mums, žino
ma, jis buvo ir bus atviras, ik teisingo išrišimo. 
Tautų Sąjunga negali juk kontroliuoti musų neby-

Dalykus

Bet Hearsto baisios “revelia- 
► nuo to, kad 

Tai Galleso valdžia rėmė prezidentą 
Sacasą pirm to, negu Amerika 
nutarė remti Diaząl Tas faktas 
buvo paskelbtas visuose Hears
to laikraščiuose kaipo Meksi
kos sąmokslas prieš Jungtines 
Valstijas!

Vėliau Hearstas atrado, jog 
Meksikos valdžia yra bolševi
kiška. Ir tai po to, kai pre
zidentas Calles bolševikiškiems 
agentams užkure pirtį: depor
tavo juos iš Meksikos. Ta re- 
veliacija buvo tiek žiopla, jog 
nė kiek nepaveikė Amerikos 
žmones. Reikėjo tad ką nors 
nauja sugalvoti.

Laukti ilgai 'neteko. Hearsto 
laikraščiai paskelbė didžiausią 
sensaciją, kad Meksikos valdžia 
paskyrė didelę sumą pinigų 
papirkimui Amerikos senato
rių. Senatoriui Borah esą pa
skirta $500,000, Norris’ui — 
$350,000, Heflin’ui—$350,000 ir 
La Follette—$15,000.

Tuos kyšius padalinti turėjęs! 
Dudley Field Malone, žymus 
New Yorko advokatas. Visi 
penki įvardyti žmonės kuo- 
griežčiausia daromus priekaiš
tus užginčijo. Tai buvo i>er 
daug. Senato komitetas pra
dėjo visą reikalą, tyrinėti. To 
tyrinėjimo pasėkos visiems yra 
gerai žinomos. Pasirodė, kad 
Hearsto skelbiami dokumentai, 
kurie buk tapo Meksikos val
džios išvogti, yra tyriausio 
vandens falsifikacija. Ispanų 
kalbos ekspertas surado, jog 
dokumentus rašė nemokša. Pre
zidento Calleso parašai visur 
buvo klastuoti.

Tačiau tyrinėjimas iškėlė ai
kštėn ir kitokių įdomių dalykų. 
Pasirodė, kad Hearstas turi in
vestavęs Meksikoj apie $4,000,- 
000. Tikrumoj, sako Bruce, jis 
turi investavęs daugiau, negu 
tiek. Kai Meksiką valdė tiro
nas Porfirio Diaz, Hearsto nuo
savybės buvo gerai apsaugotos. 
Todėl Hearstas pilniausia pri
tarė tam despotui. Prasidėjus 
revoliucijų periodui, geltonla- 
pių leidėjas visą laiką reikala
vo, kad Amerika atsteigtų 
Meksikoj tvarką. Kitais žo
džiais sakant, kad ji atsteigtų 
ten autokratišką valdžią, kuri 
pavergtų meksikiečius Amerį- 
kos kapitalistų naudai.

Bet Hearstas nori karo /ne 
vien todėl, kad jo nuosavybės 
Meksikoj butų tinkamai apsau
gotos. Jam svarbu, sako Bru
ce, ir laikraštinį biznį pagerin
ti. O karas kaip tik ir prisi
deda prie tos rųšies biznio pa
gerinimo, nes žmonės labiau 
pradeda laikraščius skaityti, o 
ypač tokius, kur skelbiama rė
kiančios sensacijos.

Ar galima pavadinti patrio
tiškumu, kuomet biznio sumeti
mais šalis yra stumiama į ka
rą? Well, moderniškos “civili
zacijos” psichologija yra tokia, 
Kad reikalavimas karo nėra 
skaitoma jokiu nusidėjimu. Jei
gu kam pasiseka įvelti šalį i 
karą, tai jis yra\skaitomas pa
triotu. Gi tie, kurie yra prie
šingi karui ir reikalauja, kad 
visi' nesusipratimai butų ramiu 
budu rišami, paprastai yra iš
davikais apšaukiami.

Bet grįžkime prie Hearsto 
istorijos. Hearstas 1896 m. 
atvyko iš San Francisco į New 
Yorką, kur nupirko iš Albert 
Pulitzer laikraštį Journal. Tuo 
laiku Albert Pulitzero brolis, 
Jogeph, buvo jau pasižymėjęs 
leidimu sensacingo laikraščio 
“The World”, kuris turėjo apie 
800,000 skaitytojų. Hearstas 
pamatė, jog skelbimas sensaci
jų apsimokh. 1897 m. jis pra- 

E v e n i n g 
Journal ir The A m e r i- 

tapo pa-

laikraščiai 
paskelbti 

rašė, kad 
Ant galo,

Tai buvo puiki proga. Jo laik
raščiai diena iš dienos pradėjo 
rašyti sensacingas žinias apie 
tai, kaip ispanai nežmoniškai 
persekioja kubiečius.

Maža to. Hearsto 
kurstė amerikiečius 
Ispanijai karę. Jie 
karas neišvengiamas,
tos sensacingos žinios paveikė 
žmones, kurie pradėjo reika
lauti, kad Amerika padarytų 
galų ispanų terorui Kuboj.

Amerika pasiuntė ultimatu
mų. Daugeliui metų praslinkus 
Chauncey Depew pareiškė, kad 
Ispanija prisižadėjo išpildyti 
kiekvienų Amerikos reikalavi
mų, kuris buvo pažymėtas ul
timatume. Tačiau prezidentas 
McKinley, kuris asmeniškai bu
vo priešingas karui, priverstas 
buvo tų faktų paslėpti, nes 
“viešoji opinija” nieku kitu ne: 
norėjo pasitenkinti, kaip tik 
karu. Tuo budu 1898 m. ba
landžio mėnesį Amerika paskel
bė 'Ispanijai karų. Vadinasi, 
Hearstas atsiekė savo tikslų.

Hearstas, sako Bruce, dabar 
yra galingas žmogus. Jis kon
troliuoja 26 didlapius ir visų 
eilę žurnalų. Jo turtai yra aps
kaičiuojami milionais dolerių. 
Gyvenime jam nieko netrūks
ta. Bet jis per daug jau pri
prato prie sensacijų ir nervus 
kutenančių pergyvenimų ir be 
to negali apsieiti taip, kaip gir
tuoklis^ be degtinės.—K. A.

Tarp Chieagos

£
Lietuvių |į

North Side

atsilankė net

už 40c įžan- 
Svarbiausią

karas nuvarytų į kapus tūks
tančius žmonių, išaikvotų mi- 
lionus dolerių,—tatai geltonla- 
pių leidėjui nieko nereiškia. Jis 
nori karo, tai ir viskas.

Pirma Hearsto reveliacija 
palietė Nicaragua. Prieš metus 
laiko toj mažiukėj centralinės 
Amerikos respublikoj prasidėjo 
konfljktas tarp liberalų ir kon
servatorių. Liberalams vado
vavo Dr. Juan B. Sacasa, o 
konservatoriams Adolfo Diaz. 
Nesįgilinant į konflikto smulk
menas, čia pakaks paminėti tą 
faktą, jog 1926 m. pavasarį Dr. 
Sacasa pasiskelbė prezidentu. 
Būdamas vice-prezidentu, tatai 
padaryti jis turėjo pilną teisę, 
nes prezidentas Salorzano buvo 
pabėgęs. Trims ar keturiems 
mėnesiams prabėgus Amerikos 
jūreiviai padarė intervencijų. 
Diaz tapo paskelbtas teisėtu 
prezidentu, nežiūrint \j tai, kad 
jis neturėjo žmonių pritarimo. 
Be Amerikos durtuvų pagelbos 
valdžioj jis nebūtų galėjęs par 
silaikyti.
. Pirm to įvykio (būtent, ge

gužio mėnesyj) Meksika buvo 
pripažinusi Dr. Sacasa valdžią, u c ______ __
ir, sakoma, suteikė jai pinigiš-tdėjo leisti The 
ką paramą. Taip dalykams1 J ? :: :• r: ■?.1 rp 
esant sunku* suprasti, kuriuo c a n. Redaktorium 
budu Meksika galėjo nusidėti, kviestas Arthur Brisbane, ku- 
remdama Dr. Sacasa valdžių, ris tuo laiku pasižymėjo savo 
Nicaragua juk nėra Jungtinių radikališkumu. Brisbane pa- 
Valstijų provincija, o Diaz Wa- kvietė gabiausius laikraštinin- 
shingtono valdžios agentas. Jei- kus, kurie taipgi pasižymėjo 
gu Amerika gali mažytis j savo radikalizmu, 
svetimos valstybes vidujinius

Meksikos dokumentai.—Patari
mas studijuoti Meksikos žem- 
lapį.— Nicaragua ir Jungti
nių Valstiją politika. —Melai 
apie Amerikos senatorių pa
pirkimą.— Ką parodė tyrinė
jimas? — Kaip tarp Ameri
kos ir Ispanijos kilo kakas? 
—Hearsto ekscentriškimas. 
Hearsto laikraščių pučiamas 

burbulas sprogo. Senato komi
sijos tyrinėjimas kuoaiškiausia 
parode, kad Meksikos dokumen
tai yra falsifikacija. Net paties 
Hearsto nusamdyti rankraščių 
ekspertai pripažino, kad prezi
dento Calles parašas ant tų do
kumentų yra sukfastuotųs.

Bet koks buvo tikslas skelb
ti tuos klastingus dokumentus?

Tikslas, sako J. Henry Bruce, 
yra aiškus. Hearstas nop ka
ro su Meksika. . Karo jis nori 
dėl daugelio priežasčių. Dar 
1915 m. Hearsto laikraščiai j- 
dėjo Meksikos žemlapį, ragin
dami savo skaitytojus studijuo
ti jį, nes esą greitu laiku Mek
sika taps Jungtinių Valstijų 
dalimi. Po to jis paliko kaimy
ninę valstybę ramybėj. Bet tai 
buvo tik Hearsto ekscentrišku
mas. Prieš keletą savaičių jo 
laikraščiai vėl pradėjo visu 
smarkumu pulti Meksiką, šį 
kartą pasiremdami klastingais 
dokumentais jo laikraščiai ban
dė sukiršinti amerikiečius su 
meksikiečiais.

Kad karas su Meksika butą) reikalus, tai kodui negali Mek- tui parupo įvelti 
didžiausias prasižengimas, tai 
nei kiek neapeina Įkarstą. Kad jos kaimyninėj valstybėj ?

Bet tai neilgai tęsėsi, Ilears- 
Jungtines 

sika domėtis tuo, kas dedasi Valstijas į. karą. Kaip tik tuo 
laiku Kuboj kilo revoliucija, dalį.

Sąryšio koncertas
North Sidės Liet. Draugijų 

sąryšis surengė koncertukų 8 
d. sausio savoj svetainėj. Ypa
tingų pastangų rengime nebu
vo dėta, garsinta da mažiau, 
vienok publikos 
perdaug.

Pats koncertas 
gos buvo geras,
dalį išpildė Pirmyn Mišrus cho
ras. Pasirodo, kad jis vėl pa
didėjo nariais, dainavimu men
kai silpnesnis už “Birutę,” puoš
numu rūbų, tvarka ir visa iš
vaizda ir elgesiu pralenkia ki
tus chorus. Jis negauna iš 
niekur paramos, gyvuoja ma
žoj lietuvių kolioriijoj, vienok 
išėmus “Birutę,” niekas su juo 
nepasilygins. Dainavo šį sy
kį taip gražiai, kad sužavėta 
publika plojo ir plojo. Kitas 
svarbus numeris buvo 226 kp. 
SLA. jaunuolių choras. Tai 
visai jaunų mergaičių ir ber
niukų būrelis, ponios Čepienės 
vedamas. Į trumpų laiką ji iš
mokino vaikučius ganėtinai su
derinto dainavimo*. Pianu skam
bino p-lė Semaškiulė ir Kupre- 
vičiutė gana vykusiai. Buvo da 
deklamacijų ir monologas, o 
paskui šokiai prie skaitlingo 
jaunuolių orkestro.

Sąryšiui liks gražaus pelno 
svetainės užlaikymui.

. Lietuvių kalbos mokykla
226 kp. SLA. jaunuolių sky

rius turi lietuvių kalbos mo
kyklą, į kurių yra įsiregistravę 
virš 30 mergaičių ir berniukų. 
Mokinama Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia avė,, sekmadie
niais nuo 10 ryto iki pietų. Vy
resniųjų skyriuj esama tik 
lligh sahool’ių ir kolegijų stu
dentai, jaunesniųjų skyrius su
sideda iš pradines mokyklos mQ 
kinių. Mokytojas Dr. A. Mont- 
vidas sako, kad jo mokiniai esą 
stebėtinai gabus. 7 ir 8 metų 
mergaitės skaito lietuviškai ge
riau už didžiumą suaugusių lie
tuvių. (

226 kp. SLA. ir tėvų komite
tas nutarė jvykdinti jaunuo
liams parengimų. Patys jaunuo
liai sulos komediją • “Jonukas 
Melagis” ir išpildys koncertinę

Ketvirtai! sausio 12, 1928
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Milžiniškas koncertas, balius, 
šokiai ir puota

Chieagos Liet. Draugija Sav. 
Paš. turės milžinišką parengi
mą 15 d. sausio, lai yra sekma
dienyje, Wickcr Park Svetainėj. 
Draugija turi apie 800 narių, 
pačių geriausių Chieagos lietu
vių. Ji renkasi tokioj svetainėj, 
kuri išrodo palociumi, jos tvar
ka pavyzdingiausia, jos valdy
ba susideda iš gabiausių Chiea
gos lietuvių darbuotojų, kiek
vienas jos parengimas yra mil
žiniškos vaišės. Rengimo komi
sija šiemet susideda iš trijų 
draugijos ex-prezidentų —. J. 
Ascila, C. Kairis ir P. Galskis 
Jai (sakyta nepaisyti apie išlai
das, bile tik parengimas paten
kintų narius ir svečius. Užkvies
ta visa “Birutė” dainuoti, iš 
moterų solisčių bus ponios Kra- 
sauckienė, Gapšienė ir Biežienė, 
kurios savo lakštingališkais bal
seliais žavėti žavėja publiką. 
Koncertinė dalis bus tokia 
marga ir įdomi, kokią retai pa
sitaiko girdėti. Paskui seks for
malus dovanų išdalijimas tiems 
nariams, kurie nėra sirgę ]>er 
10 metų. Toliau šokiai ir vai
šės iki vėlyvos nakties. Čia da
lyvaus iš visos Chieagos netoli 
visi lietuviai advokatai, dakta
rai, aptiekoriai, dailininkai, laik
raštininkai, visuomenės dar
buotojai, biznieriai. Lietuviškos 
studentijos bus apie 200; Ame
rikoj gimusio jaunimo bus keli 
šimtai. Abelnai publikos tiki
masi arti 3,000.

Niekas, apart Naujienų, ne
gali pralenkti Chieagos Lietu
vių Draugijos grandioziškumu 
savo parengimuose. Ir šios pro
gos niekas neturėtų pražiopso
ti. — Arabas.

Nafyjas laikfaštis 
PIRMYN,

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

v
Šalčiai, kurie 

išsivysto į 
pneumonią

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 medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
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« uždegimą. 
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 dcl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptickorių/ Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
PEOPLES BANK 

47 St. & Ashland Avė.

Z"=L". .. ---—T!——X

Mes Mokam Cash

S68.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą 
per Kudio tik 25c.

Kaufman State
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicagu, 111. Prieš City liuli. 
Atdaru subatoj iki 9 vakaro, 
Nedėlioj nuo V ryto iki 1 po n. 
I’anedėl. ir ketverge iki 8 vak.
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Spulkų atstovų su
sirinkimas

Kaip paskleisti spulkų idėjų 
plačiau

(Tęsinys)

Pirmininkas Kazanauskas 
i'kelia įdomų ir svarbų klausi
mą: Kaip paskleisti statybos ir 
paskolos bendrovių idėją lietu
viuose juo plačiau ir kaip pa
siekti juo didesnes lietuvių mi
nias spulkomis?

Diskusijos gyvos ir ilgos. Ci- 
eerieėiai atstovai nurodo, kad 
reikėtų siekti to tikslo per laik
raščius ir susirinkimus. P-nas 
Kazanauskas išreiškia nuomo
nę, kad butų gerai rengti masi
nius susirinkimus — prakalbas, 
ypač atskirose kolionijose. Bu
tų gerai, jei galima, atlankyti 
dirbtuves, kur spiečiasi darbui 
daug žmonių.

A. Vizbaras pakelia klausi
mą, kas padengs išlaidas susi
rinkimams, nes juk išlaidų to
kie susirinkimai reikalaus. A. 
Kareiva nurodo, kad sulig savo 
didumu spulkos galinčios pa
dengti šiek tiek išlaidų. O ir 
išlaidos, galima manyti, busian
čios ne kažin kaip didelės: atsi
ras juk tokių vietų, kur bus ga
lima gauti svetainės veltui, be 
to, galima pasinaudoti parkų 
svetainėmis, o ir spulkos šiokių 
tokių išlaidų gali pakelti.

“Naujienų” manadžeris šmo
telis duoda keletą konkrečių 
sumanymų, atspausdinti “fol- 
tlerius”, pamfletus ar lapelius ir 
paskui dalinti juos vietose, kur 
susirenka daugiau žmonių; 
siuntinėti žmonėms; rašyti apie 
spulkų darbuotę j laikraščius; 
garsinti laikraščiuose spulkų 
raštinių ir valdybų adresus 
(prižada vietos tokiam.,garsi
nimui “Naujienose” veltui).

Kalba p. Grybas, atstovaująs 
spulką Brighton Parko kolioni- 
joj. Jis išreiškia tą mintį, 
kad svarbiausia, ko stoka šian
dien lietuvių spulkoms, tai žmo 
nių, kurie galėtų atsistoti ir 
kalbėti . prieš amerikonišką 
publiką. O kai dėl daug maž 
suderinto spulkų darbo, kad ir 
kur galima joms veikti sude
rintai, jis, regis, buvo tos 
nuomonės, kad kiekviena spul- 
ka geriau tegul pati rūpinasi 
savo reikalais.

(’ieerietis atstovas nurodo, 
kad viena svarbiausių lietuvių 
spulkų lygos užduočių turėtų 
būti tokia: pasiekti kiekvieną 
lietuvį ir jei reikia suderinto 
lygos veikimo, tad reikia veik
ti ir bendrai.

Advokatas Kučinskas sako, 
kad lietuvių spulkų lyga turinti 
veikti stovėdama ant to pama
to, ant kurio buvo sutveria. 
Seniau, esą, pasitaikydavo atsi
tikimų, kad viena spulka pavy
dėdavo kitau Pavydėti nėra ko. 
Dirva spulkų darbuotei plati, 
reikia lik dirbti. Cbicagoje esa
ma į lietuvių. Pasiekite 
juos, bus darbo visiems.

Keikia veikti. Narių skaičius 
padidės—spulkų kapitalas pa
didės. Ale kaip veikti? Visupir- 
ma reikia gerai nusimanyti pa
tiems apie spulkų užduotis ir 
naudą, kurią jos neša. Adv. 
Kučinskas aiškina pavyzdžiu, 
su kreida ant lentos, kokį pelną 
spulkos duoda palyginus jį su 
pinigais, padėtais kitokiose pi
niginėse įstaigose. Jis ypatingai 
pabrėžia tą faktą, kad žmo
gus, pradėjęs mokėti spulkon 
tik $2.50 ir dėdamas po tiek 
kas savaitė, per šešis metus su- 
taupina $1,000. Spulkos tiesiog 
verste priverčia žmogų laupyti.

Kalba J. J. Zolp. .lis atkreipia 
susirinkimo dėmesį j vieną da
lyką, kurio pirmesnių j i kalbėto
jai nebuvo palietę. Pasak jo, 
spulkos turėtų stengtis tobu
linti savo tarnybos* žmonėms 
priemones. Ypatingai kiek toli
mesnėje praeityje spulkų tar-

Atvyko Chicagon

Art. St. Pilka
Vakar atvyko - Chicagon art. Št. Pilka. Jis rengiasi pasta

tyti scenoje, Goodman teatre, vasario 23 dieną, veikalą “Tuš
čios pastangos”.

Kaip chicagiečiai žino, jis apleido pereitą kovo mėn. Cni- 
cagą. Važiavo Lietuvon, pataikė tečiaus Clevelandan, Bosto
nan, Philadelphijon ir i kitus miestus. Pagalios sustojo ilges
niam laikui Brooklyne, kur pastatė scenoje keletą veikalų. 
Paskutinis jo duotas brooklyniečiams veikalas “Aušros Sūnus” 
turėjo puikaus pasisekimo: publikos sutraukė daug ir lošimas 
ją pagavo. Chicagoje art. Pilka mano pasilikti kokią porą mė
nesių. —Reporteris.

nybos priemonės nebuvusios to
bulos. Esą, rasime ir šiandien 
spulkų, kurios daro biznį tik 
vieną valandą ar porą savaičių. 
Jeigu, pavyzdžiui, bankai dary
tų biznį tik 52 valandas metuo
se — kur jie atsidurtų? Ir jei
gu, nežiūrint jų biznio priemo-
nių netubolumų, spulkos netik 
išsilaikė, bet ir augo, tatai rodo 
jų būtiną reikalą musų gyveni
mui. — Ir tur būt jokios ki
los rūšies piniginės įstaigos nė
ra pagelbėjusios paprastiems 
žmoneliams pasistatyti ir įsigy
ti namelių tiek, kiek statybos 
ir paskolos bendrovės (spul
kos).

P-nas Varkala duoda įneši
mą, kad Lietuvių Spulkų Lygos 
valdyba paruoštų brošiūrėlę 
arba folderį, kaip pavyzdį, ir 
pasiųstų jį Lygos nariams pri
imti, ar pareikšti savo nuomo
nę apie jį. Duodama įnešimas 
išreikšti padėką “Naujienoms” 
už pasižadėjimą garsinti veltui 
Lygos narių raštinių ir valdybų 
adresus. Abu įnešimai priimti.

Valdyba tapo įgaliota kreip
tis ir į “Draugą” su prašymu 
garsinti pranešimuose lygos na
rių raštinių ir valdybų adresus.

Vakarienė
Susirinkimas uždaroma. įmy

gus atstovuose, matyli, įsigy
vens paprotis turėti po susirin
kimo mažą vakarienei^. Taip 
buvo ir šį kartą. Pavalgius, ad
vokatas Kučinskas kažinkaip 
nepastebiamai tapo lostniastc- 
riu. Iššaukė kalbėti vieną, ki
tą ir taip kuone visus paeiliui, 
pritaikydamas kiekvienam kal
bėtojui savo pastabas. Reikia 
pasakyti, kad p. Kučinskas yra 
puikus tostmasteris, kaip teisė
jas teisme, ir ne be pamato p. 
K. Kareiva, kalbėdamas pasku
tinis, nurodė, kad lietuviai turė
tų pastatyti adv. Kučinską kan-

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ
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20 serija prasideda nuo 
sausio pirmos, 1928 metų. 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateičia, turėtų prisira
šyti prie Naujienų spulkos.

Atdara dienomis ir vaka
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

teikė atsilankiusiai publikai.
Viena, kaip jau minėjau, buvo
duotas geras lošimas, o kita — 
pasakyta dar prakalba. Kalbėjo 
V. Poška apie pašalpinių drau
gijų reikšmę ir atsiradimą.

— Narys.

18-ta Gatve
............ ■ .... .■ -

Westsidės parkų k ©misionieriai 
nutarė rodyti krutamuosius 

paveikslus
Tie pamokinantys krutamieji 

paveikslai bus rodomi Stanford 
parko pramogų centre, 14-tas 
place ir Union avė., kartą sa
vaitėje per dešimtį sekančių 
savaičių.

Pradžia šiandie 5:45 vai. po 
pietų — tiktai berniukams.

6:45 vai. po pietų — tiktai 
mergaitėms.

7:45 vai. po pietų — tiktai 
suaugusiems.

Jokios mokesties už įžangą 
nei iš vieno nebus reikalauja
ma. i į

Graboriai
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. I.afayetto 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

didatu j teisėjus. O Chicagos 
lietuviai turi pamato reikalauti 
lietuvio teisėjo. —Reporteris.

West Side

FRANCIsKUS STRIPEIKA 
iš Bcllwood, III. ’

Kuris mirė lapkričio 27 d., 
1927 m., ir tapo palaidotas 
gruodžio 1, 1927, M t. Carinei 
kapinėse, Hill Side. Atvažia
vo dabar jo duktė Marijoną 
King iš Missouri. t Gavau da- 
leidimą, kad A. A. F. Stripei- 
kos kapas butų atkastas ir 
grabas atidarytas. Delei tų 
ceremonijų yra užpirktos mi
šios Mt. Carinei bažnyčioj, 23 
Avė., Melrose Park, III. Mišios 
bus 8 vai. ryto, o grabo atida
rymas 1 vai. po pietų, pėtny- 
Čioj, sausio 13, 1928.

Kviečiame visus gimines, pa
žystamus ir kaimynus dalyvau
ti pamaldose ir prie atidarymo 
grabo.

Nubudę,
Moteris, Vaikai ir Brolis.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS'
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių S'pecialistas *

Lietuvių Tautiška Draugys-

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone V 
Baigusi akuše
rijos kolegijų, 
ilgai praktika
vusi Pepsylva- 
nijos lig o n bu
čiuose, 
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

1115

Lietuviai Daktarai

A. MONTVID, M. D. 
lį>79 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Telephone Hemlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S’o. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN
I GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue įsi and Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

te Vienybė turėjo puikų pro
gramą. Buvo sulošta trijų ati
dengimų komedija “Lapkus”. 
Lošė “Birutės” dramos skyrius. 
Savo užduotis lošėjai ir lošėjos 
atliko puikiai. Publika tutejo 
gardaus ir sveiko juoko.

Reikia birutiečiams duoti 
kreditas,, kad ne vien savo pa
rengimuose lankytojus links
mina, I>et ir kitiems patarnau
ja. Tai yra labui pagirtinas 
darbas. Kiek aš patėmijau, tai 
turiu pasakyti, kad geriausios 
spėkos dalyvavo Vienybės drau
gijos parengtame vakare.

Nors pirdžiagiųio pelno iš^ va
karo nebus likusio daug, kai 
viskas taps apmokėta, ale dva
sinio patenkinimo vakaras su-

*

A A

Lietuviai Daktarai

A + A
JUOZAPAS’ DEBEIKIS%' r

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 10 diną, 3:30 valandą 
po pietų, 1928 m., nelaiminga 
mirčia, tapo automobiliaus už
muštas, sulaukęs apie 44 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Pa
nevėžio apskričio, viensėdžio 
Laikiškių, paliko dideliame nu
liūdime 2 dukteris, Marijoną 
ir Zofiją ir sūnų Juozapų. 
Taipgi patiko broli Jurgį, cio- 
cę Eleonorą Zikicnę, pusbrolį 
Pranciškų Žeką, pusseserę 
Agotą ir Jonų Adomaičius ir 
sesesrs duktė Kotrina ir Povi
lą Bagdonus Amerikoje. Lietu
voje paliko brolį b seserį. Kū
nas pašarvotas, randas pas dė
dina Tamašuuskius, 819 West 
34th St.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
sausio 14 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines, ,

Visi A. A. Juozapo Debeikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, Simus ir 
Visos Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriųs A. Masalskis, Telefonus 
Boulevard 4189.

ELZBIETA ČIPURKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 9 dieną, 8:40 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukus 43 
metų amžiaus, gimus Kauno 
mieste, paliko dideliame nubu
dime vyrą Jurgį, 4 dukteris, E. 
Bartkiene, M. Jacobs, B. Jutak 
čiukė ii’ Irene, sūnų A. Jusaitį. 
Kūnas pašarvoas, randasi 1554 
S. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sausio 13 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėta į 
Tautiškas kapines. ,

Visi A. A. E. čipurkienės gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys ir žentui.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lechovvich.

'( . 

Phone CanaI 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. III

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas _ ? .

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted. St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
_ CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patar n a v i m a g 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti Į 9
sanžiningas ir nebran- I 
gus, todėl kad neturi- 
me išlaidų užlaikymui tjrj 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Telcpbone Republic 0083 ,

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St. 

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL,

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

Telefonas Boulevard 7820 
Res„ 6641 South Albany Avenue 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. M ARGERIS
3421 South HalstdB Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai

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.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

Phone Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vaL 

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. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PI. 

tliilago. I1L
Patarnauja Jaidotuvė - 
so kuopigiausiai. Rei
kalo meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
AKUSERKA

3252 South Halsted Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir 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. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

JOHN R. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Viršui Unlvorsal
Stalo Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

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

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 labos 

Chicago, Illinois. 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vul. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo m iki 12 . v. dieną. 

I’honu Midway 2880

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

VnkitrRis
8241 South Halsted St

Tėl. Yards 0062
\ 7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėdnyčios.

James M. Burkė
Bes. Tel. Stewart 1713 
GEORGE M. CHANE

Res. Tel. Sagina\v 9528

Burk e ir Crane
Advokatai

Ofisas Tel. State 5368—1731 '
155 N. Clark SL

Room 1U02
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Kensington

PERKAME Hm. 1100-10 N. Clark St.
Lietuvos Paskolos Bonus

Exchange—Mainai
Mokame

arba 
pigiai

REIKALINGAS jnnitorinus pagel- 
hiiiinkas, ne jaunesnis 40 metų. Tu
ri mokėti kalbėti rusiškai arba len
kiškai. 1447 S. Homlin avė. Bear.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti restauracijoj. 3510 W. 63rd 
Str.

Tarp Chicagos 
Lietuvių Miscellaneous

įvairus

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710 

Chicago

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—-Malė
Darbininkų Reikia

Klaidos pataisymas
Patėmijau penktadienio “Nau

jienų” laidoj, sausio 6 d., žinią, 
kurioje pasakyta, kad D. L. K. 
Gedimino Draugystes pirminin
ko pagelbininku tapęs išrinktas 
J. Markauskis. Turiu pranešti, 
kad buvo išrinktas ne Markaus
kis, bet Vladislavas Barkauskas.

— Sekretorius.

ANTRIEJI morglčiai hyle kokia bu 
ma, padaryti ir nupirkti i vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 821 Central 6260

2-RUS 'MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

REIKIA .lietuvių vyrų prisidė
ti prie musų smarkios organi
zacijos. Atsilankyk it šiandie. 
Tas jums labai gerai apsimovęs;

Gregory Realty Corp.
Mr. H. S. DIACOU

Chicagos lietuviai 
liuteronai

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

(Tęsinis)

žinoma solistė, p-in Ona Bie- 
žienė, dalyvauja Chicagos Lic- 

■ tuvių Draugijos koncerte sek- 
! madienyje, sausio 15 dieną.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Draugystė, susidedanti 
narių, parengia vakarą, ir pel- priklauso vokiečių 
no lieka į porą šimtų dolerių, arba amerikonų. 
Daug yra buvusių vakarų per

iš 40
parapijoms

Daug yra buvusių vakarų per Nors, tiesa, tose bažnytinėje 
paskutinius keletą metų ir nei į draugijose yra veiklių žmonių, 
vienas parengimas nuostolių 1 kaip pp. N. N. Naujokas, Fran- 
nedavė. Nors lietuviai liutero- kis Milkeraitis, bet jiems te:l 
nai pasiskirstę į bažnytinius ir į nėra porogs veikti plačiau. O 
ne bažnytinius, vienok paren- Lietuvių Liuteronų Draugystė 
gimuosna sueina visokių. narių nevaržo: buk kas nori, 

Vadinamoji nebažnytinė pa- bile tik iš liuteronų tėvų kilęs.
šalpos draugystė visuomet turi Vienos pašalpinės 
savo parengimus Meldažio sve- reikia ir vienos pakanka, 
tainėje. Pereito spalių mėnesio dviem trim nėra 
23 d. ji turėjo parengimą ir gauti.
statė scenoj© “Kuprotą oželį” keleto draugijų, 
savomis jėgomis. Viskas gerai pasisekimo nei viena, nei *kita. 
pavyko. / Be to, susivieniję

1 daugiau patys sau ir busimiems 
musų veikėjams, 
apie

draugijos 
nes 

narių iš kur 
Jei eitų varžytinės tarp 

tai neturėtų

nuveiksime

Chicago, III.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 

2522 So. Halsted St., Chicago.
Phone Victory 7452

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 
Phono Victory 9634.

Be Komiso ir Išlaidų
• Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
tį. Pinigus gausite { 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmą ir antrų morgičių. Greitas na- 
tarnvimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond &

1 Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearbom 4686, State 5864

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 607 
Dearbom 4020. _

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor- 
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 £o. Westem Avė. Hemlock 
2636.

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 į 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

TURIU parduoti savo gražų ir be
veik naują grojiklį pianą už $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
j mėnesį. Mr. Kujavvski, 1723 South 
Ashland Avė.

RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tū

Aš buvau komisijoje sureng
ti vakarą Keistučio pašalpiniam 
kliubui, kuris turi narių apie 
500. Kuone tuo pačiu laiku— 
savaitė ankščiau - rengiau taip 
pat vakarą lietuvių liuteronų 
draugystei. Ir kas pasirodė? 
Keistutis, turėdamas tiek narių, 
susilaukė nuostolių, o lietuvių 
liuteronų draugystė, turėdama 
38 narius, padarė p.‘Ino $125.

Ką sakote 
tai?—M. Kasparaitis.

Musų valstija

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

DABAR jus galit investuo
ti į Saugius Morgičių Bonus, 
kurie atneša 8]Xj%. Nuošimčiai 
mokami kas mčnesis. Prairie 
States Investment Co. Room 
510. 30 N. La Šalie St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’Zj nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišfno.

S. OSGOOD, 
2231 West Divlsion St. 

Tel. Armitage 1199.

Miscellaneous for Sale
_____ įvairus Pardavimai_____

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4* incijų mot- 
kas nuo 25 ik 40 centų; marško
nės 1,000 yar< ų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietį;.

F. SELEMONAIČIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chicago, III.
LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi

pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 
pilną pasirinkimą Singer siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tų, $10 ir daugiau arba 'išmokėjimais. 
4251 Cottage Grove Avė.

Business Chances 
Par dari m ui Bi zn iai

PARDAVIMUI saliunas. Labai pi
giai. Tarp svetimtaučių — švedų ir 
vokiečių. Labai geroj vietoj. Prie
žastis — partnerių nesutikimas. 
461 W. I3rd St.

PARDAVIMUI geras restaurantas 
su namu arba be namo. Mainysiu 
į privatišką nedidelį narną, 
parduosiu vieną biznį labai 
už cash; renda pigi.

5110 S. Halsted Si.
šaukit Prospect 8476

30 ARKLIŲ, vežimai, pakinkiai, 
praradau mieste namą, parduosiu pi
giai. Del informacijų šauk Delavvare 
8644. Lawrence C. O’Brien Teaming 
Co, 314 W. Elm St.

NUSIPIRKITE geriausios rųšies 
kiaules tiesiai nuo farmerio. John 
Ungcr, 8756 Princeton avė. Šle
iva rt 0059.

REIKALINGAS automobilius už
darytas (Sedan) į mainą ant dviejų 
biznio lotų 50x175 pėdą ant Archer 
Avė., gatvekarių linijos, pietvaka
riuose.

Atsišaukit greitai
S. P. KAZWELL, 

6312 So. VVestern Avė.

Business Chances
_______ Pardavimni Bizniai_______  
^5?AIU)AVIMUriMi^ 
nė, visokių tautų apgyventa vieta. 
Pigiai. Tel. Cainmadore 2047.
” PARDAVIsrijI Malt ir Hop krau- 
tuvė už tikrą bargeną, 1600 South 
Union Avė.

REIKALINGAS grolijlis pianas, 
nedaug vartotas į mainą ant didelio 
loto 100x175 pėdų didžio, aukšta ir 
sveika vieta gyvenimui su dideliais 
medžiais miško, pietvakariuose.

Atvažiuok pamatyt.
J. ZACKER, 

6210 So. Rockwell St.

Iteal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI soft Drink parlor, 
4539 So. Marshfield Avė., Telefonas 
Boulevard 10206.

NAMAS su trimis fintais ir sli 
Storu, 2546 W. 46 St. Pardavimui 
arba rendavoja Storą. Savininkas 
'antrame flate užpakalyje.

bų radio setas, pilnai garantuotas,; ruimis, s 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 j I ąpiehnke, 
savaitę. Mr. Kujaivski, 1723 South teisingas 
Ashland Avė. kas pirm

Galėtų lietuviai liuteronai ir 
daugiau nuveikti, tik bėda, kad 
jie pusėtinai išsisklaidę: vieni 
priklauso amerikoniškoms or
ganizacijoms, kiti lietuvių tau
tiškoms draugijoms. Ameriko
niškose organizacijose, nevarto
dami pakankamai mikliai ang
lų kalbos, jie turi tylėti, gi tau
tiškose draugystėse, veik netu
rėdami draugų, gyvena kaip 
vienų vieni, ba tegul butų ir 
geriausi jų įnešimai, mažai kas 
tekreipia dėmesį, nes lietuvių 
tarjie paprastai žiūrima į tai, 
kas kalba, o ne ką kalba. Drau
gystėse paprastai remia kandi
datus į įvairias valdybas v i e- i 
nas kitą, kurie jau iš seniau pa- 
sipažysta ar yra parapi jonai.

Kiekvieno šeštadienio popie
tį, kaip 2:30 vai., Chicagos is
torinė draugija duoda paskaitą 
per radio — WGN— iš Illinois 
valstijos istorijos. Klausykitės 
ir pasimokinkite apie musų

PRANEŠIMAI
Lietuva Skolinimo ir Namų 

tymo draugija laikys metinį 
rinkimą pirmadieny, sausio 16 d., 
parapijos svetainėje, 713 W. 18th 
St., 7:30 vai vakare. Pribukite lai
ku. —John P. Ewald, sekr.

^ta- 
susi-

Simano Daukanto Teat. Janu. 
Klinhas laikys metinį susirinkimą 
pėtnyčioj, sausio 13 d., 7::30 vai. 
vakaro, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. flalsted St. Visi na
rini bukite, nes bus tarta daug nau
jų reikalų. Taipgi atveskite savo 
draugus prirašyti į kliubą.

—Valdyba.

Town of luike. — Lietuviškas 
teatrališkas Kliubas laikys savo 
metinį susirinkimą Davis Souare 

Na, o ką veiks tokis, kaip kad ( Parke šiandien, ketvirtadienyje, 8 
iio vadina “nrnąna” vaL vakare. Senoji ir naujai išrink-jie vamna, pius^s draugystes toj. vaklybos ir visi nariui būtinai 
valdyboje? I privalo atsilankyti. —Koresp. E. K.

šitokios daraugystės nariai j
pažįsta jį tik kaip paprastų na- v4*uknn”bosS pjf"okos^Uy^s^kelvi 
rį. Bet nepažįsta jo iš seniau: tadierjy, sausio 12, 7 vai. vakare, 

kai vnikaą dnr White Square svet. 29 Si. ir nai vaiKas aar s Halsled St. —Valdyba.kur jis augo, 
buvo, jie draugavo su savo kai
mynais, kartu bažynčion ėjo, o1 Teatrališkas Kliubas “Lietuva” 
cti “haist’* nipkn bendra laikys savo metinį susirinkimą, sausu oamoizais meKo Denaia ,sio (J > 8 vaJ vak Davis s are
neturėjo ir šalindavosi jų, kaip 
lx?dievių. Iš tų vaikų šiandien 
jau išaugo vyrai. Na, ir ne1- 
stebėtina, kad kai kurie buvu
sių prietarų dar užsilikę.

Juk ir mane patį K. Kliube 
tūlas valdybos narys reklia- 
mavo kaip "šnipą”, sakydamas, 
kad velnias žino, kas jis esąs: 
lietuvis tai lietuvis, bet niekas 
kliubiečių jo nepažįsta. Ir jis 
sake tiesą, kad kliubiečiai ma
nęs nepažįstantys, tik netiesą 
—nužiūrėdamas mane šnipu 
esant.

Lietuviams liuteronams butų 
parankiausia veikti kartu su 
žmonėmis, kilusiais iš tėvų to 
paties tikėjimo. O tokiam su
sivienijimui daiktan kaip tik ir 
tinka Lietuvių Liuteronų Pa- 
šalpinė Draugystė. Aš nieko 
neturiu nei prieš kitas lietuvių 
liuteronų draugijas. Bet daly
kas tame, kad kitos yra bažny
tinės. Narys, priklausydamas 
tokiai "draugystei, turi priklau
syti ir parapijai. Tuo tarpu yra 
daug lietuvių liuteronų, kurie

Parko svet
vis S(ll
Valdyba.

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
C. W. of A. metinis susirinkimas 
įvyks penktadieny, sausio 13 dieną, 
1928 m., 7:30 vai. vak. Amalgamei- 
tų unijos svet., 1564 N. Robey St. 
visi jiariai ir narės kviečiami susi
rinkti į laiką, nes yra pakviestas 
geras kalbėtojas, kuris papasakos 
daug ką naujo.

Taipgi visi tie kurie esate išrinkti 
į 269 lokalo valdybą 1928 metams 
malonėkite ateiti užimti vietas.

K. Navickas, rašt.

CLASSIFIED ADS^]
į ,ii i./- t ...... ..... i

Educational
Mokyklos

Bubnai, Banjos, 1 
Smuikos r 

25c. i savaitę 
OrganizoĮame naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas ,po- 
puliarėmis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertės instrumentą 
už $80, išmokėjimais net po 25c. į 
savaitę.

Mumford Music
Studios,

Ine.,
13 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzie 6810

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progą, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
vra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JftšKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1KIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Raihvay, 
St. Paul, Minn.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

\vrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjiniu. Teisingas ir 
Greitas patamavitnas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

« 2300 W. Chicago Avė.
IM)t. 7 

Chicą^o, III.

Radio
PRADĖKIT NAUJUS METUS 

Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų vertę už viską ką 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sūstatysime 
jums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. * Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama. i

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuoti! radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERL1NG SHOP RADIO 
4323 Lincoln av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

PUIKI proga dėl biznieriaus, dėl 
svarbios priežasties pardvimui lunch 

su visais įtaisymais, gera 
, geras lysas, pigi renda, 

teisingas pasiūlymas bus priimtas; 
kas pirmesnis, tas laimės. Del in
formacijų, telefonuokit Hemlock 8099 
2419 W. 69 St.

PARDAVIMUI kampinė grosemė, 
su namu arba be namo, savininkas, 

6000 So. Wood St. 
Tel. Hemlock 6715

PARDAVIMUI geras biznis, kas 
supranta tą biznį, gali padaryti pi
nigų. Lunch ruimis ir soft drink 
parlor. Turiu du bizniu, galit pa
sirinkti. Su namų arb'a be namo.

Kreipkitės
JOE YANUŠAUSKIS 
3318 So. Halsted St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malt, vo j am ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popiera, stiklus ir t. t.kum malevą, popierą, stiklus ir 1

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

IEŠKAU Albino Jokubkos. Pir
miau buvo South Omaho, Nebr. 
Kas jį žino, praneškit, arba pats 
atsišaukit.

Taip pat paieškau Antano žilins- 
kio. žvirblių kaimo, Panedelio vals., 
Hokiškio apskr. Malonėkit atsišauk
ti. Frank Blažis, 5615 W. 64th PI., 
Chicago, III.

KAM MOKĖTI ■ daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1036

LENTOS visokios rųšies, abelnai 
$20 už tūkstantį pėdų, 2X125, 2X145, 
2X10, 20 pėdų ir t. t. Phone Vic
tory 8706. 2415 Calumet avė.

4 GASOLINO pampos beveik nau
jos, $150 kiekviena, 350 galionų 
baltos arba žalios malevos, $lh40 ir 
$1.50 gal. 300 volelių stogų dengi
mui materiolo, raudono arba 1;alio, 
vinys ir cementas, $2 roleliui, 50 
skrynučių vinių, 16 ir 20 py, $2.50 
skrynutei, l Jot virvių, % iki l co
lio, l lot. dratų, l lot švirškinėms 
dūdų,- 30 knygvedžiams deskų po 
$6 kiekviena, rūbams užraktų 3000 
C klampkų, 5 dideli A. C. motorai, 
2 International laiką rekorduojanti 
laikrodžiai. 1600 svarų heli dratų? 
16 iki 22 gauge, IŠc. svarui. 3 tonai 
metalinių shop pans, visokių didžių, 
20c. kiekviena. 2553 W. Madison st. 
Seeley 6065.

Financial
Finanąai-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

ikolas ant

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ

* Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bon^ & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St. .

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
| visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Help Wanted—Female

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui minkštų vilnų. 1405 W. 21 St.

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo, kambarys ir 
valgis, su užmokesčiu susitaikysime. 
4008 S. Artesian, po 6 vai. vakare.

REIKALINGA veitęrka; darbas 
vakarais. 1947 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė

REIKIA t
Dviejų inteligentiškų 

kurie ieško nuolatinio 
Gera mokestis pradžiai, 
šaukit iš ryto nuo 9:30 
dieną.

vyrų, 
darbo.
Atsi-

12iki

MR. A. DOLENSKI 
Room 1514

134 N. La Šalie St.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gerą progą dėl 
•lietuvių, salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atneškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 Wast 
22 St., Cicero, III.

REIKIA jauno vyto nuo 17 iki 20 
metų dirbti delikatesen krautuvėj. 
2552 W. 63 St.

REIKIA VYRŲ DEL IŠSIMOKI
NIMO automobilių plovinio, tepi
mo, “simonizing” ir viso praktiško 
garažo darbo. Dideli^ reikalavimas 

■Vyrų j garažus. Nuolat darbas per 
metus. Po 3 savaičių pasimokirii- 
mo galit uždirbti gerą algą. Klcsos 
dienomis ir vakarais. Chicago Au
to Service Burcau, 309 S. La Salio 
SI. Room 401.

GAUTI į mainus ir samneJiai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi
giau.

W0NDER RADIO SALES CO.
3152 Irvink Pk. blvd. Key 2499

4-5-6-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlpck 3352

$200 upriglit pianai už _$45. Taip
gi fonografai. 6130 S. Halsted St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Pastatomos liampos, $7 ir daugiau. 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
Victrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia
nai, krėslai. Mes turime pilną pa
sirinkimą namų ‘rakandų. Atsineškit 
šį skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Garfied Firefroof Storage Co., 
5929-31 S. State St.

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinis pečius, $6, pastatomos Kam
pos, $15 ir daugiau. Schvvartz Bros. 
Storage, 640 E. 61 st St.

šis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
mes jums nuteisimejums nuleisim©

10% pigiau 
FRIEZE PARLOR SĖT .. 
MOHAIR PARLOR SĖT 
WALNUT BEDROOM SĖT $48 
WALNUT DIN. RM SĖT $38 

$22 
$17

$300
$250
$200
$150
$75 9X12 WILT0N RUG
$60 COXWELL CHAIR .
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau 
Available Storage

7732 Ston

$79
.$58

7732 Stony Island 
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė- 

lioinis iki 6 vakaro.

Automobiles
Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir a 

Du syk į dieną ii-----------
9 ryto ir 8 vakare 

DETROIT ................................
ST. LOUIS ............................
KANSAS CITY/..................... .

DE LUXE MOTOR STAGES
3 So. Jefferson 

Tel. Dearbom 0681

ipd rausti, 
svažiavimai

$4.00
$4.00
$8.00

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių iš
dirbysčių ir modelių, 100 karų pa
sirinkimui. Montrose Motor Sales, 
3106 Montrose Avė.

CASH UŽ KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau. 

Mokam aukščiausias kainas. 6707 S. 
'State St. Went. 1974.

MOKAM GERAS CASH KAINAS už 
visokių išdirbysčių karus, junk ar 
sulaužymui. 3515 Ogden avė. Craw- 
ford 366'4

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinis bizniavus namas, su saliu- 
no bizniu arba vienas biznis; par
duodu labai pigiai. Savininkas mai
nys ant kitokio namo arba formos. 
Priims lotus už pirmą {mokėjimą; 
randasi 501 W. 32 St. Savininkas 
5833 So. Western avė. Hemlock 
6151'.

LABAI GERA PROGA
Netoli 64 St. ir Lowe Avė., lotas 

50X234, 3 po du aukštu mediniai 
namai, akmens pamatu, 2—5 kam
barių flatai, jiečiais šildomi, elekt
ros šviesa. Vienas morgičius už 
$6,000 penkeriems metams. Reikia 
$3000 cash, kitus lengvais išmokė
jimais, kaina $15,(M)0.

M r. Seherer
II. J. COLEMAN AND CO. 

4705 S. State St.
I)rexel 1800.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Parsiduoda garadžius 50x125 pė

dų, geroj vietoj (South Side). Kaipo 
dalį įmokėjimo priimsiu namą, lo
tą, arba kokį nors biznj. Del pla
tesnių informacijų.

Kreipkitės pas
WM. GRTĖNAS, 

3241 So. Halsted St.
Tel. Victory 5065

TIKRAS pirkinys. Muro, pečium 
šildomas namas, yra 2 krautuvės, 
4—7 kambarių flatai, rendos $4032 
į metus, randasi prie 5436—38 So. 
State St. Kaina $21,500. Priimsiu 
gerus morgičius dokumentus ir 
biskį cash už $6000 eųuity. H. T. Co- 
leman & Co., 129 E. Pershing Road 
Blvd. 7769.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė už cash, arija mainysiu 
ant loto ar mažo namo. 4201 
S. Maplevvood Avė. Vakarais 
šaukite Roosevelt 8887.

PARDAVIMUI grosemė, arba 
mainymui ant mažo namo. Užgyven
ta vieta ir pigiai,

749 West 48th Place ir 
Halsted St.

ALEX SAMUILIS,
Phone Boulevard 7595

' NEPAPRASTAS BARGENAS
Parsiduoda biznis su namu arba 

be namo, ant didžiausios biznio gat
ves Bridgeporte. Biznis daromas 
eash. 35 metų išdirptas. Parduo
siu arba mainysiu ant didelio namo 
6-10-12 flatų. Pageidaujama, kad 
namas butų* j rytus netoli Jackson 
Park.

Atsišauki t
Aušros Knygynas,

3210 So. Halsted St.
Box 262

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, lietuvių apgyven
ta. Parduosiu už prieinamą kainą. 
J. W., 1515 So. 49th Avė. Cicero, III.

PARDAVIMUI bučernė, grosemė, 
seninsiąs biznis šitoj apielinkėj, visą 
arba pusę, lysas ilgas, darbo užten
kama dėl dviejų. 1967 Canalport Av. 
Roosevelt 4895.

PARDAVIMUI barbeme arba rei
kalingas partneris, skutimas 15c. 
Mažas {mokėjimas cash, geras už
darbis, 114 So. Halsted St.

PARSIDUODA 
Garage biznis 

BRIDGEPORTE 
Naudokis! 
Gera proga 

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St

PARDAVIMUI lunch ruimis, mai
šytų tautų apgyventoj apielinkėj. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 719 W 141h St.

PARDAVIMUI soft Drink parlor 
su 5 pagyvenimui kambariais ir 2 
karų garažas, švedų, airių ir lietu
vių apgyventa. 5701 S. Wentworth 
avė. Normai 9148.

1IARDWARE ir malevos krautu
vė pardavimui, geroj vietoj. Visai 
apleidžiu biznį. Prospect 2886.

PEČIAIS ŠILDOMŲ
Namų bargenas, netoli 61 St. ir 

Wabash Avė. 12 flatų, po 4, 5 ir 6 
kambarius, yra elektra, įplaukų apie 
$4000 GRYNŲ, reikia $3000 caRh. 
Kitus 1 morgičiai 5 metams už 6%, 
Kaina $19,000. Matykit M r. Seherer.

H. J. COLEMAN AND CO 
4705 So. Stale St. 

Drexel 1800.

TIKTAI sausio mėnesyj — 25’#, 
pigiau namų ir kaminų taisymo ir 
pleisteriavimo. Veikit tuojau. Phone 
Wellington 7473.

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

low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendosx išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ba flatinį namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue
. Room 212 Juniper 9506

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirkimu, 

pardavimu, pinigų skolinimu ant 
mortgičių, notariališkų raštų padary
mų, pinigų ir laivakorčių siuntimo 
VISADOS yra patartina kreiptis 
pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

8 FLATŲ namas, 5-6 kambarių, 
garu šildomas, 2’6 bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 į 
mėnesį, rendos $510 j mėnesį.

2 flatų mūrinis, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, garažas. 2 
blokai iki 63 St. ir Halsted St. $3.000 
cash, $100 į mėnesį, rtndų $12b i 
mėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.


