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Penki vagonai kulkosvaidžių, 
kaip "mašinų dalių”, ėjo iš 
Italijos į įlenki ją

Austrų muitinės vaklininkai 
St. Grotthardte užtiko penkis 

• vagonus kulkosvaidžių dalių, 
kurios melagingai buvo pažy
mėtos kaip “mašinų dalys“ ir 
neva siunčiamos tranzitu iš Ve
ronos, Italijoje, į Nove Mestoj 
čcchoslovakuose. Prahos vy-1 
riausybė pareiškė, kad tie va
gonai į Či'choslovakiją nėję.

šis suradimas mažne sukėlė 
tarptautinių kivirčų, kadangi 
vagonai nuėjo į Vengrų terito
riją, Austrų muitinės valdinin
kams l>esigenant ir reikalau
jant, kad jie butų grąžinti at
gal. Vengrai betgi atsisakė grą
žinti.

Austrų užsienio reikalų de- 
nartamentas tečiau pareiškė, 
kad jokių dip’omatinių . žings
nių nebus daroma, kadangi čia 
patys Austrų valdininkai pada
rę dvi klaidas: viena, nepadary
dami tinkamos vagonų revizi
jos Artoldstcine, 
noj, ir paskui 
grąžinti vagonus po to, kai jie 

Italijos sie- 
reikalaudami

mę.
Taikos sutartimis yra užgin

ta transportas arba importavi
mas ginklų Į Austriją ir Ven
grija l>e specialaus santarvinin
ku leidinio.

Vengrijos vyriausybė dabar 
patvirtino žinią apie tai, kad 
per sieną atėję į Vengriją vago
nai kulkosvaidžių, siunčiamų j 
Lenkiją, bet kadangi transpor
tavimas ginklų per Vengriją 
esąs užgintas be tam tikre 
leidimo, tai vagonai tapę vy
riausybės sulaikyti.

kilo dideli '

potvyniai .LONDONAS, sausio 3.
Del stiprių liūčių ir tirpstančio 
sniego, kurio buvo gausiai pri
versta, daugely vielų Anglijoje 
kilo rimti potvyniai, darydami

NELAIME GELEŽINKELY

KEWANEE, III., sausio 8.~ 
Nebegalėdamas sustabdyti savo 
automobilio prieš atbėgantį 
(raukinį, vietos gyventojas O- 
sier Johnson, 39 m., šoko lau
kan, bet nukrito tiesiai po 
traukiniu. Jis buvo vietoj už
muštas.

DUQUOIN, III., sausio 3. — 
Praeitą naktį gaisras Čia sunai
kino presbiterionų bažnyčią.

FREETOAVN, Sierra Leone, 
Afrika, sausio 3. — šių Naujų 

*Metų dieną paskelbtu dekretu, 
Sierra Leone protektorate, kur 
iki šiol dar viešpatavo vergija, 
ta vergija tapo panaikinta. Apie 
250,000 negrų, buvusių vergų, 
gauna laisvę ir politinę lygybę 
su buvusiais savo ponais.

i J. V. siunčia 1009 vy 
ru Nikaraguon

Imsis griežtų priemonių prieš 
generolo Sandinn maištininkų 
burtus 

\VASHINGTONAS, sausio 3.
Del įvykusių pastaromis 

dienomis susikirtimų tarp Nika- 
raguos maištininkų burių, gene
rolo Sandino vadovaujamų, ir 
Jungtinių Valstybių laivyno ka
reivių, kurių keletas buvo nu
kautų ir sužeistų, Washingto- 
no vyriausybe siunčia į Nika- 
raguą dar 1,000 kareivių. Tuo 
budu kovoti su maištininkų 
būriais Nikaraguoj Jungtinės 
Valstybes laikys ten 2,500 ka
reivių.

Vokiečiai apdaužė oku
pantų kareivius '

SAARBHVECKEN, Vokieti- 
ia, sausio 3. — Naujų Metų 
vakarą tarp belgų ir franeuzų 
'areivių ir civilių žmonių įvy
ko kautynės. Du kareiviai teko 
gabenti ligoninėn. Muštynes 
vradėjo kareiviai.

Lakūnas Lindbergh 
Honduraso sostinėj

TEGirCI-GALPA, Hondūras, 
sunsio 3. ---- Jungtinių Valsty

bių lakūnas pulk. Charles A. 
Lindbergh 
Cen tralinę 
itskrido iš 
gucigalpą,
Iš čia jis skris j ManagUą, Ni- 
karaguos sostinę.

savo marčrute pc 
Ameriką šiandie 

San Salvadoro į Te- 
Honduraso sostinę.

TRAUKINIO SUSIKULIMAS

MARIETTA, Ohio, sausio 3, 
— Ties Raven Hock, W. Va., 
susikūlė ištrukęs iš bėgių Bal- 
timore and Ohio traukinys. 
Penki žmonės buvo sužeisti, du 
jų pavojingai.

Degtinės piutis

NEW YORKAS, sausio 3. — 
Policijos rekordais, žiemos 
šventėms tarp Kalėdų ir Naujų 
Metų New Yorke nuo degtinės 
mirė trisdešimt penki asmens.1 riuomenės būriai.
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| Atluiiliv and fjoiflc Pbulol

Išsprogdinta mokykla Dana, III., kur farmeris Iliram Reed įdėjo į krosnį dinamito, kad 
užmušti mokytoją lola Bradpordj kurios jis norėjo nusikratyti. Mokytoja liko sužeista, mo
kykla apardyta, o Beed atsidūrė kalėjime.

Italų-Jugoslavų ■ tai 
kos derybos

LONDONAS, ‘sausio 3.
Londoną pasiekę konfidencialiai 
pranešimai sako, kad sutarties 
pert laktacijos tarp Italijos ir 
Jugoslavijos einą sėkmingai. 
Pasak pranešimo, Italijos prem
jeras Mussolini sutikęs leisti 
nigoslavų gyventojams .Istrijos 
r Goricos provincijose turėti 

nuosavas mokyklas ir dabar esą 
tariamos dėl koncesijų Jugo
slavijai Albanijoje.

Pabrangs batai
BOSTON, Mass., sausio 3. 

New Engianti Shoe and Leather 
asociacija išleistame savo pra
nešime sako, kad kadangi oda 
per pastarus kelis menesius pa
brangus apie 35 nuoš., tai batų 
gapiiilojai poroms nenoroms 
turėsią kainas savo gaminiams 
pakelti. Kaip greitai tątai bu
sią padaryta, batų fabrikinin- 
kai dar nesą nusprendę, bet 
kad batai netrukus pabrangsią, 
tai tikra.

Darbo Sekretorius pa
taria neįsileisti imi

grantų iš Lietuvos

į Jungtines 
iš tokių 

nepriima atgal 
Amerikos savo

kurios

WASHINGT()NAS, sausio 3. 
— Praneša, kad Darbo Sekreto
rius Davis rekomendavęs kon
gresui neįsileisti
Valstybes imigrantų 
kraštų, kurie 
deportuotų iš 
piliečių.

Valstybės, 
atgal deportuotų i 
yra: sovietų Ftiisijn. J 
Cectioslovakiju.

Lietuva neįsileidžia 
tuotų iš Amerikos tokių kita
taučių, kurie negyveno Lietu
voje laiku, kai buvo priimtas 
pilietybės įstatymas.

nepriima 
imigrantu,

depor-

Meksikos banditui iŠ- j nerašytą svečią pliekti lazda
sprogdino du gele

žinkelio tiltu
MEKSIKOS MIESTAS, sau

sio 3. — Meksikos banditų 
gaujos praeitą šeštadienio nak
tį išsprogdino du didžiausiu 
tiltu Pietų Pacifiko geležinkelio 
linijoje, kuri jungia Guadala- 
jarą su Pacifiko pajūriu. Susi
siekimas ta linija todėl sutruk
dytas. Banditams naikinti ’į tas 
apielinkes, kurios yrą labai kai
nuotos, siunčiami stiprus ka-

Lokautas Šveduose
20,000 popierio gamybos darbi

ninkų išmetama iš darbo

STOKHOLMAS, Švedija, sau
sio 3. — švedų popierio gamy
bos fabrikai paskelbė lokautų, 
kuriuo bus išmesta iš darbo 
apie 2(1,000 darbininkų. Samdy
tojai buvo užsispyrę apkarpyti 
darbininkams algas, bet pasta
rieji atsisakė tatai priimti. De
rybos nedavė jokių vaisių. Da
bar fabrikini ūkams paskelbus 
lokautą manoma, kad į dalyką 
Įsimaišys vyriausybė ir bandys

Baisus Irako bandytų 
gaujos žygis

Padarę puolimą išskerdė visus 
vienos giminės vyrus, dagi 
mažus vaikus

BAGDADAS, Irakas, sausio 
3. — Pranešti, kad paskilbęs 
šeikas Feisal Ed Dovis su savo 
banditų gauja išskerdęs visus 
vienos Irako giminės vyrus da
gi vaikus, palikdamas badu 
mirti tik sukoneveiktas mote
ris. Banditai nusigabehę visą 
vertesnę gyventojų mantą ir 
tūkstančius gyvulių.

Feisal Ed Doviš buvo vienas 
Ibn Sando, Hedžazo karaliaus, 
viršilų, bet dabar jis, matyt, 
lia prieš karalių maištą.

ke-

Kova su angimi 
aeroplane

RAiJJGOON, Britų 
sausio 3

Indija, 
Britų lakūnui kap; 
ir Mi-s. Koit.li Mil- 

k»r skrendant iš Bangoono į 

Tavoy, kap. Lanmter nusi
gando, pamatęs lendančią iš po 
sėdimos vietos didelę, angį. Jis 
bandė sutrypti ją kojomis, bet 
nepavyko, ir angis ėmė rangy- 
tis ląston, kur sėdėjo Mrs. Mil- 
lc:\ Prs'aroji klykdama ėmė

NUO SVEIKINIMŲ PREZI- 
DENTAS RANKOS NE

VALDO

WASHTNGTONAS, sausio 3.
— Prezidentas 
Naujus Metus 
damas svečius, 
ranką. Nuo tų 
die jis vaikščioja su subaudė 
žuota savo dešina.

Coolidge pąr 
turėjo, sveikin- 
paapausti 3,291 
spaudimų Man-

Sovietų opozicinin 
kai lekia laukan

Trockis, Zinovjevas, Kamene- 
vas ir k. išmesti iš vykdomo
jo komiteto

MASKVA, sausio 3. — Cent- 
ralinio vykdomojo komiteto 
prezidiumas kaip vienu balsu 
nutarė pašalinti iš vykdomojo 
komiteto Trockį, Zinovjevą, 
Kamenevą, Bakovskį ir kelis ki
tus žymius opozicininkus, kurie 
jau pirmiau buvo išmesti iš ko
munistų partijos. Nutarimas 
padaryta tuo motyvu, kad as
mens, išmesti iš partijos, nebe
tinka būti jos vykdomojo ko
miteto nariais.

Tarp kitų iš komiteto išmes
tų yra taipjau opozicininkai 
Bieloborodov, Išenko, Kaispa- 
roviak ir Smirnov.

Sprogimas sužeidė kelis 
darbininkus

Sl'. PAUL, Minn., sausio 3. 
—Northern States Power kom
panijos Įmonėje įvyko 
arklių jėgos garinės 
sprogimas, kurio keli darbinin
kai buvo skaudžiai sužeisti.

35,000 
turbinos

Ledui įlužus šeši as
mens žuvo

COBALT, Ontario, sausio 3. 
— Ledui įlužus ir jų automobi
liui nugrimzdus Temiskamingo 
ežere, prigėrė šeši asmens, vie
tos gyventojo Alderiųue Baci- 
coto šeimos nariai.

DU MEDŽIOTOJAI PRIGĖRĖ 
VALČIAI APVIRTUS

3. — Srauname Lošt River upės 
vandeny jų valčiai apvirtus, 
prigėrė vietos piliečiai Sam. 
Albright, devynių vaikų tėvas, 
ir Th. Jonės, trijų vaikų tėvas. 
Juodu buvo išvykę medžioti.

ir pagaliau užmušė. Angis, mąs
tyt, buvo įsirioglinus į aeropla
ną, kai jis stovėjo Rangoone. ORH

——..........—-------- '----- r-
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Iš viso gražu ir mažumą 
šilčiau; vidutinis ir stipresnis 
pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp —2° ir 18’ F.

Šįandit saulė teka 7:18, lei
džiasi 431. Mėnuo leidžiasi 4:29 
ryto-
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usų-Japonų susiar 
tinimo bandymai

Japonų gr. Goto ir prekybinės 
misijos vizitas Maskvai.

šiuo 
buvęs 
Goto.

MASKVA, sausio 3. 
tarpu Maskvoje lankosi 
Tokio burmistras grafas 
Nežiūrint jo tvirtinimų, kad jis 
atvykęs be jokios specifinės 
misijos, vis tik matyt, kad da
roma tolesnių žingsnių dėl Bu- 
sų-Japonų susiartinimo. Sovie
tų vyriausybė traktuoja jį su 
didele pagarba. Kunharos pre
kybinė misija, kuri, pakeliui i 
Berliną, buvo porą savaičių ap
sistojus Maskvoj, buvo sovietų 
traktuojama taipjau lyg kokia 
diplomatinė misija.

Manoma, kad Japonams ypač 
svarbu yra susitarti su Ru
sais dėl Kinų Rytų geležinkelio 
linijos iš Barbino i čangčuną.

Darbo laukas
Šilko darbininkams nuskelii- 

mos algos 10 nuošimčių

MANCHESTEB, 
Šilko ma- 

Cheney B ro
jų fabri- 
darbinin- 

10 muš. 
fabrikuose

SOUTH 
Conn., sausio‘3. 
nufakturininkai 
thers paskelbė, kad
kuose algos visiems 
kams niiskeliamos 
Cheney Brothers ’ 
dirba apie ^,(K)0 darbininkų.
1,000 plieno darbininkų gavo 

vėl darbo
WHEELlN(i, 

3. VVheeling
a sausio 

Steel korpora
cijos plieno fabrikai, kurie per 
keletą mėnesių stovėjo uždary
ti, dabar jau vėl pradeda dirbti. 
Daugiau kaip tūkstantis darbi
ninkų, kurie per tą laiką buvo 
prversti švęsti, grįžo į darbą.

Žydų, katalikų ir prote- 
stonų bažnytininkų 

konferencija
IOWA CITY, la., sausio 3.

American Association of Reli- 
gious Education organizacijos 
rupesniu čia prasidėjo ypatin
ga žydų, katalikų ir protesto- 
nų dvasiškių konferencija. Jos 
tikslas yra pasitarti tarpbažny- 
tiniais klausimais. Tarp dele
gatų yra katalikų kunigai J. E. 
Ross iš Ne\v Yorko ir L. C. 
Blakeslee iš Austin, Tex.; žydų 
rabinai Jacob Kahn iš N. Y.„ 
Louis Mann iš Chicagos ir E. 
Mannheimer iš Dės Moines; 
protestonų kunigai John Locke 
iš Chicagos, E. Blakeman iš 
Berkeley, Gal., ir O. D. Foster 
iš Chicagos. '

NUŠOVĖ PROHIBICIJOS
AGENTĄ, ėmusį anglis

SOUTH ST. PAUL, Minn., 
sausio 3. — Vietos mėsininkas 
Gohib Nikolič, kuris savo na
mų rusy turėjo taipjau įsitai
sęs degtinės varyklą, tapo su
imtas už nušovimą prohibicijos 
agento Wesley Frazero.

Nikolič sakosi, kad kai pro
hibicijos agentai konfiskavę jo 
prisigamintą degtinę ir visą 
aparatą, jis nieko nesakęs, bet 
kai minėtas agentas Frazer 
atvykęs dar ir jo anglių konfis
kuoti, tai jau buvę perdaug, 
jis šovęs.

ir

Mokykla sudegė
LANCASTER, Pa., sausio

Sudegė Manheim konsoli
duotos mokyklos trobesys. 
Nuostoliai siekia per 180,000 do- 

1lerių.

3.

klausimas Sovietijoj
Stalinas priešingas sutrumpini

mui darbo dienos, ypač žalios 
medžiagos rupinimo srityse

sovietų
Toms- 
didelių

RYGA, Latvija, sausio 3. — 
Ar sovietų' Rusijos darbininkai 
laimės septynių valandų darbo 
dieną, kaip kad jiems buvo ža
dėta švenčiant dešimtmetinrs 
komunistų revoliucijos sukak
tuves, tai dar didelis klausimas. 
Taip bent sako skietų darbo 
komisaras V. V. šmidtas, kurs, 
rašydamas Maskvos Pravdoj, 
’’škcl’a aikštėn, jogei tarp dik-i 
tutoriaus Stalino ir 
profsojuzu pirmininko 
kio tuo klausimu esą 
nuomonių skirtumų.

Pasak šmidto, didėjąs žalių 
medžiagų trukumas privertęs 
valdžią pasirinkti tarp septynių 
valandų darbo dienos ir penkių 
dienų darbo savaitės daugumoj 
pramonių, ypač tekstilės, odos, 
' ubų ir mašinų srityse.

Tomskis sako, kad visi darbi
ninkai turėtų gauti trumpesnę 
darbo dieną, bet Stalinas reika
laująs, kad statybos, naftos, 
miško, kasyklų transportacijos 
ir kiti darbininkai, kurie rūpi
ną žaliąją medžiagą, dirbtų aš- 
tuonias valandas.

Klausimui išnagrinėti tapo 
paskirta tam tikra komisija, ku
ri shvo pranešimą turės prista
tyti per tris mėnesus. Dekretas 
dėl darbo dienos sutrumpini
mo lodei veikiausiai neims pa
skelbtas dar iki gegužės mene-

T

Iš Klaipėdos
Sudegė fabrikas

KLAIPĖDA. — Praeitą šeš
tadienį naktį dėl nežinomos 
priežasties kilo gaisras acto’ ir 
vaisių perdirbimo fabrike prie 
gyvulių turgaus. Kadangi faln 
riko trobesiai randasi kieme 
ir apsupti iš visų pusių aukštais 
namais, prasidėjus ugnis buvo 
pastebėta labai vėlai, taip kad 
atvykę gaisrininkai rado jau vi
sus trijų aukštų fabriko namus 
nuo pat aukšto Jigi apačios už
imtus liepsna.

Fabriko visas vidus išdegė vi
siškai, mašinos ir įrankiai su
gadinti. Taip pat visiškai su
naikintas ir buvęs po tuo pačiu 
stogu Mtrkin’o popierinių mai
šelių fabrikas, kuris, rodos, vi
sai nebuvo apdraustas. Acto 
fabrikas, nors ir buvo apdraus
tas, bet nuostoliai yra žymiai 
didesni už draudimo sumą. Ke
liolika darbininkų liko be dar
bo.

Vilniaus kraštas
Vilk, ų užpuolimas.

VILNIUS. — Prasidėjus šal
tai ir filiai žiemai daugumoje 
vįetų pradėjo rodytis vilku gau
jų, kurios užpuola ir didesnius 
žmonių būrius.

Štai prieš keletą dienų Glin- 
ciškių apylinkėje lenkų pasie* 
nio, sargybą užpuolė vilkų gau
ja: Pradėjus kareiviams šaudy
ti, vilkai išbėgiojo. < Pasiseku 
nudėti net keturi. \

IR BAŽNYČIOJE LENKAI 
NEBEDUODA MELSTIS

VILNIUS. — Švenčionių baž 
nyčioje nesenai lietuviai j>er pa
maldas reikalavę pamokslo lie 
tuvių kalba. Atvykusi policija 
daugelį maldininkų sumušė šau 
tuvų buožėmis, nežiūrint, kad 
tas įvyko bažnyčioje. Penki as
menys suimti ir įmesti į kalė
jimą.
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Oak Forest Įstaiga
Nesenai teko aplankyti įs

taigą Oak Forest, Ilk, kur tar
nauja prieglauda seneliams, pa
lu geliams ir ligoniams.

šiai įstaigai priklauso 810 
nkerių žemės plotas, žiemos 

laiku, vidutinai Čia randa 
prieglaudos į 1,500 ypatų. Pa
vasarį skaičius Įnamių suma
žėja. Prieglaudoje esama ir 
apie 70 ar 80 lietuvių.

Įstaigoje ieško vietos did
žiumoje tie žmonės, kuriem 
mažai progų belieka palaiky
ti gyvenimų nepriklausomu 
darbu.

Palaikymas įstaigos, jos biu
džetas metuose siekia netoli 
miliono dolerių. 1920 metų 
biudžetas buvo $886,015.18. 
Didžiųjų dalį reikalingų pinigų 
skiria valstija. Bet ir pati 
įstaiga verčiasi, tai yra nau
doja įnamių triūsa. Įnamių 
triūsas duoda pelno desėtkus 
tūkstančių^ dolerių metuose.

Įstaiga turi kriaučių šapas 
vyriškiems ir moteriškiems 

drabužiams siūti. Ji turi čeve- 
rykų dirbtuvę, pavalkų ir šo
rų — arkliams pakinkyti, iš
dirba šluotas, matrasus, šepe
čius. Kai kurie tų dirbinių 
suvartojama pačios Įstaigos. 
Kiti parduodami kitoms valsti
jos įstaigoms, šių dirbtuvių 
produktų vertė siekia į 50,000 
dolerių metuose. Vertė gi 
dirbtuvių produktų kartu su 
fanuos produktais siekia į 
106,000 dolerių metuose.

Kaip minėjau, žiemos laiku 
randa čia prieglaudos į 1,500 
ypatų. Didžioji dalis jų .vyrai. 
Įnamiai paskirstyti sulyg war- 
dų. Galima ta paskirstymų 
šiurkščiai išvardyti taip: ligo
niai, reikalaujantys medikalės 
priežiūros, skyrius neatsako- 
mingųjų ir pagalios skyrius to
kių, kurie, abelnai imant, yra 
dar palyginamai sveiki, tik 
jau kasdieninio musų gyveni
mo kovoje dėl būties nebepar 
jėgia išlaikyti.
. Ypatingai sunkaus Įspūdžio 
daro j vizituojančius vadina- 
masai neatsakomingųjų sky
rius. lai yra skyrius, kuriame 
randasi žmonės ar dėl senume 
ar dėl *ko kito jau neliepi Inai 
nusivokiantys ką jie daro, km 
jie randasi. Dauguvoje jie yra 
seni žmonės.

Kadangi vienoje vietoje ran
dasi toks didelis žmonių skai
čius, nąturalu, jogei įstaigoj 
prižiūrėtojai turi kreipti ypa
tingos domės i palaikymą šva
rumo įstaigoje ir Įnamiuose. 
Įstaiga švariai užlaikoma sani- 
larumo žvilgsniu. Patalų bal
ta rūbini mainoma kas savaitė. 
Patys įnamiai yra reikalauja
mi maudytis kartą savaitėje.

Dvasiniams įnamių reikala
vimams patenkinti tarnauja 
trys kunigai. BHndasi katalikų 
bažnyčia, pavieto bažnyčia, 
protestonų bažnyčia ir žydų 
sinagoga. Belo, esama dar kny
gyno ir Christian Science or
ganizacijos skaitymui kamba
rys. < *

. Įnamių gyvenimas vasaros 
laiku, kai galima vaikščioti ir 
dirbti lauke, gal kiek smages
nis. Bet žiemos laiku jis iš
rodo slegiančiu sielą. Tą, ma
tyti, supranta įstaigos perde- 
tiniai. Kaip Įstaigos užyeizda 
paaiškino, žiemos laiku įnamių 
gyvenimui paįvairinti rodoma 
porą sykių savaitėje krutamie- 
ji paveikslai. Taipgi stengia
masi duoti koncertai, paruoš
ti kitokių parengimų.

Esama net poros biliardų 
stalu.

Kokie žmonės yra įstaigos 
įnamiai? Gal kas pasakys, kad 
valkatos, tinginiai, kurie nepa
sirūpino juodai dienai pasilik
ti kai ko? Butų labai klaidin
gas pasakymas. Visokių gyve
nimu sluoksniu žmonių susi- 
i-iikc čia. t zlikbi ir darbiniu-

I kų, ir buvusių profesionalų ir 
' biznierių. Gyvename Ameriko- 
| je, o čia negali būti tikras 
' tojaus diena.

štai vienas lietuvis, j su 
riuo teko įsikalbėti. Dirbo

I regis, kasyklose. Buvo, maty
ti, taupus, nes spėjo sutaupy
ti į $3,000. Kaip darbininkui 
žmogui, tai tikrai reikėjo bū
ti taupiam, kad sukrovus tiek 
pinigų. Bet, ve, pradėjo sirg
ti. Daktarai ir aptiekos, prie
žiūra ir vaistai, o sveikata ne
gerėja. Praslenka metai, kiti, 
treti. Išgaravo taupiniai kaip 
kamparas. Tik sveikatos nėra. 
Ir štai jums Oak Forest įstai
gos įnamis. Tokių tur būt ne 
mažai yra.

O ve kitas pkvyzdis. Sve
timtautis. Senyvas vyras. Bu
vęs kadaise statiynery engin- 
eer. Diktas, švarus, bet jau 
senas žmogus. Turi sūnų, vi
dutiniškai uždirbantį. Sūnūs 
betgi vedęs, turi šeimyną. Tė
vas galėtų gyventi pas sūnų, 
bet., jaučiasi butų našta mar
čiai, sunui ir visai šeiniai. Ir 
baigia gyvenimo dienas pasi
traukęs iš jaunesniųjų tarpo, 
kad nesipainiojus po kojų 
jaunesniems. Liūdna senatvė.

Kiek teko kalbėtis su Įna
miais, įgavau įspūdžio, kad di- 
Ižiuma pasidavusi likimui. Ne
beturi vilties. Prižiūrėtojų ap- 
sėjimu nesiskundžia • perdaug. 
Bet vieno dalyko, rodosi, trok
štų visi: daugiau maisto. Pasi
klausykite nuvykę įstaigon: 
Valgyti mažai duoda. Tai pa
akys jums ir lietuvis, ir len
kas, ir vokietis ir amerikie
tis. Alkį jaučia įnamiai. Gal 
būt ligoniams nereikėtų dau
giau; gal būt tie įnamiai bu-

Paskaitos -r

ry-

kū
jis,

Pirmadienyje, sarsiu 9 d., 
Fieldo muzejuje bus paskaita 
temoje “Indėnų menas”. Pra
sidės 11 vai. prieš pietus. Ki
ta lekcija tą pačią dieną te
moje “Stiklas” taip pat 
Fieldo muzejuje; pradžia 3 
vai. po pietų, šeštadienyje ir 
sekmadienyje, sausio 14 ir 15 
dd., paskaita temoje “Aliaskos 
paukščiai ir žvėrys”; vieta 
Fieldo 
vai.

žvėrys”;
muzejuje. Pradžia 

|K) pietų.

Roseland

cKicagtf, itt

RADIO PROGRAM FOR NAUJIENOS 
READERS

ir nereikia jiems daugiau val
gyti; gal nesveika butų dau
giau valgyti. To nežinau, ne
su daktaras, nesu 
vos prižiūrėtojų, 
įspūdį išsivežiau 
įnamiai jaučiasi, 
rėtų

vienas įstai- 
Vieną tečiaus 

iš įstaigos: 
kad jie uo

gauti daugiau valgyti.

Roseland
verk.šlem

nr. 307 ant L. I. i>
Tūlas Burnsidietis

‘Vilnies”
3. Kliubo nario dėl neteisingo 
įprašymo kliubo buvusio vaka- 
o.

i am
Dar su piktumu sako, kac 
nerūpėtų atsakyti, jei na 

nesikištų į svetimus reika- 
Matyt iš Burnsidiečio at-us, 

sakymo, kad jisai nė vieno fak
to neužginčija, kur buvo para
dyta nario “Naujienose” n r. 
>93, kad vakare3 davė nuosto
lių kliubui. Paskui tą pat vir
ino komisija, kuri perž:urėjo 
bitas.

Jeigu tas Burnsidietis, kuris 
gyvena Roselande, nemato to
kio įvykio, kurį parodo faktai, 
tur būt jisai tebeserga neišgy
doma liga. Dar, mat, koks dik
tatorius, uždraudžia nariui kiš
tis i kliubo reikalus. Teisybe 
sprendžiant, kas turi daugiau 
šeisių kištis į kliubo reikalus • 
<liubo narys, ar Brunsidictis, 
uiris gyvena kitame miestely
je? Aš manau, kad kiekviena? 
sveiku protu žmogus pasakys, 
kad narys.

Dar Burnsidietis pasakoju, 
<ad Priešfašistinė Taryba ne
manė rengti vakarą Burnsidė- 

Surengę vietinės draugijos.
kliubo susirinkime lapkri- 
1 d. delegatai raportavo. 
Priešfašistinė Taryba m

i surengti Dakarą lapkrič!
Bet kad da

bar pasisakėte, jogei surengę 
/ietinės draugijos, tai tur būt 
‘Priešfašistinės Tarybos” va- 
lukai permatė, kad nebus pelno 
įuo vakaro, jei rengė po kitu 
/ardu vakarą.

Kas link ačiavimo už aplai
žytus pinigus, apie kuriuos til- 
>o atskaita “Laisvėje”, nerei
kia ir aiškinti. Visiems jau ži
noma, kad tinginiai, 
mi naudingo darbo, 
lukų ir turi ačiuoti. 
nedarytų, kitą 
aukų. Negavus

■e. ; 
Bet 
•io 
tad 
tarė 
11 d. Burnsidėje 

pasisakėte,

nedirbda- 
minta iš 
Jeigu to 
negautų 
prisieitų

kartą 
aukų, 
be laiko.

Na t y n.
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Trečiadienis, Sausio 4, 1928

popular 
piano.

Jūsų buvęs senas 
Prietelis Patarėjas

2:45—Rocco Recogno, vioiin.
3:05—Lydis Mason, piano.
3:25—Mafybeth Conoly, įyric so

prano.
3:45—Norman Allen, baritone.

and Roland

H

4:05—Petcr Hugh Reed 
\Veber, readings.

4:25—Oscar Goklstein, 
nor.

4:45—Miehel Ingerman, 
7:30—WJZ (660), New York —. 5:00—Tea Hour Music.

Foresters to KYW and KDKA. 
8—WHK (1130), Cleveland—Iins-1

trumental.
8—W.JZ (600), New York—Variety, 

to KDKA, KYW. WJR, KWK.
8— WLW (700), Clncinnati—Trio.
8—W()R (710), Newark—oClumbiu 

netAvork.
8—WSAI 

gram.
8„ WS()E

sic.
8— VVTMJ

cert.
8:30—CFCA

chestra.
8:30—WEAF

Orchestra.
8:3(MWJAY

Voeal.
8:30—W()S (830), Jefferson City— 

musical.
8:45—WLW (700), Cincimiati — 

Feature.
9— iKTHS (780), Hot Springs —Oi • 

chestra.
9—\VG¥

graiii.
9—WHK

chestra.
9—WHK (1130),

chestra. r
()_WJAY (1320), 

chestra.
9—MOIl (710), 

netvvork.
9—WRHM (1150), Minneapolis — 

’ (JasSical.
9—MT\V.I (1020), Milvvrtukce--Pro

gram.
9:30—KFUO (550), St. Louis--Mu- 

sic.
9:30—VV.EAF (610), New York-

\Vill Rogers, Frcd Stone, Al .lol 
son, Paul \Vhiteman.

FRIDAY, January 6, 1928
245.8 M— WEVD (Debs)—New 

York City—-1220 KC 
1:00—Specht Hour.
2:00—Joe Zimmeriuan, piano.
2:30—E. Shefficld Marsh, tema

CHICAGO STATIONS TODAY

WEDNESI)AY
570k—KYW-KFNX—526 m.

a. m.—Markets; time signalą; 
vveather (service repeatod at 11, 
12, 1:30 an 3).

1—Dinner concert.
5:30—Markets; sportą news.
6— Bedtime story;

ehestru.
7— N. B. C. Biue network program. 
7:80—Sylvančk Foresters.
8— J-N. B. C. Blue nehvork program
9— Popular’ mušical program, 
JO :30—-Weather; orchestra;

signals.
GZOk—WCFL—484m.

10 u. m.—Municipal program.
12—Organ concert.
1 Best hour program.

, 5—Organ concert. 
Dar 6—Talks; ncws; 
bis 
ne-!

ra u-'

VilnyPusžemaitis prirašo 
je” visokių nebūtų dalykų, 
juos užvardina “visko po 
kį”. Kodėl jis niekuomet 
prisimena apie kilbasniką,
doną kontraktorių ir Martybą, 
kuris per daugelį metų gyve
no pas Zonę? Apie juos ra
šant butų tikrų faktų, o ne 
iš pirštų išlaužtų. Ir Pusže- 
maitis apie tuos ponus gerai 
labai žino, nes su jais drau
gauja. Bet jeigu jis nerašo apie 
juos, tai numanau, kad jis ne
nori iškelti aikštėn tų 
darbus. ,

ponų

prie- 
šon-

10

weather; or-

tini©

(830),
(1110),

Cincinati— Pro-
Mihvaukee —Mu-

music.
1 7—Popular program; talks;
8-12—Popular program 

chestra. j
720k—WGN-WL1B—416m.

9 a. m.—News digest.

Dar nekurie atsimena 
ikį kilbasniko su Adomo 

kauliu. Dabar jis, vetuoda
mas mėsą, nepamiršta susto
ti prie karčiamų. Kuomet tą 
jis daro, ne vienam klausimas 
kyla, ar jis mėsa važiojo, ar 
ką kitą daro? O raudonas kon- 
traktorius, kuris pradeda sta
tyti namus, nekaip negali juos 
užbaigti. Apie jį buvo paskly- 
dusios visokios kalbos. Žmo- 
ičs buvo pradėję pykti. Del 
tos priežasties jis buvo pri
verstas kvytinti kontraktory- 
stę, užsiimti porkčiapų svar- 

Nieko nuostabaus 
ad jis svarcavotų 
kitame mieste. Bet 
kad jisai su gi

senoje buveinėje, 
užsirašęs, kad 

užeis pas jį, duos 
dešimts nuošimčių,
duos tuos nuošimčius, 
pasakyti. Tą gali pa

tas,

songs.
fiongs; or

10— Home iranagcment; 
program.

11— Organ; goo<| health; tiine 
nals.

12— Children’s
cert.

2:30—Beeitai;
chestra.

sbut-in

sig-
story perinti;
\voman’s club

eon-

or-
4—Orchestra; piano rccital.
5 -Organ recital; talk; time signals
6— Markets; Punch and .Indy; con

cert.
7— Aliuanae; Now York recital.
8:30—New York program; Zippers.
10— Feoture; Sam ’n’ Henry; 

sic box.
11- 12:30—Hoodhnns; danee 

gram.
770k—WBBM-WJB't—389m

- Business directory. 
program; pianist; songs. 
reviesv.
recital.

orchestra; songs.* 
songs; orchestra;

artist recital; orchestra, 
i; orchestra.

inu-
pro-

(1020),
(840), Toronto — Or-
(610), New York —
(1320), ACIcvchnd — enos arba pnevmonljos7
' • Ižui rrn 6 k a k v

Mi!waukee—Gon

šis žmogus serga slogomis. Praša
link slogas ir apsisaugok nuo influ-r

Bulgariška Žolių Kraujo Arbata 
yra geros šeimynai gyduolės. Ger-, 
kit ją karštą eidami gulti prašalini- 
mui slogų. Parduodamo.“ vaistinė
se arba prisiunčiamos paštu 75c. ir 
$1.25. Adresuoki! H. H. Von Schlick, 
100 M ta vėl Building, Pittsburgh, Pa.

LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

3216 S. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

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

Nedėtomis uždaryta 
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius

(790),

(1’130),
Sdirnecludv—Pig-
Clevel Or-

Cleveland — ()r-

CJevelarid — Or-

Ncwark-(.oluiitbin

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

DR. C. C. SINGLE Y
. 20 W. Jackson B]v., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietum nuo 5 iki 7:30 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

....u i. —. -. ——

(1130), Cleveland—Or
dino),vo
(700),

— Darbininkas.

VI-

Dętroit—Bal-la-
Cincinnati —

3514-16 R oos e velt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

11 a. m.- 
1—Danee

avojimu. 
nebūtų, 
)orkčiapą 
nuostabu, 
gyventi
įaugu turi jei 

de
Puikus patarnavimas 

visose klcsose 
Europines kelonės asme

niniai vadovaujamos

kuris nuolat lan-

York — 
to WRC, 

KDKA, WHAM,

iš indi j o- 
pranašyščių, 

buržuaziško jo šalyje 
pradės vigdyti ko-

Or
to KYW, KDKA, KSD 

WBHM.
Atlantic Qity—

Toronto— Pro k

Su 
W1W YORK, ALBBRT BALUN, 

HAMBURG, MUTSCMLAND.
MSOLUTR, RSL1ANCK, e 

CUtVELAND,

jau parodo, kad kas

savo

l

IMPERFECT IN ORIGINAL

simptomai yra ženklai 
inkstų. Gerai veikianti

Čia „___ «.____ . ___ _ ___ r , . -
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia įstaiga z

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

DAMOKftJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!

vynias 
ką jis 
negaliu 
sakyti
kosi pas jį. Apie Martyną bu- 

daug kalbų iškėlęs buče-
, bet kodėl niekas nepada- 

į spaudą, tai klausimas.

Indijoniški komunistai turi 
savo šiumeikėrį. Giriasi komu
nistai, kad savas geriau patai
so šiušius. Manau, į sekantį 
S. L. A. seimą galės pėščia 
eiti be jokio trubelio. Tie pa
tys indijoniški komunistai pa
geidavo per “Vilnį” barberio. 
Jeigu tokio barberio neatsiras, 
tai iš jų pačių atsiras. Jie ge
ri kirpikai — kodėl negali 
•nukirpti plaukus vargšams dar
bininkams? Matosi

Į niškų komunistų 
kad jie 
Roselande 
munizmą.

5— Organ
6— Celio recital
7— -String trio;

organ.
8— Trio; i__ ____ ,
9— Popnlar program
10— Danee program; songs.
11— Orchestra; vocgj seledions.
12— 1:30—Organ program.

930k~WHT—306m.
10 a. m.—ŠVomcn’s program; talks; 

inusjc.
11x30—Travel talk. v
i2~()rgan concert; fanu .nevvs;

markets. .
1—String trio; sport and Financial 

nevvs. v
6—.Sports; organ program.
8:30—YVealher; violinist; pianist; 

sports.
9:30—Your Hour Įeague.
OIJTSIDE CR1CAGO STATIONS 

C,__ĄVSAI (830), Clncinnati — Or
chestra. K , ,,.

6.. \VTM.J (1020), Mi!wgukec—Mu-
sic. , .

6- \V\V.I (850), Detroit—Music.
6:15—\VCCO (710), St. Pi^il—Or

chestra.
6:15—\VSOE (1110), Mihvaukee Or

gan.
6:30—\VH K 

chestra.
6:30—WJ H
6:36—VV1AV 

Farm talk.
6:45—VV.JZ (600), Ne v 

“Washington Politics 
W()C, VVBAL, 
and WI1AS.

KMA (760), Shenandoth — Mu-
(610), New York—Great 

movemens, 
WEBH,

7—1 
sic.

7—WEAE
lustory moveinens, to WH0, 
WOW, WEBH, WWJ, W1AA, 

\VSAl, W0C, and WHAS.
7-—W<iY (8901, Schenectady—Band, 

.to WMAK and WHAM.
7—W.IZ ((»(>(♦), New York 

chestra, 
\VL\V, WJR and

7:15—WPG (1100), 
Orchestra.

7:30—CFCA (810), 
gram.

7:30—KOA (920), Donver — Con
cert.

7:30—WEAF (610), New York 
Beeitai, to- KSD, WTAM, WWJ, 
WSA1, \VLIB, \VDA1-, WTMJ, 
WCCO and AVOC.

7:30—W110 (560), Dės Moines — 
Program.
7:30—WJR (680), Detroit—Voeal.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHIOAOO aOARD QF UNDCHWRI

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.)
Telephonea: Blvd. 0011 arba 0774 

gausit gerą patarnavimą atsakančių žmonių ir žinovų

TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais

$nnniš new yor' 
/II <KO IKI KAU
LŲ V NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie 

Hamburg-American Line 
United American Lines, Ine- 

General Agente
177 N. Michigan Avenua.Cbicago

Telephone 
ioUay.\ 
and save 
Neari sėme
sups

100 miles
in Ten Years
Kas žino kiek daug alsinančių 
žingsnių padaro darbščios šeimi
ninkės, kuomet atlieka savo kas
dieninius . darbus!.... Daugelis tų 
bereikalingų žingsnių g'ali būt 
prašalinta įvedant į namą arba 
apartmentą prailgintą telefoną....
Su pailgintu telefonu jus galit pa
šaukti 'būdamos aukštai ar apa
čioj — arba kur nors savo apart- 
mente — I
ėjimo i— Kainuoja mažai... Bile te
lefonų darbininkas naims nuo jūsų 
užsakymą arba pašaukit Biznio 
ofisą. •

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY

be jokio bereikalingo

AR JUS RŪPINATĖS APIE SAVO SVEIKATĄ
Kaip Jūsų Inkstai? Ar Jie 

Išvalo Kraują
Gerai Veikia? Ar Gerai 
Jūsų Sistemoj?

A R -'Os kaip kada nesijaučiate gerai — 
jaučiatės esąs nuvargęs, nervuotas ir 

prislėgtas? Ar jus visuomet sustyręs ir 
skaudairftas — labai tankiai jums skauda 
nugara, turite galvos skaudėjimų ir svaigu
lį. Jūsų šlapumas rudas ir šlapinimosi ka
nalas skaudus, tas 
nors yra negerai?

Žinokit, kad tie 
netinkamo veikimo 
inkstai apvalo kraujų nuo nuodijančių da-

lykų. Neveiklus inkstai daleidžia rūgščių 
nuodams pasilikti kraujuje ir suardyti visų 
siste nią.

Jei jus manote, kad jūsų inkstai nevei
kia atsakančiai, pagelbėkit jiems su Doan’s 
Pilis, stiinuliojantis diuretic, Doan’s stimu- 
lioja inkstų veikimą ir tuo hudu pagelbsti 
prašalinti nešvarumus. Doan’s įgauna nau
jų draugų jau per keturias dešimtis metų. 
Jos įsigijo nacionalę reputaciją. Jos yra re
komenduojamos visoje šalyje. Klauskit 
vo kaimyno!

Doan's Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

Pas visus vertelgas 60c, baksas. Foster-Milburn Co., Mfg. Chcmist, Buffalo, N.'Y.
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[korespondencijos
Motina pardavė savo 

kūdiki WHOLESALE CLOTHING CO. BANKRUTAVO

Detroit, Mich
Atsakymas

Gruodžio 9 d., “Naujienose" 
tilpo Trustya Kliubo korespon
dencija apie Lietuvių Pilietini- 
mo Kliubo valdybos neteisin
gą elgimąsi su mirusiais na
riais, kad vieniems perka vai
niką už $15, o kitiems už $20. 
Yra ir daugiau, Kliubo valdy
ba šmeižiančiu užmetimu.

Man išrodo, kad ta kores
pondencija yra darbiečių, tik
siu sukelti suirutę L. P. Kliu
be. Mat jie stveriasi visokiu 
būdų, kad sukelti sujrutę drau
gijose, kur jie geruoju nega
li įsiskverbti.v Nors Liet. Pil. 
Kliube darbiečiai neturi pasi
tikėjimo, tečiaus koresponden
cijoje tvirtinama, kad “dar
biečiai jsibriovė į valdybą ir 
Įvedė savo diktatūrą". Čia gal
būt pačių darbiečių tuščias pa
sigyrimas, gal manydami, kad 
tuo išsireklamuos ir paskui 
kitais metais pateks kliubo 
valdybom

J kliubo valdybą jokie dar
biečiai nėra jsibriovę. Paga
lios, nesvarbu kokiai partijai 
narys priklauso, bile yra ge
ras narys'ir pildo kliubo įsta
tus. šių metų valdyba suside
da iš šių žmonių. Pirmininkas 
V. Kuzas, apšvietietis (neži
nau, ar jis ir dabar, priklauso 
prie jų), bet yra teisingas ir 
veiklus kliubo narys. Sekreto* 
rius B Rudžius, buvęs apšvie
tietis, dabar sakosi jokiai par-* 
tiiai neprik’ausąs. Fin. rast. 
M Bacevičienė, nors pritaria 
darhiečDnis. bet vra teising 
narė Kasierius šnabis vefkiau- 

jokiai n^rtiiai nepriklar , 
yra veiklus narys ir sa- 
parei’.ras eina teisingai

K. šalovejus, jokiai 
nepriklauso, tik sim- 

ansvietiečiams; J 
Baila yra apšvietietis. Abu šie 
nariai yra geri kliubo darbuo- 
toiai Taigi tvirtinimas, kad 
darbiečiai įsibriovė j kliubr 
valdybę ir įvedė jame save 
diktatūrą, n*a grynas melas.

Dabar kasi ink 
pirkimo vainiko 
Kliube kiekvienas 
nariui mirus, po 
n i ko. Apie porą 
kada kliubas padarė 
mę, narių buvo apie 150, to
dėl ir vainiką nuitarta pirkti ♦ 
už $15. Pastaraisiais dvejais* 

betgi žymiai 
250 
da-

so;
vo
Truščiai 
l>artiiai

vra

ne vienodo 
įnirusiems, 

narys moka, 
10c dėl vai
ruotų algai, 

šį tari-

už $15. 
metais kliubas 
paaugo ir dabar turi apie 
narių, taip kad vainikui 
bar sumokama arti $25. 
kuomet vainiką perka už 
lai likusius nuo vainiko pirki
mo pinigus atiduoda paveldė
tojui, 
pirko 
teris 
gaiš; 
pirko 
nigų
iš to nepasinaudoja, negi jo
kios skriaudos neturi, nes tie“

$15,

Ir jei Vladui Milkevičiui 
vainiką už $15, tai m ly
gavo likusią dalį pini- 

Marijonai Banaitienei 
už $20, tai mažiaus pi

jus vyras gavo. Kliubas

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

<644 So. Patilti* St. Cklcago, III

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirijęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu
vergusiems žmonėms.

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

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

TANLAC ■
DEL JUSU EVEIKATOS

pras- 
ne- 
bet 

ir
ve-

prisiėjo sugaišti 
ir paėmė $10, tri 
kliubo pinigų eik-

neteisingo pomirti-

tai ne-

Nesenai Paryžiuje kažkokia 
Elvira Glodie už 300 frankų 

pinigai nėra kliubui skirti ir pardavė savo naujai gimusį kū
jų kliubas nepasilaiko. Visi na
riai išbuvę kliube 6 Inėn., tu
ri lygias teises ir todėl prie
kaištas skirstimo narių pagal 
partijas neturi jokios
mes. Tiesa, V. Milkevičius 
priklausė jokiai partijai, 
jokiai partijai nepriklausė 
Marijona Banaitienė. Jeigu 
lionįų artimieji, Milkevičienė
ir Banaitis yra patenkinti ir 
neduoda siundo kliubui, tai 
kokių teisę turi Trustys Kliu
bo, kuris žino, kad kliubo su
sirink imąs valdybos’ raportus 
užgyrė. Kaslink kliubo pirm, 
paėmimo $10 ir kasieriaus $5, 
tai konstitucijoj yra pasaky
ta, kad "kliubo pirm, ir ka- 
sierius už sugaištą dieną pria 
mirusio nario gauna atlygini
mo po $5 j dieną". Todėl jei 
pirmininkui 
dvi dienas 
nėra jokis 
vojimas.

Kaslink
nių išmokėjimo ir kitų užme
timu, tai reikia pasakyti, kad 
valdyba nieko neišmoka be 
kliubo susirinkimų nutarimo 
ir jeigu susirinkimas nutaria, 
ai valdyba nutarimą turi pil- 
lyti. Kaslink svetimtaučių pri
ėmimo, tai yra konstitucija ir 
kol ji veikia, tai tokie negali 
’ppti kliubo nariai!

Kaslink darbiečių ir apšvio 
iečių kolionių kliube,
»*,lima kaltinti už tų partijas. 
Jie yra kliubo nariai ir todėl 
•>ats kliubas gali juos bausti, 
ei mato juos nusikaltusius 
'rieš kliubą. Tiesa, darbiečiai 
orę kartų labai negražiai ko- 
’ojosi, kas kliubo susirinki- 
uiose nėra leistina; tokid na

riai turfejo būti nubausti; bot 
Va galbūt kaltas pirmininkas, 
’-ad leido taip elgtis užsikarš- 
’iavusiems nariams. Ir <iel tų 
Vėlių narių partijos neturėtų 
būti šmeižiamos.

Kliubas narių į partijas ne
kirsto ir visi lietuviai, svei

ki protu ir kunti, ne senesni 
’raip 15 m., gali būti kliubo 
mariais. Bet jie visi turi 
lyti kliubo konstituciją, 

’ei Trustys Kliubo ar kas 
as mato ką blogo, tai 
luoti skundą susirinkimui, 
ne kelti suirutę per spaudų.

— L. P. Kliubo Narys.

pil
ie 

Ki
gali

0 I

dikį. Būdama visai neturtinga, 
apsunkinta sergančiu vyru ir 
trimis vaikais, draugės Įkalbė
ta sutiko parduoti savo jau
niausią vos gimusį kūdikį tur
tingam auksinių dalykų parda
vėjui. P raėjus kiuriam laikui, 
motina ėmė reikalauti iš kudi 
kio pirkėjo daugiau pinigų ar
ba grąžinti kūdikį, bet tas jau 
buvo kūdikį įsūnijęs ir sugrą
žinti jį motinai atsisakė. By
la atsidūrė teisme.

Gyvenimo ironija.
Giminaitis (dėdei, senam ka

valieriui). Pasakyk man dėde, 
kodėl tu nesivedi?

Dėdė. Matai, aš kaip buvau 
jaunas, tai nusistačiau apsivet- 
ti tik su ideale moterį*. Praėjo 
daug metų ir aš radau tokią 
moterį bet pasirodo, kad ji taip 
pat ieškojo idealio vyriškio.

RUPTURA
IŠGYDOMA 

mnr Be
J Skausmo

Be 
Peilio

Pastovus išgydymas, lengvas ir
be skausmo. Kam rizikuoti tuo pa
vojum kuris gali atsirasti nuo rup- 
tuios arba turėsite daug trubelio su 
diržu kuomet labai lengva nuo jo 
atsikratyti.

Atsilankykit ir daleiskit su jumis 
draugiškai pasikalbėti. Jums tai 
nieko nekainuos ir gali jums tai 
daug reikšti. Turime šimtus palių 
dijiinų užganėdintų kostuanerių.

Skaitykit kų M r. Vana sako:
“Aš turėjau rupturą per penki ; 

metus ir tuiėjau didelio nesmagumo 
su diržu, Paskiau aš nuvažiavau 
pas Dr. Flint, pas tą kerą (laktai*.}, 
ir padariau su juo susitarimą. Ji:; 
pradėjo mane gydyti. Tai buvo 
lengvas ir be skausmo išgydymas. 
Jis mane išgydė keturi metai atgal 
r nuo ot laiko nedeviu jokio diržo ir 

aš esu sveikas ir užganėdintas.”
Krank Vana, 4829 W. 22 PI.

VER1COSE GYSLOS $25.UU
Aš taipgi gydau pasididinusias gy 

■Jas kojose savo nuosavais išradi 
nais ir metodais. Be peilio ar skau 
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie 
no negeistino atsitikimo. Kojos pa 
lieka taip dailioj ir čystos kaip vai 
<o.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI
DR. E. N. FLINT

322 So. State St., 5 fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 p< 

pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar -• 
pe dviejų didelių krautuvės langų.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Infant Care
Motinos, jums niekuomet nebus 

peranksti pradėti išdirbti savo kudi- 
cių gerus ir naudingus papročius. Jei 
kūdikis ir turėtų gerą sveikatą ir bu
tų linksmas ir užganėdintas. Kas 
jam pagelbsti tai atsiekti? Papras
tas, grynai doržovių produktas, taip 
senas kaip ir jus: gryna Castoria.

Kodėl lašų Castorijos nuramins 
visus nemalonumus iš syk. Praša
lins taip vadinamą colic ir vidurių už- 
kėtėjimą, ir ištikrųjų prašalins diar- 
rhea.

Ištikus svarbiai ligai, šaukit gydy
toją. Bet daugelis gydytojų pataria 
vartoti vien tik Castoriją dėl tų kūdi
kių nemalonumų kuriems daugiau 
neko ir nereikia. Jums nėra jokios 
baimės duoti gryną Castoriją. Ji yra 
saugi ir visai nekenksminga, nes joje 
nėra paregoric, nėra opiates, nėra 
jokių svaigalų.- Tas yra tikrai jei 
vartosit tikrą Fletcher’s Castoria: — 
ir tą rųšj gydytojai pataria nusi
pirkti.

Flatcher’s Castoria yra tinkama bi-

le kūdikiui. Visi kūdikiai mėgsta ją 
vartoti. 'Puri gardų skoni ir labai 
Kerai pagelbsti. Tiktai žiūrėkit Flet- 
cher’s parašo ant pakelio ir jus žino
kit, kad jus gaunat tikrą ir gryną Ca- 
storia.

SPECIALfi PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatcher’s Casto- 
rijos yra jvyniota knygutė “Care and 
Feeding of Babies”, verta tiek aukso 
kiek ji pati sveria dėl kiekvienos mo
tinos arba busiančios motinos.

Children Cry for

Eisenstein Bros. Williams
* f .x ( «

568 Roosevelt Road, 2 durys į rytus nuo Jefferson St

BANKROTO IŠPARDAVIMAS
' $150,000.00 olselio stako vyrų, berniukų ir vaikinų siutų, overkautų, kelnių, bus išparduota 

tiesiai publikai, pigiau negu olselio kainomis.
A.■JANU . .i „itfns^ju..... n____u.. »

Prisakyta išparduoti, kad užganėdinus kreditorius
Visa* tavorae turi būti išparduotas

Ketverge, Sausio 5, Nuo 9os vai. ryto
Krautuvė atdara vakarais iki 9val. Nedėlioj yisų dieną

VYRŲ IR BERNIUKŲ SIUTAI IR OVERKAUTAI
Pirkit tiesiai iš olselio dar 
pigiau negu olselio kaino
mis. — Daug tavoro dėl pa
sirinkimo. Naujausi 1928 
žieminiai styliai. Tie siutai 
y- overkautai 
darni po $25.
bus išparduo- QR 
ti po.... . .......

DYKAI PA- 
TAISYMAS

Mes užlaiko
me daug ge
riausių siuvė
jų, kad reika- 
lui esant pa
taisyti rubus.

yra parduo- 
0 dabar jie

1 ir 2 Kelnių Siutai 
ir Overkautai

žiūrėkit

Didelės

Iškabos

Vardo

568

Roosevelt

Road

Nuo

Jefferson

Jie yra pardavinėj’ami po $30 ir $35, 
2 kelnių siutai, visokių stylių dėl 
vyrų, visų naujų spalvų, šviesus ar
ba tamsus, gera pasiūti, didelis pa
sirinkimas. Overkautai, mieros 33 
iki 44, dėl vyrų ir berniukų, 2, 3 ar
ba 4 guzikais, viena arba dviem ei
lėm guzikų, volnonių matėriolų, ge
riausiai pasiūti. fl* 4 A /Į E
Dabar tik po ..........

Vienų ir 2 Kelnių 
Siutai ir Overkautai

Pirmu Sykiu į 20 Metų Išpar
davimas Olselio Kainomis

Eisenstein Bros. & Williams stakaa yra parduodamas 
tiesiai publikai da pigiau negu olselio kaina. Per 
20 metų Ši firma pardavinėjo tik rankomis siutus rū
bus ir pardavinėjo i svarbesnes krautuves Chicagoi. 
Bet dabar C. S. Norton Co., Bankrotų Prižiūrėtojai, 
kurie pardavinėja šį staką, kad pagelbėjus šiai kom
panijai, tiktai per trumpą laiką išparduoda šį staką 
tiesiai publikai da pigesnėmis kainomis negu olselio. 
lšpai*davimas prasidės ketverge, sausio 5, 9 vai. ryto. 
Vertelgos norinti pirkti daugiau tavorų ir tiems bus 
parduota pigiai.

Vaikų ir Berniukų 5 Kelnių 
Siutai

Vaikų 2 kelnių 
siutai verti $7.50 
Vaikų vilnoniai 
2 kelnių siutai, 
naujų spalvų, ge 
rai pasiūti, ver
telgos parduoda 
juos po $7.50. 
Dabar, galite nu
pirkti pigiau ol
selio kaina

Vaikų ir Berniukų 2 Kelnių 
Kautai

Paprastai parduodami po $45 
SIUTAI. šioje grupėie jus rasite 
tik vilnonius siutus/ rankomis pasiu
tus, mieros dėl vyrų ir berniukų, 
viena arba dviem eilėm guzikų, visų 
naujų spalvų. OVERKAUTAI. Nau
jausi žieminiai overkautai. šilti, vil
noniai, Ulsters, Tube Coats, Box 
Coats, Chesterfield Coats. Dainuo
dami po $45,
,labar t,ktai 7’,w. Vaikų ir Berniukų Ilgomis 
------------------— — 1 Kelnėmis Siutai

Papratsai $13.50 vertes visuose krautuvėse
Štai yra didžiausi vertė kokia kada nors buvo pasiū
lyta, sunkus English Corduroy Kautai, geriausios rū
šies, Beaver kalnėnai, gerai pasiūti, mieros 34 iki 
46, tie kautai yra pardavinėjami krautuvėse po $13.50 
iki $16.50. Vyrų vilnoniai Navy Pea 
K&utai, $12.50, dabar tiktai .................

VIENU IR 2 KELNIŲ SIUTAI IR OVERKAUTAI
Paprastai parduodami po $50

Puikiausi 2 kelnėmis siutai, vilnonio matenolo, ran
komis siūti, didelis pasirinkimas, mieros 6 iki 18, 
nauji modeliai. Proga nusipirkti 1928 žiemai siutą 
pigiau negu olselio kaina. Jie yra pardavinėjami 
po $10 iki $22.50, CQ 7E
o dabar tik po .......................................... I w

SIUTAI. Puikiausi vilnoniai siutai, rankomis siūti, visokių stylių dėl vyrų ir vai
kinų, collegiate modelių, naujausių spalvų, viena ar dviem eilėm guzikų. 
OVERKAUTAI. Naujausi 1928 žieminiai overkutai, dėl vyrų ir vaikinų, viena 
arba dviem eilėm guzikų, naujausių spalvų. Jie yra parduodami QA
po $45 ir $50, o dabar tiktai po ............................................................. vuvrvU

KOSTUMERIAMS PASIŪTI SIUTAI IR
OVERKAUTAI

Paprašai parduodami po $55, $60 ir $65

SIUTAI 
materiolas, naujuuRii} h palvų ir stylių, viena arba dviem eilem guzikų 

TAI. Šioje grupėje surasite puikiausius ©verkautus rankomis siutus, 
parduodami pas mus. Kiekvienas kautas padarytas iš puikiausių importuotų vilno
nių matėriolų. Jie yra parduodami po $56, $60 ir $66, 
o dabar tiktai po .............................................................................................

Puikiauei, rankomis pasiūti, 2 kelnėmis, importuotų Ir vietinių vilnų
OVEIIKAU-

Jie tik yra

Vaikų ir berniu 
kų avinkailių pa 

mušu kautai

VYRŲ IR VAIKINŲ 
KELNĖS

Paprastai verti $10.50 
Tokia kaina parduoda
mi krautuvėse, tai yra 
geriausi kautai dėl 
berniukų, su diržiu
kais, užtektinai ilgi, 
dabar po

Vaikinų Navy vilnonės, 
kelnės, mieros 10 ki 18 
gerai pasiūtos, šiltos, 
stiprios, 2.50 vertės, po

$1.29

Vyrų storos English 
Corduroy Kelnės visokių 
mierų, geriausio Cordu
roy, gerai pasiūtos, kai
na $4, dabar po

$1.95

Vaikų ir berniukų ilgomis kelnėmis 
siutai

Vaikų ir berniukų 2 kelnių siutai, vienos ilgos ir 
vienos trumpos kelnes, naujausių spalvų, mieros 6 
iki 18, vilnonio matenolo, visokių spalvų, krautu
vėse pardavinėjasi po $12.50, CC
dabar tik po ............................................................

EISENSTEIN BROS.& WILLIAMS
568 Roosevelt Road, 2 durys į rytus nuo Jefferson St 

Žiūrėkit didelės iškabos ir vardo
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The Lithia olas Daily Ne<e

Pebliahad Daily Breept Senday 
by tha Mtlaanian Daily Ntvc Pah.

Cditor P. GRIGAITIS

1735 Soath Hahted
ChicafO, III.

TelephoiM Rooeevelt B5M

Subscription Raitai

58.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

Entered m Second Claaa Mattar 
March 7th, 1914, at tha Poat Office 
of Chicago, UI., undar tha act of 
March 8rd 1879.____________________

Naujienom eina kasdien, llaklriaat 
•akmadieniua. Leidtia Maujieng Ben
droji, 1789 So. Halatad St, Chicago, 
OI — Telefonas: Roosavalt 85M.

Uiiimokijimo kainai

Cbicagoje — paltui
Metam* __________—_____
Pūgai m«t< . ___ _____ —
Trinu mlnaaiamji ________
Dvlam aUkimlame
▼fanam mtaaalal .... . ......

%

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija____ —...........
Savaitei_________________
Minėsiu!_________________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltai

Metama___________
Pusei meta_____ __
Trims minėsiantis — 
Dviem minėsianti__
Vienam minėsiu! —

Lietuvon ir kitur ulalenitueet 
(Atpiginta)

58.50

150
1.55
.75

18c
71c

|7 JO
8.50
1.75
1.25
.75

Metanu —
Pusei meti

-----Užsnūsti.
Pinigu* reikia iivtl p»ito Money 

orderiu kartu ev uieakyma.

WORCESTERIO LIETUVIU SVETAINĖ PAVOJUJE

“Tėvynė” praneša gavusi iš Worcesterio plakatą,
uo šaukiama Lietuvių Svetainės dalininkai j susi-

sur, kur tik jiems pavyksta gauti galią, būtinai įsteigia’metu, kuomet krikščionys de- 
1 * 1 ‘ " •• ' 'mkratai dar skelbė (kun. Tumo

, ir k. lupomis), kad nepriklauso
mybė tai “tuščia svajonė”. So
cialdemokratai taip pat pirmu
tiniai metė nepriklausybės obal- 
sį į Lietuvos liaudį didžiojo ka- 

• ro ir vokiečių okupacijos metu 
(dar 1916 metais), kuomet už 
tai jiems grasino žiauri -baus
mė iš okupantų pusės. .

Socialdemokratai ne tik skel
bė nepriklausomos Lietuvos re
spublikos idėją, bet ir kovojo už 
ją, ir ne viena partija nėra pa
dėjusi tiek aukų šitoje kovoje.

Tečiaus “Darb.” nesidrovi 
drėpti.jai priekaištą, kad ji 
esanti priešinga tautai ir val
stybei! Jisai nesidrovi kalbėti 
publikai, kad vai. liaudininkai 
vien tik susidėdami su socialde
mokratais, užsitarnavę to, kad 
kariuomenė pakeltų prieš juos 
ginklą! Ir kad dar labiaus ap
juodinti tą valdžią, kurioje da
lyvavo socialdemokratai, So. 
Bostono laikraštis tyčia prasi
mano apie ją stačiai nebūtus 
“faktus”. Sako:

“. . . kuomet įbolševikuojau
tiems chuliganams buvo leis
ta (? “N.” Red.) daužyti nuo 
galvų kepures Lietuvos gene
rolams, jei jie atsisakė ,jaą 
nusiimti prieš raudoną skar
malą...”

*Ar čia irgi “humoras”? Lai
kraščio redaktorius juk, be abe
jonės, žino, kad niekas niekuo
met neleido chuliganams daužy
ti kepures nuo galvų genero
lams ir kad tas incidentas su 
kepurių daužymu įvyko visai ne 
prie liaudininkų ir socialdemo
kratų valdžios, bet dar esant 
'krikščionių demokratų kabine
tui. Kam gi tad jisai tokius 
šlykščius prasimanymus rašo? 
Ir kuo galima tokius šmeižtus 
pateisinti ?

Gal tuo, kad Juozapo sąjun
gos organo redaktorius nenusi
mano ką šnekąs? Juk iš tiesų, 
gal jisai ir nepagalvojo apie tai, 
ką reiškia tas jo plepalas apie 
“leidimą” daužyti kepures nuo 
galvų. Jeigu valdžia, kurioje 
dalyvavo socialdemokratai, butų 
tikrai leidusi chuliganams tai/p 
elgtis, kaip sako “Darb.”, tai 
ta valdžia butų buvusi chuliga
nų valdžia, ir joks padorus žmo
gus kitaip jos negalėtų pava
dinti.
. Bet kuomet visi žino, kad 
liaudininkų - socialdemokratų 
valdžia niekuomet tokių “leidi
mų” nėra davusi ir kad ne prie 
jos net tas chuliganizmo darbas 
atsitiko, tai kaip tuomet išrodo 
so.-bostoniškis “krikščioniškos 
doros” ir “laikraštinės etikos” 
organas, kuris tokiais purVais 
mėgina apdrapstyti priešingą 
jam partiją?

Mus neima juokai, kada mes 
tai matome. • Tiesa, mes kleri
kalų laikraščių pamėgdžioti ne
norime ir tokiais sąmoningais 
tiesos iškreipimais bei purvo 
drapstymais mes į jų šmeižtus 
neatsakome. Bet mes pasilaiko
me sau teisę vadinti jų nešva
rius išsišokimus tuo vardu, ku
rio jie. užsipelno.

savo diktatūrą. Jokios kitos srovės jie nepakenčia. Kitų 
partijų rengiamas prakalbas jie ardo, jų koncertams ir 
baliams jie stengiasi pakenkti, jų veikėjus ir spaudą jie 
niekina. Ir taip, kur komunistai yra stiprus, tenai neiš
vengiamai kyla daugybė kivirčių draugijose, žmonės 
demoralizuojasi, paskui jie pradeda šalintis mitingų ir 
visokių viešų rengimų. Jeigu mieste nėra kitos vietos, 
kur komunistų ujami žmonės galėtų sueiti, tai tokioje 
kolionijoje, pagaliau, apmiršta visas judėjimas, ir tik 
“bolševizmo tvirtovėje” dar kurį laiką nuolatos mitin- 
gauja tie patys žmonės, klausosi amžinai važinėjančių 
komunistų agitatorių prakalbų •*- iki jiems nenusibos
ta. Vėliaus ir komunistų “armija” pradeda tirptų ir bu
vęs gyvas lietuvių kolionijos centras laipsniškai ima ap-

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Atsišaukimas į Lietu
vos Atstatymo B-vės 

šėrininkus 
4M

Kada visi nekomunistai yra išvaikyti, o patys “re
voliucionieriai”, persivalgę leninizmo tezių, nustoja sa
vo “tvirtovę” lankę, tai kokį biznį dar gali tuomet daryt 
svetainė? Ir kas tuomet gali rūpintis jos deficitų pa
dengimu ?

Atrodo, kad šitokios aplinkybės viešpatauja Wor- 
cesteryje, kaip ir keliose kitose lietuvių kolionijose. 
Worcesteryje komunistų diktatūra buvo tvirčiaus įsiga
lėjusi, negu kur kitur, todėl čia jos pasekmės pasirodė 
aiškiausia.

Ką komunistai “užkariauja”, tą jie numarina.

A

Apžvalga
Ko norėt iš žmogaus, kuris 

turi šitokią “logiką”!

NORI HUMORO, O NE 
SMERKIMŲ.

Bostono “Darbininkas”

taip bus vykdoma: jeigu nutars parduoti, tai par
duosim. Jei mes jums nepraneštumėm ir mortgičius 
išleistų ant licitacijos, tai jus tada mus kallintumėt, 
kad nieko nesakom. Todėl jums pranešam ir mel
džiam rimtai pagalvot. Namo skolos: Linas mort
gičius $8,000, antras — $4,100, trečias — $600.”

Didžiai apgailėtinas dalykas, kad draugijų pastan
gomis sukurta įstaiga gali joms pražūti.

Mums šita žinia apie Worcesterio lietuvių svetainę 
yra įdomi da ir tuo, kad prieš kokius dvejus metus dėl 
jos buvo kilęs nemažas triukšmas spaudoje, palietęs šiek 
tiek ir “Naujienas”. Mums, būtent, buvo atsiuntusi 
Worcesterio lietuvių draugijų direktorių taryba ilgą ir. 
labai piktais žodžiais parašytą protestą prieš SLA. Pil
domąją Tarybą, kam ji atsisakiusi atnaujinti paskolą 
svetainei. Mes tuomet tylėjome progos pastebėti, kad 
minėtosios direktorių tarybos protestas prasilenkia su 
tiesa, nes, kaip Prezidentas Gegužis viešai pareiškė, Su
sivienijimas ne atsisakė prailginti paskolą, o tiktai sta
tė svetainės valdytojams tam tikras sąlygas. SLA. cent
ras, rodos, reikalavo, kad direktorių taryba pasižadėtų 
kasmet atmokėti dali skolinamos sumos, nes kityip pa- didelės nelaimės jo šeimoje, 
skola negalėtų būt laikoma saugia. O Worcesterio. sve- -----------------
tainės valdytojai šitą sąlygą atmetė ir ėmė rėkti per KVAšISTŲ RAZUMAS. 
spaudą, kad Susivienijimo viršininkai vadovaująs! “pąr- 
tyviškumu” (kadangi tos svetainės bosai — bolševikai), 
nežiūrint to, kad svetainė esanti “lietuviška”.

Stebuklų ieškojimo 
manija 

9
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Sakoma, kad po karų ir šiaip 
į/airių nelaimių pergyvenimų, 
1 uomet įtemptasai ūpas atslūg
sta, žmonės pasijunta didelėj 
i pati joj. žmonės stengiasi ra
si ti kažką nepaprastą. Tokiais 
laikotarpiais esą atsiranda vi
sokių stebukladarių. Kiek ‘šis 
pasakymas teisingas, ginčyti 
1 era prasmės, bet ir neprisi
minti jo negalima skaitant už
sienio laikraščiuose apie kas 
kartas vis daugėjančias ste- 
I uklingas vietas. Laikraščiams 
t ui visgi šiokios ar tokios rū
šies naujiena. Ir kokių tik 
stebuklų nęsama. Ypač Rumu
nijoj gana jų derėjo. Kurį lai
ką ten buvo pagarsėjęs miške
ly ties Busenu, tarp Bukarešto 
ir Jassų šaltinis. Paplito kal
ios, kad šito šaltinio vanduo 
/erai gydo aklumą, paralyžių 
ir kitas ligas. Prasidėjo gau- 
£ ns' Lig-opių važiavimus. Visi 
/ ėrė ir maudėsi šaltiny. Van
duo buvo kaip vanduo. Kurią 
dieną nedaug pacientų būda
vo, buvo tyras, o dažnai tirštu 
] urvu pavirsdavo. Valdžia į šį 
reiškinį atkreipė dėmesį. Po
rcija pradėjo ieškoti koks ne
regįs praregėjo, bet kiek ji 
nesistengė, jai tatai nepavy
ko. Ištyrus vandenį laborato
rijoj, paaiškėjo, kad “stebuk
lingojo” šaltinio vanduo nevi
rintas žmonėms gerti kenks
mingas. Stebųkljngasai šalti
nis užtvertas taip, kad ir jo 
pėdsakų neliko. Netrukus ki
toj Bulgarijos pusėj toji pati 
istorija pradėjo kartotis. Ir ne 
tik Bulgarijoj, bet ir kitur to
kių stebuklų nestinga. Tur būt 
po džimi, džaz — handų ir 
bubikopfų ir stebuklų mada at
ėjo.

Druska Labai Tinka
t

Skaudantiems linkstam

Gerbiamieji’: Matome, kad 
mus investuoti pinigai į L. A. 
B-vę nė mums, nė mus įstai
gai jokios naudos neneša ir nė 
vienas negali įrodyti, kad at
eityje butų vilties tikėtis nau
dos sulaukti. Jei kada ižde bu
vo pinigų pilnas maišas ir tai 
davė nuostolius, tai dabar, kuo
met liko mažai kapitalo, jokių 
galimybių nėra ir nebus biznį 
ištobulinti, kad ir su geriau
siais norais gabiausius komer
santus pastatytumėm. Jei 
taip, tai turim mes šėrininkai 
žiūrėti kitokios išeities, nelau
kiant kol likusius trupinėlius 
suvalgys vedėjai be naudos.

\ Vienintelis išėjimas yra ši
toks. Didžiuma L. A. B. žė
ri ninku yra sandariečiai arba 
Sandaros pritarėjai, bei Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos nariai. 
Mes žinome gi kad Sandara 
neturi namo, o jai yra gyvas 
reikalas namą turėti. Taipjau 
T. M. D. irgi neturi savo nuo
savybės, kur butų galima kny
gas sudėti. L. A. B-vė gi tu
ri namus New Yorke. Jei šėri
ninkai sutiktų didžiumoj paves
ti savo šėrus Sandarai, tuomet 
tas L. A. B-vės namas pereitų 
į Sandaros nuosavybę ir iš to 
namo liktų centras pažangiųjų 
lietuvių visuomenės ir kultūri
nė įstaiga. Mes pavesdami San
darai šėrus, atliktumėm dide
lį kulturinį darbą, padėtumėm 
Sandarai įsigyti nuosavybę. 
Tatai šiuomi kreipiuos į Lie
tuvos Atstatymo B-vės šėrinin
kus, kviesdamas paaukoti San
darai turinčius šėrus tuojaus, 
prieš metinį L. A. B-vės sei
mą.

Aš turėjau vertės $100 šė
lų senai atidaviau Sandarai. 
Mielas tėvynaini sandarieti, 
kviečiu ir tave tą padaryti. 
Juk šiaip ar taip kalbant iš 
serų naudos neturėsime, tai 
verčiau padarykime gerą San
darai.

šėrus siųskite šiuo adresu: 
Sandara, 327 E. St,, So. Bos
ton, Mass.

—M; Kasparaitis.

So 
jaučiasi nesmagiai, kad mes jo 
straipsnį dėl gruodžio 17 die
nos perversmo sukaktuvių pri
pažinome melagingu. Jisai 
protestuoja, kam “Naujienos” 
prikaišiojančios jam Iblogą va
lią, nes “meluoja tiktai blogos 
valios žmogus”. Kodėl, girdi, 
negalimą vartoti laikraštinėje* 
polemikoje humorą ir satyrą, 
vietoje nepadorių įtarimų ?

Su šita So. Bostono laikraš
čio sugestija mes pilnai sutin
kame. Iš tiesų, juokas yra 
geresnis dalykas, negu smer
kimai. Bet polemikos įrankiai 
yra panašus dalykas, kaip ka
ro įrankiai. Jeigu norima iš
imti iš apyvartos tam tikrus 
pabūklus, tai siekiama to, kad 
šitų pabūklų išsižadėtų ne vie
na kuri valstybė, bet visos ar
ba bent tos, (kurios yra numa
tomos, kaipo oponentai 
mam konflikte.

Butų net juokinga, 
sakysime, kurios nors 
valdžia imtų reikalauti, 
kitos valstybės dėl žmoniškumo 
sunaikintų savo stipriausius 
ginklus — karinius dirižablius, 
didžiausias armotas, submarinas 
ir t. t., o ji pati visus šituos 
žudymo įrankius norėtų pasi
laikyti ir prie to dar gamihtų- 
si nuodinguosius gazus priešų 
žudymui!

Gi “Darbininkas” kaip tik 
panašiai ir elgiasi.

Jam nepatinka, kad jd sąmo
ningi netiesos rašymai vadina
mi melu, liet jisai pats nesi
drovi prikaišioti kitokių pažval
gų žmonėms “judošystę”, “par
sidavimą” ir kitokius labai ne
dorus dalykus. Tam pačiam sa
vo straipsnyje, kurio kritika 
i‘Nau j ienose” iššaukė jo nu
siskundimą dėl “melagių”, jisai 
rašė šitaip:

“Kuomet gi paskutiniame 
seime lietuvių liaudininkų 
partija susidėjo su aiškiai 
prieštautiškais ir priešval- 
stybiškais gaivalais...”
“Aiškiai prieštautiškais 

priešvalstybiškais gaivalais” 
Juozapo sąjungos organas 
vadina socialdemokratus? 
tai yra “humoras”? Ne, tai 
biaurus šmeižtas, daugiaus nie
kas.

So. Bostono laikraščio redak
torius turi žinoti, kad Lietuvos 
socialdemokratai ne mažiaus už 
kurią kitą Lietuvos partiją ar
ba srovę yra pasidarbavę tauti
nės sąmonės sužadinimui Lie
tuvos liaudyje ir nepriklauso
mos Lietuvos įsteigimui. Jau 
suėjo dauginus, kaip 31 metai 
nuo tos partijos įsikūrimo ir 
įrašymo į savo programą Lie
tuvos nepriklausomybes obalsio.

Socialdemokratai tą nepri- 
Įklausomybės obalsį iškėlė ir 

vi su Lenkija, — “laimėjo”. Rusijos 1905 metų revoliucijos

parėjusi iš 
Brooklyno 

tokių žinių 
atsitikimą: 
butą užsi- 

kroshies

vų išrinktoji direktorių taryba, kuri veda svetainės rei
kalus, sako tame plakate, kad nesą pinigų užmokėti1 
$700 antro “morgičio” ir kad dėlto svetainę gal reikė
sią parduoti. Pakvietimas į susirinkimą skamba taip:

“Visi būtinai turi dalyvauti šiame susirinkime,1 
nes bus apkalbėta namo pardavimo klausimas. Mes. 
daug kartų kreipėmės į jus (šėrininkus. “N.” Red.) | 

' pranešdami, kad namas kebliame padėjime, reika-j 
jaudami jūsų patarimo. Bet vis ateidavo tik po 5 ar
10. Ilgiau negalima laukt, nes neturim pinigų už- MIRĖ P-IA VITAITIENĖ. 
mokėti antra mortgičių — $700. Nutarėm sušauk-1 , . ’ T-’. , „t . . . . i ketvirtadienio vakare, gruo-
ti jus apkalbėt namo pai davimą, pirm negu moitgi-j^j^ 29 mirė New Yorke 
čius parduos. Meldžiam visų dalyvauti, kad vėliau “Tėvynės” redaktoriaus, p. Vi- 
nereikėtų gailėtis, nes kaip šis susirinkimas nutars, taičio, žmona, Katrė Vjtaitie- 

nė.
Ją rado negyvą 

teatro šeimyna, 
laikraščiai paduoda 
apie šj nelaimingą

P-ios Vitaitienės
kaista ant gazinės 
puodas. Ji atsisėdo prie stalo 
pasiskaityt laikraščių ir, ma
tyt, ne|>astebėj6, kaip užviręs 
j uode vanduo užgesino ugnį ir 
priėjo pilni kambariai gazo. 
Namie tuo tarpu, be p-ios Vi
taitienės. nieko nebuvo.

Nabašninkė buvo 34 metų. 
ji ♦ Ji buvo gimus Lietuvoje ir bu

vo atvežta į Ameriką, kuomet 
turėjo 9 metus amžiaus. Jos 
tėvas Martinaitis ir brolis Au
gustas dar tebegyvena Shenan- 
doah, Pa. Nabašninkė paliko 
tris sūnūs: Algirdą 17 metų, 
Alfredu 15 metų ir Julių 13 m.

“Naujienos” reiškia giliausią 
užuojautą p. Vitaičiui dėl šios

busi

jeigu, 
šalies 

kad

Kuomet Jums Nugarą Skau
da Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius

Brooklyno smeton 1 a i ž i a i 
džiaugiasi sulaukę Jono Liūto, 

■Jungtinių Valstijų laivyno ar 
Dabar jau aiškiai matome, kad Susivienijimo cent-igento Kaune, atvykusio Ame- 

ras elgėsi teisingai, reikalaudamas saugesnių užtikrini- rikon praleisti šventes.
mų paskolai, negu vieno tik pasižadėjimo mokėti nuo- Buvo Jau pirmiau žinoma, 
y. ?. j. u x • • • u • x • :’kad p. Liūtas iš demokratošimcius. Šiandie namo valdytojai jau nebeįstengia nei ,to Jašizmo garbintoju_ tik 
atmokėti dali antrojo “morgicio sumoje $700, tai kaip (!abar mes gauname patirti, iki 
jie gali mokėti nuošimčius už paskolą? Jeigu SLA. butų kokio “sukvašistėjimo” laips- 
davęs $6,000 svetainei ir dabar nebegautų nuošimčių už nio jisai yra nusmukęs, štai 
tą sumą, tai kad ir paskola dar nebūtų pražuvus, bet iiora pavyzdėlių, kuriuos , pa- 
ji butų bloga. Už davimą tokios paskolos, kuri neneša 
nuošimčių, valdiškas Apdraudos Departamentas nepa- ‘T- -- - ■ 
girtų SLA. viršininkų, — nekalbant jau apie tai, kad migrantų 
pačiam Susivienijimui tas reikštų nuostolį.

Worcesterio svetainės direktorių šmeižtus prieš 
SLA. centrą tečiaus labai uoliai skleidė ir rėmė-savo1 
laikraščiuose komunistai. Jų principas žinomas: kad tik 
apjuodint neapkenčiamą SLA. Prezidentą Gegužį ir jo 
bendradarbius, į kurių vietas komunistai labai malonė- so 
tų įkišti savo žmones! Mes neabejojame, kad ir dabar, kus, apkaltino Plečkaitį 
kada pasidarė aišku 
sielgė teisingai tos : 
inunistai savo Šmeižtų neatšauks.

NAUJIEMS METAMS 
SUGESTIJOS

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, kaip vi
duriai, kai kada užsikemša ir reikalingi iš
plovimo, o jei ne, tai skausta nugara, gelia 
inkstų vieta, skauda galva, suka raumatii. 
inas, valgis nesivirškina, viduriai rūgsta, 
žmogus nemiegi ir pripuola kitokios bėdos 
pūslei, r*

Būtinai reikia inkstus laikyti veikliais ir 
švariais. Pajutęs Vkausmą toje srity pradėk 
gerti apsčiai vandens. Prie to gauk ketu
rias uncijas Jad Salta druskos iš geros ap
tiek os ir paimk po arbatini šaukšteli su van
deniu pirm pusryčių per keletą dienų. Inks
tai pradės veikt* kuopuikiausia. Si j garsi
druska padaryta iš rūgščių vynuogių, citfi- 

-nu ir sumaišyta su lithia. Ji suvaldo šla
pumo rūgštis ir palengvina pūslės negaiiu- 
vimua.

Jad Sa’.ts druskos nebrangios. Iš jų pasi
daro putojantis lithia vandeninis gėrimas, 
kuri kiekvienas laikas nuo laiko turėtų 
gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, kad jis par
duoda daug Jad Salta druskų imonėnts, ku
rie nori suvaldyti inkstų bedas, kol jos dar 
nėra bėdoje.

duoda iš jo kalbos Sirvydo laik
raštis.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
j laikraščius, Rygos 

“Liaudies Balsą” ir Vilniaus 
’irmyn”, Liūtas sako:

“Abu viršuj minėti laik
raščiai yra Lenkų pinigais 
šelpiami.”
Visi žino, kad “Liaudies Bal- 
” leidėjas, agronomas Mic- 

par- 
iogei SLA. Pildomoji Taryba pa- sidavimu, lenkams” ir paskelbė 
•rainės paskolos klausime, — ko- Pilsudskio agentų pasiūlymus! 

padaryti ginkluotą intervenci- 
... ’. . . Wn • m v , Lietuvoje, žinoma taip pat, 

Susivienijimui pasisekė, Pildomosios Tarybos ^^kad “L. Balsas” įdėjo fotogra- 
sargumo dėka* išvengti blogo investmento Worcestery- fijas buvusiųjų lenkų legioni- 
je. Bet Worcesterio draugijos susilaukė didelio nemalo- ninku, Plechavičiaus ir Daukan- 
numo. Kas dabar kaltas, kad jų svetainę ištiko finansi- to» stovinčių Lietuvos kariuo- 
niai keblumai? Ta lietuvių kolionija yra viena iš di- ,neues priešakyje.
džiausiu ir turtingiausių Amerikoje, argi j'i nepajėgia ,.^ dem;sku0J-a' į’enklJ 
išlaikyt vienų nepriklausančių parapijai viešų įstaigų? 'agentus ir išduoda slaptus len- 

Mes nesiimame spręsti apie svetainės valdytojų ga- kų planus, patys lenkai šel- 
bumą vesti jos reikalus, kadangi permažai juos pažįs- pia!' 
tame. Bet turbut neapsiriksime pasakę, kad daug pa-' Toliaus, tas kvašįstėlis paša- 
kenkė svetainės padėčiai ta partinė politika, kurių vedė 
kontroliuojantys ją elementai. Worcesterio draugijų 
^ryšyje nuo senai yra įsigalėję komunistai; i 
svetainės vedimas yra jų rankose. Bet komunistai vi-

damas Genevoje išpildyti Pil
sudskio reikalavimą ir be jo- 

todel ir gjų sąlygų atšaukti karo sto-

-Karčiama tvarte

ir 
šv. 
čia 
Ar 

yra

žinoma yra, kad degtinė (al
koholis) lygiai veikia gyvulius, 
kaip ir žmones. Degtinės ap
svaiginti gyvuliai taip pat juo
kingai atrodo, kaip ir per daug 
įkaušęs žmogus. Tik girtą gy
vulį retas kas turi progos pa
matyti, nebent padaręs bandy
mą.

Nesenai vienas ūkininkas 
Vokietijoje, anksti rytą nuėjęs 
į tvartą, rado višas savo kar
ves girtas. Galvijai strapalia- 
vo ir nesidavė melžti. Ūkinin
kas jokiu budu negaiejo su
prasti, kaip jo karvės galėjo 
pasigerti. Tik vėjiąu paaiškė
jo, kad karvės gavo brogos iš 
pagedusio šutintuvo. Mat, iš 
šutintų bulvių garų alkoholi? 
pateko į brogą, nuo kurios kal
vės ir pasigėrė.

Skilvio suirimas yra ne
malonus trubelis. Jie suga
dina/daug gero laiko tiems 
kurie neturi liuosus vidu
rius su pagelba Trinerio 
Karčiojo Vyno, šis tonikas 
yra laxative, sutaiso prastą 
apetitą, užkietėjimą, abelną 
nusilpnėjimą. Sampelinis 
butelis atsiunčiamas dykai 
per Jos. Triner Co., 1333 S. 
Ashland Avė., Chicago, III. 
kaip gausime nuo jųsų 10c. 
persiuntimo lėšų padengi
mui. — Trinerio Liniment 
teikia greitą pagelbą nuo 
reumatizmo ir neuralgijos. 
Trinerio Cough Sedative ir 
Cold Tąbletaį yra geriau
sios gyduolės nuo slogų.

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Iviesa* h 
elektros jiegą | nau
jus ir senus namus b 
mainom naujas Kam
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Cahal 2591

■ ,1 U. , Į. .f— . ■ ■
________________ J__________

gyvenimas
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Del greito piniginių 
*eikalų .atlikimo su 
Lietuva, už pįgįą 
kainą, naudokitės 
Maujieinų kablogramą

SKOUNAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.

Patogiausias
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ
Pradžioj

Metų—Dabar
Prenumerata metams $2
Pusei mėty 51
Komija ............................................. 20c
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Tarp Chicagos
Lietuvių

mesnis kalbėtojas serga ta 
čia liga...

—Pirmininke, Įžeidimas!
Ir aš darodysiu kų

tęsia kalbą oratorius 
Mano oponen-

pa

ša-

Draugai!

komunistinio susirinkimo)

klausykit, drau- 
oratorius.

ko gausi- 
butų pini- 
auksiniai,

—Draugui, 
gai! — šaukia 
Mums nesvarbu, 
me pinigus, bile tik 
gai: popieriniai ’ ar 
kruvini ar purvini.

Ir nesvarbu, ar 
prakalbose 
draugijose iškaulysime, ar 
per biznierius eidami surinksi
me. Svarbu, kad surinktumėm.

—-Balso, prašau balso, pirmi
ninke! pasigirdo šauksmai 
iš visų pusių.

—Draugai — prabilo gavęą 
balsą jaunas vyrukas — aš pil
nai sutinku, kad pinigai geri ir 
kruvini, ir purvini, bet nieku 
bildu nesutinku su musų vado 
pareiškimu, jogei turime eiti ir 
kolektuoti aukas per biznierius 
savo laikraščiui.

Viena, ką pasakys patys biz
nieriai? Jie kaitys mums akis 
ant kiekvieno žinksnio sakyda
mi, kad šiaip tai mes jums bur
žujai, atžagareiviai, išnaudoto- 

reikia pinigų, tai len
ai us, kaip mėšlas 
viedra.
ką pasakys socialpat- 

ką pasakys “Naujienų” 
9

kau - 
Irebančia lupa, 
tas sutinka, kad pinigas yra ge
ras. nors ir purvinas. Bet jis 
nežino tokio elementariu daly

ki), kad galima rinkti pinigus iš 
buržujų, bet butų tiesiog nuo
dėmė aukauti ką nors buržu
jams, jų parengimams, jų kon
troliuojamoms draugijoms. Štai 
lokj neišmanymą aš ir vadinu

Suvažiavimas
S. L. A. 6-to Apskričio kuopų 

delegatų suvažiavimas jvyks 
Sausio 22 d., 1928 m., Mil
dos Teatro salėje.

mes juos 
sukolrktuosime, 

iškaulysime,

jai, o kai 
date pas 
aketėje j 

Antra, 
riotai, 
padaužos? Jie pasakys, kad 
mums pinigai, o ne idėjos ru
pi. To ne gana: jie badys akis 
mums ir visiems musų drau
gams, kad mes rengiame balių 
ne -darbininkams, bet biznie
riams. Ar atmenate kiek nesma 
gurno turėjome su savo sekė
jais, kai andai dešras pedliavo- 
jęs musų draugas iš Roselando 
sukvietė rodhausėn biznierius, 
o nei vienam eilinių narių ne
davė ne žodžio?

Bet svarbiausia: ką pasakys 
draugai rusai, kai žinia apie 
musu parę biznieriams pasieks 
Maskvą? Prispausti finansinės 
naštos, musų gazietos vedėjai, 
gali pamonkvti buržujus, bet 
žinokite, draugai, kad Maskvo-

lodei turėtu- 
ir atsiklausti 
kaip Lietuvos 
Maskvoje. To

Trockistas! —pa- 
iš visų kampų, 
nori padaryti su
ką buvo pasakęs,

rodyti visai kitokioje šviesoje. 
Ką gali jie padaryti su sanvi- 
čiais, kurių mes taip apsčiai 
gaudavome iki šiolei?

Aš matau, kai kurie draugų 
juokiasi. Nesijuokite, ha verk
ti reikia. Iš šios pa rėš, kurią 
jus, draugai, rengiate biznie- 
riarųs, gausite tik vieną sandvi
čių gardų, riebų sandvičių, 

. tiesa, bet tik vieną, o Maskvos 
sandvičiais gyvename' visą lai
ką. Jai dirbame, 
me pirmiausia 
draugo Kapsuko, 
reikalų komisaro
reikalauja ir musų leziai, kurių 
parašymui, amžiną atilsį, pats 
Leninas, Zinovjcvas, Trockis ir 
kiti pasaulio revoliucijos kūrė
jai tiek pasidarbavo...

Pirmininke, pirmininke, tai 
įžeidimas! Nesutinku! Uždary
ti diskusijas! 
sigirdo balsai

Kalbėtojas 
trauką viso,
bet termas nebeleidžia jam kal
bėti ir jis atsisėda. Pakyla pir
masis oratorius. Susinervavęs,, 
apatinė lupa dreba kaip koše- 
hena, žodžiai išsyk virpsta lu
pose, bet povai kalba darosi su
prantamesnė:

Draugai, sako, jis, amžiną 
atilsį Leninas savo laiku rašė 
apie musų draugus, kurie nepa
jėgia logiškai protauti, kad jie 
serga kūdikių vidurių suirimu. 
Amerikiečiai draugai vadina tą 
suirimą žodžiais “iųfantile dis- 
order”. Man rodosi, kad ir pir-

James M. Burke
Res. Tel. Stevvart 1713 
GEORGE M. CHANE 

Res. Tel. Saginavv 9328 

Burke ir Crane
Advokatai ' 

Ofisas Tel. State 5368—1731 
155 N. Clark SI. 

lioom 1902

skritį. Tie visi pageidavimai 
reiškiami todėl, kad viskas pas 
mus butų geroje tvarkoje.

Konferencijos laikas, kaip

legatams duos progą tinkamai 
prisirengti busiančiai 6-to ap
skričio konferencijai.
—K. J. Semaška, Apskr. Sekr.

Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai

žinote, yra sausio 22 d., Bridge- 
porto kolionijoje, Mildos tea
tro salėje, ant antrų lubų. Po
sėdis prasidės 1 vai. po pietų. 
I.aiko turime dar virš poros 

savaičių, bet tas žinojimas, 
kad konferencijų artinasi, de-

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi I'elcphone Republic 0083

dr. vAiTusH, o. d. Dr. V. B. Milaszewicz

Šešto apskričio kuopų <icle- 

gaty suvažiavimas visai neto
li, tad privalome išanksto -prie 
to rengtis, ši konferencija yra 
metinė. Joje bus renkama ap
skričio valdyba iš įvairios pa
stovios komisijos. Reiškia, kad

kūdikiškų vidurių ar smegenų turėsime daug darbo, nes ir 
kiti SLA. organizacijos reika
lai turi būti paliesti ir apsvar
styti.

Gerbiami delegatai-tės, ku
rie esate išrinkti atstovais į 
6-tą apskritį 1928 metams, pa- 
sistengkite visi atvykti. šis 
suvažiavimas tur būt bus skait- 
lingiausis 6-to apskričio isto
rijoje. Dešimtis kuopų jau pri
klauso, o 185-ta kuopa, iš In
diana Harbor, yra nutarusi 
prisidėti, ir delegatai jau iš
rinkti. Ta'igi ibns vienuolika 

kuopų musų apskrity. Ar ne
malonu su rinktiniais žmonė
mis susidraugauti? žinoma, 
kad taip! Tai bukime visi.

. ' » k "• *

Prie to, kuopų sekretoriams 
senai yra išsiuntinėta 
lųs mandatai, kuriuos 
tai privalo atsivežti 
Taipgi butų gerai,' kad 
valdybos ' priduotų 1 
duokles per delegatus į ap-

, pilnai pritars

valandai? Ne, ir dar 
Musų norai geri — 

vien gerais norais 
Rusija pasitenkinti

suirimu.
Sunku jam nusilenkti biznie

riams? Kūdikiškas protavimas. 
Netik nusilenkti, bet ir ranką 
galima pakštelėti, bile tik gau
si penkinę. Aš pasakysiu, kad 
galima ir draugauti su jais, bile 
tik butų progos pasinaudoti. 
Salima ir su ragana draugauti. 
Visas klausimas: ar tu josi ra
ganą, ar ragana jos tavimi? 
liuo atveju mes josime raganą.

—l’rrrraaa! Urrraaa... —
>asipylė delnų plojimas.

Draugai, palaukite, aš tuo
jau užbaigsiu. Aš pasakysiu, 
<ad draugas Kapsukas, ir net 
jais Stalinas,
nusu žygiui, kai sužinos apie 
j. Viena, kaip lietuviškų komu- 
listų spaudą, mes turime sten
gtis ir palaikyti nors dalinai 
ietuvių doleriais, o ne vien tik 
Uaskvok sandvičiai^ Žinokite, 
\ad maskviečiai ir oe musų tu- 
*i daug kuo rūpintis. Antra, at
mokite kiek laiko jie mus še- 
ia, o mes ar jau kuo atsilygi- 
loin jiems? Ar jau padarėme 
Jetuvą Rusijos Sovietų Rcspub- 
ikos Federacijos dalimi? Ne, ir 
le! Ar nors priartinome tą 
/alandą, ar priruošėm nors kiek 
lirvos tai 
kartą ne! 
taip, bet 
Sovietinė
legali. Taigi, draugės ir drau- 
»ai, pamėginkime nors lietuvius 
mržujus pakinkyti komunisti- 

nin vežiman. Visgi geriau ma
giau, negu nieko...

---Ura! Urrraaa!
-Baigiu, draugai... Liaukitės 

įloję ir kėlę man ovacijas, tai 
ie mano, bet Maskvos išmin- 
is!... O kad dar pilnai nesusi- 
iratusieji komunistų draugai 
lenužiuretų ko nors blogo inu- 
;ų parėję Chicagos biznieriams, 
ai apkrikštysime juos vardu 
‘progresyviai biznieriai.” 

įnešimas rengti balių “pro- 
•resyviams biznieriams” nubal
suotas. Susirinkimas užsidarė.

—Vienas draugų.
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Graboriai
J. F. BADŽIUS

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GKAB0R1US CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Dentistas 
2559 VVest 63rd Street 

Cor. Rockvvell St,
i Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare

oficia- 
delega- 
kartu.

1 kuopų 
metines

VLADISLOVAS GIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 1 dieną, 1:30 valaną 
ryto, 1928 m., sulaukęs 13 me
tų amžiaus, A. A. Vladislovas 
gimė Spalio 29, 1914, Chica- 
fjo, III., paliko dideliame nu- 
iudme motiną Johaną po tė

vais Juršaitė, tėvą Joną, 2 bro
liu, Juozapą ir Boleslovą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4819 So. Hamlin Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, • 
Sausio 4 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 i/ pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patartanvimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Giminės.

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

S. D. LACHAVICZ

LIETUVIS1 AKIU SPECIALISTAS |
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai-! 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausia^ 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
Iki 8 vai. j 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Nedčlioj 10 iki 1 vai. p. p.

Lietuvis Graborius ir 
• Balzamuotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. UI.

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

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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.
Telephone Hemlock 0066 

DR. B. J. ROOTH 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. VVestern 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

JUOZAPA^ NAVAKAŲSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 2 dieną, 1 valandą po 
pietų, 1928 m., šv. Povilo li- 
gonbutyje, sulaukęs apie 47 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Ra
seinių apskr., Nemakščių para
pijos, Pratvalkų kaimo, pali
ko dideliame nuliudme moterj 
Elzbieta ir 3 dukreles, Oną 15 
metų, Marijoną 13 metų ir 
Bronislavą 4 metų, Franciškų 
ir Jievą Navakauskius, kuriems 
gadijasi dėdė, Lietuvoje paliko 
brolį ir sesei). Kūnas pašarvo
tas, randasi 830 W. 34 Place.

Laidotuvės įvyks Pčtnyčioje, 
Sausio 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Nava- 
kausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 

. čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris ir Dukrelės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
• korius A. Masalskis, Telefonas 

Blvd. 4139.
;..--------------
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JONAS GRIGALIŪNAS H
Persiskyrė su šiuo paauliu 

Sausio 2 dieną, 4 valandą po 
pet, 1928 m., sulaukęs 39 m. I 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kau- L 
no rėd., Radvilškio valse., Vis- 
niunto kaime, palikę dideliame I

■ nubudime moterį Marijoną, su- I 
nų Joną ir dukterį Stanislavą g 
ir gimines Amerikoj, o Lietu
voj, motiną, brolius ir seseris. I 
Kūnas pašarvotas, randasi ■ 
1826 So. liuble St.

Laidotuves įvyks Pėtnyčioj, ■ 
Sausio 6 dieną,! 8:30 vai. ryto K 
iš namų j Devą Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jono Grigaliūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532. --

'Lietuviai Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS z

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

Namų Telefonas Republic 97’23

K.MŠ
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22n<l St. 

t 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj. ir Petnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlios nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS
. ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 i? 2 morgičiams.

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

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

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

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

Phone Canal 0523

Res. C600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street / 

Chicazo, III

Lietuvės Akušerės

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILK

JONAS SABUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 31 dieną, 9:00 valan
dą ryto, 1927 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Kaltinėnų parapijos, 
Kutalių kaimo, Amerikoj išgy
veno 16 melų, paliko dideliame 
nubudime Lietuvoj moterj Sta
nislavą, seserį Marijoną, 2 
broliu: Aleksandrą ir Juozapą, 
o Amerikoj pusbrolius, pusse
seres, eioces ir gimines? Lai
dotuvėmis rūpinasi pusbroliai: 
A. Macikas ir Juodis. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1814 W. 
46 St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 7, 1928 m., 8:00 vai. ry
to iš namu į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio iselą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kaimiero kapines.

Visi A. A. J. Sabučio gimi
nes, (Įrangai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, Pusseseres, 
Ciocėfi ir Giminės

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

VERONIKA, KAZLAUSKIENĖ 
Po tėvais Mankevičaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 3 dieną, 1:20 valandą
vakare, 1928 m., sulaukus 24 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Gruzdžiu miestelyj, Šiaulių ap., 
paliko dideliame nubudime du 
vaikučiu sūnų Longiną 6 ir 

. dukterį Julatiną 5 metų, tėvus 
ir brolį Izmginą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3524 South 
Union Avė.

Laidotuves jvyks Subatoj, 
Sausio 7 dieną, 9 vai. iš ryto' 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Veronikos Kaz
lauskienės* giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti loidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Sūnūs, Tėvai 
ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Kadžius, Tel. Canal 6174

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

*J 12 VVest Aiįams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų s Telefonas Republic 9600

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijoą* koleg i j ą; 
ilgai Trakt i k a- 
vusi Pensy 1 v li
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 merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. g \ 
Valandos nuo Z-jB 
ryto iki 2 v. po^^-y;u/ 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

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

Viršui Universal
State Bank ...

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 

; 8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Te!. Drexel 9191
DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, VyriSkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

Telephone Yards 0994

1 DR. MAURIGE 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

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki akušeris. 
8 vakaro. Kitu lai-1 

ku Pu'gaf sutartį

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

. NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. . Chicago.

BLAŽ1EJUS TABERA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 1 dieną, 6:30 valanda 
vakare, 1928 m., sulaukęs 72 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėd., Švenčionių ap., Tvere- 
šiaus parapijos, Bobenu kaimo, 
paliko dideliame nubudime gi
minaičiai Eugenijus Tabera, 
Leonas, Boleslovas, Stanislovas 
ir Vaclovas Skrabutėnai, o Eu
ropoj moteris, 3 dukterys ir 
sesuo. Kūnas pašarvotas, ran-i 
dusi 2823 E. 88 St.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Sausio 5 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų j šv. Juoapo, So. Chicago 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėliopio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kaimiero kapi
nes.

Visi A. A. B. Taberos gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliud liekame
Giminaičiai. (

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

A, A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VVest VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hy le Park 8395

ArA.OLIS
ADVOKATAS

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

' Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

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

OI*TOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenvvood 1752
Praktikuoja 20 motų

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiamfe 
reikale, visuomet ««ti 
sanžiningas ir .nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avc.
CHICAGO, 1LL.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagaly naujau- 

i sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

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

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplcwood Avė 

Tel. Republic 7868
' CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS I
Gydytojas ir Chirurgas

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

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

Ofisas
South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
. po pietų ir nuo 7 iki 3:30 vai.

; vakaro, Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieną.
' Phone Midway 2880

4729

rxuc
vai.

GYDO

Tel. Victoiy 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių S'pccialistas

A. L. DAVIDDNIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė. '

Tel. Kenw(j*>d 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

A. montvidTmTdT
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswlck 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

A. K. Rutkauskas, M. 1).
4442 South VVestern Avenue

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nup 9 iki 11 v. rytoj 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nerišlioj nuo 2:20 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armitago 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sercdos vakare uždaryta 
Nerišlioj pagal sutartį

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

Nedčlioj nuo 10 iki 1.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir C.IIKI KGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė.

Telefonai Canal 1912 x
NuuUnu.s Tel. Eairfax 63b3
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Tarp Chicagos 
Lietuvių i

North Side
Sąryšio koncertas.

So. Chicago

Jau nuo senai North 
apielinkėj 
Draugijų 
priklauso 
jos, kas

gyvuoja North
Sąryšy^, prie

Sušalo lietuvis.

Vladns Dohera, lietuvis, 
metų amžiaus vyras, kuris 
veno 2823 
rago, mirė 
metų.

Atsitiko 
namiškius

gy-

sausio 1 dieną, 1928
p: 

taip. Dobė ra išleido j v5 
bažnyčion. Pasiliko 

namie vienus. Jo širdis buvo 
silpna. Apalpo. O kadangi grį- 
čioje buvo šalta, tai ir persi
skyrė su šiuo pasauliu.

Koronerio tyrinėjimas pri
pažino, kad artimiausioji mir
ties priežastis buvęs šaltis.

Liidotuvės įvyks -ateinantį 
ketvirtadienį, sausio 5 dieną, j 
šv. Juozapo parapijos bažny
čių, c iš ten į šv. Kazimiero ka
pines. laidotuvės prasidės 8 v.

Sidės 
S i dės 
kurio 

net septynios draugi-
sudaro North Sidės 

lietuvių centrą.
Mat Sąryšys užlaiko svetainę 

ir knygyną. Tai čia ir 
visas suėjimas.

žinoma tokiai įstaigai 
kyti reikalinga daug lėšų. 
Sąryšys nenustoju vilties, 
jis turi prijautimo vietos 
vių.

Nedėlioj sausio 8 d., Sąryšys 
rengia koncertą ir balių savoje 
svetainėje. » ♦

Pradžia 7 vai. vakare.
Aš manau, kad irv šiuo atve

ju publika skaitlingai atsilan
kys parems Sąryšį. Bus 
gražus programas susidedantis 
iš dainų ir kitokių pamangini- 
mų. žodžiu sakant, tai bus vie
nas gražiausių vakarų. A. V.

būva

užlai-
Bet 

Mat,

jau rengiasi statyti bažnyčią 
ir svetainę. Nepriklausomieji 
gi nuo parapijos gyventojai 
gali tikėtis kultūriniam darbui 
vietos naujoje statomoje čia 
mokykloje. Kiek žymesnis kul
tūrinis darbas tur būt nepra
sidės pirm busimo rudens.

Kai dėl krautuvių, tai teko 
nugirsti, kad rengiamasi ati
daryti dar vienas kitas hard- 
\vare storas. Yra vietos ir ap- 
tiekai. 
sidarys 
tuvių.

Slėra abejonės^ kad at
varomų daiktų krau-

— Reporteris.

Roseland

4ki

Golden Star Kliubo basketbolo 
jauktas vėl pasižymėjo

Laidotuvėmis rūpinasi pp. 
Eudeikių laidotuvių Įstaiga, 
460$ So. Hermitage avenue.

— Reporteris.

Marąuette Park
Nauji metai

Bridgėportas
šachmatininkų turnamentas 

pasibaigė

Penktadienio vakare, gruod
žio 30-tą, įvyko šachmatų lo
šis tarp adv. K. Jurgelionies ir 
p. V. Bušinsko. K. Jurgelionis 
buvo laimėjęs lietuvių '.šach
matininkų tarpe čempionatą 
1926 metais. Sekantis po Jur
gelionies geriausias lietuvis' 
šachmatininkas, kaip parodė 
priešpaskutinis turnamentas, 
buvo p. Butkus.

1927 metais tečiaus p. Bu-' 
šir.skas prasisiekė pirmyn, Tū
las laikas atgal jis susikirto 
su p. Butkum, Šiame susikir
time nugalėjo Butkų. Paliko

Prasidėjo nauji, 1928 metai. 
<ą žada jie šiai apielinkei?

Sunku pasakyti: šiandien, 
sakoma, pranašauja tik kvai
liai. Ir visgi žmonės stengia
si įspėti, įžiūrėti nors trupu
ti ateities. Teko kalbėtis su 
vienu kitu asmeniu, kurie Mar- 
ouettė Parko apielinke yra su
sidomėję. Ve kelętas jų min-

Jie padarė 41
— 40. Tai 

loši s, bet

Štai trumpa, L»et daug pasa
kanti istorija apie Boselando 
lietuvių jaunimą:

Golden Star kliubo basketl>o- 
’o jauktas lošė basketbolą prieš 
Brighton Parko vyčius. Bose- 
landiečiai laimėjo. Jie padarė 
65 mazgus, o vyčiai 28 mazgus. 
Tai atsitiko gruodžio 28 dieną.

Golden Star kliubo basketbo-. 
lo jauktas penktadienyje, gruo
džio 30 d., susikirto su Colosi- 
incs basketbolo jauktu. Golden 
Stars laimėjo,
mazgą, Colosimos 
buvo labai artimas 
visgi Golden Stars išėjo perga
lėtojais.

Golden Stars lošė basketbolą 
31 d. gruodžio su Metropolitan 
Blues. Lošia įvyko W. S. A. 
svetainėje, 111 gatvė. Golden 
Stars padarė 37 mazgus, o jų 
priešininkai 28. Beiškia, ir vėl 
lietuvių jaunuomenė išėjo per
galėtojais.

Trečiadienyje, sausio 4 d., 
Golden Star kliubo basketbolo 
•auktas los su College Crew 
jauktu. Vieta Strumilo svetai
nėje: pradžia 8 vai. vakare.

Sekmadienyje, sausio 8 d., 
Golden Stars los basketbolą 

gi Vieta Strumilb svetai- 
; Pradžia 7:30 v .v. Tą patį

minėta, 
Lietuvių

jurei tą penktadienį 
Golfo Kfiube.

p. Bušinskas prakišo,

tgi pasakyti, kad 
.lurgelioniui teko

adv. K. J
Reikia 1 

laimėjimas 
ne lengvai. Jei ne klaidos, ku
rių Bušinskas padare net ke
letą, Juigelioniui butų prisū- 
ję, veikiausia, pusėtinai pa
prakaituoti, pirm negu jis bu
tų galėjęs pasilaikyti čempio
natą šiems, 1928 metams.

Rušinskas lošių pradžioje 
išrodė ne blogai stovįs. Bet 
išsiplečia lošis, žiūrėk, ir pa
daro tokį žinksnį, kuris butų 
nedovanotinas net menkesniam 
lošėjui.

Gal. būt, kad Bušinskas ner- 
vavosi, o šachmatuose reikia 
juo daugiau šalto mąstymo. 
Nervams pasileisti irgi buvo 
pamato. Viena, Rušinskas yra 
dar palyginamai jaunas šach
matininkas, o Jurgelionis lie
tuvių tarpe senas šachmatų 
vilkas. Bušinskas ėjo pirmiems 
svarbiems kvotimams, o Jur- 
gclioniui tatai buvo nebe pir
miena. Antrą vertus, ir vadi
namom galerijose “entuziaz
mas” rasi prisidėjo sunervavi- 
mui lošėjų.

Galereja vadinami 
reto jai. Jų susirinko 
Buvo adv. K. Gugis, 
Žilvitis, Zalatorius, 
aptiekoriai Petrulis 
akas 
nių.
taip “entuziastiškai

yra žiu- 
anšeiai. 

daktarai 
Karalius,

ir Leščin- 
buvo ir daugiau žmo- 
rienas-kitas iš galere.jos 

sekė lo- 
kad kartais užsimiršdavo,

jogei tik žiūrėtojai buvo, o ne 
Jošio dalyviai. laibai gali bū
ti, kad ir tai ne mažai kliudė 
lošėjams.

Lošis pasibaigė apie 12 vai. 
nakties. Jurgelionis pasilieka 
globotoju meilės taurės, kuri 
teks jam visai, jei ateinan
čiais metais niekas jos iš jo 
nepavers. Kaip teko patirti, 
ta taurė lieka savastimi šach
matininko, kuris laimėjo čem
pionatą trejus metus paeiliui.

— Reporteris.

čių.
Darbai. Ką žada šie metai 

darbų gausumo'žvilgsniu? Nuo
monė greičiau pasireiškia ta, 
kad darbų pagerėjimo sunku 
tikėtis. Girdi, busiantys prezi
dento rinkimai, o prezidento 
rinkimų metais visuomet pa
sireiškia sustojimo, atsargumo 
pramonėje.

Tenka betgi nurodyti, kad j 
šitokia nuomonė yra ne ta-j 
Lai rimtai pamatuota. Pramo- ng|e 
nūs veiklumas, 
mažai priklauso nuo 
Lūs šalies prezidentu 
tas bent pastaraisiais

Statymas trobesių, 
uuette parko apielinkė 
kaip ir užpildyta namais/ Ži-| 
nia, yra dar tuščių lotų 
lotų kaina tiek įkilusi, 
statyti bungalo\v’us ir 
dviflačius jau ne labai pelnin
ga. Toliau j parką yra tuščių 
vietų. Bet privažiavimas, ko
munikacija gatvekariais nepa
ranki.

Be to, pagal Summit, Ilk, 
r radėjo spiestis nauja lietuvių 
kolieni ja.
Ii ir tai atsiliepti į Marųuette I ši h" visos' narč7'bukiYe’'iąi*kii,‘ ne 
apielinkės auginiu. Kiti tečiaus 
žmonės mano, kad augimas 
kolionijes prie Summit nega-: 
lįs atsiliepti į Marquette par-j 
l a. Dalykas toks, kad ta ko; 
’‘onija esanti pertoli nuo Chi- 
vagos, kad pradėjo ji augti, 
kažin kaip nevykusiai: name
liai prastos išvaizdos, apielin-j 
kė nesu varžyta 
ir todėl negalima tikėtis 
pakylant aukštai.

Pramonės 
f no tarpu virži_Draugystė
apielinkėj, ypač apie 65-tą gat- susirinkimų 4 d. sausio, 7 via. va- 
.... riou Ikare, Lietuvių Tautos Parap. sve-v< kom i ntruojasi svarios dirb- 3501 g, Union avė. Draugai
tUVČS, įvairios kompanijos UŽ- ir draugės esate kviečiami atsilan- 
perka čia žemės. Jei tikrai pra- jb“\’Xakąuskasni mirV* U’aU 
dės čia keltis dirbtuvės, gali-i B. Dubinckienė, sekr.
ma tikčtite !kad kompanijos Susivicnijilim7Ti’emvių Ni 
darys spaudimo į mieštą pa- vlninkų ant Brldgeporto laikys pa
gerinti komunikaciją.

Elevatorius. Kaip žinoma, 3133 S 
jau kuris laikas eina gandai 
ame tiesimą elevatoriaus, ku- randas svarbių dalykų dėl aptari- 
ris pasiektų Marųuette Parką. mOk —B. Gulbinas, rast.
Nieko tikra šiandien negalima1 
dėl jo pasakyti. Gal būt, kad 
aiškesnių žinių apie elevato 
rių išgirsime. kai pasibaigs 
miesto gatvekarių parendavo- 
jimo terminas (franchise) ir 
taps padaryta nauja sutartis 
parendavojimui. ,
. KultuVinis apielinkės gyve

nimas. šioje apielinkėje, gali
ma sakyti, gyvena dar nauja
kuriai. Gyventojų pajėgos kon
centruojamos įsikūrimui nau
jose vietose. Bet parapijonai ?

abolnai imant, vakarą jvyks Geide 
lo, kas i,0 šokis.
išrink-1

laikais.
Mar

iau!

isi tų ložių pažiūrėti ir 
šoki! — Roselandietis.

visi

bet! PRANEŠIMAI
irI 20 wardo Lietuvių Politikos 

i Pašelpos Kliubas laikys savo me- 
1 tinį susirinkimą seredoj, sausio 4 
dienų, 7:30 vai. vakare, Julius Sa-< 
viekas svet., kampas 19-ta gt. ir 
Union avė. Visų narių atsilanky
mas yra reikalingas, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Nau
jų narių atsiveskit. —Kl. Vaidyba.

Brighton Park. — ŠIA 176 kp. 
metinis susirinkimas įvyks pūtny- 

Ten žemė pigi. Ga-į?i(P» sausio 6 d., 7:30 vai. vakare, .............. J. (Jokantų svet., 4138 Archer avė. Vi

tai metinis susirinkimas. Yra daug 
svarbių reikalų. Taipgi atsiveskite 
ir naujų narių prirašymui prie S 
L. A. —Sek r. A. Trejoms. ,

18-tos apielinkė. SLA 129 kuopos 
susirinkimus jvyks sausio 5 d., J. 
Savicko svet., 1900 S. Union avė. 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkit dalyvauti šiame susirinkime.

Protok. Bašt. K. Batutis. 
_______ ' !

/ 4. • Pagal įsakymą Krivių Krivaičio
(unrestriCtcM) ’ vjsj vaidilos be išimties renkasi ap- 

jn 1 svarstyti savo reikalus sausio 
(Jan.) 5 d. 1928, 8 vai. vak.

> 1 Raštininkas. I
koncentravimas. -------------

Marčiupio nnrkn Draugystė Atgimties Lietuvių lyiarquette parKO ^-paufOs yojerŲ jr Vyrų laikys extra

i kare, Lietuvių Tautos Parap. sve
tainėj, 350t S. Union avė. Draugai 

kyti būtinai, nes yra miręs drau-

B. Dubinckienė, sekr.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa

vo metini susirinkimų trečiadieny, 
sausio 4 d., Lietuvių Auditorijoj.

S. Flaisted st. Susirinkimas 
j nuo 7:30 vr.L vnka’-e Na

rai malonėkit susirinkti laiku, nes

SLA 86 kuopos, metinis susirinki
mas įvyks seredoj, sausio m. 4 d., 
8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted st.

Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Bus svarbus raportai, pranešimai 
ir daug kitų klausinių. Tik prąšo- 
nte įsitčmyti, jog mitingas įvyksta 
nebe Mildos svet., bet Lietuvių Au
ditorijoj, ten kur musų kuopa se
niau susirinkdavo. —M. Valdyta,

Si.A 36 kp. sekretorius.
■ - * - - ----

North Sides Lietuvių Draugijų Są
ryšio mėnesinis susirinkimas bus.se- 
redoje, Sausio 4 d., .7:30 v. v;, Liuo- 
sybčs Svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė. Visi delegatai malonėkite su
sirinkti pažymėtu laiku.

Sekr. K. čepukas.

1’HANEšlMAS
šiuomi pranešu visuomenei, kad 

mes naujai ką tik atidarėm Chop 
Suey House ir lietuvišką restauran- 
tą. Visus lietuvius kviečiame atsi- 
lankvti ir pavalgvti skanių valgių.

AUDITORIUM CHOP SUEY 
HOUSE 

STANLEY ĄRMANAS
3102 So. Halsted St.

CLASSIFIED ADS
Educational
________Mokyklos____________  

šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš, 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLA 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDEJ 

*. Visą dieną > 
Utarninkais, Sercdomis, 

Ketvergais ir Pėtnyčioms
Tel. Armitage 0908

SOUTH SAIDEJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolas Petruševičius

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Sakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tukstančiAi lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti Šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi* 
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
Sn. Hnlsted StM Chicago. III.

Miscellaneous
__________ Įvairuą__________

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Ąve. 
l'el Lafave^te 8705—8710 

Chicago

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiąusias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. 
kum malevą, popierą, stiklus ir t.

3149 So. Halsted St.
Pjione Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Užlai-
t.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Miscellancous

pat rys
Help Wanted—Malė

Maibininkių Reikia
PATENTAI, COPYRITED IR 

VAIZBOS ŽENKLAI 
FRANK J. SCHRAEDER, Jr. 

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

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

Vakarais pagal sutarti.
Įsteigta 1909. Ofisai \Vashjngtone ir 

svarbesnėse kituose Šalyse

KRAUTU'vlŲ f .KCERIAJ 
Grosemių, Bučer- 
nių, Dehkatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekerotų, Mu 
sų special urnas. Ge

ras patarnavimas, 'iemot 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 Sc. State Street

x Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Business Chances
________Pardavimui Biroiai

PARDAVIMUI barberoė, priežastį 
patirsit ant vietos. Atsišaukit. Savi
ninkas. 1711 W. 46 St.MES turime gerą vietą su; 

didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir. pardavi-1 
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai it 
turėti norą dirbti.

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

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbijną. 1 
Roseland Motor Car Co., 1 aye. Parduosią pigiai, (luošiu mOr- 
10857 Michigan Avė.

PARSIDUODA
Garage biznis 

BRIDGEPORTE 
Naudokis! 

Gera proga 
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St. 4----------- ----------------

PARDUODU bučernę, grosernę; 
trokas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan

gičių. Tel. Pullinan 1228.

Furnished Rooms
drink narioras pardavimui
AtsišaiiKit prie savininko.

SOFT drink 
pigiai. ........ .
812 W. 59th St. Veikit greitai

RENDON kambarys dviem arba 
vienai ypatai, su valgiu ar be. 4332 
S. Rockwell st. Tel. Laf. 7537.

Ar jums reikia pinigų; 
Šventėms 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgagfe Organization 
1618 W. 18th St.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
nntarnavimas.

Musical Instruments
______Muzikos InHtrumentai_______
KIMBALL grojikliai pianai, biskį 

shland
vartoti, su benčiumi ir roleliais, $85 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. ‘ 
Avė. 1 fl. frpnt.

PARDAVIMUI mažas groserinkas
1 arba priimsiu pusininką. Vienai 
(esu našlė) sunku apsidirbti. Biz
nis neša gerų pelnų. 920 W. 37th 
PI. Priešais .Illinois Packing House

Exchange—-Mainai
REIKALINGAS automobilius už- 

_ . . įdarytas (Sedan) į mainą ant dviejų 
, 6 tūbų i įjzni0 lotų 50x175 pėdų ant Archer 

z •A1.,nu>> Avė., gatvekarių linijos, pietvaka- o. Ashland i *
Atsišaukit greitai

S. P. KAZWELL, 
6312 So. Western Avė.

100 ELECTRIC Radi
, įrengtas, kol jų yra, $9 0, 1 me 
tai dėl išmokimo, 1728 o. Ashland 1 rjuoš’e 
Avenue. • I Atsii

ANTRIEJI morgičiai ’hyle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
rąh geromis sąlygomis. Pamatykit 
Jane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82® Central 6260

JEI JUS norite tikro radio pa 
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP, 
3428 W 63rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

MAN reikalingi pinigai, parduosh 
savo Schumann grojikų pianą su ben 
čiumi ir roleliais už $65 cash.

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

REIKALINGAS grolijlis pianas, 
nedaug vartotas j mainą ant didelio 

Į loto 100x175 pėdų didžio, aukšta ir 
sveika vieta gyvenimui su dideliais 
medžiais miško, pietvakariuose.

Atvažiuok pamatyt.
J. ZACKER, 

6210 So. Rockwell St.

PIANAS, VARGONAI, 
FONOGRAFAS 

du už $50.00.
6136 So. Halsted St.

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 1------------------------------------------------
, .DEL ŠVENČIŲ i PARDUOSI^ jūsų pač!ų kaina A K

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 j gi-ojį^jį pianą, upright, vietrolą ii ; p.*.rv 111 
....... ka(| pa(|ariuS vietos dėl nauji ’ lll‘

1 stako. Toyce Bros. (io.
1 Halsted St.

DEL ŠVENČIŲ -----
už 2’Zi nuošimčio ir lengvais išmo 
kėlimais. Be jokio komišino.

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

Real Estate For Sale
N amai-Žemė Pardavi m ui

PARSIDUODA namas su bizniu, 
arba vienas biznis priešais Tautiškų 
kapinių. Gali atsišaukti ir agentai. 
A. K. 82nd ir Keąn Avė., Justice

I PAHDAVIMUI grnim . grnjikli.:
pianas pigiai. Man reikia pinigų,.. sjoR ma(]Os 

I atsakantiems įmonėms parduosiu: fjkdcrfai, lotas 
i tu $125, cash $50, o kitus po $10 j; - -
mėnesį. M r. Grinius,

PETRZILEK BROS. & CO. »»'’“■<> s'-> lst floor-
1647 W. 47th'St.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų mėnesį. Mr. Grinius, 6512

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 

vandeniu šildo- 
vana ir veliau- 

maudynės kambario 
30x125, ’apžiurėkit 

l prie 6647 So. Talman Avė. šaukt 
kolitu savininkų, Rainbow Electric, Hyde 

Park 2976.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

Be KomiSO ii IsldidlJ Pastatomos liampos, $7 ir daugiau 
Mes paskoliname jums $100, $200 Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau 
arba $300, legalėmis morgičių kaino- 3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau 
mis. Pinigus gausite į 12 valandų. Victrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 1 
Industrial Loan Service' *r p± I

Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau

Victrolos," $35 ir daugiau. Kaurai

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
toileto outfitas $10, 1758 N. Cicero 
Avė. Berkshire 4772. !

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

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

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur. douda 

užganėdinimą. Jvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

PLUMBINGAS ir namų apSildy- 
mas, Nereik nieko įmokėti, 2 me
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
Ridge Plumbing Co. Tol. Beverly 9384 
arba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
St. Atsinešk šį skelbimą su savim.

4 FLATŲ BARGENAS 
prie 67 St.. netoli Champlaine Avė., 
4 ir 4 kambarių tatai, presuotų ply
tų, modemiškas, *aru šildomas, 

i $4,000 cash, kaina $17,500. TURI 
j BŪT PARDUOTI ŠĮ MĖNESĮ.

H. J. Coleman and Co.
5857 So. State St. 

Tel. Wentworth 5702

į nai, krėslai. Mes turime pilną pa
sirinkimą namų rakandų. Atsineškit 

{ šį skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Garned Firefroof Storage Co., 

LABAI ŽEMA KAINA 5929-31 state st 
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- , . I
tarovimas — Construction paskolos. SUUSIO meneSyj tlKtcll 
Metropolitan Bond & Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

nuleisime jums 10% pigiau 
i 3 šmotų parloro setas .... ......... .

7 šmotų valgomo kambario se
tas ... ............... .......................

Gasiniai pečiai .... y.......................
Pastatomos liampos ..................

ir aukščiau
3 tikri walnut miegruimio setai $6F j
4 šmotų walnut miegruimio se- i

i tai .............................................. $119
Kietoms anglims pečius ........... $1F

ir daugiau . n(ion ..
Krėslai, sukamos kėdės, victrolos. ^983 Vernon

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

Mtge. Co.
134 N. U Šalie St. 

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

AR jums reikia pinigų? PrivatiŠ- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
real estate 2 morgiČius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. C!ark, rm. 606. 

. DearboH'n 4646.

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

I low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 

$3f kitus rendos išmokės. Pamatykit mo- 
1 delj, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta- 

$15 tysim bile kokios rųšies bungalow ar- 
ba flatini namą, tik biskį įmokėjus. 

$* CRACKEh CONSTRUCT1ON CO.
4328 Elston Avenue

Room 212 Juniper 9506

Situation Wanted
Darbo Ieško

PA1EŠKAU darbo. Patyręs bąte- 
rių ir fenderių amate. Nuolat ar 
ant piece work. AtsiAaukit: A. Jo
nelis, 3442 So. AVallace.

Help Wanted—Female
y Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina ar mote
ris apsi vedimui,' f 
vajkų,' kad ir bėdna. Esu 38 metų 
našlys, be vaikų; su .pirmu laišku 
malonėkit prisiųsti paveikslą.

NAUJIENOS 
Box No. 1017

1 radios, pianai, dreserįai ir bufetai.
Schwarts Bros. 

Storage Co. 
640 E. 6Ist St.

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vanos, elektra, naujas 
' n^n “1 Avė., kaina 
$5,000, su mažu cash {mokėjimu. 
H. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- 

' ing Road. Tel. Boulevard 7769.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai g.

MOTERYS!
įergina ar mote- Štai Jums gijos nėriniams ir siu 
30—40 metų, be vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot

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

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiūrėki! 9926-52 Normai

REIKALINGA moteris arba mer
gina dirbti į grosernę. W. Urban, 
7359 S. Paulina St. Hemlock 3479.

REIKIA 5 patyrusių moterų Tr 
vieno vyro dvi sortavimo skudurų. 
Harry Dray, 1447 Blue Island Avė.

kas nuo 25 iki 40 centų; marŠko 
nės t,000 yardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
iumberdžiakiams. Nepraleiskit pro. ; npžiurėkit 9926-52 Normai avė. an
gos f Atdara kasdieną ir vakarais, o ha phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
sekmadieniais po pietų. te šį skelbimą nuliesime $250 pigiau

F. SELEMONAlčIA Box 1009
504 W. 33rd St., prie Normai Avė --------------------------------------------------

Chicago, III. ’ j 7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3
--------------------------------- •----------  | kambariai apačioj ir 4 viršui, Kali

ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įrriokSti $750, kitus mėnesiniais iš-

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikūlturiniame cent

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

Help Wanted—Mąje
________ Darbininkų Reikia

REIKIA darbininkų į geležies at
karpų jardą. Atsišaukit: 36-17 So. 
Homan Avė.

BEI KALINGAS barberis. Darbas 
ant visados. 3344 S. Halsted St.

REIKALINGAS flat janitorįaus 
pagelbininkas, turi būti unijistas, 
arba prisirašyti prie unijos. Atsi
šaukite, Box 1018, Naujienos, 1739 
S. Halsted St.

REIKALINGAS darbininkas dirb- 
, ti Soft Drink parlory. 6101 South 
State St.

LIETUVIU atidai. Kodėl nenusi
pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 
pilną pasirinkimą Singer L____ ,
mašinų, demonstratorių ir 
tų, $10 ir daugiau arba ii 
4251 Cottage Grove Avė.

• siuvamu mokėjimais. 7319 So. Oakley Avė. 
nų, demonstratorių ir nertaisy- EVERGKEhN REALTY CO .' 9201 
110 ir daugiau arba išmokėjimais. So. Westem Avė., Tel. Beverley 7330

j Pastatysim ant jūsų loto be Jmo- 
kėjimo bile kokį bungalow arba 2 

...... . . . flatų namą.Sis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ii 
mes jums nuleisimejums nuleisimc*

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

$300
$250
$200
$150 a .___  ____ _.rT
$75 9X12 W1LT()N BUG
$60 C0XWELL CHAIB

BABGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 

$7t)lbungalow ir dviejų karų gara- 
'J'Įjiržas, galima nupirkti lengvais 
«38 į išmokėjimais arba už cash.

1 Bungalow randasi Maręuette
T > /------ •

Daugelis kitų bargenų bus išpar- Manor prie boulevarų ir gat-
duota tuojau

Available Storage
7732 Stony Tsland H . VrMnkitėąAtdara vakarais iki 10 vai. Nedė- k

vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa-

liomis iki 6 vakaro. 6409 So. Kedzie Avenue


