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Tik galinga Lenkija 
galinti Lietuvos gy
vavimą patikrinti

To nežiūrint, diplomatiniai san
tykiai su I^enkija tik tada 
busią atsteigti, kai Lietuvai 
busiąs grąžintas Vilnius.

VARŠAVA, sausio 9. [Lenkų 
Telegrafo Agentūra]. — l^enkų 
Telegrafo agentūros korespon
dentas, atvykęs į Kauną, turė
jo interviu su Lietuvos premje
ru Voldemaru. Paklaustas, kada 
prasidės lietuvių lenkų derybos, 
Voldemaras atsakė, kad, kaip 
jau jis padaręs pareiškimą per 
Kalėdų šventes, jis laukiąs pa
siūlymų iš Lenkų.

Voldemaras laikosi tos nuo
monės, kad visi klausimai, dagi 
mažesnės svarbos, yra šiuo ar 
tuo budu susiję su politinėmis 
problemomis.

Del nuostolių atlyginimo
Paklaustas dęl Lietuvos pa

statyto Lenkijai reikalavimo at
lyginti nuostolius, Voldemaras 
korespondentui paaiškino, kad 
kadangi generolas Želigovskis 
pagrobė iš Lietuvos Vilniaus 
kraštą, todėl Lietuva turinti 
gauti atlyginimą nuostolių, ku
rių I^enkų kariuomenės okupa
cija padarė. Pagaliau, sakė 
Voldemaras, jei 1/enkija . at
sisakys kalbėtis dėl Vil
niaus, tai visvien abidvi 

•valstybės galinčios pradėti 
derybas dėl tam tikrų santykių 
atsteigimo.

Prekybos santykiai su Įlenki ja, 
bet ne su Vilniaus kraštu

Voldemaras pareiškė, kad jis 
nematąs kliūčių, kurios neleistų 
atsteigti prekylios santykių 
tarp abiejų valstybių. Lietuva 
esanti reikalinga lenkų ang
lies, naftos ir Lodzės gaminių. 
Tečiau Lietuva neįsileisianti į 
savo rinkas lenkų prekių, einan
čių iš Vilniaus ir Vilniaus kraš
to. Voldemaras taipjau pasisa
kė už atsteigimą pašto santy
kių su Lenkija, bet išskyrus Vil
niaus kraštą. Visais ekonomi
niais klausimais susitarimas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos esąs 
galimas, bet išskiriant Vilniaus 
kraštą.
Jokios Lenkijos-Lietuvos unijos 

nebebus
Korespondento paklaustas, ar, 

darant prekybines sutartis, ga
lės būt pakelti taipjau senieji 
artimi lietuvių-lenkų santykiai, 
juo labiau, kad Lenkijos-Lietu
vos unija buvus daug kartų 
patvirtinta, o niekados oficia
liai nebuvus panaikinta, Volde
maras atsakė, kad istoriniai ry
šiai, koki kadaise rišo Lietuvą 
su Lenkija, tapo visiškai nu
traukti ir atnaujinti juos Lie
tuva nemananti. Savo siekiniuo
se Lietuva nenorinti remtis nė 
jokiais istoriniais ar teisminiais 
argumentais, o tik tuo, kas tu
rį politinės vertės, būtent val
stybės interesais.
Lietuva trokštanti, kad Lenki

ja butų galinga
Iš šito interviu paaiškėjo, 

kad Voldemaras atmeta [?] 
sienų principą, kuriuo Versa
lis sutartis paremta, pripažįs
tanti individualioms visuome
nėms apsisprendimo teisę. Tatai 
liečia ir Vilniaus kraštą [tie
sai], kuris turi teisės pasisaky
ti, jogei jis nori būt su Lenki

Mirė Argentinos socia
listų vadas \

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 9. — širdies liga mirė 
Juan Justo, federalinis senato
rius ir vienas Argentinos so
cialistų partijos įkūrėjų.

ŽAISDAMOS, VIENA STUDEN
TĖ UŽSIMUŠĖ, ANTRA 

SUSIŽEIDĖ

1 NEW ROCHELLE, N. Y., 
sausio 9. — New Rochelle Kole
gijos dormitorijoje vakar, be- 
žaisdamos “vištų gaudymo” 
žaislą, dvi studentės nukrito 
elevatoriaus šaftu iš ketvirto 
aukšto žemyn. Viena jų, Fran- 
ces Covey, užsimušė, antra, 
Mane MacDonougli, turbut mir
tinai susižeidė.

ja, o ne su Lietuva [Kažin. O 
gal jis norėtų geriau būti su 
Lietuva, nekad su Lenkija. 0- 
kupuntai lenkai juk neleido 
Vilniaus krašto žmonėms lais
vai pasisakyti, su kuo jie iš- 
tikro nori būt]. Kartu betgi 
Voldemaras pareiškę, kad, girdi, 
“niekas gal taip netrokšta kaip 
Lietuva, gyventi gražiuose san
tykiuose su galinga Lenkija.” 
Lietuva, trijų galingų kaimynių 
valstybių apsiausta, norinti, kad 
Lenkija butų galinga, kadangi 
tik galinga Lenkija galėtų Lie
tuvos egzistavimą garantuoti,— 
sakė Voldemaras.

Pagaliau korespondento |>a- 
klaustas, ar ministeris pirmi
ninkas matąs galimumo atstei
gti diplomatinius santykius su 
Lenkija, Voldemaras atsakė, jo
gei Lenkijos pasiuntinį Lietuva 
priimsianti tik Vilniuje.

Mano, kad iš Lietuvos- 
Lenkijos derybų nie

ko nebus
VARŠAVA, sausio 9. [Chi- 

cago Daily Ncws koresp. Dar- 
sie Gillie]. — Interviu su vienu 
lenkų laikraštininku. Kaune, 
Lietuvos ministeris pirmininkas 
Voldemaras pareiškęs, kad jei 
Lenkija nenorėsianti diskusuoti 
Vilniaus klausimą, tai jis sutik
siąs derėtis dėl atsteigimo pre
kybos ir pašto santykių tąja 
sąlyga, kad Vilnius butų išskir
tas. Lietuva, pasak Voldemaro, 
tik tada busianti prisirengus 
nriimti Lenkijos ministerj, kai 
į i gausianti atgal Vilnių.

Politinių observuotojų Var- 
šavoje nuomone, jei tikrai toks 
esąs Voldemaro programas, tai 
iš lietuvių-lenkų konferencijos 
nieko nebusią. Voldemaras vis 
tebediktuojąs sąlygas, tartum 
koks nugalėtojas. Lenkai visai 
atsisaką kalbėti apie Vilnių. Jie 
niekados nesutiksią, kad Vil
niaus kraštas butų išskirtas, iš 
prekybos ir pašto santykių, nes 
tai reikštų, tartum Vilnius bu
tų lenkų teritorija, tam tikra 
prasme betgi skiriantis nuo 
visos kitos Lenkijos. Tolinus, 
susisiekimo su Letuva Vilnius 
daug labiau reikalingas, negu 
su visa kita Lenkija.

Lietuvių pažvalga čia, matyt, 
yra tokia, kad jei lietuvių pas
tininkas pristatys laišką iš Vil
niaus su Lenkijos ženkleliu ant 
konverto, tai Lietuva turėsianti 
pripažinti, kad Vilnius yra 
Lenkų.

Savo pareiškimu dėl Lenki
jos m misterio, Lietuvos minis
teris pirmininkas Voldemaras, 
matyt, nori pasakyti, kad jis 
atsisako eiti prie normalių di
plomatinių santykių atsteigimo.
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Oklahomos kapitelius, saugomas kareivių, kurie neleido legislaturai susirinkti. Atstovų bu
tas tečiaus susirinko slapta ir apkaltino gubernatorių. Valstijos senatas betgi jį išteisino.

Trys rusai pasmerk
ti sušaudyti

Dvylika kitų, kaltinamų kaip 
šnipų, nuteista kalėti

LENINGRADAS, sausio 9. — 
Sovietų revoliucinis tribunolas, 
tardęs penkiolikos asmenų, Ru- 
sų-Suomių sienos gyventojų, 
bylą, tris kaltinamųjų pasmer
kė sušaudyti, o dvyliką kitų 
nuteisė ilgiemą metams kalėji
mo. Visi jie buvo kaltinami dėl 
šnipavimo ir teikimo užsieny 
gyvenantiems kontrrevoliucinin
kams informacijų apie sovieti- 
jos kariuomenės dalykus.

Pabaltės valstybių ko- 
peratininkų konferen
cija įvyks sausio mėnesį

KAUNAS, gruod. 17. — Pa
baltės valstybių: Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos koperatyvinių 
organizacinių atstovų konferen
cija, kuri turėjo įvykti gruo
džio m. 1—3 d., bet tam tikrų 
priežasčių dėliai buvo atidėta, 
įvyksta sausio 23—25 d.

Kunigai, vienuolės, stu- 
dentės Kinų banditų 

nelaisvėje
LONDONAS, sausio 9. — 

Daily Express gauta iš Tientsi- 
no telegrama sako, kad Belgų 
misija Tientsine slaptajs ke
liais apturėjus laišką, kuriame 
pranešama, kad Santaohoje, 
vidurinėje Mongolijoje, bandi
tai jau per tris mėnesius laiką 
nelaisvėje keturis kunigus, eu
ropiečius, šešias seseris vienuo
les ir daug kiniečių ir mongolų 
mergaičių, daugiausiai studen
čių. Visiems tiems nelaisviams 
gresianti mirtis.

NUŠOVĖ, KAM JO JAUNĄ 
PAČIĄ KIBINO

KENOSHA, Wis., sausio 9.— 
Policija areštavo vietos gyven
toją, Franką Dechiarą, kaltina
mą dėl nušovimo savo draugo, 
Luigi Delconte. •

Areštuotasis prisipažino, kad 
praeitą naktį, kai su savo jauna 
žmona ir draugu automobiliu 
važinėję po miestą, Delconte, 
kurs buvo nevedėlis, sėdėdamas 
su jo žmona, ėmęs ją smalsiai 
kabinėti. Jis to negalėjęs pakęs
ti ir šovęs.
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Vėl baisi nelaimė • 
anglies kasyklose

Įvykus sprogimui žuvo gal dau
giau kaip dvidešimt anglia
kasių

WEST FRANKFORT, III., 
sausio 9. — Netoli nuo čia esan
čiose Industrie! Coal kompani
jos kasyklose No. 18 šiandie 
prieš 8 valandą ryto įvyko 
smarkus sprogimas. Du anglia
kasiai buvo užmušti, o dvide
šimt vieno pasigendama. Už
mušti yra Cari Jonės ir David 
MoFall.

Kasyklų daly, kame įvyko 
sprogimas, dirbo apie 160 dar
bininkų, bet dauguma jų išliko 
sveiki ir sugebėjo iš kasyklų, 
kuriose tuojau kilo gaisras, 
pasišalinti. Jie sako, kad liku
sieji kasyklose veikiausiai nebe
gyvi, jei kurie nebuvo sprogi
mo užmušti, tai nu troško nuo
dingomis dujomis. Vienas išsi
gelbėjusių angliakasių sako, 
kad rėpliodamas iš kasyklų 
pro vietas, kur atsitiko sprogi
mai, matęs keletą ant žemės 
gulinčių angliakasių, veikiau
siai nebegyvų, o kai kurie dar 
blaškęsi, lyg butų buvę sužeis
ti. Del nuodingų guzų jis jo
kios pagalbos nebegalėjęs sutei
kti.

Sprogimas Įvyko apie mylią 
nuo šafto dugno, 600 pėdų nuo 
paviršiaus.

Ties kasyklų žiotimis tuojau 
susirinko apie pusantro tūks
tančio žmonių, jų tarpe daug 
kasyklose likusių angliakasių 
giminių, verkiančių moterų ir 
vaikų.

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

Iš viso gražu, nors iš ryto 
gali būt nėnusistojęs oras; ne
didelė temperatūros atmaina; 
stiprokas, daugiausiai vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 92* ir 00” F.

Šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:37. Mlnuo teka . 7:59 
vakaro.

Afganistano kara
lius atvyko į Romą
ROMA, sausio 9. — Vakar į 

Italijos sostinę atvyko Afganis
tano valdovas, karalius Amanu- 
llah, su savo žmona ir lydėto
jais.

Stoty jie buvo pasitikti, su 
didelėmis iškilmėmis, paties ita
lų karaliaus Viktoro Emanuelio 
su žmona ir kronprincu Um- 
bertu, taipjau premjero Mus- 
solinio ir kitų vyriausybės na
rių.

3 !4% notos trečiai Lais
vės paskolai funduoti

WASHINGT()NAS, sausio 9. 
— šių metų sausio 16 bus išlei
stos 3^% iždo notos trečios 
Laisvės paskolos 414% Bonams 
įkeisti. Trečios Laisves pasko
los terminas baigsis šių metų 
rugsėjo 15 dieną, ir bonų savi
ninkai galės juos iškeisti į nau
jas iždo notas iš 3!/2%. šiųjų 
terminas baigsis 1932 metų 
gruodžio 15.

Ištruko iš Meksikos 
banditų nagų

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 9. — Į Meksikos Miestą 
parvyko Lyman Barber, ameri
kietis, kuris gruodžio 17 die
ną buvo banditų sugautas ir 
nusigabentas į kalnus Cueroa- 
vaca apygardoj, Meksikos val
stijoj. Banditai reikalavo iš jo 
$15,000 išsipirkti. Barber pasa
koja, kad banditai, nesulauk
dami išsipirkimo pinigų, tąrę- 
si jau jį užmušti. Praeito šeš
tadienio naktį jis, pritykojęs, 
užmušęs keturis jį daboti pa
statytus sargus ir, nors su di
deliu vargu, pabėgęs.

NUŠOVĖ DU KALINIUS, BAN
DŽIUSIUS PAGĖGTI

LONDONAS, Obio, sausio 9. 
— Policininkui vedant tris are
štuotus vyrus į kalėjimą, pasta
rieji bandė ištrukti iš jo nagų 
ir pabėgti. Įvyko kautynės, ku
riose du areštantai, EarJ O’- 
Rrien ir Wm. Baker, buvo nu
šauti. Policininkas Beathard 
buvo pašautas ir vargiai beiš
liks gyvas. Trečiasis areštantų, 
pašovęs policininką, buvo ištru
kęs, liet tuojau buvo vėl su
gautas.

Švedai rengia euge
nikos įstatymą

Visi nesveiko proto asmens ma
noma padaryt beveisliais

STOKHOLMAS, Švedija, sau
sio 9. Švedijos ; vyriausybe 
paskyrė tam tikrą trijų moksli
ninkų komisiją, vieno juristo 
pirmininkaujamų, sutaisyti įs
tatymo projektą, kuriuo einant 
netinkami vaikų turėti asmens, 
kaip pamišėliai, silpnapročiai, 
epileptikai etc., butų sterilizuo
jami, tai yra padaromi nevai
singi.

Šeši šeimos nariai 
žuvo gaisre

SACRAMENTO, Cal., sausio 
9. — Praeitą naktį netoli nuo 
čia gaisras sunaikino . didelės 
farmos gyvenamuosius namus, 
ir jų ugny žuvo patsai farme- 
rys K. Iwacka, jo žmona ir 
keturi jų vaikai.

Vienas antrą nušovė 
•JOHNSTON CITY, Tenn., 

sausio 9. — Tarp policijos vir
šininko asistento Tomo Chur- 
cbo ir vieno Raymondo Strou- 
po, kurį pirmasis bandė areš
tuoti, įvyko dvikova revolve
riais. Abudu, vienas antro per
šauti, krito pegyvi.

Federaliai agentai dir
bą išvien su svaigalų 

šmugeliuotojais

WAS1IINGTONAS, sausio 9. 
— New Yorko kongresmanas 
La Guardia kreipėsi laišku į 
iždo sekretorių Melioną, klaus
damas, ar iždo departamentas 
negalėtų paaiškinti, kokių prie
monių jis pavartojo, ar žada 
pavartoti prieš svaigiųjų gėri
mų šmugelio sindikatą, kurį 
jisai, La Guardia, iškėlęs į aik
štę savo kalboje atstovų bute. 
Tas sindikatas šmugeliuojąs 
ypač aukščiausios rūšies likie- 
rius su muitinės žymėmis.

Kongresmanas La Guardia 
sakosi turįs tikriausių įrodymų, 
jogei tas svaigalų šmugelio sin
dikatas savo biznį darąs sąmo
ksle su New Yorko probibici- 
jos administracija.

Galas žiemai — lauki
nės žąsys lekia į 

žiemius
HAMMONI), Ind., sausio 9. 

— McLaughlin Mill Supply 
kompanijos pirmininkas R. C. 
McLaugblin bažijasi, kad šian
die jis matęš laukinių žąsų 
pulką skrendantį į žiemius. O 
tai, pasak jo, reiškią, kad žie
ma artinantis galop.

DIDŽIOJO KARO VETERANAS 
NUSITROŠKINO GAkU

BALTIMORE, Md., sausio 9. 
—Savo kambary rado gazu nu- 
\dtroškinusį Sears Day, 38 metų 
amžiaus, didžiojo karo vetera
ną. Mūšiuose Francijoje jis 
buvo sužeistas ir neteko regėji
mo.

FORDAS ŽADA SKRISTI Į 
PIETŲ AMERIKA

NEW YORKAS, sausio 9. — 
Fliverių fabrikininkas Henry 
Ford, kurs taipjau gamina ir 
oro fliverius, žada šiemet skri
sti j Pietų Ameriką.

Meksika už visos
Amerikos uniją

Pan-Amerikos kongrese Meksi
kos delegacija propanuos pa
keisti Monroe doktrina

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 9. — Busimon Pan-Ameri
kos konferencijon, kuri netru
kus prasidės Havanoje, Kuboj, 
Meksikos delegacija bus viena 
didžiausiųjų.

Girdėt, kad Meksikos delega
cija, kurion įeina žymiausi kra
što politikos ir visuomenės gy
venime žmonės, yra jau susiži
nojus su Centralinės Amerikos 
kraštų atstovais dėl kai kurių 
klausimų, kurie bus konferen
cijoje pakelti ir kurie turi dide
lės svarbos Latinų Amerikos 
kraštams.

Latinų Amerikos delegatai 
žadą paasiulyti progresyvų Lati
nų Amerikos programą, kuris 
gali pareiti į konfliktą su vadi
nama Monroe doktrina. Vienas 
Meksikos delegacijos narys pa
sakė, kad šiandie jau visoje La
tinų Amerikoje stipriai jaučia
ma, jogei atėjęs laikas pristaty
ti tarptautiniam kongresui kai 
kurių toli siekiančių planų, ku
rie turėtų visą Ameriką sujun
gti į vieną visa-aprėpiančią li
niją. Kai dėl Monroe doktrinos, 
tai ji savo dienas atgyvenus, 
kadangi Amerikos latinų kraš
tai Jungtinių Valstybių apsau
gos nuo Europos nebereikalin
gi. Monroe doktrina, todėl, 
turinti būt pavėduota kuo kitu, 
lygiai svarbiu, bet labiau šios 
dienos didžių lotinų Amerikos 
kraštų interesams ir garbei tin
kamu. O tai turėtų būt visos 
Amerikos unija. Ji* sudarytų 
tokį frontą, prieš kurį nė jokia 
Europos valstybė nedrįstų kė
sintis.

Naujas smarkus spro
gimas Berline; 2 už

mušti 
• \

BERLINAS, sausio 9. —Va
kar rytą Berline įvyko vėl 
smarkus sprogimas, kurio buvo 
sudraskyti namai, du asmens 
užmušti, o aštuoni taip baisiai 
sužeisti, kad vargiai beišliks 
gyvi.

Namų griuvėsiuose buvo su
rastos dvi didelės aeroplanų 
bombos, ir dėl to manoma, kad 
namų rūsy buvo slaptas amuni
cijos sandėlis.

Praeitą savaitę įvykusiame 
Berline vienuose namuose spro
gime buvo aštuoniolika asmenų 
"užmušta.

JAPONIETĖ NUŠOVĖ SAVO 
'VYRĄ IR DVI DUKTERĮ

• MONROVIA, Cal., sausio 9. 
— Policija suėmė japonietę 
Mayuse Himno, 27 metų am
žiaus, vieno japoniečio darži
ninko žmoną. Vakar ji nušovė 
savo vyrą, kai tas miegojo, ir 
dvi mažas dukteris. Po to ji 
bandė pati nusižudyti, bet su
bėgę kaimynai sutrukdė. Trage
dijos priežastis nežinoma.

LINDBERGH ATSKRIDO Į 
PANAMOS MIESTĄ

PANAMA, sausio 9. — Lakū
nas pulk. Charles A. Lindbergb 
Šiandie iš San Jose, Kosta Ri
koj, atskrido j Panamos Mies 
tą.

M
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Federacija Lietuvių 
Kliubų

Metinis susirinkimas ir rin
kimas valdybos 1928 metams 
įvyko sausio 3 d., Meldažio sv<4 
tainėj. Valdyba išrinkta ta pa
ti, išskiriant vice-pirmininką. 
Draugas Kaupas likosi vice-pir- 
mininku.

Naujuose sumanymuose tapo 
nutarta surengti išvažiavimą 
Federacijos labui birž. (June) 
24 d. j Lyons, III. miškus.

2) Sušaukti valdybų ir kliu
bų delegatų susirinkimą kovo 
mėnesį, idant bendrai aptarus 
Federacijos veikimą.

3) Sumanymas, kad bendrai, 
tai yra, 8 kliubai ir federacija 
surengtų pikniką, tapo atidė
tas tolesniam laikui.

Opiausias klausimas buvo 
klausimas pakėlimo pačios fe
deracijos ant geresnių išma
tų. Finansinis stovis federaci
jos, ažuot gerėti, eina blogyn, 
ir netolimoje ateityje gali vi
siškai pakrikti, šiuo laiku fede
racijai priklauso 8 kliubai. Nau
jų kliubų per paskutinius kele
tą metų nesirodo, kurie nofėtų 
prisidėti prie federacijos ir pa
čios federacijos veikimas yra 
apmiręs. Gal 1928 metai duos 
geresnes pasekmes. Bet tame 
dalyke turi pati federacija bū
ti perorganizuota. Tai apkalbė
ti bus progos kliubų valdybų 
susirinkime kovo mėnesyje.

Sporto klausimu pradeda do
mėtis ir daugiau kliubų. Tiki
mės, kad gal šiaip ar taip galės 
susiorganizuoti sporto lyga. Bu
tų labai gerai,' kad tas taptų 
padaryta pirm pradžios besbo- 
lo sezono. Todėl, delegatai, pa
sidarbuokite savo kliubuose.

Delegatai turėtų kreipti įau
ginus domės į pagerinimų fe
deracijos veikimo duodami pa
raginimų valdybai ir patys 
veiktumėt federacijos labui ir 
savo kliubui, o ne vien domėtis, 
kad kuogreičiau federacijos su
sirinkimai užsibaigtų. Kliubai 
turėtų atkreipti atydos j tai, 
ką jie išrenka delegatais į fe
deraciją.

Pasiuntimas senesnių narių, 
kurie priklauso prie kliubo tik 
todėl, kad jie turi pašalpines 
naudos sau, neatsako šių laikų 
veikimui. Ir tokio delegato lan
kymas federacijos susirinkimų 
neatneša naudos federacijai bei 
pačiam kliubui, tik padaro ža
los, nes neturėdamas nieko nau
jo bei gero pranešti apie fede
raciją savo kliubo nariams su
sirinkime, stumia narius pačius 
toliau nuo federacijos ir jos 
pamatinės idėjos.

Pamatiniai principai federa
cijos yra labai geri ir reikalin
gi platesniam veikimui tarpe 
Chicagos lietuvių. Ir bendru 
darbu kliubai ir nariai per fe
deracijos tarpininkavimą gali 
daug ką neveikti.

Kol ta mintis užsilaikys tar
pe kliubų ir pačių kliubiečių, 
buk federacija esanti skirtinga 
organizacija, o ne musų pačių, 
kur mes visi bendrai susiren
kam pasidalinti nuomonėmis 
apie veikimą bei vieną ar kitą 
kliubą, kur išreikštos mintys 
gali padaryti daug gero veiki
mui kliubų Chicagoje, — lig 
tol veikimas federacijos bus 
menkas, nevertas ir laiką gai
šinti.

Todėl, delegatai, padarykite 
savo užduotim, kad 1928 metai 
butų veikimo metąis labui fe
deracijos, labui kiekvieno jūsų 
kliubo. —Federacijos Lietuvių 
Kliubų koresp. Jonas Ruiko.

Bridgeportas
Tautiška parapija apsitvėrė 

nauja geležine tvora. Reiškia, 
gyvuoja. Bengia savoje svetai
nėje šokius, balius. Dabartinių 

laiku pradėjo mokytis veikalų 
“Pavogtas Kūdikis.” kurį ma
noma neužilgo sulošti. Atrodo, 
kad bus serai. Lošėjai mėgėjai 
gerai repeticijon lankosi ir 
stengiasi darbuotis, čia dau
giausia padeda parapijos veiki-
mui kun. Stasys Tautas ir p. 
Antanas Vaičiš.* * *

Kam reikia plumberio?
Kadangi mus apnyko didelė 

bedarbė, kada darbo ir už pini
gų negali žmonės gauti, ir kuo
met žmogui reikia pragyventi 
ir dar šeimyną užlaikyti, tai 
priseina riestai. Jis turi ką nors 
daryti, kad gavus savo vaikams 
duonos kąsnį. Vaikai nesupran
ta, kur tėvai gauna maistą. Jie 
jo reikalauja.

Tai ir beveik tokiąme padėji
me yra ir Vincas Bernotas. 
Keikia šeimyną auginti ir penė
ti, bet kad darbo nėra — kas 
daryli ?

šis žmogus darbą moka viso
kį. Jis ir karpenteris, plumbe- 
ris ir kitus darbus apie na
mus moka ir žino. Jam reika
linga darbo.

Butų labai gerai, kad lietu
viai, kas kokį darbą apie namus 
turėtų, suteiktų jį p. Bernotui. 
Jį galima pašaukti Victory 
6494 arba ypatiškai 3132 So. 
Emerald avė. Už kiekvieną su
teiktą darbą p. Bernotas bus 
dėkingas. — Driskius.

Chicagos lietuviai
• liuteronai

Kadangi man tenka dalyvau
ti plačiosios lietuvių visuomenės 
gyvenime, tai susiduriant su 
lietuviais tankiai reikia pasisa
kyti, kad esu liuteronas. Rasi 
kas netikėsite, bet galiu u^.ik- 
rinti, kad kartais ir pamokytas 
žmogus ir, rodosi, gerai apsi
švietęs žmogus, dėl mano atsa
kymo, jogei esu liuteronas, ste
bisi. Stebisi ir sako: “Jeigu esi 
liuteronas, tai nesi lietuvis.” 
Tur būt, girdi, esi vokietis, prū
sas (nors prūsų yra ir liutero
nų ir katalikų).

O reikia pasakyti, kad yra 
liuteronų grynai lietuvių, kaip 
kad yra katalikų grynai lietu
vių. Ir tokių liuteronų lietuvių 
yra didelė didžiuma. Taip pat 
yra ir rusų liuteronų. Aš pats, 
pavyzdžiui, tarnaudamas ka
riuomenėje mieste Vladimire 
eidavau liuteronų bažnyčion. Ir 
toje bažnyčioje susirinkdavo 
apie pora šimtų žmonių. Visos 
pamaldos eidavo rusų kalba. Su
prantama, dauguma lankiusių 
šią bažnyčią žmonių kitos kal
bos ir nesuprasdavo. Tik visai 
menka dalelė galėdavo susikal
bėti vokiškai.

Reikia pasakyti, kad rusai 
suprato ir gerbė liuteronus kaip 
gerus, darbščius ir kulturingus 
žmones. Rusijoje liuteronai gy
veno veik visi atskiromis ko- 
lionijomis ir jų kolionijos buvo 
pavyzdingos. Sakysime, vieno
je sodžiaus pusėje gyveno rusai 
pravoslavai, o kitoje pusėje liu
teronai. Liuteronų kolionija, 
abelnai imant, atrodydavo daug 
geriau, negu pravoslavų: ir liu
teronų namai turėdavo gražes
nę išvaizdą, ir kiemas geriau 
sutvarkytas, ir visas ūkis ge
riau pastatytas.

Atleiskite man, kad “nuvažia
vau” iš Chicagos net į Rusiją. 
Man norėjosi parodyti, kad liu
teronų esama ne tik lietuvių, 
bet ir kitų tautų, ir kuo jie ski
riasi nuo kitų savo tautiečių.

Neklysiu pasakęs, jog ir Chi
cagos lietuviai liuteronai ski
riasi nuo savo tautiečių lietu
vių. Skiriasi ne išoriniu gyveni
mu, bet tvarkyme savų viduji
nių reikalų.

Visų pirma paimkime savo 
tikybinius privalumus. Nors lie
tuvių liuteronų Chicagoje pri- 
skaitoma j 500 šeimynų, jie 
bažnyčią teturi vos vieną — 
menkutę. Ir toje pačioje nerasi 
tokių brangių puošnų, kokių 
rasi pas Romos katalikus lie
tuvius. Pati bažnyčia irgi pri
klauso ne kokiam vyskupui ir 
nepavedama niekam kitam: ji 
priklauso tiesiog pačiai parapi-
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CHICAGO STAT1ONS TODAY

(1020), Ilouston—Con
LIETUVON

1)OX

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

914 Pegerin

Nei Jokio Gerklės Erzinimo

White Star Line 
Red Star Line

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

8514-16 Rooserelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

GHICAGO, ILL.

HILUS ”
Stabdo SalciuS

Imkite 
HILUS 
Cascara 
Bromide 
Quinine

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

FOR NAUJIENOS 
READERS

-WJZ (660), Ncvv York—Conti 
nentals

D r. R o s s 
specialis Lu- 
escide gydy
mas.

INTERNATIONAL MERCAN 
TILE MARINE CO.

127 So. State St.
Chicago, III.

pagalbų. Nenusimink, 
duoles> suteikė jums ti

Springs—Or-

Dallus—(Juartet 
New York—E ve

Pavyzdingas ban 
kietas

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

šaltis 'dalytas rimtas.
Hykite. HILL’S pribaigia jj j 24 valan
das, nes atlieka keturius reikalingus da
lykas sykiu. Stabdo šaltį, sulaiko karš
tį, liuosuoja vidurius, suvikrina sistemą. 
Nerizikuokite. Pirkite HILL’S su pir
mu Šalčio ženklu.

Raudona Dėžė 30c, 
Visur

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

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

Kampus Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys <506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedaliomis nuo 10 ry
to iki 1 po piet. Pimedėlyj, Sc- 
redoį ir Suimtoj nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.*

Ar Jys žinote
Kad kiekvienas pasažierips ant 
musų laivų turi privatišką už
daromą kambarį. Jei jus ma
note važiuoti

Dr. B. M Ross 
Specialistas

Nesiblaikyk agonijoj ilgiau, kuo
met Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster gal suteikt Jums beveik ūmią

. ‘ Z jei kitos gy-
,suteiks jums tik laikiną pa- 
Mėgink Johnson’s Red Cross 

Ridney Plasterį, kuris suteikia pat
varią gerovę—-šilimą, jėgą ir malo
nų nuolatinį masažą skaudamiems 
sutrauktiems muskulams ir susty- 
rusiems sąnariams.

Naudingas efektas patvarus dėl 
to. kad gyduolės yra palaikomos pil
noj jėgoj tiesiog prieš odą prie 
skaudamų vietų ir nuolat veikia iki 
plasteris laikomas prie kūno. Jei
gu jūsų muskulai ir sąnariai yra 
sustyrę ir apimti skausmo nuo virŠ- 
darbio ar neįprasto darbo, nuo ne
atsargumo, Reumatizmo ar dėl kitų 
priežasčių, gauk Red Cross Kidney 
Plaster vaistinėj ir vartok jį — jus 
nusistebėsite jo greitu ir nuostabiu 
veikimu. Parduodamas visose vais
tinėse.

Dalias—Concert 
, Dctroit—Orches

9—WBAL (1050), Baltimorc—Or
chestra

Thursday, January 12, 1928 
245:8 M — WEV1) (Dobs) — New 

York City — 1220 KG
1:00—Specht Hour
2:00—Avis Phillips, dramatic sop

rano
2:20—Cry of Justice, readings 
2:30—Jennie Wallttch, lyric sopra

no
2:50—Mary Morton, piano
3:10—Profcssor Pauline Tayior, 

French literature
3:30—Dorothy Johnson, dramatic 

soprano
3:50—Adolf Ottcrstein, violin,form 

analysis
4:10—Paul Haskoll, tenor
4:30—Vivienne de Marmon, 15 year 

old soprano.
4:50—Rosa Kovar, contralto.
5:10—Normini Alien, songs by

American coinposers.
5:30—Wolf Sistcrs String Quartet 

and piano.
9:00—Vocal Quartet from the Dobs 

Opera Conipany.
9:15—James Oneal, Backgrounds of 

American History.
9:30 Vocal Quartet. 
9145 “ ‘
10:00—Adolf Ottcrstein

(580), Clearwater

(560), Dės Moines

(1)020), Mihvaukee

GREITA PAGALBA DEL 
SUSTYRUSIŲ SĄNARIŲ 
SKAUDAMŲ MUSKULŲ

Su#:}:

8—WLW (700), Cincinnati—Con
ccrt

8—WPG (1100), Atlantic City—Trio
8— WISOE (1110), Milvtfaukee-—Clas- 

sic hou
8:30—KPRC

cert
8:30—WFLA

musical
8:30—WH0

Program
8:30—VVTMJ

Trio
9— ('.NBA(930), Moncton—Concert
9—KTHS (780), Bot Springs-Fro-

jai. Ji ir priklausys parapijo- 
nams, nors jų liktų tik penki. 
Jie pusilikty bažnyčios savinin- 

kais ir galėtų likviduoti bažny
čią kaip išmanydami geriausia.

Kunigui lietuviai liuteronai 
temoką algos tik $100 mėnesiui 
(kalbu apie kunigo algą Chica
goje. Kitur kunigai nei tiek ne
gauna). Už kitokius visokius 
patarnavimus parapijonai duo
da kunigui kiek kas nori. O 
jei ir nieko neduos, kunigas vis 
vien privalo atlikti patarnavi
mą, jei kur yra kviečiamas ar
ba jei bažnytinės priedermės 
reikalauja. Lietuvių liuteronų 
kunigas turi atlikti patarnavi
mą pirmiausia, o jau paskui 
bus klausiamas, ar kas jam 
duos ką už patarnavimą, ar 
gaus jis penktuką, ar dešimtį 
dolerių. O jei aukautojas pasa
kys, kad jis aukaująs bažnyčiai, 
tai kunigas turi gautąją auką 
atiduoti parapijai.

M. Kasparaitis.
(Bus daugiau)

tas—sueiga.
kokios 
artimi 
kų ir 
sunaus

Sąryšyje su
tenka paminėti, Va(I jaunąjam 
Bardauskui kai kurios lietuvės 
norėjo surengti siurpraiz parę. 
Jis betgi pareiškė, kad siur
praiz parių rengti neprašus. O 
bankietą pati pp. Bardauskų 
šeimyna galinti surengti. Ji ir 
buvo surengtu.

Svečiai gražiai pabaliavoję, 
pasilinksminę. sulaukę Naujų 
Metų išsiskirstė. Balius pareng
ta pp. Karbauskų namuose, 
6924 So. Justine St.

Jaunasis Karbauskas, nors ir 
šioje šalyje gimęs, yra geras 
lietuvis, rimtas jaunas vyras, 
kokiu kiekvienas tėvas ir kiek
viena motina galftų* didžiuotis.

Tel. Boulevard 0214 z
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paalina St, Chicago. III.

2:30
(alks

5:15—Sports; organ; time signals
6— Markets; orchestra; sports
7— Scrapbook; orchestra; Ford and 

(ilenn.
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening Programs
8— ('NBA (930), Moncton—Drama 

sketehes
8—KTHS (780),

chestra
8—VVBAP (600),
8—VVEAF (610), 

ready hour
8—WFAA (550),
8—WGHP (1080)

TIKTAI $5 PILNA EGZAMIN AGI JA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankyklt pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų 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. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. x t

music; talks
fanu ąuestion

songs;

raus Smetona
“Šičia, Pietinėse valstijose, mes pažįstame gerą 
tabaką. Mes jau taip ir apsigimę su tabako žino
jimu; mūsų didžiuma iš to ir gyvena. “Tabako 
Derliaus Smetona” yra supirkinėjama delei LUCKY 
STRIKE. Aš tatai žinau, nes tai buvo mano pareiga 
rinkose supirkinėt tabaką šios 
rūšies cigaretams

Policija draudžia 
pardavinėti lais

vamanių laik
raštį

mą, svaigulį

mintį, prastą kraujų, jaučiasi nu- 

ydytis. Laike 
metų,

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

Jei jus turit’ ^rauio suirimus, 
sutinusias giles, odų, inkstus, 
pūslę arba šlapinomosi ligą, pasi
tarkite su Dr. Ross. Reumatiz
mas. chroniškos ir užkrečiamos 
ligos via išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

Gare.us Pittsburgh Piratės Beisbolo Metikas, rašo: 
“Reikia būt puikiame sveikatos 
ir spėkų stovyje ir turėt miklius 
nervus, idant sezonas po sezono 

\ reguliariai svaidyt sviedinį (bolę);
*r ji^kodamas sau cigaretų, as 

/j rūpinausi susirast tokius, kuriuos
.• . galėčiau rūkyt, nepakenkdamas

savo kvėpavimui ir nesusieržinda- 
mas tuom sau gerklę. As pasi- 
r^n^auLuckies, iras galiu drąsiai 
sakyt, kad niekad manęs nebe- 
vargina kosulys ir kvėpuoju kuo

Jų// \ puikiausiai^

Naujų Metų sulaukiant, pas 
i. Karbauskius buvo bankie- 

Svečių susirinko 
trys dešimtys, Jie buvo 

giminės pp. Bardaus- 
draugai pp. Bardauskų 
Antano.

iuo bankietu

TUESDAY
570k—KYW-KFKX—526m.

10 a. m.—Markets; time signals; 
weather (Service repeated at 11, 
12, 1:30 and 3).

I— Musical program
4— Wojnen’s hour; music; talks 
5:30—Markets; sports; news
6— Bedtime story: wvathcr; con

cert
7— N. B. C. Bluc network orchestra
8— TheContinentals
9— N. B. C. Blue nctvvork program
10— Art Linick’s Dunking club 
10:30—Weather; orchestra; time

signals
* 620k—WCEI^-484m.

10 a. m.—Municipal program
12—Organ concert
1'—Best hour program
5— Organ concert
6— News
7— Talks; music.
8— 12—Popular program 

chestra
720k—-WGN-WLIB—416m.

9 a. m.—News digest
10—Home management; shut-in 

program
II— Organ; reading; time signals
12—‘Childrens story )>eriod; con

cert i *
2:30—Beeitai; woman’s club; or

chestra
4— Songs; pianist; orchestra
5— Organ; navy talk; orchestra; 

time signals
6— Markets; Punch and Judy; quar- 

tet
7— New York program; enscmblo
8— Ncw York orchestra and solists
9— Bridge lesson; barytone
10— Feature; Sam ‘n’ Henry; music 

box
11— Hoodlums; (laure program; 

songs
870k—WLS—345m,

9 a. m.—News; time signals; ques- 
tion box

9:30—Opening board of t radę (Ser
vice repeated every half hour to 
1:30)

9:35—Live stock market
10:15—barni talk
11:30—Live stock market
11:55—'rime signals
12— \Veather; organ; live stock 

market; talk
1:25—Board oi’ trade close 

Homemakers’ hour; music;

Speaker to be announced 
violin.

-Speaker to be announced.
10:30—Vocal Quartet.
10:45—Robert ’ Vrann, popular

songs.
11:00—Sid Fiedler and his or

chestra.

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

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastą skilvį, širdies plaki
mą, svaigulį, galvos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prastą at
mintį, prastą kraujų, jaučiasi nu
siminimą dėl ų ligų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gi ’~ 
paskutinių trisdešimties 
Dr. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišaukit dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveikus, pasitarkit su

Nuo kiek laiko Chicagoje 
eina lenkų laisvamanių juokų 
laikraštis “Bicz Božy” (adre
su <3352 So. Halsted St.). Jiso 
buvo pardavinėjimas ir laik
raščių kioskose (standose). 
Tečiaus pastaruoju laiku stan
dus pradėjo atsisakinėti tą * 
laikraštį pardavinėti, nes gat
ves patruliuojantys polieistai, 
turbut keno nors įsakyti, už
draudę standoms tą laikraštį 
pardavinėti.

Delei tokio keisto policijos 
elgimosi ir atviro tarnavimo 
klerikalams, Amerikos laisva
manių draugija American Ba- 
tionalist Association pavedė 
šį reikalą savo advokatui L. 
A. Stebbins ištirti ir jei po
licija nepakeis savo elgimosi, 
atsikreipti prieš policiją į tei
smą.
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[KORESPONDENCIJOS
— — — . J ' - J' Į__ Į,

Baltimore, Md.
Masinis mitingas. — Priimta 

dvi rezoti net jos.

Baltimorės Lietuvių Taryba, 
bendrai su katalikais, surengė 
3 d. sausio, masinį susirinkimą. 
Susirinkimo tikslas buvo išaiš
kint žmonėms Lietuvos viduji
nę padėtį ir išorinę politiką, 
kuri veda pastaruoju laiku prie 
pažudimo Vilniaus.

Pirmiausia liko perstatytas 
kalbėti Dr. R. Vencius, kuris 
nelabai senai yra gryžęs iš Lie
tuvos. P-s Vencius kalbėjo visą 
valandą, laiko, leisdamas fašis
tiškos Smetonos burbulus j su
sirinkusią publiką. Jis nė žo
deliu neužsiminė apie smurti
ninku žalingus darbus, apie pa- 
trempimą konstitucijos, apie 
pasmaugimą žodžio ir spaudos 
laisvės, apie žudimą ir terioji- 
mą politinių oponentų. Jis la
bai meiliai aiškino, sakydamas, 
kad “reikia remti dabartinę 
Lietuvos valdžią, nes jei mes 
jos neremsim, tai tuo pat ne- 
remsim ir Lietuvos valstybės”. 
Reiškia, užmirškim šaudimą sa
vo nekaltų brolių ir gankinimą 
kalėjimuose, o remkim nedo
rus smurtininkus, — tegul jie 
da daugiaus nekaltų aukų pa
skandina kraujuose, tegul da 
labiaus Lietuvos valstybę stu
mia j nelaimių prapultį. P. 
Vencius neapsiėjo nekėlęs ne
apykantos prieš žydus. Jo kal
ba buvo visai antisemitiška ir 
net neteisinga, nes jis pareiš
kė. kad atvykęs iš Lietuvos žy
delis S. stengiasi organizuoti 
žydus prieš Lietuvos valstybę. 
Kiek yra žinoma, tai kalbamas 
“žydelis” neorganizuoja žydus 
prieš Lietuvos valstybę, bet 
stengiasi supažindinti žydus su 
Lietuvos valstybės padėtimi. 
Tai yra besąžiniškas faktų iš
kreipimas ir tuo pačiu apgau
lioj imas susirinkusios publikos. 
Kaip sau nori, daktare, bet 
taip kalbėti į susirinkusią pub
liką nedera.

Antras kalbėjo adv. N. Ras- 
tenas. Jis savo trumpoj kal
boj aiškiai pabrėžė, kad šio su
sirinkimo vyriausias tikslas 
reikalauti nuo Lietuvos dabar
tinių diktatorių kuogreičausia 
atsteigti Lietuvoje demokrati
ją ir reikalauti, kad Lietuva 
taikintųsi su Lenkija tik graži
nant Lietuvai Vilnių. Po savo 
trumpos kalbos jis pateikė dvi 
rezoliucijas, kurios kaip vienu 
balsu liko susirinkimo priimtos. 
Viena rezoliucijų nutarta pa
siųsti Lietuvos diktatoriams, o 
antrą, anglų kalboje, nutarta 
pasiųsti Tautų Lygos sekreto
riui į Genevą.

Keikia pagirti adv. N. Rasr 
tenį, kuris pateikė šias rezo
liucijas ir išgelbėjo susirinki
mą nuo fašistiškų pinklių.

Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas, ir publika atidžiai 
klausėsi. Tas reiškia, kad 
žmonės pradeda įdomautis Lie
tuvos nelaimingu likimu.

— Artojo Sūnūs.
REZOLIUCIJA

Masiniame susirinkime, daly
vaujant atstovams 20,000 Ma
ry land Valstijos Lietuvių, vien
balsiai priimta sekanti rezo
liucija:

I
Mes, Lietuvos sūrius ir duk

ters, daug prisidėję moraliai ir 
materialiai atgavime Lietuvos 
Nepriklausomybės ir steigime 
demokratinės valdžios Lietuvo
je, matydami šiandieninį Lie
tuvos liaudies nepasiganėdini- 
mą vidujine Lietuvos politika:

Reiškiame, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia darytų grei
tus žinksnius patenkinimui 
krašto liaudies noro ir vestų 
šalį prie sukūrimo demokrati
nės valdžios.

II
Mes trokštame, kad Lietuva 

galėtų taikoj sugyventi su vi
su pasauliu; bet mes esame

priešingi negarbingai lenkų 
siūlomai taikai, kame jie nori 
Želigowskio užgrobtą musų 
Vilnių sau pasilikti; todėl mes

Reiškiame, kad tiktai tada* 
Lietuva eitų į taiką su Lenki
ja, kai ji atiduos Lietuvai se
ną Lietuvos sostinę—Vilnių!

P. E. Lazauskas, pirm. 
Antanas Kilkis, rast.

RESOLUTION ’

Secretary Genčral 
League of Nations 
Geneva, Switzerland.

AT A MASS-MEETING, held 
on January third, in the year 
one thousand nine hundred and I 
twenty-eight, i n the City of 
Baltimore, on behalf of 20.000 
American Lithuanians of the 
State of Maryland, the follovv- 
ing resolution was unanimous- 
ly adopted:

WHEREAS, Poland, through 
its general Zeligowski, wrong- 
fully invated and occupied the 
ancient Capitol of Lithuania 
Vilna and the surrounding 
territory, which is a part of 
Lithuania;

VVHEREAS, the Polish Go
vernment since the time of 
occupation of said part of 
Lithuania has elosed therein 
Lithuanian schools, exiled 
Lithuanian teachers, impris- 
oned Lithuanian priests, op- 
pressed Lithuanian people, and 
continues the šame unjust and 
inhuman means and activities 
with inereasing severity;

W HEHEAS, the League of 
Nations was established to en- 
force the International law and 
justice and to uphold the Peace 
of the World; and

WI1EREAS,'the said League 
at its lašt session has decided 
to sent a special commission 
to investigate thcw present 
conditions of Vilna territory:

WE HEREBYj REQUiEST 
the League of Nations to 
instruct said special commissi
on, not only to investigate the 
present conditions of Vilna 
territory, būt also to study the 
history thereof, wliich wilj 
disclose true facts that Vilna 
territory by all human and 
divine rights is a * part of 
Lithuania, justly therėto be- 
longs, and that it should and 
by right ought to be retumed 
to Lithuania, which will help 
to insure the peace between 
European nations and gopd 
will among the. pcoples of the 
vvorld.

P. E. Lazauskas. Chairman
Antanas Kilk'is, Secretary.

Racine, Wis. '
Darbdaviai davė darbininkams 

dovanų Kalėdoms.

Nash automobilių išdirbystės 
kompanija davė kiekvienam 
ten dirbančiam darbininkui Ka
lėdų dovanų po $10. Išdalino 
virš $100,000.

Kita kompanija, Johnson & 
Son, kuri išdirba maliavą var
tojamą viduj maliavoti ir var- 
nišį, abelnai paėmus kiekvienam 
darbininkui davė bonusų 30 
nuoš. pagal visų metų uždarbį. 
Kaip kurie, darbininkai gavo 
po keletą šimtų dolerių. Ta 
kompanija kasmet tokias do
vanas teikia. šiemet išdalino

Kaip Prašalinti 
KOSULĮ

Del greito# pagelbos 
nuo pavojingo kosu
lio. vartok Severa's 
C'ough Kaišam. Jos 
pruAalina ta įrituo
janti kutenimą. -Ma
lonios, absoliutiškai 
grynos. Jotui Htehllk 
Littlefielil, TexaH, ra 
Ao: ‘Malonėkit at
siunti ila keturis bu
telius Severa's Cough 
Halsamo. nes jų grei 
ta# efektas ir tikras 
pasekmes negalini a 
viršyti.” Pastovios 
nuo kosulio gyduo
lės per 48 melus. 
Jūsų vaistinėj, 2Sc. 
urba 60c.

Nuo krutinta ir gal- w F SEVERĄ CO. 
vos slogų vartok ”e- Cedar Kaplds. Iowa vrra’s < old Tablets

SEVERAS
CPUyn pulsam 

dovanomis $27,000. Darbinin
kai patenkinti ir džiaugiasi. 
Apart to, dėl darbininkų turi 
įrengus salę ir vakarais sporto 
ir muzikos lavina. Johnson A 
Soh Co.. galiu sakyt, tokias są
lygas darbininkams teikia, kaip 
kad kooperativė butų.

VVisconsin Electric Co. darbi
ninkams davė po $10 dovanų 
Kalėdoms ir vasaros laiku po 
dvi savaite kiekvienas darbi
ninkas gauna apmokamų ato
stogų.

Kitos kompanijos šykščiaus 
su darbininkais apseina — do
vanų nedalina ir nekaip už dir
bamą laiką apmoka.

Darbai, silpnai eina ir darbo 
begalima gauti. Visi laukia, 
kurie nedirba, kad po Naujų 
Metų pagerės darbai.

Iš lietuvių judėjimo.
Šventės praleistos, kaip Ka- 

ledps, taip ir‘Nauji Metai, pri
deramai. Būreliuose susispie
tę kaimynai vieni antrus vai
šinosi kaip kurie susėję gana 
rimtai gyvenimo reikalus svar
stė, pageidaudami, kad čionai 
lietuviai tėvai leistų savo vai
kučius į aukštesnį mokslą, jies 
mes iš visos kolonijos turime 
tik vieną letuvį, lankantį Wis- 
consino • universitetą — Savic
ką. Kitų tėvų vaikai eis eis į 
mokyklą, jau, rodos, panašu, 
kad tas ar ta užbaigs’ High 
School ir varys mokslą toliau, 
bet lyginai vasaros kaitros lair 
ke juodas debesėlis sausmetyje 
beeidamas padangėse ima ir 
nusisuka nuo laukiamo lietu
čio. Taip ir tie mus mokslei
viai, beeidami mokslą prieina 
prie pečdangties ir lieka užbur
tam gyvenimo rate; kiti taip 
sakant leidžia be tikslo gyve
nimą.

Kalėdų antrą dieną Petras 
Petrauskas, gyvenęs čion 13 
metų, mirė. Darbą turėjo mie- 
stavą — Išuodavo gatves. Pa
rėjo iš- darbo sveikas, tvirtas, 
— diktas buvo vyras. Kaip 
Kalėdose pasivalgo gerai, ir — 
užmigo. Palaidotas gruodžio 
29d., Kalvarijos kapinėse. Pa
liko nuliudimė tris sūnūs ir 
tris dukteris. į kapus velionį 
lydėjo didelis būrys lietuvių.

Naujų Metų laukiant Lietu
vos Brolių ir Seserų Draugystė 
turėjo suruošus šokių vakarėlį. 
Dalyvavę visi linksmai laukė 
naujų metų.

• SLA. 100 kuopa laikė metinį 
susi rj n k imą sausio 1 d., 2 v. 
p. p., 12th St. Hali. Susirinki
mas buvo draugiškas. Buvusi 
senoji valdyba įvesdinus nau- 
jąją linkėjo pasekmingai dar
buotis labui SLA. Nauja užė
mus savo lestus sveikino na
rius su Naujais Metais ir su
dėjo pažadus dėti visas pastan
gas išauginti stiprią 100 kuo
pą, taipjau išleisti atžalą, su
darant jaunuolių kuopą. Tu
rint gabų organizatorių, į;aip 
p. Stasį Mockų, nėra mažiau
sios abejonės, kad tas mus pa
geidaujamas tikslas bus atsiek
tas. Išrinkti keturi atstovai 
į SLA. 10-to apskričio metinį 
suvažiavimą, kuris įvyks sau
sio 15 d., 9 vai. ryto, Polonia 
Hali, Milwaukee, Wis.

Lietuvos Brolių ir Seserų Dr- 
stė ruošia sausio 14 d., Turners 
Hali, maskaradų balių.

—M. Kasparaitis.

OLD GOLD
JUOKAL į

“Jus negalit surasti tarnaites ku- 
ri butu teisinga. Ta, kurią įųs re
komendavote, ką tik apleido ir išsi
nešė 9 rankšluoščius.u

“Kokios rųšies jie buvo?”
“Jie buvo Pullman car rankšluoš- 

čiai. kuriuos buvau parsivežęs iš sa
vo keliončs.” — Wall Street Journal.

“Tėvai, duok man kiek pinigų dėl 
vakarinės dresėsl”

“O kur yra ta kurią pirmiau tu
rėjai?’ »

“Kandys suėdė ją!”

Kostumeris — “Ach! jūsų stoi
kas, kaip oras šį vakarą, bučeriau, 
biskj kietas.”

Bučeris — “Gal būt? Beje, jūsų 
account irgi kaip oras — nepasto
vus.” — Progresive Grocer.

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi?’

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko
Bando atsimesti nuo angliaka

sių unijos

PORTAGĘ, PA. — Miller 
Shaft kasykla, kuri priklauso 
Swanson and Cewder Coal Co.,< 
kuri iki šiok dirbo Jacksonville 
sutarties pamatais, mokėdama 
Jacksonville sutarties nustaty
tas algas, gruodžio 29 d. pa
skelbė angliakasiams, kad nuo 
tos dienos daugiau nemokėsian
ti Jacksonville sutarties nusta
tytų algų angliakasiams ir dirb
sianti taip kaip ir kitos kom
panijos — “open shop” siste
ma, daugiau nebepripažystant 
angliakasių unijos U. M. W- 
of A.

Kaip ir kitos Portage apie- 
linkės anglių kompanijos sten
giasi sulaužyti angliakasių 
streiką ir panaikinti uniją, taip 
dabar darys ir Slwanson kom
panija. Tiesa, . los ' kompanijos 
Miller kasykla dirbo tik po ke
lias dienas i pėdę, arba po 6 
ar 8 dienas j mėnesį, bet vis
gi skaitėsi, kad nors viena 
Portage apielinkes kasykla lai
kosi Jacksonville sutarties.

Su sausio 3 d. kai kurios 
Portage apielinkes anglių kom
panijos rengiasi pradėti darbą 
be U. M. W. of A. unijos. Mat 
anglių baronai mato, kai ku
rie vietos angliakasiai yra la
bai pavargę nuo ilgos kovos ir 
ilgos bedarbes, kuri buvo dar 
prieš streiko pradžią, tad ma
no, kad dabar bus lengva pri- 
simedžioti streiklaužių. Bet an
gliakasiai, nors ir pavargę nuo 
ilgos kovos, vienok yra pasiry
žę laikytis savo unijos ir nei
ti dirbti skebinėmis “open 
shop” sąlygomis. Anglių kom
panijos turi agentų ir iš vieti
nių angliakasių, kurie silpnes
nius dvasioje angliakasius kal
bina gryšti j darbą be unijos, 
1917 m. Philadelphijos sutar
ties nustatytomis algomis. 
Streiklaužių organizavimas dau
giausia pasižymi ku kluxai (Ku 
Klux Klan), kurie yra akli ka
pitalistinės sistemos rėmėjai.

Bet didžiuma angliakasių yra 
priešingi gryžimųi į darbą be 
unijos sąlygų jr ; todėl ketina 
tęsti kovą ir ant toliaus.

— Pasaulio Vergas.

Sudegė streiklaužių barakai

NAUT-Y-GL0, PA. — Sau
sio 3 d., kaip 3 vai. ryto už
sidegė streiklaužių^ barakai — 
burdingauzė, priklausanti 
Springfield Coal Corp. Tuo lai
ku burdinauzėj miegojo 50 
streiklaužių, iš kurių vienas, 
Wm. DeMine, 27 m., apdegė ir 
tapo nugabentas į Johnstoiwn

Rugštumai Viduriuose I ' *
“Phillips Milk of Magaeflia”

Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir prašar 
liną visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

ligoninę. Wm. DeMine paėjo 
iš West Nevvton, Pa.

Streiklaužių barakai buvo 
pastatyti netoli kasyklos tipelio 
trobesių —. tik 125 pėdų at
stume, tad ir kasyklos trobe
siai buvo pavojuje nuo gaisro. 
Tečiaus iš streiklaužių susida
rė ugniagesių komanda ir ka
syklos troliesius išgelbėjo nuo 
ugnies.

Gaisrui prasidėjus streiklau
žiai turėjo bėgti iš lovų pus
nuogiai, hors šaltis lauke bu
vo 8 laipsniai žemiau zero.

— Pasaulio Vergas.

Nelaimes kasyklose 
mažėja

’ Nelaimingi atsitikimai Suv. 
Valstijų anglių kasyklose spa
lio mėnesy buvo priežastimi 
177 mirčių, lai yra 39 ma
žiau už pereitų metų nelai
mingus atsitikimus,' sako ra
portas Suv. Valstijų Kasyklų 
Biuro. 40 mirčių atsitiko Penn
sylvanijos kasyklose ir 137 ki
tų valstijų kasyklose.

Per spalio mėnesį, 44,000,- 
000 tonų minkštųjų anglių ir 
7,40-1,000 tonų kietųjų anglių 
produkuota.. Mirčių rata dėl 

mėnesio buvo 3.11 nuošimčiai 
už w kiekvienų milioną tonų 
minkštųjų anglių kasyklose ir 
5,40 nuošimčiai kietųjų ang
lių kasyklose. Pereitais metais 
buvo 3.34 nuošimčiai už kiek
vieną' milioną tonų minkštųjų 
anglių kasyklose ir 4.9G nuo
šimčiai kietųjų anglių kasyk
lose.

130 La Šalie St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentu *

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksinė proga lietuviams vyrams ir moterims 

gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kur} Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia į šitų kontesto darbų 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų” la
bui ir sau už įdėtų darbų kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, ra- 
diolais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis j Lie- 
tuvų ir atgal, r gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigai^.

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

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

BLANKA

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III. ' ’
GERU. KONTESTO VEDĖJAS:

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

Mano Vardas, Pavarde .....................................-...................................

GatvC .............................................................................................................

Miestas . Valstija

Telefonas
i

Surinkti Kasyklų Biuro re
kordai per metus iki pabaigos 
spalio mėnesio parodo 1,825 

mirtis, iškasta 505,041,000 to
nų anglies arba mirties rata 
3.61 nuošimčiai kiekvienam 
milionui tonų. Pereitais me
tais, tam pačiam laikui, bu
vo 2,037 mirtys, iškasta 526,- 
536,000 tonų anglies.

Kityais žodžiais, .1927 metų 
pirmu dešimts menesių, rata 
yra pagerėjimas 7 nuošim
čių.

Ašluonios “didelės” nelai
mės 1927 meluose atėmė 155 
gyvastis, palyginus su 1926 
metų 14 “didelių” nelaimių, 
kurios atėmė 306 gyvastis.

(FLIS).

UŽTIKRINA SAUGUMį 
“BAYER ASPIRIN”

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

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

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

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

— yra tinkama
' kaina mokėti 

už gerą
.. dantų 

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

LISTERINE 
TNROAT 
TABLETS

I—hm Pharmaca! Co., Saint Luub, U. S. A.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba 4el 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- 
vargusiems 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 atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
Šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL TUSU EVEIKATOS

MOKYKLOS NURS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukttMBls mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi dmtrik- 
to nuifaė pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių <Jel merginų sveikatos, rei
kia telaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itinimnn ir dieta turi būt var
tojama. Nsant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia' sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.”

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
vieną moteris prtvUjb tuHti 
buteli namie.
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paėmusi viršų smetonininkų srovė. Visuomenėje prita
rimo diktatūrai šiandie gal būt yra mažiau negu per 
visą “naująją erą”.

Bet diktatoriai niekuomet nesiskaito su visuomenės 
norais. Kol ginkluota pajėga yra jų rankose, tol jie ne
paiso. Krašto gerovė jiems tiek rupi, kaip .tam francuzų 
karaliui, kuris pasakė: “Po musų kad ir bus tvanas!”

Valdžia, neturinti atramos visuomenėje, yra “stip
riausia” r— iki susmunka.

Skaitytojų Balsai
[Ui t irę i kitas ilame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako} *

Bereikalingas atsa 
kymas

111. — Telefonai: Rooeevelt 86*

18.(0

JUetuvon ir kitur ui

Metami___ ______ ___

us

JH

SENSACINGI GANDAI APIE LENINĄ * •

Francijos gyventojų 
skaičius. — Kiš

kių pramonė

galvoj tų faktų, 
miestai yra gan

Tatai, žinoma,

Lietuvos spaudoje pranešama, kad Paryžiaus laik
raštis “Revue de Paris” įdėjęs sensacingą straipsnį, ku
riame įrodinėjama, kad Leninas buvęs caro “ochrankos” 
(žvalgybos) agentas ir “informavęs” ją apie Rusijos 
socialdemokratų veikimą. Francijos spauda dabar ne
kantriai laukianti, ką į tai atsakysią Rusijos bolševikai.

Mes* nematėme, ką tuo klausimu rašo “Revue de 
Paris”, ir mums nesinori tikėti, kad jo iškeltieji * įtari
mai prieš Leniną butų teisingi. Bet kad tarpe artimų 
Lenino draugų ir bendradarbių buvo šnipų ir provoka
torių, tai tikras faktas.

Vienas labiausia pagarsėjusiųjų “leninistų” prieš
karinėje Rusijoje buvo Malinovski, išrinktas atstovu 
nuo “darbininkų kurijos” (mat, darbininkai balsuodavo 
atskirai) į ketvirtąją Durną. Visi darbininkų atstovai 
Durnoje buvo socialdemokratai, bet Malinovskis suskal
dė juos, atplėšdamas nuo socialdemokratų frakcijos 
bolševikišką mažumą, susidedančią iš 5 žmonių. Tas jo 
pragaištingas pastangas uoliai rėmė bolševikų spauda ( 
ir bolševikų centras, kurio priešakyje stovėjo, žinoma, mų skaičius yra 60,009 Jides- 
Leninas. y imliai

Vėliaus Malinovskis buvo numaskuotas, kaipo caro

kad šukavimai apie 
nykimą neturi jokio 
Tačiau reikia turė

tų faktų, jog pasku-

1921 m. Franci  ja turėjo 39,- 
209,766 gyventojus, o 1926 m. 
gyventojų skaičius pašoko iki 
40,743,851. Vadinasi, bėgiu 
penkių metų priaugo 1,534,085 
žmones.

Atrodo, 
francuzų 
pagrindo, 
ti galvoj
tiniais keleriais metais į Fran- 
ciją atvyko labai daug atei
vių. Ačiū tam, ir gyventojų 
skaičius žymiai padidėjo. Ap
skaičiuojama, kad iš 
žmonių 957,176 yra 
Reiškia, kad “gryno 
francuzų prieauglis 
tik 576,909.

Statistines duomenys rodo, 
kas metai Francijoj gim- 
vidutiniškai imant, 762,- 
vaikų. Tuo budu gimi-

1,534,085 
atėiviai. 
kraujo” 
lyginasi

taipgi turėti 
jog francuzų 
nesanitariški. 
didina mirtingumų skaičių.

Vienok pastaruoju laiku 
francuzai pradėjo labiau dė
mesio kreipti į sanitariškumą. 
Ypač jie susirūpino vaikų mir
tingumu. Toj srity j jau daug 
kas tapo nuveikta. Sakysime, 
1913 m, Francijoj mirė 90,154 
vaikai nesulaukę vienų metų 
amžiaus; 1925 m. tokio am
žiaus vaikų mirė tik 64,280. 
Tuo pačiu laiku gerinama ir 
suaugusių gyvenimo sąlygos; 
gerinama toj prasmėj, kad 
miestai ir kaimai bandoma pa
daryti labiau sanitariški. O 
kuomet mirtingumų skaičius 
sumažės, tųsyk profesionališ
ki moralistai nebeturės 

gos rėkauti apie 
tos išsigimimu.

* *
francuzų

pro-
tau-

*
jo« 
sta, 

j 000

uis, negu mirimų skaičius.
gyventojų prieauglis

valdžios slaptosios policijos agentas. Durnoje kilo dide- Francijoj butų visai nežymus, 
lis triukšmas. Net liberalinės buržuazijos atstovai labai 
pasipiktino, kad valdžia siunčia i parlamentą žmonių vedybų skaičiaus, u 
atstovais’ persirengusius savo provokatorius! Gi patsskaičius nuo to, kiek yra jau- 
Malinovskis dingo ir, kaip vėliaus buvo girdėt, išdūmė nų žmonių, 
į užsienį.

, Tokiais “bendradarbiais”, kaip Malinovskis, Lėni- t>ius sumažėjo per pusę, 
nas nesišlykštėdavo, nes jam būdavo vistiek, kas jj re- ei .. - _
mia, bet tik padeda jam siekti savo tikslų. Karo metu laūkč’žuvo'u64,000

iicsiui v veju rkiciptift | vuMciijuo nai/jcnu vcvx-| T11Ų.

prašyti leidimo keliauti per Vokietiją Rusijon,! -Kuro pasėkos turės pasi
reikšti tarp 1935 ir 1940 mo

jeigu ne imigracija. Vienok 
gimimų skaičius priklauso nuo 

l o vedybų

Laike karo giminių skai- 
, Tai 

reiškia, jog Francija neteko 
apie 1,700,000 vaikų. . Be to,

Leninas nesidrovėjo kreiptis į Vokietijos kaizerio vai-j 
džią ir į 
kur tuomet jau buvo prasidėjus revoliucija. Ir kaizerio 
valdžia tą jo prašymą išpildė — davė jam net specialj Jb kuomet vedybinio amžiaus 
vagoną ir atvežė ji ir jo štabą nuo Šveicarijos sienų iki 
Rusijos sienų.

Leninas buvo be jokių moralių principų žmogus, 
bet kad jisai butų parsidavęs caro žvalgybai, tai visgi 
išrodo perdaug.

valstijose

paversti ant

goję arba specialėse kliasūse 
viešose mokyklose. Juos gali
ma įtekmingai 
gero ar blogo; visuomenė tu
rėtų, dėl savęs ir dėl to vai
ko, žiūrėti, kad įtekmė yra ge
ra.

Kitose atsitikimuose prasi
žengimo priežastis galimu ra
sti vaiko namuose. Keturias 
dešimt nuošimčių iš dešimt 
tūkstančių vaikų septyniuose 
jaunuomenes teismuose, kaip 
praneša Vaikų Biuras, buvo 
vaikai iš suirusių šeimynų, ku
riose mirtis, apleidimas, ar tė
vų persiskyrimas buvo prie-' 
žastimi. Vaikai turėjo nuken
tėti. Nelaimingi, apleisti, kar
tais kenčiantys badą, jie yra 
pavojingai vedami prie ištvir
kimo bedugnės. Daugumai tų 
vaikų daug pagelbėtų “moti
noms pensijos”, leidžiančios 
motinai pataikyti namus, ne
atsižvelgiant į tai, kad namų 
galvos ir nėra.

Nesant užtektinai supratimo 
ir simpatijos namuose padaro 
užsispyrėlį vaiką, kuris jau
čiasi vienų vienas pasauly ir, 
it koks mažas piratų laivelis, 
prasižengia prieš visuomenes 
nustatytas taisykles. Keistas 
ir nesutinkantis elgesys na
muose, priklausantis ant ūpo 
tėvo ir motinos, atsimuša ant 
susiraukusio ir nesuvaldomo 
vaiko, kuris nesupranta disci
plinos nei negerbia įstatymų. 
Meluojantis vaikas dažnai imi
tuoja moęalus, kuriuos jis ma
to praktikuojamus, greičiau 
negu tuos, kuriuos jam moki
na. Vaikas kuris vagia, daro 
tai dėlto, kad jo tėvai yra la
bai žemų principų, arba dėl
to, kad tai jam priduoda įvai
rumo, ar dėlto kad tai daro 
kiti, o gal ir dėlto, kad ne
turi ko valgyti. Visuose atsi
tikimuose jaunuomenės teis
mo darbas yra studijuoti šei
myną, namus ir mokyklą, pa
gelbėti tėvams ir mokytojams 
suprasti vaiką, ir parūpinti ko
kią- nors išeitį energijoms, ku
rios plaukia pražūtingomis srio- 
vėmis. Išmintis, kantrybe ir 
meilė yra daug geresni įran
kiai kovojimui, negu lazda.

d.16
Zabu-

kurį parašė-atsakė J.

“Nauj ienose” gruodžio 
tilpo “Atsakymas V. J. 
lioniui,

Kadangi nieko neklausiau 
pas J. J. J., o jis duoda man 
atsakymų, tai tas atsakymas 
visai ne vietoj, nes aš niekada 
apie J. J. J. nesu raišas.

Pirmiausia J. J. J. pasigiria, 
kad jis skaitė “garsiųjų pasau
lio kritikų” raštus ir pasako, 
jog “kitaip kritikuoja Zabulio
nis,” negu tie garsus kritikai. 
Jeigu J. J. J. • skaitė garsių 
kritikų raštus, tai nesuprato, o 
jei butų supratęs, tai butų da- 
siprotėjęs, kad atsakyt V. J. 
Zabulioniui negalima if nelo
giška, kuomet pastarasis apie 
J. J. J. nekalbėjo ir nerašė. Bet 
jis man tiesioginiai duoda “pa
mokslų” ir puola į glėbį asme
niškai. Kuomet taip puola, 
tai reik pasakyt, jog J. J. J. 
yra nekoks politikas ir tuomi 
pat prastas “kritikas.”

Argi butų logiška kritika, 
'jei aš bile kuriam iš skaityto
jų duočiau atsakymų, kuomet 
manęs neklausia? Bet J. J. 
J. taip pasielgi. Tai viena. 
Antra. Jeigu į paduotų klau
simą kalbėsiu nekliudydamas -į 
nešėjo vardo, o įnešėjas. negi
na savo įnešimą, bet puola as
meniškai, tai argi bus logiška? 
Gi J. J. J. kaip tik ir analizuo
ja Zabulionio gabumus. Svei
kai protaujantis žmogus neda
ro išvadų 'dar ir tada, jeigu 
vienoj vietoj pasitaiko' prasta 
kritika ir nesako, kad visada 
prastas kritikas. Kritikai pir
miausia kalba apie dalyką, ku
ris guli ant stalo, nekliudo kas 
kiek gabus; taipgi nesigiria 
kiek jie skaitė ir ką skaitė.

Toliau J. J. J. pasako: “Jis 
vienu žodžiu pasakė, kad mano 
išradymas kvailas.” Bet ne
pasako apie ką eina kalba. Tik 
perskaitęs apie puskapį *eilučių 
gali suprasti apie ką J. J. J. 
kalba ir už ką ant Zabulionio 
užsipuola. Dėlto aš ir vadinu 
jį prastu kritiku. Jis nori, 
kad aš buč pavadinęs lietuviš
ko alfabeto-abecėlės “Pataisy
mą” ne vienu žodžiu “kvailas,” 
bet'daugeliu žodžių. Mano su
pratimu, vienas atsako už de
šimtį.

Toliau J. J. J. sako, kad “įve
dimas 'lotynų abėcėlės priklau
so musų kalbininkams.” Abė
cėlės įvedimas tokios, kokią 
perša J. J. J. priklausys ne 
nuo kalbininkų, bet kaip jį 
bus naudinga. Kalbininkai su 
abėcėle nieko neturi. Kalbi
ninkams priklauso tik žodžių 
išradimas.

Eikime prie to dalyko, dėl 
kurio J. J. J. užsipildo ant 
Zabulionio.

“žiežirbose”
išradimą pavadinau 
ir 
mas 
mą.

gyve- 
paties 
ir še- 
labai

centai uždėjimui gal ima tiek 
laiko, kiek raidės parašymas. 
Bet apatiniai, tai kur kas ma
žiau. Gi juodylo sunaudoja 
akcentai per, pus mažiau, negu 
raidės. . O J. J. J. proponuo- 
jama į akcentuotų raidžių vie
tą: f, h, q, kurios nemažiau 
juodylo ima kaip ž, š, č. Juo
dytas ne tiek svarbu, kiek svar
bu taiko eikvojimas ir vietos. 
Taigi J. J. J. visai bereikalo 
tą išradymą parodė. Ir jeigu 
būt pirma supratęs tą, ką da
bar pasako, kad “spaustuvės 
raidžių rinkėjas dirbtų dvigu
bai ir vietos užimtų dvigubai, 
bet rašėjas su plunksna dirbtų 
tiek pat,” tai būt pamatęs, jog 
jokio pagerinimo nėra.

Kitoj vietoje J. J. J. sako: 
“Nesvarbu, kad įvedus ’uu,’ 
‘aa’ ir W užims dvigubai vie
tos ir raidžių rinkėjui bei ra
šomos mažinėlčs raštininkui 
bus dvigubai darbo, bet svar
bu, kad bus tiksliai pažymėti 
lygus garsai, kas vartojama 
daugely kalbų.”

Vadinasi, niekas nesvarbu, 
svarbu tik tas, kad J. 
išradimas bus vykdomas 
niman. Ir šitoj vietoj 
J. J. J. pasakymas “Kar 
toniškai, bile kitoniškai,”
pritinka jam pačiam, nes jam 
niekas nesvarbu, “bile kitoniš
kai.”

J. J. J. labai užsigavęs, kam 
pakišau numerius. Girdi, 
stos pasiūlymas vietoje 
‘ž’ (mano siūlomos ‘f’) 
numerį “2” yra logišku

Taip, logiškas pašiepi
mas buvo, ir dabar tą pat sa
kau: kuomet J. J. J. padaro tą 
patį garsą iš raidės “f,” kaip 
iš “ž,” tai galima padaryt tas 
pat garsas ir iš “2.” O dar 
(daugiau galima pasijuokt iš 
to išradimo, štai kur tas juo
kas gludi:

J J. J. proponuoja vietoj “į” 
‘(y” ir tą pačią “y” į vietą “i,” 
girdi “įvedus vieną ‘y’ spaustu
vės raidžių rinkėjas nebus ap
sunkintas...” Nejaugi J. J. J. 
supranta^ kad raidžių rinkėjas 
vienu kartu kelia tris 
į, i ir y? Jeigu J. J. 
apsieiti su viena “y,” 
pati “y” gali pavaduot 
“j,” tai raidžių rinkėjams bus 
dar “lengviau.” Matyt, J. J. 
J. neturi supratimo apie rai
džių statymą ir pamiršta, kad 
tiek pat raidė turi būt vietoj, 
nepaisant, kokia: “i” ar “y” 
arba “į.”

J. J. J. “sukritikavęs” mane, 
sako:

“Well, tamsta Zabuljoni, aš 
manau, kad juokiasi tas, kuris 
juokiasi paskutinis.”

Taigi, aš ir pasijuokiu, kai
po paskutinis.

—V. J. Zabulionis.

“Tam- 
radės 
įvesti 

absur-
du.”

Pietvakarinėse 
nuojama sukurti kiškių 
monę. Tas planas 
prie di4elės šaldyklos įsteigi
mo, kur butų galima kiškiai 
laikyti. Maža to, prie šaldyk
los turėtų būti dirbtuvė, kur 
butų kiškių kailiai išdirbinė- 
jami. Riebalai, kurie randasi 
apie kiškio jaknas, butų var
tojami visokių kosmetiškų te
palų gaminimui.

Apskaičiuojama, kad (vlien 
tik vakarinėj Kansas valstijos 
dalyj randasi apie 10,000,000 
kiškių. Jie yra naikinami be 
pasigailėjimo, kad apsaugojus 
nuo jų javus. Žiejnos metu 
daug vagonų kiškių išvežama 
iš Kansas j kitas valstijas.

Apskaitoma, kad per me
tus kiekvienas kiškis’ padaro 
nuostolių už $1.04. Vakaruo
se kartais kiškių atsikanda 
tiek daug, jog visi gyvento
jai daro ant jų ablavas. To
kiuose atsitikimuose paprastai 
išnaikinama tūkstančiai kiš
kių. Kadangi nėra tinkamos 
vietos, kur kiškius parduoti, 
tai fermeriai iš jų nedaug pel
no, telūri. Jeigu, sakysime, už 
nušautų kiškį butų galima 
gauti $1.00, tai farmerių nuo
stoliai žymiai sumažėtų. Mat, 
kaip jau buvo minėta, kiek
vienas kiškis per metus pa
daro nuostolių už $1.04. O 
jeigu už jj butų galima gauti 
$1.00, tai nuostoliai sumažėtų 
iki 4 centų. To, manoma, bus 
galima atsiekti tik įsteigus at
atinkamų šaldyklų.

Vienok, bendrai imant, “kiš
kių pramone” fermeriams ne
apsimoka. Tatai patyrė Aus
tralija ir Naujoji Zelandija, 
kur kiškiai buvo iš Europos 
importuoti. Laikui bėgant jų 
ten tiek daug atsirado, jog 
sudarė rimto pavojaus javams. 
Kas metai kiškių ten yra iš
šaudoma devynios galybės. Jų 
mėsa yra eksportuojama j 
įvairias pasaulio dalis. Bet ka
dangi per metus kiškis pada
ro daugiau žalos, negu jis 
pats yra /vertas, tai jo augi
nimas nėra pelningas.

pra- 
susiveda

raides: 
J. gali 
tai ta 
dar ir

Lietuvis Kontraktoriusžmonių skaičius sumažės per 
pusę. Sumažėjus vedyboms, ži
noma, sumažės ir gimimų 
skaičius. Spėjama, kad per 
tuos' penkerius metus francu
zai neteks apie 1,500,000 žmo
nių. Tas nedateklius pasida
rys iš to, kad mirtingumas vir
šys gimimų skaičių.

Tautų Sąjungos ekonominis 
skyrius apskaičiuoja, jog 1931 
m. F r uncija, turgs 28,078,000 
darbui tinkančių žmonių (tarp 
15 ir 70 metų), o 1941 m. 
tas skaičius nupuls iki 27,- 
583,000. Tą spragą, žinoma, 
turės užpildyti ateiviai.

Paprastai manoma, kad 
Francijoj gimimų skaičius yra 
labai žemas. Visokios rųšies 
moralistai tiesiog per akis 
luoja, kad francuzai eina 
išsigimimo todėl, kad jie 
nori 
tiesa. 
1924 
ant, 
vaikų, negu Švedijoj, Šveica
rijoj ir Anglijoj.

Gyventojų prieauglis Fran
cijoj yra labai lėtas todėl, kad 
ten mirtingumas yra labai 
aukštas. Pavyzdžiui, 1921 m. 
iš kiekvieno tūkstančio žmo
nių mirė 17.3, o 1925 m. net 
18.1. Tuo tarpu Amerikoj tūk
stančiui gyventojų tenka 11.9 
mirčių. Sakysime, 1925 m. 
Fiuncijoj mirė 708,919 žmo
nių, o Vokietijoj tik 744,306, 
nežiūrint į tai, kad Vokičtija 
turi pusantro karto daugiau 
gyvcntojij, negu Frui^ija.

Francijoj ypač daug miršta 
vyrų tarp 20 ir 45 metų am
žiaus, Tai vis karo pasėkos. 
Keikia žinoti, kad Francijos 
kareivių buvo sužeista apie 3,- 
700,000. Pats savaime supran
tama, jog daugelis tų karei
vių neteko sveikatos ir Jepg- 

kad Lietuvos armijos karininkuose šiuo tarpu yra vai pasiduoda ligoms. Reikia

LATVIJOS DEMOKRATIJA NENUGALĖTA

Suvedant tvlesai i 
elektros jiegą į i nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam 
pas j senas; duod 
ant lengvo ilmokij 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Phone Canal 2691

Al

partijoms veikiausia

referendumas, kurį, 
Latvijos tautininkai

Pereito gruodžio 13 dienų atsistatydino Latvijos 
demokratinis ministerivi kabinetas, kurio priešakyje 
stovėjo socialdemokratai. Nauja valdžia tečiaus dar 
nėra sudaryta, nes centro partijos ir žymi dalis tauti- 

. nių mažumų atsisako remti dešinįjį blokų. Paskiausios 
žinios sako, kad demokratinėms 
teksiu vėl grįžti valdžion.

Tuo tarpu Latvijoje pasibaigė 
einant konstitucija, buvo sumanę
tikslu panaikinti demokratinės valdžios pravestų seime 
pilietybės įstatymų. Referendumo rezultatai rodo, kad 
tautininkų sumanymas tapo atmestas, kas reiškia de
mokratijos laimėjimų. Už sumanymų buvo paduota nuo 
250,000 iki 300,000 balsų, kuomet referendumui pravesti 
reikėjo 560,000.

Fašizmui ir reakcijai Latvijoje, kaip matome, nesi
seka. Mat! Latvija turi didelių miestų ir pusėtinai išsi
vysčiusių pramonę, taigi ir gana stiprų industrinį prole
tariatų, kuris apgina demokratijų nuo fašistiškų pasi- 

. kėsinimų. - < < (

SMETON1NINKAI VĖL PASIŠIAUŠĖ ,

Po lapkričio 27 d. “audros”, kurios rezultate pulk. 
Petraitis, šumskis ir Katkus (Chodkevičius) išlėkė iš 
armijos, o krikščionių lyderis Bistras “ne savo noru” 
atsidūrė Genevoje, —- tautininkų vyriausybė jaučiasi 
vėl 
nes

to

galinga. Voldemaro ^Lietuvis”, kalbėdamas koaliei- 
valdžios sudarymo klausimu, sako;

“Su bet kuo vyriausybei derėtis tėra maža 
prasmės, juo labiau, kad ji po visų atmuštų atakų 
krašto viduje ir užsieny dabar yra žymiai sustiprė
jusi. Juk dabar tautinė vyriausybė yra taip sustip
rėjusi, kaip niekados.”
Tai yra niekas kita, kaip tik pažymėjimas to fak-

auklėti vaikų. Tai 
Faktas yra tas, 

m., proporcionaliai

ine- 
prie 
ne- 
ne- 

kad 
im-

Francijoj gimė daugiau

tą alfabetišką 
“kvailu” 

pasijuokiau, nurodyda- 
blogyibcs, netinkamu- 
Bet J. J. J. bando į- 

savo išradimą. Jis tvir- 
kad “spaustuvės raidžių

ihb

“Blogas” vaikas ar 
mergaitė

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENQSE 
Kopija^ 

tik 5 centai

tina, 
rinkėjai nebus apsunkinti, nes 
raidžių skaičius tas pat, bet 
rašėjui su plunksna tas raides 
rašant bus darbo per pus ma
žiau ir taupys juodyki, kadangi 
ant raidės ar po raide parašymas 
ženklelio, apytikriai, ima tiek 
laiką, kiek parašymas vienos 
raįdės, rašalo taip pat daugiau 
eikvojama.”

J. J. J. išvada jį patį-suplie
kė, į nesupratimo dulkes, nes 
jis salio, kad “ant raidės ar po 
raide parašymas ženklelio,v apy
tikriai, ima tiek pat taiko, 
parašymas vienos raidės,
leiskim, tegul bus taip, kaip 
J. J. J. kalba. ' Kuomet 
pat laiko ima ženklelio rašymas, 
kaip ir raidės, tai kokis čia pa
gerinimas? Ir kamgi vietojo 
vienos raidės rašyt dvi?

Tikrenybėje nėra taip, kaip 
r-, J. J, J. sako. Viršutimai ak-

Laikraščiai visur pilni ap- 
rašymų visokių kriminališkų 
prasižengimų, kriminalų ieško
jimų ir ilgai užsitęsusių ir 
brangių teismo bylų. Ar skai
tytojai kada nors pagalvojo 
kaip tos kriminalines karjeros 
prasideda ir ar negalima jas 
sustabdyti?
i Kaip yra su vaiku ar mer
gaite pirmą syk suareštuo
tais? Ar jis visiškai “blogas?” 
Ar jis turės tapti rytojaus 
kriminalistas? Pora metų at
gal atsakymas šiems klausi
mams butų buvęs “taip”, šian
dien jaunuomenės teismo ju
dėjimas yra visuomenes tikė
jimo liudininku, kad 
žengęs vaikas gali būti 
bėtas.

Vieton paženklinimo
ar mergaitės prieš visą teis
mą, kaipo blogą, ir tada už
dėjimo' jam bausmes, jaunuo
menės teisino teisėjas stengia
si surasti kodėl vaikas yra 
blogas ir panai kinti priežastis 
Vedančias prie to. Pavyzdžiui, 
tyrinėjimai parodo, kad dides
nė dalis visų vaikų atvestų 
prieš jaunuomenės teismus yra 
protiniai silpni. Tokie vaikai 
reikalauja specialūs priežiūros 
ir mokinimo tam tikrojo jslai-

Mes Mokam Cash

$68.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai i Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State 
Ttank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III. Prieš City Hali. 
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedčl. ir ketverge iki 8 vak.

GYVENIMAS

kiek
Da-

tiek

prasi-
išgel-

vaiko

Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Patogiausias
Laikas
t Užsisakyti 

GYVENIMĄ 
Pradžioj

Metu- Dabar

Prenumeratų metama $2
Pusei metu $1
Kopija ................................. ...... 29c
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland

V ei viena žvaigždė 
užgeso

Chicagos ir jos apielinkes 
lietuvių scenoje vėl 
.žvaigždė užgeso.

Chicagos ir Chicagos apie- 
Jinkės lietuviams žinomas ar
tistas, Jonas Sankunas, mirė 
Apskričio ligonbutyj 7 d. sau
sio, 6tą vai. ryto.

Jonas, 
yra
laiku, 1905-6 metais, ir atke
liavo Amerikon 1907 metais, 
kaipo politinis kankinys ir tuoj 
atkeliavęs prisidėjo prie L. S.

viena

būdamas Lietuvoj, 
nukentėjęs revoliucijos

Ir pradėjus statyti lietuvių 
sceną Chicagoj, Jonas Sanku- 
nas pirmas pasirodė lietuvių 
scenoj 
mais ir

su artistiškais gabu- 
talentu.
buvo pirmoji- ranka 

B r. Vargšo dereguo- 
lošimuose, ir kada su-

Jonas 
mirusio 
j amuose 
si t vet ė prie l-tos kp. L. S. S.
A. dramatiškas ratelis, tai

buvo to ratelio netik 
nariu, bet ir nenuil- 
artistu, ir jis tarp ra- 

scenoje savo gabu- 
vaidindavo svarbesnes 

kaipo Chicagos lietuvių 
žymiausia žvaigždė, 

kaipo scenos žvaigždė, 
savo sceniškais gabumais vi
sados tarnaudavo progresyvei 
ir darbininkiškai lietuvių vi
suomenei. Buvo jis paprastas 
darbininkas (siuvėjas). Visa
dos stojo už darbininkų kla
sės reikalus ir scenoj būda
mas jis ilgai tarnavo darbinin
kų klasei.

Jonas 
stipriu 
stane i u 
telicčių 
mais 
roles, 
scenos

Jis buvo labai ramaus ir ge
ro budo žmogus 
reikale, su mielu 

gelbėdavo

ir visada, 
noru pagral 
kitiems.

Bet Jono gyvenime, kas tai 
paslaptingo, ko niekas nežino
jo gal apart jo palies, .lo sie
loj buvo giliai uždarytas ko
kis tai vidujinis sielos skaus
mas, dėl kurio jis nepaisė sa
vęs nei savo sveikatos. Tas 
l>aslaptingas jo sielos skaus
mas bene 
apsivylimo 
gr, kurią 
per kelis

tik bus žaizda dėl 
meilėje, nes drau«- 
jis buvo mylėjąs 

metus, apsivedė su
kitu ir gali būti, kad jis, ap
viltas meilės, 
delko gyventi, 
ir paisyti 
to, kuone 
apsivylimo 
rė, ir jis 
priežasčių 
gyventi.

Viena, delko jis tšiek tiek 
jaute noro gyventi, tai 
Bet kadangi gyvenant 
ir iš scenos

dėti pastangas 
savęs. O prie 
pačiu meilėjetUO

laiku jo brolis mi
gai dėl tų dvieju 
jautėsi neturįs kam

scena, 
scenai 

negalint pragy
venti, buvo sunku, lai jis pa
vargo, tapo visai beturčiu ir 
užbaigė savo vargingo gyve
nimo dienas taip, kaip kad 
užbaigia daugelis proletarinių 
menininkų.

Jonas gimė 1<S89 melais, ir 
sulaukęs 39 metų amžiaus at
siskyrė nuo draugų ir pažį
stamų ant visados.

Lai būna lengva jam jo

Lietuviai Daktaraijauktą. Ir sekasi mums. Iki kad tai butų geras ir jiems 
I šiol iš 16 lošių tepralošėm vie- “Sauce for a Goose” ir “a Sauce 
|ną susikirtimą. Ir tas buvo for a Gander”. Pasiutinis atsi- 
pralošta pačioje pradžioje se- lanko pas Yonaitj, ir trumpu 
zono. Už sutvarkimą ir gavi- laiku įvyksta 
mą geresnių lošėjų priklauso “buržuaziškas” .
garbe Dr. Ignui Makarui, o ne perkrikštytas 
tiems, kuriuos 
nies” “piščikai”.

Ar tas “geradėjas”
“augintojas”—M. Bacevičius — negu tie “prakeikti buržujai” J 

lyra matęs bent vieną besbolo vykino.
lošimą? Jus paty^ žinote, kad 
tik visai nesenai besbolas ir 
baskctbolas pasidarė “košer”. 
O pirma tas jums buvo “bur
žujų išmislas” darbininkams 
mulkinti.

į Dabar jau per savo špaltas šių metų prieisime prie 400 na- 
' garsinate savo organizaciją, — rių. i
j “veikiančią” sporte. O kodėl jus Ir musų tavorščiąi gali ra- 
toki žiopli buvote, kad padavė- mus būti: jie nesulauks kriki- 
te pirmenybę tiems nekošer- mo Golden Star kliubo. Kliu- 
niems “menševikams”? Dabar bas, didžiuma kliubiečių yra 
prasidėjo “Young Worker’s nusistatę prisilaikyti konstitu- 
Club” ir užsiima nekošernu lo- cijos ir palaikyti jo siekį, o ne 
Šimu basketbolo ir rengiasi kraipyti į visas puses, kaip kad 
prie dar didesnio “chazer”, t. mažuma norėtų.
y. besbblo ateinančiam sezonui. Nors Pusžemaičiai ir Dzūkai 

i A. Yonaitis, tėvas-gimdyto- rašo, kad jie turi savo orgaiii- 
’jas Y. W. C.,— tas pats, apie zacijas ir kad kliubuose jie tik 
kurį “Vilnis” turėjo aprašymą, kliubų darbą tedirbą, bet pra- 
kad jam bolševikų pinigai ne- eitis parodė mums, kad ne taip 
santys košer (A. Yonaitis turi 
vaistynyčią); tas pats, kuris 
tą dieną, kada tilpo tas aprašy- 

Įmas, žadėjo padaryti košerną 
revoliuciją “Vilnies” abaze ir 
pradžiai praleido apie 15 nike
lių skambindamas į “Vilnį” 
(bet gal pritruko “amunicijos”, 
kad nieko tokio neįvyko); Yo- Golden Star vardas ir gerbūvis 

yra pirma visų kitų reikalų.
—Narys.

Golden Star
Paskutiniu laiku, po prieš- 

metinio susirinkimo Golden 
Star Kliubo, kada 1928 me
tams pirmininku kliubo išrinko 
draugą Grybą, rodos pragaras 
atsidarė. Subruzdo visi “J. P. 
K.” musų “Pusžemaičiai”, “Pil
ni žemaičiai”, “Dzūkai” ir dau
gelis kitų. Kas antra diena jie 
per “Vilnį” garbina, baugina, 
grasina draugą Grybą. Berei
kalingai reklamuoja Golden 
Star kliubą.

Bėda, mat, kam Kliubas iš
sirinko Grybą, kurio didžiuma 
norėjo, o ne komunistų persta
tytą kandidAtą — Pakaušį-Po- 
kansky. O tie jau “menševikai- 
fašistai”—jus esate kalti. Jus 
laikėte slaptus susirinkimus. 
Nedovanosimi šaukia visi vie
nu “choru”. Nors mes visi 
kaip vienas už Pakaušį, jis tik 
43 balsus tegavo. O balsuoto
jų buvo 166. Dabar, su draugu 
Grybu priešakyje, galas Gol-i 
den Star kliubui!

Ką?. M. Bacevičius per 3 
metus išaugino kliubą. Ką Ba
cevičius išaugino, tą Grybas su
naikins nepriimdamas skaity
mui visokių protesto rezoliuci
jų.

Bėda! Kliubas 
šaukia “‘Vilnies” 
Tas menkniekis—verkia P. J. K. 
Bet kad ir menkniekis, vistiek 
P. J. K. atsišaukia į savo drau
gus. Esą, “Draugai progresy
viai, negalime taip- lengvai pra
leisti. Tas nėra, menkniekis!” 
Na, ir suprask iš tų raštų, ko 
jie nori. Tur būt visiems tiems 
“pisateliams” — “dura v golo- 
vie”. |

Dabar aš manau, kad tą da- kituose parengimuose, išvažia- 
lyką galima aiškiau atpasako- vimuose.
ti, tai yra augimą Golden Star Tuo laiku “Vilnies” ^štabas 

rugsėjo 3 d. pastebėjo, kad Golden Star

“krikštynos”: 
besbolas . tapo 
j “darbininkiš- 

garbina “Vii- ką”. Pagimdo tuo pačiu laiku 
|“Young Worker’s Club.” Tas 

kliubo įvyksta metai su virš vėliau,

Niekas negali sulaikyti augi
mo Golden Star kliubo. 1927 
metaai davė mums su virš 70 
naujų narių. Šie metai duos, be 
abejonės, daugiau. Ir todėl 
galime tikėtis, kad iki pabaigai

1920 m

smunka!

naitis dabar “košer”. Už tą vi
suotiną griekų atleidimą jam, 
jis, Jonaitis, pirma likosi poe
tas, o paskui suorganizavo 
.“Vilnies” ir “Workerio” besbo- 
I lo jauktus. Su tais jauktais jis 
[dalyvavo “Vilnies” piknike bei

kliubo.
pradžia Golden Star kliubo au- klųibas turi gerą pasisekimą 
gimo. 
kliubas 
ir finansais. Tada dar M. Ba- 

vo kliut><> nariu.
Bacevičius ir kiti 
matydami Golden 

augimą, įstoja į

Ir nuo pirmos dienos sporte, gaudamas jaunų čiagi- 
auga kaip nariais, taip musių lietuvių. Nužiūrėjo,

Pokansky neiš- 
į pirmininkus, bet tie, 
per “Vilnį” yra šmeižiami 
menševikai, fašistai, ir 
perlais iš vilniškio žody-

EMILIJA VAREI KAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 8 dieną, 3:85 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukus 17 
Dietų amžiaus, gimus A. A. 
Emilija vasario 18, 1910, Chi
cago, III., paliko dideliame nu
liūdime tėvą Juozapą, seserį 
Adelę, broli Petrą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1423 
So. 48 Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 12 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
tą i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. E. Vareikaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvas, Sesuo, Brolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai Lietuves Akušeres

S. D. LAGHAVIGZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoja*
2314 W 23rd PI. 

Chilago, III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiaustai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Boosevelt 2515 - 2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. HUsted St.
Tel. Victory 4088

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) . 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723
yra. Jeigu vilkas miške gimė, 
tai ir į mišką žiuri; naminiu 
“paukščiu” jo neperdirbsi. Taip 
yra ir su musų verkenčiais 
“augintojais geradėjais”.

Bet kliubiečiai nepaiso: kaip 
jie vedė Golden Star kliubą pir
myn, taip ir ves, nes jiems

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas .

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Teky Boulevard 1310

Vak: Nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergį.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

piet

FRANCIŠKUS GALINSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 9 dieną, 6:45 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 42 m. 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Tauragės apskr., Kvedainių 
»a.x*paliko r dideliame nuliū
dimų moterį Rozaliją., sūnų Al- 
bertą, 3 dukteris, Bronice, Ju
zefą ir Prancišką. Kūnas pa
šarvotas. randasi 958 W. 36 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 12'dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi'A. A. F. Galinskio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ladotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Moteris, Vaikai ir (Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
I NAUJIENŲ SPULKĄ

20 serija prasideda nuo 
sausio pirmos, 1928 metų. 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateičia, turėtų prisira
šyti prie Naujienų spulkos.

Atdara dienomis ir vaka
rais * *

1739 S. Halsted St., Chicago.

kapo žemelė!
— Jo Draugas.

Klaidos pataisymas

Ir tas pats 
“tavorščiai”, 
Star kliubo 
kliubą.

Kad daugiau gavus jaunimo 
kliubo nariais, pakeičiamas 
konstitucijos paragrafas, lie
čiąs narių amžių. Vietoj 18 
metų, pakeičiama taip, kad 16 
metų gali rašytis į kliubą. O 
kad patraukus čia gimusį jau
nimą, įvedama sporto skyrius. 
Visupirma organizuojama Base 
bąli. Organizavimo darbas pa
vedama komisijai iš '3 narių: 
J. Buiko, Karolis Požėla ir L. 
Mingela.

O kas tą klausimą priėmimo 
nuo 16 metų ir įstojimo sporto 
skyriaus visupirma proponavo 
kliubui? Ne M. Bacevičius ir 
ne tie, kurie apgailestauja, kad 
Pakaušio bei 
rinko 
kurie 
kaipo 
kitais 
no.

Nuo įvedimo sporto skyriaus,! 
pagąrsinimo, kad Golden Star 
organizuoja Base Bali jauktą, 
pradeda rašytis čia gimęs jau
nimas. No buvo to susirinkimo, 
kad negautumem 10 bei dau
giau naujų kandidatų. 9 iš 10 
naujų narių vis iki 20 metų se
numo. Nors sporto komisija 
dėjo pastangas, kad sudarius 
lietuvių besbolo lošėjų lygą ir 
tuo tikslu kreipėsi į kitus kliu- 
bus, kaip tai, Evening Star,

“Naujienų” No. 4-me, sausio VVhite Star, Moming Star, Red 
6 dienos laidoje, mano korės-'Bose, Brighton Park, Amity ir 
pondencijoje apie Simano Dau- White Clover (viršminėti kliu- 
kanto budavojimo ir paskolos bai, kaip ir Goldąn Star, yra 
bendrovės (spulkos) susirinki-! nariais Federacijos Lietuvių 
mą įsiskverbė stambi klaida. Ko- Kliubų Chicago), bet lygos ne- 
res|)ondencijoje pasakyta tarpe įvykdinom. Tada Golden Star 
kita ko, kad bendrovės turtas gegužės 5, 1927 m., aktualiai 
paaugo $38,000, kuomet tikėta- pradėjo lošti besbolą. |
si jį paaugsiant $1,000,000. Gi Daktaras Ignas Makaras ap
turėjo būti pasakyta, kad tikė- siima patarnauti kliubui kaipo 
tąsi jį paaugsiant aut $100, 
000.

Korespondencijos 
pasakyta, kad, esą, turime 
terį”, o turėjo būti —čarterį. 

—D.

besbolo jaukto vedėjas ir per jo 
pastangas, pasidarbavimą kliu- 

pabaigojei bui, Golden Star sutraukia pas 
rime “ar- save geriausias spėkas, ir se* 

! zonas užbaigiama, pasekmingai. 
Dabar turime baskeUjolo

______Graboriai ■ 
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir dlathermia

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas daba* randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D

> -v

LIETUVIS AKIŲ 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 mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. III

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
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: 
9iki 12,1 ikį 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v. 
4608 South Ashland Avenuet 
Netoli 46th St. Chicago, III.

K. JURGELIONIS
A I > V O K A. T A. S

• •• >i Miesto Ofisas
190 North State Koom 1012 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 Kast 47th Street 
Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 metą

_____Įvairus Gydytojai____
Ofiso Tel. Victory 6893

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas •

Specialistas Moterifikų, Vyrišku, 
Vaikų ir visų chroniškų lipnių.

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

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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj • nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Hezidencija 6640 S. Maplewood Avė.
j Tel. Republic 7868

CHICAGO, ILL. 
_*.______

Telephone Yards 0994

DU. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

/ Phone Midway 2880

Ai A. DUS
ADVOKATAS

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

8241 South Halsted St 
Tel. Yards 0062 

7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 
PėtnyČios. x 

i 

1..................................... " .......... . -

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

Ros. Tel. Saginaw 9528 

Burke ir Crane 
Advokatai

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

Room 1002

Office Boulevard 7042 ___
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

1f*
1

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

Tek Kenvoad 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžjningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Ave< 
CHICAGO, ILL.

Simpatiškas 
.Mandagus
I Geresnis ir Pi- 
Igesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J, T. Eudeikis^ Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605.07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue 
Tol. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

Auburg Ave,t Td. Blvd, 320132(11

Lietuvės Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUSERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
Stato Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
•tęikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagul sutarti.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wal1ace Street

.Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2569 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St.

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

GYDO
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.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Phono Annitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Semtos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. T. STRIKOL
• GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonus Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prosped 1930

Valandos 2-4, 6-8. JNedelioj 10-12 d.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18tb St. ir Bluo Island Avė. 
Vai. 2'—4 po piet. ir 7- -0 vai. vakare, 

relefona (.anai 1912 
Naktimis Tel. Fairiax 6353
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Zabastovka

Į CLASSIFIED ADVERTISEMENTSKliubo Dramos skyriaus šeimy
nišką vakarėlį sausio 22 dieną. 
Vieta kol kas tikrai nenuskir- 
ta. Vakarėlio rengi! komisi- 
jon išrinktos yra p-lČ A. Put- 
riutė ir p-ia A. Dambrauskienė. 
P-ia Millerienė, skyriaus pirmi
ninkė, prižadėjo gauti muzikan
tus tam vakarėliui veltui. Kiti 
nariai prižadėjo pasidarbuoti 
irgi vakarėlio naudai ir dova
noti kai ko.

Tuo susirinkimas ir užsibai
gė. Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio 30 dieną.

Linkiu K. K. Dramos skyriui 
kuogeriausio pasisekimo.

M. Kasparaitis, K. K. D. S.
koresp., 3827 Archer avė.

Brighton Park
Nėra ko snausti

Bridgeporto sovietų ambasa
doj čreszvičaina iežednevnos 
spaudimo komisija nutarė savo 
statytojams ir spaudėjams duo
ti Krismus prezento nors po 
sandvičių. Todėl surengė jiems 
vakarienę, kad ir jos štabo* čer
norobočije duoda. Tiesa, ir 
skaitytojai duoda prezentus, bet. 
jiems tokios- puotos nebuvo 
rengiama. Ypatingai ši vakarie
nė buvo taikoma suprogresy- 
vint kai kuriuos dar pusiau pro
gresyvius spaudėjų unijos čer- 
norobočus, kurie dirba ir pilną 
algą atsiima. Tokie juk gali 
likti buržujais. ležednevnos 
štabo černorobočije, kurio * iš 
priekio ir užpakalio progresy
viai ir pilnai susipratę tavorš
čiai, taip nedaro kaip anie. 
Nuo savo algos jie atskaito su
lig poznačenijos tam tikrą 
procentą dėl vsemirnoj revoliu- 
cionnoj propagandi i dlia za- 
kuski.

Latvių i>oezijo.s specialistas 
Kvailoms net specialiai dėl šios 
vakarienės parašė piesenką.

Susirinko črezvičainos komi
sijos komisarai ir tūpčioja ap
link pečiukų, černorobočije ne- 
dozrielije ir progresyviai vis 
nesirodo. Darosi neramu —spė
liojimai ir abejojimai.

—TavorišČi, zabastovka! — 
sušuko vyriausias komisaras.

—Da, vot, v tom to i diclo, 
—- patvirtino antras.

—Ar taip sakant, ar taip sa
kant, aš girdėjau; kad musų 
černorobočije į vakarienę ne
ateis — sako Kuprotas Oželis.

—Kaip neateis? Tavorščiai 
Rudas ir Žilas net galvas guldo 
dėl šventų musų tezių, šiur, kad 
ateis.

Ak, tavorščiai, aš žinau 
kur šuo pakastas. Jie mums 
duoda kaip melžiama karvute 
pieno, bet kaip paprastai musų 
parengimuose yra priimta dary
ti kolektas ant sandvičių.. ()t, 
kodėl jie ir neatėjo. Jie pabijo
jo, kad mes jiems čia ir šaro- 
varų nenumautum.

—Da jei bogu, tie zabastov- 
ščikai įkalėjo musų progresy- 
viams tavorščiams, kad bus ren
kamos aukos, už tat bankietas 
nuėjo k čortu.

—Na, tavorščiai, neatėjo ir 
nereikia. Mums sandvičių dau
giau bus. Gerkim ir zakusavo- 
kim!

—Unrraaa! — vienbalsiai nu
tarta.

—Aš duodu įnešimą, kad ta- 
vorščius Kvailoms užvestų savo 
piesenką, o mes visi paturuvo- 
sim.

—Aš duodu pataisymą, kad 
piesenką vestų Kuprotas Oželis.

—Paremta, urrraaa!
Dainuoja pičsenką:
“Ak, Rasoja, ti Rasoja, 
Naša rodnaja strana;
Skoronilaš Nikolaja, 
Poliubila Staliną...” ir

—Rravo! Bis! Urrraaa!
—Na, dar po vieną išmeski

me ant poeto sveikatos!
—Svaks, svaks, svaks tova- 

rišč! — Puspadis.

tt.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ ( 

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
žinokite kaip ir kų Mote
ris dėvi, idantjusų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1789 S. Halsted St Chicago, III.

Petternų Skyrius

r.-
i

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

PLŲMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
toiletd outfitas $10, 1753 N. Cicero 
Avė. Berkshire 4772.

Help Wantėd—Malė
v.-.-.-.-.-.-.-.

REIKIA
Dviejų inteligentiškų 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

vyrų, 
darbo.
Atši

lki 12

Aš nežinau ar ųiusų gražia
jame Brighton Parke nesiran
da dr-jų, apart Keistučio Kliubo, 
ar jų esama. Jei esama, tai tur 
būt jos laukia, kaip anų laikų 
Matuzelis po figos lapais, kada 
Sūdomas degs. Gal tos lietuviš
kos draugijos tik tam ir tveriar 
i, kad greičiau lietuvišką gy

venimą išvijus iš Chicagos. Juk 
yra kokie ten piliečių kliubai ir 
da kitokių. Bet jų gyvavimo 
tiek tematai, kiek svirplį už 
krosnies. .

Suprantama, jei visi lietuviai, 
lietuvių draugijos veiks tik tiek, 
tai su lietuviais galime greitai 
atsisveikinti. Net apmaudas 
ima, kai susitinki su kuo: vis 
dejuoja, kad lietuviai nyksta. 
Kaip gi nenykti, kad niekas 
nieko neveikia. Draugijos turi 
vaidybas. O ką tos valdybos 
veikia viešai, kad pakėlus lietu
vius ir lietuvių draugijas? Nie
ko neveikia! Visą ką tūli jų na
riai padaro, tai į susirinkimus 
atsilanko. Aš patarčiau, kad 
draugijos apsižiūrėtų, kai ren
kama valdybos, idant nerinktų 
valdybosna kokių tinginių, nie
ko nepaisančių. Tokie tegul sau 
eina bulvių skusti.

Bet nėra ko snausti, jei no
rime dar kiek ilgiau lietuviais 
būti. Jei lietuviais gyvenome 
tiek šimtmečių, tai nereikia pa
tiems sau duobę kasti. Todėl
Keistučio Kliubas Brighton 
Parke nenori duoti lietuvių dir
vonams perdaug užželti. Jis nu
tarė veikti, o tam tikslui turi 
dramos skyrių, apie kurį spie
čiasi veiklesnės ypatos.

Taigi sausio 5 dieną pas M. 
Kasparaitį Keistučio Kliubo 
Dramos skyrius turėjo susirin
kimą. Narių kliubiečių atsilan- 

Tai, rodosi geri veikėjai ir 
veikėjos, ir jau daug yra pasi
žymėję savo veikimu. Manau, 
kė gražus būrelis. Išrinkta val
dyba: pirm. — A. Millerienė, 
nutar. rast. — A. Putriutė, fin. 
rašt. — A. Jusas, kasierius — 
J. Švyturys, org. — P. Martin- 
kienė, E. Sakalauskienė, koresp. 
— M. Kasparaitis.
kad ir dabar nepatingės veikti. 
Nutarta susirinkimai laikyti 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
pirmadienį McKinley parko sve
tainėje. Išrinkta komisija su
rasti tinkamą svetainę busian
čiam vakarui, kurio laikas bet
gi dar nenuskirtas. Manoma 
pasiteirauti apie naują svetainę 
40-toje gatvėje, prie Sacramen- 
to gatvės.

Ši Svetainė lietuviams dar 
ne labai gerai žinoma,' bet ji 
randasi pačiame lietuvių kolio- 
nijos viduryje Brighton parke. 
Parinkimas veikalo pavesta tai 
pačiai komisijai. * !

Nutarta surengti Keistučio

Pagelbsti Nuo Gasų 
Skilvio Skausmų .

Ir Svaigulio
Gydytojai tvirtina mum, kad 90 nuošim

čių visų ligų paeina nuo skilvio ir žarnų 
t rūbelių. Jus negalite būti sveikas, jei jūsų 
virAkinimas yra blogas; iitikrųjų jų« susirg
si te, jei tik nemainysite savo maisto, kuris 
butų tinkamai suvirikinamas ir užlaikykit 
savo skilvi geroj tvarkoj.

Tanlac turi jmikų rekordą kaipo gerai pa 
geibstančios nuo nevirškinimo trubelių viso
kios rųšies, net ir labai užslsenijusių.

Skaitykit ką Mr. John F. Meighen, 619 
Highland Avė., S'dney, Ohio, sako: "Per ke_ 
lėtą metų aš turėjau didelį skilvio skaudė
jimą iŠ priežasties gasų ir dikiiai kentėda- 
vau nuo nemigėe. Kol aš užbaigiau pinną 
buteli aš pastebėjau didelę pagelbą. Dabar 
aš esu geroje sveikatoje ir neturiu jokių 
skilvio trubelių.”

Jei jus kenčiate nuo gasų, vtdurių ir žar
nų skausmų, svaigulio, raugėjimo, užkietė
jimo, neveiklių kepenų; jei neturite apetito, 
negalite miegoti, esate nervuotas ir nuvar
gęs, tai yra tikras ženklas, kad jums reikia 
Tanlac. Joe yra geros grynos gyduolės, pri
rengtos iŠ šaknų, žMivių ir žiedų — gamti
nių gyduolių. Nusiplrtit butelį nuo savo vais
tininko šiandie. Pinigai bus jums grąžinami 
jei nepagelbės.

Tanlac
152 MIU1ON BOTILES USED

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
įdėtu va, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

32 W. Randolph St. 
Kambarys 1214. Tel. Franklin 8900. 
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų. 

Vakarais pagal sutartį.
įsteigta 1909. .Ofisai Washingtone ir 

svai’besniose kituose šalyse

MR. A. DOLENSKI 
Room 1514

134 N. La Šalie St.

BREMEN KARLSRUHE
North German Lloyd linijos laivas 

“Bremcn”, kuris yra populiaris su 
cabin patarnavimu, atplauks j New 
Yorką sekamoj kelionėj vardu 
“Karlsruhe”. Perkeitimas vardo šio 
laivo pasidarė reikalingas kad iš
vengus sumaišymo su kompanijos 
nauju dirbamu laivu 46,000 tonų 
įtalpos^ kuris dabar yra dirbamas 
Vokietijos laivų jarde, kuris bus už
vardintas “Bremen”, dėl pagerbimo 
namų porto Lloyd kompanijos,

-------------------

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos 

vitarpinės Pašelpos siisirLl.

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEAT1NG, PLUMBIN- 
gas, 24 menesiai dėl iš
mokėjimo. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PI.UMlJ- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes tukime labai gerą progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kati tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje sakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau,1 atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir ši skelbimą. Faget Buick Co., 
Wcstern Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor .Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, 111.

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

Sausio mėnesyj tiktai 
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

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

tas ..........................................
Gasiniaį pečiai .............................
Pastatomos liampos ..................

ir aukščiau
3 tikri walnut miegruimio setai $65
4 šmotų vvalnut miegruimio se

tai .......................................... $119
Kietoms anglims pečius ........... $15

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, victrolos, 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.

Business Chances
Pardąviinui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, visokių tautų apgyventa vieta. 
Pigiai. Tel. Cammadore 20-17.

$35

$16 
$6 
$3

■ OUjJUlUVn l\vuvD| V Ik.

pianai, dreseriai ir buf
Schwarts Bros.

Storage Co.
640 E. Glst St.

BEKERNfi pardavimui, “2 vyri) 
šapu”, rendos $40, turiu parduoti iš 
priežasties ligos, 4515 Wallace St.

PARDAVIMUI Malt ir Hop krau- 
tuvė už tikrą bargeną, 1600 South 
Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, 5138 S. Halsted t., 4 gyveni
mui kambariai, karštu vandeniu šil
domi, renda nebrangi. Parduosiu pi
giai dėl ilgos.

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

PARDAVIMUI 'pigiai grosernė, 
kendės ir school supplies, netoli mo
kyklos. Priverstas parduoti, nes tu
riu kitą biznį. 101. W. 117 St.

PARDUOSIU pigiai gasolino sto
tį iš priežasties kito biznio. 2634 
Archer Avė.

šis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
mes jums n (įleisime

Sa- 
vitarpinės Pašelpos susirinkimas 
atsibus utarninke, sausio 10 d., Ma
sonic Temple svet., 1547 N. Leavitt 
St., 7:30 vai. vakare. Nariai malo
nėkit atsilankyti laiku, šiame su
sirinkime bus renkami darbininkai 
i balių, kuris įvyks nedėlioj, sau
sio 15 d., Wicker Park Svet.

X. šaikus, rašt.

ALT. Sandaros 25 kuopos meti
nis susirinkimas įvyksta seredoj, 
sausio 11 d., 8 vai. vak., Raymond 
Chapcl, 816 W. 31 St. Visi nariai 
prašomi atsilankyti. Dr. Si. Nalke- 
lis skaitys įdomią mokslinę paskai
tą, o nauja kuopos valdypa patieks 
mums šių metų darbo planus.

A. L. T. S. 25 kp. sekr.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos susirinkimas 
atsibus utarninke, sausio 10 d., Ma
sonic Temple svet., 1547 N. Leavitt 
st., 7:30 vai. vakare. Nariai malo
nėkit atsilankyti laiku, šiame su
sirinkime bus renkami darbininkai 
į balių, kuris įvyks nedėlioj, sau
sio 15 d., Wlcker Park svet.

X. šaikuH, rašt.

Kensington Lietuvių Bendroves 
metinis susirinkimas jvyks trečiadie
ny], sausio 11 d., 7:30 v. v., F. Shed- 
vell svet., 341 Kensington Aye. Na
riai esat kviečiami visi atsilankyti, 
nes bus išduotas metinis raportas 
apie stovj bendrovės. Direkcija.

Nepamirškite, kad sausio 1|, S. L. 
A. 208 Moterų kuopos Balius. Pra
džia 8v. v., South Side > Masonic 
Temple, 64 ir Green St. Nuoširdžiai 
kviečiame skaitlingai atsilankyti ir 
pasilinksminti kartu su mumis.

, Komitetas.

Keistučio Kliuho Dramos Skyriaus 
pasitarimo posėdis įvyks trečiadenyj, 
sausio 11, 7:30 v. v. McKinley Park 
svet. Visi dramiečiai būtinai turi
te subrinkti. M. K. Kasparaitis.

Indiana Harbor, Ind. S. L. A. 343 
kp. metinis susirinkimas įvyks ant
radienio vakare, sausio 10, d., 7:00 
v. v. Iwanowo svet., 2101 Broadvvay 
Visi ir* visos nariai-ės bukite laiku, 
nes tai metinis susirinkmas, yra 
daug reikalų. Taipgi atsiveskite nau
jų narių pririrašyti prie S. U A. 
343 kuopos. ♦ Valdyba.

ClASSIFiED AliS.
•T « ■■■ 11 11 "

Miscellaneous
įvairus

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Makvojam ir popieruojam. Užlal- 
kom malė va, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Skv.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, III.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

. Personai
Asmenų I.eiko

Financial
Finansai-Pasl^olos

a. olszewski
8241 S. Halsted St., 2nd Floor

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82t Central 6260

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond &

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St. • 

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875
* j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

------------------------...—-----------------------

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

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

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

LABAI žema kaina 
'Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- 
tamvimas — Construction paskolos.
Metropolitan'Bond & 

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St. 

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
real ąstatc 2 morgiČius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606. 
DearboTn 4646.

PASKOLOS namų savininkams y- 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 184 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Westem Avė. Hemlock 
2636.

DABAR jus galit investuo
ti j Saugius Morgičių Bonus, 
kurie atneša 8!/2%. Nuošimčiai 
mokami kas mėnesis. Prairie 
States Investment Co. Room 
510. 30 N. La Šalie St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2‘zfc nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais.

„uošunčio ir lenęv 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armltage 1199.
■■ n Ii n , , i ■■■

For Rent
RENDON flatas 5 kambarių, 

karštu vandenių šildomas, renda 
pigi. Tel. Prospect 4628.

Situation Wanted
1 u Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo. Patyręs bate- 
rių ir fenderių amate. Nuolat ar 
ant piece work. Atsišaukit: A. Jo

nelis, 3442 So. AVullacc.

PAJIESKAU susipažinti vai
kino arba našlio tik be vaikų, 
nuo 35 mot. iki 38 m. Esu naš
lė, gerai atrodau, 35 met., sve
riu 165, turiu akis mėlinas, plau
kus rudus, 5 pėdų 7 col. aukš
tumo. Nuosavybes turiu turtu. 
Norėčiau, kad vaikinas turėtų 
biskį turto. Prašau su pirmu 
laišku paveikslą prisiųsti. Kad 
paveikslo neprisiųsit, atsakymo 
neduosiu. Paveikslą ant pareika- 
reikalavimo sugrąžysiu. Gali ra
šyti ^lietuviškai arba angliškai. 
Aušros Knygynas, Box' 261 

3210 S. Halsted St., Chicago, III.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai______

Specialis Bargenas
Smuikų ir šmičiolų tik $6, taipgi ir 
brangesnės smuikos. Mes darome vi
sokius muzikalius instrumentus ir 
taisome victrolas. Taipgi pilnas pa
rinkimas muzikalių instrumentų pi
giausiomis kainomis Chicagoj.

914 Maxwell
JEI JUS norite tikro radio pa

tarnavimo, atsišaukit
DELIGHT SHOP, 

3428 W 63rd St. Hemlock 3352 
Pilnas pasirinkimas Radios

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

MR. JARTZ,
2918 Milvvaukee Avė., Ist floor

PARDUOSIU jūsų pačių kaina 
grojiklj pianą, upright, victrolą ir 
t. t., kad padarius vietos dėl naujo 
stako. Toyce Bros. Co., 5711 So. 
Halsted St. *

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

TURIU parduoti savo gražiu ir be
veik naują grojiklį pianą uz $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
i mėnesj. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė. (

RADIOS, $2 i savaitę. Geras 5 tū
bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, Įmokėti 225, kitus $2 i 
savaitę. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

Bubnai, Banjos, 
Smuikos

Organizojame naują instrumentų 
kliubą, nariai gauna instrumentus 
populiarėmis kainomis. $75 ver
tės instrufrientą už 30, išmokėjimais 
net po 25c. į savaitę

Mum f opi Music 
Studios, 

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

Radio
PRADfiKIT NAUJUS METUS

Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų vertę už viską ką 
tik pirksite. Mes nelaikome viduti
nės vertes tavorų. Mes sustatysime 
Žums setą ir mes patarnausime jums 
•ile kur Jungtinėse Valstijose. Už 

ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama. '

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

STERLING SHOP RADIO 
4323 IJncoln av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 8800

GAUTI į mainus ir sampeliai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit ši skelbimą, gausit pi
giau.

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

jums nuleisime
10% pigiau 

FIUEZR PARLOR SĖT.... 
MOHAIR PARLOR SĖT 
VVALNUT BEDROOM SĖT 
VVALNUT DIN. RM SĖT

$300
$250
$200
$150
$75 9X12 W1LT()N RUG
$60 COXWELL CHAIR .
Daugelis kitų bargenų 

<luota tuojau

$79 
$58 
$48 
$38 
$22 
$17 

bus išpar-

Available Storage
7732 Stony Island 

Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė- 
Homis iki 6 vakaro.

............... — -.....................................
PARSIDUODA galiūno fikčeriai, 

pinuos/klesos, su visais įrengimais. 
Pirmas, geras pasiūlymas nupirks. 
J. J. Yurchas, 4600 S. Paulina St. 
Yards 3884.

Miscellaneous for {jale
Įvairus Pardavimai

MOTERYS 1
štai Jums gijos nėriniams ir siu

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

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

Chicago, 111.

štai Jums

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

NUSIPIRKITE geriausios rųšies 
kiaules tiesiai nuo farmerio. John 
Unger, 8750 Princeton avė. Ste- 
wart 0059. ,

Business Chances
________ PardaviinuĮ Bizniai_______

PARDUODU bučerne, grosernę; 
trokas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu mor
gičių. Tol. Pullinan 4228.

SOFT drink- parloras pardavimui 
pigiai. Atsišaukit prie savininko. 
812 W. 59th St. Veikit greitai

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė. Geras senas išdirbtas 
biznis. 717 W. 21 Place.

MINKŠTŲ) gėrimų krautuvė par
duodama lietuvių apielinkėi. 10758 
Edbrooke Avė. Pvllman 7847.

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

6000 So. Wood St. 
Tel. Hemlock 6715

PARDAVIMUI soft drink parlor 
pigiai. Partneriai nesusitaiko. 444 
W. 29th St. Kampas Canal St.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernC 
puspigiai, senas ir geras biznis. Jo
nas Garus, 10722 So. Michigan avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
551 W. 18th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su namu arba be Ra
mo. Cach biznis 
biznis, apsukui 
nėra bučernės.

3244 W.

daromas. Gera 
per 5 blokus

111 St.

PARDAVIMUI kriaučių šapo 
South Sidėj, *15 metų išdirbtas biz
nis, • geroj vietoj, priežastis parda
vimo — nesveikata; atsišaukit tuo
jau. Tel. Prospect 6453.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Parsiduoda biznis su namu arba 

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

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St.
Box 262

PUIKI proga dėl biznieriaus, dėl 
svarbios priežasties pardvimui lunch 
ruimis, su visais įtaisymais, gera 
apielinkė, geras lysas, pigi renda, 
teisingas pasiūlymas bus priimtas; 
kas pirmesnis, tas laimės. Del in
formacijų, telefonuokil, Republic 
4066 arba ypatiškai, 3135 W. 55 St. 
1 lubos.

Exchange~--MainMi
REIKALINGAS automobilius už

darytas (Sedan) į mainą ant dviejų 
biznio lotų 50x175 pėdų ant Archer 
Avė., Ratvekarių linijos, pietvaka
riuose.

Atsišaukit greitai
S. P. KAZWELL, 

6312 Sa. Westem Avė.
REIKALINGAS grolijlis pianas, 

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

Atvažiuok pamatyt.
J. ZACKER, 

6210 So. Rockvvell St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Keai Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TIKRAS .pirkinys. Muro, pečium 
šildomas, namas, yra 2 krautuvės, 
4—7 kambarių flatai, rendos $4032 
į metus, randasi prie 5436—38 So. 
State St. Kaina $21,500. Priimsiu 
gerus morgičius dokumentus ir 
biskj cash už $6000 eųuity. 11. T. Co- 
leman & Co., 129 E. Pershing Road 
Blvd. 7769.

PEČIAIS ŠILDOMŲ
Namų bargenas, netoli 61 St. ir 

Wabash Avo. 12 flatų, po 4, 5 ir 6 
kambarius, yra elektra, Įplaukų apie 
$4000 GRYNŲ, reikia $3000 cash. 
Kitus 1 morgičiai 5 metams už 6%, 
Kaina $19,000. Matykit M r. Scherer.

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

Drexel 1800.

(TIKTAI sausio mėnesyj — 25^> 
pigiau namų ir kaminų taisymo ir 
nleisteriavimo. Veikit tuojau. Phone 
vVellington 7473.

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

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

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI bizniavus namas 4 
flatai ir Storas, atneša gerą pelną, 
galiu priimti lotus arba mainyti ant 
mažo namo. Del informacijų telefo- 
nuokite nuo 5 vakare. Yards 2773.

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

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

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

; S-- 4^ ' ------------ —--------


