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NAŪJAS PERVERSMAS LIETUVOJE
Generolas Zukauskas- 

karo diktatorius
Karininkai su kademais rei
kalauja pašalinti Voldemarą 

ir sušaukti senąjį Seimą 
e

RYGA, Latvija, lapkr. 28. — Lietuvoje iš
leistu šiandie įsakymu kariuomenei visas kraš
tas pastatomas karo padėdy.

Pranešimu iš Kauno, generolas Žukauskas, 
vyriausias Lietuvos karo vadas, Įsakė. kariuo
menei nuo šios valandos klausyti tik jo įsaky
mų, o ne karo ministerio. / ■ . i

Tai aiškinama tuo, kad kariuomenė turi būt 
atskirta nuo politikierių.

Pranešimas iš Kauno sako, kad Lietuvos 
opozicijos fakcijos, daugelio kariuomenės vadų 
remiamos, pareikalavo, kad prezidentas Smeto
na tuojau atstatytų ministerį pirmininką Volde
marą, sudarytų koalicijos kabinetą iš nesocia- 
listų ir sušauktų senąjį Seimą.

Tas faktas, sako pranešimas, kad kariuo
mene ima remti opoziciją, prezidentas Smetona 
veikiausiai jos reikalavimus išpildys.

Opozicijos vadai tvirtai pareiškė dar, kad 
Voldemaras neturi gauti ne jokio posto naujoje 
valdžioj, o taip pat kad jis nebūtų Lietuvos de
legacijos į Tautų Sąjungos susirinkimą narys.

Smetonos valdžia 
prašys Tautų Sąjun

gos protekcijos
Kabinetas nutarė kviesti visas 

partijas susijungti prieš “iš
davikus socialistus”

RYGA, Latvija, lapkr. 28. — 
Iš Kauno praneša, kad Lietuvos 
diktatorius Smetona pareiškęs, 
jogei jo valdžia turinti doku
mentinių Įrodymų, kad Vilniaus 
krašte esanti organizuojama 
vadinamų lietuvių savanorių 
armija Kaunui pulti, ir kad tas 
puolimas esąs numatytas pir
mąją gruodžio mėnesio savaitę.

Pranešimas sako, kad Kau
no valdžia ruošianti atsišauki
mą Į Tūtų Sąjungą dėl protek
cijos. Nepaprastame ministe- 
rių kabineto posėdy, kuris tę
sėsi iki vidurnakčio, buvo nu
tarta kviesti visas partijas su
sijungti prieš “išdavikus socia
listus, kurie dabar yra Vilniu
je ir planuoja, su lenkų pagal
ba, bandyti Lietuvą aneksuoti 
Lenkijai.
Voldemaras bandysiąs sudalyti’ 

koalicinį kabinetą
Ministeris pirmininkas Vol

demaras pranešė kabinetui, kad 
jis norįs bandyti sudaryti koali
cinę valdžią, kurioje su tauti
ninkais l>endrai dalyvautų Ūki
ninkų partija [turbut Ūkinin
kų sąjunga?] ir krikščionys de
mokratai.

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
lapkr. 28. — Miesto taryboje 
vienas vietos laikraščio tarnau
tojas šiandie bandė nužudyti 
burmistrą Olivierą Meneresą. 
Paleido j ji tris kulipkas, bet 
nekliudė.

Vilniuje kuria kitą 
Lietuvos valdžią

Bet visai tai tik Lenkų “blo- 
fas”, sako Latviai

RYGA, lapkr. 28. — Vietos 
laikraščio Epera (?) korespon
dentas Vilniuje praneša, kad 
ten esanti skubotai organizuo
jama kita, priešinga kauniškei, 
Lietuvos valdžia. Esą organi
zuojama taipjau Lietuvos sava
norių armija eiti prieš dabarti
nę Kauno diktatūrą.

Lenkų agentai Rygoje sklei
džia gandus apie latvių mobi
lizavimą, tečiau tie gandai bu
vo oficialiai nuneigti.

Vienas aukštas Latvių karo 
valdininkas pareiškė, kad iš 
visų jo gautų iš savo agentų 
informacijų esą aišku, kad visa 
tai buvęs Lenkų “blofas”. Tuo 
“blofu” jie siekią padaryti im
presijos Tautų Sąjungai, kad 
ji priverstų Lietuvą daryti su 
Lenkija taikos sutartį. Latvija 
ir Estija šiame konflikte nusi- 
stačiusios laikytis griežto ne- 
itralumo.

Kauno diktatoriams 
kinkos dreba, bet 

nepasiduosią
BERLINAS, lapkr. 28. — 

Lietuvos valdžia išleido komu
nikatą, kuriime sako, kad Len
kų intrygos su kėlusios Lietu
vos žmonėse didelio nerimo, 
žmonės biją, kad nepi*adčtų 
bombarduoti Kauną ir reika
laują, kad valdžia pasitrauktų. 
Bet valdžia nemananti atsista
tydinti, nes tai tik dar labiau 
padėtų Lenkams, kurie norį 
savo tikslų atsiekti pavartoda-

m i tam geriau lietuvių pabėgė
lius ir maištininkus, ne kad 
stodami patys į atvirą karą.
\ Pranešimus apie sukilimą 
Kaune Lietuvos valdžia nugina.

Plečkaičio sukilimo 
prieš Kauno dikta

torius planai
VILNIUS, Lietuva, lapkr. 28. 

[Chicago Tribūne Press Ser
vice]. — Ponas Plečkaitis, pa
bėgusių į Vilnių 'Lietuvos val
džios priešininkų vadas, išim
tiname interviu pasakė:

“Musų judėjimas prieš Lie
tuvos valdžią galėtų būt pava
dintas judėjimu prieš fašistų 
diktatūrą, kuri spaudžia musų 
kraštą. Aš esu tikras, kad mes, 
opozicijos nariai, esame pakan
kamai stiprus sudaryti visą di
viziją ir paimti Kauną. Mes 
pasiryžę nuversti dabartinę val
džią dėl to, kad jos terorizmas 
pasidarė nebepakenčiamas. Da
bar musų pabėgėlių Vilniuje 
yra tik keli šimtai, pasirengu
sių kovai, bet mes esame tikri, 
kad kiekvieną valandą, pakau
kus, mes galime surinkti tūks
tančių lietuvių armiją ir žy
giuoti prieš Voldemaro val
džią.”

Socialistų laimėji
mas Vokietijoje

Braunšveigo seiman išrinkta 
24 socialdemokratai prieš 24 
kitų partijų

BERLINAS, lapkr. 28. —Vo
kiečių kaizeri ninkams vakaryk
štė diena buvo labai juoda. Į- 
vykusiuose Braunšveige land
tago (krašto seimo) rinkimuo
se kaizerininkai buvo skau
džiai sumušti: jie prarado 51 
nuošimtį balsų ir neteko pusės 
savo senųjų vietų.

Didžiausi laimėtojai buvo 
socialdemokratai, gavę 30 nuo
šimčių balsų daugiau nei pra
eitais rinkimais, ir krašto vai- 
džia dabar veikiausiai bus jų 
rankose.

X
Naujasis landtagas susidės iš 

24 socialdemokratų, 2 komu
nistų, 2 demokratų, 5 naciona
listų (kaizerininkų), 8 liaudies 
partijos, 4 ekonominės partijos, 
2 namų savininkų partijos ir 1 
fašistų partijos.

Bielinis geresnis
(Specialis pranešimas “Nau

jienoms”)
Drg. Bielinis geresnis. Pa

lengva kalbasi. Domisi dienos 
įvykiais ir labiausia partijos 
reikalais. Skausmai sumažėjo. 
Pulsas geras. Temperatūra ne
žymiai pakilusi.

Prohibicija per bran
gu; panaikina ją

KARACHI, Indija, lapkr. 28. 
— Bopalo valstybės vyriausy
bė nutarė atsižadėti prohibici- 
jos bent tol, kol ją priims kiti 
kaimynų kraštai.

Nuo laiko, kai prieš penke
rius metus buvo Bopale įvesta 
prohil>icija, ji valstybei kaino
je 1,700,000 rupų ($629,000), 
o be to krašte stipriai padidėjo 
girtybė ir slaptas svaigiųjų gė
rimų gaminimas. [Lygiai, kaip 
kad pas mus Jungtinėse Vals
tybėse!]

I Atlantic and Pacific Photo]

Meksikos prezidentas P. Elias Calles (kairėj) ir gen. Jose 
Gonvalo T^scobar, kuris vadovavo valdžios kariuomenę jos ko
vose su maištininkais.

Holandai neįsileidžia 
Rusų delegato

Kissin negalės dalyvauti Tarp
tautinio Kooperatyvų Susi- 
vienymo mitinge

MASKVA, lapkr. 28. — Ho- 
landijos vyriausybė atsisakė 
įsileisti Abramą Kissiną, cent- 
ralinės vartotojų bendrovių są
jungos pirmininką, kuris buvo 
pasirengęs dalyvauti Tarptauti
nio Kooperatyvų Susivienymo 
vykdomojo komiteto suvažiavi
me. Rusų vartotojų bendrovių 
sąjunga yra seniausias to ko
operatyvų susivienymo narys. 
Kissinas dėl to prašė suvažia
vimą perkelti kur i kitą vals
tybę, bet vykdomasis komitetas 
atsisakė tatai daryti.
Siunčia ekspertų delegaciją į 

Jungt. Valstybes
Tuo tarpu sovietijos meta

lurgijos darbininkų sąjunga 
siunčia į Jungtines Valstybes 
didelę savo ekspertų ir sekre
torių delegaciją studijuoti me
talo darbų. Delegacijon be kitų 
įeina Ivan Markov, metalurgi
jos pramones departamento 
viršininko asistentas; prof. 
Konstantin Grigorovič, metalur
gas, ir inžinieriai Krennikov, 
Bardin, Kašenkov ir Juzovcev.

Du armijos lakūnai 
užsimušė

UNIONTOWN, Pa., lapkr. 
28. — Netoli nuo čia miške ra
do šiandie sudužusi armijos 
aeroplaną, o apie pustrečio šim
to žingsnių nuo jo negyvus la
kūnus, pilotą Emory ir mecha
niką Vollmaną. Lakūnai matyt, 
nelaimei atsitikus, bandė tš- 
aeroplano nušokti žemėn, para
šiutais, bet tieji neišsiskėtė ir 
jie nukrito. Aviatoriai buvo 
praeitą penktadienį išskridę iš 
Bolling Field j Columbus, 
ir kelionėje prapuolė.

Lenkai atsidedą į 
Tautų Sąjungą

PARYŽIUS, x lapkr. 28. — 
Francijos užsienio ministerija 
pareiškia vilties, kad Lietuvos- 
Lenkijos ginčas dėl Vilniaus 
bus galutinai Tautų Sąjungos 
išspręstas.

Užsienid ministerija diskredi
tuoja pranešimus, kad demar
kacijos linijoje koncentruojama 
kariuomenė.

“Mes esame tikri,” sako už
sienio departamentas, “kad 
Lenkai nedarys jokių žygių 
prieš Lietuvą. Lenkai yra tvir
tai pasiryžę palikti dalyką iš
spręsti Tautų Sąjungai.”

Kadangi Francija yra glau- 
džiuose santykiuose su Lenki
ja, tai šitą pareiškimą laikoma 
autentingu.

Tautų Sąjungos taryba susi
rinks šios savaites gale. Sovietų 
delegacija į paruošiamąją nu
siginklavimo konferenciją Ge- 
nevoje veikiausiai bandys ne
oficialiai paremti Lietuvos rei
kalą.

Situacija pagerėjus
LONDONAS, lapkr. 28. — 

Godfrey 'Locker-Lampson, už
sienio departamento atstovas, 
kalbėdamas atstovų bute šian
die pareiškė, kad Anglijos vy
riausybė jaučianti, jogei įtem
pta situacija dėl Lietuvos-Len
kijos ginčų, dabar jau atližus.

Karininkai turį pasiti
kėjimo Smetonos 

Valdžia
BERLINASį lapkr. 28. — 

Wolffo telegrama iš Kauno sa
ko, kad visi aukštieji karinin
kai, susirinkę šiandie karo mi
nisterijoj, kur buvo ir prezi
dentas Smetona, pareiškę jam, 
kad jie turį tvirto pasitikėji
mo valdžia ir esą pasirengę au
koti savo gyvastis dėl Lietuvos 
nepriklausomybes.

Voldemaras pasiun
tė daugiau skundų 

Tautų Sąjungai
Duoda parodymų, iš Lenkų 

spaudos, kad Pilsudskis pla
nuojąs pulti Lietuvą

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
28. — Tautų Sąjunga šiandie 
gavo izš Lietuvos valdžios du 
komunikatu su ištraukomis iš 
Lenkų laikraščių^ kurios turė
tų būt kaip įrodymai, jogei 
Lenkija siekia nugriauti dabar
tinę Kauno valdžią.

Lietuvos ministeris pirminin
kas Voldemaras pirma atsiuntė 
Tautų Sąjungos sekretariatui 
memorandumą su įvairiais iš 
Lenkų laikraščių paimtais pa
reiškimais, o šiandiei vėl at
siuntė telegramą, kurioje pa
duodama daugiau tokių ištrau
kų, kurios, pasak Voldemato, 
aiškipi parodančios, kad Varša- 
va kurstanti organizuoti gink
luotą ofensivą tikslu nuversti 
esamą Lietuvos valdžią.

Voldemaras prašo, kad ši
tie komunikatui butų pridėti 
prie pirmiau Lietuvos įteiktų 
Tautų Sąjungai skundų dėl 
areštavimų lietuvių kunigų ir 
uždarymo lietuvių mokyklų 
Vilniaus krašte, ir kartu butų 
svarstomi.

Varšava ginasi ne
turinti tikslų Lie- . 

tuvą pulti
VARŠAVA, lapkr. 28. — 

Lenkų valdžia padarė pareiški 
mą visoms suinteresuotoms val
stybėms, kad ji neturinti nė 
kokių agresingų tikslų prieš 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
jos teritorijų visumą. Į Vilnių 
vis daugiau ir daugiau atvyks
tą Lietuvos pabėgėlių, bet tai. 
nesą priežastis manyti, kad 
maršalas Pilsudskis bandysiąs 
■pavartoti juos intervencijai i 
Lietuvos vidurinius dalykus,— 
jeigu tik Tautų Sąjungos tary
ba patenkinamai išspręsianti 
Lietuvos-Lenkijos kivirčus. 
[O jei išsprendimas nebus Len
kams “patenkinamas,” kas ta
da?]

Voldemaras derasi
Iš Rygos praneša, kad prem

jeras Voldemaras visą sekma
dienį praleidęs derybose su kito 
mis partijomis, stengdamasis 
sudaryti didelę koalieją.

J. V. aviatoriai bom
barduoja nikara- 

giečius
MANAGUA, Nikaragua, lap

kričio 28. — Jungtinių Valsty
bių laivyno aviatoriai netoli 
nuo Ei Chipote bombardavo iš 
oro apie dviejų šimtų Nikara- 
guos maištininkų būrį. Varto
dami bombas ir kulkosvai
džius jie keturius maištininkus 
nukovė ir keliolika kitų sužei
dė.

PARYŽIUS, Francija, lapkr. 
28. — Paryžiaus tribunolas nu
teisė devynioliką lenkų, narių 
vienos banditų gaujos, kuri 
ilgą laiką terorizavo Cambrai 
krašto gyventojus. Dviem kal
tinamųjų paskirta mirties bau
smė, kiti du nuteisti kalėjimui 
iki gyvos galvos, visi kiti turės 
kalėti nuo ketverių iki dešim
ties metų.

Lietuvos su Lenkija 
ginčas dėl Vilniaus 
Tautų Sąjungoje

Manoma, kad ginčo sprendime 
Genevoje Vokietija rems Lie
tuvą

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
28. — Genevai dabar teks 
spręsti tarptautinių komplika
cijų, dėl kurių praeitos savai
tės gale kilo tiek kalbų apie 
gresianti naują karą Europoje.

Tautų Sąjungos buveinėje i- 
vyks du svarbus susirinkimai, 
būtent, paruošiamos nusigink
lavimo komisijos konferencija, 
kuri prasidės šį trečiandienį, ir 
Tautų Sąjungos tarybos sesija 
— ateinantį pirmadieni.

Paruošiamojo nusiginklavi
mo konferencijoje ši kartą 
dalyvaus jau ir sovietų Rusija. 
Rusų delegacija atvyko i Ge- 
nevą, atsiveždama savąjį nusi
ginklavimo programą, kurį, be 
abejo, rems ir Vokietija. Be to, 
Rusija jau yra davus žinoti, 
kad ji žadanti kai ką daryti 
rytų fronte, ir taip pat su 
moraline Vokietijos parama.
Rusų-Vokiečių pasitarimas dėl 

Lietuvos-Lenkijos situacijos
Pakeliui j Genevą, sovietų 

delegacijos galva Litvi novas, 
susto jęs Beri i ne, turėjo pasi
kalbėjimų su Vokiečių užsienio 
reikalų minisleriu Streseman- 
nu nusiginklavimo ir Lietuvos- 
Lenkijos situacijos klausimais. 
Po lo sekė sovietų valdžios no
ta Varšavai. Tai buvo beveik 
ultimatumas, įspėjus Lenkiją, 
kad sovietų sąjunga nepakęs, 
jei Pilsudskis su savo kariuo
mene bandytų grobti Lietuvą, 
kaip kad jis prieš septynerius 
metus pasigrobė Vilnių.
Vokiečiai reikalausią peržiūrėti 

sienų klausimą rytų fronte 
Vokiečių-Rusų konferencija 

atgaivino visą .Pabaltijo ginčą 
ir beveik patvirtina pranašavi
mus, kad Stresemannas veiks 
Tautų Sąjungoje kaip kalbėto
jas už Lietuvą ir už Vokietiją, 
reikalaudamas peržiūrėti visą 
status (juo, Versalės traktatu 
sudarytą rytiniame- fronte.

Kartu pareina žinių apie ne
paprastą subruzdimą Vilniuje, 
Kaune ir Varšuvoje. Buvo dagi 
pranešta, kad dabartinė Lietu
vos valdžia tapus nuversta, bet 
ta žinia nepatvirtinta.

Rusijos ir Vokietijos susiin- 
tenesavimas Lietuva lengva su
prasti. Šaunus Dancigo uostas 
buvo iš Vokietijos atimtas ir 
paverstas nepriklausoma vals
tybe. Dar daugiau: Vokietijos 
siena buvo stipriai pakeista, su
darius Lenkų kylj-koridorių, 
siekiantį l>eveik iki pat Danci
go Įlankos. Vokietija norėtų 
bent dalį savo teritorijų gauti 
atgal.

Lenkai norėtų praryt Lietuvą, 
kad turėtų Klaipėdos uostą 
Lenkams reikia gero uosto

Baltijos juroj, ir dėl to ji norė
tų turėti Klaipėdą. Tečiau tiek 
Vokietija, tiek Rusija yra prie
šingos tam, kad Lenkija užim
tų Klaipėdą, o todėl jos ir nusi
tarusios neleisti, kad Lenkija 
prarytų Lietuvą.

Rusija turi dar ir kitą tam 
priežastį. Ji turi gerus santy
kius su savo kaimynu Latvija, 
kurios sienos susieina su Lie
tuva, ir dėl to ji nenori, kad 
Latvijos kaimynu čia pataptų 
Lenkija.



KANADOJE
Ukrainiečių vakaras VVindsore.

WINDS()R, ONT., — Lapkri
čio 13 d. sumaniau atsilankyti 
ukrainiečių koncerte, kuris bu
vo suruoštas minėti 9 sukaktu
ves nuo ukrainiečių tautos at
gimimo ir vėl apmirimo 1918 
m.. Tik praeitais metais staty
tei erdvi ir gana gražiai įruošta 
šule. Ten pat pusė salės pa- 
\esta bažnyčiai pravoslavų ti
kybos. žmonių buvo prisirin
kę apie 5(10, labai daug buvo ir 
iš Detroito. Buvo būrys ukrai
niečių kareivių. Ukrainiečiai 
Kanadoje ir Jungt. Valstybėse 
turi didelę organizaciją, kurion 
priklauso jauni ir seni, nešioja 
kariškus rubus, mokosi rikiuo
tės, turi kareivius ir visų laips
nių karininkus. Esant pirmai 
galimybei visi turi už pareigą 
važiuoti į Ukrainą ir kovoti už 
savo tautos laisvę. Ginklus ti
kisi sudėtais pinigais pirkti iš 
kurios nors kitos valstybės. 
Būrys turėjo Anglų, Amerikos 
ir Ukrainos tautinę mėlynos ir 
geltonos spalvos vėliavas. Bū
rio vadas kalbėjo susijaudinęs, 
minėdamas tas sunkias kovas 
už Ukrainos laisvę prieš 9 me
tus, visus ragino aukoti sušel- 
pimui tose kovose buvusių ka
rių invalidų, kurių likimu, pa
sak jo, niekas nesirūpina. Buvo 
dainos, • deklamacijos, choras, 
muzika. Visas koncertas, galas 
nuo galo, buvo pilnas gilaus 
liūdesio dėl uždėtos vergijos 
ukrainečių tautai, dėl nepasise
kusios kovos už laisvę; bet visi 
kupini buvo vilties, kad ateis 
valanda, kada 700 su viršum 
metų svetimiems vargavusioje 
ukrainiečių tautoje užtekės lai
svės saulutė. Koncerto organi* 
zatorius buvo ukrainiečių pra
voslavų popas, vyras energin
gas ir gana simpatiškas. Prieš 
koncertą buvo pamaldos už žu
vusius dėl Ukrainos laisvės.

Man šitas ukrainiečių kon
certas priminė Lietuvos vergi
jos laikus ir kovas už laisvę.

Ukrainiečiai gana gero budo 
žmonės. Lietuviai visuomet 
lankosi ukrainiečių koncertuose, 
šokių vakaruose ir eina žiūrėti 
dramos lošimų. — Nes lietuvių 
čia yra tik 6 šeimos, todėl tokia 
maža sau jale negali turėti jo
kios savo organizacijos. Todėl 
vieni lietuviai lankosi ukrainie
čių komunistų, o kiti bažnyčios 
salėn.

Nors esu priešingas komu
nizmui, bet buvau ir komunis
tų ukrainiečių salėje. Salė dvie
jų aukštų įrengta labai gražiai, 
visur raudona medžiaga iška
binėta, visur prirašynėta aukso 
raidėmis visokių obalsiųr publi
kos buvo labai daug, visi atro
do griežti komunistai. Nors 
gera muzika, geri artistai, el
gęsis neblogas, bet tas kalbėto
jų grūmojimas pasauliui, nepri- 
jaučiančiam komunizmo moks
lui, daro blogą įspūdį ir nevi
lioja eiti antru kartu į ukrai
niečių komunistų salę.

Komunistų salėje visi džiū
gauja, kad Ukraina yra komu 
nistų respublika, rusų globoje 
o bažnyčios salėje visi susijau 
dinę reiškia gilų liūdesį, kac 
ukrainiečių tauta vergauja sve 
timiems. Lapkričio 13 d. is 
Detroito ukrainietis daktaras 
sakė ilgą prakalbą, apie Ukrai
nos istoriją, bažnyčios salėje.

STReNDIEGLIS ir 
MIZERIJA GREITAI 

PAŠALINAMA
Red Cross Kidney Klasteris 

Veikia tarsi Magiškai
Jus galite beveik ūmai pašalint aš

trius skausmus ir nušipusius dieglius 
dėl Strėndieglio. . Neuralgijos ir kitų 
Reumatizmo priepuolių su Johnson’s 
Reed Cross Kidney Plaster. Nuo mo
mento, kuomet šis nuostabus, senas 
I elbutantis plasteris yra panaudoja
ma prie skaudamų vietų, jis teikia 
šilumą, švelnina ir ramina sujaudin
tus nervus ir pašalina skausmą ir 
mizeriją tirai magiškai. Jus gau
nat patva’ią pagelbą da ir dėl to, kad 
gyduolės L’cd Cross Kidney Plasterio 
nuolat sunkias per odą j apimtas vie
tas taip ilgai, kol plasteris laikomas 
prie kūno. Buk tikras pareikalaut di
delio Red Cross Kidney Plasterio su 
raudona flanele užpakaly. Visose vais
tinėse. __jr_ ____ i, 

Jis auvo’3 k-'U-p Ukraina buvo 
ilgus metus dalinamasi priešų. 
Aš maniau, kad ir lietuvius pa
vadins Ukrainos priešais, mat 
ir lietuviai buvo užkariavę net 
visą Ukrainą bet neskaitė lie
tuvius savo priešais, nes lietu
viai tik iš totorių atėmė Ukrai
ną.

Yra ir lenkų bažnyčios salė 
ir bažnyčia, taip pat yra lenkų 
kliubas, bet lietuviai su lenkais 
nebendrauja.

Darbai blogai eina. Nuo Gruo
džio 1 d. iš Windsor’e gyvenan
čių tik vienas lietuvis turęs 
darbą, nes kurie Detroite dir
ba ilgiau nebus jiems leista 
dirbti. Po Naujų Metų čia vi
si lietuviai tikisi gauti darbą, 
mat stovinčios dirbtuvės pra
dės dirbti.

Pastebėjau, kad anglai apie 
lenkus yra blogos nuomonės, 
nes iš Detroito į Windsor ir iš 
\\ indsor į Deroitą vaikščioti len
kams neleidžia; matyt lenkai 
ir svetur yra geri paukščiai.

Aš irgi palikau blogos nuomo
nės apie lenkus. Mano brolio 
Detrit mieste ties General Mo
tors Co., kur jis dirba, pavogė 
automobilį. Aš nusiminęs klau
siu brolio ką darysime, kad nė
ra automobilio, brolis atsakė, 
kad pirksime naują; be to, aš 
paklausiau, kas galėjo pavogti, 
atsakė, kad lenkai. Policija au
tomobilį rado, mat pasibaigė 
gasolinas, o pirkti bijojo, tai 
paliko gatvėje. Numeris su
lankstytas, kad policija nepas
tebėtų, durų spyna sugadinta.

Avienas Winclsc.ro lenkas man 
įrodinėjo reikalingumą Lietu
vai jungtis su Lenkija, be? jam 
atsakiau, kad jeigu Lietuvai 
jungtis, tai tik su Jungtinėmis 
Valstybėmis, kuriose net l/y da
lis lietuvių jau dabar gyvena, 
bet jokiu bud u ne su Lenkija.

—Suvalkietis.

UŽDARYTA 27 UŽEIGOS

Federalis teisėjas George 
A. Carpenter išleido laikiną 
indžionkšeną prieš 27 užeigas, 
kur, sakoma, buvę nusikaltimų 
pro h i b i ei j os i statymam s.

Tarpe tų vietų esanti užei
ga A. Novako, S. Povaleko, 
Adomo Mazurkie\vicz ir Sofijos 
Mazurkievvicz, 3112 So. Mor
gan strcet.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kungeriausiai 
M. YUŠK A & CO.

4604 So. Pa«lin« st„ Chicago, UI.

I Lietuvis Koiitraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namui i1 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone tanai 2591 

k

Ker-choo!
Nusičiaudėjimas yra pasarga
Stabdyk tą šaltį laiku! HILL’S Cascara 
Bromide-Qainine tą atliks. Sustabdo šal
tį į vieną dieną, nes jame yra keturi rei
kalingi daiktai krūvoje — sustabdo šal
tį. sulaiko karštį, paliuosuoja vidurius, 
atgaivina kūną. Bukite tikri, kad gau
nate HILL’S.

Raudona Dėžė 30c Visur

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] ♦ 

>■■ , -------- —J

Meškos patarnavimas ,
’ »• I

Visi mes girdėjome, kaip kar
tą žmogus vedėsi mešką, nu
vargęs, pririšo mešką ir pats 
atsigulė pailsėti. Musė, piktas 
sutvėrimas, nutūpė žmogui ant 
kaktos ir sirbia kraują; meška 
nubaidė musę, bet musė vėl nu
tūpė savo vietoje; pagalios, 
meška įpykusi ant musės, ėmė 
sunkų pagalį ir visa jėga smo
gė į tupiančią ant žmogaus kak
tos musę. Tiesa, musę meška 
užmušė, bet kartu sutriuškino 
ir žmogaus galvą. Vienok meš
ka nenorėjo žmogaus užmušti, 
ji taikė tik į musę, ji norėjo 
tik patarnauti savo ponui.

Šiandien ant musų motinos 
tėvynės Lietuvos veido irgi tu
pi net trys musės ir be pasi
gailėjimo gelia musų tėvynės' 
kūną; sakau musės, nes kito
kio vardo yra neverti Lietuvos 
diktatoriai, kadangi iš 85 Sei
mo atstovų tiktai vos trys “tau- 
Jninkai” atstovai, tos musės 
r nori tupėti ant musų tėvynės 

veido, valdyti pagal savo no
rą musų tėvynę, laiko suraki
nusios rankas ir neleidžia mu
sų motinai tėvynei tas muses 
nusibaidyti. Tie trys “tauti
ninkų” atstovai, tos mano ta
riamos musės, yra ne kas kita 
kaip liekana lenkų bajorų iš j 
Lietuvos Lenkijos unijos laikui 
ir yra visai svetimas elementas i 
musų tautai. j

Visi kas gyvas, mes dabar 
takėlę rankas mosuojame, gru- 
mojame, bauginame, reikalau
jame, — kad nubaidžius tas 
kris muses nuo musų tėvynės 
veido. Musė piktas sutvėri
mas, nebijo musų grūmojimo 
r dar skaudžiau gelia musų tė
vynę. Daugelis iš musų jau 
neteko kantrybės, susijaudino,

Sako, kad šios gyduo
lės nuo reumatizmo 

yra vertos $300 
už butelį

John Curry, Chicagos geležin
kelių tarnautojas sako, ”Aš turė
jau reumatimą ir gulėjau lovoje 
du mėnesiu, i Paskiau turėjau 
vaikščioti lazda pasiremdamas. 
Paskiau vartojau Dr. Tripp’s 
Liųuor Rheumatica panedėlyje, o 
jau seredoj galėjau vaikščioti be 
krukių ir neturėjau skausmų, šios 
gyduolės dėl manęs yra brangios 
$300, vietoj $3 už butelį”.

Tūkstančiai svarbių atsitikimų 
reumatizmo ligose yra greitai 
prašalinami su šiomis puikiomis 
gyduolėmis. Vaistinėse $3.

Peoples Furnitūrų Co.
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CH1CAGOJE

Užlaiko viską dėl namą
Taipgi Wholesalnikai ir 

Rakandų Išdirbėjai

Pečių Skyriai
Šiose Krautuvėse yra pRnai aprūpin
ta su geriausiais Amerikos išdirbis- 
čių pečiais. — Čia esti didžiausis rin
kinis naujai pagerintų pečių.

“ALCAZAR” “CROWN” “MOORES” IR T. T.
Labai prieinamoms kainoms. 

Lengvais išmokėjimais.
Lankantieji šias Krautuves 
yra pilnai užtikrinti gauti 
pilnų patenkinimų. — Tų Jiu- 
dija tūkstančiai musų pasto
vių rėmėjų. — Galite jų pasi
klausinėti.

4177-83 Archer Av. 1922-32 So, Halsted St.
Brighton Parke ' Prieš 19th Place
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

jf-ArT^ATncr m.

suardė nervus ir griebėsi ano 
meškos budo tas muses nudo- 
vyti (Tauragės sukilimas). Jau 
pasiliejo musų brolių lietuvių 
kraujas ir kas sunkiausiai, kad 
broliui brolis lietuvis smeigia 
durtuvą į širdį ir mirtinai už
muša, vien tiktai įsakius toms 
trims musėms, tiems * trims 
“fautinitnkų” atstovams, kilu
siems iš musų amžinų priešų, 
lenkų giminės. Už tat vadinu 
meškoj patarnavimu Tauragės 
sukilėlius, kad jų žingsnis bu
tų atėmęs laisvę Lietuvai jau 
ant visados. Turime aiškų pa
vyzdį Nikaragua, kur be palio
vos eina mūšiai tarp valdžios ir 
sukilėlių. Galingosios Jungti
nės Valstijos, nors ne jos rei
kalas, išsodino kariuomenę Ni
karagua valstybėje ir malšina 
sukilėlius. Tiesa, Jungt. Valsti
jos nesant sukilimo savo ka
riuomenę iš trauks iš Nikara
gua, nes jai ta mažutė tauta 
nereikalinga. Bet jeigu Taura
gės sukilėliai butų ilgai kovo
ję su valdžios kariuomene, tai 
galingi lenkai tikrai butų ėję 
malšinti sukilėlių ir jau butų 
pasilikę Lietuvoje ant visados, 
butų neištraukę savo kariuome
nės atgal, panašiai kaip Vilniu
je, nes lenkams Lietuva labai 
reikalinga, kad gauti Klaipėdos 
uostą.

Aš žinau, mss visi kupini ge
riausių norų patarnauti musų 
tėvynei, visi musų grūmojimai, 
bauginimai, reikalavimai, ir tas 
kerštingas piktis yra teisingi, 
— bet broliai ir seserys lietu
viai atminkime, kad tos trys 
musės, tie trys “tautininkų” 
atstovai, tupi aut laisvos rnoti- 
nos, tėvynės Lietuvos kūno vei
do ir kad mes kėsindamiesi su
duoti toms trims musėms mir
tiną smūgį, tuo pat metu su- 
duosime mirtiną smūgį ir musų 
tėvynei, kuri nuo to smūgio

APSAU- , 
GOKIT 

SVEIKATĄ ,

SU ŠITUO KASDIENINIU 
PAPROČIU

ANTISEPSOL
The Common Sense Health Habit

Reguliaria vartojimas antiseptic burnai 
plauti, kaip Severrt’s Antisepsol yra svar
bios sveikatos saugotojos. Vartokit po iš
valymo dantų dėl apsaugojimo burnos 
ir' kitų užsikrėtimų, kurie yra pavojingi.

Ncpal ginamoj kaipo burnos plovimui 
ir gargaliavmui. Pasaldina kvėpavimą 
__ apsaugoja sveikatą. Bute is 50c. viso
se vaistinėse.

Send for 
ample

Bandymui buteliukas 
dykai. Reikalaukit. W. 
F. SEVERĄ CO., Dept. 
A, Cedar Rapids, lowa.

k

tikrai mirs ir gal jau niekuo
met neatgims.

Kam brangi mu$ų tėvynės 
laisvė, sakau jums, nuleiskite 
iškeltas kumštis ir imkite kovo
ti aukščiausiais žmoniškumo /t 
jausmais su tais trimis atsto
vais, tomis trimis musėmis. 
Taip kovodami, rasime ^pritari-

SKILVIO TVARKA
REIŠKIA ILGĄ AMŽIŲ

Trinerio Kartusis Vynas greit pradės 
savo 38 metų didelį patarnavimą. Šis 
skilvio tonikas sustiprina visą siste
mą ir taip padaro, kad pilnai užtik
rina jums ilgq amžių, “Chicago, Nov. 
1, 1927. Šiandie, aš savo 80 metų su
kaktuvėse maloniai pareiškiu, kad 
Trinerio Kartusis Vynas yra vienati
nės mano gyduolės. Mis. Anna Vo- 
jan”. Pas visus vaistininkus arba 
Joseph Triner Company, Chicago, III. 
Naudingas kuponas randasi, kiekvie
name pakelyje. Nuo kosulio, slogų, 
bandykit Trinerio Cough Sedative ir 
Trinerio Cold Tablets!

T

Saugiausia Vieta Pirkti Rakandus Pas

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.
3621-23-25 So. Halsted Street 

Didžiausia Lietuviy Rakandy Krautuvė Bridgeporte

Photo by Strausą Peyton

QUEENA MARIO
Metropolitan Operos Žvaigždė, rašo:

PADARYTI IŠ
TABAKO DERLIAUS 

SMETONOS

Tt’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo Nei Jokio Kosulio.

Antradienis, Lapk. 29, 1927
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mo vipoje tautoje ir toji trijų 
ėsyb# pati pasišalins nuo mu
sų tėvynės veido.

—Lietuvis.

NAMO

LIETUVON
KALĖDOMS

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

SPECIALĖS EKSKURSUOS ANT ŠIŲ LAIVŲ:

Penniand Gruodžio 3 Olympic Gruodžio 9

Patogus persėdimas iš Cherbourg 
į visas Europos dalis

Geras maistas Geras patarnavimas
Klauskite musų atstovo arba

arba Antvverp

Mandagumas

White Star Line . Red Star Line
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE 

127 So. State St.. Chicago, III.
CO.

“Aš visados manyda
vau, kad tai yra koks 
savotiškas pripuolamas 
dalykas, jog didžiuma 
Operos vyrų ir moterų 
pasirenka rūkyt Lucky 
Strikes. Patyrinėjus, aš 
sužinojau, kad jie visi 
jaučia, jog tai yra vie
natinis cigaretas, kuris 
suteikia pilnų smagu
mą, be jokio, kad ir ma
žiausio, erzinimo jų 
gerklėms. Aš dabar 
taipgi galiu tatai pasa
kyti apie Lucky Strikes, 
Jie priduoda man dide
lio smagumo ir neturiu 
jokio rūpesčio, kad jie 
galėtų kliudyt mano 
gerklę.”

Išauklėta.
Prieš išeinant pasivaikščioti:
—iMaryte, ar nusimazgoti 

rankas, ai- užžsimauti piršti
naites?

Winclsc.ro


Antradienis, Lapk. 29, 1927 NAUJIENOS, Chicago, ŪL
pradinės mokyklos mokinys ži
no ką reiškia žalia dresė mote- 
rei ir ką vėliavoje žalia spalva 
tautai. —Žalgiris.

Ir mano žodis dėl 
SLA. Pildomosios 
Tarybos rinkimų

Kuomet pažiūri į dabartinius j 
apsireiškimus SLA., tai atro
do, kad pas mus lietuvius yra 
prigimta ypatybė griauti tą vi-j 
sa, k a 
duoda!
ra pas musų tautininkus ir da! 
labiau 
kus!
ševikų ir nėra, kurie 
isterikai. Išėmimą sudaro tik 
tie, kurie priklauso biznio 
sumetimais. O tokių be nugar
kaulio pas mus randasi gana 
daug: koks oras, tokis ir pro
tavimas. Žinoma, buvo tokių 
laikų, kad musų socialistai irgi 
turėjo nemažą skaičių isterikų, 
bet dabar tie isterikai jau per-i 
sikrikštijo ir pavirto bolševi-: 

kad sočia-:

ypatiškos naudos ne-1 
foks apsireiškimas y-i

pas isteriškus bolševi- 
Nors iš tikrųjų tokių bol- 

nebutu

Atsišaukimas
Aukokite Lietuvos Universite
tui spausdintą lietuvišką žodį.

Del V. J. Zabulionio 
kritikos

iš temos,-r 
apeina, bet

klauso Sandarai, tai jis

I Pacific and Atlantic Photo]

Jaunas milionierius Cornelius 
Vanderbilt, Jr., garsiosios New 
Yorko milionierių Vanderbiltų 
šeimynos, kuris pareikalavo nue 
savo jaunos pačios perskirų, 
nes ji nepritaria jo laikraštinin- 

Xystės darbui, kuriam jis suki- 
ė labai daug pinigų, bet pasi
ekimo nesulaukė, nes pasirodė' 
ik menku laikraštininku esąs.

kais. Aš nemanau, 
listai jų gailisi.

Bet aš čia išėjau 
man ne partijos čia 
SLA. Kaip ;
minėjau musų tautininkai jau
čiasi, kad jeigu žmogus nepri- 

negali 
būt SLA. Pild. Tarybos nariu,
žinoma, rasis tokių, kurie sa
kys, kad niekas taip nesako at
virai. Bet yra žinomas daly
kas, kad tautininkai taip ma
no. Man jokiai partijai nepri
klausančiam atrodo, kad toks 
tautininkų nusistatymas yra la
bai keistas. Pirmiausia, SLA. 
organizacija juk yra sutverta 
ne tam, kad ji butų kokios nors 
partijos vežimėlis, bet tam, kad 
ji butų apdraudos organizacija 
ir jai priklausytų visokių pa
žiūrų žmonės. Todėl
dos, kad tie žmonės, kurie yra 
lojali jos nariai,

Jabartinis obalsis palikti tuos 
■ačius veda mus prie virš mi- 
ėtos minties. Man rodos, kad 

progresas tik tada kyla, kada 
:aujų jėgų prisideda, o ne kuo- 
aet viskas po senovei palieka
ma ir paliekama.

'lodei, gerbiamieji, 
okios nuomonės, kad 
anizacija yra arba 
artijinė

man ro

nesvarbu 
ar jie yra tautininkai, ar ne — 
turėtų turėti lygias teises bū
ti SLA. Pild. Taryboj, nes jų 
uždirbti centai turi lygią ver-

mes grįžkime atgal 
mes visi gerai

tę.
Dabar 

prie bolševikų: 
žinome, kad bolševikams neap
eina SLA. labas, nors ir jie 
skelbią tą obalsį, kad SLA. tu
ri būti bepartyvis. Tačiau tas

ir veidmainystė. Aš manau, 
kad tiems žmonėms, kurie tu
rėjo reikalą su bolševikais, nė
ra reikalo plačiau apie tai kal
bėti, nes bolševikai yra kraštu
tiniai fanatikai ir isterikai. To
dėl, mano supratimu, tuos is
terikus nereikia leisti į SLA. 
Pild. Tarybą.

Toliau! Man atrodo, kad mes 
chicagiečiai esame nuskriausti! 
Mes, tu r būt, visi gerai žinome, 
kad Chicagoje yra lietuvių cen
tras ir tuo pačiu kartu mes ne
turime, nė vieno nario SLA. 
Pild. Taryboj. 'Taipgi mes turi
me gana daug darbo nudirbti 
dėl SLA. organizacijos labo. Tai 
kodėl mes negalime turėti vie
ną ar du narius SLA. Pild. Ta
ryboj? Aš nežinau jokios prie
žasties, dėl kurios adv. Gugis 
negali užimti iždininko vietą, 

nieko neturiu 
iždininką, bet 
Pild. Tarybos 

ne pro šalį.
Be to, 

Tarybos 
jie turi 
tai kam

Aš ypatiškai 
prieš dabartinį 
aš manau, kad 
pakeitimas butų

jeigu jau musų Pild. 
nariai jaučiasi, kad 
pasilikti ant visados, 
dar tuos balsavimus

leisti ? Man rodos, kad jeigu 
jau toki pas mus tvarka, kad 
palikti vis tuos pačius ir tuos 
pačius, tai geriau visai panai
kinti balsavimus. Iš tikrųjų, 
(atrodo, kad jeigu vienas iš 
dabartinės Pild. Tarybos narių 
numirtų, tai jau mes prapuolę.

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

100 N. LaSalle StM Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

nebūkime' 
SLA. or
tu ri būt 

bet veikime^ bendrai,
es tai yra vienintelė organiza- 
ija ir įstaiga, kuri užsiliko ne 
ugriauta.

Mano tikietas yra toks: 
Prezidentas, S. Gegužis, 
Vice-Prezid
Sekretorius, P,

Lietuvių laikraštijos, litera
tūros, kultūros ir kitokio gy
venimo istorijai svarbus yra 
kiekvienas spausdintas lietuviš
kas žodis. Vis tai surinkti sa
vo uždaviniu yra pasisthtęs Lie
tuvos Universitetas Kaune. De- i 
šimtimis tūkstančių dalykų jis 

| jau surinko, gaudamas dovanų j 
iš įvairiausių įstaigų ir asme- | 
nų. Tačiau dar daug ko jam I 
stokuoja iš Amerikos, ypač 
spausdinto po 1905 metų. Tad 
man keliaujant į Amer. Jungt. 
Valstybės jis pavedė man fink-i 
ti lietuviškus spausdinius, iš
duodamas sekantį raštą:

“Lietuvos Universiteto Bib-į 
lioteka. 1927 m. IX m. 23 d.1 
Kaunas. Įgaliojimas, šiuo p. 
Visliomis Domas Šidlauskas' 
yra įgaliojamas ir prašomas i 
rinkti Lietuvos Universiteto 
Bibliotekai visus lietuviškus! 
spausdinius, Amerikoj išspaus- 
dintus ii’ spausdinamus. (pasir.) ' 

V. Biržiška, Univ. Bibliotekos j 
Vedėjau, (Antsp.)”.

Tuo remdamasi meldžiu visu I 
raštų leidėjų, įstaigų ir pavie- | 
nių nepagailėti turimų dalykų, j 
Neniekinkite net kainaraščių, I 
plakatų, skelbimų, kvietimų į Į 
vakarėlius bei susirinkimus. <

Nors atkeliavau vieneriems 
metams, bet greičiausiai gryšiu 
artimiausį pavasarį; už tat 
prašau siuntinėti dovanojamus Į 
dalykėlius neatidėliojant antra- j 
šu: Visliomis (jei registruotai:’ 
Domas Šidlauskas), 10440 —• 
117th St., Richmond Hill, New , 

apturėtą su ' 
laikraščiuose, ' 

padėti savo 
ir miestus.

Rašytojas Visliomis.

Rašydamas straipsnį: “Tau
tinė spalva” naudojausi knyga: 
“Flags of the World”, kurioje 
apie Jungtinių Valstybių vėlia
vą tarp kit ko yra parašyta štai 
kas:

“...Every nation has its flag. 
Every flag has- its story—its 
history. The number of stripes 
i n our flag telis us the number 
of original statės in our 
country. The number of stars 
telis us the number of statės 
i n our country to-day. The 
flag stands for the nation. To 
honor the flag is to honor the • 
nation...” I

Dabar mums aišku ką reiškia 
kabančios mėlynos su baltomis ( 
gagoms kelnės, balti merškiniai1 
ir raudina moters suknelė ir ką 1 
reiškia tų pat spalvų ir medžia
gos pagaminta plevėsuojanti 
ant valdiškų ar privačių namų 
stogo, ant aukšto stiebo Jung
tinių Valstybių vėliava

Iš to kas pasakyta yra aiš- 
IvU, k«d Zabulionis apie valsty

bes ženklus, vėlavas, tautines 
spalvas ir jų reikšmę tautai bei 
valstybei neturi jokio suprati
mo ir kritikos straipsnelį rašė, 
pats nenusivokdamas, nes jam 
susiliejo moters mėlynos kel
nės, žalia dresė, raudonas skar
malas, tautinės spalvos, jų rei-

kšmė, juoda miniška, velnias 
(europiškas), mirtis, rcksas, 
budeliai, stuga, durnius, artis
tas, brušis, vyža ir stugos, į 
vieną, pilką chaosą, neturintį I 
jokios logikos. Kadangi vai
dentuvė persipildė fantazijos 
mintimis, tai Zabulionis, ragin
damas savo intelekto, bandė su
kurti rimtą kritikos straipsnį, 
kad įrodyti skaitytojams savo 
išsilavinimą ir dvasinę vertę, o 
rezultate parašė tik tuščių fra
zių rašinėlį, savo asmens kom
promitacijai.

Zabulionis sako, kad spalvos 
nepadaro tų vaizdų, kuriuos 
piešiu ir vėl sako, kad iš tų pa
čių spalvų medžiagos galima 
nupiešti budelis ir geriausias 
žmogus,—reiškia pagal Zabulio- 
nį, galima ir negalima. Tik pa
galvokite, skaitytojai, kiek Za
bulionis turi iniciatyvos ir ga
bumų, tai tikrai talentingas 
žmogus. Dabar jau aš manau 
aišku, kiek Zabulionis išaukštino 
savo, kaip kritiko, autoritetą ir 
kiek jo kritika teikia jam as
meninės garbės.

Iš jtipso dailininkas nulipdo 
skausmą ir juoką reiškiančias 

stovylas, bet .jeigu Zabulionio 
sumedžiagejusios sielos akimis 
pažvelgti, tai matysime tik bal
to gipso šmotus, nepadarančius

jokių vaizdų. Nes Zabulionis 
sako, kad dresč ir vėliava yra 
tik spalvuotos medžiagos šmo
tai. Šiandieną aš manau ir

TAUPYKI? PINIGUS IR SVEIKATAi

Daleidžiant mums

. <pNrRK’w

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMINATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
“BAYER ASPIRIN" “

Vartok it be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Vyrai! Jus Galit 
Būt Išgydyti

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

Nėra rūgščių, chargerių, I Jūsų fonograffą arba pianą 
baterių, eliminatorių I Į priimam mainais

Geriausia vieta pirkti Radio pas
JOS. F. BUDRIK

3417 S. Halsted St. '
Visai Elektrine Radio

Fr eshma n
EQUAPHASE

Nuo Kampos gausit visą spėką

York. Kadangi 
padėka skelbsiu 

; aukotojų prašau 
’ pavardes, vardus

914 Pegerin- 
tos 606 ir 
D r. R o s s

B AVERJ. Neviackas, 
Jurgeliutė, 

Iždininkas, K. P. 
Iždo globėjai: A.
M. Bučinskas.

Dr. kvotėjas Dr.
Man rodos, kad

,os ypatos tinkamos j SLA. P

Gugis, 
Bašinskas

escide gydy
mas.

J.
Rašytojas Domas Šidlaus-' 

kas—Visuomis, naujos tyros ti- Į 
kybos kūrėjas ir skelbėjas, tuoj 

virš minė- atvažiavęs iš viene
riems metams Amerikon, mus 
prašo paskelbti, kad jis laukia 
antrašų iš savo bičiulių, genčių, 
pažįstamų antrašu: 10440 — 
117th St., Richmond Hill, N. 
Y., New York.

—B. Siniokaitis.

Klimas

Iš tokių žmonių susidaranti 
Pild. Taryba galės daug ką ge-’ 
o musų SLA. organizacijai nu

peikti !

„Nuo Kosulio ir 
Šalčio Krutinėję 

Naudokite

JŪSŲ AKYS

Sndjov franto
(Eouafj £>jnup

(Inkaro Rūšies Vaistus Kosuliui)
Visuomet Reikalukite Tik“ANCHOR”

(Ištarkite “ENKER”)

Garsinkitės Naujienose

Does not affect 
the Heart

akys tai jūsų turtas.didelis
ir sykiu apsau-

Jei nesveikos
Jūsų 

į Saugokite savo akis 
gokite savo sveikatą, 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

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

Dr. C. Michel
T,TETŲ VYS OPTOMETRISTAS
3433 So. Halsted St.

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 miliontis vartotojų 
■ ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Slogų 
Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

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

Dr. B. M.Ross 
Specialistas

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

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

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

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Bhilding

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedčliomis nuo 10 ry
to iki 1 po pie't. Panedėlyj, Se- 
j’edoj ir Subatoj nuo 10 ryto iki 
8 valandai' vakare.

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

Elektrinis fonografas ir 
elektrinis radio sykiu 
yra tokia kokią daugu
mas žmonių norėjo gau
ti. Garsus fonografosir 
garsi radio .......... $350

Didžiausis - Freshman Distributorius Chicagoj

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

Tel. Boulevard 4705

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

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

[COOK OOUNTV R BAU 18TATC BOARO 
CHIOAOO BOAROOr ŲNOCRWRITtRB

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.)
Telephones: Blvd. 0611 arba 0774

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

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

DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGAI

LIETUVA TURI APYVARTOJ 
127 MILIONUS LITU

Siunčiant saviškiams DOVANAS Lietuvon jus 
suteiksite jiems daug malonumo, vienkart didinant 
LIETUVOS VALIUTĄ..

Persiųsdami pinigus Lietuvon pasinaudokit 
musų ŽEMU KURSU, skubiu ir garantuotu patar
navimu.

Litų kursas pas mus sekantis:
Už 50 litų mokat ............. ................. $5.25

100 n. ........... :.... $10.40
v 300 n J, ................... 30.60

700 n n ................... 70.75
v 1000 n M ............... 101.00

2000 V ............... 201.50
sumą siunčiat,.tuo pigiau mokatKuo didesnę sumą siunčiat,, tuo pigiau mokat.

• Taipgi siunčiame Amerikos Doleriais.
Telegrafines perlaidas išmokame Lietuvoje nuo

■ 3 iki 6 dienų.
Draft-čekius išmokame nuo 14 iki 16 dienų;

■ paprastas perlaidas nuo 16 iki 20 dienų.

UniversaI State
Bank

3252 So. Halsted St, ■ 
Chicago, III.

Naujienų Kalendoriai
Jau išėjo iš spaudos NAUJIENŲ sie

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

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

Siųskit Naujienų kalendorius 
Lietuvon

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

1 kalendorius ir dūda persiuntimui 10 
centų.

Pinigus galima prisiųsti stampomis.

, NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

■ ■
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Chicago, III.
Telephone Roosevelt 85M

Subicription Rataai 
$8.90 par yaar in Canada 
$7.00 par year outaide of Chicago. 
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8c. per copy.
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DESPERACIJA — BLOGAS PATARĖJAS

Deja, pasitvirtino, kad socialdemokratai Plečkaitis 
ir Paplauskas nukrypo i avantiūros kelią. Be to, kas 
“Naujienose” buvo pirmiaus apie juos paskelbta, dabar 
gavome iš savo korespondento Kaune pranešimą, kad 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos centro komitetas 
pasmerkė Plečkaičio ir Paplausko veikimą vadinamam 
“emigrantų kongrese” Rygoje, pripažino juodu kaltais1 
dėl partijos drausmės sulaužymo ir suspendavo juodu.

Šitiem dviem suspenduotiem partijos nariam pri-
kaišiojama, kad juodu pasidavę lenkų įtakai, kurie sten- dalies armijos karininkų ištiki-
giasi esančius dabartinėje nenormalėje Lietuvos padė
tyje aštrius vidujinius nesutikimus panaudoti savo tiks-1 
lams.

Galima lengvai suprasti, kodėl Plečkaitis su Pap
lausku pašlijo į lenkų pusę. Juodu ir yra tremtiniai taip 
pat, kaip ir šimtai kitų Lietuvos piliečių, turėjusių bėg
ti užsienin nuo smetoninės valdžios teroro. Tie emigran-
tai vargsta patys, atsidūrę svetimose šalyse, ir žino, kad 
gal būt dar baisiau vargsta jų paliktos be globos šei
mos. O tuo tarpu vilties, kad tam vargui greitai ateis 
galas, — nematyt. Todėl,'kaip skęstantis griebia nors
ir už britvos, kad išsigelbėjus, taip šitie tremtiniai nu-

diktatorių.” ,
Ar šita žinia teisinga, irgi 

sunku pasakyti. Mes betgi pa
tartume skaitytojams, kad į 
visus sensacingus pranėšimus

sitvėrė už ištiestos jiems “draugiškai” lenkų rankos.
Desperacija tečiaus gali tiktai išaiškinti, bet nega

li pateisinti jų elgesį. Plečkaitis su Paplausku yra ne
paprasti, eiliniai žmonės, bet politikos veikėjai; todėl 
tuo labiau juodu neprivalo vadovautis savo žinksniuose 
jausmais ir asmeniškais sumetimais. Jeigu desperacijos 
jausmu vedami, juodu pasirinko tokią politikos liniją, 
kuri stato pavojun krašto reikalus, tai juodu nusidėjo, 
kaipo piliečiai ir veikėjai, ir Socialdemokratų Partijos 
centras gerai padarė, kad be atidėliojimo juodu nubau
dė.

Visi žmonės, kuriems yra brangi Lietuvos nepri
klausomybė, šitą centro pasielgimą gali tiktaP pasvei
kinti. Bet Lietuvos diktatoriai net neleido Socialdemo
kratų Partijai tą nutarimą paskelbti spaudoje ir mes 
apie jį patyrėme tiktai iš musų korespondento praneši
mo, telpančio šiandie “Naujienose”. Smetonininkams, 
matyt, rupi ne stiprinti Lietuvoje tas jėgas, kurios gina 
krašto nepriklausomybę, bet tiktai vesti kovą su prie
šingomis partijomis. Šitoks egoistiškas valdančiosios 
partijos nusistatymas yra daug pavojingesnis Lietuvai, 
negu toks ar kitoks išsišokimas emigrantų būreliuose.

PUTOJA

Brooklyno komunistų organas rašo apie “kokį tai 
terlą Kupreišį”, kuris buk tai “meluojąs nuo pradžios, 
per vidurį ir iki pat galo”, aprašydamas savo įspūdžius 
ir patyrimus iš sovietų Rusijos. Bet argi to laikraščio 
“ne terlos”-redaktoriai iki šiol nežinojo, kas yra Kup
reišis ?

Jisai nėra “koks ten” Kupreišis, bet visiems Ame
rikos komunistams gerai žinomas asmuo, kuris ilgoką 
laiką buvo jų partijoje, paskui buvo komunistų organi
zuotos “komunos” paskirtas įgaliotiniu keliauti į Rusi
ją, buvo tam tikros sovietų valdžios komisijos New 
Yorke pripažintas tinkamu tokiai kelionei ir gavo leidi
mą važiuot Maskvon. Kokiu gi budu jisai dabar, pagrį
žęs iš bolševikų “rojaus”, staiga pasidarė nežinomas ir 
nepažįstamas žmogus musų komunistams?

Ir kuo pasiremdamas*“ bloyklyniškis “ne terla” gali 
tvirtinti, kad Kupreišis meluoja? Jisai išbuvo Rusijoje 
pusantrų metų, apvažiavo tenai daugybę miestų ir kai
mų, matė tūkstančių tūkstančius gyventojų — o ką ma
tė ir ką žino apie dabartinę Rusiją Brooklyno Vidikai, 
Bimbos ir kiti panašus bolševizmo “advokatai”?

Ar nors vieną Kupreišio aprašytą faktą jie gali 
sumušti?

Taigi visas jų riksmas prieš jį yra tiktai putojimas, 
parodus, kad tiesos apie “matušką Raseją” jie niekuo
met nežinojo ir nenorėjo žinot!

“PRO VIJA”

Buvo “Naujienose” trumpai pažymėta, pasiremiant ■>*iį^p1Xma taTIr
vienu laišku, gautu is Rusijos, kad grįžtą Amei ikon j dalinamas, bet “Lietuvos Uki- 
buvusieji clevelandiečiai Mažeikai, kuriems labai nepa- įlinkas” steigiasi ji neatsilikti, 
tikusios gyvenimo sąlygos sovietų karalystėje. “Laisvė” nes ir jo jau išeina apie 20,000

Užsimokėjimo kainai

Chicago ja — paltu:
Metam* ...................... ......... ___ $8.00
Pusei metų____________
Trims mlneeiami______
Dviem minaalanui______
Vienam miueeiui______

___ 4M
___  160

___ 1.61
___  .76

Chicagoje per neiiotojuei
Viena kopija___________
Savaitei ....... ........

_____ 8c
_____18c

Mineliui_______________ ___~ 76c
Suvienytos® Valstijoie, ne Chicagoje, 

paltai
Metama__________________ _ $7.10
Pusei metą  8.60 
Trims mėnesiams 1.75 
Dviem mėnesiams  1.26 
Vienam mėnesiui__________ . .75

Lietuvon ir kitur uisleaiaoMi 
^Atpiginta)

Metams__________________ «, 18.10 .
Pusei metą____________— 4J0
Trims mėnesiams XM i
Pinigus reikia siąsti palto Money 1 

orderiu kartu su užsakymu.

dėl šitos žinios, matyt, baisiai susirūpino, nes ji jau 
mėgina prirengti savo publiką, kad ji netikėtų tam, ką 
Mažeikai papasakos apie savo kelionę.

Kai Clevelando “raudoniausieji” komunistai, Mažeika 
ir Mažeikienė, važiavo Rusijon, tai laisviečiai pasitiko 
juosjBrookiyne ir išlydėjo su didelėms ceremonijoms. Bet 
dabar jie savo laikraštyje jau bijo ir paminėti jų vardą, 
ir stengiasi juodu diskredituot šitokiais žodžiais:

“...Ta moteriškė (Mažeikienė. “N.” Red.) tikrai 
tiktų į porą Kupreišiui. Apsigyvenus Sovietuose, 
turi dirbt, kaip ir visi kiti, darbo žmonės; ponaut

„ ten ne vieta.”
“Strielba”, vadinasi, jau “provijama” prieš buvu

sius “gerbiamus draugus” ir “pasišventusius proleta
riato veikėjus”, — jeigu juodu, sugrįžę Amerikon, imtų 
pasakoti, kaip Kupreišis, karčią komunistams tiesą apie 
Rusiją....

KITA SENSACIJA

Chjcagos ‘‘Tribūne” rašo, 
kad Vokietijos laikraščio “Vos- 
sische Zeitung” koresponden
tas Kaune pranešąs, jogei Vol
demaro padėtis esanti kebli, 
kadangi jisai abejojąs žymios 

mybej
“Girdėt”, sako tas vokie

čių laikraščio koresponden
tas, “kad įtakingieji Lietu
vos generalio; štabo vadai, 
ant kurių puola atsakomybė 
dėl revoliucijos pernai me- 
tais, yra pasiryžę nuversti 

Arilaug Lietuvoj skaitoma laikrašičy
(Specialio Naujienų korespond.)

Visoj Lietuvoj išeina keturi 
lietuviški dienraščiai: “Lietu
vos žinios”, “Lietuva”, “Lietu
vis” ir “Rytas”. “Lietuvos ži
nios” turi virš 7,000 skaitytijų 
—liaudininkų organas. “Lietu
va” —8,000, valdžios oficiozas. 
“Lietuvis” 1,500 — tautininkų 
organas. “Rytas” — 3,000 — 
krikščionių demokratų organas. 
Taigi apytikriai imant visi 
dienraščiai turi apie 19,500 
skaitytojų. 1923 metų Lietu
vos gyventojų sąrašu butą viso 
gyventojų 2,028,792, iš kurių 
pilnai raštingų užregistruota 
712,429, arba 35.1% visų gy
ventojų, tai maždaug 37 gyven- 

i tojams mokantiems skaityti ir 
rašyti tenka vienas dienraštis, 

I arba bendrą gyventojų skaičių 
imant, 155-skaitomas vienas 
dienraštis, žymėtina, kad tau
tininkų dienraštis, tik jiems 
prie valdžios atsiradus pradėjęs 

, eiti, turi mažiausia skaitytojų.
Visokių kitokių periodinių 

mėnesnių ir savaitinių laikraš
čių Lietuvoj išeina apytikriai 
imant 150,000. Tai šių laikraš
čių turi veik kas penktas gy
ventojas mokąs skaityti ir ra
šyti, arba kas 15 visų Lietuvos 
gyventojų. Reikia turėti gal
voj, kad Lietuvoj esama pusiau 
raštingų 55.9%, kitaip tarus 

; 45.1% suvisu nemoka skaityti 
ir rašyti.

Iš šių laikraščių užvis labiau
sia yra išsiplatinęs Žemės Ūkio 
rūmų leidžiamas—Ūkininkų Pa- 

; tarėjas— einąs kas mėnuo, jo 
spausdinama 40,000 egzemplio
rių. Mat, į metus jis kainuoja 
vos keturi litai. “Lietuvos 
Ūkininkas”, vienas seniausių 
laikraščių, tuoj pradėjęs eiti 

' vos spaudą atgavus, liaudinin- 
| kų leidžiamas, yra vienas iš po- 
puleriausių kaimo x skaitytojų 
tarpe ir labiausia išsiplatinęs.

i Paskutiniu laiku su juo pradėo 
i konkuruoti tautininkų leidžia
mas “Musų Rytojus”, kurio 
spausdinama apie k 30,000, ka-

apie Lietuvą, kurie pradėjo ro
dytis pastaruoju laiku, jie žiū
rėtų šaltai. Dalykas, mat, tame, 
kad šiandie vidujinė Lietuvos 
padėtis ir tarptautiniai santy
kiai yra tokie, jogei daugelis 
elementų yra suinteresuoti sen
sacijų, net stačiai visokių blo- 
fų, skleidimu apie Lietuvą. Len
kai rašo apie ją vienaip, rusai 
kitaip, vokiečiai dar kitaip, o 
prie to da ir įvairios pačių lie
tuvių srovės verčia kalnus vie
na ant kitos. Tuo budu dažnai 
ir maži dalykėliai išpučiami į 
didžiausius burbulus.

Jeigu Lietuvoje butų spaudos 
laisvė, tai butų gana lengva pa
tirti apie ją tiesą iš Kauno laik
raščių. Bet kai dabar Lietuvo
je, deja, daugumai žmonių bur
nos užčiauptos, tai melagingus 
prasimanymus, kylančius iš vi
sokių šaltinių, beveik nėra kam 
ir atremti. Lietuva pasidarė to
kia pat sensacijų ir misterijų 
šalis, kaip ir sovietų Rusija.

ir, žinoma, šitas veltui nedali
namas.

Savo turiniu Lietuvos laik
raščiai dabar ir mėgina sekti 
užsienio spaudą, tai yra, rašyti 
daugiau ne tai, kas pačiam re
daktoriui patinka, o taikintis 
skaitytojo skoniui. Jau ir rim
tesni dienraščiai ne labai ven
gia sensacijų, šalę rimtų strai
psnių deda ir lengvesnio turi
nio pasiskaitymų, ši laikrašti
joj kryptis, ypač pastebiama 
paskutiniuoju laiku. Taip pat 
stengiamasi surasti ir skelbimų, 
vadinas, musų laikraščiams pa
rupo ir biznio reikalas. Bendra
darbiams stengiamasi raštai 
apmokėti, bet apmokama labai 
inaža. Vidutiniai nuo eilutės 
moka 20—30-centų, tai yra ma
žas atlyginimas ir nenuostabu, 
kad iki šiol Lietuva veik neži
no kas yra profesionalas žurna
listas, veik tokių nėra, kurie 
išimtinai verstųsi žurnalisto 
profesija. Tik nuolatiniai ben
dradarbiai jau tiek apmokami, 
kad jie jau yra nereikalingi 
pašalinio darbo, į mėnesį nuo
latiniai bendradarbiai gauna 
nuo 300 iki 800 litų, žinoma, 
tai nėra kažkoks didelis atlygi
nimas, pertai nuolatiniais ben
dradarbiais dažniausia yra žmo
nės iš bėdos, o ne iš pašaukimo 
tą darbą pamylę ir norį dirbti, 
Bet reikia laukti, kad vis kon
kurencijai stiprėjant ir čia rim
tesni dienraščiai bus priversti 
susirūpinti savo bendradarbių 
geresniu aprūpinimu.

PARTIJA SUSPENDAVO 
PLEČKAITĮ IR PAPLAUSKĄ

Iš visai patikimų šaltinių 
pranešu, kad L. S. D. P. cent
ro komitetas suspendavo savo 
narių veikimą, būtent: J. Pleč
kaičio ir Paplausko. Juodu abu
du yra emigravę į užsienį ir 
tenais be partijos žinios Rygoj 
sušaukė emigrantų kongresą, 
kuriame partijos drausmei nu
sidedant padarė neleistinų nu
tarimų. Visiems s. d. emigran
tams centro komiteto yra už
drausta apsigyventi Vilniuj, ar
ba Lenkijoj, mat, lenkai mušis- 
kius emigrantus mėgina panau
doti savo politiniems tikslams, 
kurie yra nukreipti prieš Lietu-

A. KUPREIŠIS

Gyvenimas Sovietų Rusijoj
[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

(Tęsinys)

Amerikiečiai greit praranda 
“raudonumą.”

Hašau vėl laišką į komuną, 
aiškindamas, kad plytų pramo
nė gal butų geriausias dalykas, 
jeigu tik tarp narių butų suti
kimas ir vienybė. Tuo pačiu 
laiku įspėju komunos narius, 
kad jie nepriimtų vedusių žmo
nių, o ypačiai tokius, kurie turi 
nemažas šeimas. Duodu taipgi 
patarimą, kad į komuną butų 
priimami tik tikrai pasišventę 
komunistai.

Točiau mano patyrimas pa
rodė, kad nei vienas neišlaikė 
savo raudonųjų prižadų. Ir rau- 
doniausias komunistas, pagyve
nęs Rusijoj porą mėnesių, pa
sidaro visai baltsganas. Kal
bu čia, žinoma, apie amerikie
čius, kurie važiuoja į Rusiją 
apsigyventi.

Tame pat laiške aš paduodu 
savo rezignaciją iš delegatys- 
tės ir prašau, kad į mano vie
tą atsiųstų kitą delegatą. Tei
sinuosi tuo, kad aš gal vėl A- 
merikon grįšiu. Kad laiškas 
vėl į Maskvą “nenuklystų,” pa
rašau porą komplimentų ir a- 
pie bolševikų valdžią.

Grubo laiškas.
Tokio turinio laišką parašęs, 

aš pajutau lyg kokią pakutą 
atlikęs. Bet štai gaunu iš ko
munos Sekretoriaus J. Grubo, 
maždaug tokio turinio laišką:

“Mes jus siuntėme ne tam, 
kad jus siulytute mums kokią 
tai plytų pramonę ir duotute ki
tokius paliepimus, ale tam, kad 
išrinktute gerą dvarą arba prie 
jau gyvuojančių komunų prisi- 
dėtute. Matyti, kad tu sovietų 
tvarkos nežinai ir komunizmo 
istorijos nesupranti. Tu klau
sai tokių, kurie tau neteisingai 
informuoją apie sovietų valdžią 
ir betvarkę komunose kelia. A- 
pie Sovietų Rusiją aš gerai ži
nau. Jus eikite ir padarykite 
kontraktus su komunomis. Jei
gu jau musų lietuvių gražus 
būrelis negalės prisidėti prie 
vienos komunos, tai gaukite 
vietą prie trijų, — ‘Krasnyj 
Luč’, ‘Krasnoje Znamia’ ir ‘Ka- 
lifornia.” Mes greitai grupeles 
sutaisę pasiųsime. Ką aš kal
bu, tai aš žinau; aš atsakau 
už visą komuną, nes aš per
matau visų komunarų tipą. Aš, 
pasikalbėjęs su organizatorium 
d. Budonin, nutariau, kad jus 
taip turite daryti. O jeigu to 
nepadarysite, jeigu musų ko
muna iširs, tai jus sunkiai nu-' 
kentėsite. Jus savo pinigų ne
gausite, ką jus pravažinėjote ir 
pravalgėte Sovietų Rusijoj.”

Reikalavimas.
Nebeišmanau, kas su tais pa

kvaišėliais daryti. Rašau laiš
ką, reikalaudamas, kad man at
mokėtų į komuną įdėtus pini
gus ($500) ir ką praleidau So
vietų Rusijoj begyvendamas, 
būtent, $400. Tuo pačiu laiku 
aš prižadu komunai gauti vie
tą, tik dar kartą prašau vedu
sių į komuną nepriimti. Pa
baigoj kiaušiu sekretoriaus, ar 
delegatų laiškai yra skaitomi 
komunos nariams.

Delegatas ir komunos.
Po kiek laiko gauname laiš

ką, kud rašoma, kad komuna bu
vo išrinkusi dar vieną delega
tą, bet Centralinio Biuro vedė
jas, p. Golos, neleidęs jam -va
žiuoti. • čia jau aiškiai pasiro
dė, kame dalykas. Mat, p. Go
los gerai žino Rusijos padėtį.

vos nepriklausimybę. Spėjama, 
kad ir J. Plečkaitis bus lenkų 
įtakai pasidavęs, nors dabar 
dar yra sunku kas nors tikro 
pasakyti. J

K. Bielinio sveikata žymiai 
stiprėja.

I

Jeigu ir naujas delegatas darys 
taip, kaip mes, tai jam bus blo
gas gešeftas. Galvojame, kas 
čia daryti. Ką mes turėsime 
daryti, jeigu jie sutiks su mu 
su pasiulymu ir atiduos mums, 
įneštus į komuną pinigus? Na, 
nutarėme, kad ateitis geriausia 
tą klausimą išspręs.

“Kalifornijos” komuna yra 
labai blogame stovy j. Neužil- 
gio jai bus “pochoronnyj marš” 
užtrauktas. Faktinai jau ir 
dabar ten jaunųjų komunistų 
lyga munšainą verda. Antra 
ten labai yra prasiplatinusi ma
liarija ir tifas. Tomis ligomis 
ypačiai greit apserga naujai at
vykę komunarai. Apžiūrėjome 
ir kitas komunas, bet visur tas 
pat, — vargas ir skurdas.

Naujos instrukcijos ir 
plytnyčios.

Gauname nuo sekretoriaus te
legramą ir laišką. Liepia kaip 
galima greičiau surasti plytny- 
čią. -Laiške pažymima, kad 
musų laiškai komunos nariams 
nebuvę skaitomi, nes mes rašę 
daug neteisybės! O antra, tie 
laiškai butų nubaidę dauguma 
narių nuo važiavimo ir komu 
na butų turėjusi pakrikti. Tuo 
budu mes gavome gerą doku
mentą, kuris aiškiai parodė, 
kad mes savo pareigą atlikome 
sąžiningai. Jeigu kartais ko
munos nariai bandytų mus įtar
ti, kad mes prigavome juos, 
tai mes turėjome įrodymą, jog 
ne mes juos prigavome, ale jų 
viršininkai.

Gavę naujų instrukcijų, pra
dėjome plytnyčios ieškoti. Ap
važiavome daugybę vietų ir 
miestų, bet niekur nieko. Tie
sa, radome kelioliką plytnyčių, 
bet jos musų kapitalui nepriei
namos. “Novoi Odesy” plytny- 
čia pasirodė mums prieinamiau
si, bet aplinkybės ten visai ne 
kokios. Plynyčia randasi apie 
40 varstų nuo Nikolaevo. Gele
žinkelio nėra, visas susisieki
mas eina vandeniu. Besibas- 
tydami po Rusiją, mes paty
rėme, kad rinkos plytoms ten 
nėra. Visos plytnyčios turi 
pridirbę daugybę plytų, bet 
parduoti jas negali, nes žmonės 
neturi pinigų. Trobesius dau
giausia stato iš akmenų. Jeigu 
1,000 plytų butų galima par
davinėti po 16 rublių, tai kon
kurenciją su akmeniu dar bu
tų galima išlaikyti. Bet tikre
nybėj 1,000 plytų pigiau, negu 
35 rubliai, negalima parduoti, 
duoti.

Komunarų atvykimas.

Kas daryti, — reikia ku
riuo nors budu savo kailis gel
bėti. Nepaimsi jokios vietos, 
— nebeatgausi savo pinigų. Pa
rašiau laišką,' kad atvažiuotų 
kokia vienuolika nevedusių vy
rų. Maciau sau: pažiūrės^ su
sipažins su viskuo ir jei nepa
tiks, tai galės grįžti atgal, o 
jeigu patiks, — tai galės pasi
likti.

Kas tau, atvažiavo 10 neve
dusių ir du vedę. Vedusieji tu
rėjo po du vaiku. Maskvoj vie
nas kriaučitis apsikrikštijo ply
tų degėju, angliakasis jo padė
jėju, o kitas angliakasis (J. 
Krivickas) inžinierium. Nuva
žiavau į stotį jų pasitikti. Kai 
jie pradėjo iš traukinio lipti, aš 
tuoj pamačiau, kad jų komu
nizmas jau išgaravo. “Visi 
son-ov-bičiai visur mus plėšia,” 
pareiškė jie, “mokėk ir mokėk, 
o vagone net nei vietos nėra.”

Vienas jų tiek kelionėj nu
vargo, kad bestovėdamas užmi
go. Na, o užmigęs jis sudri
bo vagone ir visą sau nosį nu- 
sibalnojo.

Mitingai.
Nuvykome į Novają Odesą. 

Apžiurėjo komunarai dirbtuvę 
ir nusiminė. Girdi, butų buvę 

šimtą kartų geriau, kad mes 
i tą peklą (Rusiją) niekuomet 
.lebutume važiavę. Prasidėjo 
mitingavimas. Nutarta buvo 
dirbti taip, kaip Leninas kad 
dirbo, nežiūrint į jokias kliūtis. 
Bet nespėjo komunarai išeiti į 
darbą, kaip jau vienas kitam 
į krutinės pradėjo kibti. Pietų 
laike vėl mitingas. Įnešama 
likviduoti tą pramonę ir eiti sa
vo keliais. Nubalsuojama lik
viduoti. Sėdime visi iki vaka
ro ir rėkiame, kiek tik kuris 
gali, kad ta Rusija yra tikra 
pekla. Vakare vėl susirinkimas. 
Nutariama iš naujo darbą at
naujinti. Ant rytojaus ir vėl 
tas pat. Ta tragikomedija tę
sėsi per ištisus tris mėnesius.

(Bus daugiau)

UŽLAIKYKI! KEPENIS IR 
ŽARNAS REGULIARIAI 

SU “CASCARETS"
Nebus daugiau Galvos Skaudėji

mo, Slogų, Rugštumų Vi
duriuose ir Užkietiejimo.

Nusipirk už 10c baksiuką.
Nežiūrint kaip silpnos yra jū

sų kepenis, skilvys arba žarnos; 
kaip daug jūsų galva skauda, 
kaip nemaloniai ir prastai jus 
jaučiatės nuo vidurių užkietieji- 
mo, nevirškinimo, raugėjimo ir 
;ilpnų žarnų — jus visuomet 
gausit pageidaujamas pasekmes 
su Čascarets.

Nedaleiskit savo skilviui) ke
penims ir žarnoms padaryti 
jums nemalonumų. Paimkit Cas- 
carets šį vakarą, prašalinkit ant 
visados galvos skaudėjimą, rau
gėjimą. svaigulį, nervingumą, 
rugštumus viduriuose, nugaros 
skaudėjimą ir kitas ligas; išva
lyki! savo vidurių organus nuo 
bereikalingų atmatų, gasų ir už- 
kietiejimų, kurie suteikia jums 
nemalonumą.

Už 10c bakselis reikš jums 
sveikatą, linksmybę ir švarią 
galvą per mėnesius. Neturėsit 
daugiau nemalonių dienų jei 
vartosit Čascarets dalįąr ir atei
ty. Visi aptiekoriai parduoda 
Čascarets. Neužmirškite vaikų 
— jų maži viduriukai irgi reika
lauja valymo.

Naujas laikraštis 
PIRMYN,

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

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Didžiausias ir Puikiausias 
Jubilėjinis 

(metų sukaktuvių) 
GYVENIMAS 

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau.

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ........................................ 20c

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ........................................ 20c

Mes Mokam Cash

570
Už Lietuvos 5 S Bonus

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie SI. •
Čhicago, 111.

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

Garsinkites Naujienose
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AMONG FRIENDS

L. S. A. A. Meeting

BITTERSWEET THE DEGREE UN- 
IMPORTANT

Relatives are BITTERsvveet; 
friends are bittersweet; enemies 
are bitterSWEET.

Our enemies are the most 
svveet: thėy are our best friends, 
even though neither they nor 
vve admit it. It is not the re
latives, not the friends, vvho 
t i link o f us more often, with 
greater feeling. We are food 
for thought, fuel for the flame 
in the heart — for our enemies.

It is the enemy vvho tries 
to hurt us and inflicts the 
deej>er vvound on himself, bears 
the keener pain, himself. To us 
he is the sweet; we are the 
bitter, for him, and only be- 
cause he makes it so.

He talks about us, trying to 
defaine us. He makes known 
our vices — vices, according to 
him. Not all of his hearers 
agree vvith him as to our vices, 
so that thus he often gains 
for us, new friends and new 
supporters, \vhile our enemy 
gains for himself, criticism, rid- 
icule and unpopularity.

In spite of himself he is svveet 
to the ones he yvishes to be 
bitter to.

Kare indeed is the enemy 
who can shoot from his bovv 
an arrovv that vvill not come 
bark at him, and not come back 
witli finer point and increased 
speed and force.

And rare is the enemy vvho 
is an enemy not because of 
secret envy, jealousy, hurt self- 
pride, or unsatisfied desire.

An enemy is a flattery, a 
delicacy, a bitterSWEET.

Our friends, at first, are all 
a tasteless bittersweet, until 
they are assorted and divided 
into the numerous classes of 
either of the other tvvo groups 
of bittersvveets.

Our relatives, though suppos- 
edly the svveetest, are in reality 
the BITTERsvveet. It is they 
vvho burn smartly, bite sharp- 
ly, vvith no mercy, — no mild- 
ness. They are there, c’est 
tout!

Yet, vve need to taste all three 
befone we can truly enjoy any 
one to full extent.
* He who dies having tasted 
būt tvvo, cannot be said to dic, 
for he has never really lived.

Life is:
appetite, plūs meal, plūs 
dcssert.
cold truth, plūs compliment, 
plūs flattery.
relatives, friends, enemies

BITTE1 Is vveet, bi ttersweet, 
LilterSVVEET.

— Eff Ess.

Some Other Doing, in Chicago.
A Dramatic Club is being or- 

ganized vvhich meets every 
Tuesday, 7:30 P. M. at the 
Fellovvship House, 831 W. 33rd 
Place.. Anyone interested — 
vaikinai ar merginos — in dra- 
matics and is over seventeen 
vears of age is elegible to join.

—B. S.

Save
Save Sunday, December 11, 

1927, L.S.A.A., members,! for 
the most im|X>rtant L.S.A.A. 
meeting of the year.

The Students’ Corner
The next number of The 

Students’ Corner vvill be out 
next vveek.

“The whole aim of university 
training is to give the studont 
mechanism for gaining knovv- 
ledge and the method of solving 
problems. Not more than about 
25 per cent of our education 
should be course taking. The 
other 75 per cent should come 
from your leading a lite of 
interest in things. and people. 
It is not the degree, būt the 
attitude of mind that you take 
away from the university, that 
is important.”

So said Max Mason, president 
of the University of Chicago, 
recently in an address to the 
Undergraduate Body of that 
institution.

“Nobody can educate you būt 
you yourself. You bring us the 
enthusiasm and freedom of 
youth. We can add the ex- 
perience of age. We hope you 
will not be too much inclined 
to view vvith alarm the consėr- 
vatism of old age. We hope vve 
vvill not show a lack of' inter
est in your freedom and in- 
dependence. In the combi- 
nation lies real progress.

“I think most of us assume i 
that students come to college 
for a seriaus purpose,” said 
President Mason. “I think that 
if wc assume that you don’t, 
we are educationally off on the 
vrong foot and vve vvill never 
have your confidence and in
terest. If we try. to cram 
knovvledge down your throats, 
of course, you will resist it.

“So my appeal is to have 
you believe thoroughly that 
this cooperative system is to 
aid you in determining the 
character of your later mental 
processes — to aid you to be- 
come a different person and 
not to force vou.

“We urge upon you the joy 
and pleasure in learning things 
if you once get started in your 
ovvn field. To most students 
in America it is a new idea. 
My hope is that Chicago vvill 
be a place vvhere the under
graduate body (Įuickly and 
rapidly becomes oriented to 
that thought.

“There are three univerities 
in America great for their 
productive schooarship. They 
are Chicago, Havard and Co- 
lumbia; these three have stood 
out head and shouldcrs above 
the ręst. And of the three 
alrhost everybody thinks there 
are two leaders, the University 
of Chicago in the Middle West 
and llarvard in the East.

“Today our scholars in con- 
nection vvith those of other 
institutions are laying the 
foundations for a more vvhole- 
some manner of thinking. You 
are a part of this enterprise 
and wė want you to receive an 
understanding of the vvork of 
the institution and a joy in the 
participation in that vvork.

“Chicago is a great research 
institution; it has a gret gra- 
duate school. It has, 1 firmly 
believe, a great undergraduate 
college, and it is our desire and 
our will that vve make this 
college even greater vvith your 
support, vvith your mental atti
tude tovvard intellectual lite.”

—Aldonna Pūkas—
He was good-looking, smart, 

būt oh! how shy! ^This young 
lad went to Tildblom High 
School. He 'vvas a scnior of 
high scholastic standing and 
vvas vvell-liked, BŪT, he vvas 
afraid of girls. Many a giri 
cast a longing eye after him 
and held a tender spot in her 
heart for him, būt he remained 
aloof and vvas knovvn as “The 
Bashful Beau.”

Now all this would have been 
very vvell, i f it hadn’t chanced 
that our B. B. paid silent, 
homage to... yes!... a giri! Many 
a period he idled away in the 
history class forgetting all 
about the Stamp Act and the 
Battle of Bull Run, gazing 
thoughtfully and dreamly at a 
certain little lass. ,

This young giri (let’s cajl her 
“Lil”) thought he might be a 
very nice boy to know if there 
only wcre some way o f getting 
acųuainted. It seems that every 
time she looked ,at lum intend- 
ing to smile or speak, he 
regarded her as though she 
were rat poison. The truth of 
the matter vvas that he became 
so self-conscious, and so afraid 
she vvould see he liked her, 
that he afesumed “a grave and 
dignified appea^ence” vvhich he 
thought befitted a studious 
senior.

Things vvent on, as things 
vvill, until the foot-ball soason 
opened. Then Lil centered her 
interests on the foot-ball team, 
labeling the Beau as hopeless.

The B. B. vvasn’t athletic, 
būt he loyally vvent to all the 
games, seeing to it that he 
vvasn’t seated too far avvay' 
from Lil to get a good vievv of 
her. He couldn’t help noticing 
hovv enthusiastically she cheer- 
ed and hovv she vvas alvvays 
vvith one of the football stars 
in the halls. And his heart grevv 
heavy as he vvished he had 
turned out for foot-ball instead 
of putting all his time on his 
studies.

He didn’t go out, for he 
hadn’t the nerve to ask a 
giri for a date, so he stayed 
at home, studying and study- 
ing. This resulted in his get
ting the kind of marks we only 
dream about, būt about vvhich 
our tcachers are alvvays say- 
ing, “You don’t knovv vvhat 
pleasure it gives me to receive 
a paper vvith no mistakes, and 
enables me to mark it “S” vvith 
out any ųualms of conscience.” 

One day he made an cxception 
ally bright recitation in history 
so the teacher asked him to 
stay after class and discuss 
trying for a scholarship, as 
commencement vvasn’t very far 
off. After class the teacher 
vvas called avvay, and as he 
vvaited ofr her to return, he 
saw the foot-ball captain chatt- 
ing avvay vvith Lil. Gali and 
vvormvvood in his cup of happi- 
ness! Poor Beau let his head 
sink to his hands. What vvas 
the ūse of getting high marks 
and studying likę the Dickens, 
vvhen it didn’t bring you vvhat 
you vvanted? Someone stopped 
at his desk and a fileasant 
voice said, “Oh, vvould you help 
me vvith this outline? I just 
can’t get it straight, būt 
you alvvays understand such 
things.”

Yes, gentie readers, it vvas 
Lil, driven to ask7 helj) : from 
the history shark... Oh, she 
got the help, all right, and 
often after that, the two were 
seen to-gether; and Lil’s marks 
vvent np, to the pleasure of 
her parents and her vvilling

Econ. and Gen’l. Bulletin, No. 19 
(Lithuanian “Elta” Agency Service) 
— The following is >a translation 
of part of the note which the Lith
uanian Government submitted to the 
League of Nations Secretariat under

valuable in the eyes of the 
Lithuanian Government, since 
it entirely confirms the thesis 
vvhich has alvvays been main- 
taincd by it, that the Vilna and

date of October 15th 1927, in con- 
nexion vvith the persecution of 
Lithuanian schools and teachers in 
the Vilna and Grodno regioną:

During the past summer, the 
Polish Minister of Public Instruc- 
tion, through the intermediary of 
the Abbe Kraujalis, informed the 
Lithuanian Government that the 
Polish Government by way of re- 
prisals vvould prohibit the Lith
uanian schools of the Vilna region; 
if the Lithuanian Government did 
not make exceptions from the nor
mai educational regime on behalf 
of Polish teachers. These exceptions 
concerned the demand for the quali- 
fication contemplated by the Lith
uanian educational lavv. The Polish 
schools particularly did not possess 
teachers having the right to teach 
and the delay granted to those 
teachers expired this summer vvith- 
out their having obtained the said 
ųualification.

Since the educational regime 
in Lithuania is absolutely tbe 
šame for the Lithuanian, Jew- 
isli, Russian, German and Pol
ish schools, the Lithuanian 
Government could not in any 
vvray take into consideration the 
unjustifiable demands of the 
Polish Minister, and, štili less, 
give credence to the threaf 
of i-eprisals, because it seemed 
impossible that the govcrnment 
of a civilized Vountry vvould 
employ measures of cocrcion 
lovvards Lithuanians under the 
Polish regime for the sole fact 
that the Poles in Lithuania 
vvere no longer ncceiving pri- 
vileged trcatmcnt.

On the other hand, in response 
to the Polish demands, the Lith
uanian Government has not failed 
to emphasize the difference in the 
treatment of the Polish schools in 
Lithuania and the Lithuanian schools 
under the Polish regime. Leaving 
out of consideration the difference 
in the juridical situation of the 
Vilna region, vvhich has been re- 
cognized by Poland herself as con- 
tested, vvhilst the Lithuanian Govern
ment supports numerous Polish 
schools, at the expense of the State 
and subsidizes many Polish private 
schools, the Lithuanian schools in 
the Vilna and Grodno regions are 
almost all private schools main- 
tained by private means, vvithout 
any kind of subsidy from the Pol
ish Government. Novv, vvhen incur- 
ring expenses for the Polish schools, 
the Lithuanian Government has not 
only the right būt the duty of see
ing that jeducational regulations are 
everyvvhere applied in the šame 
manner.

At the beginning of October, un- 
expectedly, a fierce campaign vvas 
declared in. the Polish press ag-ainst 
the Lithuanian schools under the 
Polish regime. On the night of 
October 4th, several Lithuanian ec- 
clesiastics at Vilna and in the pro- 
vinces vvere arrested and throvvn 
into prison. Severai domiciliary 
searches vvere carried out. Some 
forty Lithuanian schools vvere 
closed. The next day and follovving 
days the arrests vvere pursued vvith 
the šame energy.

Seeing that constitutional lavv 
and administrative lavv do not per- 
mit of measures of reprisal against 
one’s ovvn nationals, the Polish 
Government, through its measures 
of persecution, has given the In
ternational community a striking 
proof that it does not consider the 
Vilna and Grodno regions as ad- 
ministercd by the Polish lavv and, 
conseųuently, not belonging to the 
Republic of Poland, būt as enemy 
provinces held by military force, 
against vvhich it deems itself author- 
ized to ūse measures knovvn to In
ternational lavv.

This public avovval is very

tutor, Beau.
Perhaps it vvas by coincident 

that after graduation, both Lil 
and the no-longer shy scholastic 
star attended the šame univer
sity and roamed the campus 
to-gether.

You ask, is this just a story? 
Perhaps, and perhaps it actually 
happened.

Grodno regions constitute pro
vinces contcsted by Lithuania 
and Poland, and the f ate of 
vvhich vvill be determined only 
vvhen an inticrnational agree- 
ment shall intervcnc betvveen 
these tvvo States on this sub- 
ject.

While fully appreciating this 
public avovval of the Polish Govern
ment, the Lithuanian Government 
is bound to protest vvith the ut- 
most energy against the above-men- 
tioned reprisals, since their justifi- 
cation is devoid of all foundation. 
The Lithuanian Government has al- 
ready officially published Infor
mation on the Polish schools and 
on their teachers in Lithuania, and 
it declares once more that the 
despairing appeal of the Polish 
teachers in Lithuania to Poland re- 
presents a sham and that the Pol
ish Government cannot be regard
ed as ignorant of this invention. 
Likevvise it has to repeat that no 
Polish school has been closed in 
Lithuania; neither has any Polish 
teacher ever been pursued or mo- 
lested for the reasons given by 
the Polish Government. Consetjuent- 
ly the motive vvhereby the Polish 
Government pretends to have acted 
has never existed.

Būt vvhat is more serious in the 
eyes of the Lithuanian Government 
is that even if it had really per- 
secuted Polish schools and teachers 
in Lithuania, this vvould not in any 
vvay justify Polish reprisals, since 
Lithuania has assumed before the 
League of Nations formai oblig- 
ations to safeguard the rights of 
national minorities. "Tlius, the sole 
competent judge on the (juestion of 
ascertaining vvhether Lithuania is 
committing infractions of the rights 
of national minorities is the Council 
of the League of Nations.

On the other hand, Lithuania has 
done nothing to warrant measures 
of reprisal undertaken against her. 
Lithuania and Poland jvis-a-vis one 
another have no other national ob- 
ligations than those emanating from 
the Covenant of the League of 
Nations and from the Suvalki Agree- 
ment of 1920. In vievv of the ab- 
sence of all relations betvveen the 
two countries, Lithuania cannot in 
any vvay injure Polish interests that 
vvould give Poland the right to em
ploy reprisals against Lithuania. 
Thus the Polish by its proceedingš 
hąs gravely transgressed obligations 
emanating from the League of 
Nations Covenant.

Būt beyond these breaches, Pol
and has violated her engagements 
assumed through .the Treaty of 
June 28th, 1919. At the moment 
particularly of the signature of the 
Versailles Treaty, she signed an 
additional treaty by Article 8 of 
vvhich she agreed to extend to the 
ethnic minorities of religion or lang- 
uage “an equal right to create, di- 
rect and control at their expense 
charitable, religious or sočiai in
stitutions, schools and other ed
ucational establishments, vvith the 
right of freely exercising their re
ligion in it”. Moreover, by Article 
9 Poland is obliged to grant these 
minorities “an equitable share in 
the benefit and appropriation of the 
sums that may be attt’ibuted to the 
public funds by the State Budget, 
the municipal budgets, or others, 
for purposes of* education, religion 
or charity”.

In accordance vvith Article 12, 
these stipulations “constitute ob
ligations of International interest 
and shall be placed under the 
guarantee of the League of 
Nations”.

Novv, the closing of the Lithuanian 
schools and the imprisonment of 
Lithuanian ecclesiastics and other 
personalities vvhose activity is de- 
voted to the education of the Lith
uanian youth, constitutes a flagrant 
violation of this treaty, and the 
League of Nations, as guardian of 
the rights of* minorities, cannot per- 
mit such infringements vvithout fail- 
ing not only in its nioral duties būt 
in the obligations to itself recognized 
by International treaties.

Lastly, Poland, by the persecu- 
tions of the Lithuanian clergy has 
gravely failed in observance of the 
provisions of the Concordat con- 
cluded betvveen herself and the Hoiy 
See, because Poland has therein 
promised to grant to the clergy “a

Somebody said that this 
column should be called Society 
Nevvs. Next, 1’11 probably be 
asked to act as Chaperon; my!
my! vvhat I couldn’t tell you 
then. For the present, how- 
ever, let me speak just as Sir 
Knight Errant having come to 
a group of friends.

At the L. S. A. A. meeting 
held Sunday, Nov. 13, 1927, 
there were eight applicants en- 
rolled.as members of the L. S. 
A. A.

Miss Lida Gudas is a high 
school graduatie wherefrom she 
has four-and-one-half years of 
study to her credit.

Miss Adelle Kropus comes to 
us from Michigan where she 
was graduated from a four- 
year course at high school and 
shall again begin studying as 
soon as she shall have become 
acquaintied with Chicago and 
has decided upon the school.

Miss Cecilia Maros is another 
to-be-school-ma’ain added to our 
list. At present she is a Senior 
at the St. Mary’s High.

M r. F. William Paulausky is 
another representative from the 
University of Chicago. He is a 
Senior in the Mathematics de- 
partment.

Mr. Adolph Stankus hrings 
a knowledgc that is new to our 
group. He is a Senior at the 
Lane Tech in the technique of 
the Baking Erigineer.

Mr. John Stocker is a Fresh- 
man at the Cranc Junior Col
lege, i n Engineering.

Mr. Anton Zickus is from 
Morton Junior College, learning 
the Commercial trieks of the 
Business world.

Mr. Bruno Žilvitis is a Fresh- 
man in the Pre-medic depart- 
ment of the Morton Junior 
College. »

At this šame meeting there 
were also several new appli- 
cations to membership in the 
L. S. A. A. considerod and ap- 
proved. Hence, at the December 
meeting vve shall again add to 
our list.

So, the L. S. A. A. Member
ship Drive was not merely 
imagination and words, there 
vvas actiin, and, desired results. 
The L. S. A. A. hope is that in 
the fu ture, persons, becoming 
eligible, vvill apply for member
ship and will do so through- 
out tlie ycar, ant not wait for 
“drives”.

— Sir Knight Errant.
Anyoue Second My Motion?

The correspondence of Ihe Cor- 
responding Sec’y. is all kept on 
file vvith the ręst of the associa- 
tion’s correspondence, documents, 
etc. I movė that the Editors also 
submit their correspondence to the 
L. S. A. A. file.

Hovv about it, Julius?
“Try and get it!”
Hovv about it, Frances?
“No, no, no, NO!’’

NEWS AND NONSENSE l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
More members, more nevvs!

more —
work? —
— to watch a certain dark-haircd 

misa smile that certain smile at
the tall Ado-nis who “toot svveet’’ 
gets that certain expression in his 
eyes vvhen he sees that certain 
smile, (both nevvly enrolled mem
bers).

— to hear ye Ed ask the “ba- 
e-kuh” to vvrite an article for the 
“corner” telling about his Baking 
Course (regretting that he chn’t 
preserve that “dee-lighet-ful ac-cent” 
in vvriting).

Maybe he preserves it in bak
ing? Secretary, vvill you please not- 
ify the Chairman of the Xmas 
Party to include the “baekuh” in 
the committee. Mayebee he vvill bake 
a cake for us?

VVhat’ll We Do?

Novv vve have tvvo VVilliams in the 
club.

Oh well, vve’ll continue calling 
our “Willie”, Bill, and vve’ll call 
oųr nevv man William, sometimes 
F. William.

And say, William, already one 
of the “eurious’’ ones has asked 
vvhat F. can possibly stand for and 
vvhy you don’t ūse that instead of 
your middle name!

WHAT vvas he gorina tell 
ABOUT HER!

'Magine, 'magine! at the lašt 
meeting one young miss told our 
PRESIDENT that he vvas “out of 
order”, — off the point in ąuestion!

Why doesn’t our little soldier-boy 
come to meetings, Leo ?

She’s Different

Lida, your name is ppetic, and 
more it is not ovvned by several 
others.

BLONDE brings TWO OFF1CERS 
to the L. S. A. A. meeting!

Can you beat that? Celia, a nevv 
meinber, comes dovvn to the meet
ing vvith TW0 OFFICERS, būt 
everything turned out kayo, there 
vvere no disturbances: the officers 
vvere only the L. S. A. A. Sec’y. and 
ye Ed., and not the raiding, here’s- 
a-tic'ket, blue-coat kind. Fooled? Yes 
no, Cecilia ?

HE —
Pluck me a rose-bud, my dearest! 
And būt blend its soul vvith thine. 
Touch thy soft lips vvhere it’s 

tend’rest,
And then 1 vvill seal it vvith mine. 
The beautiful bud’ll bloom prettiest, 
As it refleets thy beauty sublime;
VVhile its fragrance’ll be the purest, 
And as fresh, and as cool, as thine.

AND SHE —

Dry up! Shut up! Turn it off!
VVhat you vvant’s a lollypop.
If you vvant connubial bliss, 
Ūse no tactics such as this.
You make me siek vvith “thys” and 

“thines”;
I just can’t stand these teenish 

lines!
Get this straight: I take no trash, 
For “tvvo-as-one” means “good cold 

cash”.
— Irene Bielis

special juridical proteetion”.
The Lithuanian Government 

at the outset of the persecution, 
vvhen i! n—incom- 
plete Information, saw therein 
only the violation of tlie Minor
ities Trėaty of June. 28th 1919. 
Subseąuently, however, it be
came convinced that the Pol
ish Government was putting 
into execution a general plan 
directed against the existence 
itself of independent Lithuania.

In bringing these facts to the 
knowledge of the Council of the 
LeaKue of Nations, the Lithuanian 
Government has the honour to ask 
that its compaint by virtue of Article 
11 of the Covenant, may be insert- 
ed in the Agenda of the next sit- 
ting of the Council in order to re- 
establish the legal situation and to 
fix tlie responsibility ineurred by 
the Polish Government.

L. S. A. A. JOURNALIST IN
CHICAGO

Vladas Jurgelionis, a member 
of the L.S.A.A., came home to 
Chicago to spend the Thanks- 
giving holidays \vith his mo- 
ther. He is a student of Jour- 
nalism at the University of 
Illinois, at Urbana, and is 
Sports Keporter for the Ulini.

He štili remembers the L.S. 
A.A. and is dūly interested and 
said that he is looking forvvard 
toz seeing us all at the Xma:; 
Party, vvhen he shall again re
turn for a little stay at home. 
He is the šame “Vee Jay” that 
he was vvhen vve used to see 
him at our meetings, only more 
collegiate and has more of that 
certain sophistication and more 
polish, of course.
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A A
ELBIETA DEGUTAITft
po vyrų Meistininkienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 27 dieną, 8:10 valan
dą ryto, 1927 m., sulaukus, 48 
metų amžiaus, gimus Mariam- 
polės apskričio, Gudelių para- 
Eijos, Babalšnių kaimo, Ameri- 

o išgyveno 28 metus, paliko 
dideliame nuliudime brolius, 
pusbrolius ir gimines. Laido
tuvėms rūpinasi F. Zajauskas. 
Tel. Cicero 147. Kūnas pašar
votas, randasi 1410 S. 49 Ct., 
Cicero. 111.

Laidotuvės Įvyks Seredoj, 
lapkričio 30 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš Eudeikio kopyčios Į šv. 
Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekmne.
Broliai, Pusbroliai ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

A ± A
JONAS ŠIAULYS

Persiskyrė su šiuų pasauliu 
Lapkričio 26 dieną, 9:30 valan
dą vakare, 1927 m., sulaukęs 
33 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Gaurės valsčiui, Eiman
tų kaime, Tauragės apskrityj, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Eugeniją po tėvu Jonušai
tė, sūnų Joną 11 metų, tris 
dukteris Juozafa 9 metų, Bro- 
nisla’-ą 4 metų, Eleonarą 2 
metų, motiną, patėvį, seserį 
Oną ir švogerį Gazauską, brolį 
ir brolienę • Šiaulius — 2 dėdes, 
3 pusbrolius ir daugiau gimi
nių. Kūnas pašarvotas, ran-
dasi 903 W. 35th St.

laidotuvės įvyks Seredoj, 
Lapkričio 30 dieną, 8 vai. ry
to iš namų į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę ilekame,
Moteris, Vaikai, Motina, 
Sesuo, Broliai ir kiti 
Giminės. /

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Badžius, Tel. Canal 
6174.

A * A I
| FRANCIŠKUS

!
 STRIPEIKA |

Persiskyrė su šiuo pa- k 
šauliu Lapkričio 27 dieną,

I 12:00 valandą naktį, 1927 B 
m., sulaukęs 51 metų am
žiaus, gimęs Šiaulių ap- || 
skričio, Žagarės parapijos, m 
Ringių kaimo, Amerikoj 0 
išgyveno 24 metus, paliko 

t dideliome nuliudime mo
terį, dievą, 3 dukteris, Ma- 
ryore King, Stanislavą B 

Stanley ir Eleną, brolį Jo
ną, o Lietuvoj brolį Domi- a 

i ninką ir 2 seseri, Jievą ir rf I Oną. Kūnas pašarvotas, 
I randasi 5 N. 25 Avė. Bell- 
i wood, III.

Laidotuvės įvyks Ket-
I verge, Gruodžio 1 dieną, 9 -,t I vai. ryto iš namų į M t. ; I Carmel, Melrose Park, III.I parapijos bažnyčią, kurio- I je atsibus • gedulingos pa- 
| maldos už velionio sielą, 
I o iš ten bus nulydėtas į į 

Mt. Carmel kapines.
Visi A. A. Pranciškaus 

I Stripeikos gimines, drau
gai ir pažįstami esat nuo-

I širdžiai kviečiami daly
vauti ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir at- 
siveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys, Bro
lis, žentai ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis tel. Yards 1741

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
jra naudingo*.

Užmuštas auto 
mobilio

Iš Birutes

Bellewood
Mirė Pranciškus Stripeika 

sekmadienyje, lapkričio 27 die
ną, 51 metų sulaukęs. Iš Lietu
ves velionis paėjo iš Žagarės 
parapijos, Šiaulių apskrities. 
Gyveno kokią 20 metų Melrose 
Parke ir buvo čia biznyje. Vi
suomet atsiliepdavo^ 
kreipiamasi būdavo 
reikalais.

Velionis Stripeika 
dukteris ir brolį Amerikoje.

Kūnas pašarvotas adresu 5 
North 25-1 h avė., Bel|wood, 
111. Laidotuvėmis rūpinasi pp. 
Eudeikių laidotuvių įstaiga. 
Laidotuvės bus ketvirtadienyje, 
gruodžio 1 dieną, 9 vai. ryte, 
iš Mt. Carmel bažnyčios į Mt. 
Carmel kapines. — Report.

Gulėjusį gatvėj be sąmonės 
Petrą Teresį užgavo automo
bilis, kurį operavo Ray A. Pa- 
ge, 741 Oak,wood avė., nuo ko 
užgautasis mirė. Petras Teres 
gyveno 4242 So. Artesian avė.

Išsyk policija mane, kad ban
ditai apsvaiginę Teresį ir pali
kę jį gatvėje. Vėliaus betgi, iš- 
klausinejus, mirusiojo brolį ir 

•(kaimyną Lipskj, policija pasi-

kai į jį 
lietuvystės

paliko tris

Vabalas, 
dieną, 

tapo

PADĖKAVONĖ
A. Tamošius 
mirė Spalio 29 
m. ir palaidotas

1, o dabar 
Kazimiero 
nutilęs

A. 
kuris 
1927 
Lapkričio 
švento Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutini patarna
vimą ir palydėjo jį j tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalininąą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Martinkui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sie
lą; dėkavojame graboriui Eu- 
deikiui, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į anižinastį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavoja
me draugams, giminėms, vi
siems pažįstamiems ir grab- 
neŠiams ir pagalios dėkavoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau mu
sų mylimas Tėveli sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

KAZIMIERAS KABULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 28 dieną, 3:00 valan
dą ryte, 1927 m., sulaukęs 57 
metų amžiaus, gimęs Lietuvo
je, Rūtinių kaime, Vaškų pa
rapijos, Pasvalio apskričio; 
Amerikoj išgyveno 25 metus, 
paliko dideliame nuliudime 
moterį Levanorą, du sūnūs: 
Andrių ir Kazimierą, dvi duk
terys: Oną ir Domicėlę — visi 
gyvena Amerikoje. Kūnas pa
šarvotas. randasi 1314 N. 21 
Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Laparičio 30 dieną, 10 vai. ry
te iš namų į Mount Carmel 
italų bažnyčią, kurioje atsibus 
gėduingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Mount Carinei kapines.

Visi A. A. Kazimiero Kabu
lio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinj patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
niona, Sanai ir Dukterys.

liko tos nuomonės, kad užmuš
tasis buvo apalpęs.

Kokia nauda iš
(Feljetonėlis)

Mes, komunistai, esame 
nės tokie jau, kaip ir kiti: mes 
valgom, geriam ir kai kada 
miegam. Todėl tat mums rei
kia ir pinigų. Pinigai šiandien 
svarbią rolę lošia. Jei mes ne
turėtumėm pinigų, jei nebūtų 
iš ko kolektuoti, tai butų visi 
musų iždai tušti. Tuomet ne

įtik musų piktiems keiksmams 
A ! ant, nepatinkamų ypatų nebūtų 

; vietos, bet... bet ir... mes patys

z mo

• užverstumem kojas aukštin.
Taigi kokia nauda iš tų, ku

rie pinigų neturi? Teisybė, yra 
daug darbininkų šioje aukso 
šalyje bedarbių, kurie netyri 
nei namų, nei drabužių, į penk
tą dieną tik šiaip taip pavalgo, 
ir tai, jei randa išmatose, ke 
nuošė. Tai, žinoma, tokio žmo 

Įgaus liukis.
Ana, laikraščiai rašo, kad 

viename mieste susimetė iš 20( 
! bedarbių kolionija ir apsigyve
no surpaipėse, ir tol jie džiau
gėsi savo gyvenimu, kol surpai- 

i pių savininkas nepatyrė, kad 
jie pinigų neturi. Arba vėl tū
las bedarbis vienoje Chicagos 

| įstaigoje (kuri garsinosi moky
kla esant ir kad primokanti 
tiems, kurie neturi darbo) pa
sisakė tos mokyklos vedėjui, 
kad jis pinigų neturi, ir jo ne- 

i priėmė mokyklon. Kitas vėl 
' įvykis buvo toks: pilietis pa- 
I siuntė plytą ir akmenį valgyk
los langam Plyta apsistojo vi-

Ir vėl “Birutė!”
Taip, ateinantį sekmadienį, 

būtent 4 dieną gruodžio, Lietu
vių Auditorijoje punktuališkai 
7:30 vai. vakare “Birutė” pra
dės vaidinti St. Šimkaus dviejų 
aktų tragediją “čigonai” ir po 
šio įdomaus muzikalio kurinio 
koncertinoje formoje bus išpil
dytas antras aktas operos “Ai
da”. Šiuo du veikalu stovi prie
šakyje kaipo žibintu, kurių 
muzikališkoji vietinė “Birutės” 
publika ateis į minėtą Audito
riją pažiūrėti, paklausyti ir 
pasigėrėti; pagyventi kartu su 
birutiečiais, kai jie, vadovauja
mi komp. St. Šimkaus, bandys 
šviesti ir skleisti spindulius 
musų tarpe.

Kas ima dalyvumą?
Tragedijoje “čigonai” vado

vaujančias roles užima šie mu
sų vietiniai artistai mylėtojai- 
jos, būtent: p-lė Ona Vilkiutė. 
Ji, nors ir dalyvavo jau ne kar
tą pereituose “Birutes“ kon
certuose, tečiaus šiame koncer
te ji turi svarbią Eros rolę, kur 
yra gera proga artistei pasiro
dyti. Taigi bus įdomu ją pa
matyti šioje čigonės rolėje.

'Poliaus, dalyvauja Adele 
I^ukutienė, gera vaidintoja, Po
vilas Stogis ir Juozas Uktve- 
ris.

nelauksiu.
Pravėriau biskį duris, ogi vėl 

panašiai tas pats biesas, kaip 
pas dentistą. Tik šitas pasi
guldęs kniūpsčią. Pirštais nu
garą pabarškina, pabarškina ir 
klauso, tartum norėtų žinoti, 
ar yra kas viduje, ar tuščia. 
Mat, kai pabarškini, jei viduje 
yra kas, tai ir atsiliepia: 
“Come įn”. Bet čia pasirodę 
kas kita.

Daktaras pasistatė žmogų ir 
dabai pamokslą rėžti: girdi, 
tamstos inkstai sugedę, turi 
liautis gėręs “ombriu”, o ger
ti daugiau vandens, nes kitaip 
tamstai bus kaput. Tai reiškia, 
išekzaminavo.

Bet kaip ten nebūtų, vienok 
kai netingi šen ten palandžioti, 
tai vis ko nors pasimokini, 
nors ir sakoma, kad durnas gi
mei, gi žioplas mirsi. Ale vis
ti k kartais būva linksma, kai 
pamatai už save žioplesnį.

r PuStapėdis.

Rugštamai Viduriuose

Prisirašiai?

“Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

«_____________ J
Vietoje sodo? nuo dabar pra- 

dėkit vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose

“Aidos” antro akto solistės 
bus Julė Gapšis ir O. Vilkiutė, 
su merginų ir vyrų choru.

Po šio įdomaus vaidinimo 
bus norintiems šokti ir orkes
trą musų Sarpaliaus. Taigi re
gis visiiems yra būtina nueiti 
i ši “Birutės” vakarą. Be abe
jonės, mes ten ir busime visi.

— D. M.

Tūkstančiai žmonių gauna dabar čekius už iš
mokėtus Kalėdų Kliubus (Christmas Savings Club) 
bėgančių metų, ir vienkart prisirašo prie ateinan
čių metų Kalėdų Kliubo, įmokėdami prisiraįant 
savaitinę mokestį. Tas jiems užtikrins linksmas 
Kalėdas ir ateinančiais metais.

Yra aštuonios klasės Kalėdų Kliubų, mokamų 
kas savaitę per 50 savaičių sekančiai:

Po 25c., 50c., $1.00, $2.00, $3.00, $5.00 ir $20.00, 
kurie sudaro sekančias sumas: $12.50, $25.00, $50.00, 
$100, $150, $250, $500 ir $1000.

Mat kaip lengva bėgyje 50 savaičių sutaupint 
tokią sumą pinigų, kokią išgalė išneša!

Ar jau prisirašei prie ateinančių metų Kalėdų 
Kliubo? Jeigu ne, tai ateik ir tuojaus prisirašyk.

x A

Už taupinamus pinigus mes mokame 3'/ į me-
tus.

fe

UNIVERSAL 
STATE BANK
3252 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILLINOIS.

i duje, tūlo kito piliečio lėkštėje. 
------------Tas pilietis, nebaigęs valgyti, 
__ išėjo. Bet ir pasiuntęs plytą 

| pilietis nieko negavo. Jis norė
jo,, kad jį už tą blogdarystę po- 
' licijd belangėn žiemai patupdy
tų. Ir nors tas pilietis ėjo to- 
■ lin nuo lango vėžio greitumu, 
vienok policija neįstengė jo pa- 

į vyti. O kodėl? Gi todėl, kad 
j jis pinigų neturėjo.
j Mes neabejojame, kad tokie 
darbininkai butų geriausi revo-

i liucionieriai. Užtektų tik su
švilpti, ir kur nors kame nors 

• jie sukeltų mažiukių revoliuci- 
jukių. Komunistams — ge
riausia armija. Bet mes, ko
munistai, jų nepaisome. Kodėl? 

Kokia nauda mums iš jų? 
Mums reikia tokių, kurie au
kautų. Musų fondai tušti, o 
iš biednų nieko neišgausi, nei 
jie musų literatūrą pirks, nei 
skaitys.

Tokiais darbininkais, kurie 
dėl neturto negali būti komu
nistai, lai rūpinasi socialistai ir 
kiti, kurie neturi tiek daug tų 
fondų. Mes gi esame perdaug 
užimti Rusijos komisarų reika
lais. Gvaizdikas.

Apsirikau
Matote, kai žmogus netingi 

visur landžioti, tai kartais pa
taikai visai nežinomon vieton. 
Nesenai, vieną vakarą, nežinau 
nei pats kaip, pakliuvau į vie
no dentisto ofi'šą, kuris randa
si ant Bridgeporto. O aš, mat, 
savo gyvenime dar tokiose vie
tose nesu buvęs. Taigi, kaip 
pamatysite, ir sulošiau kvailo 
grynoriaus rolę. Ir štai kaip 
tai atsitiko.

Įeinu ofisan, matau, žmogų 
kresle aukštielninką pasigul
dęs ir užsigulęs kiša jam rep
les į burną. Na, ir pamaniau: 
tai tąs žmogus pasigavo kokį 
pletkininką ir nori jam iš
traukti liežuvį. Aš, nieko ne
laukdamas, ir sušukau:

— Tamsta, nebūk inkvizito
rius, dėl menkų pletkų nori iš-j 
traukti žmogui liežuvį

Jis, atsisukęs manep, atker-: 
ta: !

— Tur būt esi truputį pa
kvaišęs. Juk matai, kad ne 
liežuvį, bet sukirmijusį dantį 
ištrauksiu, o jo, vieton įdėsiu 
kitą, kuris žmogui bus naudin-
gas.'

Ir aš, susisarmitijęs, išėjau 
lauk. Perėjęs skersai Olstritį 
ir lipu trepais į kitą namą. Už
lipau. žiuriu: ant durų užra
šyta “Daktaras”. Ali right, ei
siu vidun. Įeinu, o žmonių vi
sa eilė prisėdusi. Pamislijau, 
kad laukiate, tai laukite, o aš

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 huosą 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. r‘Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillins nuo 1875.

WENNERSTEN’S
'idohcmianTTppo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU

KAIP ŠITIE 4 
NE/ NEI VIENO

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.L "----

I

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

9809—J. žasaičiui 
9814—J. Kausiui 

23080—N. Blėdžiui

Pinigus gavos
9829—M. Penkauskaitei 

23079—J. Mingelienei 
56257—Onai žemkauskienei

23739—V. Gotšelienei
9851—J. Jencevičiui
9835—J. žemaičiui

22664—O. Nickuvienei 
13125—K. Vasilienei
9850—K. Kopliauskui 

13126—U. Vaicekauskienei
9859—A. Dovidaitienei 
9858—S. Syngailienei 
9855—P. Kaustekliui 

23749—A. Maskvitis
9862—E. Rudienei 

23090—J. Masidunskiui
9881—J. Radveikienei 

13105—K. Kiverienei
9777—A. Karzauskaitei 

23081—L. Šidlauskienei
9832—D. šaukštienei 

23084—P. Dirmantienei 
23757—K. Balsevičiui 
23759 S. žiurienei 
13132—M. Stefankevičienei
9866—E. Draugelienei 
9880—O. Kiupelienei 
9735—J. Sugintu i 

24798—S. Vasileuskaitei 
13110—M. Kubilskienei
9785—A. J. Kinderiui 
9799—M. Jankauskienei 
9812—O. Labakojytei 
9806—M. Pečiulienei

9842.—D. Samoškienei 
9854—O. Murkevičienei
9856— A. Brunevičienei
9857— J. Stuparytei 

23742—D. Gedrimienei 
23744—J. Sapagaitei 
23747—1. Pockienei 
23748—U. Šerienei 
23754—K. Kairienei 
56258 K. Stravinskui
9873—M. Petrauskaitei 
9879—J. šileikui

23092—J. Aputienei 
13115 O. Kamicaitienei 
9786—J. Pajuodžiui 
9822—J. Pajuodžiui 
9802—M. Kasperavičiui 
9830—P. Bilaitienei 
9838—A. Žukauskui 
9839M. Žukauskui 
9837—U. Kadelskienei 
9847—D. Jakaitienei 
9849—K. Vastartui

23758—A. Druliai 
56259—J. Kaulakienei 
56260—E. Visbarienei
9867— J. Akilaičiui
9868— J. Strauliui 

23095—L. Žiogui
9865—J. Draugeliui 
9878—J; Telešiai
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Paskaita

Atminkite, kad ketvirtadieny
je, gruodžio 1 dieną, bus pa
skaita p. Kacenelenbogen temo
je “Lietuva ir jos ateitis.” Tai 
yra tema, kini privalo kiekvie
ną musu sudomėti, o p. Kace
nelenbogen yra lektorius, su 
kurio išvadžiojimais tenka skai
tytis. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Vieta Lietuvių Auditorijoje 
mažojoje svetainėje. Įžanga 25 
centai y patai. — Reporteris.

— Well -— pareiškiau — ne 
mano biznis. Bet jeigu biznie
riai nesilaiko obalsio “savas 
pas savą”, tai ir kostumeriai 
turi teisės ne labai • paisyti to 
obalsio.

— Ale ką padarysi? Mat, 
mes, lietuviai tarp žydų gimę, 
tarp žydų augę, tai mums at
rodo žydas, kaip savas. O dar 
Amerikoje yra tokia mada: 
kur pigiau gauni, ten ir pirk, 
nėra ko klausti pas ką perki, 
išskyrus fašistus, nes tie pauk
ščiai yra jau bjauriausi ir už 
čigonus. •

Jie, mat, vaduojasi tokiu 
irotu, kad lietuvis lietuvį gali 
pakarti, kailį nulupti, jei tik 
.as yra demokratijos šalinin
kas. Pustapėdis.

Bridgeportas
Jaunosios Birutės vakaras ne

įvyko. — Bus Liet. Audito
rijoje.

Pereitų sekmadienį turėjo 
ivvkti Jaunosios Birutės kon
certas — sezono atidarymo 
vakaras. Susirinko vaikučiai — 
programo dalyviai, — o jų bu
vo apstus būrelis. Atvažiavo ir 
svečiai dalyiai. Pradėjo rinktis 
ir publika. Bet svetainė šalta, 
n. jauki. Nejauku nė publikai, 
nū programa dalyviams. Publi
ka dar, kailiniais apsivilkusi 
gal ir galėtų kęsti, bet vaiku
čiams reikia nusirėdyti, — o 
čia šalta. Pianas irgi “šalti pa
gavęs” — balsų neišduoda ir 
koncertuoti griežtai atsisako.

Atsiliepkite!
Mirė Aleksandras Maukus, 

kuris buvo sužeistas automobi- 
’iaus lapkričio 23 d. Kur jis 
gyveno nežinia. Jo brolis, 
Vntanas Mankus, gyvena Chi- 
•agoje, bet nežinoma jo adre
so. Pats užmuštojo brolis arba 
kas jį pažįstate, atsiliei>kite. 
Kreipkitės į pp. Eudeikių laido
tuvių įstaigą, 4605 So. tlermi- 
;age avenue.

Nelaimingas Aleksandras 
Vlankus patiko mirtį 63-čioje 
gatvėje, arti Lakewood avė. 
Girdėti, kad jis yra buvęs biz- 
lyje, turėjęs bučernę.

— Reporteris.

Roseland

Komitetas susirinko ir gal
voja ką daryli. Ir viską ap
svarstęs, komitetas nutarė va
karų atšaukti. Atšaukti, kad 
galima butų surengti vakarą 
tinkamesnėj ir jaukesnėj sve
tainėje.

Taigi vakaras neįvyko. O 
buvo priruoštas labai geras 
programas, — viso virš 20 nu
merių ir visi geri. O buvo dar 
ir svečių dalyvių, kurie daly
vauja musų geriausiuose kon
certuose. Taigi koncertas butų 
buvęs tikrai šaunus. P. Sarpa- 
lins daug darbo padėjo iki pri
ruošė tokį gerą programa, ku
rio velia kiekvienam užgirsti, 
ypač už tokią mažų įžangų — 
tik 50c.

Bet visi tų koncertų dar ga
lės užgirsti. Visas šio vakaro 
programas bus išyildytas se
kamame Jaunosios Birutės va
kare, kuris bus gal už poros 
savaičių Lietuvių Auditorijoj. 
Kas turėjo gi bilelus šiam 
vakarui, jie liks ir ateinan
čiam. Koncerto diena bus pa
skelbta vėliau. — Buvęs.

Dar apie LSM. Ratelio vaka
rų ir maskvinių šmeižikų 
prasimanytas “jungtuves”

Savas pas savą
Aną dieną patikau ant 01- 

st ričio vieną pažįstamą, kuris 
nešė raudoje didelį siutkeisį.

-Na, ką — sakau — bene 
mufiniesi jau?

-No, ne — girdi — renku 
orderius, kalendoriams.

-Na, tai tu dabar prisišovė
luosi pinigų iš lietuvių biznie
rių.

O jis man ir aiškina:
—Tegul juos devyni: pas ku

rį tik užsuksi, vis sakosi pada
vęs orderį žydui, nes žydas 
girdi, pigiau padarąs, negu lie
tuvis.

Kaip tai? Reiškia jau ne 
savas pas savą?

Tai matai, kad ne. Bet aš 
vis, eidamas per duris galvoju: 
jeigu jums žydas pigiau kalen
dorius padaro, tai man žydas 
pigiau padaro čeverikus, panče- 
kas ir kitokias visokias reikme- 
nes, o jus savo šeofą pardavi
nėk i L žydams, nes aš žinau, kad 
žydai tik lenda kad ką parda
vus, gi kai jiems reikia pirkti, 
tuomet jie eina savas pas sa
vą; gi jeigu lietuvis lietuviui 
negali nieko parduoti, tai ko
kiems galams dar pas jį eiti?

— Na, klausiu, tai kodėl 
tamsta negali parduoti taip pi
giai, kaip žydas? •

— Galiu — sako — bet jie 
tokių pigių iš manęs neima, 
kaip iš žydo.

Vietos Maskvos sandvičių 
naumotojų klapčiukai susirgo 
baisia pavydo liga, kad LSM. 
batelis turėjęs labai sėkmingą 
(spalių 23 d.) vakarą, kuomet 
✓aidinęs Zolpis dramą “Du 
Broliu”. Mat, Batelis sutraukęs 
yana didelę ir įvairią publikų, 
otrioje figūravęs net vietos ka- 
alikų kunigas, asmenyje Baš
insko. Iš los priežasties žli
biesiems maskvinių davatkų 
anatikams įstrigęs jų rėksmin
gose gerklėse didelis kaulas, 
r jie, nieko kito neišgalvodami 
aimanė iš kun. Paškausko pa
sidaryti sau įrankį rateliečiams 
:ašmeižti. Tos mentukutės 
(kun. apsilankymo) priežasties 
lėliai jie savo Olstryčio šlam
štelio nr. 263 laidoje užtraukė 
gadzinkinę tiradų, kad ve, žin
okite žmonės, Liet. Scenos 

Vlylėtojų Batelis su kun. Paš
ėliškų, na ir, žinoma, su vi
sa katalikų parapija bei tiky- 
)a “jungtuves padarė!”

“Baisus atradimas”, ar ne? 
Veik lyginas “švento tėvo Lo
tino tezini.”

Tokius kvailus dalykus gali 
ilinrpti tiktai žioplo l>urnevi- 
?iaus dar voplesnb “učenikai”, 
kurie jokios logikos nei sveiko 
moto neturi, kaip ir patsai jų 
‘uči telis**. Tai viena.

Dabar panagrinėkime, kas 
jfi jau ten tokio blogo buvo, 
:eigu kunigas apsilankė į vaka- 
a. štai faktai: trūkstant svei 
ainėje kėdžių, Batelis kreipė- 
;i prie vietos kun. Paškausko, 
kad tasis paskolintų porų šim
tų kėdžių. Kun. mielai tatai su
keikė su ta išlyga, kad jojo 
(kun.) svetainėje busiantį va
karų pagarsintų. Su tuom su
tikta ir tatai, paprasčiausias 
etikos dėsniais einant, padary
ta. Na, ir kas ten tokio?

O kad kun. Paškauskas, kaip 
»;ana rimtas ir bešalis dvasinin
kas, buvo tiek mandagus ir 
Ratelio vakarų užsakė iš arabo- 
no savoje bažnyčioje, lai tame 
irgi nieko naujo. Tatai dary
davo visuomet ir kun. Paškaus- 
<o pirmtakunas, kun. Lapelis. 
Argi iš to komunžiopliai išve
da “jungtuves” su parapija? 
Tad kiek kartų Ratelis jau 
butų su vietos parapija “že- 
ninęsis?!” Bet... šniokščia “Vil
nies” pliurplys, “kun. net ir 

vakarą atsilankė!” Žinoma, o 
<eilei ne? Juk ten buvo ne vie
nas ir jo parapijiečių.

Be to, Ratelis visuomet dir
bo ir dirba rimta scenos mi2>- v
no darbą, kuriuo negali drovė
tis nei inteligentingas dvasinin
kas, nežiūrint to, kad ir tų pa
tį vakarų statytoji p. Zolpio 
drama “Du Broliu” yra pažan
gus veikalas, savo pamatinę 
mintį nutiesiąs prie šviesos: 
jame vaizduojama nekultūrin
goji musų žmonių buitis, ve
danti prie tamsos, ištvirkimo ir 
net kriminalių nusikaltimų, 
žinoma, nėra jame (veikale) 
tokių tuščių, naivių ir kvailų, 
“a la” komunistinių šukavimų 
prie neį vyk i narnos (ypač čia, 
Amerikoj) rrrrrrrevollliucijos, 
kuria jų vaidinami neva veika
lai perdėm pertekę, o vien leng
voje formoje skiepijanti žmo
nių sąmonei! tobulėjimo idėja. 
Tatai visiems yra sveika ir 
rimtai protaujantiems žmo
nėms tinka. Ne bet ko 'tad ir 
kun. Paškauskas, matomai, at
silankė ir viso minimo veika
lo žiurėjo, juomi, turbūt, gė
rėjosi, nes ir aplodismentų ne
sigailėjo. Už tatai kun. reikėtų 
tiktai pagirti kai po z protaujantį 
ir kultūringų inteligentą, ne
atsižvelgiant į jojo profesiją.

Antra vertus, garbė ir pa
tiems rateliečiams, kad jie, kai
no uolus, seni ir prityrę scenos 
meno mėgėjai, sugeba parinkti 
tokius veikalus — švarius ir 
įdomius — pastatyti, kurių ne
sidrovi net kunigai žiūrėti! 
Bolševikučių vakaruose bei pa- 
rengimuosna, be abejo, kuni
gai negali lankytis, nes jie 
nieko rimto ir moralio neper- 
stato. Tuom tarpu gi LSM. 
Ratelis rūpinas rimto scenos 
meno darbu ir kvailos propa
gandos nievarinėja.

Bet grįškime dar prie kun. 
Paškausko kapitalio prieš “il- 
nies” peckelio “prasikaltimo,” 
būtent užsakymo bažnyčioje 
Ratelio vakaro, ir p. Grebelio 
dar baisesnės “nuodėmės” — 
paskelbimo p. Vaičkaus vakaro 
pas kun. Paškauskų.

Kad kalbam asai kun. užsa
kė. ir dėl ko jis tatai darė—tai 
jau visiems žinoma iš aukščiau 
paduotų faktų; bet čia norėtų
si komunistų “pisorėlio” pa
klausti vienas dalykas, būtent: 
ar jis savo prote neturi net 
tiek supratimo, kad bažnyčią 
lankantieji žmonės neprivalg 
žinoti, kur pažangieji ką ren
gia ir vaidina? Ar tie žmonės 
neturi teisės gėrėtis meno ku
riniais? Ar jie be sielos, be 
jausmų? Jeigu taip, tai jis 
pats eina atgal primityvišku- 
man, tuom pačiu tarpu užsi
miršdamas, jog ir jiš pats ne 
iš kur kitur—ne iš Lenino tre
čiojo dangaus — teiškrito, o 
tiktai iš tų pačių parapijiečių 
(arba iš kitų, kokis skirtu
mas?) paeina.

šmeištas yra, kad p. Grabelis 
vieniems tik pranešęs apie 
busiantį pas kun. vakarą, o 
kitiems, neva “grigaitiniams” 
(sic!) prisimygęs, t. y. prie
vole liepęs ten būti. P. Grebe
lis visiems lygiai perskaitė 
Vaičkaus vakaro plakatų ir vi
siems lygiai pakartotinai pa
sakė, kad jeigu kam laikas lai
duos (pavelys) — galite nueiti, 
tiek (ir daugiaus nieko) jis 
tepasakė ir rašantysis šiuos 
žodžius gerai girdėjo, kaip ly
giai taip girdėjo ir visi kiti, be 
maskvinių “čapkų” ant ausų 
žmoųės — publika.

Taigi patartina p. Plungės 
Juozui pasiųsti savo plungišką 
kaliausią atgal į “krajų”, ker
džiui dėvėti, o ne į Strumilos 
svetainę jaja užsimovus eiti, 
tuomet geriaus girdės ir žmo
nių nešmeiš.

—Tiesos Mylėtojas.

PRANEŠIMAI
Birutes choro dainų pamokos j vyks 

šį vakarą Lietuvių Auditorijoj, ant 
scenos 8 vai. Dainininkai visi bukit 
laiku. Birutė.

Susivienijimas Lietuvių Draugijų 
ir Kiubu Bridgeporte laikys mėnesi
nį susirinkimą, Antradienyj, Lapkri
čio 29 dieną, 8-tą vai. vak.. Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St. šiuomi yra kviečiami 
draugijų valdybos ir atstovai būtinai 
atsilankyti, nes yra naujų reikalų 
aptarti, taipgi išgirsite raportą iš 
buvusio koncerto. P. K. nuta. rast.

Graboriai ' Lietuviai Advokatai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. *

3307 Auburn 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais 
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

Akių Gydytojai

ir

Lietuviai Daktarai įvairus Gydytojai

S. D. LAGHAVICZ
DR. G. SERNER

LIETUVIS

i A. L DAVIDONIS, M. D.
ir DR. J. A; GOODHART

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwa.od 5107

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9iki 12, 1 iki 3 dienų ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

Ofisas •
South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

4729

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W 23rd PI.
Chilago. III. •

Patarnauja lAidotuvė- 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau- Į 
kti, o mano darbu bu« j 
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

1 Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

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

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

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

■___________ t--------- -----------------------

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Bouievnrd 6488

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

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

Cor. Rockwell St.
CHICAGO, ILL.J. F. BADŽIUS

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: . ................. _________ _
668 W. 18th Street svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

Tel. Canal 6174 mo> skaudamą akių karštį, atitaiso 
a w i t..1 ^re’vas akis, nuima kataraktą, atitai-3238 S. Halsted St. so trumparegystę ir toliregystę. Pri-

I ei. Boulevard 4063 rengia teisingai akinius. Visuose at- 
” 1 sutikimuose egzaminavimas daromas

su elektra, parodančia mažiausias.
! klaidas. Specialė atyda atkreipiama Į
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10, - ------------------------- -- ------- ------

’ iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.------------------------------ - ------- ----------
4,12 Ituttaskas, M. D.

________ _____ 4442 South VVestern Avenue
Tel. Lafayette 4146 

--------------------------------------------------y ai a n d d s
Jei abejoji apie savo akis, eik pas j nao 9 iki 11 y. ryto
Dr. A. R. BLEMENTHAL nu° 6 9 vaL vak'

OPTOMETRIST

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,

I Off. Yards 3557, Res. Ilemlock 1385
IDR. JONAS MOCKUS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, 111.

CLASSIFiED
Educational

Mokyklos

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avc. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 .Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 ir 8094 
SKYRIUS

Auburn Avė., Tel. Blvd. 32013201

Lietuviai Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborii St., Room 1111 
Telefonas Centrai 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulęyard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

' Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

190

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
North State St., Room 1012 

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

Bridgepdrto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.; Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 dubos) 

Telef. Boulevard 2800 
Namų Telefonas Republic 9723

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Telefonas Pullman 6377

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

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

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

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Miscellaneous
Įvairus

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

; DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
l Telefonas Boulevard 7820

! Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

i Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popiera, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČION1S, Sav.

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

j Office Boulevard 7042-
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

STOGDENGYSTI?
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFI^G CO. I 
3411-1-3 Ogden Avė., 1 

Phone Lavvndale 0114

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

A K U Š E R K A
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
Stale Bank .... 

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

Lietuviai Daktarai
Phono Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

ryto
Avė.

DU, A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Res. 6600 South Artesian Avenue .
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORISl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street

Chicago, III

. 24 Mėnesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą olselio kaina.
, J. KLEIN and CO.

4548 Cottage Grove
Tel. Drexel 3407 t

Telephone Hemlock 00G6
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

KAM turit šalti Šią žiemą, men 
! įvesime namų apšildymą be jokio 
i Įmokčjimo ir į 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu ąpšildymas. Apskaitliavi- 

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

RUBIN BROS
Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KAL1SZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

M.l

Tel Lafayette 8705—87«0
Chicago

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Te?. Drcxel 91 n 

DR. A. A. ROTI! 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

o

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loornis Street 
kampas 18th St. ir BĮ ve Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedant elektrom dra- 
tųs, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not tnc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

IVESKIT elektrą Į savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

PLUMBINGAS ir namų ap
šildymas. Nereik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

RIDGE PLUMBING CO.
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Wood St.

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

GYDO

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

• REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

LIETUVIAI, kam jums šalti šią 
žiemą. Kuomet lik biskį įmokėjus 
mes atvesime į jums painų apšil
dymą, kilus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą pluin- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING and 

PPLY CO., 5201 \V. 
Berkshire 1321.(irand

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik- 
1 ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo- 
i ti kur nors mieste. "Taisome, over- 
■ hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 

į šį skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

STOGŲ dengimui materiolas, rau
domis ir žalius, slate dengtas, vi- 

. nys ir cementas, $2 voleliui, balta 
' maliava, $1.75 galionui. 2553 W.
Madison St. Tel. Seeley 6065.

(Contmued on puge 6)
1
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CLASSIFIED A D V ERTISEMENTS1
Miscellaneous

Įvairus
Financial

Finansai-Paskolos
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai____
Business Chances

Darda Ginui Bizniai

(Continued from paąe 7)
PLUMBINGO materiolas visokios 

rųšies, naujas ir vartota^, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

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

tuos bargenus 
TRAYSER STORAGE CO.

x . 1538 W. Chicago Avė. atdaraKNYGVEDYSTĖS \r apskaitliavi- * . s
ino mokinama privatiškai uniyersite- vakarais.
tą baigusios instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Van Buren 2130

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

Personai
Asmenų Ieško

perkami:

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.*

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 

už 2’/2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 VV. Division st.

Tel. Arinitage 1199. 
--------------------------------------------------t-------------------------

PATENTAI
FRANK J. SCHRAĘDER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.

Vakarais pagal sutartį.,
TIKTAI "$5“PILNA’ 

EGZAMINACIJA, $5 
Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano pilnas išegzamina- j 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums i 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums | 
skauda, bet pats pasakys po galutino1 
išegzaminavimo — kas jums yra.
DR. C. C. SINGLEY ( 

20 VV. Jackson Blv., 
netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Iš

Išpardavimas
Bargenai

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai

$800 grojiklis pianas, 100 ro-
lelių ir cabinet, ........................  $150

$700 grojiklis pianas, gražus, $80 
Baby Grand pianas, visai nau

jas, ..... *......................................  $225
Visokių Victrolų

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

I ARSIDUODA grosernė arti dirb- 
tuvių lietuvių ir svetimtaučių apgy- 
ventoj amelinkej. Parduosiu už tei
singą pasiulime. Priežastis, einu į ki
tą biznį. 3832 So. Lowe Avė.

IŠPARDAVIMAS
I JOYCE STORAGE

Frieze parlo'r setas .......... $79.50
Mohair parlor setas .......... $62.00

i Walnut miegruimio setas $45.00
Walnut valg. kamb. setas $45.00 

Į Šešių tūbų, vieno dial radios su 
gražiais riešuto medžio consoles 

; $69.50.
500 importuotų apskritų kaurų 

$5.25.
t DAUGELIS KITŲ BARGENŲ

MATYKĮT MUS PIRMIAUSIA
WAREHOUSE FURNITURE 

615(1—58 Cottage Grovje
Galit mus matyti dienoniis, vaka

rais arba nedėlioj.

BARGENAS už cash. Parduosime I 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 

•$5 šmotų mahogany. setui, rankomis iš- 
Upright pianai, gerų išdirbimų, $20 drožinėti f rėmai, kainavo $350 už 

1^ firha 10% $100« Didelis 7 šmotų riešuto medžio, ibniOKejinia.ib d.iud iv /o jjainavo $135 už $55j 4 8motų riešu. 
pigiau uz cash tinis miegruimio setas, kainavo $2501 

Tie instrumentai yra visi geri ir ’-’ž $95, springsai; matracas, liampos.
......v...........   t...... . pilnai garantuoti. Mums reikia vie- Atdara kasdie iki 9 vakaio, nede oj

vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei įos įr turime tuojau iškraustyti ta- 1^1 ° .v; 44į4 Madison SC Iuft btoi- 
vorą. Atdara vakarais iki 9 vai.

Englęvvood Piano 
House 

6512 &>. Halsted St.

age, klauskit MR. IRVING.

po.

Furniture & Fixtures^
Rakandai-Įtaisai

SAMPELINIAI rakandai 50% pi
giau. Metalinės lovos specialumas, 
matrasai, sprjngsai, visoki rakandai 
pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6335 So. Ashland Avė.

Buvus California Sample Furn. Co.

BEKERNE, retail ir olselio biz
nis, nauji fikčeriai, moderniška 
mašinerija, kaina $1500, jei pirksite 
šių savaitę, šauki Hemlock 6028, 
6540 S. Ashland avė., _ arba šaukit 
vakarais Blue Island 571—J.

RESTAURANTAS ant pardavimo 
arba mainymo. Labai geras biznis. 
Geroj vietoj. Turiu pinigų pridėti. 
31,16 S. Ralsted st. Vietory 1455.

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
3416 S. VVallace St.

Real Estate For Sale
Pardavimui

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

TIKTAI VIENAS LIKO
Mes pardavėm i koku sąvait<‘8 11 tu bunga- 
low, tas paskutinis turi bul parduotas tuo
jau. Atsinefikit Aj skelbimą, i---- J......1...
jums $260 piKiau. Tau bungulow po 5 kam
barius, plieno konstrukeljos.
iiihh, arzuolo triniau, ugnuviet£, .... 
bufetas, . veliantis plumbingas, gatvė ^cemen
tuota, 
karu,

mes duosime

furnas fiiklo- 
knygynas,

netoli parko, 2 blokai nuo Belmont 
tiktai.

HANSON AND OSTRUM.
.3550 N. Cieero Avė.,
Tel. Pensacola 4070

plieno k 
iiiziiolo n-i

Real Estate For Sale
Nainai-Žemė Pardajimu^

NAUJAS 19 apartmentų namas» 
pasirinkimas North Side apielinkėj, 
namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
bungalow, Edgebrook Manor, 400 
akrų farma į Taylor, Wis., 2 lo
tai į Niles Center, 2 lotai North- 
brook, 1 lotas 2140 S. Homan Avė. 
Mainysim į tą ką jus turit.

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinktoj apielinkėj.

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

S. 1«. KOERNER
4103 Belmont Avė., Pensacola 9319

PARDUOSIU pigiai arba mainy
siu ant automobilio 2 bizniavus lo
tus 50x175 pėdų dydžio ant Archer 
Avė. Gatvekarių linijos pietvakariuo- 

PARDAVIMUI 2 lotai po $750 ar-ige> prekė tiktai $2500 už abudu lo
bą mainysiu ant automobilio, yra vi- tus. verti dubeltai daugiau; tik tre- 
si ejrngimai, netoli Archer Avė. 4601 l^ią dalį įmokėti arba priimsiu mai- 
California Avė., 2 fl. nOn automobilių uždaryta (Sedan)

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui

TURĖKIT nuosavą namą, tiktai 
$395 įmokėti ir $35 i mėnesį, geroj 
vietoj, tiktai 2’Ą blokd nuo stoties, 
26 minutės važiavimo iki vidurmies
čio, netoli mokyklų ir bažnyčių.

Atsišaukit j
Naujienas 
Box 1009

non automobilių uždarytą (Sedan) 
prio pirmo jmokėjimo. Atsišaukite 
greitai. Savininkas

S. P. KAZWELL
6312 So. Western Avę.

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
i kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; • 

ijmokėti $750, kitus mėnesiniais iš- 
! mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
iEVERGREEN REALTY CO . 9201 
ĮSo. Western Avė., Tel. Beverley 7330 
, Pastatysim ant jūsų loto be jmo- 
Jkėjimo bile kokį bungalow arba 2 
; flatų namą.

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

6409 So. Kedzie Avenue

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteėnth Bond &

Mortgage Organization
1618 W. 18th St.

L F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOVVSK1, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
na tarnavimas.

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
svalnut valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų walnut miegruimio setas, 

IEŠKAU darbo prie namų. Tele- $95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dastatymas. COLLINS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Situation Wanted
Darbo Ieško

phone Yards 2712.

PAIEŠKA L’ darbo i ofisų. Galiu 
drnkavojamą mašinėlę vartoti. At- 
sišaukit j Aušros knygynų, 3210 S.

Help VVantcd—Fcinale
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusios mergaitės 
prie namų darbo, reikia turėti pa-. 
liudymą, $8, valgis ir kambarys. 
1440 XV. Jackson Blvd. Mrs. Cohen.

REIKIA 5 patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų, Harry Dray, 
1447 Blue Island avė.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia '

Galit pasiskolinti pini- | MES turime gerų vietą su 
(didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
: turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at-

IR
Mes

gų be komiso
MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
skolinam $100, $200, $300, kaip 

tik palankiau dėl jūsų

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

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

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

J les 
cius

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS, 
$500 metams $30 

$1000 metams $60
Nerokuojam už dokumentus ir title. ,
Mes taipgi darome antrus morgičius. . v, .. . v. , ,, .
ROYAL FINANCE CORPORATION1 ^neškit su savim si skelbimą 

Roscdand Motor Car Co., 
10857 Michigan Avė.

11 So. La Šalie Street 
Central 2665

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų, 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO.
Morton Bldg., 108 N. VVells St.

REIKIA gero darbininko
Matykit mus dėl greito gasolino stoties. Atsišaukit.

4003 Archer avė.

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate

v kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

H. EPŠTEIN.
155 No. Clark SI.

Room 820 Central 6260

PINIGAI PASKOLAI. Padarysi
me 2 mažus morgičius už jūsų na
mą N. \V. Šide, nebrangiai, be įmo- 
kėjimų, matvkit mus pirma.

ADVANCE REALTY CO., 
4916 Irving Park blvd.

PABANDYKIT musų Creamearth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai ir kvietkoms. 
OTTO WITTBOLD NURSERY, 6758 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

Atsakančiame
Sandėlyj 

Rankandai ir Kaurai
JŪSŲ KAINA 

167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir 
parloro setai, $45 ir daugiau. 594

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

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

250 kaurų visokio didumo $12
kres-

ir 
ir!

ir 1
daugiau.

75 Cowell ir šiaip pavienių 
lų $5 ir daugiau.

68 pastatomos Pampos $3 il
giau.

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

Atdara vakarais iki 10, nedalio
mis iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

dau-
NA- 
KU- 
NE-

$400 — VERTA $2000
4 kambarių rakandai, 3 šmo

tų mohair parloro setas, 7 
šmotų walinut valgomo kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių

4 šmotų vvalnut mieg- 
setas, du 9x12 Wilton 

miegruimio karpetu- 
pastatomos E---

setas, 
i ruimio 
! kaurai,
kas, 2 
indai.

NELSON STUPJAGE
6912 Cottage Grovę Avė.

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitčrns, dresiukčms ir 
luniberdžiakianis. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po, pietų.

F. SELEMONA1ČIA 
VV. 33rd St., prie Normai 

Chicago, III.
Avo.

Rūbai ir kailiniai
Pirkit YVeiser,■bildu,,- tiesiai iš 

dirbtuvės ir sutaųpykit tarpininko 
pelną. Sampeliniąi kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
$65. sealskin kautai $75, kailiniai 
kantai $65 ir daugiau. Atsilankykit.

WEISER FU R CO.
19 S. Wells st.. nn. 403

Autoniobiles
GREITAM pardavimui 5 pasažie- 

nų Cadillac sedątfi labai pigiai, 1803 
W. 46 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

VAISIŲ ir grosernės krautuvė, 
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu- 
čeFnių, 3 kambariai iš užpakalio, ne
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
W. 63rd St., Hemlock 5620.

Ar jus norite turėti sau 
puikų namą

Tiktai trys yra likę ir juos 
greit parduosime. Mes nuteisi
me daug pigiau, jei jus su sa
vim atsinešite šį skelbimą. Vei- 
kit greit, nes jie bus par
duoti greit. — Nauji 5—6—7 
kambarių rezidencijų namai, 
presuotų plytų, plieno konstruk- i lOOth" Avė. 
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, viena 
skiepe, kita frontiniame kam
baryje. Tite stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno karo' 
presuotų plytų garažas, lotas Žil‘'°™“
50x32, kaina $13,500, tik biskį (nesį, kaina $7500, įmokėti $500 ar- 
įmokėti, kitus kaip rendą. Kaip

I PARDUOSIU pigiai arba mainy
siu ant automobilio PĄ akro pui- 
'kaus miško, aukšta vieta sveikam 
(gyvenimui, pačiame viduryje miesto 

’jSpring Forest arti Archer Avė. iii

(ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo 
VVilmctte Lake Avė. iki Wag- 
ner Road. Wagner keliu j šiau
rę iki namų arba Waukegan 
Road iki Lakę Avė., Lake Avė. 
į rytus iki Wagner Road, pas
kui Wagner Road j šiaurę iki 
namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenview, III., 
Telefonas Glenview 224, arba 
ądresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

PARDAVIMUI aukštos rųšies 16 
apt. namas North Austin. vienų me
tų senumo, 8 karų garažas, lotas 
90x152, gerame stovyje, viskas iš- 
renduota, įplaukų $12720.00, kaina 
$85,000, cash reikia apie $15,000.

AUGUST T. PEISTOR
130 South Oak Park Avė., O. P.

Phone Village 7500

GERIAUSIS bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi
šaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

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

. Dydžio 200x272 pėdų i 
tiek kaip 16 miestavų lotų. Preke I 
greitam pardavimui tik $4800, vie I 
ną trečią dalį tik reikia įmokei ar : 
ba priimsiu mainon automobilių už , 
darytą (Sedan) prie pirmo įmokė-1 
jimo. Klauskit

J. ZACKER
6312 So. Western Avė.

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
>ow, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500, 

I kitus rendos išmokės. Pamatysit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatini namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

PARDAVIMUI P/2 aukšto medinė Į PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
karštu vandeniu šildoma,, GARAŽUS, purė* 

įviškai, garadžas, įplaukų $80 į mė- šalytakius, grindis,
GARAŽUS, porčius, cementinius 

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

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co. 

General ContractorsAtsineškit su savim šį skelbimą, 
mes duosim jums $200 pigiau.

KAM MOKĖTI RENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitų gyvenimų? Gal būt didelį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namų 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
ųs galite nusipirkti 5 kambarių 
)ungalow, su stikliniais porčiais, 
carštu vandeniu šildomų, ugnavie- 
tė. Dar galima pristotyti du kam
barius .ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmūry
ta prosinimuii lenta r t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus. Mes pri
imsime lotus arba morgičių doku
mentus kaipo jmokėjimų, kaina 
$8850.

5236 SO. GREEN ST.
Savininkas ant vietos. Rašykit 

arba pašaukite Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalovv randasi netoli 

69 St. ir Artesian avė., tinkamai 
apkainuotas. Daugiau bargenų už 
bnngaloNvs, net po $6000.

Frank T. Hinkamp, 
7918 S. NVestern avė.

Republic 4900

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po jmokėjimų. Mes pastatysim bun- 
4alow, 2 flatų namų ant jūsų loto' 
arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

$1000 CASH
Nupirksite modernišką presuotų 

plytų, 2 flatų, prie 60 ir Lafayette, 
furnas ir pečium šildomas, 5-6 kam
barių, yra elektra, kieto 
grindys. gerame stovyje, 
$9500 greitam pirkėjui.

H. J. COLEMANE CO. 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

PARDAVIMUI didelė ne
svaiginamų išdirbinėjimo jstai- 

liampos,' ga, su visomis mašinomis ir 
' įstaku. Priežastį pardavimo pa- 

į tirsite ant vietos. Sykiu par- 
i duodame ir 2 trokai. 806 W. 

verti $1500. Už $275 “ 36 St., Tel. Boulevard 2092.
4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo

tų mohair setas, 7 šmotų walnut mie
gamo kambario setas, 5 šmotų pus , 
ryčių setas, 4 šmotų walnut miegrui
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 1 
pastatomos liampos, miegruimio 
tiesalas ir paveikslai.

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

prie

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

i jus galit uždirbti gerų mokestį. Mes 1 
išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian- į 

, die pas
M R. COSTELLT

Room 1514, 134 N. La Šalie St.

For Rent
ANT rendos 6 kambarių bunga- 

low ir dviejų karų garažas. Nau
jas, moderniškas namas, karšto 
vandens šiluma, shower bath; arti 
prie geros transportacijos, randasi 
6751 S. Artesian avė. Savininkas 
7114 S. Campbell Avė.

FLATAS rendon, 5 kambariai. 
Karštas vanduo, elektra, gasas, mau
dynė. Rendos $30. 4333 S. Artesian 
Avė.

RENDON 4 kambarių flatas su 
maudyne. Pigi renda. 456 W. 34rd 
Street.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklį Pianą, 
su suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
M R. JARTZ, 2918 Mihvaukee Avė., 
1-os lubos.

ATGRAŽINTOS RADIOS
Praktiškai nauji radio priimtuvai, 

vėliausių išdirbisčių ir pirmos klesos 
stąyvj?'' pirmieji savininkai negalėjo išmokėti, už tuos setus tik reikia už
baigti mokėti.

Atsineškit šį skelbimą, gausit 5% 
pigiau.

LEVENSEN FINANCE CO.
506 W. North Av., 
Phone Lincoln 7620

pa-1

HAULING biznis — kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3!6 tono sunkumo perveži
mas.

UNITED FORWARDING CO. 
400 N. Green Street 
Klauskite Mr. Brach

U AT7AATTV4T •• • x x• ROADHOUSE, gazolino stotis ir RAKANDAI nauji ir vartoti. Į saldainių standa pardavimui, prie 85 
Duofold setai $95, walnut mieg- ir Keane. Šaukit savininką, Roose- 
muimio setas, $79, kaurai, vai-'ve 
gomo kambario setai, pianai, i 
vietrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

PARDAVIMUI pigiai bučemė ir 
grosernė su namu arba atskirai, 

I 5801 So. Carpenter St. Went. 7588.

PARDUOSIU barbernę 3 kėdžių, 
geras ir senas biznis, pigiai, 10722 

i So. Michigan Avė.

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

daugiau
4 kambarių rakandai, $189

ir

GARAŽAS
PARDUOIU ar mainysiu ant loto 

ar namo, binį su namu ar be namo. 
Darau didelį biznį, dėl šeimynos li
gos turiu apleist miestą. Garažas 
100x125, geroj vietoj, dideli apart
mentai.

Tel. Englewood 9767 
arba rašykit laišką į 

“Naujienas”, Box 1010, 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, puikioj i veto j ir tirštai apgyven- 

Gasiniai pečiai, $6 ir daugiau toj, su visaip įrengimais. Parduosiu 
Angliniai pečiai, Bufetai 

Congoleum patiesalai, 
daugiau.

SCHWARTS BROS.
STORAGE

640 E. 61st St.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

$4

. Parduosiu 
: nebrangiai, 3300 So. Union Avė. Tel.

»; Yards 0836.
ir Į---------------------------------------------

PARSIDUODA grosernė ir rūky
tos mėsos, krautuvė, iš labai svar- 
b’|s priežasties, geroj vietoj. Pasi- 
skubinkit, nes gausit už pusę kainos.

2557 W. 39 St.

PARDAVIMUI pigiai karčiama, 
visa arba pusė; priežastis, vienas 
negaliu apsidirbti. Biznis išdirbtas. 
33 E. 103 St.

medžio 
kaina

LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 
į vakarus nuo Manheim Rd., geras 
pirkinys už $2400, Y2 cash. Imkit 
Westchester “L” iki Bellwood Avė 
stoties. W. Š. BOOLS CO., Phone 
Bellvvood 4818.

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

Kampas 72nd
83x125. Įmokėti

Rezidencijos
Avė. arti 71st 
vimo $1550.

Dviejų flatų 
bariai, vėliausios mados įtaisymai, 
karštu vandeniu apšildomas ant pir
mų

ap-

ir Maplewood Avė. 
$3000. Kaina $6500.

lotas ant Washtenaw 
St. Del greito parda-

muro namas 5-5 kam-

lubų. Kaina $13,000.

A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

TIKRI MAINAI
2 po 5, naujas mūrinis namas, 2 

atskyru boileriu, karštu vandeniu gil
domas, aržuolu baigtas, platus lo
tas. Parduosime arba mainysime j 
lotus arba į ką mažesnį.

2 po 6, naujas mūrinis, 
vandeniu šildomas, shower 
Išgrįstos gatvės ir išmokėtos.

karštu 
baths.

Par
duosimu arba mainysime ant lotų, 
arba ką nors mažesnio.

22 flatai ir 3 Storai, viskas išren- 
dubta. Įplaukų j metus $17,500. 
Parduosime arba mainysime ant 
mažesnio, nepaisant

3 po 5 ir Storas. Viskas išrenduo- 
Garu šildomas. 2 karų gara- 

Parduosime arba mainysime

apielinkėc.

ta. 
žas.
ant bučernės grosernės, loto arba 
mažo namo.

Jei jus jieškote bargenų pasima- 
tykite su mumis pirmiausiai. Mes 
turime bargenų visame mieste. Jei 
norite mainyti savo cottage į bun- galow arba į dviflatj, mes turime 
daug jų.

W. H. Kelps and Co.
. 2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099

8 KRAUTUVIŲ namas, viskas iš- 
renduota, gera ateitis, vertas $40.000, 
cash $7500, bargenas. 201 Harrison 
St., Oak Park, Tel. Austin 3074.

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
garažas 
farma 
morgičius

MES DUOSIME 
KĄ NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok —

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto- 
li\Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Norwood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milvvaukee Avė. kaių linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

I. J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. V/estern Avė.
Ravenswood 3069—0196

4 FLATŲ MEDINIS,. $11,300 
Prie Spaulding Avė., netoli North 
Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių. Šis namas 
suteiks jums geras įplaukas, rendos 
$130 j mėnesį. Galim priimti lotą į 
mainus. Atsišaukit. 3717 Armitage 
Avė., ar telefonuokit Spaulding 4280.

CHARLES JARCHOW

12 FLATŲ mūrinis, prie 71,st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 į 
metus. Parduosiu pigiai už 5% sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St.f Rad- 
cliffe 2520.

atvažiuok —
dykai 
sveiki 

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

Canal 4960

PARDAVIMUI gražios cottagcs, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos,• pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiūrėki! 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Bcvcrly 7900.

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
netoli Western Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viskai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. I. Novak. 
4010 W. 26th St.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

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

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungalosv, 
^eroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Berwyn, III., 7 
minutos ėiimo iki Oak Park “L” 
■toties. Pažiūrėkit kol nupirksite 

vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000. kitus kaip rendų.

JOHN SKALE .Ir, 
Tel. Riverside 6097

t. Ųalisade
PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 

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


