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Vilniečiai Smerkia Kauno Smurtininkus
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Didelis socialistų lai 
mejimas Francijoj

Didelis socialistu laimėj! 
mas Francijoj

įvykusiuose senatorių rinki
muose socialistai laimėjo se
nate šešioliką vietų

77 vaikai žuvo, daug sužeistų 
teatro gaisre Montrealy

Vilniaus lietuviai smerkia 
Kauno smurtininkus

Dagi katalikų “Kelias” protes
tuoja prieš ginklo jėga pa
darytą per vartą

reikalinga
Kiekvienas

• dų suvažiavimas. Posėdžiai už
truko ligi nakčiai. Naktį posė
džių metu į salę įėjo majoras 
Plechavičius ir pareiškė susi
rinkusiems, jog kariuomenės 
dalis nutarusi paimti į savo 
rankas visą valdžią Lietuvoje, 
ir kad vadai tuojau apsvarsty
tų susidariusių padėtį.

Kai vadų dauguma neprita
rusi sukilimui, tai jie buvę tuo
jau suimti, nes namai, kur ėję 
posėdžiai, jau buvę sukilėlių 
apstoti.

Smetona tariasi su len
kais ir vokiečiais '

Pasak Rygos “Sevodnia”. 
gruodžio 22 naujasis Lietuvos 
prezidentas Smetona priėmęs 
lenkų ir vokiečių seimo atsto
vus ir su jais kalbėjęs vyriau
sybės palaikymo klausimu.

Kaltina buv. karo ininis- 
terį dėl apsileidimo

Aidas", demo-l "Hygos Balsas” rašo, kad 
gruodžio 231 demokratinės Lietuvos va!

i liaudininkai 
buvusi karo ministerj 

buvęs įspė- 
samokslą 

tą įspėjimą

daugiausiai
Aleksandras 
respublikos 

vadinamo

lland teatro gaisre 1898 m. lap
kričio 5'žuvo 15 žmonių.

IIURLEY, Wis., Klondike 
teatro gaisre 1901 m. lapkr. 6 
žuvo 10 žmonių. z

z B A YERTOVVN, Va., Rhoades 
teatro gaisre 1903 m. sausio 12 
žuvo 109 žmonės.

CHICAGOJ, Iroųuis teatro 
gaisre 1903 m. gruodžio 30 
vo 602 asmenys.

C ALUM ET, Mich., teatro 
nikoj 1913 m. gruodžio 25 
vo 72 asmenys.

WALLACETOWN, Pa., teat
ro gaisre 1916 m. geg. 10 žuvo 
22 žmonės.

NEW YCytKE Catherine 
Street teatro gaisre 1920 m.' 
lapkr. 14 žuvo 7 .vaikai.

NEW HAVEN, Conn., Rial- 
to teatro gaisre 1921 m. lapkr. 
28 žuvo 6 asmenys.

Twenfiefh Century trauki
niu suslkulimas

omolivo mašinistas užmuš
tas, .30 pasažierių lengvai su
žalota

žu-

pa- 
žu-

PARYŽIUS, sausio 10. —Va
kar įvykusiuose Franci joj sena
torių rinkimuose 
laimėjo kairieji.* 
Millerand, buvęs 
prezidentas ir taip 
nacionalinio bloko
prarado savo vietą 
Rinkimuose jis buvo 
sumuštas, .loseph ('aillaux ta
po vėl išrinktas.

Kairiųjų stambiausi laimė
jimai buvo Seinos departamen
te, kur kandidatavo 
and. Kairysis blokas 
astuonias vietas. 
Bonos departamente
taipjau laimėjo šešias vietas.

Bendrai, socialistai buvo di
džiausi laimėtojai. Vietoj Šešių* 
vietų senate jie dabar turės še
šiolika.

Komunistu neišrinkta nė vie- i 
nas.

senace.
skaudžiai

ir Miller- 
čia gavo 

Svarbiame 
kairieji 5000 liko be pastogės dėl 

gaisro Maniloj
Ugnis, kilus bažnyčioj, 

pusantro tūkstančio
nušlavė
namų

Vilniaus lietuviai, kaip ma
tyt iš ką tik gautų Chicagoj jų 
laikraščių, nepritaria Kauno 
smurtininkams ir jų ginkluota 
jėga įvykintą pervartą pasmer
kia.

Vilniškis “Kelias”, katalikų 
laikraštis, savo gruodžio 24 die
nos leidiny sako:

“Butų buvę toli gražiau ii 
naudingiau, jei Lietuvos kairie
ji ir dešinieji butų buvę susi
tarę tarp savęs gražiuoju. Tuo
met nebūtų buvę 
jokio perversmo.
I>erversmas tvirkina piliečius,! 
nes silpnina jų pasitikėjimą įs-j 
tatymais.”

O “Vilniaus
kratinis organas, gruodžio 23 j(,eI demokratine, 
dienom leidiny kalbėdamas del'^žias nuvertimo 
Voldemaro pareiškimo užsienio kultiną 
spaudos atstovams apie naujo- Papeėkį. Papedkya 
sios vyriausybės politikos tiks- ^as aP*e rengiamą 
lūs. sako:

“Trys dalykai čia krinta 
akiu. Tai konstitucijos keiti
mas, spaudos laisvė ir tauti
nės mažumos. Prof. Voldema
ras tvirtina, kad dabar jau visi 
matą būtina reikalą konstituci
ją taip pakeisti, kad vyriausy
bė galėtų įgyti didesnės laisvės 
savo veikime. Kitaip sakant, 
kad butų praplėstos vykdomo
sios valdžios teisės įstatyjnę 
leidžiamosios valdžios galvon. 
Tai jau aiškus žingsnis prieš 
demokratingumą. Panašiai yra 
ir su spauda. Laisvoj demokra- 
tingoj respublikoj spaudos lai
svė, kaip ir kitas, nustato 
dri šalies įstatymai. Prof. 
demaras čia žada išleisti 
tikrą/ įstatymą, kuris jau, 
sak jo paties žodžių, suvaržy
siąs spaudos teises. Bet jeigu 
pats premieras tą įstatymą 
kvalifikuoja kaipo suvaržymą, 
tai apie spaudos laisvę vargu 
ar beteks kalbėti. Juk tarp pre
mjero krasės ir policijos biuro 
valdininko stalo yra toks nuo
tolis, kuriame ir geriausi įsta
tymai nuolat virsta nelaisvės 
pančiais, tai ką bekalbėti apie 
tokį įstatymą, kuris dar negi
męs pakrikštyta spaudos teisių 
suvaržymu.

“Tautinių mažumų klausimas 
yra opiausias. Bet mums, vil
niškiams, esant šiandien tauti
nės mažumos padėty, norėtųsi, 
kad Lietuvoj kuogeriausiai 
klotųsi visiems piliečiams, ne
žiūrint kurią kalbą jie vartoja 
savo šeimynoje ir savitarpio 
santykiuose. Kaip žinome ligi 
šiol N. Lietiivoj tautinėms ma
žumoms klojosi nemenkiau, ne
gu kaikuriose kaimyninėse val
stybėse.”

Kar:,!omenės vadų su
ėmimas Kaune

/‘Vilniaus Aidas” praneša:
Gruodžio 16 dieną Kaune 

Lietuvos kariuomenės dalių

prieš valdžią, bet 
nuleidęs niekais.

Liaudininkų atstovas 
pas Voldemarą

“Vilniaus Aido” pranešimu, 
gruodžio 22 d. • liaudininkų par
tijos Lyderis Toliušis buvęt 
priimtas naujojo ministeric 
pirmininko Voldemaro ir kalbė
jęsis apie einamuosius reika-

va-

ben-
Vol- 
tan?

Sleževičius, Požėla 
žiuoja i užsieni

Rygos “Sevodnia” praneša, 
kad išvažiuoją į užsienį buvęs 
Lietuvos premjeras Sleževičius, 
buvęs vidaus reikalų ministe
ris Požėla, taipjau socialdemo 
kratų vadai Plečkaitis ir Žu
kauskas.

Liaudininkai ir Social
demokratai dalyvausią 

Seime
Vilniaus ‘‘Kelias 

Rygos “Sevodnia”
valstiečių liaudininkų ir 
demokratų frakcijos, 
pirmuose po pervarta 
posėdžiuose nedalyvavo, 
sios ateity dalyvauti ir
naujosios Lietuvos vyriausybės 
opozicijoje.

paduoda iš 
žinią, kad 

sccial- 
kurios 
Seime 
nuta- 

stovė.ti

Meksikos valdžia liaujasi 
su advokatais

Į 10. — Manilos Tondo
1 šiandie siautė didelis

Svetimšalių aliejaus kompanijų1 
gynėjai, meksikiečiai, kvie
čiami padėt sąvo kraštui

, sau- 
preky- 
t u re.jo 
dvide- 
meksi-

t Pacific and Atlantic Photo]

Alicia Mahiido, Meksikos prezidento Calles giminaitė, kuri 
dirba Clevlando viešajame knygyne. •

77 vaikai žuvo teatro Katastrofingiausieji teatru 
gaisre Montrealy i gaisrai

sausio 
distrikte 
gaisras, 

sunaikinęs apie pusantro tūks
tančio namų, daugiausiai nedi
delių medinių triobelių. Penki 
tūkstančiai žmonių liko be pa
stogės. Materialinės žalos pa
daryta apie 2 milionu pesų. 
Gaisras prasidėjo iš bažnyčios.

Lenkų monarchistal ieš
ko kandidato į karalius

SYRACUSE, N. Y., sausio 
10. — Vakar. 3:25 vai. po pie
tų New York Centrai geležin
kelio linijoj greitojo Twen- 
tieth Century Limited trauki
nio Bostono sekcija j lėkė j tre
čią Chicago-New York Tvven- 
tieth Century sekciją. Kolizi
joj bostoniškio traukinio maši
nistas W. Scoville buvo užmuš
tas, o jo padėjėjas Henderson 
.sužalotas. Iš -105 abiejuose 
traukiniuose buvusių pasažie
rių trisdešimt buvo sužaloti, 
bet nepavojingai.

Susidūrimas įvyko ties Sa- 
vannah, trisdešimt mylių j va
karus nuo Syracuse. Katastro
fos priežastis buvus tiršta mig
la. 1

BANDITAI PUOLĖ BANKĄ 
•i------------------

TULSA, Okla., sausio 10. — 
šeši ginkluoti banditai šiandie 
molė vietos Sr pulpa State ban- •
ką ir paspruko su 20,000 do
lerių.

BEHLINAS, sausio 10. — 
Naujam Vokietijos ministerių 
kabinetui •sudaryti prezidentas 
Hirrdenlmrg- pakvietė Dią Cur- 
tiiuą, tamisį prekybos m miste
rį Mprxo kabinti#*.

Daugybė kitų pavojingai suža-, Per pastarąjį šimtmetį kata- 
Icta. kilus publikoj panikai Į strofingiausi teatrų gaisrai 

----------- (Jungtinėse Valstijose ir kitur 
MONTREAE, Kanadą, sau-'buvo:

šio 10. — Vakar Montrealy. į- 
vyko baisi tragedija, kurioje 
žuvo arti astuonių dešimčių 
jaunų gyvasčių.

Laurier- Palace tedtre, kur 
rodopia ‘krutamieji paveikslai, 
lodymo metu balkone ėmė rūk
ti durnai. Teatro publika buvo 
daugiausiai vaikai — berniukai 
ir mergaites, ir kažin kam rik
telėjus ‘‘gaisras”! — teatre ki
lo panika. Daugiau kaip tūks
tantis buvusių teatre asmenų 
šoko per kits kitą grūstis prie 

■ durių, vieni kitus traiškydami 
:rigas su valstybės departamen- PO kojų trypdami. Susigrudi- 
tu VVashingtone, i 
bendradarbiauti su Meksikos delis, kad jau niekas, nė dagi 
valdžia, idant pašalinus krizį. i pirmutinėj eilėj buvusieji, ne- 

šia savitę žada būt dauginu -begalėjo laukan prasimušti, tuo 
tokių konferencijų.. ' tarPli kai u^nis toatre vis la' 

jbiau plėtės. Kai kurie užpaka.- 
I ly buvusieji tik per susisprau- 

i išbėgo 
laukan. Kai pagaliau atvyko 
gaisrininkai, teatro sienoj buvo 
prakirsta skylė, pro kurią im
ta nelaiminguosius — gyvus ir 
jau nebegyvus traukti laukan.

Septyniasdešimt septyni vai- 
kai berniukai ir mergaitės 
— buvo surinkti nebegyvi, dau
giausiai nutroškę, sutraiškyti 
minioj ir sutrypti kojomis. 
Daugybė buvo sužalotų, kurie 

,tapo nugabenti į ligonines. Su
žalotų yra daug tokių, kurie 
vargiai bepasveiks.

t Gaisras teatro viduj buvo 
veikiai po to užgesytas. nepa

taręs dideles žalos triobesiui.

MEKSIKOS MIESTĄ: 
šio 10. — Pramonės ir 
bos ministeris Morones 
ilgoką pasikalbėjimą su 
šimt trimis advokatais
kiečiais, Jungtinių Valstijų 
aliejaus magnatų pasamdytais 
ginti jų interesus Meksikoj.

Sako, kad ministeris Moro
nes pasakęs jiems, kad laikas 
teisiškiems gudravimams jau 
praėjęs, ir kad Meksika dabar 
vedanti didžią kovą už savo na
cionalinę suverenybę. Jis 
graudenęs juos neužmiršti, kad 
jie visų pirmiausia esą meksi
kiečiai, o jau paskui advokatai, 
dirbą svetimšaliu korporaci
joms.

Advokatai atsakę, kad jie 
neturį žinių, ar kuri jų atsto
vaujama kompanija vedanti in-

1811 me-
Richmond

VIENNA, sausio 10. Ku
nigaikštis Aleksandras Radzvi- 
las, lenkų monlirchistų vadas, 
išleido* Budapešte pareiškimą, 
kuriame jis sako:

‘‘Nėra nė kalbos apie bandy
mą pasodinti Lenkijos sostan 
kunigaikštį Janušą Radzivilą 
arba kunigaikštį Albertą Radzi-

Con-Jvilą. Tiesa, mes ieškome savo 
Teatro gaisre 1876 m.'tautos kandidato į Lenkijos ka- 

; kol kas tinkamo 
nerandame. Mano 
Lenkijos sostan ge- 

t riausiai tiktų kuri nors Habs- 
m. .burgu erc-hercogr.s.”

t.eat-’----------- --—
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RICHMONDE, Va 
tais įvykusiame 
Teatro gaisre žuvo 70 žmonių 
tarp jų ir Virginijos guberna 
torius.

BROOKLYNO, N. 
way’s
gruodžio 5 ,čl. žuvo 295 žmonės, ralius, bet

V1ENNOJ, Austrijoj, Ring žmogaus 1 

Teatro gaisre 1881 m. gruodžio nuomone, 
mėnesį žuvo 800 žmonių.

DARVIO, Italijoj, 1923 
birželio 24 d. sugriuvus 
rui buvo 50 asr.eny užrrušto j Garibaldi teismas bus

GLASGOVE, Škotijoj. 1881. aQIiaiA 9(1 d
m. lapkričio 1 d. Star teatre] SdllblO ZU U.

ir prižadėję tarpdury pasidarė toks di- km rik .
dehs, kad jau niekas, ne dagil . , . , PARYŽIUS, sausio 10. —Ka- 

nors jokio gaisro teatre nebu- pitono Ricciotti Garibaldi, pra- 
vo, publikai besigrudant Inu-Įeito lapkričio pradžioj suimto 
kan 14 asmenų buvo miltinai Nicoj ryšy ąu ispanų ir italų 

sąmokslais, byla prasidės šio

“Naujienų” Redaktoriaus

Prakalbu Maršrutas
Kalbės

Sausio 12,“vakare
Binghamton, N. Y.

Sausio 14, vakare 
So. Boston, Mass.

Sausio 15 vakare
Brooklyn, N. Y.

Sausio 17 vakare
Philadelphia, Pa.

Sausio 18, vakare
Baltimore, Md.

Sausio 19, vakare
Pittsburgh, Pa.

Sausio 21, vakare
Akron, Ohio.

Sausio 23 po piet 
Detroit, Mich.

Purickis tfusiąs “Lietu- ^usįos mi“10S 8aIv»s 
vos” redaktorius

Kauno ‘‘Liet. Žinios” prane
ša patyrusios, kad valdžios 
laikraščio ‘‘Lietuvos” redakto-. 
rium busiąs vėl pakviestas ku 
nigas dr. J. Purickis, kai til 
jis grįšiąs iš Maskvos.

fcORRSj
Chicagai ir apielinkei federa- 

inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę ir mažu
li* sude-'mą šilčiau; stiprokas mainasis 

Kovoj dalyvavo kulko- vėjas.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 19° F.

sutrypta.
NEW YORKO Exeter teatro'sausio mėn. 20 dieną, 

gaisre 1887 m. rugsėjo 5 dieną* 
75 asmenys žuvo.

LONDONE ‘ žydų 
Klube 1887 m. birželio 
dėl klaidingo gaisro signalo bu
vo užmušta 70 asmenų.
• SEATTLE, Wash., Freyer’s
Opera 'House gaisre 1889 me
tais žuvo 30 žmonių.

PHILADELPHIJOS
Central teatro gaisre 
balandžio 27 d. žuvo 
nų.

VCASHINGTONE, 
birželio 9 sugriuvus ■ Ford’s* te
atrui buvo užmušti 22 žmonės.

M1LWA.UKEE, Wis., David- 
son teatro gaisre 1894 m. ba
landžio 9 d. žuvo 76 žmonės. ' !

BALTIMORE, Md., Front ( 
Street teatro gaisre 1895 m.! 
gruodžio 27 žuvo 27 žmonės.

PEKINE, Kinuose, Quanto 
teatro gaisre 1397 m. vasario 
mėnesi žuvo 230 žmonių.

PARYŽIAUS Grand bazaro 
gaisre 1897 m. gegužės 3 žuvo 
143 asmenys.

DETROIT, Mich., Wonder-

Dramos
18 d.

Grand
1892 m.|

14 asme-i

1893 m.

iiiiMiiiiiiiiiiira . .... n.. ii

PATO,GUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus IJetuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą: \

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

PRAHA, čechoalovakija, sau
sio 10.—Naujų čechoslovakijos 
ministerių Jungtinėms Valsti
joms paskirta Dr. Mastny, da
bartinis ministeris Italijai. 
Chwalkowski, buvęs ministe-

Butlegerių kautynėse 
trys asmenys užmušti 
MARION, III., sausio 10. —

Butlegerių tarpusavio kovoj, 
kuri šeštadienio naktį įvyko 
paskilbusio butlegerio Charles 
Birgerio smuklėj Shady Ręst, 
pusiaukely tarp Ma'Hon ir 
Harrisburg miestelių, trys as-j 
menyč buvo užmušti 
ginti,
svaidžiai ir bombos. Pati smu- 
klė buvo bombų sudraskyta ir 
sudeginta ir tuose degėsiuose 
buvo rasti trys lavonai, taip j šiandie saulė teka 7:17, lei- 
apdegę, kad visai negalima pa-.džiasi 4:38 valandą. Mėnuo te- ris Washingtone, skiriamas pa

ika 12:47 vai. ryto. siuntiniu Vokietijai.
ėjo
va- žinti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St..



SUSIPAŽINIMUI PRISIŲSI-

Phillips M ilk of Magnesia“ 
Geriau negu Soda

laiką savo

Moteris gi net iš-

$2
$1

20c ‘

GYVENIMAS 
Mėnesinis Žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

—

-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Rūgštumai Viduriuose !Į Biologinė moters skriauda
Vietoje sodos nuo dabar pra- 

dėkit vartoti po biskį “Phillips 
M ilk of Magnesia” su vandeniu 
bite 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. i 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 187c.

Salti
Sustabdo į dieną
Pora dozę Hill’s sustąhdo<.šalti — j 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš

tį, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
na visą kūną. Ir nepalieka blogą pa
sekmių. »,

Šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties mirštą virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik- 
• rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 

Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARĄ > QU1NINE
Raudona Dėžė su paveikslu

NIMO TIEMS DRAUGAMS, 
KURIE PRIDUOS SAVO 

ADRESĄ
J metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j vieną knygą 
— 381 puslapių.

Prenumerata metams 
Pusei metų ............... .
Kopija ........................

W. J. STANKŪNAS
fotografas •

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
M ūsų Speciall- 

ikumas.
3315 South
Ilulsted St.

Tol. Yards 1546 
Kės. Tel.

t

Be veri y 2300

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
Šioj knygelėje skaitytojas ras 

visuą reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras. \

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingus.

Prof. A. V. Nemilov

teisėmis.
— ne

Paskutiniaisiais laikais dau
gelis yra tos nuomonės, kad so
cialūs moterų teisės privalo bū
ti sulygintos su vyrų

I Senoji patarlė: “višta
■paukštis, moteris ne žmogus“ 
metama lauk iš žmonių kalbos. 
Moters teisių sulyginimo idėja 
kuo toliau, vis labiau žadina 
žmogaus sąmonę. Bet nors ir 
yra rimtas pagrindas ir reikalas

i ginti moters teises, tai dar ne
reiškia, kad šis principas, net 
primityviausio teisės nujauti
mo padiktuotas, lengvai gali bū
ti gyvenime realizuotas. Nie
kur pasauly nėra tiek daug pa
daryta moters teisių sulygini
me, kaip Sovietų Rusijoj, ir nie
kur kitur nėra taip progresyvus 
moters teisių klausime įstat /rnų 
leidimas, bet niekam nėra pas
laptis, kad tikroji moterų padė
tis labai mažai atsimainė po 
spalių revoliucijos.

Visa tai pftreina ne vien nuo 
to, kad tebegyvename kapitaliz
mo gadynėj, bet kad dar susidu
riame su labai svarbia gyveni
me sąlyga, tai yra su bioliogine 
nelygybe. Biologinė moters ir 
vyro nelygybė yra daug gilesnė 
ir svarbesnė, kaip tas atrodo 
žmogui, gamtos mokslo nežinan
čiam. Biologinės nelygybės ne

suprasti ta prasme, kad 
yra ankstesnis arba stip- 

už moterį. Absoliučiai,

Moters gyvenimas galima pa
skirstyti tam tikrais perijodais, 
kurių kiekvienas palieka aiškią 
antspaudą jos kūne ir sieloj.

Pirmasis peri jodas prasideda 
tada, kada moters organjzmo ly
tiniuose organuose pradeda vy
stytis gametos, ir baigiasi tuo 
momentu, kada atsitinka pirmas 
kiaušinėlių išsiliejimas, t.y. ište
kėjimas gametų iš organizmo.

Antrasis perijodas, gametų 
išsiliejimu prasidėjęs, baigiasi, 
kai įvyksta pirmas lytinis susi
nėsimas, t. y. kada moters orga
nizmai! patenka vyro gametos.

Trečias perijodas dažniau
sia ilgiausias, bet visuopiet akty
viausias — tęsiasi nuo pirmo ly
tinio susinėsimo iki perstojimo 
gaminti kiaušinėlius * (kliinak- 
terija). . . ' i

Ketvirtasis perijodas praside
da klimaterija ir baigiasi mirti
mi. |

Per pirmąjį peri j odą moters 
organizmas aprūpinamas visa I 
eile smulkiausių neapčiuopia-1 
mų suvaržymų, lyg kokių naštų/ 
kurios prirengia ir nustato busi-į 
simąjį individo gyvenimą, 
šie procesai nėra tokie svarbus, j 
kad butų galima kalbėti apie (taip aiškiai, kaip šiame butina-
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minta, neiftiojanti mažai gar
bingą bobų vardą.

Klimakterijos periodas yra ne 
tik kūno, bet ir to, kad mes vadi
name, siela, irimo, mirties perio
das. Sparnai palaužti ir kartu 
su lytinėmis celėmis, dingsta 
“gyvenimo tonas”, be kurio sun
ku pradėt naujas gyvenimas.

Bet jeigu moteris negali išsi
vaduoti iš tos pareigos, kuri ne
išdildomą įtaką padarė į jos pri
gimtį, tai dar nereiškia, kad vi
sai nebegalima tos biologinės 
skriaudos sumažinti.

Mes privalome be atodairos ei
ti pirmyn, ieškoti naujų gyveni-’ 
mo formų, kurios galėtų pasal
dinti lytinį tragizmą.

Iš esperanto kalbos vertė Vs.

•o

tų

V

m 
jh

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

$2.50
100 N. La Sali e St., Chicago, III. Kg 

arba prie vietinių agentų

Tai, kas buvo sakyta, karto
jasi ne vieną, bet daug kartų, 
ir pasikeičia visas moters orga
nizmas. Būdama surišta su sa
vo gametų likimu, moteris tam
pa lyg tas katargininkas -visą 
amžių pririštas prie savo tačkos, 
ir nors kažin kaip notėtų pasi
traukti ir pradėti naują gyveni
mą, nebegali. "■“***-—

Tai baigiasi tik tada, kada at
eina netvirta.': moters gyvenimo 
periodas, bet ji dabar žingsniuo
ja prie tragedijos finalo — prie 
mirties. Atsiekus klimanteri- 
nj amžių, moters fiziologija turi 
minuso ženklą. Visokie jos or
ganizmo procesai, funkcijos ei
na tik iš inerefijos. Ir gražioji 
lytis lieka lyg nustumta, paže-

Išsigydė Savo Ruptnrą
Aš įgijau labai didelę rupturą kuo

met kėliau didelę skrynią keletas me
tų atgal. Gydytojai pasakė jei aš no
riu išsigydyti, turiu eiti ant operaci
jos. Diržai man nieko negelbėjo. Ga
lų gale aš suradau būdą su kurio pa- 
gelba greit išsigydžiau. Daug metų 
praėjo ir mano rupturą neatsinauji
no, vienok dirbu sunkiai kaipo kar- 
penterys. Nedariau operacijos, nesu- 
trukdžiau laiko, neturėjau trubelio. 
Aš nieko neturiu pardavimui,,bet su
teiksiu pilnas informacijas, kaip jus 
galit išsigydyti rupturą be operaci
joj. jei tik man parašysit. Eugeno 
M. ^ullen, Carpenter, 162 N. Marce- 
llus Avė., Manasųuan, N. J. Jškirp- 
kit šj skelbimą ir parodykit savo drau
gams kurie turi rupturą — jus galit 
išgelbėti jų gyvybę arba prašalinti 
kentėjimus nuo rupturos ir pavojų 
operacijos.

I

[Pacific and Atlantic Photo]

Princas Hirohito, naujasis Ja
ponijos mikado arba imperato- 

Bet nūs.

biologinę moters skriaudą. Vi
są tą laiką abi lytys yra lygios, 
mergaitės gyvenimas yra taip 
pat harmoningas, taip pat 
džiagsmo pilnas, kaip ir berniu
ko.

Pirmas

vyras 
resnis 
tai vyras yra tokios pat vertės, 
kaip ir moteris, gi visa biologi-1 Pirmas kiaušinėlių išsilieja 
nes nelygybėšpu’oblema slepiasi mas turi didelės 'reikšmės mo- 
lytiniame subrendime. terš gyvenime. Šis reiškinys

Moters ir vyro kūnas gyvena 
visai '.'kirtingose išvidinėse įta
kose: visas vyro organizmas iki 
pačių smulkiausių elementarinių 
molekulų turi visai kitokias sa
vybes kiap moters organizmas.

Ačiū nuosekliems Steinacho, 
Atiaso, Zaradovskio ir kitų 
mokslininkų išradimams, bandy
mais pavyko įrodyti, kad vyras 
ir moteris yra ekvipotencialus, 
tik jų organizmuose paslėpti ga
bumai realizuojasi visai skirtin
gai, Taigi nors vyro ir moters 
organizmai yra lygių patencialų, 
nors moteris yra toj paėioj išsi-, 
vystymo stadijoj, kaip ir vyras 
ir skirtumas nuo kitų gyvų bu-, 
Lybių yni toks pat, įjors paga-j 
liau gyvenimo 
siekimai, kurių priežastys 
tobulas nervų 
komplikuotų endokrininių orga
nų išsivystymas, yra tokie pat, 
visgi moteris yra aprūpinta vi-j 
sai kitokiomis biologinėmis sa
vybėmis, kaip vyras.

Tie trumpi meilės džiaugsmai/seksualia 
kuriuos moteris patiria sunkioj energiją, kūrybą, pripildo jo sie
davo žmogaus veislės tęsimo tar-j lą drąsą ir pasiryžimu. Iš to- 
nyboj, visai nesulyginami yra su 
tai* skausmais ir ašaromis, ku
rias ir sveikiausia moteris pri
valo perkęsti. Visas jos gyve
nimas — nuo gimimo iki karsto 
lento- pilnas disharmonijų ir 
kančių, »su kuriomis ji gali tik 
grumtis, bet niekuomet neper
galėti. Nepergalėti sakome to
dėl, kad mes šiandien neįsivaiz
duojame, jog moteris galėtų ka
da nors išsivaduoti nuo tos di
džiosios gimdymo pareigos.

Moters gyvenimas yra tam
priai surištas su tų lytinių celių 
likimu, kurias ji gimdo. Uam- 
ta nereikalauja, kad vyras rū
pintųs tolimesniu savo gametų 
likimu, patekus jiems moters or
ganizmam 
kentėjusi gimdymo skausmus, 
negali dar kai kurį 
jauno vaisiaus palikti. Jau tas 
faktas, kad moters kubas aprū
pintas pieningomis krūtimis, ro
do nesulyginamai sunkią moters 
pareigą, žinoma, dora, visuo
menine tvarka gali reikalauti, 
kad ir vyras bendrai rūpintųs 
savo vaikais, bet tai jau bus kas 
kita. Mums svarbu, kad biolo
gija jokias pareigos vyrui neuž
deda.

terš gyvenime.
rodo galą laimingos vaikystės. 
Nuo to momento prasideda ant
ras jaunos mergaitės gyvenimo 
periodas, kuriame ji, lyginant su 
jos vienmečiais vyrais, pa tenka 
j daug blogesnės asmens išvys- 

' tymui sąlygas. Jos kūne prasi
deda tam tikrais periodais 
funkcionuoti labai svarbus pro
cesai, kurie, galima ‘šakoti, per
tvarko visą jos gyvenimą.

Kartu su lytiniu subrendimu 
prasideda ypatingas nervų siste
moj herojizmas, arba tikriau pa
sakius, lytinio centro susierzini
mas, kuris pripildo jaunuolės 

'gyvenimą naujais jausmais, 
troškimais, džiaugsmais ir skau

smais. Neabejotina, kad šis 
.... . . icerbos herojizmas priduoda vi-reikalavimai ir . . ...r.'am organizmui sveiką ir gyvą 

. . • ,*\!a.tona ir dalinai sužadina emocinę
sistemos ir kitų x . . .. ,žmogaus organizmo dalį. Bet 

šiame'laikotarpy galima paste- 
jbėti aiškų skirtumą tarp vyro ir 
'moters. Vyrui lytinis subren- 
jdimas priduoda daugiau aktyvu-.

• įmo, moterei pasyvumo. Vyrui 
jausmas sužadina

kių tai medžiagų formuojasi vy
ro asmuo.
sipildo ne veikimo ir 
troškimais, bet saldžiomis 
jonėmis, viltimi ir noru 
nors pasiaukoti. Moters 
vumas pasireiškia nebent 
tavime.

Moters gi siela pri- 
koves

sva- 
I 

kam
akty-1 
koke-

I Gimdymo kančios moteriai 
yra visai neišvengiamos, nes tai 

i yra moters prigimties buteny- 
bė. Kiekviena moteris,) leidusi 
apsivaisinti, tuo pačiu aukoja 
save baisiems fiziniams ardy
mams (kančioms), kurie sulig 
biologijos dėsnių įvyksta po 9 
mėnesių po apsivaisinimo. Be 
to, kiekvienas gimdymas yra la
bai pavojingas gyvybei: kiek
vieną kartą gali atsitikti mirtis 
dėl kraujo nutekėjimo, dėl gim
dymo oiganų sužeidimo, kurie 
ir paskui negreit gija ir lengvai 
apsikrečia. Todėl kiekvienas 
gimdymas palieka ženklą mo
ters kūne ir sieloj: ji tartum ati
duoda žymią dalį savo kūno kū
dikiui, tuo žmogaus veislės tęsi
mo tikslams aukodama save, sa
vąjį Maš“.

Nieko panašaus nepergyvena 
vyras, ir todėl niekur biologinė 
moters skriauda neapsireiškia

me reikale už trumpą seksualės 
meilūs valandėlę atsimokėti-sun
kiomis kančiomis.

Kuo daugiau moteris gimdo, 
tuo labiau pasiaukoja šeimai, 
visuomenei, tuo labiau tampa at
silikus nuo vyro, kurs tuo laiku 
gyvena sau, kuria savą gyveni
mą. Nestebėtina todėl, . kad 
dažniausiai trečiasis moters gy
venimo periodas daro ją vyrui 
nesuprantama, kitokia ir todėl 
beveik visuomet * dingsta pirm 
buvusi tarp jų muile.

“BAYER ASPIRIN"
UŽTIKRINA SAUGUMU

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer’’ Pakelio

BAYER

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

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Škausmų

Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia 

\ I* ' *■

Kiekvienas n e s u 1 a u ž y t a s 
“Bayer“ pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptieįoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Pinigai

Bridgeporto

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES“ KNYGYNE

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

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

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

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

VINCO KRĖVĖS- RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7«0Q
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....................................:.................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 192G 
metais. ' " z

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

$1.50

$3.00

50c

193 G r and Street Brooklyn, N. Y

APSIDRAUSK!

$10,000 S, POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre. *

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trecios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuoaai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMER1C, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
įgauna atskirus. kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

ŽEMOS KAINOS

HA

Norėdami įsigyti aukštos rųšies 
seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus, neužmirškite atsilankyti j 
lietuvių dirbtuvę, kurioje rasite ge
riausius rakandus iš geriausio mate- 
riolo padarytus už labai Žemas kai
nas; darbą garantuojame.

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

GLOBĖ FURNiTURE & 
UPHOLSTERING CO.
6637 So. Halsted St.NAUJIENOS

Insurance Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago? III.

šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In
surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui; už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.

Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsip 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ............
Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas
Pašeipgavis

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, 
3228 W. 38th Street, Chicago, Iii. 

hi ii ii ■ ii ■ ....................................  ■■ —n*
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VALET

Amžius

Razor
Pasi&a- 
landa 
pats

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9663.
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Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

Ih'daktorius .1. LAPAITIS

1739 South Halsted Si., Chirago, Illinois

J. LAZDAUSKJS, Pirm-., 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA. Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicugo 
.L KAULINAS, Ižd., 4532 S. l’Tancisco Avė., Chicugo.

Atomų energija
Jau porą straipsniu šioje vie

toje buvo pašvęsta aiškinimui 
apie nepaprastą atomu mažu
mą. ŠĮ. kartą pakalbėsime apie 
atomų energiją. Butų neįma
nomai didelės žmonijai naudos, 
jeigu ji galėtų pavartoti ato
mų jėgą savo naudai. Atomų 
jėgos tyrinėjimas yra palygin
ti naujas mokslas. Neįmano 
mai didelė atomų energija pa
tirta apie dvidešimt penki me
tai atgal. Medžiagos atomai ju
da arba sukasi su nepaprasta 
spėka. Kiekvienos šaltos gele
žies šmotelis, kiekvienos ply
tos gabalėlis ir kiekvienas va
rio gabalėlis arba centas turi 
savyj• milžinišką rezervą ener
gijos, nes visi tie. daiktai susi
deda iš daugelio trilijonų jo
domu atomu.

Jeigu mes įmesime trupinėli 
dažų į stiklą vandens arba iš
liesime kambarin stiprių kve
palų, mes įsitikinsime, kad tų 
dvie jų medžiagų molekulės grei
tai keliauja. Kambarin paleistų 
dujų umus pasiskirstymas yra 
aiškus Įrodymas, kad dujos su
sideda iš labai mažų dalelių, 
kurios greitai juda arba ke
liauja. Apie molekulių ir ato
mų judėjimą puikiai uų.-įiiną- 
no fizikai. Jie išmatuoja mole
kulių energiją ir jų judėjimo 
greitumą. Fizikų yra patirta, 
ka 1 prie ledo tirpimo tampr
ia uros deguonio molekulės ke
liauja apit 5IM> mastų į sekun
dę. Vandenilio molekulės ke
liauja keturis kartus greičiau 
už deguonio molekules. Toks 
vandenilio molekulių greitas 
judėjimas yra tris kartus grei- 
ternis už šautuvo kulipkos ke
lionę. Kambario oras išrodo 
ramus ir tykus, bet kiekviena 
oro molekulė keliauja greičiau 
už šautuvo kulipką. Oro mole
kulės susimuša viena su kita 
kiekvienoj dvidešimt tūkstan
tinėj colio daly j. Kiekvienoj to
kioj kolizijoj molekulė yra iš
mušama iš savo kelionės tie
siojo kelio 5.000,000.000 kartų 
į sekundę. Jeigu vandenilio mo
lekulių judėjimą butų galima 
sulaikyti ir panaudoti žmonių 
naudai, kaip latai padaroma su 
garo ir vandenpuolių jėgomis, 
tai kiek vii nam clu.jvj grame 
rastųs pakankamai jėgos pa
kelti trečdalį tono keturiasde
šimt colių aukštumon.

šautuvo kulipkos bėgimo ma
tavimą ankstybesnių gentkar- 
čių žmonės nebūtų galėję net 
įsivaizduoti, kuomet dabar tas 
matavimas skaitoma labai pa
prastu darbu. Tas- darbas at
liekama elektros ir laiką re
ketuojamosios mašinėlės pa
galba. Savo nepaprastai jaut
riu matavimo yra pasižymėjęs 
Charles B. Gibsonas. Jis pada
rė du lygiai vienodo dydžio ir 
svorio popieriuku. Tuodu po
pieriukai buvo padėti ant la
bai jautrių svarstyklių. Iš kar
to popieriukai palaikė lygsva
rą. Gibsonas tačiau paėmė vie
ną tų dviejų popieriukų ir pai
šeliu parašė ant jo vieną žodį. 
Kada popieriukas buvo atgal 
padėtas ant svarstyklių, jisai 
nusvėrė svarstykles.

Spektroskopas yra labai jaut
rus įrankis, bet elektroskopas 
yra bent milijoną kdrtų jaut
resnis negu spektroskopas. Ter
mometras yra geras įrankis ši
limai matuoti, bet bolometras 

už termometrą yra kur kas 
jautresnis, šių dienų mokslas 
sparčiai auga, veša ir tarpsta, 
nes įjam prigejbsti ekonomi
nių sąlygų brendimas, įrankių 
tobulėjimas ir išradimai naujų 
įrankių srity.

Kokia nauda iš mokslo?
Vienas labai turtingas ang

las, labai didelių kasyklų savi
ninkas, paklausė sykį moksli
ninko: “Kokia nauda iš to vi
so jūsų mokslo?”

Tas kasyklų savininkas nu
stebo, kuomet- jis išgirdo, kad 
mokslas gali pasakyt jam ko
kioj žemės gilumoj anglis pa
sibaigia. Jis buvo išleidęs ke
lias dešimtis tūkstančių svarų 
sterlingų žemės gręžimui, ir vis 
gręžė giliu ieškodamas anglių, 
nors senai jau perėjo tą že
mės sluoksnį, kuriame anglį 
galima rasti.

Mokslininkas jam išaiškino, 
kad du niekas ant Šios plane
tos anglių nerado |>o tuo sluoks
niu, ir niekuomet neras, nes 
tas sluoksnis yra susiformavęs 
pirmiau negu anglis yra susi
dariusi.

Tuomet tas kasyklų savinin
kas pamatė, kad mokslas net 
ir jam gali būt labai naudin
gas.

Kanadoj, kur vasara yra 
trumpa, mokslininkai pradėjo 
bandyt, ar negalima išvystyt 
tokių kviečių, kurie greičiau 
noktų. Ir jiems pasisekė išvys
tyt tokius kviečius, kurie nu
noksta 10 dienų pirmiau, negu 
visi kili kviečiai. f

Tas vienas išradimas pridė
jo prie Kanados derlingų laukų 
57,000,000 akrų žemės.

Jeigu visa šita žemė butų 
isėta ir duotų vos tik po 10 bu
šelių nuo akro, Kanados der
lius pakiltų 750,000,000 bušelių 
kviečių į metus.

'lai ve, kokia nauda iš moks
lo.

O dabar parodykit, kokia 
nauda iš tikėjimo, kuris su vi
somis savo bažnyčiomis ir ku
nigais tiek daug žmonių* turto 
suėda? —B. A.

Jeigu turi ką pasakyti, pa
sakyk trumpai ir tliomi baik. 

E<1 wai-<).

Juo mažiau žodžių, tuo ge
resnė malda. —Luther.

Duok Dieve rasti, bet nepa
mesti.

Džiaugias kaip žirgą dova
notas.

Striautas.

BUK, MERGELE!..
Būk, mergele, dainele!...
Aš tave dainuosiu, 
Darbe, poilsy, kare — 
Vis tave niūniuosiu.

Būk, mergele, gėlele!.. . 
(irožį skleisk ir kvapą: 
Brangenybi šiedvi puoš 
Man gyvastį, kapą.

Būk, mergele, saulele!...
Gaivink mano sielą:
Man nelaimėj- tavimi 
Apšyiestam bus miela.

Būk manąja širdelei...
Plak manyj, lig mirsiu;
Nors nustosi plakt kada, — 
AŠ vis nesiskirsiu.

PAPA DURNAVOJA
šnapsas, byrąs 
buvo ščyras, 
dabar jau pašvinkęs, 
rolia-rolia .
dabar jau pašvinkęs.
Varva akys, 
rausta nosis, 
sukasi pakaušis, 
rolia-rolia 
sukasi pakaušis.
Vaikai, pačios

. verkia, baras,
kad pajKi durniuoja, 
rolia-rolia, 
kad papa durniuoja.

—Don Išlotas.
" 1 ‘H rr z T/

ŽIOPLIAI SKELBIA KRY
ŽIAUS KAR4

Žioplių štabas su visais savo 
perkeliais ir reporteriais skel
bia kryžiaus karą lietuviškai 
užmirkusiems ir angliškai neiš
mokusiems komitetams, kurie 
ipvaikščioja musų tautos did
vyrių jubiliejus Koteliuose ir už 
kalbėtojus pasikviečia žydus. •

Dr. J. Basanavičiaus 75 me
tų sukaktuvėms minėti, pavyz
džiui, pakviesta amerikonas, 
kurs apie Basanavičiaus biogra
fiją žino ne daugiau, kaip kar
vė apie Saturno žiedus. Pažįs- 
tantkms Basanavičiaus biogra
fiją žmonėms rengėjai nedavė 
laiko aiškinti, kadangi komite
tas norėjo surašyti savo var
dus į “amžinų parašų knygą”. 
Žiopliai savo vardų į tą knygą 
nerašė, nes jie žino, kad ta 
knyga negarbingai bus kur 
nors numesta į pasienį pelėti ir 
musų tautai neatneš jokios nau
dos.

Musų viengenčiai Amerikoje 
apgailestauja, kad jų vaikai iš- 
tautėja, o tuo tarpu musų ko
mitetai lietuvių tautos didvy
riams minėti stato į pirminin
kus žmones, kurių pačių pavar
dės kažin kodėl suamerikonėjo. 
Ypatingai stebėtina, kad Bor- 
den-Bagdžiunas nepažįsta nė 
tokių garsių musų artistų, kaip 
Stogis.

KAM LIŪDNA, O KAM 
LINKSMA

■ I —

Mama: — Dabartinė jaunuo
menė tik ir težino rūkyti, ger
ti ir prie mergaičių landžioti. 
Kaip tai liūdna!

Sūnūs: — Ką niekus kalbi, 
mamute. Argi tai liūdna? Tai... 
linksma! [“K.”]

KUOPOS SUSIRINKIMAS

LMSA. 2 kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimą sausio 15 
d., M. šileikio studijoj, 8567 
Cottage Grove Avė., Rm. 6. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai 
susirinkit, yra svarbių reikalų 
apjtarimui., —Kp. Pirmįįninkas^

NAUJIENOS, Chicago, UI.

POLITINIS PAčIUPINfiJIMAS
RAUDONŲJŲ KELBASNINKŲ 

IR FAŠIZMO

ROAST-LANDAS. Pas 
mus susikūrė dar viena par
tija, tai raudonųjų kelbasų “so- 
juzas”. įkūrėju, šios partijos 
yra pasižymėjęs rėksnys biznie
rius. Raudonųjų kelbasų “so- 
juzas” jau gyvuoja. Jo centras 
randasi komisaro kelbasninko 
bučemėj. Partijos nariu gali 
būti vyrai ir moterys. Reikia 
tiktai už kelbasą užsimokėti. 
“<!) ezvičaina” komisija renka
si visuose draugijų ' mitinguo
se ir kelia protestus prieš vi
są pasaulį. Taipjau duoda pa
mokas savo nariams kaip “bur- 
,žujų” mitinguose keturkojo 
balsu staugti. Kolektuoja pini
gus'1 visų ir visur, ši kelbasų 
partija daugiau nieko ir nemo
ka dirbt.

K lai tokis bus tikslas šios kel- 
basninkų partijos.

Fašistų dabar visur yra. Fa
šizmas dabar madoj kaip ir 
“parės”, “čarlztonas” ir kitos 
žulikystes.

Matote, piliečiai, net ir “tau
tininkas” A. Smetanka fašistu 
liko.

Fašizmas ir bolševizmas at
sirado po didžiojo karo. Pir
miau atsirado bolševizmas su 
batiuška Leninu prieky, o pas
kui Italijoj Mussolinis ant sa
vo paveikslo nulipino ir fašiz
mą, rodos tai ir davatkos žino.

Skirtumo taip fašizmo ir 
bolševizmo veik nėra. Tų dvie
jų izmų idėja yra melaginga, 
ir tai dėl to, kad fašizmas ita
liškai reiškia “savyvaldą”,/ kuo
met jie mėgstą ėsti sprandus 
tiktai kitiems. Vietoj valdyti 
save nuo žvėriškų norų, jie ki
ša savo nagus kito kišeniun.

Bolševikai skelbia “broliškos 
meilūs rojų”, kai tuo tarpu var
žo sąžinės laisvę ir verčia žmo
nes- svetimo protu gyventi. Jei
gu nesutinki su diktatoriaus 
valia,* - eik “aitkrimo” valgyt 
į Solovecko salafi. t

Laimingi męs/ kad Amerikoj 
neturimo diktatorių-carų. Bol
ševikų fašistų ir raudonųjų kel- 
basninkų mes turime ir čia. Pa
vojus mums gali būt toks: Jei
gu mes nužažiuosime Italijon, 
tenai ir kailį mums nulujis fa
šistų palaidos gaujos. Kaune 
pirma atsiklaus: “Ar ponas ei
ni sjiaviednės?” Jeigu taip, tai 
į ministerius arba j valdinin
kus pakvies; jeigu ne »— su
šaudys. Nueiname mes į Bridge- 
porto Auditoriją — fašistai 
overkautus, kepures išvagia ir 
pinigus atima.

Visi katalikai vadinasi save 
fašistais, ir tai todėl, kad pa- 
pos vaikai yra sufašistinti. Ka
talikų mes tuoj neturėsime. 
Turėsime tiktai fašizmą.

Lietuvos klerai-fašistai už 
juodašimtišką savo žygį prieš 
Lietuvos valdžią nuo Mussoli- 
nio galės dabar gauti juodą 
kryžių už juodus savo darbus.

Don Pilotas.

KAS I»E KO NEGALI
GYVENTI

Kunigą^ be gaspadinės.
Mergos be “lip-stikų” ir mil

tų.
Fašistai be vogipio overkau- 

tų.
Komunistui be kolektavimo 

pinigų iš Maskvos parapijonų.

ŽIAURIAI

Teisėjas: — Šiuo kart >ųž va
gystę oš tave pasiųsiu ant 80 
dienų į kalėjimą.

Valkata: — Perdaug žiauriai 
elgiesi, ponas teisėjau, au sa
vo nuolatiniu kostumeriu.

BE PAVARDĖS

—Panele, kaip tamstos pa
vardė?

—Aš dar neturiu pavardės...
—Kaip tai?
—O taip, kad aš dar neiš

tekėjus. T-a pavardė, kurią tu
riu, tai yra tėvo pavardė, o aš 
gausiu pavardę, kai ištekėsiu.

Iš ROAST-LANDO

ROAST-LANDAS, už Chica- 
gos. Nesenai “Draugas” pa
raše editorialą ir pasakė, kad į 
komunistų partiją rašosi tiktai 
nesveiko proto žmones. ležed- 
nevna tokiu “D.” pasakymu 
nesidžiaugia. Ji sako, kad biz
nis iz hznis - biznį gadina.

Aš irgi sakau, kad “Drau
gas” tiesą pasakė. Jeigu musų 
raudonųjų gelbasų komisarai 
sveikai protautų, tai nesimėty
tų į visas puses kaip jie dabar 
kad daro. Jie prieš viską pro
testuoja. Niekuom jie nėra pa
tenkinti. Komunistai protestavo 
prieš senąją Lietuvos , valdžią; 
protestuoja ir prieš liaują ją, 
kuomet ant soc.-dem. ir v.-l. 
valdžios šunis korė.

Nesenai musų mieste socia
listų protesto mitinge prieš 
Lietuvos .smurtininkus vienas 
bolševikėlis pradėjo asilo bal
su žvengti, kada P. Grigaitis 
sakė prakalbą.

Vadinasi, jisai turi ne tik
tai asilo balsą, bet ir razumėlį. 
O iežednevna, dėl didesnės sa
vo garbės, parašė, kad visi bol
ševikai tame mitinge asilo bal
sais staugė. —Jukš Elis.

TARPE FARMERIŲ

Sakyk, Pranai, ką teiškia 
tos skaitlinės armobiliaus pas
turgalyje?

—Ir aš. nežinau. . ,Tur būt 
skaičių suvažinėtų žmonių.

(“K.”]

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak.
Nedėliomis: 10 iki 12 dieną
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GERAS DARBAS, 
ŽEMOS KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

8323 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
ADVOKAZA® 

Miesto Ofisas 
190 No. State 4St^ Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Hnlsted St 

Po pietų nuo 8:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

. Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

- r m I-...............  I I I... ■ ■ -

Tel. Lafayetta 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligoąbutyje. •Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

t, . Į .11 .........

Vincennes 0987 arba Hemloek 5524

Dr. G. A. O’Britis
Halsted Street

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
7909 So.

Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 
Kės. 6000 So. Campbell Avė.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optemestrist 
Td. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752

Atėjo Kultūra No. 11.
Kaina 40c. Galima gauti 

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St., Chicago
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KUPONAS

Atnešk šį kuponą su 
savim, — nuteisiu 
20% už darbą pra
dėtą prieš Vasario 

1 dieną.'
h

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO fEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakar <s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Tei<_Dr»ne Roosevelt 9090 

Namų Teleisti, Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
-Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 531 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681 
> ................. ■n.—i

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e«

U

Mrs. MICHNIEViCZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards UJO
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i> 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUAERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkite au 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal 8utk.rtj.

ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

vbuti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

( Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin- ' 
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

A

Įvairus Gydytojai
Telephone Yarde 0^34

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
Vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200l -------- - -- "-J

^DR. HERZMAN
-IŠ R U S I J 0 S -

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas Ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai, vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Nakti

South ' hore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 iiryto ir po 8 v. v.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų Ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted St, Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dian.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir /
Vaikų ligų f

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
. ,, Tel. Midway 2880

’ DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas*18 ir lllae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912
Naktinis Te^ Fairfajc 6858

Naujienų Spaustuve 
yru Unijini Spaustu?*.



4

'MkUIICAIOS-
The iJthuanian Daily New« 

Publishcd Daily Eacept Sanday 
by the Uthuanian Daily Mew« PiK 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS_______
173t Soatb Haleted Street" 

Chicago, III.
Teleąhone Rooaevelt 850t

Subscription Rateai 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy. -
Entered aa Second Claas Matter 

March 7th, 1914, at the Poet Office 
of Chicago, III, nnder the act of 
March 8 r d 1879.

Naujienos eina kaadian, iiaJdriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — TaJefoaaai HooaeveJt ^'5A0.

Užsimokėjimo kainas
Chicago je — paltu:

Metams------------------ -—----- $8.00
Pusei motų —__——--------$4.00
Trims mėnesiams ___________  2.00
Dviem mlnesiams ___ *---------1.50
Vienam mAnealni........................... .75

Chicagoje per neUotojus:
Vįena kopija------------------------- 8c
Savaitei -------------------------------- 18c
Minėsiu!__________________— 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoje, 
paltui

Metams _____________________$7.00
Pusei metų ..................   8.50
Trims mėnesiams_________ _ 1.75
Dviem mėnesiams____ _______  1.25
Vienam minėsiu! ...... —..i_____  .75

Lietuvon ir kitur ulaieniuosei 
| Atpiginta)

Metams  $8.00
Pusei metų _________ ....._____ 4.00
Trims mėnesiams____ ....____ 2JIU
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

SOCIALISTŲ IR RADIKALŲ PERGALĖ FRANCIJOJ

Vakar Franci joje įvyko rinkimai j senatu. Telegra
ma iš Paryžiaus praneša, kad kairiųjų partijų blokas 
laimėjo didelę pergalę, į tą bloką įeina Jungtinė Socialis
tų Partija (tikrieji Francijos socialistai), socialistai ra
dikalai (kairus liberalai—Herriot partija), socialistai 
respublikonai ir kai kurios kitos progresyvės grupės.

Nacionalistų vadas Alilierand’as (buvęs Francijos pre
zidentas) buvo sumuštas—žinoma, balsais, o ne kumščio- 
mis.

Kairiųjų partijų laimėjimai ypatingai stambus Sei- 
nos departamente (Paryžiuje ir apielinkėje), kur jos pra
vedė b senatorius, ir svarbiam Rhonos departamente, kur 
visas šešios vietos teko socialistams ir radikalams.

Šitie rinkimai turės labai didelės reikšmės ne tik' 
Francijos, bet ir visos Europos politikai. Jų pasekmės 

• rodo, kad nežiūrint visų fašizmo smarkavimų kai kuriose 
šalyse, visgi Europoje ima viršų demokratijos ir pasaulio 
taikos šalinikai.

Lietuvos darbo žmonėms, kurių valdžią smurtu ir ap
gaule nuvertė klerikalai su fašistais, šis naujas Francijos 
demokratijos laimėjimas bus ypatingai didelis paskatini
mas nenusiminti, bet tęsti kovą ir toliaus už savo krašto 
laisvę ir gerovę.

KAS KALTAS?

“Viliaus Aidas” rašo, kad Rygos lietuvių spauda ga
vusi žinių iš Lietuvos, jogei dėl gruodžio 17 d. perversmo 
liaudininkai kaltiną buv. karo ministerj Papečkj, kuris bu
vęs jSPĖTAS apie rengiamą sąmokslą, bet tas žinias nu
leidęs niekais.

Tame gali būti tiesos. Iš tikro, sąmokslas išėjo iš ar
mijos karininkų ir, matyt, jisai buvo plačiai suplanuotas, 
kad taip “sklandžiai” tapo pravestas. Bet karo ministe- 
ris davė save užklupti netikėtai.

Atvirai kilti prieš valdžią sąmokslininkai butų var
giai drįsę, nes tuomet valdžią butu šoke ginti ir žmonės, 
ir noresnieji kariškiai. Todei kunigų kurstoma Plechavi- 
čiaus-Glovacloio šaika taikėsi valdžią užpulti iš pasalų. Ir 
prisitaikė!

SĄMOKSLININKŲ ŽYGIGS PRIEŠ KARIUOMENĖS 
VADUS

* I
I <

‘‘Vilniaus Aidas” praneša dar vieną įdomią smulkme
ną iš Kauno “putšo” istorijos.

Pasirodo, kad gruodžio 16 dieną Kaune ėjo Lietuvos 
kariuomenės dalių vadų suvažiavimas. Posėdžiai užtruko 
ligi nakčiai. • •; rf’UĮH

Naktį posėdžių salėn įėjo majoras Plechavičius ir pa- 
- reiškė susirinkusiems, jog armijos dalis nutarusi paimti 

į savo rankas visą valdžią Lietuvoje ir kad vadai tuojaus 
apsvarstytų susidariusią padėti. ,

Kai dauguma vadų nepritarė sukilimui, tai jie buvo 
tuojau suimti, nes namai, kur ėjo posėdžiai, jau buvo ap
supti sukilėlių.

Taigi fašistiniai karininkai įvykino perversmą net 
prieš armijos vadų daugumos valią! Prie tokių apysto- 
vų, reikia pasakyti, kad pergalė jiems teko gana pigiai. 
Kažin tečiaus, ką galų gale pasakys Lietuvos visuomenė?

Nes tai, kas įvyko gruodžio 16-17 d. naktyje ir po to 
—tai dar ne galas. Tolimesnis dalykų vystymąsi daugiau
sia priklausys nuo to, kaip elgsis vai. liaudininkai.

TOLIMESNĖ KAIRIŲJŲ TAKTIKA
•

Tuoj po perversmo liaudininkai kartu su socialdemo
kratais boikotavo Seimo posėdžius. Atžagareivių spau
da ir Voldemaras buvo paleidę paskalą, kad dešinysis liau
dininkų sparnas ketinąs bendradarbiauti smurto keliu gi
musiai valdžiai. Tai reikštų liaudininkų skilimą.

Paskutinės žinios (iš Vokietijos) sako, kad liaudinin
kai ir socialdemokratai, kurie pradžioje buvo liovęsi lan
kyti Seimo posėdžius, vėl ketiną eiti j Seimą ir stoti Vol
demarą valdžiai opozicijom

Jei bus taip, tai fašistų kabinetas gaus nepasitikėji
mą Seime ir turės trauktis, arba paleisti Seimą. O paskel
bęs naujus rinkimus, jisai gali taip pat prakišti, kaip per
eitą pavasarį prakišo klerikalai.

t

NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, Sausio 11, 1927

Mes nemanome, kad visuomenės nuotaika (ūpas) Lie
tuvoje pakrypo dešinėn po perversmo. Priešingai, jeigu 
spręsti pagal amerikiečių nusistatymą, tai reikia spėti, 
kad Lietuvos žmonės dabar pasidarė bent 50 nuošimčių 
radikališkesni, negu buvo prieš gruodžio 17 d. Taigi sme
toninės kompanijos padėtiš neužilgo gali pasidaryti, kaip 
to vilko, kuris žiemos metu Įkišo uodegą j aketę.

Pažiūrėsime...

po
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Devyniolikto ir šio šimt 
mečio karai

Militaristų kalbos apie prisiren* 
girną. —Taikos ir karo metai. 
Kiek metų valstybės praleido 
bekariaudamos? — Praeito 
šimtmečio karai. — Kiek kas 
dieną žmonių žuvo laike pa
saulinio karo? — Pasaulinio

žmonės), franeuzų (1,158 kas 
diena), italų 
(726).
538, 
žiau 
net 
kas 
telė, 
kuri 
kare 
kiek

(937), austrų 
Anglų kas dieną žuvo 

t. y. beveik 6 kartus ma
nei rusų, o amerikiečių 

16 kartų mažiau (po 188 
dieną). Žemiau seka len- 
kuri parodo kiek dienų 
valstybė pasauliniame 
(1914-18 m.) dalyvavo ir 

žmonių pražudė
daugiau karuose žmonių žū
va— Karų išlaidos. —Ameri
kos praturtėjimas. — Karo 
išlaidos.—Sumažėjimas turto 
Europos šalyse.

Daug kalbama ir rašoma apie 
militarizmo blėdingumą. šian
dien, kuomet valstybės jokiu 
tudu negali susitarti dėliai nu
siginklavimo, militarizmo klau
simas vėl pradeda darytis ak
tualus. Pavyzdžiui, imkime 
Ameriką, čia diena iš dienos 
spaudoj daroma įspėjimai, kad 
reikia prisirengti: į padidinti ka
riškų laivų skaičių ir sustip
rinti oro laivyną. Jei kurioj 
nors valstybėj (ypač Japonijoj 
ir Anglijoj) padaroma naujas 
kariškas orlaivis, tai jankių 
džingos tuoj ima šaukti: “Žiū
rėkite, ką jie daro! Jie stipri
na savo kariškas jėgas, o tuo 
tarpu mes sėdime rankas su- 

apsileidimas. Mes 
laivvną

dėję. Tai 
irgi turime stiprinti 
ir didinti orlaivių skaičių.”

Taųf kalba militaristai. Pa- 
žiurėkime dabar, kaip atrodo 
militarizmas faktų ir skaičių 
šviesoj. Iš to jau bus lengva 
spręsti apie jo naudingumą ar 
nenaudingumą.

Paliksime šalyj 18-to ir anks
tesnių amžių karus, o taipgi 
t'jos karus, kuriuos “kultūrin
gos“ valstybės vedė su lauki- 

Afrikos žmonėmis, už
griebiant jų žemes, ir kalbčsi- 

r.ic tik apie svarbiausius 1800- 
1918 m. karus. Iš tų 119 me
tų (ik 33 metai buvo taikingi, 
o 86 m. neapsiėjo be kraujo 
praliejimo. Tuikijos 'daliai iš 
to periodo išpuolė 38 karo pie
tai, Ispanijai—32, Francijai — 

— 25 (neįskaitant 
vidurinės Azijos

27, Rusijai 
Kaukazo ir 
užkariavimą), Italijai 24, Ang
lijai irgi 21, Austro-Vengrijai 

-17, Niderlandams— 14, Vo
kietijai neįskaitant Prūsijos— 

13 (du kartu mažiau nei 
b'rancijai), Prūsijai—12, Portu
galijai—12, Švedijai 10, Dani
jai—10, Serbijai—5. žemiau
telpanti lentelė chrakterizuoja 
praeito ir šio šimtmečio karus.

Karai

Napoleono
Krymo
Prusų-Danų
Amerikos (civilis)
Prusų-Austrų
Francuzų-Prusų
Transvalijos
Rusų-Japonų
Balkanų

5- %
p
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Jungtinės Valst. 
Anglija 
Rrancija 
Rusija 
Italija 
Belgija 
Serbija 
Rumunija 
Graikija 
Portugalija 
Japonija

Vikietija ir 
jos talkininkai 
Vikietija 
Austro-Vengrija 
Turkija 
Bulgarija

co

3 O-O ę.
3.5
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584
1,560
1,563 1,654,550 1,028
1,309 4,012,064 3,065
1,267 1,186,660
1,563
1,567

816

109,740
889,905

272,000
757,348
397,117
37,500

4,100
801

188
538

937
174
483
487

726
335
335

dar 
žu-

. Jo 
ruomon'e, dabartinis jaunimas 
labai nuobodžiauja; nieku neį
domauja. Maža jiKhėmo.

Kaip mokina lietuvių kalbą. 
Šiauliuose yra • keletas mokyto- 
jų-lengvistikų. Kai kurie “svar
bus” kalbos žinovai. Vienus 
seminarijos mokytojas M. ištai
sė rašto darbą’ mokiniui ir pa
žymėjo pakankamai... Po kurio 
laiko kvotimams kitas mokyto
jas paskyrė tą pačią temą. Mo
kinys nieko negalvodamas 
brakšt ir išrašė žodis žodin iš
taisytą rašto darbą. Bet... pasi
rodo ir to mokytojo, kuris tai- 
tė, nemokėta lietuvių kalbos... 
res rezultate pasirodė dveigė 
(blogai). Dabar mokiniai kalba 
šypsodamies anekdotus kaįp 
sienas mokytojas* kitam dveigę 
1 >ąstatė.—Tindi-Rindi.

s u tonai s apdengtus nebegarbi-įvystytas mažai suprantąs, 
na... bet siūlo kartu prakaitui; <. » .•
ti, jei nori duonos pelnytis

Mokslininkas miniatiūroje 
Šiaulių apskrity tūlame vien
kiemy teko susidurti su 
roskopišku” mokslininku, 
nebaigęs mokslų, temoku tik 
rašyti ir skaityti. Laikraščių 
gauna keletą ‘ egzempliorių. Jo 
nuomone, geriausi iš lietuvių 
laikraščių esą “Kultūra” (žur
nalas) ir “Naujienos” (Ameri-j 
koj), kurios tankiai jam išblaš
ko sapaliujus aiškiais kirčiais 
(faktais). Jis daug galvoja, ko
dėl pasauly nėra tvarkos, vieni 
mulkinami, (ką jis greta kai
mynystėj mato), o kiti iš to 
turį pelno. Jis daug galvoja, 
bet negali suprasti... Ypač jam 
sunkiausi klausimai esą tautiš
kumas, socializmas ir galų ga
le religija, kurią jau atmetęs. 
Iš “Naujienų” iškerpa įdomes
nius paveikslus ir straipsnius, 
sulipdo į komplektą. Paveikslų 
albome klasifikuoti (suskirsty
ti) nusikaltėlių, artistų, dikta
torių ir kitokie atvaizdai. Net 
man smagu pasidarė, kai pa
prastas dienraštis suteikia to
kių gražių diktatorių snuku
čių: čia Mussolini, Pangalos, 
Fengas ir dar k(tj. Paskui ar
tistai—išblyškę, ideališki jų at
vaizdai arba rimti socialistų 
veidai. Paveiksluose visas pa
saulis. O knyga sudaryta iš 
kelių metų laikraščių, storoka. 
Ir dar toliau seka tušti lapai į 
kuriuos įklijuos ateities vaiz
dus. Tai vieno skaitytojo bify- 
lija-šventykla. Daugiausia pa
dėkos “Naujienoms”. “Kultū
ros” komplektas, jo žodžiais, 
perėjęs jau apie šimtą pakau
šių palikdamas savo ženklus. 
Judėjime nedalyvauja jis, nes 
peraugęs jaunystę ir be to la
bai užimtas ūkyje. “Atlieka
mus” pinigus, kurių iš jo už
darbio nelieka, skiria spaudai 
ir turi šeimynišką knygynėlį. 
Mėgstąs skaityti tik aiškiai su
prantamas knygas. Blogai iš-
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karnų skaičių: 1.821-18.50 m. 
nuo karų kas ihetą žūdavo po 
15,000 žmonių; 1851-60 m. — 
po 55,000; 1801— 80m.
79,000, o 1914-18 m. —beveik 
po 4 milionus kas metą.’ Prie 
to kraujo praliejimo prisidėjo 
ne tik kariškiai ir diplomatai, 
bet ir mokslininkai, kurie savo 
žinojimą ir gabumus panaudo
jo žmonių naikinimui.
* Seniau nukentėdavo tik ka
riaujančios valstybės, dabar 
kenčia ir tos, kurios pasilieka 
neutralės. Su taikos sutarties 
pasirašymu dabar karai dar 
nesibaigia. Nuo pasaulinio ka
ro pobaigos ,jau devyni metai 
praėjo, o tikros taikos Euro
poj dar nėra. Fiziška jėga po 
1918 m. išvirto ekonomišku 
jungu: kreditoriai pasidarė kaip 
karą pralaimėjusių, taip ir lai
mėjusių šeimininkais. Tai leng
va pastebėti iš karo išlaidų. Iš 
žmonių pradėta imti didesni 
mokesniai, kad galėjus mokėti 
nuošimčius ant užtrauktų pa
skolų. Ačiū tam, pragyveni
mas visose šalyse žymiai pa
brango. E. Bobarto apskaičia
vimu (“War Costs and Their 
Financing”), visų karų išlaidos 
iki 1905 m. atsiėjo $20,550,- 
000,000, o tuo tarpu vien tik 
pasaulinio karo vedimas kaina
vo apie 189 bilionus dolerių 
(8189,000,000,000). Iš tos su
mos Antantė išleido 126 bilio
nus, o Vokietija ir jos talki
ninkai 63 bilionus. Karo išlai
dos, kaip sako prof. T. KuliŠ- 
eris, perviršijo pasaulio kapi
talą, kuris susideda iš gelžke- 
lių, pramonės ir kitokių įmo
nių Šerų. Per 200 metų iki di
džiojo karo pasaulis įsiskolino 
44 bilionus dolerių. Po didžio
jo karo pasaulio skolos pašoko 
iki $225,500,000,000. Vienų tik 
nuošimčių kas metai sumokama 
$11,000,000,000. Tai reiškia, jog 
kiekvieno musų Juliai išpuola 
mokėti septyni doleriai, žmoni
ja šiandien randasi milionierių, 
bankininkų ir kitų finansiškų 
įstaigų nelaisvėj.

Karas nubiednino visas ša
lis*, išėmus Ameriką. Tik Ame
rikos Jungtinėse Valstijose tur
tas pašoko snuo $188,000,()()(),- 
0(M) (1912-13 m.) iki $375,000,- 
000,000 (1920-21 m.). Kitose 
valstybėse tuo pačiu periodu 
turtas susimažino sekamai: 
Vokietijoj—nuo 83 bilionų iki 
58, Francijoj—nuo 58 bil. iki 
F»l, Italijoj -nuo ‘2.’̂  L>il. iki $120,- 
000,000,000, Belgijoj—nuo $11,- 
500,000 iki $10,500,000,000.

Militaristai' visą laiką bub- 
nija, jog jie rūpinasi 
lies žmonių gerove, 
čiau paduotų skaičių 
nam gali būti aišku,
turizmas ne tik pražudo milio
nus žmonių, bet sukuria neį
manomai sunkias aplinkybes ir 
tiems, kurie karo laikuose ne
dalyvauja. Kiekvieno tad iš
mintingo žmogaus pareiga , yra 
kovoti prieš militarizmo įsi
galėjimą.—K. A.

mik-
Jis

Įvairenybės
Radiniai Tutenkamono 

kape
Prieš keletu melų rastam se

novės Egipto faraono Tutenka- 
rnono kape be jau atrastų se
nobinių brangių daiktų, atida- 
lius paskutinius kambarius dar 
rasta: dvidešimt auksinių sto- 
vylėlių, šeši auksiniai buriniai 
laiveliai, daug brangių rūbų ir 
kitų dalykų.

MR. LUDWIG BACHEAT
66 metą jaunuolis

“Aš esu 66 metų amžiaus, bet aš 
per 30 metų, ir jie stebisi, kaip aš ga
liu tai darodyti pagelba tų žmonių su 
kuriais dirbu ir kurie mane pažysta 
per 30 metų, ir jie sebisi, kaip aš ga
liu dirbti tą darbų turėdamas tiek 
metų. Aš pasakiau jiems, kad jie 
vartotų Bulgarian Žolių (Kraujo) 
Arbatą, nes ji užlaiko mane sveiku ir 
stipriu. Aš geriu puoduką šių Žolių 
(Kraujo) Arbatą kas vakaras eida
mas gulti. Aš neturiu slogų, aš val
gau gerai ir miegu gerai.”

Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata 
parduodama visur vaistinėse 35c, 75c, 
$1.25 arba paštu atsiunčiamo. Adre
suokite, H. H. Von Schlick, 25 Marvei 
Building, Pittsburgh, Pa.

1,563 1,997,365 1,297 
1,560 1,132,500 
1,462 488,789 
1,081 488,789 

12,996,571

Tie pasibaisėtini skaičiai 
ne viską pasako. Juk karai 
do ne vien tik kareivius, bet ir 
ramius piliečius— moteris, se
nius ir vaikus, kurie žūva laike 
blokados, laivų skandinimo, 
mėtymo bombų iš orlaivių ir, 
kurie žūva nuo bado, šalčio ir 
epidemijos. Vien tik infkien- 
zos epidemija 1918 m. nuvarė j 
kapus apie šešis milionus žmo
nių. Ta epidemija galėjo taip 
nepaprastai įsigalėti tik ačiū 
pokarinėms aplinkybėms. Prie 
to dar reikia pridėti tarpusavi
nius karus, kuriuos pagimdė ir 
palaikė pasaulinis karas: vien 
tik ru-sų revoliiiei.ja i>važii<le 
kelis milionus žmonių. Reikia 

taipgi atminti armėnų, siriečių, 
žydų ir graikų skerdynes Tur
kijoj: apskaitoma, kad užmuš
ta buvo apie keturi milionai 
žmonių. 1913 m. pabaigoj Eu
ropos gyventojų skaičius siekė 
301,000,000. Normalėmis sąly
gomis, sako Deringas, gyvento
jų skaičius 1919 m. turėjo pa
šokti iki 424,000,000. Tuo tar
pu tais metais Europa teturėjo 
389,000,000 gyventojų, t. y. 35 
milionais mažiau. Tas nedatek
lius išaiškinama neįmanomai 
sunkiomis sąlygomis, kurias pa
gimdė karas. Bendrai imant, 
karai nuo 1800 iki 1918 m. pra
žudė ne mažiau (jeigu ne dau
giau), kaip 50 milionų žmonių.

Žuvusiųjų Kas dieną 
skaičius žm. žuvo: 

233 
1,075 

26 
519 

1,125 
876 

10 
’ 292 
1,941 

336 žm.

Metai Kiek dienų 
tęsėsi 

’ 9,000
730
135

1,350
40

210
995
548
238

13,246 dien.

1790-1815 
1854-1856

1864 
1861-1865

1866 
1870-1871 
1899-1902 
1904-1905 
1912-1913

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. AkJ. BERTASH
3464 So. Halsted SI.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. VVallace Street

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Koom 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare^ Tel. Brunsvvick 4983.

telefonas Spa.ul ei iri g; 8633 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

savo ša
ls aukš- 

kiekvie- 
jog mili-

Phone Ganai 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Sis tas iš 
Lietuvos

Rezidencija: 3114 West 42nd St. 
Tel. Lafayette 4988 

• CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA ,

Ofiso Valandos
• 9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

rz i J J nuo 9 akt 11 vai. ryte; 
balandos į nuo 6 iki g vai. vakare

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

A. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
V.Io-Ja. J nuo 9 iki 11 V- ryt0Valandos, į nuQ g jy g vay ya^

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boelveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 

._________ . - - -- ------- *

Iš tos lentelės 
Balkanų karas 
buvo kraugeringiausias. Po jo 
seka Prusų-Austrų ir Krymo. 
Jie buvo 5 ar net 6 kartus 
labiau kraugeringi nei Napo
leono karai. Mažiausia kraujo 
liejosi pietų Afrikos kare, kur 
kas dieną tik 10 žmonių tc- 
žudavo.

Pažiūrėkime dabar, kaip at
rodo pasaulinis karas skaičių 
šviesoj. Apskritai imant, lai
ke pasaulinio karo kas dieną 
žuvo 8,294 žmonės.
šia žuvo rusų (po 3,065 kas 
dieną), po to vokiečių (1,279

matyti, kad 
(1912-3 m.)

Daugiau-

2,100,000 
785,000 

3,500 
700,000 

45,000 
184,000 

9,800 
160,000 
462,000 
4,449,300

(bendrai imant)

Kadangi kiekvienas suaugęs 
žmogus turi apie vieną galoną 
kraują, tai tuo budu tapo pra
lieta apie 50,000,000 galonų 
žmonių kraujo. Iš 50 milionų 
kaukolių butų galima sukrauti 
kelis kartus didesnę piramidė 
nei tą, kurią kadaisia sukrovė 
Tamerlanas. Dabartinė civili
zuota žmonija, apsištirvavusi 
■'mokslu ii’ kariška tecbnika, 
Tamerlaną paliko toli užpaka
lyj. Ne be reikalo tad M. En- 
gelhardt sako, jog mes esame 
“aukštesnės kultūros laukiniai 
žmones”. Apie žmonių “kultu- 
ringumą” galima spręsti iš se-

Šiauliai, 1926-XII-9. Inteli
gentų perteklius. Susi
rūpino “valdovai”, kad perdaug 
esama inteligentų ir dar nuo
lat daugėja. Dienraštukai ir 
šiaip savaitiniai popergaliai rė
kia, šaukia,, r— valdininkėliai, 
kurie vos raides peckioti temo
ka, taip pat liūdnai filosofuo
ja, kad, girdi, perdaug inteli
gentų. Ot, kas kita butų, jei 
visoj Lietuvoj tebūtų 
šimtų baigusių aukštąjį 
lą, ir keletas autoritetų,
met jie gerai gyventų, pfrktų 
dvarus, o mipia (ne inteligen
tui) muštųsi sau į krutinę ne
tik neturėdama turto, bet ir 
išminties! Ir kunigai geriau gy
ventų. . Dabar Jiaikas net kalė
dininkams parodo duris. Juk 
tai “šventvagystė”. O be to dar 
pradeda reikštis judėjimas 
spaudos ir pasirodo griežia vis
ko kritika. Pasirodo, kad žmo
nės 
nūs

poras 
inoks-
Tuo-

kitaip pradeda galvoti, se-j 
dievaičius, ar mundirais ar

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th gt

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan A ve.
ValAhdos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Kės. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659, 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3248 So. Halsted St.
Ofiso Tel. -Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615
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“CASCARETS" NUO GAL 
i'CS JEJIMO, SLŪ 

GĮI, VIDURIŲ UŽKIETE 
JIMO

CHICAGOS 
ŽINIOS

NAUJIENOS, Chicago, 111.

Bauer Cab Co. bankru 
tijo

šį vakarų! Išvalykit savo žarnas 
ir sustabdykit galvos skau

dėjimų, slogas ir vidurių 
rugštuinus

Gatvekarių klausimas 
tebėra, neišspręstas

Bauer Cab Co., kuri išdirbi
nėjo ir operavo taksikabus, 
bankrutijo. Daliai kreditorių 

paskyrė 
Heceive-

Ir mano žodis kaslink už 
baigimo bylos su Naujie 

nomis

Kraujo, odos, chroniškas

A

Nusipirkit už 10c bakselį.
Vartokit Cascaret šį vakarą 

dėl išvalymo Kepenų, Skilvio, 
žarnų ir jus ištiktųjų jausitės 
gerai iš ryto. Jus vyrai ir mo
terys, kurie turit galvos skau
dėjimą, apsivėlusį liežuvį, dide
les slogas, raugėj imtis, esate 
nervuoti, nusilpę, kankjna jus 
liga, turit gasų, suirusius vidu
rius, turit galvos skaudėjimą ir 
jaučiatės visai silpnai. Ar jus 
užlaikot savo skilvį švariai su 
Cascarets arba kankinate sa
ve kas antra diena su drusko
mis, pilėmis arba castor ^alyva?

Cascarets tuojau išvalo ir re- 
gulioja skilvį, prašalina iš vidu
rių rugštumus, nesuvirintą ir 
gendantį maistą, gasus iš vidu
rių, prašalina tulžies perdidelį 
kartumą ir išvaro lauk sukietie- 
jusias dalis iš vidurių ir visas 
nuodingas dalis iš. skilvio.

Atsiminkite, Cascarets šį va
karą pavartotas, dikčiai sustip
rins jumis iš ryto. Už 10 centų 
baksiukas nupirktas nuo aptie-
koriaUs, reikš sveiką vidurių t<> 
veikimą, sveiką galvą ir smagu- laiku 
mą mėnesiams. Neužmirškit ir vekarių ir 
vaikų.

taksika- 
liko at- 
uždarvti

neoperuos 
taksikabai 
gatvių ir
Tečiaus yra svars-

sumanymas parduoti 
kadNe- 

pa- 
bet 
su-

Prašau 
kurie 

aprašy- 
Aš tik

Reikalaudami

RAKANDU

Nors už 20 dienų, t. y. sau
sio 31 d., užsibaigia dabartinė 
miesto sutartis su gatvekarių 
kompanija, bet gatvekarių klau
simas tebėra nbišspręstas. 
tik kad nėra susitarta apie 
daiymą naujos sutarties, 
nėra padaryta ir laikinės
tarties apie opera v imą gatve- 
\nrių iki bus padalyta pastovi 
litai iis. Tiesa, miesto taryba 

įgaliojo padaryti laikinę su
tartį, taipjau padarė nutarimą 
ir apie kasimą tunelių, bet nie
ko tikro tais klausimais nėra 
padaryta.

Miesto tarybos transportaci- 
;os komitetas gavo du pasui- 
ymus išrišimui transportacijos 
klausimo. Vienas jau yra se- 
uis, Lismano pasiūlymas, bet 
kiek pataisytas bent tuose da
lykuose. kur labiausia komite
tas priešinosi. Antras yra vi- 
uii naujas pasiūlymas. Tai 
niesto advokatų ir gatvekarių 
kompanijos pasiūlymas. Nau
jasis pasiūlymas siūlo gatveka
rių ir elevatorių kompanijas 
suvienyti ir duoti joms konce
siją neaprybotam laikui. Sulig 

projekto, butų įvestas su 
i vienas karteris ant gat- 

elevatorių linijų. 
Kompanija taipjau imtųsi ope- 
i uoti ir požeminius kelius, jei 

' miestas juos pravestų. Per pir- 
i mus penkis metus kompanija 
sutinka pravesti 75 mylias nau
jų gatvekarių linijų, bet kiek 
turi pravesti elevatoriai — ne
susitarta. Abelnai, sutarty yra 
daug tuščių vietų, kur mies
to advokatai negalėjo susitarti 
su gatvekarių kompanija. Kon
trolė ant gatvekarių kompani
jos butų atimta iš Illinois pre
kybos komisijos ir pavesta pa- 
:-iym miestui, per Tam tikrą 
komisiją, ’l'a komisija susidė
tų iš jienkių žmonių. Miestas 
nori, kad tą komisiją 'skirtų 
miesto taryba, o 
r i, kad du Lutų 
to tarybos ir du 

o penktas

re i k akiu j ant, teismas 
kompanijai receiverj. 
rmi paskelbė, kad jie 
atsitikime 
bų ir visi 
šaukti nuo 
garažiuose. 
tomas
taksikabus jų šoferiams, 
jie patys juos operuotų, kaip 
daro Checker Cab Co. šoferiai. 
Kompanija turi apie 800 taksi
kabų. Skolos siekia virš $600,- 
000, daugiausia taksikabų iš- 
dirbimo skyriaus. Turtas (tak
sikabai, dirbtuvės) siekius apie 
$1,500,000, 
realizuoti.

aš 
iš 

tai 
m.

bet jo negalima

didelės taksikabų
bankrutijo į trum-

Jau dvi 
kompanijos 
pą laiką. Keletą mėnesių atgal 
bankrutijo Premicr Cab Co., 
išgyvavusi keletą metų. Bauer 
Cab Co., kurios organizatorium 
ir prezidentu yra Perry S. 
Bauer, dar nelabai senai tapo 
suorganizuota.

Iš naujo skaitys balsus
Pavieto teisėjas .Jarecki, ku

lio žinioj yra balsavimai, įsa
kė išnaujo suskaityti balsus 
paduotus lapkričio rinkimuose 
Chicagoje ir visame Cook pa
viete. lai padaryta dėlei dau
gybės pralaimėjusių kandida
tų skundų, kad rinkimuose ir 
balsų skaityme padaryta yra 
daug suktybių. Naujas balsų 
skaitymas prasidės rytoj ir tę
sis mažiausia dešimt dienų.

Lietuvių Rateliuose
Chicagiečiai sušelpė 

brazilietę

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi 
tų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; Leng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Jhi Didelės Krautuvės 
peopleslttrmfare (timpanų

> t> JSM.

kompanija ne
skiriami mies- 
pftčios k om į Mi
liutų išrinktas 

lieju pusių. Keturi tos komi
sijos nariai turi būti inžinieriai. 
Jie gautų $15,000 $12,(MM) al
gos į metus kiekvienas.

Tą pasiūlymą dabar trans- 
portacijos komitetas svarstys, 
Lt t ar jis bus priimtas, to nie
kas negali pasakyti. Komitetas 
turi ir daugiau pasiūlymų. Vie-, 
na s j ii siūlo visai panaikinti 
gatvekarius ir vieton jų įvesti 
busus, kurie esą galės duqti 
geresnį patarnavimą, negu gat- 
vekariai. Tas pasiūlymas yra 
busų kompanijos.

Gruodžio 30 d. Naujienose 
tilpo Onos Turčinskienės iš 
Brazilijos atsišaukimas į ame
rikiečius, ypatingai gimines, 
pagelbos. Ten ji pranešė, kad 
jos vyras, B. Turčinskas nusi
žudė, o ji liko 
žais vaikučiais 
liaus gyventi.

Josios brolis
kauskas pasirūpino ją. sušelpti

Nepersenai tilpo “Naujieno
se” pranešimas apie likvidavi
mą mano- Kivirčių su “Naujie
nomis”, kilusių iš neteisingo 
aprašymo apie mane. 
“Naujienų” skaitytojų, 
skaitė aną apie mane 
mą, perskaityti ir šį.
noriu teisybės — dauginus nie
ko. •

Pirmiausia kaslink kun. Sta
sio Linkaus. Su šiuo kun. 
susipažinau, kada jis pirko 
mano sūnaus automobilį; 
yra apie liepos mėn., 1924
—apie septyni mėnesiai prieš 
kilusį skandalą, 
draugavusi su mano sunurrti ir 
buvo geras rėmėjas musų biz
nio. Apie meilę mes su juo nie
kuomet nekalbėjome ir jokių 
meiliškų ryšių tarp musų ne
buvo. Apie kun.^ St. Linkų aš 
visuomet buvau ir esu geros 
nuomonės: jis yra geras ir pa
dorus žmogus. Jis yra padaręs 
daug dėl manęs gero ir dagi ne
kaltai nukentėjęs. Aš taipgi 
esu įsitikinusi, kad gerbti ge
rus žmones yra musų visų pa
reiga, o ne prasikaltimas.

Kitas man pi įmetimas kun. 
vardu Bobai, yra seniau pažįs
tamas. Jis yra padaręs dėl ma
nęs daug nesmagumų ir skriau
dų ir butų buvę daug geriau,! 
kad jokių pažinčių su juo ne- ' 
butų buvę.

Tai tiek apie mano santykius 
su kunigais.

Kiek aš galiu apie save sprę
sti, rodos, turėjau gerą vardą 
tarp žmonių. Turėjau draugų 
ir buvau mylima jsavo giminių, 
todėl blogos kalbos paskelbtos 
apie mane, buvo man skaudus 
užmetimas. Buvo man nesmagu 
provotis su “Naujienomis”, bet 
tuo laiku, kada aš buvau už
gauta, 'kitoks būdas savęs pa
teisinimui man neatėjo į mintį. 
Dabar nesusipratimai užsibai
gė: kas buvo galima atitaisy
ti, “Naujienos” atitaisė ir aš 
esmi pilnai patenkinta.

—Ona Karbauskienė.

Kun. Linkus

l’ETRAS KOZMINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 8 dieną, 2:45 valandą po 
pietų, 1927 m., sulaukęs 22 me
tų amžiaus; girnas Chicagoje. 
Paliko dideliame nuliudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius tė
vus Uršulę ir Petrą Kozmins- 
kius ir brolį Stanislovą 15 me
tų. Taip put paliko ciocę Oną 
Drigutienę ir Antaną Drigutj 
ir pfis-brolį Vincentą Drigutj. 
Kūnas pašarvotas, randasi 5609 
So. Albany Avė.

Laidotuvės įvyks Sausio 12 
dieną, 9:30 vai. iš ryto iš na
mų j Tautiškas kapines.

Visi- A. A. Petro Kozminskio 
gimins, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvse ir suteikti jam 
paskutinei patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

I

Nuliūdo liekame,
Tėvas, Molina ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis.

Tel. Blvd. 4139. -

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudotte
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So, Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 Ir nuo 7 iki 10. N e di
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA;
2226 Marnball Blvd.

TELEFONAS CKAWFORD 148M 
TELEFONAS CANAI <464

T

A? A

PETRAS ROZMANSKLS
x Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Sausio 10.dieną, 10:00 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus; gimęs Kauno rėdyboj, 
Tauragės apskrityj ir Tauragės 
parapijoj. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Marijoną Ra- 
kickaitę, dukterį Emiliją, 8 sū
nūs: Jurgį, Aleksandrą ir Pet
rą ir gimines. O Lietuvoj tėvą 
ir seserį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5012 S. Morgan St.
* Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Sausio 13 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje dtsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja ®ra- 

borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

277/7/7

1922-32 So. Halsted Street 
Prie! 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gi.

Bedarbis nusižudė
Douglas Latzar, 35 m., 1328 

Estes avė., buvęs manažeris 
Fort Dearborn Candy (>)., 2534 
S. VVestern avė., bet jau nuo 
liepos mėųesio esantis be dar
bo, nusišovė YMCA. hotely. Jo 
žmona jau daugiau mėnesio 
laiko serga. Ji ir jų 5 metų 
vaikas veik badavo.

su šešiais ma- 
be jokio ištek-

Franciškus šar-

gų $31.25 pasiuntė per Naujie
nas $50.00. Turčinskienės su- 
šelpimui aukojo šie žmonės: 
K. Balsys — $3.; J. Vilis, M. 
Mažeikis, P. Malaucis, A. Sta
siūnas, V. Yurėnas, A. Jokan
tas, —po $2.;

M. Pacinskas, S.
Yakas, J. Bu*
C. Jurgelionis,

Stan
M. Kaladitz,

Peldžius,
Vaškevičius, 
dokas, J. Žilas,
A. Tebelskis, J. Taura, B 
kus, K. Bitinas,
Mrs. Bakšiene, M. Kezes po1 
$1.; F. Mickis, J. Arstik 
50 centų;
centus ir F. Šarkauskas pridėjo 
$19.45. Viso sudarė $50.70.

Pinigai skubiai liko išsiųsti. 
Onai Turčinskienei ir, be abe
jonės, jos vargas laikinai bus 
palengvintas.

po
F. Žukauskas 25

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIET IŠLAKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
ži! usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Valu 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

SERGANTI ŽMONES

ANTANAS VILIMAS

nuliudime savo 
mylinčius sunė- 
Kisielių, o Lie-

J( )Z A PAT A SI MON A VIČIEN Ė 
Po tėvais Ged rit aite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 9 d., 9 vai. ryto, 1927 m., 
sulaukusi 42 metų amžiaus. Gi
musi Kauno rėd., Ukmergės ap- 
skr. Skapiškio parap., Miškonių 
kaim. Paliko dideliam nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Justiną, seserę Domicėlę, 
švogerj Petrą Wingolewskj, pus
seserę Gravlskienę ir švogerj, 2 
broliu, o Lietuvoj tėvai ir sese
ris. Kūnas pašarvotas, randhsi 
4030 Brighton PI.

Laidoftivės įvyks trečiadienį, 
sausio 12 d., 1:30 po pietų iš 
namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jozapatos Simona; 
vičienes gimines ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sesers, Broliai 
ir Giminės

f
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, Tol. Yds 1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sekmadienyj, sausio 9 dienų, 
11:00 valandų vakare, 1927 m., 
sulaukęs 50 metų amžiaus; gi
męs Lietuvoj, Titavėnų parapi
ja], Aukštiškių kaime, palikda
mas dideliame 
mylimuosius ir 
nūs Kazimiera
tuvoj motini) ir dvi seseris. Kū
nas pašarvotas, randasi 1646 
W. »46th Str. Zolpio Koplyčioj.

Laidotuvės įvyks Ketvirtftdie- 
nyj, Sausio 13 dieną, 7:30 vai. 
ryto iš namų j šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kaįmierd kapines.

Visi A. A. Antano Vilimo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnėnas Kaz. Kisielius.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. Zolp.

Tel. Boulevard 5203.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už«Ki- 
tų Patarrfavi- 
mas.

Ji F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hcrmitage Av. 

Tel. Yarns 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Arenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Ave„ Tel. Blvd. 3201

J.F.RADZIUS 
Pi iriausiai! Lietvvie 

Graboriaa Chicagoje
Laidotuvėse patar- 

■ nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
dėl, kad priklausau 
prie grabų lidirby- 
•ten.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel.. Capal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu

* skyrių.
3307 Aubųm Avė.

- Chicago, III.
»

Phone Boulevard 52€3 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius t
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St., Chicago, III.

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis 
S. Loveikis, Kvietkininkas 
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St„ Chicago

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
La xa t i ve. \

Mrs. Winslow*s 
Syrup

Jei jus turi* sunkią 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas,

T privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Jtoss tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriau.s j 
gydymą

čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriišlrų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe Stn Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto augito.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI

TAME PAČIAME NAME.

Vytų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro, 
ktsišaukit, Informacijos Dykai.

RUPTURA
IŠGYDOMA 

Be ftnr Be
Peilio fyy J Skausmo

Žemiau paduotas liudijimas yra 
.patvirtintas mano rekorduose. Mano 
tikslas yra atviras ir teisus 
ir noras pagelbėti 
tams, 
išsigydo.

Skaitykit ką M r. Gorski sako:
“Per dešimtį metų aš turėjau rup- 

turą, kurios negalėjau palaikyti ,nei 
su kokiu diržu. Aš pavartojau Dr. 
Flint’s gydymą ir likau išgydytas. 
Tas išgydymas buvo be skausmo, 
be operacijos ir aš dirbau kasdien. 
Širdingai rekomenduoju Dr. Flint’s 
gydymą kitiems.”

Fred Goski, 2307 Roscie St.
VĖRICOSE GYSLOS $25.00

Aš taipgi gydau pasididinusias gy
slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir Čystos kaip vai
ko.

visiems 
visiems pacien- 

Išsigydykit ten kur kiti yra

BILLY'SUNCLE

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl. 

t

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

“NAUJIENĮJ” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešamxvisiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go —- malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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LIETUVIU RATELIUOSE NAMAI-ŽEME— iždininkas Ii- mui yra |>avestas dg. Karoliui 
Požėlai, mums visiems gerai ži
nomam ristikui, kuris yra na
rys instruktorius ir delegatai 
sporto sekcijos Golden Star 
kliubo, Hoselande.

Po to tapo išrinkta komisija 
iš 3 narių praplatinimui veiki
mo labui kliubų ir pačių fede
racijos. Į komisiją įėjo Karolis 
Požėla, P. J. Indrelė ir J. Kili
ko. Pareiga šios komisijos yra 
surinkti nuomones visų 8 kliu- 
bų, priklausančių prie; federa- 

1 veikimą, 
ypač atletikos srityje ir jos 
praplatinimą tarpe kliubų; or
ganizavime čia gimusio lietu
viško jaunimo ir abelnai su
stiprinti poziciją federacijos ir 
pačių kliubų; platinti jos įtek
mę tarpe Chicajųon ir jos apie- 
linkių lietuvių. Tas paliečia 
kiekvieną. Pereitais laikais 
esame pridarę daug klaidų, bet 
su šiais • metais vengkime 
klaidų ir nesusipratimų tarpe 
savęs. Paduokime vienas kitam 
broliškai ranką i 
pirmyn, kad nebūtų tie musų1 
pasiryžimai vien tik tuščia kal
ba, Todėl visi kliubiečiai kaip 
vienas prie naudingo darbo.

—Jonas Ruiko, 
Federafijos Lietuviškų Kliubų i 

Korespondentas.

ko V. Pierzinski. V. Pierzinski 
'stato savo kandidatūrą į alder- 
munus nuo 13 wa.rdo, , tikis 

1 likti išrinktas. Linkini jam go- 
'riatįsio pasisekimo.

psimainius vietomis valdy- 
priei narna prie naujų su- 

i ir 
abelnai visiems. Iždininkas 
duoda sumanymą. kad kadangi 
finansinis stovis federacijos 
nėra geriausias, tai kad delega
tai iš kliubų atsisakytų nuo

Protestas prieš juodąjį
• v* 1 • 1 • nuiofašizmą Lietuvoj , A1

------------------ . —-- ---
Kadangi juodasis fašizmas manymų labui' federacijos 

Lietuvoje, spėka nuvertęs pilie
čių išrinktą valdžią, uždėjo sa
vo kruviną diktatūrą ir tūks
tančiais įkalina bei kėsinasi 
ant nepritariančių fašizmui gy
vasties;

Kadangi fašizmo už viešpata
vimas reiškia ] 
nuomenei ir visai pažangiajai 
žmonių daliai, kas sudaro dide
lę daugumą visos šalies žmo
nių. beteisę, nelaisvę ir žiaurią 
priespaudą;

Kadangi tai'
’ krašte despotizmą, neigia žmo

nių teises, laisvę ir laužo pa
čią šalies konstituciją bei už
kuria Lietuvos žmonėms žiau
rią ponų, klebonų grupes save 
užsidėjusių valdonais diktato- viniai. Didžiuma sutinka, 
rystę ;

Todėl mes Susisivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 36 kp. na
riai, savo metiniame susirinki
me Chicagos Lietuvių Audito- 
riume, sausio 5-tą, 1927. griež
tai smerkiame fašistų tuos žy
gius ir raginame Lietuvos ir 
Amerikos lietuvius kovoti prieš 
tą valdžią,, vyt ją lauk, neskel
biant naujus rink’mus, kad 
Lietuvos žmonės išsirinktų sau 
valdžią, kokią jie matys tinka
miausia ;

Paliuosuoti visus areštuot is 
fašistų neteisėtos valdžios poli
tinius kalinius;

Turi būt duota laisvė spau
dos, žodžio ir susirinkimų vi
sai biednuomenei (o kitiems 
žmonėms ne? Reti.) Lietuvos;

Mes taipgi pareiškiame, jog 
padėsime Lietuvos žmonėms 
nusikratyti fašizmo jungą, 
dėdami jiems moraliai ir 
džiaginiai.

šalin juodasis faš žinąs!
Laisve Lietuvos darbinin

kams ir mažažemiams valstie
čiams (kode! ne visiems žmo
nėms? Red.).

mokamos algos jiems už lanky- cijos, apie bendrą
. mą federacijos susirinkimų.

Lietuvos bied- Mat delegatas atsilankęs i 9 fe
deracijos susirinkimus gale

DUOSIU $5 tam, kas praneš 
apie Dom. Stulpiną. Domi ni
kus Stolpinas pirmiau gyveno 
Chicagoj, o dabar prasišalino. 
Dirbdavo po restaurantus už 
veiterį ir kukorių. Amžiaus apie 
35 metų, aukščio 5 pėdų 8 co
lių. šviesaus gimio, mėlynos 
akys, šviesus plaukai; kalba už
kąsdamas žadą arba mikčio
damas. Ant kairės pusės pažan- 
džio randasi duobė. Meldžiu 
pranešt. Joe Smith, tel. Hay- 
market 0433. 1116 Wnshington 
Blvd., Chicago, III.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na

mas po 5 kambarius. Kieto medžio 
HiK’r!(rAi!-NWHlh Alslsau* vės nijo lietuviškos mokyklos. • už *cash arba mainysiu ant bučernės,
kit 3307 So. VValluce St. . t ' arba bučernės fistures.

_______ __ Biznis senas ir geras. Priežastis a™u 9623 s Forest Avc 
Repubiie 7553

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė, skersai gat-' Tildomas'' Parduosiu

REIKALINGAS barberis vakarais 
ir subatomi.s iki 12 P. M.

1953 Archer avė.

Biznis senas ir geras. Priežastis 
pardavimo, netikėtas moteries 

, susižeidimas.
1505 49th Ct., Cicero, UI.

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ ir MOTERŲ 
AMBITINGI VYRAI IR 

MOTERYS

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO 3 flatų medinis na

mas. Mainysiu j lotą arba bųčer- 
PARDAVIMUI Barbernė ir Beauty' Išmaino puikia farina; mai- 

Shop. 1838 S. Halsted St. , I nysiu ant namo, nepaisant apielin- 
J l kės. Kreipkitės

! E. G. LUCA’S
i 4108 Archer rtve.

manytojas nurodo sutaupimą 
pinigų federacijai 24 delega
tai po $5.00 sudaro .$120.00 į 

įveda visame metus. Bet yra didelė retenybė, 
Uad viąi delegatai gauna ‘tuos 
$5, nes daugumas delegatų pa
linksta lankytis į federacijos 
susirinkimus. Sumanymas lie
ka įnešimu ir leidžiama balsa- 

Dg. 
P. J. Indrelė duoda įnešimą, 
kad taip pat butų padaryta ir 
su valdybos algbmis, 
mažinti išlaidas, tai 
bendrai daryti ekonomiją, 
valdyba į tą dalyką žiuri 
taip; delegatams nemokėti 
all right, valdyba sutinka, 
jiems nemokėti, arba tik 
pusę dabartinių algų mokėti,— 
not so good. Pasak pirminin
ko, mes (reiškia, valdyba) dir
bam ir turim daug darbo ir 
dar esame po bausme, jus (rei-, 
Škia delegatai) nedirbate ir 
nesate jx> bausme. Bet jis pa
miršo, lęad už neatlankymą 9 
federacijos susirinkimų delega
tas žudo savo $5. Kalbėta, ler- 
muota per valandą laiko ir re
zultate liko atšauktas pirmasis 
tarimas apie delegatus taip, 
kad viskas liko po senovei.

Po to kalba dg. Augustas 
Yonaitis, delegatas iš “Golden 
Star“ kliubo, Roselande, apie 
įsteigimą “General Fund” — 
abelnos kasos, nes iš valdybos 
raportų paaiškėjo, kad federa
cija cash turi $424.24 ir už 
$100 Liberty Bond, viso $524.- 
24. Pasak kalbėtojo dalį tų 

shjštfurtuvoš ‘fašistų kuriuos turi dabar fede- 
racija, pervesti į aoelną kasą, 

j o paskui nuo federacijos suren
gtų balių, piknikų ar šiaip 
pramogų didesnę dalį dėti į 
General Fund — abelną kasą, oi 

1 mažesnę dalį pasilaikyti fede
racijos ižde dėl padengimo fe
deracijos išlaidų. Sudarius 

Į tokią abelną kasą i>o priežiūra 
ne federacijos valdybos, bet 

į tam tikslui išrinktos iš visų 
, kliubų komisijos, lengrvai g’alė- 
’tum sudaryti kapitalo, o turė
dami tai galėtumėm įvykdinti 
tą pamatą, ant kurio pati fede
racija tapo sutverta, tai yra— 
įsigyti nuosavą namą įvairiems 
federacijos visuomenės veikimo 
reikalams, kaip ve pramogoms, 
susirinkimams ir tt. Ir tas įsi
gytasis namas bus bendra 
nuosavybe, visų lietuviškų kliu
bų, priklausančių prie federa
cijos. Nors tas dalykas ir ne
buvo galutinai apsvarstytas tą 
vakarą, bet jis turėtų būti į- 

! vykdytas artimiausiu laiku. A- 
belna kasa, po priežiūra visų 

. 8 kliubų tam tikslui išrinktos

Aš Juozapas Zapczuski prašau 
tėvelį įgimtą Zapczauskį kad per
važiuotum namo. Mano name nu
mirė Josephine Zupučuiisk ieni). Mi- 
rO sausio 7 d., 8 vai. vakare, 1927.

Meldžiu atsišaukti ar kiti kas 
girdėtuirėt apie jį malonėkite pra
nešti. Siratos likę nežino ką daryti.Siuitos likę nežino kij daryti.

.1. Zapčauskas
1519 E. Mason st.

Springfield UI.

pa-, 
me-

rezoliu-Nutarta kopijos šios 
ei jos pai 
valdžiai ir Lietuvos bei 
kos lietuvių spaudai.

Pirmininkas J. Yuknis 
Užrašų rašt. S. Deikus
Fin. rašt. AIex Lietuvninkas.

Ameri-,

Federacija Lietuviškų 
Kliuby

Kliu-Federacija Lietuviškų 
bų laikė savo metinį susirinki
mą sausio 4 d., Meldažio svet. 
Iš 8 k bubą priklausančių 
federacijos, atsilankė

nes jeigu 
visiems 

Bet 
k i-

bet 
per

prie 
19 dele

gatų, o turėjo būti 24, nes iš 
kiekvieno kliubo renkama po 3 
delegatus, šiems metams išrin
kti delegatai pasirodė, kad jie 
gerai supranta dalykus ir todėl 
tikimės, kad šiemet bus daug 
nuveikta praplėtimui veikimo 
kliubuose ir pačioje federacijoj, 
sueinant į artimesnius draugiš
kus ryšius.

Paprastai susirinkimą atida
ro pirmininkas, po to seka skai
tymas protokolo iš praeito su-1 s tarpe Pa
sirinkimo, kurs tapo priimtas 
su kelioms pastaboms. Prieita 

‘prie naujų reikalų, — tai rin
kimas valdybos. Valdyba ta 
ti išskiriant kad išrinko 
Bartkų vice pirmininku ir 
Ruiko korespondentu, o 
tik vietoms apsimainė: 
pirmininkas J. Valonis liko pro
tokolo raštininku, o protokolo* 
raštininkas Makrickas išrinktas

pa-

kiti 
senas

Pašalink Kosulį, Salti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

VlaoM apttokoa*—JSc Ir ISc puoduku Ir 
dudoid. Chlldren** Muatarofo (toapvos- 

■4 ferma) Ne.

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

čių kliubiečių ir tada parengi
mai ir pramogos federacijos 
bus sėkmingi, nes nariai žinos, 
kad remdami federacijos paren
gimus remia savo abelną kasą 
ir žengia žingsnį po žingsnio 
prie įsteigimo sau pageidauja
mo namo bendram darbui — 

(bendriems parengimams bei su
sirinkimams. Tas pats yra ir su 
musų pavieniais kliubais. Kiek
vienam kliubui yra reikalinga 
sava vieta ir ta abelna kasa ga
li taip pat ir mums pagelbėti.

Federacija planuoja surengti 
vakarą. Tą vakarą turės pra
gos kliubiečiai atletai-mėgėjai 
pasirodyti ką gali. Golden Star 
Kliubas pasižadėjo dalyvauti ir 
laukiama yra atsiliepimo kitų 
kliubųg Kaip greitai praneš no
rinčius dalyvauti, bus paskelb
ta vieta rr diena to parengimo. 
Todėl kliubiečiai risti kai, vogų 
kilnotojai, boksininkai ir kiti 
nesnauskite. Darbas sutvarky-

ir žengkimel JIEŠKAU savo sesers finos Bu- 
' kauskienes po tėvais Pužaitės. 5 me
tai atgal gyveno Kenosha Wisc., ant 
ūkės. Paskui išvyko i Dandville, 
Colo. Girdėjau, kad turi krautuvę. 
Prašau jos pačios arba kas apie ją 
žino pranešti—busiU dėkingas.

PETER PUŽAS
2320—53rd St., Kenosha, Wis.

Pranešimai
C. G. Lukšio Lietuva

Paveiksluose ..
Ką tik iš Lietuvos parvežti nau

ji Įdomus krutami paveikslai 
Pirmą kartą rodomi'‘Amerikoje 
Praleisite o 2 valandas' linksmai ir 

pamatysit tą ką imtų metą laiko 
ir kelis šimtus dolerių nuvažiuoti 

į ir pamatyti tą viską.
Pamatysit už mažą bilieto kainą 

Rodys ir aiškins 
C. G. LUKšlS

Sausio 11 ir 12 Meldažio svet.
\Vest Side

Sausio 13 d. Vaičiūno svėt. 
Melrose Park, III.

Sausio 14 d. Parap. svet.
Į Ručine, Wls.

Sausio 15 ir 16 d. Parap. svet. 
Stieboygan, Wis.

Sausio 17 ir 18 Parap. svet.
« Kenosha, \Vis.

Sausio .20 d. Eagle Theątre, 
Wc0tville,a III.

Sausio 23 ir 24 d. Parai), svet. 
Springfield, III.

Sausio 26 d. Draugysčių svet. 
VVaukegan, III.

Sausio 27 ir 28 d. Lietuvių Audit. 
Chicago, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Jžanga 35c., vaikams 15c.

APSIVEDIMAI
DVI inteligentiškos merginos, 1) 

18 metų, 2) 19 m., gyvenančios Lat
vijoj, nori susirašyti su inteligen
tiškais vaikinais iki 36 metų se
numo. Tikslas — išeiti už vyro. 
Prašom kartu biografijų ir pa
veikslų prisiųsti. Ant reikalavimo 
grąžinsim. Adresas: Latvija, Lie
paja, Emilijos iela Nr. 5 dz. tl, 
V. širino. l^tvija, Liepaja, Daržo 
iela Nr. 51 dz. 3. F. Kuiikovska.

PA1EŠKAU apsi ved* mui draugės 
tarpe 20 ir 30 metų amžiaus. Aš 
esu gyvnašlis, 33 metų senumo, 
dirbu rnaino.se, esu angliakasis, 
uždirbu gerai. Turiu savo puikų 
automobilį. Merginos ai* našlės, no
rėdamos a|>sivesti, malonėkit atsi
liepti ir kartu prisiųsti savo pa
veikslą. Ant pareikalavimo grą
žinsiu atgal. Erank Zicku.s, P. (). 
Box 601, \Vellsburg, W. Va.

NAŠLĖ, gerai atrodanti, 43 me
tų, 5 pėdų ir 6 colių, šatinka, Lie- 
pojaus miesto namų savininkė, pa
ieškai! sau aps vedimui 
vaikino, bile kiek pasiturinčio. Ra- 

' šykit laišką, atsakymą duosiu kiek
vienam. • 8adowska, Liepaja, Milių 
iela, No. 10. I.4dvija.

vyro ar

J1ESKO PARTNERIU
Roseland. — Draugijų Sąryšio 

legatų metinis susirinkimas įvyks 
Sausio 11 d., 7:30 v. v., Aušros kam
bariuose, 10900 So. Michigan Avė. 
šiame susirinkime bus renkama val
dyba, knygiai ir įvairios komisijos. 
Todėl delegatai ir delegatės seni ir 
naujai išrinkti atsilankykite paskirtu 
laiku.

— J. TamaSaunkaM, S«kr.

de-
REIKALINGAS SIUVĖJAS

Pirniarankis prie moteriškų Cus- 
toni Tuilors. Darbas ant visados. 
Geistina geras siuvėjas. Jei patiks, 
galės būti buznio dalininku. Atsi
šauki! tuojau. J. A. SVILOVV, 3351 
Irving Purk Bivd. Tel. Kevstone 
5286.

i SIŪLYMAI KAMBARIO
L. S. S. 4 kp. metinis susirinkimas _________________

įvyks sausio 11 d., š. m., 8:00 valan- nam ar dviem vaikinams. Matyti gu
dą vakare, Raymond Chapel, 816 W? ]jmu nuo 5:3ą vakare. 934 W. 29th 
31st St., Chicago, Iii. Kadangi šis 
susirinkimas esti metinis kuopos su
sirinkimas, tai, žinoma, yra daug 
svarbių reikalų. Todėl Čia kviečiu vi
sus ir vos atsilankyti. Be kitų svar
bių reikalų, bus delegatai renkami 
L. 8. S. VIII konferencija, kuri įvyks 
16 d. sausio, š. m.

Bukite visi.
— Fin. S’ekretoriue

PARENDAVOJIMUI kambaris vie-

St„ 2hd fl. front.

PRIE pat vienuolyno turiu Į 
didųlį 6 ruimų flatą, 2 fl. Karš
tu vandeniu šildomas. Atiduo-. 
siu už $55 į mėnesį..šaukit 

Hemlock 5939

13th Wardo Regular Republikoniš- 
kas Kliuhas laikys savo susirinkimą 
Utaminko vakarą Sausio (Jan.) H -------- V-
d., 1927, 8 vai. vakare, J. J. Ežerskio 
svet., 4600 So. Paulina St.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

SALESMENUJaunosios Birutės revizijos komisi
jos susirinkimas bus šiandie vak., ly-, 
giai 8 vai., p. J. Baranauskienės san-t 
krovoj, 3337 S. Halsted St. Visi kom. Patyrimas nerefkalingas. 
nariai bukite.—Sekr. I . " ...______  į nurodysiu jums, kaip galit už- 

Keistučfo Kliubo Dramos Skyriaus' dirbti daug pinigų. Išmokinsiu 
repeticijos veikalų “Teismas” ir “Va-[jumis kaip dirbti ir dirbsiu sy- 
MeKinTey Park^vetainįf. Kliubttlah ‘Wu su Jumis' Pažinimas anglų 
Kurie turite gabumo ir noro dalyvau- kalbos nebūtinai reikalingas, 
ti scenoje, vyrai ir moterys, atsilan-.^gj^y^ nuo 11 ryto iki 8 
kykite 12 d. sausio ant repeticijų pa-1 • .
imti roles vaidinimo, kuris įvyks Va-, vakaro, panedėly, utarnmke ar- 
sario 12 d. Neatsilankius kliubiečiams • Ug seredoj. Klauskite:

Ir dalinam laikui darbininkų.'
Aš

bus priimami pašaliniai asmens. Taip 
Keistučio Kliubo metiniame susirin
kime ir nutarta.—(Režisierus.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Mr. MAGDICK, Vedėjas

Foreign Dept. Room 660 
First National Bank Bldg.

31 So. Clafk St.
PAJIEŠKAU Petro Žonsičio paei

nančio iš Žonajčių kaimo, Šilai?s vals
čiaus. Pirmiau jis gyveno Chicagoj. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
pažjstanti praneškite jo adresą.

JUOZAPAS BUKAVECKAS 
1332 Wentworth Avenue 

Chicago, III.

ii

IEŠKAU savo brolių: Juozo, Pra
no, Jono ir Jurgio Buivydų, kurie 
keli metai atgal gyveno Chicagoj, 
0 dabar nežinau kur jie randasi. 
Prašau atsišaukti, bo turiu svarbų 
reikalą. Mra. Anna NorkcviČienė, 
1417 E. Pratt St., BaltimoVe, Md.

REIKALAUJU agentų pardavinė
jimui namų ir lotų ant labai gerų 
išlygų.. Patyrimas nėra reikalingas. 
Galima dirbti liuosu laiku 'ir nėra 
reikalo numesti jūsų darbą. Jau 
artinasi pavasaris Ir prasidės di
delis namų pirkimas. Kiekvienas 
pas mus gali lengvai parduoti, 
nes musų namai yra pigus ir leng
vos išlygos; Gali dirbti vyrai, kaip 

moterys. .Atsišaukite nuo 9 
dieną ir vakare nuo 5 iki 9.

W. HAYDEN BELL 
Ed. Bakševičius, Manager, 

4336 S. Kedzie jive.
Tel. 'Lafayette 8600

ir
12

iki

PARDAVIMUI, pirmos rųšies Meat 
Market. Pirmas teisingas pasiuliji- 
mas nupirka-^-nes turiu greit parduo
ti. Einu kitan biznin. 4124 W. 31 St. 
-----------------------------------------------------------k- I

PARDUOSIU bučernę ir gro- 
sernę; turiu parduoti šią sa
vaitę, arka priimsiu mainais 
automobilių. 4

1618 S. Union avė.

MORTGEOIAI-PASKOLOS

mu-

Mes turime vietds musų ofi
so skyriuje dėl keleto rimtai 
protaujančių, inteligentiškų vy
rų ir moterų, pageidaujama lie
tuviškai kalbančių, su patyri
ni tl arba be patyrimo, pilnam 
arba dalinam laikui. Jei jus 
seksite iustrukcijas ir veiksite, 
mes galime tikrai jums paro
dyti geriausią real estate par
davimo propoziciją Chicagoje. 
Ekspertai manageriai išmokinu 
jumis biznio ir galutinai už
baigs jūsų surengtą pardavimą. 
Geras komišinas, elektra bonai, 
privatiški automobiliai jums ir 
jūsų prospektams. Suteikiama 
didžiatisis koperavimas..

Populiaris reikalavimas
sų South Side savasčių, netoli 
ir prie geros transportacijos, 
pigiomis kainomis, aprubežiotoj 
vietoj, pilnai įrengta suhdivi- 
zija su cementuotomis gatvė
mis, gražus parkai, gražios švie
sos prie gatvių, naujas golfo 
laukas, miškų auginimas, Ca- 
lumet upė. ir keliai arti ir prie 
pat elektrinės Illinois Central 
stoties, mažiau negu 30 minu
čių nuo vidurmiesčio.

Pamatymas yra įsitikinimu, 
atvažiuokit ir pamatykit patys, 
džiaugsitės, kad taip padarėt. 
Jums nereikia būti patyrusiu 
salesmenu, tik šiaip sau žmo
gumi, kuris gali pasakyti tie
sių tiesiausiai — musų savas
tys pačios parsiduoda — mu
sų pasiūlymas patiks, 
skeptiškiausiam žmogui,
šaukit tik nuo 12 iki 2 ir 
6 iki 8 vaftŠLe.

kad ir 
Alsi
ntu)

Ofiso Skyrius

BRANIGAR BROTHERS 
3400 W. ,26 St.

AUTOMOBILIAI

i

CO.

PARDAVIMUI Hupmobile 
sedan, 1924 model. Pigiai, ge
rame stovyje.

A. Yuknis,
3225 Auburn avė.
Tel. Yards 6466

PARDUODU automobilį Oakland 
už trečią dalį įmokėjimo. Mašina* 
dar tebėra sales ruiuiy nauja. Prie
žastis pardavimo svarbi. Kreipki
tės tuojau dėl šio bargeno.

A. KISSEL 
6604 S. Westem avė.

PARDAVIMUI
VAŽIUOJU Į KALIFORNIJĄ

Priverstas esu greitai par
duoti savo puikiausiai įrengtą 
restauraną Bridgeporte. Biznis 
yra išdirbtas per daugelį metųk' 
Kas greitai atsišauks ir pa
siūlys tinkamą kainą, tam ir 
parduosiu. Paskubėkite, jei no
rite įsigyti gerą ir pelningą 
biznį.

3103 So. Halsted St.

PARDUOSIU savo $750 vertės 
grojiklj pianą už $110, eash $50, 
kitus po $10 j mėnesį. Pasimatykit 
su Barney Kaspuska, 6136 South 
Halstėd st., 1 fl.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė su kampiniu namu, yra 
5 flatai, garažas dėl 3 karų, 
geras biznis.

Kreipkitės:
3001 Union avė.

NAMAI-2EME
Nauji Namai

namųKelioliką naujų muro 
gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

Pirmi Morgičiai

Namai dviejų augštų po ke
turis ir penkis kambarius, pui- 
kaus muro, modernfeki įrengi
mai ir nepaprastai geroj vietoj.'
# ----- -------

$1,500.00 įmokėti, o likusią
suma kain rpnda no $60 00 i Investuok savo pinigus j pirmus sausumą Kaip tenuą, po | ąius aukao morgičius ir gaukite. šc-
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 šis nuošimčius už savo sutaupytus pi- 
į mėnesį Į n^U8, Geriausj patarnavimą gausite

4-rių augštų muro namai jau 
baigiami budavot ir dabar ant 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo-1 
keti, likusius išmokės rendoriai 
ir dar pelną pirkėjui duos. Ge-. 
riausias investmentas Chicago- 
je.

Kelioliką puikių muro bunga- 
low po 5 kambąrius, su labai ma
žu {mokėjimu.

Keli muro namai po 5 kam 
barius mainui ant farmų ar lo 
tų.

Jusliu Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

NORĖČIAU gauti antrus morgi- 
čius ant namo. Duosiu gerą komi- 

' šiną. Morgičiai taip geri, kaip pir
mi. Atsišauki!

I E. šinianauskas
■ 5438 So. Maplewood avė.

Tel. Repubiie 3464

Visos šios sąvastys yra ge- 
riausis pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čia gali uždirbti greitu lai-’ 

didelius pinigus. Kreipkitės: ~ku

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager 
4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

PI.

Ateities Teatrui Vieta 
Geriausia Bergenas 

South West Side 
šiaur Rytinis kampas 56th 

ir Crawford Avė. 125x103 Craw-
ford avė. bus išcementuota šį 
metą. Teismas yra įsakęs taip 
padaryti liepos mėnesyj perei
tais metais. Karų linija eina nuo 
Marųuette Rd. iki Archer Avė., 
kaina $125 pėdai, pusė cash. 
W. E. O’Connor & Co., 847 E. 
79th St., Tel. Stewart 7144.

MARQUETTE MANOR 
Pardavimui 8 flatų mūrinis na
mas 90 pėdų kampas, garu šil
domas, aržuolu trimotas, labai 
geroj vietoj, vienas blokas nuo 
63rd St. 2-7, 2-4, 4-5 kambarius. 
Rendos $579 i mėnesį. Greitam 
pirkėjui kaina labai prieinama. 
Kreipkitės prie savininko.

2537 W. 63rd Street 
Krautuvė

PARDAVIMUI per savininką 
nauja krautuvė, 25>f60 ir 6 kam
bariu flatas viršuj, sekamas nuo 
N. W. kampo 59 St. ir Sacramen- 

ir išlygos labai pri-to avė. Kaina 
einamos.

šaukit
Prospect 8588 arba Prospeot 9875

PARDAVIMUI -2 flatų medinis 
namas, 6 ir 6 kambariai, elektra, 
maudynė. Namas randas 740 W. 

geras*'biznis nri’e 48 P,‘ G«l*ma pirkti, tik $1000 jmo- «e.rtt»..BJZn,8».Pne.kctl Arba niainysiu aųt ko nors.
I Kreipkitės: ♦

J. Wilichko
6634 So. Maplewood avė. ............... ..... . —

PARDUODU 3 flatų po 6 kam
barius muro namą, gasas, elek
tra, maudynės. 1 flatas tuščias 
parendavojimui. Turiu greit par-

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, daroma i. 
biznio gatvės, netoli Western Elec
tric. Pardavimo priežastis — liga 
šeimynoj. Turime 2 krautuves, ne
galime abiejų gerai prižiūrėti. 

2007 S. Cicero avė. 
CICERO, ILL.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ
Parduosiu arba mainysiu ant 

bungalow, Jotų ar automobilio. Da
roma .biznio $1500 į savaite cash. j ,. '•*►.. .' T • /
Maišytų tautų apgyventa vieta, ran- duoti, nes išvažiuoju į Lietuvą, 
dasi ant kampo.

1036 W. 31 «t. .
Boųlevard 2497

6319 So. Sangamon St.
Tek Midway 2866 „

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITĖS

Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po" pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

ĮVAIRUS skelbimai
Te], Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Sol Ellis & Sotis, Ine. ’
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State StM Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvu 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—870G

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

-

..I5ISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už pnęinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
r statau naujus namus. Atlieku bile 
eurj karpenterystės darbą greit ir 
mkamai. Taipgi jvedu namų apšildy- 

!n^‘. . Reikale virį pažymėtų darbų 
savo tautiečio lietuvio 

Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

krautuvių FIKCERIAI
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen. Restau ran
tų, Kendžių, Be
kepinu. Musų

specialumas, Geras patar 
q . nav'm»«. žemos kainos. >osthelm», 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTOR1US 
niff\niavsis lietuvių, kur duoda

I vedam elektros dra- 
taisom elektros reik- 

wT«'",u{wi!L ir «
ePh*n Electric Co. (not Ine)

2522 So. Holoted St.. Chlc.go 
Phon® Victory 7452

t

1

rnaino.se

