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Kaunas nesiskubina deryboms su Kenkais
Voldemaras nema
nąs pildyti Genevos 

sutarimo

Del katalikų perse
kiojimų Meksikoje

Naujas klerikalų są 
mokslas Meksikoj

Įtūžę dėl to lenkai Vilniaus 
krašte ' skubiai organizoją 
nepriklausomą lietuvių L-ka- 
riuomenę

Popiežiaus skundai vėju pamuš
ti: jokių koncentracijos sto
vyklų kunigams Meksikoje 
nėra

Suimta planai naujam katalikų 
sukilimui; sąmokslininkų va
dai areštuoti

sausio 2. 
Press Ser- 
pastangos 

pradėti de- 
mėnesio

sabota- 
nesenai 
spaudi-

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 2. — Atsakydamas j Romos 
popiežiaus nusiskundimus dėl 
katalikų persekiojimo Meksiko
je ir dėl žiauraus Meksikos vy
riausybes elgesio su katalikų 
kunigais ir gailestingomis sese
rimis koncentracijos stovyklo
se, vienas aukštas Meksikos 
valdininkas pareiškia, kad toki 
kaltinimai esą iš oro pagauti, 
viena jau dėl
koncentracijos stovyklų Meksi
koj nesą. Kai kuriose maįštų 
apygardose buvę gyventojams 
'sakyta apleisti tam tikras vie
tas, idant butų galima jas apva
lyti nuo maištininkų, tečiaus 
iiems nebuvę paskirtos speci
fiškos vietos apsigyventi. Jie 
galėję apsistoti, kur tinkami, 
bet tik ne maitšininkų darbuo
tės vietose.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 2. Laikraštis Ei'Sol pra
neša apie tai, kad Queretare, 
to paties vardo valstijos sosti
nėj, vyriausybė susekus didelį 
katalikų klerikalų sąmokslą su
kilti prieš valdžią. Sąmokslo 
vadai esą areštuoti. Suimti do
kumentai parodą, kad sąmoks
lininkai toje valstijoje buvę 
jau surinkę apie pustrečio tūk
stančio vyru naujam sukili-

to, kad jokiu
siplėsti ir kitose Meksikos- val
stijose. Sąmokslininkai buvęJ 
pasiuntę savo agentą į Jungti
nes Valstybes gauti ten iš ka
talikų organizacijų pinigų 
ginklams ir amunicijai, bet a- 
gentas buvęs suimtas jam 
sienos nepasiekus.

dar

•RYGA, Latvija, 
[Chicago Tribūne 
vice]. — Lenkijos 
prikalbinti Lietuvą 
tybas Rygoje sausio
vidury dėl taikos sutarties pa
darymo ir atsteigimo tarp tų 
dviejų valstybių susisiekimo
nuėjo niekais. Lietuvos minis- 
teris pirmininkas Voldemaras
pareiškė, kad konferencijai pri
sirengti reikią bent mėnesio lai
ką ir jei Lenkija nesutiksianti 
grąžinti Vilnių, dabartinis neor 
ficialinis karo stovis galįs nusi\ 
tęsti neribotą laiką.

Kad Lietuva mano 
žuoti sutarimą, kurs 
buvo, Tautų Sąjungos
mu, pasirašytas Genevojc, ma
tyt iš Lietuvos ministerio pir
mininko pranešimo, kuriame jis(>» Kai dėl katalikų kunigų, tai 
yra pareiškęs dagi abejojimo 
dėl atsteigimo konsularinių san
tykių su Lenkija.

Šitoks Lietuvos nusistaty
mas labai įpykino lenkus, ku
rie vėl ėmė skubiai, organizuoti 
Lydoje, Vilniaus krašte, nepri
klausomą lietuvių kariuomenę. 
Kai kurie lietuviai, kuriems bu
vo žadėta šešiasdešimts centų 
dienai ir 20 dolerių bonas už 
įstojimą kariuomenėn, pabėgo 
ir sugrįžo į Rygą. Jie pasakoja, 
kad įstojantiems į kariuomenę 

lenkų kariuomenės 
su Lietuvos

duodamos
uniformos, tik
kariuomenės žymėmis; jie gau
ną tokias pat porcijas ir mo
kesnį, kaip kad lenkų kareiviai, 
ir esą lenkų karininkų lavina
mi. ,

Prancūzai gaudo Elza- 
so-Lotaringiios auto

nomijos vadus
PARYŽIUS, sausio 2. — 

Franeuzų policija darydama 
kratas suėmė visus planus pa
skelbti Elzasą-Lotaringiją ne
priklausoma respublika. Auto
nomininkų judėjimo vadai areš
tuojami.

N arijas sovietų Amba
sadorius Italijai

MASKVA, sausio 2. ~ So
vietų ambasadorium Italija, 
kaip praneša, vietoj Kamenevo 
esąs paskirtas Otto Julievič 
šmidt, Antrojo Maskvos Uni
versiteto matematikos profeso
rius 
eiklopedijos 
dar jaunas, 
žmogus 
ninkas,

ir vyriausias sovietų En- 
redaktorius. Jis 
26 m. amžiaus, 

ir esąs daugiau moksli-
nekad politikas.

ŽEMES DREBĖJIMAS KALI
FORNIJOJE

šio 2. — čia ir kitose Kalifor
nijos vietose buvo vakar rytų 
Įaustas žemės drebėjimas. Ar 
buvo kur žalos padaryta, žinių 
nėra.

LEAD, S. C., sausio 2. — 
Prekių traukiniui nuvirtus nuo 
tilto netoli nuo čia, buvo už
mušti mašinistas Raschky ir 
pečkurys Bn»wn.

$1,470,000,000

Sovietai derasi iš 
Vokiečių paskolos 

-----1------
BERLINAS, sausio 2. - So

vietų valstybės banko galva, 
L. šeinmanas, atvykęs į Berli- 
ną laikė ilgą konferenciją su 
Vokiečių Reichsbanko pirmi
ninku Hjalmaru Schachtu dėl 
naujos didelės paskolos Busijai.

Rusams reikia pinigų meta
lurgijos . įmonėms Doneco 
seine išvystyti.
100,000,000 rublių vidaus 

skola
MASKVA, sausio 2. 

vietų vyriausybė paskelbė, 
netrukus busianti paskelbia
milionų rublių vidaus paskola.

Lietuvos žinios
*

Rasta senovės prusų 
kapinės iš V šimt

mečio

ba-

pa-

kad
100

Atlantic and Pacific Photo]

m., farmeris iš Dana, Ilk, netoli Ottawa, kuris 
mokytoją p-lę lola Bradford, 23 m., padėda- 
mokyklos krosnį. Sprogęs dinamitas mokytoją 
ir apgriovė mokyklą. Laimei, laike eksplozijos

Kiram Reed, 24 
bandė nužudyti 
mas dinamito į 
sunkiai sužeidė
dar nebuvo mokykloj vaikų. Mokytoją jis kėsinosi nužudyti ne
norėdamas ją vesti.
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Elektrinių vagonų 
susikulimas

ne

lik tie jų buvę kliudomi, kurie 
buvę sugauti bedirbu priešval
stybinį darbą. Kai kuriems jų 
buvę įsakyta apsigyventi tam 
tikruose didesniuose miestuose, 
kur jie galėtų būt pridabojami. 
Jie tečiau galėję gyventi, kur ir 
kaip tinkami, laisvės jų niekas 
nevaržęs, ir visa, ką jie turėję 
daryti, tai kartas nuo karto 
prisistatyti policijai. Dabar bet
gi ir šis patvarkymas jau kurs 
metas esąs panaikintas, ir ku 
nigai galį gyventi ir keliauti, 
kur tik jie norį.

Dagi maištų distriktuose nie
kados nebuvę įsakyta koncen
truoti tam tikruose punktuose 
kunigus, ir jokių koncentracijos 
punktų, kur butų laikomi kuni
gai ar šiaip žmonės, ‘Meksikoje 
visai nesą. Taigi Komos pasa
kos apie žiaurius persekiojimus 
ir koncentracijos, stovyklas esą 
vėju pamušti.

Londonas turi ,naujų 
milžinišką oro stotj

LONDONAS, sausio 2. —Va
kar tapo oficialiai atidaryta 
nauja puiki Craydono oro sto
tis, kuri bus didžiausia pasau
ly ir moderniškiausiai įtaisyta. 
Du milžiniški betono hangarai, 
įbildu užimą po tris akrus plo- 
to, jau pabaigti, o kiti panašus 
trobesiai bus šių metų bėgiu 
įstatyti.

KATASTROFINGAS GAISRAS 
MASKVOJE

MASKVA, sausio 2. — Gais
re, kurs Naujų Metų naktį su
naikino medinius dviejų aukštų 
namus netoli nuo šiaurinio vąg- 
zalo, sudegė aštuoniom moterys 
ir vienas vaikas.

D’ANNUiNZIO RAŠTAI
PAGONIŠKI

ESĄ

CREMONA, Italija, sausio 2. 
šios diocezijos vyskupas 

Vazzani graudena savo avis 
boikotuoti poeto Gabrielio 
Annunzio raštus, kurie esą 
goniški, o ne katalikiški.

pa

AI,ŽIRAS, sausio 2. — Pas-1 
kutintais apskaičiavimais, da
gtiniai tvanai Alžirijoj pada
rę apie 500 milionų 
los.

frAnkų/ ža-

Tiek
aparatas 
mėnesius

mums parėjo 
išlaikyti

WASHINGTONAS

valdžios
per šešis

sausio 2.
Iždo departamento praneši

mas parodo, kad 1927 metais 
kiekvienam asmeniui Jungtinė
se Valstybėse, — kiekvienam 
vyrui, moteriai ir vaikui — pa- 
’ėjo po truputį 
$11 sumokėti 
džiaį, idant ji 
veikti.

Per pirmus 
28 metų šešis 
Šamas, 
išleido
$443.330,000 valstybės 
atmokėjimo reikalams.

Per tą patį laiką valdžia tu
rėjo $1,985,'000,000 pajamų, 
taigi apie 72 milionu w dolerių 
langiau nekad išlaidų.

Kova su Nikaraguos 
maištininkais

Amerikos ir Franci- 
jos taikos paktas

asmenys užmušti, daugiau 
40 sužeisti

ATLANTA, Ga., sausio 
—Dviem Atlanta-Marietta elek
trinės linijos vagonams susidū
rus 
asmens buvo užmušti ir dau
giau kaip keturiasdešimts užei- 
sti. Daugelis taip 
žeisti, kad jie 
sveiks.

2

*s linijos vagonams susidu- 
netoli nuh Wrietta, keturi

baisiai šu
va rgia i bepa“

daugiau kaip 
derafinei val- 

galėtų normaliai

fiskalinių 1927- 
mėnesius 

savo valdžiai 
$1,470,000,000

Dėdė 
operuoti 

ir dar 
skolos

Biznio bankrotavimai 
pasibaigusiais metais
NEW YORKAS, sausio 2.— 

Bradstreet’s Journal’o surinkto
mis žiniomis, 1927 metais Jun
gtinėse Valstybėse buvo 20,265 
biznio bankrotavimai, žlugdę 
bendrai $654,282,360.

11 asmenų mirė nuo 
nuodingų gėrimų

WINNIPEG, Manitoba, sau
sio 2. — Nąujus Metus pasi
tinkant Winnipege svaigalais 
apsinuodijo ir mirė vienuolika 
asmenų.

VIENĄ NAKTJ APIPLfišfi
KRAUTUVES

32

GALESBUHG, III., sausio 2.
Naujų Metų naktį pačiame 

verslo centre čia buvo apiplėš
tos trisdešimt dvi krautuves. 
Kai kur buvo bandyta atplėšti 
šefai, bet nė vienas nebuvo 
išsprogdintas. Kai žmonės ūžė, 
Naujus Metus pasitikdami, plė
šikai mat naudojosi proga.

Vatikanas “motorizuotas”
KOMA, Italija, sausio 2. — 

Vatikanas tapų visai “motori
zuotas.” Nuo šių Naujų Metų 
arklių traukiamos kalamaškos 
visai panaikinta ir dabar papa 
ir jo štabo žmonės važinėsis tik 
automobiliais.

Jungt. Valstybių laivyno ka
reiviai užmušti, 23 sužeisti 
susikirtime

Kelloggo projektas padaryti ka
rų tarp abiejų valstybių ne
begalimą

MANAIiUA, Nikaragua, sau
sio 2. Praeitą penkiadienį 
ties Quilali, Ocostalo departa
mente, įvyko aštrus susikirti
mas tarp N’ikaraguos maišti
ninku kurio ir Jungtinių Vals
tybių laivyno kareivių. Susikir
time penki laivyno kareiviai 
buvo užmušti ir dvidešimt trys 
sužeisti, jų tarpe šeši tur būt 
mirtinai. Nuostoliai maištinin
kų, kurie pabėgo j kalnus nusi
gabendami savo sužeistuosius 
ir negyvus, nežinomi.

J. V. siunčia daugiau kareivių
Nikaraguon

WASHINGTONAS, sausio 2.
Vyriausybė siunčia j Nika- 

raguą dar 150 laivyno karei
vių ir penkis oficierus. šiomis 
dienomis jie, išplauks iš New 
Yorko armijos transporto laivu 
Chateau Thierry.

Keturi japonų studen
tai žuvo po sniegu

TOKIO, Japonija, sausio 
Iš Hagano praneša, kad 
griovusio sniegyno buvo 
berta partija universiteto 
dentų, kurie buvo išvykę į 
nūs.

2.
nu- 
už-

stu- 
kal-

Partijoj buvo vienuolika 
studentų; septyni jų išliko gy
vi, bet liko po sniegais ir mano
ma, kad jie visi yra žuvę. Da
roma .pastangų atkasti juos.

ŽQRH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Daugiausiai apsiniaukę ir 
netaip šalta; gali būt sniego; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai 1° F.

buvo

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:30. Mėnuo leidžiasi 
3:14 ryto.

T

ISIvUTĖ. — Nesenai šalia 
plento, einančio j Sprindt visai 
atsitiktinai užeita gilios senovės 
.laidojimo vieta. .Ji randasi 
dešiniajame krante seniau pro 
čia bėgusios upės Angerapp. Li
gi šiol iškastose Ji urnose rasta 
papuošalų iš bronzos ir ginta
ro. Sprendžiant iš rastų daik
tų, šios kapines yra iš II V 
šimtmečio Kristui gimus. 

♦ f • ■ '

Nors radįniai nėra dar galu
tinai moksliškai ištirti, bet 
pavyko konstatuoti, kad šitos 
kapinės yra žiloje senovėje čia 
gyvenusios lietuvių tautos ša
kos — Prusų. Urnos buvo visai 
negiliai, vos pusė 
žemės paviršiaus,
kasinėjimų ir radinių 
mu yra susirūpinęs 
Muziejus Karaliaučiuje.

metro nuo
Tolimesnių 

tirinėji- 
Prusi jos

Pas elgetą ravo 15 
svarų pinigų

VVASHINIGTONAS, sausio 2. 
—■ Valstybės sekretorius Kel
logg įteikė Francijos ambasa
doriui Claudel’iui naują arbit
ražo sutarties projektą, kuriuo 
karas tarp Jungtinių • Valsty
bių ir Francijos niekados ne
bebūtų galimas.

Vyriausios Kelloggo siūlomos 
sutarties provizijos yra šios:

1. Kad Francijos ir Jungti
nių Valstybių valdžios sutinka 
visus savo nesusipratimus ir 
ginčus' pavežti tarptautinei ar
bitražo komisijai spręsti.

2. Kad juridinio pobūdžio 
ginčai, kurie neliečia sutarties, 
bus pavedami arbitruoti nuola
tiniam tarptautinio teisingumo 
teismui Haagoj arba kuriam ki
tam tribunolui, dėl kurio abi
dvi šalys sutiks.

3. Kad šita arbitražo sutar
tis nebus taikoma (a) abiejų 
pasirašiusių valstybių vidaus 
politikos klausimams ir (b) jo
kioms tarptautinėms kompli
kacijoms su bet kuria trečia 
valstybe.

* (J

5 užsimušė franeuzų hi- 
droplanui nukritus

PARYŽIUS, sausio 2. —Ne
toli nuo Marignane nukrito že
mėn ir susikūlė pašto hidropla- 
nas, skridęs iš Marselės į Alži- 
rą. Penki jo įgulos žmonės: 
du pilotai, du mechanikai ir 
radio operuotojas, užsimušė.

PROFESORIUS IR INŽINIE
RIUS TRAUKINIO UŽ

MUŠTI

YPSILANTI, Mich., sausio 2. 
— Jų automobiliui įlėkus į pre
kių traukinį ir susikūlus, mir
tinai buvo sužeisti Michigano 
Universiteto profesorius Her- 
bert Mallory ir jo draugas in
žinierius Henry Winchester iš 
Ann Harbor. Nelaimė atsitiko
skerskely netoli nuo Ypsilanti. rius sužeisti.

Traukinių
ST. LOUIS, 

Dviem 
traukiniams susidūrus tie." 
Shirley, III., vieno traukink 
mašinistas, Ed. Clark, buvo už
muštas. Du konduktoriai ir 
keletas pasažierių buvo sužeis 
ti.

susidūrimas
Mo., sausio 2—

LouisviUe-Nasliville 
susidūrus 

vieno

Smarkios sniego andror 
Japonijoj; daug žve

jų žuvo
TOKIO, Japonija, sausio 2. 

Smarkios sniego audros šiau
rinėje Japonijoje sutrukdė su 
sisiekimą geležinkeliais ir nu
traukė telegrafo ir telefono li
nijas.
sniego priversta dešimt pėdų 
gilumo. Jūrėse žlugo keletas 
mažų žvejų laivų ir apie penkių 
dešimčių žvejų pasigendama.

Niigatos prefektūroj

Sprogimas Scrantono 
laikraščio trobesy

SCRANTON, Pa., sausio 2.— 
Anksti sekmadienio rytų laik
raščio Scranton Sun trobesy 
įvyko sprogimas, kurio du as
menys buvo skaudžiai sužeisti, 
o trečio pasigendama. Trolie- 
sys dalinai sudraskytas ir nuo
stoliai siekia apie 100 tūkstan
čių dolerių. Sprogimo priežastis 
nežinoma.

Trys gaisrininkai žuvo 
ugnį gesinant

MONTGOMERY, Ala., sausio 
2. — tiesinant didelį Montgo- 
mery Carriage Works gaisrą, 
sienai nugriuvus trys gaisrinin
kui buvo užmušti, o vienas 
vojingai sužeistas.

pa-

GAISRININKŲ VEŽIMO 
GATVEKARIO KOLIZIJA

IR

MINNEAPOLIS, Minn., sau
sio 2. —Gaisrininkų motori
niam vežimui susidūrus su gat- 
vekariu, vienas gaisrininkas bu
vo užmuštas, o keli kiti gaisri
ninkai ir gatvekario kondukto-

IMPERFECT IN ORIGINAL j

KAUNAS. — Pereitą savaitę 
Kauno gatvėje buvo sulaikytas 
60-nių metų vyras, kuris no
rėdamas gauti daugiau išrpal- 
dos, buvo įsikišęs į burną 
miužuluką popieros, kad atro
dytų, jog jam vienas žandas 
sutinęs. A pk račius rasta prie 
jo kišeniuese ir drabužiuose 
apie 15 svarų smulkių metali
nių pinigų, kurių didžioji dalis 
jau išėjusių' iš apyvartos.

Nauji Lietuvos bankno
tai po 10 litų

KAUNAS. Nesenai Lietu- 
vos Bankas priėmė naują pro
jektą po 10 litų. Projektui pa
puošti buvo pakviesti keturi 
dailininkai: A. Galdikas, V. Jo
mantas, P. Bimša ir A. Žmui
dzinavičius. Priimta A. Žmui
dzinavičiaus projektas. Teko pa
tirti, kad nauji banknotai gami
nami Londone.

Ištrėmimai
VIEKŠNIAI, Mažeikių ap.

Iš Viekšnių miestelio į Varnius 
ištremtas visam karo stoviui 
žydelis Kristalas ir visam karo 
stoviui ištremtas į Ežerčnų ap
skritį socialdemokratas Bogu- 
žas.

GAISRŲ KRAŠTAS’

SKIEMONYS, Utenos apskr. 
— šiais metais Skiemonių mie
stelis ir jo apylinkė daug nu
kentėjo nuo gaisrų. Gegužės 
pabaigoj gaisras sunaikino as
tuonias trobas t. y. beveik ket
virta dalj viso miestelio. Spalių 
27 d. ugnis sunaikino Jnozd 
Gogelio, Mažokiškio vienk. Skie
monių valsč. ’ gyventojo kloji
mą. Lapkričio iš 22 į 23 die
ną naktį ugnis sunaikino J. Ra- 
siko, Bijaikių vienk. Skiemo
nių gyventojo klojimą, padary
damas apie penkiolikos tūkstan
čių litų nuostolio. Lapkričio 27 
d. 5 vai. ryto gaisras J. Konci- 
povičiaus namuose sunaikino jo 
paties didelį namą ir jame esan
čią Skiemonių “Gintaro” varto
tojų bendrovės krautuvę. Krau
tuvės prekių sudegė už dvyliką 
tūkstančių, šių visų gaisrų prie
žastys neišaikintos.



RADIO PROGRAM
CHICAGO STATIONS TODAY

ŽIRNIŲ SRIUBA KIAUŠINIAI KUMPIS

PIRMI MORGKIAI
Post Office” Namo Bonai

( HOP SI EY Iš VIŠTIENOS

žalios

Reikalaukit
šios

knygutes

SŪRIO FONDU VARTOKIT ŽEMIAU PADUOTĄ KUPONĄ

GARSINKI® “NAUJIENOSE

OBUOLIŲ PAJUS

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI
arba

(Vardas ir pavardė)(Vardas ir pavardė)

nėra kosulio vežimegeresni^Adresas)(Adresas)

(Miestas ir valai.)

VaiUl.13

Adresai

FOR NAUJIENOS 
READERS 12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Omaha—Program 
Milwaukee—

sietą, 
šaukš- 
pridėk 
5 mi-

IMVKSTMKNT 
BOND*

kertu
Uinti

įkraus 
sviesto 

cinamonų 
citrinų sunko 
nutmeg.

3514-16 Roouevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

WTMJ (1020), Milwaukee

Trys “Post Office” leidiniai

nišų žirnių

Cincinnati—Concert 
Jefferson City—

violinist.
‘n’ Henry

Taupymų Sąskaitos Gali Būt Investuotos 
dabar be pražudymo nuošimčių

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Clucago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

sių ti man pavyzdį No .............—.
Mieros ..................per, krutinu

Kur jus galite rasti atsakomingesnį rendau- 
ninką kaip Jungtinių Valstijų Valdžia? Pašto 
patarnavimas, kaipo rendauninkai, moka di
džiausias vendas Amerikoje. Virš $18,000,000 į 
metus rendų už pašto skyrius visuomet yra už
mokama į laiką per Jungtinių Valstijų Valdžią, 
tai yra visai užtikrintas dalykas, kas padaro 
tuos Pirmų Morgičių Bonus žymiais markete.

Lai Jūsų Linksmybes būna daug 
ir AUKSINĖS. . 1928 metais

tuojau ir rei 
šios naudin

Knygų-

išplaktus kiau- 
pieno ir vanilą, 
su baking pau- 
Tik tiek reikia 
idapt ,,t,ęšlą ga- 

Atšaldyk 
š kočiok plonai; su 
prietaisu

Ka reiškia “Laimingų Naujų Metų"? Ogi 
štai ką: atsikratimą senų nemalonumų ir 
suradimą naujų smagumų.
Kalbant apie cigaretes, tam žmogui tas 
lengva, kuris suranda OLD GOLDS.

įdėjęs 15 c jis nuskambtas senus, o atskam
bius naujus.
Pradings tas nesmagumas gerklei nuo rū
kymo . . . gerklės erzinimas ir liežuvio 
degimas.

Nutardamas pamesti senus, o paimti šią 
naują rūšį tekis žmogus tikrai atvers 
naują lapą.
. . . nes atver| geriausį lapą kuris kada nors 
buvo dedamas į cigaretus.NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 3. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...................
Mieros ..........................  per krutinę

graži
šilko, 

Sukirpto

(Piu'lfic and Atlantic Photo 1

Morris Fisher, Marine kor
puso seržantas, šaudimo čem 
pionas 1923—26 m. m., laime 
jęs daug medalių šaudimo rung
tynėse Amerikoj ir Europoj 
taipjau ir Olimpiadose.

Nuvytusias daržoves, atšvic 
žinti galima padėjus jas kūle 
tai valandų prie virsiant šal 
tan vandenin. •

OIO0O1O
ClGAR£TTfS

talk; orchestra, 
navy talk; time signals 

; Punch and Judy;

Pastovus kosulys ir šaltis tankia, 
priveda prie pavojingos bėdos 
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, k,uris yra priitnnas vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odq ir sulaiko gemalų 
augimą.

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

Creomulsion yra užtikrintas pa-, 
sėkmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra Ubai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo ><dči6 ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

ant namų išrenduotų 
Jungtinių Valstij’ų Valdžios

vvrnišą iš rūbų, reikia 
'! -.yti terpetinc, pa- 

arp rankų ir paskui iš- 
u alkoholium arba chlo-

1 šaukštas catsup
Sumaišyk 6 pirmus dalykus, 

pridėk 3 gerai išplaktus kiau
šinio trynius, paskui išplaktus 
baltymus, kepk gerai išsvies- 
tuotame puode 20 minutų ne
karštame pečiuje. Paduok kar-

puoduku
šaukšto 

šaukštai 
šaukštai 
šaukštai 
šaukštas

puoduko grybų
Rašykit 
kalaukit 
gos Rdkori

1 Kvorta supiaustytos 
vištienos

14 puoduko sukapotų 
tų lašinių

14 kvortos vandens
l sukapotas svogūnas 

sukapotų 
druskos 

molasses 
miltų 
vandens

Chine Soy

I— Dance program 
3—Sport review; 
5—Organ concert. 
G—Celiist; orchestra; tenor. 
J—Orchestra; string trio; organ.
8— Tenor; orchestra.
9— Collegiate program; orchestra.
10— Frolic; pianist; orchestra.
II- 1—Dance music; popular songs.

1390k— WHFC—216m.
9— Dance music; tenor; pianist;

songs. '
10- 2—Health talk; danęe orchestra 

songs.
1390—

3-4 :30—Popular 
7-9—Popular pr 

1440k— 1

vištieną lašiniu- 
gerai parus, pri- 

svogunus, sele- 
Virk ant mažos 

ugnies valandą. Sumaišyk 3 
šaukštus vandens su miltais ii 
dėk prie vištienos. Paskui dėk 
molasses, China Soy ir gry
bus. Virk 10 minučių ir pa
duok karštą su virtais ryžiais 
arba paduok ant pakepintos 
(toast) baltos duonos apteptos 
su sviestu.

bai seną ir kietą jautieną 
i-' padaryti minkštą .įtry
ni šinj iš vienos dalies ae
2 dalių geros alyvos. Duo- 

a 1 pastovėtų keletą valan- 
)/i;š virimą.

3073. Labai graži jaunai panelei 
suknelė. Galima siūdinti iš bran
gios arba pigesnės materijos. Su
kirptos mieros 6, 8, 10 ir 12 metų. 
8 metų mergaitei reikia 1% yardų 
40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos Ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., *1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

viršun ir su 
tešlų kraštus 
pečiuje 40—4 f

3180. Jaunai panelei 
nelė. Galima siūdinti iš 
kitos kokios materijos, 
mieros 6. 8, 10, 12, 14 metų amžiaus.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
U centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

9—WEAF (610), New York— 
Auction bridge.

9—WHK (1130), Cleveland— 
Orchestra.

9— WJZ (660), New York—Band.
9—WLW (700), Cincinnati—Organ.

Thursday, January 5, 1928
245.8 M—WEVD (Debs)—New York 

City—1220 KC.
1:00—Specht Hour.
2:09—Crooning Ramblers.
2:20—Old Mastei
2:40—Jonnia

/Itsiras naujas pasidžiaųgitno saikas eiga 
retuose.
Tai- cigaretas, kurį galima rūkyti be skai
čiaus, dieną ir naktį, su didžiausiu smagu 
mu, o be jokios pabaudos.

Visai šviežią duoną lengvai 
galima tinkamai supiaustyti 
jeigu gerai įkaitinsi peilį, ku
riuo piausi duoną. Pakartok, 
jeigu peilis atšaltų.

J/2 svogūno
Sūdytų lašinių pagal skonio

1 kumpio kaulas
2 šaukštai miltų
•/j šaukfituKO pipirų 
i-o šaukštuko druskos.
Išrink ir mirkyk žirnius per 

naktį; nusunk, pripilk dar šal
to vandens, sudėk lašinius, 
kaulą ir svogūną. Virk ant 
mažos ugnies 3 ar 4 valandas. 
Perkošk, pertrink t per 
Sumaišyk miltus' su 2 
tais šalto vandens ir 
prie žirnių sriubos. Virk 
nutes, nuolat maišant. Gaji pri 
dėti 
vių 
kam

smulkiai supiaustytų bul- 
ir tomatų sunkos, jeigu 
patinka.

Pakepink 
kuose pakol 
dėk vandeni 
rus, druską, 

valanda

KWBI—216m. 
program. 

ugram. . , 
VNBA—208m.

6-8—Popular program; pianist. 
8-10—Trio; orchestra; songs. 
10—Reųuest program.
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

8—( ;n RA (930)iįpnston—Pianist. 
8—KTHS (780), Hdt Springs— 

Orchestra.
8—WBAP (600), Dalias—Ųuartet. 
8—WEAF (610), New York— 

Orchestra.
8—FAA ; (550), Dalias—Concert.
B—\VJZ (660), New York— 

Continental s.
8—WLW (700)
8—W0S (830), 

School.
8—W0W 590),
8— WSOE .(1110), 

Classic hour.
8:30—KPKC (1020), Houston— 

Concert.
8:80—WH0 (5G0), Dės Moines- 

Program.
8:30—

.Trio.
9— CNRA (930), Moneto—Concert 
9—KMBC (HIO), Kansas City—

Concert.
9—KTHS (780), Hot Springs— 

Frolic.

4 kietai išvirti kiaušiniai
1 puoduką sukapoto virto 

kumpio arba kitokios šaltos 
virtos mėsos.

’zi puoduko baltos, sausos 
duonos trupinių

Vi kvortos baltojo dažalo iš 
pieno, miltų ir sviesto,

Sukapok kiaušinius, dėk1 
bliudan eilėmis, tai mėsos tai 
kiaušinių su sausos duonos tru-l 
piniais, apipilk dažahi, uždėk 
truputį sviesto ir pakepink pe
čiuje, pakol visas parus. Jei-1 
gu neturi laiko pakepti, viską 
kartu užvirk ir paduok ant 
toast (pakepintos duonos). 
Sveikas lengvas ir maistingas 
valgis vaikams.

TUESDAY 
620k—WCFL—484m.

10 a. m.—Municipal program.
12—Organ concert.
I— liest hour program.
5— Organ concert.
6— Nevvs; music talks.
7— Talka; music; farm uuestion 

box
8— 12—Popular program; songs; 

Orchestra.
7201<— WGN-WLIB—4i6m.

9 a. m.—Nevvs digest.
10-rllomo nianagement; shut-in 

program.
II— Organ; reading; time signąls 
12—Children’a story period;

concert.
2:30— Retinai; vvoman’s club; 

Orchestra.
4— Tra vėl
5— Organ;
6— Mark eta 

ųuartet.
7— Ensemble; ųuintet; almanae 

songs.
8— New York orchestra and 

soloists.
9— Bridge lesson;
10— Feature; $am 

music box.
11— Hoodlums 

songs.
770k—W BBM- W J BT—389m

11 a. m.—Business directory. 
; pianist. 
recital.

of the Clavicin. 
allach ’,lyric soprano. 

3:00—Adolf Otlorstein, violin and 
leeturer. »

3:20—«Prof. Pauline Taylor, French 
literatu re.

3:4,0—Dorothy Johnson, soprano.
4:00—Roland Weber, Wilde’s 
“Salome”. •

4:20—Lydia Mason, piano. 
4:40—Rosa Kovar, contralto^ 
5:00—Mata Tilman, American poets. 
5:15—Norman Allon, baritone.
5:30—;Wolf Sisters, String (juartette 

and piano.
9:00.—Vocal Quiartette from the 

Debs Opera Company.
9:15—James Oneal, Backgrounds in 

American History.
9:30—Vocal Quartette from the 

Debs Opera Company. 
10:00—Dudley Povvers, cellist. 
10:30—Vocal Quartette.
10:45—Robeit J. Vrann, popular 

baritone.
11:00—Sid. Fiedder and his 

orchestra.

5 rūgštus obuoliai 
šaukštuko drusko

2 puoduku cu
1 šaukštukas
1/2 šaukštuko <
1 šaukštukas 
Vb šaukštuko 
truputį citrinų luobos. 
Padaryk tešlą dcl pajaus, iš

klok blėtį, nulupk obuolius, su
pjaustyk plonai ir išklok pilną 
blėtį, sumaišyk sausus prideč- 
kus ir pridėk citrinos sunkos 
ir apiberk obuolius. Uždėk šmo 
tu ką sviesto. Pavilgyk vande
niu pajaus tešlos kraštus, už
dek kitą tešlą 
spausi: abiejų 
Kepk karštame 
minutes.

PRiriLDYTI SU PINEAPPLE 
PYRAGAIČIAI

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią

1 puodukas šutinto pieno
1 puodukas baltos duono: 

trupinių
V2 puoduko amerikoniško su 

rio, supiaustyk mažais šmotu 
kais

1 šaukštas sviesto
12 šaukštuko druskos
3 kiaušiniai

Malonėkit atsiunti man dykai <iiku)iorii| kur 
aprašoma tie trys išleidimai ir Seeurity Re
kordų Knygutę.

1/2 puoduko sviesto 
puoduko cukraus

2 kiaušiniu
2 šaukštu pieno
2 puoduku pieno
1 i/j šaukštuko baking 

deri o
1 šaukštuką vanilos
1 šaukštą cukraus 
1 šaukštukas cinamonų 
Ištrink sviestą, pridėdama 

cukrų ir gerai 
šinius. Pripilk 
dėk persijotus 
deriu miltus. - 
vartoti miltų, 
Įima butų iškočioti 
gerai gerai 
tam tikru prietaisu išpiauk 
apvalus ritulius; padėk su šau
kštuku vienoj pusėj virtų pi- 
neapple, o kitą pusę tešlos už
denk, padaryk kaip ir mažą 
pyragaitį. Apiberk cukrumi ir 
cinamonais. Dėk vidutiniai kar
štai! pečiun ir kepk 10 minutų.

J ACOB KULP

MUSŲ MOTERIMS
— •^■Veda Dora Vilkienė-—■

5 vidutinio didžio tomates
1 svogūnas, sukapotas
1 šaukštas sviesto
1/2 šaukštuko druskos
’/į šaukštuko pipirų
1 krekėsas sumaltas
3 kiaušiniai.
Nulupk tomates, sukapok 

smulkiai. Sudėk puodukan su 
svogūnais, sviestu, pipirais ir 
krekėsais. Apdcngk ir tegul 
ant mažos ugnies paverda ko
kia valandą.

Išplak kiaušinius gerai ir su
dėk prie tomatų. Išplak vis
ką kartu ir supilk į gerai iš- 
sviestuotą blėtę, kaip gerai pa
rus
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{Lietuviai studentai 
Illinois Universitete

III. 2 m.
Kazunas A. A.,
2

Pittsburgh, Pa Benton, III
Prakalbos ir svečiai.

Pittsburgo ir visos apylinkės 
gabesniej i vaidylos-megėjai, 
dainininkai ir muzikantai susi
rinkę nutarė Sausio 15 dienų. 
7:30 v. vakare. Mokslo D r-jos 
svet|aiinėj surengti Pittsburgo 
lietuvių visuomenei didelį kon
certą-teatrų.

Bus suvaidinta 3-jų veiksmų 
komedija “Žemės Rojus.” Di
džiausias choras, susidedantis 
iš 50 dainininkų (kių), parink
tais balsais, sudainuos eilę 
gražių liaudies , dainų, kurių 
pittsburgiečiams dar neteko 
girdėti; apart to, bus dar įvai
rių pamargini m ų.

Visi lietuviai atsilankykite į 
šį parengimą, nes tokių paren
gimų senai pittsburgiečiai bė
ra matę.

Ateikite seni ir jauni — ne 
sigailėsite !

Rengėjų komisijos pirn.
Stud. P. Dargi: .

Ratine, Wis
Pirmutinė kregždė busianČh 

Kupreišio prakalbų.

Senai laukiamas 
A. Kupreišis atvažiuoja j 
ną laikyti prakalbą Sausio 5 d., 
Dzepdzelęto svet., 7:30 v. v. 
Komunistai sužinoję apie tai 
pasijuto taip keblioje padėty
je, kad nė bėgt, nė rėkt. Tam 
tikslui ant greitųjų suruošė 
prakalbas Gruodžio 28 d., 12th 
St. Hali. Kalbėjo iš “Vilnies” 
abazo Gasiunas. Publikos su
ėjo vos keli, dalyvavo ir pora 
mano draugų. Jie man pasako
ja, kad Gasiunas, kad jau va
nojo tai vanojo sandanečius, 
prakaitą braukdamas nuo ply- 
kės. Tas žmogelis yra žino
mas paukštis, ri iš jo kito nie
ko gero ir nėra ko norėti, nes 
jis tarnauja rusams ir visus 
lietuvius niekina, ypač sanda- 
riečius, .kurių tikslas yra dirb
ti savo tautos žmonių gerove" 
ir gimtiniam kraštui Lietuvai. 
Bet gaila tų keleto lietuvių, 
kurie iš savo nežinojimo iena j 
tokias neva prakalbas. Trauk
it* tokį kalbėtoją ir duoti lais
vai niekinti-meluoti apie lietu
vius patiems lietuviams, reikia 
tiktai stebėtis mus žmonių lep- 
šiškumu, nepažinimu paties sa 
ves. Kaslink sandariečių už 
gauliojimo, mes žinosime kita 
syk su tokiu svečiu kaip pači 
elgti. ■ Musų organizacija ‘San 
dara yru leg^iziuota Jung;. 

Valstijoų valdžios ir jos nariai 
yra kultūringi žmonės, ištikimi 
piliečiai šiai šaliai ir karštai 
mylintys savo seną tėvynę Lie
tuvą. Jei Gasiunui netinkft 
prašome palikt mus ramybėj, 
antraip turėsime ieškoti tiesos, 
kad apsiginus nuo tokių asme
nų.

Brondas S. B., West Frank-
Chicago, Ill.'fort, 111 .8 metai.

| Spira D., Chicago,. III. 8 m. 
Dtaniggelis J. N., Chicago,

III. 2 m.
Kulas Esther M., Milvvaukee, 

Wis. 1 m.
Skara Alice T., Chicago, III.

1 m.
Dzikas A. • G., 

III. 1 m.
Chaconais

III. 2 m.
—John V.

UŽTIKRINA SAUGUMį 
"BAYERjASPIRIN" 

Vartoki t be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

m.
Kurtinaitis J. V. Thorp, Wis. 
m.
Linkonis A. W., Chicago, III. 
m.
Malinau ak i W., Leafy G rovė, 

III. Im.
Mkialauckas Julia NJ. XV ėst 

Frankfort, III. (?).
Sholis -V. A., Chicago 1 m.
Skrelunas G., Johnston City, 

Dl. 2 m.
Stulginskis M. M

III. 4 m.
Vivarttas

111. 2 m.
Yanuskas

111. 1 m.
Taipgi šie studentai, kurių' 

pavardės yra lietuviškos, bet' 
tikrai nežinau, ar jie yra lie-

5

3

Ch. Heights,

Milwau|kee,A

Westville,
P., Chicago

O. Rockford,

P. Kewanee
Chicago, TU.

Kurtinaitis,
Urbana, Iii.

“Bayer” Pakelio

Cicero, 1.11.

LIETUVON

MOKYKLOS NURS'Ė, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITAGalvos skaud 

Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

f

tegul musų geras agentas pasa
ko jums apie gerų maistą, pui
kų patarnavimą ant musų di
delių, greitų ir patogių laivų

White Star Line 
Red Star Line

LEIBOWITZ
Persikėle j naują vietą 

3216 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8-tai 
valandai vakare, kasdien 

Nedėlomis uždaryta 
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius

Peržiūrėdamas Illinois Uni
versiteto studentų sąrašų, ra
guti sekančias lietuviškas pa
vardes, kurių savininkai tikrai 
žinau, yra lietuviai:

Barskis Katherine !«, Chi
cago, 1 metus.

Glodkovvskis Mildr. E., West- 
ville, 111. 4 m.

Gronski B. J., Herrin, 111. 4 
m.
lagmin (as) P.
‘Heights, 111. 3 m.

B-'
• d

Gruodžio 7 d. čia įvyko pra
kalbos. Kalbėjo nesenai iš Ru
sijos sugryžęs A. Kupreišis. 
Kada bolševikėliai pamatė pra
kalbų skelbimus, jie baisiai nu
sigando. Pirmiau jie tik pa
vardę pasirašydavo raudonu ra
šalu, o dabar ir patys paraudoAfaskunas Esteliė, 
užgirdę*šią baisią naujienų, kad 
į Bentoną atvažiuoja baisusis 
\. Kupreišis, kuris pasako apij 

Rusiją grynų tiesą. Nebesuma- 
nydami ką daryti, jie puolėsi 
prie savo drangų West Frank
furte ir ten atsigabeno sau pa-, 
gelbininkus — “svečius”.

Laike prakalbų vfsf užsilaikl 
gražiai ir atidžiai klausėsi pra
kalbos, 'kaip savieji, taip ir 
svečiai. Po prakalbos atsisto
ja vienas saviškis ir duod i 
klausimą, atsistoja kitas ir il
si duoda klausima. J abu klau
simus kalbėtojas atsako. Ta
da pakilu “svečias” ir turbut 
neturėdamas ką sakyti ar klau-. 

|sti, pradeda iš “Vilnies” ką tr.i 
i skaityti. Bet ir “svečiai” nie
ko nepešė ir turėjo susigėdę ic- 

I sinešdinti.
Dabar bolševikai sarmatijas 

.'žmonėms ir pasirodyti. Jie tiek 
svečias p.|flau^ kalbėjo apie rusišką ro- 

‘ j Raci-p11’ 0 Pas*r°d°’ kad ten darbi
ni inkanls yra tikras pragaras ir 
tą parodė ne kas kitas, kai.) 
tikras jų draugas, kurį jie pa- 

pasiuntė Rusijon surasti 
jiems vietų apsigyventi, bet 
dabar džiaugiasi pats iš to pra
garo išsprukęs. Bolševikai no
rėjo padaryti raudonais visus 
bentoniečius, bet dabar jiems 
nebesiseks mulkinti žmones sa
vo pasakomis apie rojų.

— Prakalba Girdėjęs.

1 m.
Jurgelonis Vladas,
2 m.

Kazakevich, J. J., Livingston, 
tuviai, ai’ ne:

Ar Jus Žinote
Kad kiekvienas pasažierius ant 
musų laivų turi privatišką už
daromų kambarį Jei jus ma
note važiuoti-

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

127 So. State St.
Chicago, III.

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab
lete, tai jus dar negaunat tik
ro Bayejr Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

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

Gera 
Pradžia 
Padaro 
Gerą 

Užbaigą

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieną Pinigu Siuntinio 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 jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėm> kit numerį savr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigui* iravo:

—iM.

KALBĖDAMA aukltesnė* mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nurue pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti aistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
žtinimas ir dieta turi būt- var
tojama. Eaant reikalui yra 
naudinga (vartoti nujol, nes jia 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.“

Nujol galit 
rint kaip jus _ 
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

taukitą kiek*
Jo. nepadarys

- 'J

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios tisijos laivais 

Tiktai 8 Dienųg^nt Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

NAUJAS LAPAS

XMAS SAVINGS CLUB yra vienas iš parankiausių 
būdų pinigų taupymui. Prisirašykit tuoj!

TURINTIEMS SUTAUPINTŲ PINIGŲ didesnias su
mas mes patariame dabar pirkti morgičius, nešančius 6%. 
Mes turime daug PIRMŲ MORGIČIŲ nuo $250.00 iki 
$10,000.00 ir patariame kreiptis tuoj, pakol maži dar nėra 
išiprkti.

606 ir
R o s s

MAŽI MORGIČIAI parsiduoda greičiau negu didesni, 
ir todėl jų nę visiems užtenka. Bukite pirmi.

Nauji Metai tai atidarymas naujo lapo gyvenimo kny
goj, kurios autoriais mes patys esame.

Kų-gi įrašysime į 1928 lapų?

Sunku yra duoti atsakymų į tokį klausimų, bet jeigu 
pasiskirsime sau TAUPUMO kelių, tai tų lapų ir visų gy
venimų užbaigsime GERBŪVIU.

130 I>a Šalie St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Į Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

Jei jus turit krauki suirimus, 
sutinusias giles, odą, inkstus, 
pūslę arba šlapinomosi ligą, pasi
tarkite su l)r. Ross. Reumatiz
mas. chroniškos ir užkrcčiapios 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

Vienas iš publikos, ačiū jam, 
paklausė, ką jis manąs apie 
Kupreišį, nes yra jam ruošia

mos phdkalbos. Svieteli tu 
mano, Gasiunas pats nežino ką 
pradėjo aiškinti; jis šioks, toks, 
ant galo ima drausti, kad nei
tų į jo prakalbas, neklausytų 
kų jis sakys.

Brangus lietuvi, tu gyveni 
laisvoje šhlyje. x Ir tau negali 
įsakyti tokie nenuoramos kur 
kur eiti, — kur kas nori ten 
eina. Baido nuo ėjimo į Kup- 
kiekvienas atėjęs sužinosuiisG 
reišio prakalbas vien dėlto, kad , 
kiekvienas atėjęs sužinos tiesų 
apie jų apmeluotų Rusiją ir 
sužinoję nebus ištikimi komu
nistų "rėmėjai, Kupreišis skel
bia tiesos žodį, o mus komu
nistai bijo kaip apuokai ir de
da pastangas trukdyti Kuprei
šio ruošiamoms prakalboms.: 
Bet ar jus norit, ur ne, Kup
reišis kalbės sausio 5 d., 7:30 
vai, vakare, Lietuvių svet. Vi
sus kviečiu sueeiti paklausyti 
jo kalbos.

914 Pegerin 
los 
'D r 
specialis Lu 
escide gydy 
inas.

Dr. B. M.Ross 
Specialistas

į

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

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastą skilvį, širdies plaki
mą, svaigulį. galvos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prastą at
mintį, prastą kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų ir nusilpi
mo, turėtu tuojau gydytis. įtaikė 
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, pasitarki! su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building ’

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedėliomis nuo 10 ry
to iki 1 po piet. PanedėlyJ, Se-

‘ Subatoj nuo 10 ryto iki■aiseiti paklausyti redoj ir Subatoj ni 
—>1. Kasparaitis. Į8 valandai vakare.

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

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

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

DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!

Universal State
Bank

st

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

3252 So. Halsted 
Chicago, III

Murta»Co.,Dpt.H.S.,9B.OhIoSt., Chloro

9931—Onai Skupaitei
23107—Mar. Jenuševičienei 
13145—Antanui Paklovanskiui 
18156—Konst. Gumuliauskienei 
24801—Stanis. Ozminskienei 

9956—Jevai Lenkauskienei 
9938—Marijai šelkauskaitei

13155—Matui Zabielai
13155—Marijonai Truškienei 
13151—Kaziui Kazlauskui 
13158—Bened. Daktaraičiui
9937—Juz. Klapatauskienei 

23118—Julijonai Petkunienei
| 9940—Liudvikai PuŠinskienei 
13161—Barborai Sauseraitei 
23123—Niciforui Visgintui 

9962—Liudvikai Večinaitei 
9989—Juozapui Vaišvilai

23786—.Julijonai Gečienei
23781—.Tonui Jur. Brazauskui 
56286—Mikalinai Andrikienei 
14017—Titui Žilevičiui

■ 13169—Onai BelskaiteiJ 13179 Medar. Juozapavičiuin 14060—Marij. šėlkauskaiteiĮJ 23824—-Juozapui Bukauskui
■ 56294—Julei StuparaiteiJ 13137—Magdei Dumeikieneig 13142—Izidoriui Ramoškai

9908—Juozapui L. Almonui
■ 13143—Onai Rimkienei
■ i 9922—Marijonai Avelienei
■ 9927—Adomui Valatkai

9928—Aleksandrai ValatkaiteiJ 9934—Stanislovui Maleckiui
■ 9929—Barborai SmailaiteiJ 9932—Kazimierai Jakaičienei
■ 9938—Domicėlei ŠulčieneiJ 13149—Jurgiui Birbilui

9920— Antanui Mickevičiai
l 23108—Marijonai. Šimkienei

■ 23109—Florijohai Gapšienei
■ 9923—Antoninai Jasulaitienei

] 28104—Ipolitui Mockui
■ 9948—Onai Spikienei

9958— Vaclovui Juškai
13156—Pranui Kunickiui
23120—Uršulei šurkienei

9982—J. Balmonavičienei 
23787—Juozapui Bacevičiui 
23790 Kazimierui Meiliūnui 
23792—Onai Dara^iunienei 
23797 Juozuišikšniui
56284—Aneliai RamoŽkienei
56287—Julijonai Kaulakienei
9908—Jevai Jakavičienei
1000—Jonui Steponaičiui
9921— Veron. Žukauskienei

18148—Antanui Zavackiui
9959— Vincui, Juozo,Kudzmai

23114—Anuprui Daukšai 
23119—Marijonui Petrauskui 
23117—Mar. Valintanavičienei

9960—Onai Gricienei 
13152—Pranu! Urbonui 
22668—Jonui Venckui
9958—Onai Kašiliauskienei 

23118—Antanui Gečiui 
18157—Elžbietai Karpauckienei žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te- 
22667—Marcijonai Steckienei

9947—Kazimierui Bračui 
j 9964—Onai Vaitelienei 
22669—Justinai Jučaitei
9972—Teodorai Vitkienei
9984—Elen. Meškauskienei 

13167—Alenai Juraitienei
9974—Onai Vilkienei 
9971—Karolinai Mekšienei 
9968—Karoliui Kasparaičiui 
9966—Jonui Kielai 

28785—Viktorijai Jablonskaitei 
56283—Onai Daukšienei 
56289—Juzefai Lenckienei 

9995—Barborai Genterienei 
9994—Jonui Juozapaičiui 

23132—Tam. Jokubauskui 
13171—Magd. Staškevičienei 
14005—Julijonai Praščienei 
23130—Konstancijai Lesienei 
23129—Paliuliui Kaziui 
14006—Paulinai Samoškienei 
14015—Teofil. Drevinskienei 
14001—Onai Mileikienti 
14008—Onai Sakalauskienei 
23128—Adomui Bagdonavičiui

9998—Jevai Prielgauskienei 
14057—Jurgiui Remeikai 
1403^—Vincui Jenčiui 
14026—Adolfinai Kerlagiutei 
14031—Mamertui Andrišiunui 
23143—Karolinai Stonienei 
14049—Vincui Pasdrazdžiui 
14051—Domui Eitauskiui 
14039—Antoninai Piepolienei 
14052—Kaziui ^Gedvilui 
13177—Vincentui Rimkui 
14034—Rozalijai Petrauskienei 
14038—Onai Paulauskienei 
14047—Onai Petraitienei 
14032—Onai Martinaitienei 
14061—Rozalijai Adomaitienei 
23811—Klemensui Dedinskui 
23815—Juozui Adomaičiui 
23818—Juozapui Bacevičiui 
23819—Povilui Bumblauskui 
23820—Onai Puzarienei 
23825 - Kaz. Sakalauskienei 
23826—Jonui šiačiunui 
1)6297—Juzefai Balčaitei 
95979—Onai Vilčauskienei

vartoti nežiu- 
jaučiatėe. Kiek-

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi- 

gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusioms ir nu
variusiems žmonėms.

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

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

TANLAC
DEL JUSU EVEIKATOS

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier 
Furniture

Ūse

ėdar
Polish 

it all ' 
Dealers
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MASKVOS AUKSAS

Pereitą ketvirtadienį, “L.S.S. Žiniose”, buvo rašy-
ta apie patekusius į policijos rankas skandalingus do- balais kapitalizmo sistemą nuversti begalima. Kam gi 
kumentus, kuriuos buvo pametęs “taxicab’e” Ivry mies- jį pila išspaustą iš vargstančių Rusijos valstiečių 
to, Francijoje, komunistiškas burmistras, p. Maranne. auksą į Francijos komunistų ir kitų panašių pašlemėkų 
Tuos dokumentus surado vežikas ir pristatė policijos 'kišenes? \ ’
nuovadai, kur jie buvo nufotografuoti. Kalbamieji Marrane’o dokumentai parodo jos tiks-

Iš dokumentų paaiškėjo, kad Francijos komunistai Bolševizmo vadams rupi suskaidyt ir suardyt sočia- 
palaiko artimus ryšius su tam tikrais asmenimis, vei- listinį judėjimą, kad tuomet paėmus Francijos darbinin- 
kiančiais Socialistų partijos “kairiamjam sparne”, ir kų partiją ir profesines sąjungas į savo kontrolę.
net šelpia juos pinigiškai. Suprantama, kad komunistai šituo tikslu Maskva per savo agentus sudarė savo 
moka pinigus ne iš savo kišenės, bet gUUlia JUOS iŠ Mask-> uneialiutn nurtiines “lt niriomiom cnnrjao”

tikslu ji suorganizavo “profesininkų sąjungą” (panašią 

į amerikonišku “unijų švietimo lygų”). Šituo tikslu ji 
įsteigė iš komunistų ir “kairiųjų“ socialistų “ūkininkų 
tarybą” ir veda nepasiliaujančią kampaniją už “bendrą 
frontą”.

Tenka pasakyt, kad tomis savo pastangomis Rusi
jos bolševizmas jau yra padaręs neapsakomos žalos 
Francijos darbininkų judėjimui. Bet gerai, kad paga-

Šituo tikslu Maskva per savo agentus sudarė savo 
kišenės bet gauna juos iš Mask-; ^gušta” socialistų partijos “kairiamjam sparne”. Šituo

kai, kontroliuodami savo valstybės iždą, siunčia Rusi
jos auksą Francijon ir juo stengiasi sudemoralizuoti 
Francijos “kairiuosius’’ socialistus!

Skandalas, iš tiesų, didelis. Visa Francijos visuo
menė, o ypač darbininkiškos organizacijos, nepaprastai 
dėl jo sujudo. Komunistai, matydami, kad tas atidengi
mas diskredituoja ne tik jų “darbininkišką” veikimą, 
bet taip pat ir jų patronus Maskvoje, šoko viską užgin- liaus tas purvinas darbas tapo išvilktas aikštėn. Fran
cy ti, tvirtindami, kad iMaranne’o portfelyje užtiktieji ei jos • darbininkai yra be galo pasipiktinę Maskvos je- 
dokumentai esą “sufalsifikuoti” ir kad iš viso ta istori- zuitų intrigomis. Taip politinė darbininkų spauda, taip 
ja apie dokumentų suradimą tai — i 
kas melas” ir komunistų internacionalo priešų “? 
ga”.

Bet neilgai Maskvos klapčiukai šitaip 
Gruodžio 16 d. pats burmistras Maranne išleido viešą
pareiškimą, kuriame jisai pripažįsta, kad dokumentai
jo portfelyje yra tikri. Jisai pripažįsta taip pat, kad A ~ 1
Francijos komunistų partija finansuodavo visą judėji- Apžvalga 
mą dėl vadinamojo “bendro fronto”.

Tuo gi tarpu fotografiškos dokumentų nuotraukos 
buvo rodomos Paryžiaus miesto tarybos koridoriuose 
ir parlamente.

PLAČIAI VAROMAS KORUPCIJOS DARBAS

Francijos socialistų partijos valdyba nutarė pada
ryti nuodugnų tyrinėjimą, kad susekus pilnai, kurie jos 
nariai yra įvelti į begėdišką korupcijos skandalą, iškel
tą surastais komunisto burmistro portfelyje dokumen
tais.

Iš dokumentų aiškiai matyt, kad per komunistus 
Maskva duodavo pinigų vadinamai “Socialistų Partijos 
Kairiajai (grupei) ”. Viename popieryje pažymėta, kad apleisti gimtąjį kraštą ieškant /r kitų valstybių politinių par-
grupei tapo išmokėta 51,000 frankų. Tai veikiausia bus prieglaudos užsieny — didelė 
grupei, 
Maurin ir kuri leidžia savo bolševikišku duku labai at
siduodantį organą (“Kibirkštį”). Socialistų partijoje
jau senai buvo įtariama, kad ji gauna pašalpų iš Rusi-'įvairiems fašistams ir šovinis- 
jos bolševikų. tams • progos pilti šlykščias pa-

Dokunientuose taip pat randasi sąrašas asmenų, (mazgas ant emigrantų.
kuriems išmokėta vidutiniškai po 4,500 frankų, bet jų’ Pradėjus emigrantams orga-

kuriai vadovauja “karštas revoliucionierius”;calis 'P°litiniV emigrantų apsi
gyveno Vilniaus krašte. Jau tas 
pats faktas/ kad 
I eržengė demarklini ją

emig rantai 
davė

vardai pažymėti inicialais.
“Kairiasparniai” Francijos socialistų partijoje tur

būt nemažai nusigando, kai partijos centras paskelbė 
savo nutarimą daryt investigaciją^ nes jie pasiskubino 
pareikšti, jogei jie 'tuojaus likviduos savo organizaciją, 
jeigu tyrinėjimas įrodysiąs, kad jos vadai tikrai imda
vę “‘Judos sidabrinius” iš komunistų.

Tuose Maranne’o popieriuose parodyta, be to, kad 
iš komunistų partijos iždo buvo šelpiamos įvairios “nei- 
traliais” vardais pasivadinusios organizacijos, pav. 
“Profesininkų (unijistų) Sąjunga”, “Ūkininkų Tary
ba” ir t. t. Joms išmokėta po 4,500 frankų.

BOLŠEVIKU PINIGAIS UŽLAIKOMA AGENTŪRA

Francijos spaudoje paduodama daugybė ir kitų 
įdomių smulkmenų iš tų dokumentų, ką buvo surasti
komunisto burmistro Marrąne’o “krepšyje”. Taip, iš jų 
neabejotinu aiškumu pasireiškia tas faktas, kad Fran
cijos komunistų partija tai niekas daugiau, kaip bolše
vikų pinigais užlaikoma agentūra.

Tarpe sumų, gautų iš Maskvos, randasi, sakysime, 
tokios:

46,000 frankų kas menesis bendrajai propagandai;
36,900 frankų kas menesis “politiniam darbui”; * '
10,200 frankų nepaprastoms išlaidoms ir tt.

J.

__ 88.08 
__  4M
__  1M
__ l.bi 
__ .75

Užiiniokijimo Kainai
Chicagoja — paltu:

Matam* ..
Patai mitą__________
Trinia mlniitame____
Dviem mAneelama
Vienam mAnialid 

Chicayoje per nešiotojau
Viena kopija 8c 
Savaitei 18c
Minėsiu!78c

Suvienytose Valstijose, m Chicayoje, 
pa it 

Metams ......?__
Pusei metą_____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur ulsleaiausei 
| Atpiginta)

Metams__________________ _ 18.10
Pusei meti ___ _ . — <JM

|7JD 
8.80

.76

Pinigus reikia siusti palto Money 
orderiu kartu su atsakymu. x

• ..... ..................... ............... ....

F

Iš visų dokumentuose pažymėtų skaitlinių matyt, 
kad vien tik nepaprastos propagandos tikslams Mask
va duodavo iki šiol Franci jos komunistams po 172,000 
frankų kas menesis. Tai sudaro beveik du milipnu fran
kų per metus! 9

'Nenuostabu, kad Francijos komunistai gali daryti 
daug triukšmo, rengti daugybes mitingų ir demonstra
cijų, leisti tonais visokių agitacinę literatūrą ir — pa
pirkinėti svetinių partijų žmones.

• DARBININKŲ PASIPIKTINIMAS

užlai- 
rezul-

Aišku tečiaųs, kad visuomeninr^ūdėjimas, 
komas svetimos valstybės auksu, jokių teigiamų 
tatų duoti negali. Jisai gali tiktai ardyt ir dęmoralizuot. 
Žmonės, kurie neva skalbia “revoliucijos” ir “komuniz
mo” idėją, bet tikrumoje tarnauja, kaip pasamdyti 
agentai, stovi moraliniu atžvilgiu ant tokios pat papė
dės, kaip prostitutės, parduodančios už pinigą savo 
“meilę”. t *

Maskva veikiausia pati gerai supranta, kad pasam/ 
dytais agentais ir papirktais “bendro fronto” apaš-

Kalbamieji Marrane’o dokumentai parodo jos tiks-

kad jMaranne’o portfelyje užtiktieji cijos* darbininkai yra be galo pasipiktinę Maskvos je- 
j 

naujas “buržuaziš- profesinių sąjungų organai griežtai reikalauja, kad 
“intri- bolševikiški agentai kartu su visu jų purvu butų be pa

sigailėjimo iššluoti laukan!
straksėjo. Reikia manyti, kad tai ir bus padaryta.

B tiesos ir musų įsitikinimų turi
me pareikšti sekančiai:

1) Rygos kongresas buvo su
šauktas pačių emigrantų, be jo
kio lenkų vyriausybės ir jų po-

EMIGRANTŲ PAREIŠKIMAI, litinių grupių įsikišimo. Kongre- 
 so organizatoriai buvo Lietuvos 

socialdemokratai emigrantai ir 
Lietuvos emigrantai Vilniuje va|stiečiai liaudininkai.

įdėjo, savo laikraštyje Pir-) Lenkų vyriausybė dėl kon- 
lliyn..’ ®ruo^2if> 11 d., sekantį ,^res0 organizavimo ir jo sušau- 
pareiškimų: kimo nedarė jokių siūlymų ir
Lietuvos politinių entigrantų spaudimų. Į kongreso priimtų 

protesto žodis. Nr. 1. užsienių reikalais rezoliuciją, 
i nebuvo daryta niekieno jokios 

Po to, kaip Lietuvoj įsivieš- įtakos. ’ į
patavo Smetonos-Voldemaro-1 ‘ 
Plechavičiaus diktatūra, kuri1
dėka kruvinojo teroro privertė dentai, bei partijų atstovai da- 
šimtus aktingesniųjų piliečių lyvavo sulyg pakvietimu, kaip

mzuotis ir sušaukus Rygos kon
gresą, Lietuvos fašistinė val
džia, pasinaudodama jo inci
dentais, visai sąmoningai ėmė 
t kleisti apie politinės emigraci
jos veikimą melus, kad ją 
žmonių akyse išniekinti ir tuo 
l udu nukreipti visuomenės akis 
nuo katastrofingos krašto padė
ties ir suirusių vidaus santykių, 
prie kurių privedė patys fašis
tai. Tą savo1 provokacinį tiks
lą, fašistinė vyriausybė, pri
dengusi patriotiškais obalsiais, 
apšaukė emigrantus tėvynės iš
davikais, Varšuvos agentais 
parsidavėliais, Lenkų vyriausy
bėj, kuri, girdi, po priedanga 
emigrantų, norinti užgrobti Lie
tuvi). Fašistų skleidžiamais 
‘randais, tuo tikslu buvęs su
šauktas ir Rygos kongresas, ku
riame taip pat dalyvavę lenkų 
valdžios atstovai. Be to, girdi, 
Vilniuje esanti lenkų sudaryta 
Plečkaičio vyriausybė, kuri, 
ginkluota Lenkijos pagalba, 
gruodžio mėnesy, žadanti užim
ti Lietuvą į savo rankas.

Protestuodami dėl šitii pro-
vokacinių gandų, mes vardan padėtį ir jų, kaipo laisvų pilie

t V V • \ /
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Lenkų laikraščių korespon- 

tijų atstovai. Gi lenkų seimo 
atstovas p. Polckevičius, atvyko 
kongresan p. Mickaus asmeniš
ku laišku kviestas liaudininkų 
vardu. > *

2) Lenkijos vyriausybės at
stovai, Vilniuje gyvenantiems 
Lietuvon emigrantams, niekuo
met nesiūlė jokių karinių planų, 
tikslu užlipti Lietuvą, kad su
daryti ten kitą politinę santvar
ką. O jeigu tokie planai butų 
pasiūlyti, tai mes juos paskai- 
tytumėm žeminančiais emigran
tų vardą ir prieš juos viešai už- 
protestuotumėm. Mumft, kaipo 
radikaliems demokratams, aiš
ku, kad Lietuvos liaudies išsi- 
liuosavimas iš fašistinio jungo 
yra pačios kovojančios liaudies 
rankose ir todėl mes kreipiamės 
visuomet tik į ją ir tik su liau
dimi kartu porime nušluoti tą 
fašistinę bandą, kuri veda musų 
kraštą į prapultį.

3) Fašizmo išnaikininmui 
Lietuvoj, mes niekuomet nesi- 
kvietėm ir nesi kviesime pagal
bon Lenkų koriuomenės, ir esa
me griežtai nusistatę prieš vi
sokias ginkluotas intervencijas 
į vidujinius Lietuvos reikalus.

4) Maršalui p. Pilsudskiui 
esant Vilniuj, pas jį atsilankė 
delegacija ne tuo tikslu, kad 
išspręsti Vilniaus likimo klausi
mą arba daryti su juo sąmoks
lus prieš Lietuvą, bet tuo tiks
lu, kad išsiaiškinti emigrantų 

čių Lenkijos valdomoj teritori
joj.

5) Skleidžiamos spaudoj ži
nios, buk per Rygos kongresą 
emigrantai išsižadėjo Vilniaus, 
palikdami jį Lenkijai, yra gry
nas melas. Emigrantai kongre
se stovėjo tiiktai už tai, kad tiek 
Vilniaus klausimas, tiek kiti 
klausimai tM Lenkijos ir Lie
tuvos butų išspręsti taikos ke
liu, tariantis abiem valstybėm 
betarpiai, ką liudija ir priimto
ji kongrese, šiuo reikalu .rezo
liucija. Noras'rišti ginčą tarp 
Lietuvos ir Lenkijos ginklo ke
liu, musų giliausiu įsitikinimu 
gręsia, pirmon eilėn, prapultimi 
Lietuvai.

6) Jeigu Lenkijos vyriausybė 
politinei emigracijai iš Lietuvos 
leido apsigyventi Vilniaus kra
tė, ir jeigu nei xlerikų spauda, 
nei lenkų visuomenė lietuviškos 
emigracijos ne tik nepuola, bet 
atsineša į ją draugiškai, — tai 
tas dar nereiškia ir neįrodo, 
kad emigracija parsidavusi Len
kijai ir kad Lenkija po jos prie
danga nori ugrobti Lietuvą.

d : * ?
7) Vilniuje nėra suorganizuo

tos jokios Plečkaičio vyriausy
bės, kuri turėtų noro ginkluota 
svetima pagalba paimti valdžią 
Lietuvoj.

8) Kas liečia santykius su
1/enkija, kaipo tauta, mes šali- 
iiinkai kaimyninių tsmity-

kių, kaip ir su kiekviena valsty
be. Musų giliausiu įsitikinimu, 
plačios Lietuvos masės, kurios 
trokšta laisvo, taikaus gyveni
mo, šiame klausime yra taip 
pat nusistačiusios. Bet šituo 
mes pareiškiame tiktai savo 
nusistatymą, ką daryti mums 
neturi teisės niekas uždrausti. 
Gi sprendžiamąją teisę šiame 
klausime, mes pripažįstame ne 
sau, bet tik teisėtai Lietuvos 
valdžiai, kurią, nuvertus fašisti
nę diktatūrą, tegali pastatyti 
įstatymais numatytų keliu Lie
tuvos liaudis.

Su panieka atmesdami visus 
tuos provokacinius gandus ir 
melus, kuriuos skleidžia darbo 
žmonių priešininkai apie politi
nę emigraciją, mes metame jų 
kaltinimus jiems patiems į 
akis.

Ne mes esame Lietuvos ne
priklausomybės priešai ir savo 
krašto išdavikai. Tie niekšai, 
kurie gruodžio 17 d. 1926 m., 
ginklu užgrobė valdžią į savo 
rankas, yra vieninteliai nepri
klausomos Lietuvos ir darbo 
liaudies priešininkai. Jie min
džiodami krašto įstatymus, ge
ležiniais retežiais sukaustydami 
politines, kultūrines, spaudos 
laisves, žmonių teises, šnipų ir 
parsidavusių karininkų ranko
mis kankinami ir šaudomi Lie
tuvos sūnūs, atimdami iš kiek
vieno sako kraštui pasišventu- 
sio visas galimybes samiai dirb
ti geresnei ateičiai — įstūmė 
darbo žmones į baisų karą bro
lio su broliu, tuomi naikindami 
musų krašto atsparumą prieš 
išorinį priešą ir žudydami musų 
nepriklausomybę. Kas jiems 
tam darbe padeda, kas jiems 
tarnauja ir klauso, bet ne kovo
ja prieš juos tie yra savo 
krašto nusikaltimo bendrinin
kais.

Todėl mes kviečiame Lietu
vos darbo žmones smerkti ir 
provokacijų kaltininkus ir stoti 
į kovojančios darbo demokrati
jos eiles. Mums niekas neiško
vos laisvo gyvenimo, kaip tik 
mes patyš suburtomis savo jė
gomis.

šalin fašizmas!
šalin provokacijos 1
šalin karas tarp Lietuvos ir 

Lenkijos!
Tegyvuoja visų tautų solida

rumas
Tegyvuoja laisva demokratinė 

Lietuvos Respublika!
Emigartnų vardu:

Stud. Pranas Aneevičius, 
Kap. Antanas Majus, 
Juozas Papianskas, 
.Jeronimas Plečkaitis, 
Semin. Pranas Paulauskas, 
Seimo narys Kedys.

Vilnius, 1927—XII į d.t
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O Rygoje gyvenančių emi
grantų organas, “Liuadies Bal
sas”,^ atsiliepia taip:

“Pirmyn” šmeižtai.
Pradėjus Vilniuje eiti laikraš

tis “rtrmyn” pradėjo tam tikrą 
kompaniją prieš visus tuos, ku
rie yra prieš lenkišką “pagal
bą“. No. 2 pasirašęs valstiečiu 
liaudininku duoda visą eilę 
klausimų p. p. Toliušiui ir Stri
maičiui. Gaila kad šis ponas 
nepasirašė pavardės. Tur būt 
todėl, kad tai pačių plečkaitL 
ninkų rankos darbas.

“Pirmyn“ No. 3—4 grupė 
plečkaitininkų penima lenkų pi
nigais, pasisavinusi sau Lietu
vos politinių' emigrantų vardą, 
vėl pila pamazgas ant visų tų, 
kurie eina prieš lenkišką impe- 
riaJizmą. Ta grupė sako, kad 
Mickus liaudininkų vardu pasi
kvietęs Poliakevičių. Tai yra 
melas. Paklauskite paties Po- 
iiakevičiaus, — kurio linija 
jums matyt prie širdies, — kie
no vardu jis kviestas ir kas jį 
kvietė?

Nepaprastas radinys
Jupdėnų kaime (Alsėdžių 

valsč.), Narmanto Kazio lau
ke šiemet, sėjant rugius, at
sidarė akmenų krūva. Apkasus 

rodė dailiai išmūrytas s.kle- 
pelis, bet angos nebuvo. Ati
darius rasta sklepelio dugne 
pe|enai, kurie buvo pavirtę į 
kalkins. Po pelenais rasta ne
didelis kiekis anglių. Čia ma
tyti, kad yra sudeginti * kaulai, 
gal su lavonu. Galima sprę
sti, ikad tas radinys yra iš 
stabmeldystės laikų, senovėj 
numirėliai buvo deginami.

Apilinkė yra aukšta vieta su 
lengva žeme ir aukštais, stai
giais skardžiais. Tame pat lau
ke, 50 metų atgal, bernas ar
damas atrado keletą sidabrinių 
pinigų. *Ant pinigo vienos pu
sės buvo paveikslas, sėdinčio 
su kepure žmogaus, o antroj 
pusėj raitorius; metų išskaity
ti nebuvo galima. Priminsiu 
dar apie kalną, vadinamą Rau
dikiu. šis yra taipogi netoli 
atrasto. Kaipo kalno pavadini
mas reikšmingas, nes matosi, 
paeina nuo žodžio “raudoti.” 
Čionai buvo 2-ji kapeliai: vie
ni panaikinti, antri dar tebė
ra apaugę mišku. Man esant 
mažu teko girdėti daug viso
kių pasakojimų apie “Raudi
kį.” Vieni pasakojo, buk čia 
buvusi žinyčia, kiti bažnyčia, 
tretieji — buvusi duobė su 
kiauryme ir tenai paleidus ak
menį kur tai gilumoj atsidur
davo ir buvęs girdimas nepa
prastas bildesys.

M. Narmontas.

“Nepavojingos“
—Na, ir velnio degtukai! 

Neveltui ant dėžutės užrašyta 
“Nepavojingos“.

—O kas gi?
—Dešimtą degtuką briežiu— 

nei vienas nedega!

Teta (labai stora): — Aš 
norėčiau dviračių važinėti, bet 
bijausi, kad aš labai sunki.

Vaikas: - Tai nieko, teta! 
Aš vakar cirke mačiau dramb
lį ant dviračio.

OLD GOLD
JUOKAI

Mergina (stovėdama ant kampo) 
— “Och, policiite, sugauk aną žmo
gų, jis bandė rfianė pabučiuoti?’

Policistas — “Nesirūpink jauna 
panelė, tuojau atsiras kitas i kėlės 
minutes.”

JIS ŽINOJO
“Mes manome sulošti pokerį, Ma

jore. ar jus norite prisidėti prie mo
šų ?”

“Labai gaila, bet-aš nelošiu poke
rio.”

“Labai gaila. Bet aš maniau, kad 
jus toš()avot ”

“vienu sykiui ir aš taip pat many
davau.”

— ■ ■ ■ .1 ■■ ■ ■

“Ar aš galiu vesti jūsų duklen?” 
‘“Aš nežinau. O ką ji sako?”
“Ji norėtų, kad jus nesutiktumėt.”
...Bet — rūkykit Old Goki cigare

te —■ Išruikysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Ot<! 
Goki cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir clasižinokit, i 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne- 
turėii.’’

Antradienis, Sausio 3, 192S

Apie 12 “šventųjų” vel
niais pasivertusių

YLAKIAI. Ylakiškiai lap- 
1 ričio 12 d. valsčiaus salėj su 
lošė “Šėtono Karalystę,” Švie
timo Ministerijos uždraustą 
v sikalą, kuriame pasityčioja- 
ria ir iš bažnyčios: 13 velnių 
apsėstas teologų velnias —(su 
1 omža ir stula) pragare pasa
kojasi, kaip bažnyčia esanti 
pagadinusi Kristaus mokslą, 
kaip žmones apgaudinėjant!.... 
J lomiausis ne pats veikalas, 
tet lošėjai: kunigą lošė pava- 
s irininkų pirmininkas, o vel
nius (kiti “šventųjų draugijų 
pirmininkai: katalikų vartoto
jų bendrovės pirm., darbo fe
deracijos vice pirmininkas, at
eitininkų vadas IV7 klastė mo
kinys ir kiti. Visi tie. katali
kiškų draugijų pirmininkai ne
suprato rodomosios “komedi
jos” turinio ir patys save nu
pliekė. Norėję ‘‘šėtono Kara
lystę” lošti kairieji pernai ne
gavo leidimo.

—Rumšai tiškis.

, --------------- - -------------------------

Rūgštymai Viduriuose
‘Phillips Milk of Magieaia” 

Geriau nesu Soda

Vietoje sodo* nuo dabar pra
eikit vaitoti po biskį “Phillips 
•lilk of Magnesia” su vandeniu 
ode kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
j ra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina triįį 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. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo *1875.

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMŲ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

Lietuvis Kontraktonus
Suvertam šviesai Ir 
elektros jiegą J nau
jus ir senui namui i) 
mainom naujas liani- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo Išmoklji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone’ęanal 2691

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 3669

Patogiausias
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ

Metu Dabar
Prenumerata melams 

’Pusėi metų 
Kopija .............. .........

$2
$1

20c |
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Žiežirbos

K. R. 
minėtą

ne
są-

Kautskio, 
Michel-

K. R. “Laisvės” No. 289 “kri
tikuoja” L. Norven’ą už tai, 
kad L. N. parašė: “Gyvenimo 
aplinkybės nuolatos keičiasi, to
dėl keičiasi ir musų mąstymas 

nusistatymas”. 
Tasai pasakymas 

užganėdino ir jis 
kinį priskaito:

"Tai gryniausia 
Šeidemano, Grigaičio,
šono ir kitų renegatų mintis...”

K. R. taip pasakydamas, la
bai gerai pasitarnavo jo minė
toms ypatoms, o save ir visą 
“Laisvės” red. institutą pastatė 
žiapliais. štai kodėl: Pats Mark
sas yra pasakęs, kad “gy ve- ( 
nimo aplinkybės nustato žmo
gaus šprotą” ir “žmogus taip I 
veikia, kokiose aplinkybėse jis' 
yra”. Kitaip sakant, ne pro
tas nustato žmogaus aplinky-, 
bes, bet aplinkybės nustato 
protą.

Taigi “Aide” L. Norven pa-' 
teikė marksistinę mintį. Kad 1 
K. R. tatai “kritikuoja”, tai'

visai kas kita.
Pagal save nereikia spręsti 

apie kitus, nes ne visi tokie 
ožiai, kaip K. R.

Aš neapginu A.D.A.D. direk
tyvą, nes direktoriai mane iš- 
dirigavo pirma iš A.D.A.D. ne
gu R. K. Bet aš niekad nesa
kiau ir nesakysiu, kad A.D.A. 
D. yra blogas pamatas ir nely
ginsiu prie K.K.K. Nes dėl ke
lių vadukų negalima smerkt vi
są draugiją, o ypatingai dėlto, 
kad A.D.A.D. nėra biznio ke
lių šėrininkų draugija; o dar 
daugiau, kad ji yra socialė 
draugija. Jeigu tos draugijos 
vadai neišlaiko kritikos arba 
žemiau kritikos papuola, tai K. 
R. “kritika” nepamokina ap- 
sisaugot ir nepastato ant tie
sesnio kelio. Jei K. R. uždrožtų 
ir gana smarkiai pradžioje kri- 

I tikos, o gale nurodytų, kaip iš- 
tikro turi būt, tai aš K. R. pa
gerbčiau. Dabar K. R. vietoj 
pagarbos, užpylęs biskį karšto 
vandens, patariu, kaipo suau
gusių vaikų tėvas: jei rašai 
kritiką, rašyk rinitą, o jei ne, 
tai visai nerašyk ir ant juoko 
nesistatyk. į

* * *

Tur būt girtas rase
Kokių nesąmonių “Laisvė” 

neprirašo! štai Nr. 281), edito- 
riale “Lietuva Tautų Lygos 
Rankose” rašo: “Pavyzdžiui, 
Smetona ir Voldemaras bažija- 
si (Tautų Lygos susirinkime, 
Genevoje. — V. J. Z.), kad jie 
jokių derybų su Lenkijos Pil
sudskio valdžia nevedė, neveda 
ir nevešią tol, kol Vilnius nebus 
sugrąžintas Lietuvai.”

Du sakiniu praleidus, tam pa
čiam paragrafe pasako: “Dabar 
jau pats Pilsudskis pareiškė, 
kad jis vedė derybas su Volde- 
m/u’u, o Voldemaras to neužgin
čija.”

Pirma pasako, jog' “Smetona 
ir Voldemaras bažijasi”, reiš
kia, užginčija, o už 20 žodžių 
rašo, kad “Voldemaras to ne
užginčija”. Ar jie užginčijo, ar 
ne, tai kitas dalykas. Bet kai 
“Laisvė” taip rašo,' tai labai 
kvailas dalykas. Ir skaitant to
kį “editorialą” kyla klausimas: 
nejaugi 
visada 
negali

“Laisvės” redaktoriai 
Juk blaivu protu 
tokių priešingu-

girti?
rašyt

Su
Pirmu
Čiauduliu

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Akių Gydytojai  Lietuviai Daktarai

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi Felephone Republic 0083

dr. vAiTiisii, o. d. 01. V. B. Milasz6wicz

— imkite HILL’S Cascara-Bromide-Qui- 
ninc. Pribaigia Šaltį i 24 valandas) nes 
atlieka keturius reikalingus dalykus sy
kiu. Sustabdo ^altj. sulaiko karitj, ati
daro vidurius, suvikrina sistemą. Nepa
sitikėkite mažesniu pagelbininku, nes šal
tis dalykas rimtu. Gaukite IIILL S tuo- 
jausl

nėra svarbu, nes jis apie mark-, Juk kl.jtika turi ki. mij.
j tus nuo tokių klaidų, kokias pa- 

Laisvė jo (jarg kritikuojamas asmuo. Aš 
myliu kritiką ir gerbiu kritikus, 
anaiptol ne visus, nes tūli "yra 
tik “kritikai”.

sizmą mažai ką žino,bet svar-' 
bu yra tas, kad
“kritiką” talpipo. Mat, mano,5 
kad durnom zaunom sumuš sa-Į 
vo priešą. Bet bemušdami ki-J 
tus, pasirodo patys save durne
liais.

Knygoje “Komunizmo A B 
C” aiškiai pasakyta, kad tokie’

tus nuo tokių klaidų, kokias pa- ♦ * *

Lietuvis Graborius 
Balza m notoj as

2314 W 23rd PI.
Chilago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kalo meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu* 
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

ir

Simpatiškas — 
Mandagus — 

ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Dentistas
2559 West 63rd Street

Cor. Rockwell St.
Valandos nuo 9-12, 1-5, G-8 vakare

CHICAGO, ILL. j

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS Į
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, I 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri-V* vv.i* vr, J «...

■ rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas' 
su elektra, parodančia mažiausias 
Maidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.! 
4712 South Ashland Avenue

. Phone Boulevard 7589

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

Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenue 

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

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dnnf ne

3401 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. C600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicazo, III
A t A

ANTANAS LEONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 1 dieną, 11:30 valandą- 
ryto, 1928 iil, sulaukęs 15 me
tų amžaus. A. A. Antanas Le
onas gimė Balandžio, 13. 1912, 
Chicago, III., paliko dideliame 
nubudime motiną Izabelę po 
tėvais Papei kaitę, 2 broliu: 
Juozapą ir Andriejų, seserį Ma
tildą ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 10256 Comrner- 
cial Avė., So. Chicago, III.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Sausio 4 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Leono gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Motina, Broliui, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėes patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
4741.

Lietuviai Advokatai Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

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

Phone Canal 0523

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grišius) 
, ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Repuhlic 9723

i Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS, DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiecos 
CHICAGO, ILL

I Kodėl taip?
*• 1 «

Newyorkiškiai “komunistai” 
' rengia baJių “Daily Workerio” 
I ir žydų “Freiheit” naudai. 
į “Laisvė” įdėjo to parengimo 
(agitacinį pranešimą:

“Visų pareiga būti baliuje ir 
paremti musų draugų spaudą”.

Kodėl' ne darbininkų spaudą, 
bet “musų draugų”? Kodėl 
taip? Nors sykį teisybę pasakė, 
kad tik “Laisvės” draugų spau
da “D. W.” ir “F.”, o ne dar
bininkų.. Darbininkai turėtų pa
sakyt: “Lai draugai ir remia tą 
spaudą.”

♦ « $

* *
“Laisvės” redaktoriai džiau-l 

. giasi, giriasi, kad sovietų Rusi- 
žmonės yra kvailiai, kurie turi )a išgelbėjo Lietuvą nuo lenkiš- 

persikei-' ųos vištos. Ir dėlto Rusija per- 
ir paduoda spėjus Lenkiją, kad Rusijai pa- 
tie žmonės, gailo Lietuvos.

Kas supranta 
pasaulinę situaciją ir. nevaro 
demagogijos, tai gali suprast 
ir pasakyt, kad Rusija perspė
jo Lenkiją ne dėl to, kad apsau
gojus Lietuvą, bet dėlto, jog 
save apsaugojus. Juk sovietų 
Rusijos diplomatai daug sykių 
yra pareiškę, kad Anglija kur
sto Lenkiją užimt Lietuvą dėl tybinio aparato, matydami,, kad 
to, kad Anglijai, Francijai, taip: jų laikymasis valdžioje neša

Lietuves Akušerės

nu
tą patj nusistatymą 
tus aplinkybėms, 
kaipo faktą, kad 
kurie nekeičia nusistatymo pa-* 
gal esamas aplinkybes, turi ne
šioti kailinius žiemos laike ir1 
vasaros, arba plonus drabužius 
per žiemą. Girdi: Jei pamatytu-' 
me karščio laiku žmogų su kai
liniais, tai sakytume, kad jis 
nepilno proto, o jei žiemos lai-' 
k u pamatytume basą arba su 
plonais drabužiais, — pasaky
tume, kad kvailas.

bent šiek-tiel€ •r

Kuoniet tūlose šalyse social
demokratai pasitraukė iš vals-

piet

K. GUGIS 
-ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 

Telefonas tdrntral 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Matyt, kad tie žmonės nėra l,a^ *r Lenkijai pasidarys ge- 
skaitę ne tik Markso raštų, bet1 resn*s keliąs pdlt sovietų Ru- 

Komunizmo A B C” neži-Įs’Ja* kai užgriebs Lenkija 
Lietuvą, tai užsimanys tą patj 
daryt ir su Latvija ir su Esti
ja. Ir tada jau atsistoja į akį

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

nei
no.

Galų gale kas gi pakeičia' 
žmogaus mąstymą-nusistatymą, 
jei ne gyvenimo aplinkybes?; 
Del ko yra darbininkų nusista-Į 
tymas iš vienos pusės, o turčių 
nusistatymas iš kitos? Ar tie
du priešingi viens kitam mąs- 
tymai-nusistatymai nepaeina* iš 
gyvenimo aplinkybių? Kodėl i 
žmogus pavasario sulaukęs gal
voja apie šiaudinę skrybėlę, o 
žiemos sulaukęs — apie milinę 
kepurę ir dar su ausimis? Kas' 
žmones skirsto į klases, jei ne; 
gyvenimo aplinkybės? Kodėl' 
šiandien vienas vaikas tol mie
ga, kol laikas eit į mokslainę, o j 
kitas atsikelia prieš penkias iš 
ryto ir bėga išnešiot laikraš
čius ir kartu turi pribut į 
mokslainę? Kodėl šiandien vie
ni nesugalvoja kas daryt su 
didžiausiomis krūvomis pinigų, 
o kiti nesuranda budo už ką nu
sipirkti duonos plutą? Kodėl 
daugybė gerai veikusių dėl dar
bininkų klasės šiandien nieko 
neveikia? Kode] kapitalistai 
galvoja, kaip geriau išnaudot 
darbininką, o darbininkas — 
kaip išsisukus iš kapitalisto 
rankų ?

čia kiekvienas gali suprast, 
kad kaip mąstymas, taip ir nu
sistatymas paeina iš gyvenimo 
aplinkybių. Gi “Ijaisvės” ben
dradarbis K. R. to nesupranta, 
o “Laisvės” redaktoriai nesu
pranta kokius raštus talpina ; 
savo gazietą.

Tatai permatydami Rusijos 
diplomatai ir pagąsdino Lenki
ją, kad nepultų Lietuvą. O da
bar dar ir dėl to gąsdino, jog 
pačioj sovietų vadovaujamoje 
valstybėj yra “liga” — trockiz- 
mas.

Tos aplinkybės privertė Ru
siją pagąsdint Lenkiją. O “Lai-j 
svės” redaktoriai delei geresnio* 
prisiviliojimo lietuviškų patrio- 

‘ tų rėkia, kaip 
: dienas neėdę, 
I gina ,Lietuvą.

Remiantis 
tvirtinimu, išeina, kad Rusijos 
komunistinė diktatūra apgynė 
Lietuvos fašistų diktatūrą nuo 
Lenkijos šiek tiek demokratiš
kos valdžios, šitame punkte 
“Laisvės” gal argumentuos, kad 
Rusija negynė fašistinės dikta
tūros,'bet Lietuvos žmones nuo 
Lenkijos terorizavimo. Gerai, 
visi sutiksim su tuo. Bet sta- , i
tom klausimą: kodėl Rusija ne
apgynė Lietuvos žmones nuo 
smetoniško terorizavimo? Juk 
jei Lenkiją perspėjo nepult, 
taip pat galėjo perspėt ir Sme
tonos diktatūrą dar geriau.

partijai diskreditavimą, tuomet 
laisviniai redaktoriai šaukė, kad 
socialdemokratai “atiduoda vis
ką buržuazijai geruoju.”

Dabar, kai Kinijos komunis
tai net “suklupdami, b«t pasi
traukė iš valdžios”, tai tie pa
tys redaktoriai užgiria tokį pa
sielgimą. Užgiria dėl to, kad 
Kominternas padiktavo išeit iš 
valdžios’.

Tai tokia “logika” “Laisvės” 
redaktorių.

190 1012

ožiai bent tris 
kad Rusija ap-

red.

Greitas perversmas
Kuomet K. R, buvo A.D.A.D. 

administratorium, tuomet “Lai
svę1’ priskaitė prie K.K.K. Gi 
dabar prilygina A.D.A.D. prie 
K.K.K.

Tai taip smarkiai progresuo
ja K. R. supratime. K. R. mąs- 
tymas-nusistatymas labai per
sikeitė, bet jo gyvenimo sąly
gos yra tos pačios. Tai K. R. 
pasižiūrėjęs j save ir rašo, kad 
ne gyvenimo aplinkybės mąsty- 
nią-misistatymą diktuoja, bet

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heatmg 

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

4604 So. Paallna St, Cklcago, III.

X.—--------------------------------- ---- -------

POVILAS. PETKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 30 dieną, 11:55 va
landa vąk.., 1927 m., sulaukęs 
38 metų amžiaus, gimęs Trakų 
kaime, Kražių valsč., (Raseinių 
apskr., Amerikoj išgyveno 16 
metų, paliko dideliame nuliūdi
me inoteią Juzefą, no tėvais 
Koveraitė, sūnų Albertą, dvi 

, dukterį, Stanislavą ir Bronis- 
lavą, brolį Antaną, dvi seseris, 
Paulina Križevičienę ir Izabelę 
Andrijauskenę, 3 pusbrolius, 
viena pusseserę r gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi, 2427 
W. 45 St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Sausio 3, 1928 m., 8:00 vai. ry
te iš namų į Nekalto Prasidė
jimo Pan. šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsbus gedulingos 
pamaldos už vėlonio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Vis A. A. Povilo Petkaus 'gi
minės, drauga ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviočami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ,

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėes patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

VLADISLOVAS GIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 1 dieną, 1:30* volaną 
ryto, 1928 m., sulaukęs 13 me
tų amžiaus. A. A. Vladislovas 
gimė Spalio 29, 1914, Chica
go, III., paliko dideliame nu
li udme motiną Johaną po tė
vais Juršaįtė, tėvą Joną, 2 bro
liu, Juozapą ir Boleslovą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4819 So. Hamlin Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Sausio 5 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo P. 
Š. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos (pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. V. Gikio giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patartanvimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

______Graboriai______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran- 

i gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
North State St., Kooin 

Phone Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktui. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ij 2 morgičiams.

JOHN B. BOROEN
(John Bagdžiunas Bordcii) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 \Vest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 3895

A. A. OLIS
ADVOKATAS ‘

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

ctk i s
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

Akių Gydytojai

Phono Boulevard 6487-------------- --------------------------
Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKSS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

St Chicago.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABOR1US CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Ganai 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

4649 South Ashland Avcnue 
ir 805 East 47th Street 

Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JAKUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA'
3252 South Halsted Street

Nuo
^:30

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Įvairus Gydyto jai
Ofiso Tel. Victory 6893 , 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 

sius nšetodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

Viršui Uuiversal i
Stale Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki
< vakaro. Kitu lai- vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 

»u pagal sutartį.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIE2IS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

A.L.DAVIDONIS,1Ū
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwo’>d 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

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

A. montytoTm. d.' 
1579 Milwaukee Avenue, Rooin 209 

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

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

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. Shorė 2238, Bouievard 6488

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

Ofisas
4729 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 3:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

GYDO .
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyr.ii ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

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 2:20 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 04G4

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KĄIJSZ

1145 Miivaukre Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
v Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefoną. ( anai 1912
Naktimis Tel. Fairfax 6353



HICASOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujas vieškelis

Miesto mėrui užtvirtihti į-1 
teikta planas nukloti naują ke-' 
lią automobiliams. Kelio ilgis 
busiąs apie 10 mylių. Nutiesi
mas jo kaštuosiąs $59,580.000.

Paklydo
Garsiojo oriaivininko

1 ergho motina, grįšdama orlai
viu iš Meksikos Detroitan, tu
rėjo sustoti Chicagoje, kadangi 
audia, siautusi šeštadienio va
kare ir naktį padarė tolimesnę 
ku lionę negalima.

' Roseland
Golden Štai* Kliultas ir 

komunistai

4

Grupė namų, kuriuos YMQA. statosi Jeruzoliine/ Palestinoj. 
Namai kainuoja 400,000 ir busią juose salės, įvairios mokyklos, 
gimnastikos salės r hotelis.

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, Sausio 3, 1928

CLASSIFIED ADVE.RTISE.ME.N
- - ^

Miscellaneous

perkame:

Help Wanted—Feinale
Darbininkių Reikia

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

Lind-

Golden Star Kliubo priešme- 
tiniame susirinkime komunis
tai gavo didelį kinkų drebėji
mą. Mat jų kandidatas į prezi- 
Tlentą, p. Pakaušis, labai mažai 
balsų gavo, (vos 43), kuomet 
T. Grybas gavo 119. ' z

Grybas likosi išrinktas pir
mininku, o Pakaušis jo pagelbi- 
ninku.
.etų tylėti ir džiaugtis, 
diubo tokia tvarka, kuri 
Ižia būti išrinktu negavus 
trečdalio balsų susirinkime 
yvavusių narių. Juk kitaip

I

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame •f
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo popierų atkarpų. Gera 
alga. Sangamon Paper Grading Co., 
1445 So. Sangamon St.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

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, kelnaitėms, dresiukėms ir 
lumbercižiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

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

Chicago, III.

Banditai gerai pelnė
Septyni banditai suėmė Ge

orge, A. Anderson, pinigų priė
mėją ir išmokėtųjų Havens- 
wocd National Bank’o tarnau
tąją* ju tėvų namuose. Paėmė 
taipgi jo tūVą ir motiną ir pri
vertė atidaryti» 
sias šėpas,
banditų paliepimą. Banditai 
nė $80,000,000.

banko saugia-
Anderson išpildė

pel-

Automobilių nelaimės
1927 metuose viename 

Cook paviete automobilių 
laimėse prarado gyvastį 
ypates. Ta skaitlinė yra 
nuošimčių didesnė už 1926 
tų tokių pat nalaimių s

MES turime gerą vietą si 
- 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 ii 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbu1 
mes jurus nurodysime kaip bu 
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at 
sineškit su savim šį skelbimą 
Roseland Motor Car 

; 10857 Michigan Avė.

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir Žalias, slate dengtas, vi- ~ '
nys ir cementas, $2 roleliui, balta --------------
maliava, $1.75 galionui. 2553 W. ■ 
Madison St. Tel. Seeley 6065.

Yonaitis ir P. Sadula. Kaip tai? 
Tai ir P. Sadula nuėjo griauti 
G. S. Kliubo beisbolo tymą? Ar 
tik taip komunistai girias? P. 
Sadula visados nuoširdžiai dir
bo kliubiečiams. Petrai, ar ir 
tave komunistai papirko su 
“aiskrimo” bliuduku, kaip kad 
Yonaitis vaikus, viliodamas 
prie “Workers” tymo, sakoma 
su “aiskrimu” viliojęs?

Komunistų “Šėriau 
žirgelį”

NAUJIENOS Business Chances 
Pardavimui Bizniai

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai barbemi iš 
priežasties, einu į kitą biznį. Ran
dasi 3 balti krėslai. Gera apielinkė 
ir prie teatro. įlenda $40.00, yra 
keturi kambariai pragyvenimui ui-

Atėjo laikas, pinigų reikia, 
“Vilnies” štabas Nusitaręs 
Biznierius šaukia į J>arę — 

Ubagaut moka. 
♦' ♦ e

i

Bučierių prašo mėsos visokios, 
Pakol gauna kiaulės koją,

Rodosi, komunistai tu-
kad 
lei- 
nei 
da-
ne-

butų jie turėję nei vieno savo ir juos pilnai įvertinam, kiek ,
iasekėjo valdyboje. z } jie yrą blėdingi kliubui. Šarkiu- ta biznierių jie neapkenčia

Dabar jau kelintas sykis per nas kliubui noir pakenkti. Rei- Su purvais ant jųjų drapsto.

Kaip ten nebūtų, bet mes, Itaug nesąmonių prilojo —i\<ll|) vt Ii IICUUIŲ, DUU II lt o, į 
kliubiečiai, matom jūsų darbus' dėl “Vilnfes” labo.

♦ ♦ ♦

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Atsišaukit
3262 So. Morgan St.

ICECREAM PARLOR parsiduoda 
arba išsimaino ant automobilio. 
5205 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barbemė, priežastį 
patirsit ant vietos. Atsišaukit. Savi
ninkas. 1711 W. -46 St.

kėjo pabaigti laukti, kol būtu
mei įstojęs į kliubą, nes jau 
įstojimo blanką padavei. Iš vi- 

' lel, kad G. S. Kliubas atmetė daus lengviau griauti, negu iŠ 
lu komunistu laiškus, kurie lauko. Tai tiek šiam sykiui.

‘Vilnj” jie daro visokius prie
kaištus Grybui; suranda J. 
Grybą esant partyvišku tik to-

tik i I 
ne- į 
988

me-

Susivienijo kovai su vilkais
Cook ir Lnke pavietų farme- 

riai susivienijo kovai 
kais, kurie padai v 
stolių plaudami 
kiekviena nušauta
meriai pažadėjo mokėti po $20 
Pinigus išmoka pavieto kler
kas I^ew A. Hendee, \Vauke- 
gaue.

su vil- 
daug nuo-

vilką f ar-v

Susikūlė
Scuth Shore

vc į lokalinį

traukiniai 
Limited

Indiana, įvažia- 
traukinį, kuris 

ties 130-ta gat- 
buvo taip smar

trau-

ve. Susikulimas 
kus, kad lokalis 'traukinys ta
po numestas 350 pėdų pakal
nėn nuc bėgių. Nelaimėje 1 as
muo užmuštas. Sužeista 28 sun
kiai. Daugiausia nukentėjo 
Hammond, Gary ir So. Bend 
miestelių gyventojai, kurie grį
žo namo pasitikę naujus me- j 
tus Chicagoje. Nelaimė atsiti
ko sekmadienio pavakaryje.

8i kartą nepavyko
Richard La Bree, 19 metų, 

gyvenąs 2220 Augusta st., atė
mė J. BachmanO, 238 So 

taxi šoferio, $10.00 
Bree buvo areštuotas, 
areštuotasis prisipa

žino, kad į paskutinius 6 
nesiūs jisai apiplėšęs 75 
šoferius. 

* * *

Vėliau La
I Policijoje

mė-

D asmenys

avė.
Burns, 1927 Sedgwick 
kieman trobesio, kuris 
2109 Sedgsvick st., ir 
daužyti elektros lem-

su 
šiuo pasauliu belaukdami ir su
laukę naujų metų.

John Karlen, 58 metų, seniau 
buvęs taxi šoferis, /nusišovė 
tuoj po to, kai prasidėjo nauji 
melai. Gyveno jis adresu 2955 
Indiana

John 
st., įėjo 
randasi 
pradėjo
pas kieme. Tapo pašautas.

George Dunn, i(> metų, 5500 
So. Halsted st., mirė vidumak- 

, ty., naujiems metams prasidė
jus kuomet puota, kurioje jis 
dalyvavo, buvo pilnai įsisiūba
vusi.

P-nia Elta Brandeis, 39 m., 
7s57 Phillips avė., mirė auto- 
mcbiliuje, grišdama iš bankie
to, kuris rengta naujiems me
tams pasitikti.

Krank Swanson, 55 metų,. 
o209 So. Emerald avė. paslido 
ir nupuolė nuo laiptu. Perskel
ta galva. Mirė.

62,000i000 la šky
Kalėdų švenčių laiku, nuo 14 

iki 24 d. gruodžio Chicagos 
paštininkai įteikę adresantams 
62,000,000 pašto siuntinių.

Exchange—Mainai
REIKALINGAS automobilius už

tarytas (Sedan) į mainą ant dviejų 
biznio lotų 50x175 pėdų ant Archer 
Avė., gatvekarių linijos, jrtetvaka- 
riuose.
* Atsišaukit greitai

S. P. KAZWELL, 
6312 So. Westem Avė.

PLŲMBINGO materiolas visokios 
|Kaip aukų reik, 'vii'nukrato- [£’ 0"tĖ • cS’o

draugais/vadina. Avė. Berkshire 4772.

Pirviau vadino visus buržujais, 
Pinigų kaip tik jiems stoka, 
Progresiviais vadint moka — 

tikri čigonai. 
* ♦ ♦

I “Vilnies” parę tikietai pigus, 
Visus kaip tavorščius priimsim, 

du penkinę atimsim — 
ir valgyt duosim.

—Pustapėdis.

Co.,

Tai tiek šiam sykiui.
Kliubietis.

kurie 
prie

lu komunistų laiškus, 
kvietė kliubą 
>riešfašistinės tarybos.

Kada tie laiškai buvo 
tomi, J. Grybas nepasisakė nai 
iž, nei prieš juos, kadangi ne-| 

ome visai balso tame klausime, 
todėl Grybui tuos laiškus pri
metama? Komunistai mano J. 

Grybą išbaidyti iš pirmininko 
ietos, o p. Jonaitis paskatas 

’eidžia, kad Grybas atsisakąs 
būti kliubo pirmininku.

“Vilnies“ 299 ndmeryje J. P. 
K., girdamas M. Bacevičių, kai
po buvusį gerą kliubo pirminin
ką, pasisako, kad J. Grybas ne
galėsiąs suėsti raudonųjų, ba 
audonieji raudonam darbui tu

ri savo raudonas organizacijas. 
Kada jie ateina į bile kliubą, tai 
;r dirbsi tik to kliubo darbi).

Ar taip tikrai yra, kaip ko
mu nistai giriasi? Visai ne. Per 
visą laiką, kada M. Baceyičiua 
pirmin’nkavo G. S. Kliubą, ko- 
nunistai kliubą tempdavo prie 
komunistų, visokių atsišauki
mų į kliubą atnešdavo. Pavyz
džiui, kad ir kalbamu du laiš
ku : vienas nuo vietinės, o ki
čas nuo nacionalio komunistų 
‘priešfašistinio” komiteto. Ko
lei tuos laiškus gavo G. §. K., 
i negavo kitos Rcselando pa
mpinės draugijos? Ogi todėl, 

kad kur valdybose nėra komu- 
’iistų, tų draugijų komunistai 
r nebaderioja. O G. S. Kliubo 
etas* susirinkimas praeina, kad 
lebutų kokių komunistiškų at- 
v'šaukimų. * »

Jeigu raudonieji turi savas 
audonas organizacijas, tai ko

kiems kipšams jie lenda į viso
kias draugijas ir jose kelia be
vaikę? Gi tam, kad tik turėti 
landos savo partijai. O giriasi 
:ie, kad ateiną j draugijas jų 
labui dirbti. • l

Aš manau, kad nebus pro šą
li priminus naują komi/nistų 
kimą G. S. Kliube. Kliubas tu- 

ri sporto skyrių, kur yra suor- 
anizuotas geras besbolo timas. 

JisJis pasižymėjo labai gerai 
pereitą vasarą. Tas paskatino 
i.'Įunuolius rašytis prie G. S. 
Kliubo. Šią žiemą G. S. I|liubo 
basketbolo jauktas irgi gerai 
nasižymi.

Čia musų komunistai, iš lau
ko ir iš vidaus, stengiasi pa
lenkti kliubo 1 sportininkams. 

Tie organizuoja savo Y. W. T. 
tarkiunas, organizuodamas ko
munistinį tymą, griauna G. S. 
K. tj'iną iš lauko, o p. Yonaitis, 
kuris yra G. S. Kliubo narys, 
nadeda Sarkiunui, kalbina kliu- 
biečius dėtis prie 
tymo. 
Yonaitis 
džiui, 
lirbti 
Per ‘ 
nAnčią 
šią 
tris 
tas, 
mo

prisidėti

svar- Paieško
Lietuvos Konsulatas Čikago

je paieško: '
JUOZO JUSKOS, kartais va

dinosi “Stoner”. Gyveno Win- 
netka, III., ir paeina iŠ Pilke- 
nių km., Tauragės vals., Utenos 
apslcr. Turi Lietuvoje brolį Pet
rą ir seserį Uršulę.

Lietuvos Konsulatas Čikagoj, 
698 So. Dearborn St.

Rytoj SLA. 36 kp 
mitingas

įvyksta Lietuvių Auditorijoj 
vai. vakaro

8

Musų kuopa pralieta naujus 
metus nuolatinėj savo vietoj— 
Lietuvių Auditorijoj. Laikas 
pasilieka tas pats — pirmas 
trečiadienis 8 vai. vak. Atrodo, 
jog SLA. 36 kp. nariams bus 
smagu grįžti į tą syetainę iš 
kurios pasitrankėm išvengimui 
žinomo visiems ergelio.

Rytojaus susirinkimas yra 
metinis ir kaipo tokis, supran
tama, yra gana svarbus. Visi 
nariai prašomi alyvauti ir prie 
pirmos progos atsivesti naujų

Brighton Park
Susirgo P. Petkus

Petkų šeimynai, 2427 W. 45 
st. šventės pasirodo nelabai 
linksmos, šeimynos galva smar
kiai susirgo ir daktarai mažai 
turi vilties jį išgydyti.

Moteris turi tris vaikus ir jų 
padėtis, žinoma, nėra lengva.

------------------------ j------------------------------------ r ■..—■—i---------------------------

Nugarai Skaudant
Plaukite Inkstus

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm 

Pusryčių

pentaug 
sako žino- 
kenksmin-

Už

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

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

Vakarais nasrai sutarti.
Įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse

Cicero ĄI dėl visų garu ir vandeniu; ’ 
opilerių, furnas ir gasinių '

GROT.
Rengiama siurpraiz pare p. šildomų hpilerių, . _

Himdžienei, žinomai parių ko- Šcpair'v^rks^m'v^e^orth^

NAUJI METAI 
REIŠKIA NAUJĄ 

PROGA DEL
' JŪSŲ

Ar jus uždirbote tiek pinigų kie1 
norėjote 1927 metais? O jeigu ne 
tai aleiskite jums išaiškinti niusv 
planą, kad galėtumėt padaryti 192F 
metus labiausiai pasekmingais.

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

Atvažiuok pamatyt.
J. ZACKER, 

6210 So. Rockwell St.

lektoriau ir kukorkai.
— Cicerietis.

PRANEŠIMAI
SLA 36 kuojx>S' metinis susirinki

mas įvyks seredoj, sausio m. 3 d., 
8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted st.

\isi nariai kviečiami dalyvauti. 
Bus svarbus raportai, pranešimai 
ir daug kitų klausimų. Tik prašo
me įsitėmyti, jog mitingas įvyksta 
nebe Mildos sveti, bet Uetuvių Au
ditorijoj, ten kur piusų kuopa se
niau susirinkdavo. -—M. Vaidyla,

SLA 36 kp. sekretorius.

North Sidės Lietuvių Draugijų Są
ryšio mėnesinis susirinkimas bus se- 
redoje, Sausio 4 d., 7:30 v. v., Uuo- 
sybes Svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė. Visi delegatai malonėkite su
sirinkti pažymėtu |aikb.

Sekr. K., čepukas.

Lietuvių Laisvės Kliubo metinis 
susirinkimas atsibus 3 dienų, sausio, 
19£8 m., 8 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St. Gerbiami draugai malo
nėkit laiku pribūti.

Itašt. K. J. Demereckis.

[cLflSSIFIED APS
Educational x 

Mokyklos

šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS mokykla: 

1118 N. Hoyne Avfc.
NORTH SIDEJ 

Visą dieną 
Utarninkais, Seredomis, 

Ketvergais ir Pėtnyčioms 
Tel. Armitage 0908

SOUTH SAIDEJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis

Tel. Lafayette 5287
Mykolas Petruševičius

Phone Victory 9634.
JUMS NEREIKIA 

TURĖTI PATY
RIMĄ

Mes jumis išmokinsime ir kol
ELECTRIC KONTRAKTORIUS

Seniausias iš lietuvių, kur douda 
užganėdinimą. ĮvVedam elektros kinsitės jus galite dirbti dalį laik< 
dratus, motorus, taisom l‘J 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.) i niam užsiėmimui.

2522 So. Halsted St., Chicago. • ♦ - '
Phone Victory 7452

mo-

elektros tiktai. Yra malonus, lengvas dar 
Į tais kuris netrukdys jūsų dabarti 

Del smulkmenv 
i pdsimatykit su manim šiandie.

Atdara iki 8 vai. vakaro.

PLUMBINGAS ir namų apšildy
mas. Nereik nieko įmokėti, 2 me
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
Ridge Plumbing Cd. Tel. Beverly 9384 1 
arba Triangle 7088. 9901 So. Wood 
St. Atsinešk ši skelbimų su savim.

MR. JAMES VERR,
Hootai 328

Real Estate For Sale 
Nam-ai-žemž Pardavimai

PARSIDUODA namas su bizniu, 
irba vienas biznis priešais Tautiškų 
capinių. Gali atsišaukti ir agentai. 
4. K. 82nd ir Kean Avė., Justice 
Park, III.

BARGENAS”
MT. GREENW00D

Naujas 6 kambarių vėliausios ma
tos bungalow, cemento pamatu, 
•arštu vandeniu šildomas, elektros 
iviesos, aržuolo medžio, lotas 62x125. 
fra vaisinių medžių, 2 karų gara
žas. Parduosiu arba išrenduosiu.

11041 Savvyer Avė.
Savininkas

ANTHONY ZURIS, 
6029 So. Champlain Avė.

Jrlidway 3639

29 So. La Šalie St.

Financial 
Finansai-Paskolns

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgęčio
Valandos nuo 4 ikf 8 kas 

vakaras

Furnishea Rooms
RUIMAS rendon, apšildytas, prie 

mažos šeimynos. Vyrui ar moterei; 
geistina, kad vyras nevartotų svaigi
nančių gėrimų. 4617 S. Sacramentc 
Avė.

PAlfpAVIMUĮ pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis burigalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynė® kambario 

: fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
Į ori e 6647 So. Tai man Avė. šaukt 

navininką, Rainbovv Electric, Hyde 
Park 2976.

dėtis prie “Workers” 
Sakoma, kad nekuriuos 
i net samdąs, pavyz- 
F. Shedvilą pasamdęs 
prie “Workers” tymo.

Vilnį” giriasi, kad atei- 
vasaią- komunistai turis- 

gerą tymą; jau turintys 
gerus 
kuris 

darbu,

bolininkus. Komite- 
rupinas organizavi- 

esantys Šarkiunas,

Valgant riebaus maisto 
gali įvaryti inkstams*Hgą, 
vai, nes pasidaro rūgštys 
gos inkstams, šie persidirba, prisi- 
kemša medžiagomis ir ateina nuga-1
garos skardė ji mas, gėlimas, galvos | 
skausmai, nemiga, pūslės ir šlapumo 
negaliavimai.

Pajutę, kad nugarą skauda, ar pū
slė neveikia kaip reikia. ’ pradėkite 
gerti daug vandens. primaišydami 
kokias keturias uncijas Jad Salts iš 
geros aptiekos. Imkit po šaukštuką 
stikle vandens prieš pusryčius ir ink
stai dirhs puikiai. Tos druskos pa
gamintos iš sudėtinų rūgščių vynuo
gių ir citrinos, prie kurių dadėta 
lithia. Per ilgą laiką jos vartojamos 
inkstų negaliuvisouse kad .nuveikti 
regžtis, kui‘ios prikemša inkstus.

Jad Salts negali niekam pakenkti. 
Iš ju pasidaro malonus, burbuliuojan
tis lithia gėrimas, kuri milional vy
rų ^bei 
nuvyti 
laikyti

Ar jums reikia pinigui 
Šventėms

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organizatioh 
1618 W. 18th st.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus ' 

Pigiausios kainos. Greitas 
natarnavimas.

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

Į H. EPŠTEIN,
155 No. Clark St.

> Room 820 Central 6260

AR JUS NORITE 
lidesnj jižmokesnį, geresnes darbo 
<alygas? Leiskite mums jvms pagel
sti. išmokindami jus Auto-Electric 
viechanikos pamokos ant kostumerių 

uų duos jums galę greičiaus ir ge- 
!nus išmnktj to amato ir greitu lai- 

«n trata gerą darbą su geru mokes- 
y> Dnrhn surandame $20.00 ir $40 

umo c besimokinant. Irgi mokina- į 
•r.e važiuoti. Instrukcijos $15.00 h 
langiaus.

SCHOOL 
W MadiMtn Rtr**t 

AUTO ENGINEERING

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

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

, S. OSGOOD,
2231 W. Divisięn St. 
Te.. Armitage 1199.

2-RUS MORGICIUS 
Padarome į porą dienų 

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

‘KIMBALL grojikliaj pianai, biskį 
vartoti, su benčiumi 4r roleliais, $85 
Atsišaukit-tuojau, 1723 So. Ashlanc 
Avė. 1 fl. front.

100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų 
įrengtas, kol jų yra. $98.50, 1 me 
tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland 
Avenue.

JEI JUS norite tikro radio pa 
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP, 
8428 W 63rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklį piana su ben- 
čiumi ir roleliais už $65 casn. ' 

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

PIANAS, VARGONAI, 
FONOGRAFAS 

du už $50.00.
6136 So. Halsted St.

Fumiiure & Fiitures
Rakandai-Įtaisai

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

Miscellaneous 
__________ Įvairų* *

RUBTN BROS
NAME! STATYTO J A f

Be Komiso ir Išlaidi}
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, tegaLėmis morgičių kaino
mis. Pinigus gausite j 12 valandų. 
Induštrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., • 
Kampas Hermitage Avė.

moterų geria retkarčiais idant 
nuo savęs rimtas ligas, ir už-( 
inkstus sveikais ir Švariais.

4155 Archer Avė.
Tel La f a velta 8705—87$0

Chicago

LABAI ŽEMA KAINA
Pirmu iv antrų morgičių. Greitas pa- 
tamvlmaa — Construction paskolos.

! Metropolitan Bond &
Mtge. Co.

134 N. U Šalie St:
Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

■■

»
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1 FLATŲ BARGENAS 
prie 67 St.. netoli Chaftiplaine Avė., 
t įr 4 kambarių fatai, presuotų ply- 
tų, modemiškas, garu šildomas, 
4,000 cash, kaina $17,500. TURI 
BŪT PARDUOTI SJ MĖNESĮ.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. State St.
Tel. Wentworth 1>702

—?----------------------------------------------
$250 pigiau atsinešus Šį skelbimą

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
'ow, stikliniai porčiai, plieno kon- 
trukcijos, furnace šildomi ant jūsų 

išmokėto loto už $11,9000, cash $500) 
dtus rendos išmokės, Pamatykit’ mo
telį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta- 
ysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ia flatinį namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

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

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite skelbimą mes duosime jums 
fl000 pigiau bite už kokią gražią ir 
jaujos mados murinę bungalovv, vis
kas yra moderniška. Geriausis barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma- 
tykit mane šiandie. M R. HULL, 3801 
N. Cravvford Avė. Tel. Irving 3631.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
nurinks po 5 kambarius, tile va
los, elektrinės ledaunčs, garu šil- 
loinos, pigi kaina, išmokėjimais, 
ipžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
te šį skelbimą nuliesime $250 pigiau 

Box 1009

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
na padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Westem Avė., Tel. Bevertey 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be Jmo- 
cejimo bite kokį, bungalovv arba 2 
rlatų namą.

Sausio mėnesyj tiktai
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

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

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

ir aukščiau
3 tikri vvalnut miegruimio setaįi
4 šmotų vvalnut miegruimio se

tai ..................................................
Kietoms anglims pečius ..:........

x ir daugiau • .
Krėslai, supamos kėdės, vietrolos. Manor prie boulevarų ir gat- 

radios, pianai, dreseHai ir bufetai
Schwarts Bros.

Storage Co.
640 Ę. 61st St.

’ BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalovv ir dviejų karų gara- 

1 žaš, galima nupirkti lengvais 
$119 i išmokėjimais arba už cash.

1 Bungalow randasi Marųuette 
, .......... r. ---- ------  -- o—-•
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa- 

I ei jų kreipkitės
6409 So. Kedzie Avenue

MH


