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Lenką Zaleskis įver
tina sunkia Volde- 

ir 

maro padėtį
Rusų-I^nkų sutartis betgi pa-/ 

darysianti Įtakos ir Lietuvos- 
Lenkijos konfliktui

VABŠAVA, sausio 10. [Chi
cago Tribūne]. Kalbėdamas 
■žymiausių lenkų politikų ir di
plomatų susirinkime, užsienio 
reikalų ministeris Zaleskis pa
sakė, kad Lenkija esanti pasi
rengus daryti nepuolimo pak
tus ir turėti draugingus santy
kius su sovietų Rusija. Vienin
telė tam kliūtis, tai esąs Rusi
jos nenoras priimti kitų kraštų 
arbitražo, kilus kuriems nors 
ginčams tarp Lenkijos ir Rusi
jos, kadangi Maskva netikinti, 
kad kitos valstybės, nepaken
čiančios Rusijos dėl jos bolševi
kiškos valdžios, teisingai ir 
bešališkai galėtų ginčą spręsti.

Zaleskis pasakė, kad jis su
prantąs Lietuvos ministerio pir
mininko Voldemaro padėties 
keblumą bandant vykdyti Gene- 
vos suturima, tai yra daryti tai
ką su Lenkija, bet jis tikįs, 
kad geresni lenkų santykiai su 
sovietų Rusija padarysią įta
kos ir Lietuvos-Lenkijos kon
fliktui.

Zaleskis pasakė, kad Maksi
mas Litvinovas, sovietų užsie
nio reikalų subkomisaras, at- 
kartotinai raginęs Lietuvą bai
gti neoficialų karą su Lenkija.

Pagaliau Zaleskis pareiškė 
didelio pasitenkinimo padarytu 
Vokieti jos-Lenkijos derybų
progresu, ir savo kalbą baigė 
pasididžiavimu, kad dagi Bėdi
nas dabar jau pamatęs, jogei 
Lenkija nesanti “sezoninė vals
tybė“, bet patvari ištaiga.

Nauja Romos papos 
Enciklika

» . 
Smerkia visų krikščionių sek

tų suvienijimo bandymus

ROMA, Italija, sausio 10. — 
Papa Pijus XI išleido ilgą en
cikliką, kuria jis pasmerkia ki
lusį krikščionių pasauly judėji
mu suvienyti visas krikščioniš
kas sektas, neišskiriant, žinoma, 
nė katalikų.

Papa pareiškia, kad vieninte
lis kelias krikščionių vienybei 
pasiekti esąs tik klaidatikių 
sektų sugrįžimas atgal i Ro
mos katalikų bažnyčią, kurią 
esąs patsai Dievas įsteigęs.

Ambasadorius Herrick 
grįžta i Paryžių

CLEVELAND, Ohio, sausio 
10. — Myron T. Herrick, Jung
tinių Valstybių ambasadorius 
Franci jai, kurs praeitą vasarą 
buvo parvykęs namo, grįžta at
gal į Paryžių savo pareigų eiti.

Reikalauja panaikinti 
prohibicijos aktą

\VASHINGTONAS, sausio 
10. — Chicagiškis kongresma- 
nas James T. Igoe pasiūlė at
stovų bute bendrą rezoliuciją 
panaikinti visai Volsteado pro
hibicijos aktą ir visus jo pa
pildymus.

Siuto pridėti algos pašto tar
nautojams

Kongresmanas Igoe pasiūlė 
taipjau pašto tarnautojų akto 
pataisą, kuria numatoma pašto 
klerkams ir laiškų nešiotojams 
pridėti algos $300 metams.

Lenkija ruošiasi 
rinkimams

VARšAVA, sausio 10. — 
Lenkijoje ruošiamos naujiems 
rinkimams ir partijos taiso sa
vo kandidatų sąrašus. Iki šiol 
šios politinės partijos pateikė 
savo sąrašus: No. 1 — “nepar
tinis” valdžios blokas; No. 2 — 
PPS [Lenkų socialistų parti
ja]; No. 3. — Wyz\volenie 
[išsivadavimo partija]; No. 4. 
- žydų socialistų Bundas; No.

5. — Poale čion [žydų sionistų 
sąrašas.]

Ragina senatą ištirt 
kasyklų streiką

WASHINGTONAS, sausio 
10. — Californijos senatorius 
Hiram Josnson pasiūlė rezoliu
ciją, kad senatas padarytų pa- 
matingą tardymą minkštųjų 
anglies kasyklų streikų Penn- 
sylvanijoje, \Vest Virginijoje ir 
Ohio.

Einant rezoliucija, tarpvalsty
binės prekybos komisija turė
tų ištirti United Mine Workers 
unijos kaltinimus, kad tam 
tikros geležinkelių kompanijos 
yra padariusios sąmokslą nu
skelti kainas anglims ir dar 
stipriau apkarpyti algas kasy
klų darbininkams.

21 angliakasis rasti 
negyvi kasyklose

WEST FRANKFORT, 111., 
sausio 10. — Peabody kompa
nijos anglies kasyklose No. 18, 
kuriose vakar rytą Įvyko bai
sus sprogimas, žuvo iš viso dvi
dešimt vienas darbininkas.

Vakar dar vis buvo vilties, 
kad kai kurie jų dar gyvi it 
pavyks išgelbėti, tečiau gelbė
toju partijos, kurios, pasivaduo
damas, dirbo visa diena ir nak- 
tį, pagaliau rado visus nebegy
vus. Kai kurie jų buvo sprogi
mo užmušti, kiti buvo nuodin
gais garais nu troškę.

Tose kasyklose jau ne pirma 
tokia nelaimė. Panašus dujų 
sprogimas} įvykęs 1920 metais, 
užmušė taipjau daug darbinin
kų, ir dėl kilusio po to gaisro, 
kasyklos per dvejus met^s buvo 
Vandeniu užlietos.

Suėmė Italu konsulo 
Odesoje užmušėją

ODESA, SSSR, sausio 10. — 
Sovietų politinės policijos tapo 
sugautas banditas Vladimiras 
Dobrovolskis, 23 melų amžiaus, 
kuris prisipažino, kad Italijos 
vicekonsulą Odesoje, Cozzią, 
užmušęs jis.

Dobrovolskis, gruodžio 23 d. 
užmušęs vicekonsulą, apiplėšė 
jį, nuvilko visus rubus nuo kū
no ir dagi išlupo iš burnos auk
sinius dantis. Jis dabar buvo 
suimtas, kai bandė grobį par
duoti.

200 ŽMONIŲ SUSIRGO PA
VALGŲ P A JO

DAYTON, Ohio, sausio 10.— 
Pašto kafeterijoj pavalgę pajų, 
staiga susirgo 200 civilių armi
jos aviacijos korpuso darbinin
kų. Vyriausybė daro tardymą.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, sausio ,10. . Iš Propria
miesto, Sergipe valstijoje, pra
neša, kad viena moteriškė ten 
pagimdžiusi kūdikį su ūsais 
ir barzda.

lAlIlUlUC HIUl luinoj

West Frankfort (111.) Pėabody Industrie.! Coal kompanijos anglies kasyklos, kuriose pirmadienio rytą įvyko sprogimas, 
atėmęs 21 angliakasio gyvybes. Paveikslėly matyt minios žmonių, susirinkusių ties kasyklos žiotimis nelaimei įvykus.

Trockis ir 29 kitų 
vadų ištremiami

Zinovjevas, Rakovskis, Radekas, 
Kainenevas etc. gujami į toli
mus kraštus •

BERL1NAS, sausio 10. —So
vietų valdžia nutarė ištremti 
ir ištremia trisdešimt opozici- 
ninkų, jų tarpe Trockį, Zinov- 
jevą, Rakovskį, Radeką, Kame- 
nevą ir kitus buvusius bolševi
kų vadus, į įvairias tolimas 
Rusijos vietas, vyriausiai į Ar
changelską, į centralinę Aziją 
ir Sibirą. Buvęs sovietų amba
sadorius Franeijai, Bakovskis, 
ištremiamas Į Viatką, iš kur į 
artimiausią geležinkelio stotį 
yra apie 400 mylių.

Tarp ištremiamų yra taipjau 
Serebriakovas, kurio pastango
mis buvo įsteigti sovietj pre
kybiniai santykiai su Amerika; 
Smilga, kurs yra daug pasidar
bavęs sovietų pramonės a įstei
gimo darbe; du buvę ambasado
riai, keletas žymių laikraštinin
kų ir Bieloborodovas, tas pats, 
kurs nudaigojo carą ir jo šei
mos narius ir kuris vieną kartą 
buvo sovietų vidaus reikalų 
komisaras.

Sovietų vyriausybė sako, kad 
jie ne tremiami, bet esą paskir
ti partijos darbo dirbti tose vie
tose, į kurias jie siunčiami. Bet 
tai tik akių muilijimas, kadan
gi visi jie iŠ partijos jau yra 
išmesti. Ištremti juos sovietų 
valdžia nutarė dėl to, kad laiko 
juos “kontrrevoliucininkais.”

Atėjo “suprise party”, 
rado tris negyvus

MILWAUKEĖ, Wis., sausio 
10. — Kaimynai, atvykį vakar 
vakarą į Antano Dvorczyko 
namus į “surprise party”, rado 
Dvorczyko žmoną, 23 metų 
amžiaus, ir du jos mažus vai
kus negyvus. Jie buvo nutroškę 
gazu, kurio buvo prisirinkęs 
kambarys iš neužsuktos kiauri- 
nės.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ ŠEŠIS 
ŽMONES

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
sausio 10. — Ties Ragoshagy 
stotim vienas prekių traukinys 
įlėkė į minią žmonių, laukusių 
pasažierinio traukinio, šeši 
asmens buvo užmušti.

/ Apiplėšė banką
ASHEBOBO, N. C., sausio 10. 

— Trys ginkluoti plėšikai puo
lė Bennetto banką ir pabėgo su 
$ 1,000.

Franci ja leis ekspor
tuoti kapitalą

PARYŽIŲS, sausio 10. —Pre
zidentas Doumergue pasirašė 
dekretą, kuriuo dabartinis ka
pitalo eksportavimo iš Francijos 
užgynimas tampa suspenduoja
mas.

Del to užgynimo Francijoje 
buvo daug ginčų. Daugelis tvir
tino, kad dėl jo franeuzų lobi- 
ninkai šmugeliuoją savo turtą 
svetur, o eksporteriai gautus 
už eksportuotas prekes pinigus 
palieką užsieniuose.

Anglijos darbiečiai
laimėjo rinkimus

NOirn 1AMPTON, Anglija 
sausio 10. —/De] konservatorių 
parlamento nario Sir A. Hol- 
lando mirties, Northamptono 
rinkimų apskrity dabar įvyko 
papildomieji rinkimai, šį kartą 
ir čia rinkimus jau laimėjo 
d’arbiečiai, kurių kandidatas, 
pulk. Cecil L’Estrange Malone, 
gavo 15,173 balsus, tuo tarpu 
kai konservatoriai. surinko tik 
11,616, o liberalai vos 9,584 
balsus. Vadinamų nepriklauso
mų konservatorių kandidatas 
gavo 10,093 balsus.

Pittsburffh Coal Co. 
nuskelia 'algas

P1TTSBUBGH, Pa., sausio 10. 
— Pittsburgh Coal kompanija 
nuskėlė darbininkams algas 
nuo 4 iki 8 centų valandoje. 
Dabar angliakasiams, dirban
tiems po žeme, bus mokama 
nuo 59 iki 87</> centų valandai, 
o viršutiniams darbininkams 
mokės nuo 51 iki 68' centų va
landai.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: •

Iš viso gražu; nedidele tem
peratūros atmaina; vidutinis ir 
stipresnis pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 32° įr <9° F.

Šiandie saulė teka 7;17, lei
džiasi 4:38. Mėnuo teka 9:12 
vakaro.

Rado tris aviatorius 
užsimušusius

CANAJOHĄRIE, N. Y., sau
sio 10. — Farmos lauke, apie 
septynias mylias nuo čia, šį ry
tą rado sudužusį aeroplaną ir 
trijų lakūnų kimus. Žuvusieji 
yra Įeit. Benedict, kap. Pauley 
ir pilotas Raymond Henries.

.Jie buvo išekridę iš Mineola 
j Buffalo praeitą sekmadienį, ir 
po to nieko apie juos nebebuvo 
girdėti. Sekmadienį, ir pirma
dieni buvo labili tirštos miglos, 
jos veikiausiai ir buvo lakūnų 
nelaimes priežastis. Jų aeropla
nas buvo visai sudužęš.

Chicagos mero ir britų 
batalija cino skar- 

dinemis

Chicagos meras William 
Hale Thompson užvakar gavo 
iš Londono šitokią kablegramą:

“Lpndonas, sausio 9.
“Merui Wm. Hale Thompso- 

nui.
“Sveiki. Čia sako, kad cino 

skardines valgomiems daik
tams konservuoti pirmas išra
dęs 1810 melais vienas anglas, 
Durand vardu. Jei taip, tai argi 
Chicaga nėra dėkinga už tokį 
išradimą? Malonu bus sulauk
ti jūsų kablegramos 'su jūsų 
pareiškimu pagarbos tam ang
lų išradėjui.

“Yorkshire Evening News, 
10 Adelphia terrace, Londonas, 
Anglija. [Atsakymas kabeliu 
apmokėtas iki $1.68].”

Chicagos meras atsakė šito
kia kablegrama:

“Atsakau į jūsų kablegramą. 
Nežinau, ar koks anglas išrado 
cino skardines konservams, bet 
žinau, kad Anglija maišan su
sidėjo, kaip paprastai, visas pa
saulio cino kasyklas, kad galėtų 
imti duoklę iš kiekvieno as
mens, kurs ką nors cino skar
dinėj konservuoto vartoja.

“Wm. Hale Thompson.” 
[Chicagos meras Anglų gila- 

mas dėl to, kad jis ėmė kovoti 
su tariama britų propaganda 
Amerikos mokyklose vartoja
mose istorijos vadovėliuose.]

AEROPLANUI NUKRITUS 
VIENAS UŽSIMUŠĖ, ANTRAS 

SUSIŽEIDĖ

GBAFTON, Mass., sausio 10. 
—- Jų aeroplanui nukritus že
mėn, užsimušė aviacijos mo
kinys George Knovvlton. In- 
struktoriušy kap. Stickney skau
džiai užsigavo ir kažin ar be- 
pasveiks.

Taisos Pan-Ameri- 
kos kongresui

Jungtinių Valstybių delegacija 
: vyksta Kubon; dalyvaus ir 

prezidentas Coolidge

WASHINGT()NAS, sausio 
10. — Kadangi Pan-Amerikos 
kongresas Havanoje prasidės 
ateinantį pirmadienį, sausio 16 
dieną, Jungtinių Valstybių de
legacijos dalis jau vakar išvy
ko iš Washingtono į Kubą.

Prezidentas Coolidge, kurs 
irgi ta proga atlankys Iv ubą, 
valstybės sekretorius Kellogg ir 
kiti delegacijos vadai išplauks 
ateinantį penktadienį.

Vakar išplaukusių delegatų 
tarpe buvo valstybes sekreto
riaus asistentas Francis White 
ir prekybos departamento Ches- 
ter Lloyd Jonės.

Į

Argentiniečiai nekaip žiuri į 
Jungtines Valstybes

BUENOS AIBES, Argentina, 
sausio 10. — Laikraštis La 
Nacion vedamajame straipsny 
sako, kad Jungtinių Valstybių 
intervencija Nikaraguoj esanti 
apgailėtina klaida, kuri galinti 
duot neapsakomai blogų vaisių. 
Jungtinių Valstybių delegacija 
Paą-Amerikos kongrese turė
sianti daug vargo parodyti, 
kaip Šiaurės Amerika suderina 
savo principus su savo dar
bais Nikaraguoj.

Snieguose žuvo penki 
čiužinėtojai

MIUNCHENAS, Bavarija, 
saus. 10.—Bavarų Alpuose, nu- 
griuvus nuo kalnp sniegams, bu
vo užmušti penki asmens, pa- 
žliaužomis čiužinėję nuo kalnų. 
Keli kiti asmens buvo sužeisti.

RADO AUTOMOBILY NUŠAU
TĄ GYDYTOJĄ

NEW YORKAS, sausio 10.— 
Bronxe rado stovintį šalikelėj 
automobilį, o jame negyvą 
Yonkerso gydytoją, x D-rą Car- 
lą Osterheldą. Jo galvoje buvo 
kulipkos žaizda, kas rodo, kad 
jis buvo kieno nušautas.

MERGAITĖ NUŠOVĖ VYRĄ, 
VYNIOJUSĮ JOS MOTINĄ

PITTSĖUiRGlH, Pa., sausio 10. 
— Viena septyniolikos ipetų 
amžiaus mergaitė nušovė čia 
vieną vyrą, kuris kalbino jos 
motiną pabėgti, su juo. Mergai
tė suimta ir uždaryta kalėjime.

No. 8

Japonų militaristai
puola radikalus

, I
įtūžę dėl radikalų propagandoj

už kareiviavimo laiko su
trumpinimą

TOKIO, Japonija, sausio 10, 
—. Kadangi Japonų radikalai 
veda propagandą už kareiviavi
mo laiko sutrumpinimą, milita- 
ristų sukurstyta minia šiandie 
puolė radikalų centro įstaigą. 
Tarp puolikų ir radikalų įvyko 
muštynės, kuriose priešininkai 
vartojo ir šautuvus ir kardus 
ir jėtis ir akmenis. Keliolika 
asmenų buvo pavojingai sužeis
ta.

Policija riaušes patrempė ir 
kelioliką radikalų areštavo.

..... . ..______

Britų valdžia siūlys 
saugumo planą

LONDONAS, sausio 10.
\Vestminster Gazette sako, kad 
Britų valdžia pranešus Tautų 
Sąjungos sekretariatui, kad 
netrukus ji pristatysianti pilną 
saugumo planą, paremtą Britų 
pažvalga į tarptautinės taikos 
patikrinimo. reikalą.

Švedija pateikė konvencijos 
projektą tarptautiniams gin
čams su Norvegija taikos keliu 
spręsti. J

Sukilimas Nika
raguoj

Visas Somotillo miestas sukilę 
prieš amerikiečius

MANAGUA, Nikaragua, sau
sio 10. — Kilus Somotillo mies
te, Chinandega apskrity, nera
mumams, buvo pasiųsta ten 
Jungtinių Valstybių laivyno ka
reivių būrys. Savo jėgoms su
stiprinti, būrio vadas nuvyko 
j Villanueva gauti daugiau ka
reivių, bet kai su gauta pagal
ba sugrįžo į Somotillo, mies
tan nebegalėjo įeiti, kadangi vi
si jo gyventojai jau buvo suki
lę. Valdžios kariuomenės dalis 
perėjo į sukilėlių pusę. Susisie
ksiąs nutrauktas, kadangi ge
nerolo Sandino vadovaujami 
sukilėliai nukapojo telegrafo 
vielas.

Anglų lakūnus į Aust
raliją kliudė nelaimė

I ..............
MUNTOK, Olandų Rytų In

dai, sausio 10. Anglų aviato
rius, kap. Lancaster ir Mrs. 
Keithi Miller, kurie Reti Rose 
aeroplanu skrenda iš Anglijos 
į Australiją, kliudė čia nelaimė. 
Vakar atskridę iš Singapūro, šį 
rytą jie bandė išlėkti į Bataviją, 
bet pakilus apie 200 pėdų aukš
tyn, jų aeroplanas sugedo ir 
nukrito žemėn. Abudu aviato
riai skaudžiai užsigavo.

DU KALINIAI NUBAUSTI 
MIRTIMI

BELLEFONTE, Pa., sausio 
10.—Rockvievv Audžiamajame 
kalėjime tapo nužudyti du ka
liniai, R. Winter ir Wm. Me- 
yers. Mirties bausmei abudu 
buvo pasmerkti už žmogžudy- 
bes.

TRAUKINIŲ SUiSIKULIMAS

ST. PAUL, Minn., sausio 10. 
— Praeitą naktį Omaha Boad 
pašto traukiniui susidūrus su 
Chicago Great Western pasa- 
žieriniu traukiniu buvo sužeisti 
keturi asmens, du jų įur būt 

'mirtinai.
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Lietuvių
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Chicagos lietuviai ' 
liuteronai

(Tęsinys)
Kunigas neturi teisės para

pijos vardu nieko’ veikti ar ką 
išmokėti neatsiklausęs parapi
jos. Niekas negali paskirti para
pijai kunigų. Parapijonai patys 
samdo. O norint kunigų pašaiin 
ti, nėra reikalo teismuose byli
nėtis. Viską gali padaryti para
pijos dauguma balsų.

Jokių vėlikinių išpažinčių pa
rapijonai neturi. Jie atlieka iš
pažintį tokiu laiku, kokiu mato 
reikalo, arba kuomet jiems yra 
patogiausia. Ir už išpažintį jie 
neturi nusakytų mokesčių.

Parapijos susirinkimuose ku
nigas *uri tik patariamąjį bal
są. Kunigas negali parapijos už
gaulioti. Jei ką padarys, jis ži
no, kad parapijonų susirinkime 
turės pasiaškinti. Kunigui ran
kos niekas nebučiuoja.

Yra taipgi daugelis įvairių 
bažnytinių apeigų, kuriomis 
lietuviai Ii u teronaiw pasirodo to
lokai pažengę pirmyn, palygi
nus juos su lietuviais katali
kais.

O ir ekonominiu gyveniniu 
lietuviai liuteronai pasirodyti 
gali. Kaip jau minėjau aukš
čiau, Chicagoje lietuvių liutero
nų esama į 500 šeimų. Kiek 
man žinoma, veik visi jų turi 
savo namus, ir ne bet kokius. 
Jie nėra pratę bile kokioje lūš
noje gyventi. Ir kad jau turėti 
namą, tai nori turėti atsakantį. 
Jei suvažiuoja piknikai! ar ba-

Sausio 3 d. buvo Lietuvių 
Improvement and Benefit Kliu- 
bo metinis susirinkimas. Narių 
atsilankė daug. Iš raportų pa
aiškėjo, kad praeitais metais 
sirgo trys nariai. Du nariai iš
braukti iš kliubo už neužsimo- 
kėjinią mėnesinių mokesčių. 
Pranešta, kad dabar kliubas 
turi 69 narius gerame stovyje.

Pereitais metais kliubas tu
rėjo $125.52 išmokėjimų dau
giau, negu įplaukų. Peržiūrėji
mo knygų komisija nusiskundė, 
kad Betvarkiai buvo vedamos 
finansų knygos. Sako, ateityje! 
neturėtų taip būti vedamos kny
gos. Gal dėl tos priežasties ir 
buvo išrinktas kitas finansų 
sekretorius šiems metams.

'Iš raportų pasirodo, kad kliu
bas šiemet ne pakilo finansais, 
bet nupuolė. Jį daugiausia nu- 
puldė vakaras, kuris įvyko spa
lio 16 d. Manau, kad nariai at-j 
simins tą vakarą per daugelį 
metų. Kitą kartą jie neklausys 
gražiais žodžiais raginimų 
kviesti Kanklių Chorą iš Chi
cagos. Jau dabar beveik vi
siems aišku, kad kliubas buvo 
įklampytas su vakaru. Juk, kad 
tai atsitiko, mato kiekvienas 
narys.' Bet kam dar Mikulėnas 
nori uždrausti apie tai pasako
ti ir rašyti į “Naujienas”, tai 
ne visiems nariams aišku. Kol 
dar kliubas turi keletą šimtų 
dolerių, reikia apsisaugoti, kad 
kartais neišbaigtų, kliubo na
riams nematant?

Kliubas buvo sumanęs suvie
nyti pašei pinos draugijas. Jo 
komisija darbavosi metus laiko 
draugijose ir kuopose. Buvo ke
letas draugijų, kurios pritarė 
tam darbui. Ir jeigu ne indijo- 
niškų komunistų liežuviai, tas 
darbas butų įvykdytas.

—Narys.

štai pereitų Kalėdų beskių 
fondas, kurį sukėlė 12-tos var
dus aldermanas Bryn Hartnett, 
pirmininkaujant James Brans- 
fieldui, surinko tiek pinigų, 
kad neturtingoms šeimoms su
teikė kūčių dienoje l,(M>0 bes
kių valgio, loti' porų čevery- 
kų ir 50 tonų anglies.

Ale ne tik Kalėdoms galima 
gauti pagelbos. Jos galima 
gauti ir reguliariai, nes miestas 
ir tam tikros organizacijos pa
skiria pinigų. Tik reikia tinka
mai veikli. Ypač, pas mus, lietu
vius, randasi lokių šeimų, ku
rioms reikalinga pagelbos 
labiausia dabartinėje bedarbėj.

— St. Zenkus..

Roseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ba

telio ekstra susirinkimas įvyks 
šį vakarą, Strumila svetainėje. 
Bus renkama valdyba šiems, 
1928 metams. Taipgi bus renka
mi darbininkai busiančiam Ba
telio vakarui, kuris įvyks vasa
rio 5 dieną Strumilo svetainėj. 
Susirinkite visi laiku. Valdyba.

Melrose Park

Plotas apiclinkės, kurį šis 
patvarkymas liečia yra toks: 
Wacker Drive — šiaurėje, Mar- 
ket street — vakarų pusėje, 
Michigan avė. — rytų pusėje ir 
Harrison st. — pietų pusėje. 
Bot Harrison galvoje sustabdy
mas autų neleidžiamas. •

Ačiū šiam patvarkymui, 
koma, važiavimas pačiame 
durniiestyje pagreitėjęs.

Apie 500 policininkų dabojo, 
kad patvarkymo važiuojantys 
laikytųsi. Areštų už nusižengi
mus tą pirmą dieną buvę visai 
mažai — tik keletas. Taxi ke
bai pildę jį pilnai. Keletas mote
rų buvo nusižengusios, kadan
gi užsimiršo ar nežinojo patvar 
kyfno. Policininkai nurodė vie
las važiuotojams, kur jie galė
tų sustabdyti autus. * Sakoma, 
kad artimiausiuose vidurmies- 
čiui ir vidurmiestyje garažuo
se esama vietos 10,000 automo
bilių.
Pabrangsiąs barzdų skutimas 

•
Vjdurmiesčio barzdaskučiai, 

kurie skute barzdas už 25 cen
tus, artimoje ateityje ketina 
pakelti mokestį už tą darbą iki 
35c už nuskutimą.
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10 a. m.—Markets; time signals; 
weather (service repeated at 
12, 1:30 and 3) / 

1—Dinner concert 
5:30—.Markets; sports news
6— Bedtime story; vveather; or

chestra
7— N. B. C. Blue network program 
7:30—SyIvania Foresters
8— N. B. (k Blue network progr
9— Popular musical program 
10:30—Weather; orchestra; time

signals
620k—WCEL—484

10 a. m.—Municipal program 
12—Organ concert 
1—Best hour program 
5—Organ concert 
(i—Talks; news; music
7— Popular program; talks;
8- 12—Popular program; songs; or

chestra
720k—- WGN-WL1B—416m.

9 a. m.—Ncws digest
10— J lomu management; shul-in 

program
11— Organ; good health; time .sig

nals
12— Children’s 

ccrt
2:30—Becilal;

chestra
4— Orchestra;
5— Organ recital; orchestra;

story perimi;

D,

am

smigs

con-

Nvonian’s club

piano recital

or-

time

Balius.

Sausio 7 dieną įyyko balius 
tautiškos draugystės I). L. K. 
Algirdo. Balius buvo su progra
mų. Programas susidėjo vien iš 
dainų. Dainavo vietinis jaunų 
lietuvių kliubo Hidras, Vado
vaujamas p. B. Lavrinavičiaus. 
Pirmiausia sudainuota “Lietu- 
va, tėvynė musų”, po to buvo 
dainuojama “Vilnius,” “Vaka
ras” ir “Aš mergytė”. Po per
traukos dainavo vienų mergai
čių choras, toliau dainavo du
etas; sudainavo p-lė A. Čepy- 
tė ir O. Stoškiulė. P-nia I^au- 
rinaitienė dainavo solo. Ji buvo 
šio programo žvaigždė. Publi-

šunims nelaimė

liun, lai retai kur pamatysi 
forduką. Šiaip visi autai bran
gesnio darbo. Didelių turtuolių 
jų tarpe nėra, bet neužtiksite 
nei visiškų skurdžių. Yra kele
tas smulkių biznierių. Profesio
nalų nežinau ar yra. Jaunoji 
kaita — lik toji siekia toliau. 
O senesnieji, tie laikosi patari-' 
mo: dirbk tai turėsi, ba ir Die
vas padės.

Nors dauguma lietuvių liu
teronų yra tikintys žmonės, 
vienok jie nėra fanatikai. Jie 
kiekvienam leidžia turėti savus 
įsitikinimus. Jie nepuls žmo
gaus,, jei žinos, kad jis nėra 
bažnytinis, kaip kad puldavo 
katalikai kai kuriuos kalbėto
jus, kurie prasitardavo kartais 
apie kunigus ne labai prielan
kiai. Mat lietuvių liuteronų į- 
sitikinimas toks, kad sielos rei
kalas, dusios išganymas yra 
kiekvieno asmens ypatiška prie
dermė arba užduotis.

Žinau, kad visoks rimtas 
progresyvis veikimas pas lietu
vius liuteronus visuomet ras 
greitesnio pritarimo ir paramos, 
negu pas lietuvių katalikus. 
Nors ir parapijonai būdami, lie
tuviai luteronai skaito visokias 
knygas ir laikralčius. Jie nesi
jaučia darantys nuodėmę, jei 
laikraštis bus ir ne bažnytinis. 
Chicagos lietuviai liuteronai 
daugiausia skaito “NAujenas”. 
Yra kai kurie ir “Vilnies” skai
tytojai — kiek man žinoma, tai 
trys šeimos. Peikia pasakyti, 
kad lietuviai liuteronai krašlu- 
tinybėms ne labai pasiduoda.

Abclnai imant, galima paša-, 
kyti, kad lietuviai liuteronai, 
yra tokie pat lietuviai, kaip ir 
katalikai, tik tur būt aukščiau 
kultūra pakilę. Jie yra taipgi 
ir geri lietuviai patriotai.

Apie jų darbuotę daug ko pa
sakoti nėra. Kai Chicagoje, o 
ir visoje Amerikoje jų nedaug 
tėra, tai ir nuveikti jie negali 
daug. Bet jei paimsime domėn 
jų skaičių, lai ir nupeikti jų ne
galima. Kaip jau minėta aukš
čiau, jie užlaiko parapiją, turi 
lietuvišką Ziono Brolių Pašal
pos Draugystę, Ziono Seserų 
Pašalpinę Draugystę ir lietu
višką vaikų mokyklėlę. Vlates- 
jtiAiTM* maštabe viešai veikia 
I.ietuvių I auteromj Pašalpos ‘ 

Draugystė, kuri gyvuoja jau 30i

Brighton Park
Pavargėliai — prigavikai
Keletas savaičių atgal šalin

tame ore atvedė pas mane kai
mynas lenkas pavargusią lietu
vių šeimyną, pagelbos ieškoju
sią. lai buvo vvras su moteria 
ir maža mergaite. Pasisakė 
žmoneliai esantys dideliame 
varge, neturintys ko valgyti. 
Girdi, nesenai atvykę, rodosi iš 
St. Louis, ir nepažįstantys Chi
cagoje lietuvių. Tad, esą, gal 
aš galėčiau jiems suteikti pa
galbos. Jie norintys pasiskolin
ti $8. Ir sako, darbą turįs vyras, 
bet užmokestį gausiąs tik į sa
vaitę laiko. Tada man skolą 
atiduosiąs, 'lai buvo sekmadie
nio ryte.

Aš ant greitųjų pamislijau 
ir padaviau jam keturis dole
rius. Sakau, duok tamsta man 
savo adresą, aš pirmadienyje 
atvažiuosiu ir suteiksiu, kiek 
galėsiu, daugiau paramos. Žmo
gelis apsidžiaugė, kad busią 
gerai. Padavė pavardę ir adre
są: A. A. 3742 Archer avė.

Aš, turėdamas laiko, tą pa
čią dieną nuvažiavau paduotu 
adresu. Nagi, žiuriu, kad tokio 
numerio visai 'nėra, tik gelžke- 
lio tiltas toje vietoje. Tada 
man pasirodė, kad mano pavar
gėlių butą gudrių prigavikų. 
Gal jie ir daugiau kam yra 
taip padarę.

Vyras nedidelio ūgio žmogus, 
pedrutis, šviesiais plaukais. 
Moteris — tamsiais plaukais, 
nedidelė, į žmogų nežiūri tie
siai ( aš maniau, kad iš gėdos, 
jogei reikia pavargėliauti). 
Daug geriau butų pašalpą gau
ti švariu būdu.

metų. Suminėtos draugijos ren
gia kas vasara po keletą išva
žiavimų, piknikų, o žiemos lai
kų pasilinksminimo vakarėlių, 
šie parengimai daugiausia įvy
ksta jų bažnytinėje svetainėje, 
kuri jandasi 22-roje gatvėje, ne
toli Western avė. Bengia lie
tuviai liuteronai savo bažnyti
nėje svetainėje ir teatralais va
karus, kurie visuomet pavyksta 
ft-an sferai ir i A kurių lieka pel
no. —M. Kasparaitis.

(Bus. daugiau)

kai p-nios Laurinaitienės daina- 
navimas labai patiko. Ji iššau
kė ją net kelis karius dainuoti. 
Publikos buvo pilna svetainė. 
Galima buvo numanyti, kad 
liks gražaus pelno. — XXX.

Policijos viršila Michael Hu
ghes ir sveikatos komisionie- 
rius I)r. Kegel davė įsakymą 
gaudyti visus palaidus šunis, 
bėgiojančius gatvėse. Bus • gau
domi ir šunis su apinasriais, jei 
jų niekas nelaikys diržu, virve 
ar lenciūgu. Daugiau šunų gau
dytojų paskirta. Vajus gaudy
mui palaidų šunų pradėta to
dėl, kad šiuo laiku Chicagoje 
atsirado daug pasiutusių šunų.

Užgyrė biudžetą
Chicagos miesto taryba už- 

gyre biudžetą, kuris siekia 
$243,422,923. Mokykloms iš tos 
sumos skiriama $90,600,000.

6— Markets; Punch and Judy; 
concert

7— Alinanac; New York recital 
8:30—New York programą Zippcrs
10— Feature; Sam 4n’ Henry; niu- 

sic box
11- 12:30—Hoodhinis; dance prog- 

ram
820—WJJD-WEBH—366m.

10 a. m.—News digest; organ con
cert; talk

11— Woinan’s program ,
12— Peltie syniphony; fanu talks t
1— Organ program 1
2— 4 'hildren’s
3— Ilawaiian 

pianist
Childrcn’s 
Children’s 
Petite syniphony; orchestra;

songs; banjoist; trid

8— WS'AI (830), 
ram

8— WTMJ (1020, 
ccrt

8:15—KPBC (1020), Houston—Con
cert

8:30—KFI ((>40), Los Angeles — 
Orange network

8:30—CFCA (840), Toronto — Or
chestra

8:30—WEAF (610), New York — 
Orchestra

8:30—WH K
Music

8:39—WJA Y
Orchestra 

8::8O—WOS
Music 

8:45—WLW
Organ'

9— KOA (920), Denver—Orchestra 
9—WHK (1130), Cleveland —Or

chestra
9—WJR (680), Detvoit—Old songs 
9—W()B (710), Newark—Columbia 

network
9—(1020), Milvvaukee — 

Program
Friday, January 13, 1928 

245:8 M — WEVD — New York
City — 1220 KC 

1:00—Specht Hour 
2:00—Joe Zimmerman, piano 
2:30—E. Shefficld Marsu, tenor 
2:50r-Rocco Rescigno, violin 
3:10—Elsie Duffield, soprano 
3:30—Lydia Mason, piano 
3:50—C. Carroll Clark, baritone,

Cincinnati—įProg-
Milvvaukee—Con-

and >|iiartet
(1130), Cleveland r—

(1320), Cleveland —
(830), Jefferson City—
(700), Cincinnati —

program 
trio; health talk;

Sumainė namus

4:00—Mala Tihnan, Negro porins 
L20 Oscar Goldstcin, popular te 

nor
4:40—Michael Ingerman, popular 

pianist
5:00—Ernesto, coloratura soprano
5:20—UUnifred iiarper Cooley, 

Probleni Drama
5:40 Norman Allen, baritone

Inkstams Blogai Vei
kiant Imkite Druskos

Sakoma Nugarą Skauda 
Todėl Kad Tamsta Per- 

mažai Vandens Geri
f

AtsikčlęK hu HknusmaiH nugaroj ir apie 
inkiitua reiškia esi valgęs ta kas gamina 
rūgštis, sako žinovas. Tų rūgščių perteklius 
perdirba inkstus, kurie stengiasi jas iškošti 
iš kraujo. O inkstams užsikimšus turite 
juos paiiuosuoti, taip kaip liuosuojate vidu
rius. išvalant šlapumo medžiagą. Kitaip 
gausite skausmų nugaroje, galvos skaudėji
mų, svaiguli; viduriai rūgs, liežuvis bus ap
vilktas, o prie prasto oro raumatizmas gels. 
Šlapumai neaiškus, pilni nuosėdų, kanalai 
dažnai įsikarščiuoja, šlapumas degina ir esi 
priverstas ieškoti pagelbos porą syk per 
nakti|.

Pasitark arba su geru patikėt/nu gydyto_ 
ju, arba iš aptiekos gauk keturias uncijas 
Jad Salts druskų. Imk po arbatini šaukšte!! 
pirm pusryčių j>er keletą dienų ir inkstai 
puikiai pradės veikti. Šios pagarsėjusios 
druskos padarytos iš vynuogės rūgšties ir 
citrino sulčių, kur pridėta lithia. Joo per il
gus metus vartojamos išvalymui ir suvikri- 
nimui užsikimšusių inkstų, taipgi nuveikimui 
rūgščių, kad jos neerzintų kūno.

Jad Saitu druskos nebrangus, negali pa
žeisti. ir padaro malonų, pustojantĮ lithia- 
vandens gėrimą. Gerkite apsčiai gero van
dens.

Illinois valstijos gubernato
rius Small sušaukė spccialę val
stijos iegislaturos sesiją/ kad 
priėmus naują, “primary’ įsta
tymą vietoje senojo, kurte tapo 
pripažintas nekonstituciniu 
Cook pavieto apskričio teisme.

Demokratai norėtų turėti 
konvenciją

Chicagos demokratai varosi 
už tai, kad sekanti demokratų 
partijos konvencija, nominuoti 
partijos kandidatą busimiems 
rinkiniams šalies prezidento į- 
vyktų Chicagoje. Jie sakosi ga
lintys garantuoti $150,000 kon
vencijos išlaidų padengimui.
Naujas patvarkymas automobi

listams
Vakar, 7 vai. ryte, įėjo ga- 

lion naujas patvarkymas, drau- 
džiąs pastatyti automobilius 
prie šalygalvių, vidurmiestyje, 
ilgiau kaip 3 minutes.

Sumainė .namus K. G. Urne- 
zis su K. Krasnauskiu. K. Ur- 
nezis gavo už savo 18 aparta
mentų namą $104,400, o K. 
Krasnauškis už savo namą ga
vo $68,000. Abiejų mainų su
ma siekia $172,400. Kaip /bro
keris, patarnavo F. G. Lukas. 
Laimingos ^Joties naujiems sa
vininkams. —X.

4
5
6

talk
7— Orchestra;
8— Children’s program; tlieatro 

stage show
9— Musical program
10:30—News fiashes; sveather;

time; orchestra
11— Musical program
12— Orchestra; informal revue

930k—WHT—»06m.
10 a. m 

music 
11:30—Travel talk 
12—Organ concert; farm news;

markets
1:—String trio; sport and financial 

news
6—Sports; organ program
8:30—Weather; violinist; pianist; 

sports
9:30—Your Hour league
STATIONS (HJTSIDE CHICAGO 

Evening Programa
8—KTU S (780), Hot Springs—Vo- 

cal
8—\VEAF (610), New York — 

Troubadors
8—WJZ (000), New York—Variely 
8—WI.W (700), Cincinnati—Trio 
8—W0R (710), Newark—Columbia 

netvvork

program 
club

VVomen’s program; talks;

Ypatingas stiklas
Vienas prancūzas inžinierius 

išrado stiklą, įkuris jį sumušus 
nesubyra. Tas stiklas gamina
mas iš dviejų stiklų, vienas ant 
kito padėtų ir sulipintų želati
na ir celuloido sluoksniu.

RUPTURA
IŠGYDOMA 

Anr Be
ŲV J Skausmo

Be 
Peilio

BUK TAIPGI LIUOSAS!

Infant Care

VANAGO 
PLUNKSNA

Daili linksmų dainų

knygelė

Kiekvienas gali skaityti
Kiekvienas gali suprasti 
Kiekvienas gali dainuoti!

Liko tik mažas skaitlius

Kaina su prisiuntimu
o

30 centų
• )

Rašyk:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, 111.

65 metai atgal, sausio 1, 
1863, vergų paliuosavimo

Nedaro jokio skirtumo tokiame 
jauname amžiuje, jei duosite savo 
kūdikiui kų nors, jis vis vien neži- 

jnos, jei tas nieko nekenks Ir bus 
(atsakantis, specialiai kuomet kele
tas lašų grynos Castorijos pataisys 
kūdikio skalvį ir prašalins visokius 
nemalonumus iš sistemos. „ĮšgijsB ir 
karštį taipgi; viskas prašaldama į 

.labai trumpų laiką.
Tai yra gerumas Castorijos; jos 

malonus švelnumas kaip tik rodos, 
ir buvo reikalingas. Ji atlieka vis
ką, ką castor oil gali padaryti ir be 
jokio sujudinimo sistemos. Be ne- 
gardaus skonio.' Castoria yra gardi! 
Jūsų liežuvis gali pasakyti jums 
“Kodėl kūdikiai reikalauja jos”. Ji 
yra grynai iš daržovių, jus galite 
ją duoti kūdikiams kiek tik norit 
sykiu ir nepastebėsite dieglio, už
kietėjimo, dlarrhea. Arba jeigu rei
kia pagelbėti dėl ramaus ir gero 
miego.

Tiktai dar vienas žodis persergė
jimui: aukščiau paminėti dalykai 
vra teisingi, jei vartosit tikrų Cas
toria. Fletcher’s yra originale. 
Kiti prirengimai gali bpti ar nebu-

ti taip gryni ir liuosi nuo abejoti
nų gyduolių. Gydytojai pataria tė
vams vartoti Fletchdr’s Castoria, ir 
nei vienas kūdikis šio rašytojo ne
bandys kitokios rųšies. Aš sutaupy
siu dešimtukų kitu kokiu nors bil
du.

SPECIAL® PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatcher’s (is
torijos yra įvyniota knygutė “Care 
and Feeding of Babies”, verta tiek 
aukso, kiek, ji pati sveria dėl kiek
vienos molinos arba bisančuios mo
linos.

Children Cry for
5XVA\\\\\\\\\V^XXXXXX\.xxxxxxxxxxxxm i

Aš išgydau rupturas be skausmo, 
be peilio ir tą būdą vartoju jau virš 
dvidešimties metų. Aš daleidžiu, 
kad išgydyti pacientai patys pasa
kytu apie jų išgydymą. Kiekvienas 
sveikai protaująs žmogus pripažins, 
kad yra labai pagirtina išsigydyti 
ten kur ir kiti yra išsigydę. Turime 
šimtus paiudymų savo failėse.

Skaitykit ką Mr. Dorushka sako:
“Aš turėjau dvi ruptuisis virš 

dviejų metu ir paskiau nusprendžiau, 
kad Dr. Flint mane išgydytų. Aš 
turėjau draugą kurį Dr. Flint yra 
išgydęs. Tas jo išgydymas buvo 
tikras pasisekimas, jis likai išgydy
tas iš abiejų pusių rupturųj be pei
lio, be skausmo ir be išlikimo iš 
darbo. Aš maloniai teikiu Išį paliu
dijimų todėl, akd aš jaučiu, kad jei 
Dr. Flint gali išgydyti tokias Puntu
kas kaip mano draugo, tai. jis gali

............................... D

, '58 Avė.

VERICOSE GYSLOS $235.00

proklemacija suteikė liuosy- '%,‘į Dar&ka, 2624 s.
t>ę visiems vergams. Bet
kiek daug Žmonių da yra aš taipgi gydau pasididinuisias gy« 
vergais visokiu savo skilvio sla? kojose savo nuosavais l išradi- v , immc iv marnrlnia Tln rmilm cer elrnn-
nedatekhų, prasto apetito 
užkietėjimo, gasų, / 
skaudėjimo ir abelno nu
silpnėjimo. Trinerio Kartu
sis Vynas paliuosuos jilmis 
nuo tų nedateklių greitai ir 
tikrai. Sampelinis butelis 
geriausio tonic laxative vel
tui. Rašykit pas Jos. Triner 
Co., 1333 S. Ashland avė., 
Chicago, III. ir pridėkite 10 
centų dėl persiuntimo išlai
dų.

|mais ir metodais. Be peilip ar skau- 
, smo. Nuo išradimo šituo g^dymuo, 

galvos Per aštuonis metus neturėjau iiei vie- 
® no negeistino atsitikimo. Kojos pa

lieka taip dailios ir čystos kajp vai
ko. \

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI I

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

’ Valandos nuo 9 ryto iki 4:t5 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki\8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
po dviejų didelių krautuvės langų*.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzio 8902

9514-16 Rnosevelt Rd.
Kirti St. LouIb Avė. 

CHICAGO, 1OL.

h -----------------------------------------
APSIDRAUSK!

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

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
■nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratų ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ......................................................................
Adresas (gatvė)........................................................
Miestas ir Valst..........................................................
Užsiėmimas ...................................... Amžius...........
PaSeipgavis .......  . . .. .............................. ............................. .
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MackaySistema [KORESPONDENCIJOS
Ateivis, kuris surišo Ameriką su keturiais pasaulio kampais.

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko

Kuomet skeptikai išreikš sa
vo abejones dėl ateivių, kurie 
atkeliauja Amerikon apsigyven
ti, lai nutildyk juos su stebė
tina pasaka apie tą narsų at
eivį vaiką, kuris surišo 
riką su keturiais pasaulio 
pais.

Jis atvyko beturtis į 
Yorko portą 1810 metais, ir 
kuomet 1902 metais mirė, jis 
buvo galva pasaulio didžiau
sios komunikacijos sistemos.

Jo vardas buvo Jonas W. 
Mackay: sistemų, kurią jis įve
dė, vadinama Mackay Sistema, 
savininkai Postai Telegraph- 
C.able kompanijos ir daugelio
priedinių kompanijų, operuo- su Vokietijos ir Italijos kabe- 
jančių didžiausią kabelių ir te-

Ame- 
kam-

Septyni per okeaiuf kabeliai 
eina per Atlantiką iš Europos 
j Ameriką, suriedami žemės li
nijas Postai Telegraph-Cable 
kompanijos ištisai per Suvieny
tas Valstijas. San Pranciškoj 
sistema paneria į Pacifiko okea
ną ir eina per lla\vaii. Iš ten Į 
viena šaka nusisuka į Tokio, 
o kita į Shanghai ir Mani-! 
lą. ši linija yra virš 17,000 my-| 
lių. Jos ilgumas siekia virš dvie
jų trečdalių žemės. Specialia ko- 
mercijinis kabelis yra operuo
jamas Mackay

Indiana Harbor, Ind
Sausio 5 d., 2 vai. po pietų, 

dar vienu lietuviu pasididino 
Indiana Harbor lietuvių koloni
ja—Praną ir Oną Kesilius gar- 

i nys apdovanojo gražiu ir svei- 
j kučiu šuneliu, vardu Raimon
das. Pranas ir Ona Kegiliai 
yra pavyzdinga šeimyna. Gra- 

ižiai gyvendami augina dukrelę 
Aldonutę, o dabar augins ir sū
nelį Raimonduką. Pranas ir 
Ona. Kesiliai yra darbštus na
riai SLA. 185 kp., tad mano 

> kad ir jų dukrelė ir sūnelis, jei» *1 • ar 1 *■« X X * II III kiurvivil' 11 J 1\merikos ir Kubos. Sutartis su . . . . OT A, ..... .... .. ,r sveiki augs, irgi bus SLA. na-Kanados Pacifiko Gelžkelių Te
legrafų, All-America kabelių,

JOHN VV. MACKAY
Mackay Sistemos Įkūrėjas
Jenas \V. Mackay išmoko 

laivdirbystės. Vėliau dalyvavo 
Kalifornijos aukso smelkime ir 
sudarė namažai luito dėl inves- 
tinimo į sistemą, kuri išplati
no komunikaciją elektra Ame
rikoj, o taipgi tarp Amerikos 
ir kilų valstybių.

Per paskutinius keturias-de-1 
šimts suvirs metų (per kurį 
laiką Mackay Sistema buvo pa- 
budavota) Amerikos eksportai 
ir importai pakilo šešis ar net 
septynis karius; vertybė pro
duktų, Suvienytose Valstijose 
padarytų — keturioliką kartų, 
gelžkelio mylių skaičius — tris 
kaltus, dirbtuvių kapitalizacija 
vienuoliką ar dvyliką kartų, ir 
Mackay Sistema didžiuojasi tuo, 
kad daug prisidėjo prie šio iš
sivystymo.

Skaitytojas, kuris tankiai at
eina j Postai Telegraph ofisą, 
pasiųst pranešimą arba kabe
lį į svetimas valstybes, vargiai 
supranta patarnavimą kompa
nijos, kuri suteikia galimybes 
persiųst ir dastatyt žinią grei
tai ir be jokių ‘ klaidų.

lių kompanijomis ir su Great 
Northern Telegraph kompanija 
ir Eastern Telegraph kompani
ja Europoj duoda galimybės 
jūsų pasiųstiems kabeliams iš 
Amerikos pasiekti tolimiausius 
kraštus šiaurinės Europos, Af
rikos, Artimus Rytus, Aziją ir 
Pietinę bei Vidurinę Ameriką.

Nesenai Mackay Sistema da- 
dėjo radio prie jų operacijų, 
perimant visą radio turtą iš 
Federal Telegraph kompanijos, 
vienos seniausių radio kompa
nijų Suvienytose Valstijose.

Paslaptis Mackay Sistemos 
pasisekimo gali būti išreikšta 
vienu žodžiu: kompeticija. Jo
nas W. Markay, ateivis vai
kas. sunaikino Amerikoj privi
legiją monopoliaus, kuomet jis 
Įėjo i biznį telegrafų komu ni
kai i jos. Jus iš patyrimo žino
te, ką reiškia kompeticija. Pa
prastai jos pasekmės yra sfitei
kiamas geresnio patarnavimo ir 
žemesnes kainos, šios tad pa
sekmės ir buvo Jono W. Mack
ay, kuomet jis suorganizavo 
Postai Telegraph-Cable kompa
niją. Kad butų aišku, leiskite 
mums pažymėti keletą dalykų. 
Kuomet Mackay sistema įvedė 
pirmą kabelį tarp Europos ir 
Amerikos, tai kabelių prekės 
tuoj buvo atpigintos nuo ke- 
turias-dešimts centų iw žodį iki 
dvidešimts-penkių cehtų. Kuo
met kabelis į Kuba buvo ati
darytas 1907 metais, tai kabe
lių kainos tarp Suvienytų Val
stijų ir Kubos buvo nupigintos 
nuo keturias-dešimts centų už 
žodį iki penkiolikos centų.

šio laikraščio skaitytojams 
nereikalinga pakartoti svarbu
mą kompanijos, kuri aptarnau
ja visą pasaulį ir turi savo glo
boj telegrafus, 
radio. Jiems 
rubežinėmis 
pirmos eilės 
pririšti prie 
arčiau, negu 
piliečiai; jie turi gimines ana
pus vandenyno, ir tankiai tu
ri lenais *urto. Jie turėtų įver
tinti greitą, patikėtiną ir pa
sekmingą susinėsimo agentūrą, 
kokia yra Postai Telegraph- 
Cable kompanija su ofisais po 
visas Suvienytas Valstijas ir 
skyriais užsienyj. Tai yra kom
panija, kuri ne tik prisideda 
prie gerovės šios ir kitų val
stybių, bet sutveria gerą valią 
ir geresni susipratimą tarp Ame
rikos ir kitų pasaulio valsty
bių.

kabelius 
susinėsimai su 

valstybėmis 
klausimas. Jie
užsienių valstybių

Amerikoj gimę

ir 
už- 
yra 
yra

Fremont, Nebr
$200 bausmė už gulėjimą šalty 

ant žemės.

Sausio 4 d. prie geležinkelio 
y ardo, 5 laipsnių žemiau zero 
šalty, rastas ant žemės gulintis 
tūlas William J’eck. Jis tapo 
atiduotas policijos teismui, ku
ris j j nubaudė $200 už noapsi- 
saugojimą ir pastatymą į pavo
jų savo gyvasties. R.

“open

Scotville, Mich

riai. Aš labai velyčiau dėl po
nų Kesilių, kad jų troškimai 
išsipildytų, o jų dukrelė ir 
nelis užaugtų sveiki ir dori 
tuviai.—Reporteris.

Penki lietuviai nuteisti už 
taisyklingą medžioklę.

ne-

Detroit, Mich
Koncertas

su- 
lie-

komp. Mi- 
koncertą. 
choras ir 
mokiniai.

Mason pavieto “conservation 
officer“ Knowles ir “game war- 
den“ Kidder pastangomis pen
ki lietuviai iš Eik “tovvnship“, 
Lake pavieto, sumokėjo $245.70 
pabaudų už netaisyklingą me
džioklę, o pas juos rastieji kai
liukai liko konfiskuoti. Jų bylą 
nagrinėjo teisėjas Ricbardson, 
Luther miestely.

John Tomalovitch ir jo sunai 
Pranas ir Jonas, pas kairiuos 
rasta* 10 muskvebrių, 4 žeben
kščių ir 1 šunluokio kailiai, 
kiekvienas užsimokėjo po $25 
pabaudos ir po $14.30 teismo 
lėšų.

Joe Vaičikauskas, pas kurį 
rasta 2 žebenkščių, 2 šunluo- 
kių ir 2 menkvebrių kailiai už
simokėjo $50 pabaudos ir $13.- 
90 teismo.lėšų. •

Jonas Urbaitis, pas kurį ras
ta stirnos mėsos, užsimokėjo

Rengiasi laužyti angliakasių 
streiką.
PORTAGE, ~PA.—Kai kurios 

anglių kompanijos, kaip Forge 
Coal Co., Somon Shaft Coal 
Co. ir k., rengiasi su sausio 9 
d. pradėti dirbti su vietinių 
streiklaužių pagelba,
shop” sąlygomis, be unijos, 
Philadelphia algų skale.

Tečiaus Portage angliakasiai 
sausio 6 d., Moose svetainėj, 
laikė nepaprastą susirinkimą ir 
nutarė tęsti streiką tol, iki 
kompanijos nepasirašys sutartį 
su U. M. W. of A. angliakasių 
unija.

Portage anglių baronai tikrai 
rengiasi pradėti dirbt su streik
laužiais. Sausio 7 d. prie So
mon Shaft Coal Co. kasyklos 
ant augštų stulpų buvo taiso
mos lempos, kurių pirmiau vi
sai1 nebuvo. Jomis bus nušvie
čiami kasyklos tipelis ir kiti 
svarbiausi kompanijos trobe
siai, kad tuo neva apsaugoti 
tuos trobesius ir streiklaužius.

—Pasaulio Vergas.

--------------------------------------------------------*--------------------------------------------------------------------------

Tautos šventė rašytojui 
» pagerbti

Servantesf kuris parašė. Don 
Kišotą, visam kulturingam pa
sauly žinomą satyrą, yra di
džiausias ispanų rašytojas. Jam 
pagerbti nesenai Ispanijos ka
ralius Alfonsas išleido karališ
kąjį dekretą kuriuo paskiria
ma spalių 23 diena tautos 
švente Servantesui pagerbti. 
Tą dieną ne tik bus kalbama 
apie • Servantesą, Bet rūpina
masi populiarizuoti knygos ir 
spaudos reikšmę.

Išmintingo žmogaus 
akys yra galvoj, bet 
kvailas vaikščioja 

tamsybėje

Per zoologijos pamokas.
Mokytojas. Kokios žy

mės būna prieš gyvulio galą?
M o fk i n y «. Degutu pa

leidžia, ponas mokytojau.

Sunku yra tikėti, kad šitoje ap
švietimo gadynėje tokia daugybė 
žmonių vaikščioja visiškoj tamsoj, 
kuomet saulė šviečia. Aš galiu nu
rodyt daug tokių atsitikimų, kur 
žlibumas buvo tokis didelis, kad žli- , 
Lieji žmones nebuvo matę medžių 
žydint ir nežinojo kad žolė yra ža
lia, iki aš neatitai.siau jiems regėji
mą. Žlibiesiems žmonėms reikia dė
vėti gaublį akiniai, kuriuos gali tik 
akių gydytojas pritaikinti. Dr. G. 
Serner.

✓

Sausio 2 d., Lietuvių svetai
nėj, Detroite Liet. Operos dr- 
jos choras, vedamas 
ko. Pertausko, davė 

Programą išpildė 
kiti M. Petrausko
Buvo išpildyta net 16 skirtingų 
numerių. Tarp kito buvo dai
nų, piano ir smuiko solo ir du
etų. Pasirodo, kad M. Petraus
ko darbuotė yra sėkminga, nes 
dar tik 8 mėnesiai kaip Det
roite gyvena, o jau pradžia la
bai gerai padaryta. Jei M. Pet
rauskas išbus keletą metų, tai,
Detroitas bus visai kitokia, ne- $'50 pabaudos ir $13.90 teismo 
gu kad iki šiol buvo. Choras lėšų. • 
irgi gaila sparčiai auga, —turi 
jau virš) 6g narių. Bet geistina džioklę turėtų gerai žinoti vals- 
butų, kad prie choro prisidėtų tijos įstatymus, kada ir ką me-i 
dar daugiau dainininkų-kių, daioti ir gaudyti. Nežinodami! 
kad chorą sudarius mažiausia!ar nepaisydami tų įstatymų į-' 
iš 100 narių. K1i..... ’’-------—K"4?

Niekurie asmenys, tikslu pa
kenkti chorui, nuolatos leidžia 
gandus, kad Petrauskas neilgai 
busiąs Detroite. Tai netiesa ir 
patartina tų kalbų visai ne
klausyti' *nes M. Petrauskas 
Detroite apsigyveno neaprybo- 
tam laikui. Jeigu kas mano 
leisti savo vaikučius pasimo
kinti muzikos, drąsiai gali leis
ti pas M. Petrauską. Tada ži
nos, kad vaikai bus mokinami 
gerai, iš ko ir tėvams bus 
džiaugsmo.

Publikos koncerte buvo pilna 
svetainė. Po koncerto dar dau
giau susirinko šokiams ir vįsi 
linksminosi abejose svetainėse 
iki vėlos

Choras 
veikalus: 
kštis“ ir

Lietuviai mėgstaųtys me-

kliūva ir paskui turi mokėti, 
dideles pabaudas.—Joker.

nakties.
dabar mokinasi du 

“Užburtas Kunigai- 
“Prieglauda“.

—XX.

TEN IR Iš
LIETUVOS ■ 
l’EK HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais 
RF TORK, ALBKHT RALUN, 
kMIURO, DIUTRCHLAND, 
lUMOLUTB, RIUANCI, # 

CUVILAND, 
VMTPHALIA, THURINGIA

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europinės kolonos asme
niniai vadovaujamos

Su

Vyras peranksti mirė
— Tai, Dievuliau, tavo Jo

nas mirė peranksti.
— Ak, kumute, tikrai per

anksti. Kad butų nors savaitė
lę užtraukęs; butų bent vais
tei ius išgėręs. O dabar kas iš 
jų; i>o pusę bonkutės liko.

Pirklių tarpe
— Kodėl man negrąžini sko

lą. (lai jau visai pamiršai?
— Nieko panašaus. Tave 

matęs, atsiminiau skolą, tik 
suskubau pasislėpti.

pa- 
ne-

Tel. Boulevard 0214
Phimbing, Heating

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

4604 So. Paulina St„ Chicago. III.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mano. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jjusų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris nepjaus 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. 

Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Apsupant Skrytulį

piRMA ekspedicija Magellan’o ėmė tris metus ap
keliauti aplink pašauto skrytulj, bet pirmas ap- 

link-pasaulj kalvelis pasiųstas per Postai Telegraph, 
perėjo ištisų kelių j devynias miliutas.

■ Greitumas persiuntime Jūsų pranešimo ar pinigų tai 
yra veiksmas Postai Telegrtiph, Cable kompartijos. 
Septyni moderniški Per Atlantiką kabeliai skubiai 
persiunčia Jūsų pranešimų 3000 ilgų mylių per At- 
lantikų šviesos greitumu. ’

AR GERAME STOVYJE ŠIA ŽIEMA?
Kiekvienas Turi Labai Atsargiai Prižiūrėti Savo 

Inkstus ir Apsisaugoti Nuo žiemos Slogų ir 
Persišaldymų

AR žiema sutiko jumis bešlubuojant, sustyrusj ir skaudamą? Ar 
jus jaučiatės nuvargęs, apsvaigęs — kenčiate nuo nugaros 

skaudėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigulio? Ar šlapumas yra ru
das ir skaudus šlapinimo kanalas.

Slogos ir gripas pagamina nuodus kraujuje ir tas teikia ekstra 
bereikalingo darbo inkstams. Kuomet inkstai veikia pamažu, tie 
visi nešvarumai pasilieka kraujuje ir suteikia daug nemalonių 
simptomų.

Tūkstančiai žmonių jau yra dasižinoję apie gerumą DOAN’S 
PILLS nuo žieminių slogų ir peršalimų. DOAN’S yra stimuliuo
jančios diuretic jos padaugina inkstų syvus ir pagelbsti prašalinti 
iš kūno nešvarumus. Jos turi reputaciją visoje šalyje. Klauskite 
savo kaimyno!

oan’s Pilis
Stimuliuoją Inkstų Syvus

Pas visus vertelgas GOc. baksaR. Foster-Milburn Co., Mfg. Chemist, Buffalo, N. Y

CLARENCE H. MACKAY 
Dabartinis Postai Telegraph

Cable kompanijos galva z
Ne tik buvo reikalinga dėl 

Mackay Sistemos ištiesti 'kele
tą kabelinių linijų ant dugno 
Atlantiko ir Pacifiko okeanų, 
pastatyt daug stočių bei pa
būt lavot daug namų, bet rei
kėjo beveik įvest naujas kolo
nijas j vairiose salose ir toli
muose pasaulio kampuose, kad 
palaikius nuolatinę priežiūrą 
kabelių, kurie perneša jūsų pra
nešimus. Tuo pačiu laiku reikė
jo vesti diplomatiškas derybas 
su kitomis kompanijomis ir val
džiomis, kad įvesti milžinišką 
komunikacijos sistemą, kuri ga
lėtų visą pasauli aptarnauti.

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA 
Gerkit ją karštą eidami gulti. 
Prašallnimui slogų. 
Sustiprinus inkstus. Del 

virškinimo.
Bulgariška žolių arbata yra 

ta iš grynu žolių. Sustiprina 
ją ir palaiko jumis sveikatoje, 

siunčiama apdraustu laišku didelis 
šeimynai baksas, $1.25 arba 3 bak- 
sai, $3.15 arba 6 baksai, $5.25. Ad
resuokite H. H. Von Schhck, Prfesi- 
dent Marvel Products Company, 100 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

gero

sudė- 
krau-

.... . Par
duodamos visur aptiekose, arba pri-

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

A /

"to prašo Lietuvos žmonėsir
taip pataria Lietuvos bankai

NEW yor- 
/II1KO 1KI KAU‘ 
£. V U NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Kelione greita ir pigia 

kaina
Del permiio ir kitų infor
macijų kreipkitės priemacijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie 

Hamburo-Americai tint 
United American Lines, Ino 

General Agente
177 N. Michigan Avanua,Chicago

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

Ir prie to, skubus persiuntimas tai tik ne viena nau
da kurių Postai Telegraph pasiūlo Jums. * Be 
klaidų dastatymas, žemos kapos, pasaulinė platumo 
systema ir mandagus patarnavimas padarė postai 
Telegraph pamatų pasaulio..

Ofjsai visur Suvienytose Valstijose. — 
Tiesioginis kabelinis patarnavimas j visas 
valstybes.

Postai Telegraph-Cable Company

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
I

Auksinė proga lietuviams vyrams ir moterims 
gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kurį Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia i šitą kontesto darbą 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų” la
bui ir sau už įdėtą darbą kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, ra- 
diolais‘, lotais, namų rakandais, laivakortėmis Į Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksiniaįs-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais.

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
' dovaną kiekvienam kontestantui sulig savo įdėto 
darbą sėkmingumo, pertat mes ir kviečiam darbš
čius vyrus .ir moteris, “Naujienų“ rėmėjus, stoti į 
šitą tretįjį “Naujienų” kontestą, kuris prasidės 
Sausio-Jan.* 16 d., 1928, registruotis tuoj, idant an
kščiau pradėję galėtumėt tiksliau savo darbą 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 šitą “Naujienų” kon
testą ir darbuotis labui <“Naujienų”, kad sau laimė
jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma
lonėkite tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti 
į “Naujienų” kontesto Dep., arba atsilankykite as
meniškai į “Naujienų”; Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais.

• *

BEANKA

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEI\
1739 So. Halsted St.,
Chicago, IIf.
GERB. KONTESTO VĘDfiJAS:

Noriu Įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon- 
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane į kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas infonnacijas šiuo adresu;

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

Gatvč ........................................................ . ....... .................................. ........
v

Miestas ................................................. Valstija ......................................

Telefonas ..............................................

/•r



NAUJIENOS, Chlcago, UI. ireuiauieniM, sausiu a.jl, a.

NAUJIENOS-
The Litheanha Daily Nava

Publhhed Daily Broept Banday 
ly tb‘a AUJianiaa Baily Nava X>h«

VlelmokOjlnicy artinai
Chicagoja — paltu

Metama .... ... ........................
Pnaai meti —T-- , . __ 4*

Cditor P. GRISAITIS

1739 South Malated Street 
Chicayo, UI. 

Teiephone Rooaevalt l&M

▼linam mSnishU
Chicagoje per neHotojui 

Viena kopija__
Savaitei____________
Mlneciui ----------- --r

88.N 
UN 
1M 
1M
.U

8c
18c
71c

autorius yra kartais visai neįtikinantis. Sakysime, jisai*, gino “mušt” bolševikus tąja 
kaip rašo “Keleivis”, sittio išspręsti* šitokiu byriu, su prasme, kad prieš juos reikią 
eugenikos mokslo pagalba, šeimos klausimą:

Sub»crlption Raimi 
|8.M per yaar in Canaiia 
87.00 per year ou . ! » t-f /h(ca<o. 
$8.00 per year in C 1 

8c. per copy.
Entered ai Second Claai Motter 

March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undac tha act of 
March 8rd 1879.

Nau j leno* eina kaidien, ilakiriant 
■ekmadieniui. Leidtia ■aujieną Ban- 
droTl, 1789 So. Halated St, Chfcago, 
Hl. — Telefonas: Jtooeevalt 86M.

Metami ________
Putai matą__ ,__
Trinia mlnaaiama 
Dviem mlnaaiama

—|7JI 
_/8.M 
___ 1.75 
___  1.25 
___ _ .71

Lietuvon ir kitur uiaieaiaoMl 
(Atpiginta),

Metams-------------- — - - M $8.80
Pusei meti , 4Jfl

Pinigui vaiki* aivti palto Moncy 
orderių kartu ma Blaškymu.

“DIDVYRIAI”

pavartoti fizišką pajėgą. To
dėl Abeko pasakymas “ragina 

“Nesveiki žmonės turi komažiausia veistis, kad ruošt pogromus” yra falsifika- 
kuomažiausia nesveikų vaikų gimtų. Todėl penki c^tu 
nesveiki vyrai turėtų vesti vieną nesveiką moterį, 
nes su viena, moteriške jie paliks penkis kartus ma- 'kas autorius elgiasi dar negra
žiau nesveikų • vaikų, negu kad jie vestų penkias žiau> 
moteris. Tuo tarpu sveikas ir pasiturintis vyras' 
gali vesti keliatą moterų, jeigu jo sveikata šito rei
kalauja ir turtas leidžia.”
P. Šidlauskui buvo pastebėta, kad tai juk daugpa- 

tybė (poligamija), bet jisai į tai atsakė:
“Taip, bet ar dabar poligamijos nėra? Krikščio

nybė draudžia vyrui turėti daugiau moterų, kaip 
vieną. Bet ar jus manot, kad krikščionys to laikosi? 
Tiktai oficialiai jie turi po vieną pačią, o slapta jie 
turi arba norėtų turėti jų tiek, kiek galėtų užlai- 
kyt ir dar daugiau. Su moterims taip pat: viešai 
turi vieną vyrą, o slapta myli kelis. Šitą labai aiš
kiai parodo nepabaigti krikščioniškų šeimynų skan
dalai. Kad tų skandalų nebūtų, visuomybė ir ne-

Toliaus betgi tas bolševikiš- 
4 • 1 • • 1
Jisai rašo:
‘Nemanykit, kad Miko- 

lainis juokauja, o Grigaitis 
abejoja apie jo cariško tono 
serioziškumą. ‘Naujienos’ be 
prierašo tą ‘muškim 
straipsnį patalpino.”
Ir paskui, rašinio pabaigoje, 

šitaip:
“Kaip matote, tautininkai 

su socialistais ragina išmuš' 
ti pažangesnius Susivieniji
mo narius...” *i
čia tai begėdiškiausias me

las, kokį tiktai galima sugal
voti. Visų4>irma netiesa yra, 

—..... ....... ------------c -------- ~C7 --------- — ______  kad “Naujienose” Mikolainio
draudžia vyrui turėti keliatą pačių, ar moteriškei atsišaukimas buvęs įdėtas be 
keliatą vyrų; ji tik reikalauja, kad nebūtų prasi- prierašo. Jo straipsniu tilpo 
žengimų sveikatos žvilksniu.”

lauk’

Skaitytojų Balsai
[Ui išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako} •

Del žodžių ponas, ponia, 
panelė ir miestas

. .....■.■ „ — -

centras senovėje. Be to, žo
dis “miestas” yra grynai len
kiškas: “miasto.”

Brangus skaitytojai, aš ma
nau, kad verta ir teisinga atsi
kratyti visų žodžių, kurie tik 
lenkiški, nes labai darko musų 
gražią kalbą.

Suvalkietis.

Daugelis Rusijos komunistų opozicijos narių, su 
Zinovjevu, Kamenevu ir Radeku priešakyje, jteikė pa
skutinei komunistų suvažiavimo sesijai raštą, kuriame 
jie sakosi pilnai ir be sąlygų pasiduodą suvažiavimo nu
tarimams, pripažįstą pažvalgų klaidingumą ir pasižadą 
likviduoti savo opoziciją partijos vadovybei ne tik or
ganizaciniu, bet ir idėjiniu atžvilgiu.

Trockis ir kiti žymus opozicijos vadai šito pareiški
mo nepasirašė.

Suvažiavimas tečiaus tą vergišką Zinovjevo, Kame- 
nevo ir Radeko nusilenkimą atmetė ir nutarė, kad jų 
pašalinimas iš partijos yra galutinas. Jų prašymas pri
imti juos atgal į partiją galėsiąs būt apsvarstytas ne|yra ekonominis visos visuomenės susitvarkymas, nuoi 
anksčiau, kaip už pusės metų. ' kurio galų-gale pareina ir atskiros šeimyninės grupės

Nusižeminusią Zinovjevo kompaniją Stalinas, tuo!forma.
budu, paspyrė į šalį, kaip kokį skarmalą. Ir vargiai kasi gapma ignoruoti moralį klausimą tokiam
pasakys, kad ji to nėra užsipelniusi. reikale, kaip šeima? P. Visuomis sako, kad faktinai
"“Tik pagalvokite. Žmonės, kurie per mėnesių mene-i krikščionys (ar tik krikščionys?) nesilaiką monogami- 
sius vedė smarkiausią kovą prieš viešpataujančią ją par- jos įstatų, ir todėl monogamija (vienpatybė) turinti būt

skyriuje “Skaitytojų Balsai”, 
kuris visuomet eina su priera- 

Iš to matyt, kad p. Visuomis įsivaizduoja žmonių šu, kad “Už išreikštas šiame 
Tai be skyriuje nuomones Redakcija 

neatsako.”
Antra, “Naujienos” ne tik

seimą, kaipo gryną veislės palaikymo įstaigą, 
abejonės, yra perdaug siaura ir neteisinga pažvalga. 
Šeimos pagrinde yra ne tik lyčių santykiai, bet ir tam 
tikri, labai svarbus, ekonominiai ir moraliai santykiai. v?u
Ekonominius santykius čia reikia suprasti ne tiktai tąja 1 
prasme, kiek turto turi vyras arba žmona, bet ir koks fitisą editoriaią pf Mikolai- 

(žiur.
19 d.,

minėta pastaba, bet sekančia
me savo numeryje jos pašven-

“mušti

nio straipsnio kritikai 
“Naujienas” lapkričio 
‘ Siauras Partyvumas”).

“Naujienų” vedamam 
sny buvo įrodinėjama, kad p. 
Mikolainio raginimas
bolševikus ladfc” nesutinka su

- - , . . .v SLA. įstatais, prieštarauja Šu
lijos frakciją, kurie skelbė ją esant pardavusia visus atmesta. Bet tai yra vienpusiška išvada. Juk kausimą s.o fraternalizmo principui ir

( slaptai at-!galima statyti ir kitaip. Žmonės “krikščioniškose” šaly- atsiduoda siauru partyvumu, 
spausdintais lapeliais ir užsienyje išleistomis brošiuro-'se neįstengia arba nenori laikytis monogamijos reikalą- ir tarp ko kita buvo pasakyta:
komunizmo principus, atakavo ją žodžiu,

mis, — tie žmonės ateina dabar pas savo priešus ir nu- vimų, o betgi ir jų jstatyrtai, ir dorovės prisakymai sto- 
žemintai jiems pareiškia: ‘'Mes prisipažįstame, kad vi- ja už monogamijų, bet ne už poligamijų. Kas gi'jiems 
sa, kų mes vakar apie jus skelbėme, buvo klaidinga, tuos įstatymus ir
Atleiskite mums ir mes prižadame niekuomet daugiaus taip jiems nepatogus? Mes manome, kad teisės ir mo- 
prieš jus nekovoti ir net neturėti savo galvose priešinu ralybės įstatymus žmonės pasigamina sau patys. Vadi- 
gų jums minčių!” nas>> patys žmonės sau užsidėjo ir tų monogamijos prie-

Tik paskutinis pašlamėkas gali šitaip šliaužioti J vartą. O> jeigu taip, tai reikia manyti, kad jų moralybės 
prieš pergalėjusius savo priešus ir šitaip save niekinti.( supratimas to reikalauja. . r

Stalinas tuos šliaužiojančius “opozicionierius” ne Kas gi butų gero tame, kad “visuomybė” ar kokia 
tiktai atsisakė priimti atgal į “vienintelę išganančią ko-i kita “religija” žmones nuo tų reikalavimų “paliuosuo- 
munizmo bažnyčią”, bet ir, kaip žinoma, išmetė juos iš tų”? Prisiartinimas prie gamtos? Bet juk visas žmoni- 
valdiškų vietų. ' ■ j°s progresas susideda iš to, kad mes stengiamės pakeis-

Bet atsiminkite, kad Zinovjevąs, Kamenevas ir Ra- ti gamtų ir kartu su tuo keičiamės patys! Jeigu p. Šid- 
dekas tai stambiausieji Rusijos bolševizmo vadai, kurių lauskui nepatinka, kad žmonija tolinasi nuo “gamtiško” 
pastangomis buvo sukurta sovietų tvarka Rusijoje, • ,------------------------------- ----- ------------------
tas “pasaulio revoliucijos štabas”, kuris skelbėsi žinąs' savo tikybų su mokslu, kadangi mbkslas yra 
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prisakymus yra užkoręs, jeigu jie

“Ažuot pasiūlęs, kad prie 
SLA. reikalų vedimo butų 
pritraukta visos gabesnio
sios jėgos, nežiūrint kuriai 
srovei jos priklauso, jei tik 
jos nėra nusistačiusios prieš 
bendruosius organizacijos 
principus, — jisai (Mikolai- 
nis) turi prieš 
tai ‘mušamų’ 
partijas! Mes 
protaujantieji
nariai tai klaidingai agitaci
jai nepasiduotų...”
Ir 'kuomet mes šitaip kriti-

savo akis tik- 
ir ‘mušančių’ 
geistume, kad 
Susivienijimo

vienintėlį tikrą kelią į proletariato išganymą!
Per aštuonerius su‘viršum metus tie “didvyriai” 

vedė “vienintelės darbininkiškos valdžios” vidaus ir už
sienių politiką ir diktavo “susipratusiems” visų : 
darbininkams, ką jie privalą daryti ir kaip jie turį_
prasti neklaidingojo Lenino “mokslą”. Ir dabar staiga'

žiloje senovėje lietuviai vie
nas kitą vadindavo vien tik 
vardais: giedris, skaistė, jau
nutis, saulytė. Vėliaus atsira
dus vienoje vietoje daugiau 
žmonių vienodais vardais, pra
dėta vadinti pavardėmis, kad 
atskirti asmenis. Nebuvo jo- 
khj luomų ir jokių titulų. At
sikreipdami į asmenį sakyda
vo—tamsta, arba kalbėdami a- 
pie asmenis sakydavo: vyras, 
moteris, mergaitė, bernelis. Vė
liaus tarpe lietuvių radosi žmo
nių, kurie sukurė religiją, su 
vijomis apeigomis. Tuos reli
gijos įkūrėjus visi lietuviai 
šventai gerbė, brangino, kailio 
savo tarpininkus tarp dievų. 
Tuos religijos kūrėjus lietuviai 
norėjo aukštai pagerbti ir apart 
vardo, bei pavardės dar vadin
davo juos: iyaidyla, krivis, kri- 
vių-krivaitis; jaunas ir doriau
sias bei skaisčiausias mergaites 
kūrenančias amžiną ugnį, va
dindavo, taip pat pagerbimui, 
vaidiliutėmis. Vėliaus dažnai 
užpuolant Lietuvą priešams 
lietuviai savo gynėjų didvyrių 
pagerbimui įvedė pavadinimą 
karalius, kunigaikštis. Vėliaus 
Lietuvai patekus lenkų “glo- 
bon,” senovės lietuvių religija 
buvo išnaikinta ir kartu išny
ko tie pagerbimo titulai, ■ jų 
vieton tapo įvesta lenkų “pan.” 
Dabar pažiūrėkime ką tas žo
dis reiškia. Senovėje Lenkijo
je buvo daug visagalių žmonių, 
vienus vadindavo kunigaikščiais, 
kitus hetmonais, grafais, šlėk
tomis, o tuos, kurie buvo tur
tingi, turėjo daugybę vergų, 
vadindavo “pan.” Todėl šitas 
žodis negali būti vartojamas 
pagerbimui asmens musų kal
boje, kadangi jis yra lenkų ir 
tai vergijos liekana, nes visi 
vergai turėjo prievarta vadin
ti savo engėją “pan,” tie žmo
nės vadindavosi “pono” nuo
savybė. “Ponai” visi buvo ki
lę iš vergų, užtat juos negali
ma buvo vadinti kunigaikščiais, 
grafais, šlėktomis, bajorais, nes 
tie titulai buvo {gauti paveldė
jimu iš giminės, kuri gavo tą 
titulą už didvyrišką žygį.

Visose kalbose pagerbimui 
asmens vartojama: anglų — 
mister, vokiečių herr, latvių— 
kungs, italų — sig’nor, lenkų
— pan. Nors oficialiai lietu
vių kalboje negalima yartoti 
žodžio ponas, bet praktikoje 
jis visur vartojamas ir dauge
lis mėgia tą titulą. Ištikrųjų, 
mes savo brangius asmenis pa
vadinę • tik vardu jaučiamės 
lyg ir nusikaltę ir stengiamės 
pagerbti, todėl kartais pride
dame žodį ĮX>nas ir tada jau
čiame žmogų pegerbę. Užtat 
vartojame žodį “ponas,” kad 
neturime kito žodžio.

Aš noriu pasiūlyti vietoje žo
džio: “ponas” įvesti žodį: “vai- 
dyla,” vietoje, — 
“vaidylė,” vietoje -
— “vaidyliutė.
mes neduosime numirti grynai 
lietuviškam žodžiui, kuris mu
sų protėvių buvo vartojamas 
aukščiausianK pagerbimui as
mens. Be to, atsikratysime 
lenkiškai vergiško žodžio “pan.”

Įdomios skaitmenos iš 
milžiniškos laikraščių 

ir knygų spaustuvės

tt.
16 įvairių

išeina apie

Berlyno laikraščių ir knygų 
leidykla Ullstein yra bene di
džiausia visoj Europoj. Ji lei
džia dvidešimtį įvairių laikra
ščių ir beveik kasdien po nau
ją knygą.

Toje milžiniškoje įstaigoje 
dirba apie devyni tūkstančiai 
žmonių, būtent, 1770 raštinių 
tarnautojai, 269 redaktoriai ir 
piešėjai, 2850 spaustuvininkai 
ir daugiau kai 4000 pasiunti
nių, dviratininkų ir 

įstaigoje vartoja 
kalbų.

Kasdien įeina ir
42^000 laiškų ir atviručių.

Laikraščių reikalams yra 111 
automobilių ir motorciklių, to
liau 2 motoriniu laivu ir 3 lėk
tuvai, kuriais kasdien į visą 
Vokietiją išvežiojami l’llsteino 
dienraščiai.

Įstaigoje veikia apie 800 te
lefonų aparatų.

Spaustuvėje dirba 126 y di
džios rotacinės spausdinimo ma
šinos, 70 plokštinės sp. maši
nos ir 60 renkamos mašinos.

Tos mašinos gali per valan
dą išspausti ir sulankstyti 600,- 
000 laikraščių po 16 puslapių. 
Ta leidykla per metus sunau
doja popieriaus maždaug už 
penkiasdešimt milionų litų! 
Vien tik laikraščiams spaus
dinti leidykla per metus su
naudoja popieriaus per 3000 
vagonų, kas sudaro maždaug 
32 milionu kilogramų. Kiek
vieną darbo dieną per metus 
ateina traukinys iš 10—15 va
gonų su popierium. Kas va
landą išeina iš tos milžiniškos 
spaustuvės dešimtys automo- 
milių pilni atspausdintų laik
raščių ir knygų.

Lietuvis Kontraktorius
. - - - . kavome p. Mikolainio nusista-

—susitvarkymo, tai jisai tuomet be reikalo mėgina taikyti tymą, tai Abekas “Laisvėje” 
, didžiau-j pasakoja, kad mes jam pilnai 

! pritarę ir jo ruošiamą “pogro
mą” parėmę!

Juk tai yra, prastai šne
kant, žulikystė — aršesnė net, 
negu Bimbos “liberaliniai” 
gišiavimai arba PruseJcos ne- 
praust; burniavimai ir nioLti.

Graži betgi kompanija yra 
susispietus aplink tą Brookly-s 
no leidinį, nėra ko ir bekalbėti.

sias gamtos kritikas.

Suvedam Šviesas Ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liaiu- 
pas | senas; duodame 
ant lengvo iimokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W, 22nd Street 
Pbone Can.l 2M1

fsu1: Apžvalga
nukrito nuo jų veidų maskos. Pasirodo, kad tai buvo ne' SUGAUTAS MELAGI V Dėdė. 
didvyriai, ne revoliucionieriai, kovojantys su priešų pa- * ---------
šauliu, o tik negarbingi “škurnikai”, mokantys dėl savo! Teisindamas “literatą” Ne
naudos prisiplakti ten, kur yra daugiaus progos paten- Velionį, kurio iš Ingersoll’o pa- 
kinti savo asmeniškas užgaidas.

Per aštuonerius su viršum metus jie apgaudinėjo
'imtas raštas apie “Dievus” til- 
1 po brooklyniškiam komunistų 

, organe be nurodymo tikrojo
milionus žmonių, kol, pagaliau, patys apsigavo ir — ta- autoriaus vardo, — Pruseika- 

Dėdelė paraše šitaip: '
“Jisai (Metelionis) pats 

pranešė, kad tai nebuvo ori
ginalus jo raštas. Ir vis tik 
tūli fašistų ir pusiau-fašistų 
šlamštai parašė, kad d. Me
telionis esąs apsivogęs.

“Dar vienas šmeižimas, 
bet iš tų laikraščių nieko ki
to negalima laukti.”
Tai buvo įdėta “Laisvėje”’ 

gruodžio 31 dieną. O sausio 5 
d. pati “L.” redakcija buvo pri

siversta padaryti šitokį pareiš- 
, savo Apžvalgoje;
“Prisiųsdamas tą straipsnį, 

d. įMetelionis pabrėžė, kad 
tai yra pagal Ingersollą. Bet 
per musų neapsižiui'ėjimą 
mes nepridėjome tos jo pa
stabos prie, straipsnio, pra
dėdami jį talpinti.”

Pats laikraštis, vadinasi, da< 
bar prisipažįsta, kad • prie 
straipsnių, po kuriais pasira
šė, kaipo autorius, Metelionis, 
nebuvo pridėta nurodymo, jo- 
gei tas rašinys buvo “pasisko
lintas” iš Ingersoll’o. Per kie
no kaltę, tatai įvylųi, per Mete- 
lionio ar> per “Laisvės”, čia ne

po išmesti į sąšlavyną!
Ve kokiems stabams meldėsi mūsiškės ir kitų tau

tų “susipratusios” Maskvos davatkėlės

taip svarbu. Bet aišku, kad 
skaitytojai negalėjo žinoti, kad 
Metelionis davęs kokį tai pra
nešimą komunistų organui, ku
ris to pranešimo (jeigu jis tik
rai buvo duotas) nepaskelbė.

Tečiaus Pruseika nesisarma- 
tija tą dalyką “aiškinti” taip, 
kad tarytum laikraščiai pada
riusieji pastabą dėl Metelionio 
“apsivogimo”, nepaisę jo pra
nešimo ir tyčiomis darę netei
singą priekaištą!

šitaip per akis meluot, tąi 
jau tik negražu.

Pokarinės mados

va-

fr

VISUOMIO ŠEIMA
KITAS “LENINISTIŠKAS” 

i (TRIKSAS.

Atvykęs į Ameriką, Domas Visuomis-šidlauskas 
skelbia čionai tarp lietuvių savo naują, protu ir mokslu 
paremtą, tikybą — “visuomybę”. Atrodo tečiaus, kad 
jam geriaus sekasi kitas religijas kritikuoti, negu gauti 
publikos pritarimą savajam kūriniui.

Pasikalbėjime su “Keleivio” redakcija Bostone, ji
sai, pav. padarė šitokį gana sąmoningą pastebėjimą apie j 
katalikų tikėjimą:

“Katalikybė”, sako p. Visuomis, “yra visai sve
tima lietuviams religija. Pavyzdžiui, katalikų Die
vas sako: ‘Aš esu Dievas tavo, kursai išvedžiau ta
ve iš Egipto žemės, iš namų nelaisvės/ Bet kada gi 
lietuviai buvo Egipte? Kada jis mus iš tenai išve
dė? Juk čia aišku, kad Dievas kalba į žydus. Taigi, 
lietuviai garbina žydų Dievą.”
Čia yra tiesos, tik neparodyta, kad tas “žydų Die

vas” tikrai yra vienos tautos Dievas; ir kol tai nepada
ryta, tol katalikas gali tą Visuomio argumentą atremti 
tup, kad tas pats Dievas yra ne tik žydų, bet ir visos 
žmonijos (ant kiek ji’ sugeba jį pažinti).

Bet teigiamoje savo mokymo dalyje “visuomybės”

“Laisvės” sausio 9 d. nume
ryje įdėta straipsnis su ant- 
galviu “Ragina Ruošt Pogro
mus prieš Bolševikus”. Po 
juo pasirašo F. Abek, kurio ra
šiniai gana dažnai “puošia” 
Brooklyno komunistų laikraščio 
špaltas.

Albetai polemizuoja su p. 
Mikolainiu, kurio straipsnis 
“Muškim lauk bolševikus iš 
S. L. A.”, buvo tilpęs “Naujie
nose” pereito lapkričio 18 d. 
Jeigu “L.” bendradarbis rado 
reikalinga rašyti apie straips
nį, pasirodžiusį spaudoje beveik 
prieš du mėnesiu laiko, tai, ro
dos, reikėtų tikėtis, kad jisai 
jį laiko gana svarbiu ir sten
gėsi rimtai apgalvot savo ar
gumentus prieš jį. Bet, vie
toje to, mes matome, kad Abe- 
kas jau ir savo atsakymo ant- 
galvyje iškreipia savo oponen
to mintis.

P. Mikolai n is visiškai nera-

191^ metais vienas Pary
žiaus bankininkas išvežė į be
pročių ligoninę savo protlige 
sergančią močiutę. Išbuvusi ar
ti 15 metų ligoninėje, senutė 
sunkiai susirgo ir maža buvo 
vilties, kad ji pasveiks.

Ir štai bankininkas gauna iš 
lilgopinėil (pranešimą, kad jo 

močiutė pasveiko netikėtai ne 
tik kunu, bet ir protu. Banki
ninkas pasiskubino nuvykti į 
ligoninę ir parsigabenti senu
tę namon.

Bet vos tik senutė spėjo ap
sigyventi savo anūko šeimoj, 
kąjp kilo įvairių nesusiprati
mų: senė net kalbėti nenorėjo 
su jo žmona, reikalavo paliuo- 
suoti tarnaites ir, apskritai ne
norėjo matyti arti savęs nė 
vienos moteries. Trumpi sijo
nai, pudruotas veidas, įkirpti 
plaukai — visa tai, jos nuomo
ne, doroms moterims netinka. 
Kada anūkas švelniais žodžiais 
pradėjo įrodinėti, kad dabai’ 
tokia moterų mada, ji iš kar
to nenorėjo net klausyti, o pa
skui apsiverkusi tarė:
riau butų buvę man vienai pa
silikti beprote, negu matyti, 
kaip jus visi iš proto išsikrau
stėte.

ge-

ponia” —
- “panelė”

Tokiu budu

Pirmieji lietuviai gyveno miš
kuose, nebuvo kaimų, pilių, vi
si buvo išsisklaidę po tuštu
mas ir gyveno medžiokle, bet 
turėjo vieną vietą, kurią pava
dino “Ramuva” ir ten atlikda
vo visas religijos apeigas. To
kiu budu pirmoji lietuvių cen- 
tralinė vieta buvo pavadinta 
“Ramuva,” nuo žodžio •— “ra
mumas.” -Vėliaus lietuviai 
statė tvirtoves ir pavadino pi
limis. Todėl neleiskime šiam 
žodžiui mirti ir vietoje “mies
tas” įveskime žodį “ramuva,” 
kuris yra grynai lietuviškas ir 
tinka pavadinti miestus tuo žo
džiu1, nes miestas yra toks cen-

i tras kaip ir tas pirmas lietuvių

Mes Mokam CAsh

S68.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State 
Bank

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

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Patogiausias '<
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ
Pradžioj

Metų—Dabar

Prenumerata metama 
Pusei metų
Kopija ...........................

12

20c
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

West Side
Metinis balius

Merginos meilinsis 
vaikinams

Visi žino, kad šis metais yra 
taip sakant Leap Year, tai yra

Sekmadienyje, sausio 8 d., 
Meldažio svetainėje lietuviška 
tautiška draugystė “Vienybė” 
turėjo surengusi metinį balių.

Man, Į>o* daugiau kaip 10 me
tų pertraukos, teko pirmą kar
tą būti Chicagoje pašelpinės 
draugystės baliuje. Ir prisipa
žinsiu, kad jaučiaus smagiai.

Bndgeportas
Lietuvis užmuštas automobilio

Juozas Jurkus, apie 20 m. 
amžiaus, gyvenąs prie 3350 S.

ka metų, ir pamatai, kad kartu 
su draugyste auga protu ir sie
la draugijos nariai. —Buvęs.

___________ į

Marųuette Park
-----------

Smagi paiė Morgan St., vakar apie 3 vai.
Sausio 7 d. p-ia O. Čekanaus- po piet važiuodamas automobi- 

kienė, 7030 S. Artesian avė., liu Auburn Avė., ties 33 PI. su- 
sui'engė šaunią savo gimimo važinėjo ir mirtinai sužeidė 
dienos paminėjimui parę. Ši pa- Juozą Badeikį, gyvenantį toje 
rė buvo pavyzdinga tuomi, kad pat apielinkčje. Sužeistasis li- 
p. čekanauskienė surengė savo kosi skubiai nugabentas į St.

Graboriai Lietuvės Akušerės Lietuviai Daktarai

turės 
o vai- 
nelygi-

merginos turi pirštis vaiki
nams. Jos turi sau prisiviliot 
vaikiną ir, jeigu jos negaus sau 
vyro šiais metais, tai well... tu
rės kiek ilgiau našlaut.

šį vakarą merginos 
progą pasigaut vaikiną, 
kinas galės pasipust
nat kaip kalakutas, nes jam 
nereiks prašyti merginų šokti 
su juo, tai bus merginų “biz
nis” vest vaikinus šokt ir juos 
sau viliot. O ta proga yra šį 
vakarą. 208 kp. Moterų SLA. 
rengia šokį Masonic Temple 
svet., 64 ir Green.

Kuopa kiek girdėjau žada su
sitaikiusias poras registruoti. 
Tą darbą rodos atliks pp. M ap
gavėta Mickevičienė ir Elbieta 
Šatkauskienė.

P. S. žinoma, poni Margarie- 
ta irgi nesnaus.—Driskius.

Cicero
Reikale V. ž. P. Kliubo

Visiems yra žinoma, kad 
kliubas rengia vakarą 5 dieną 
vasario L. L. svetainėje. Ir pe
reitame kliubo susirinkime bu
vo pranešta, koks bus vakaras 
ir kokį programą išpildys. Su- Į 
sirinkimas tą pranešimą už- 
gyrė. .

Bet šiai šeštadienio “Naujie
nų” laidoje nutarimų raštinin
kas tą dalyką klaidingai atpa- j 
šakojo. Girdi, bus suvaidintai 
veikalas “Laputis“, lošėjams 
mokėsią $110. Iš kur tą rašti
ninkas 
aiškiai 
gramą 
ras su

SIS

Juk rodosi 
pro- 
cho-

ren-

ištraukė?
buvo pasakyta, kad 
išpildys “Birutės” 
dramos skyrium.

Nežiūrint jokių kliūčių, 
gimo komitetas tikisi geros pa
ramos iš visuomenės, vietos ir 
apielinkės lietuviams skaitlin
gai atsilankant į parengmą. 
Mes visi žinome, kaip puikiai 
pasirodo “Birutės“ choras su 
savo vedėju p. Šimkumis

— Komitetas.

Lietuvos nepriklau* 
somybčs dešimties 
metų sukaktuvės ■

Chicagos lietuvių komitetas 
dešimties metų Lietuvos* nepri
klausomybei paminėti rengia 
bankietą seku* idienyje, vasario 
19 dieną, Stevens viešbutyje. 
Kadangi Lietuvos nepriklauso
mybės diena, 16 ta vasario, iš
puola ketvirtadieniui, tai pato
gumui tų, kurie norėtų daly
vauti bankiete* jis tapo porkel- skrodžius lošėjams pirmame ak
tas artimiausiam sekmadieniui,'te, galima buvo pasakyti, 
t. y. 19 d. vasario..

Pasikalbėjimas
įvyko Lietuvos konsulate 7 d. savo darbe meistrus, 
sausio.

Nutarta kviesti 
tautiniu Lietuvos 
Lietuvos kaimynių 
pavergtųj ip tautų 
taipgi kai kuriuos
visuomenės veikėjus.

Sutikta, kad 
bankiete nebotų

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
8iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted S't. 
Tel. Victory 4088

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

O smagiai jaučiaus ve kodėl: 
draugystė “Vienybė” pirmon 
galvon buvo parengusi progra
mą, o jau antroje vietoje ėjo 
šokiai ir pramogos.

Prisiminė seni laikai. Pirm 
dešimties metų, būdavo, ruošia 
draugija parengimą. Ruošėjų 
mintyse* užduotis suteikti pub
likai kiltesnio pasilinksminimo, 
kaip sakoma, dvasinio peno: su
vaidinti scenos vakalą, pamo
kinti susirinkusius kiek pajė
gos leidžia.

šiandien, kaip žinote, dauge
lyje atsitikimų, jei norima su
rengti “šaunius” balius, tai pir
moje vietoje garsinama M‘ch^ff- 
lestonas”, arba, kad dalyvaus 
kas nors iš Paul Ash trupės. 
Todėl man, kaip vienam atsili
kusių nuo šių dienų “progreso”, 
smagu buvo dalyvauti vakare 
su “idėjomis”.

Tos “idėjos” gal ne kažin 
kaip gabiai išreikštos, vis tiek 
jos buvo idėjos. , Kalbėjo V. 
Poška kokią pusę valandos lai
ko, o po jo kalbos suvaidinta

lėšomis, — ne taip, kaip dau- Paul ligoninę, kur už Valandos 
guma musų moterėlių kad daro, laiko pasimirė.
Jos, mat, norėdamos surengt šiandie toje ligoninėje bus 
tos rūšies pasilinksminimą, len- koronerio tyrinėjimas.
da žmonėms į akis kaulydamos 
pinigų.

P-ia O. čekanauskienė mokė
jo labai dailiai svečius pavai
šinti skaniais valgiais, o po 
skanių valgių pas svečius susi
darė labai geras ūpas. Pradėjo 
žaisti įvairias žaismes, kurios 
išgalvojo pp. Stankūnas ir 
Stankūnienė, savininkai Bridge- 
porto paveikslų studijos. Vi
siems labai patiko žaismė 
“graibo-neranda”. Tai buvo 
“lot of fun”, ir visi juokėmės, 
kad net, žandai skaudėjo. Pasi
linksminę, p. čekanauskienės 
svečiai iki vėlos nakties, visi 
geru u pu išsiskirstė..

Ąš linkiu abiem Čekanaus
kam, kaipo pavyzdingai pore
lei, daug laimingos ateities. 
Taipgi ačiū už vaišes.

—Atomas.

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.

RAPOLAS JUŠKA

Advokatai
JOSEPH J. GRISK 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

I. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas ____ _

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted S|. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Viršui Unlversal
Stato Bank ....

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

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

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

Phone Canal 0523

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

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

Tel. Brunsvvick 4983 
Namų7 telefonus Brunswick D597 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandęs

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. Wcstcrn 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
-..... — .. - i ......

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 p^ pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. III

OR. A. J. KARALIUS

Komediją “Lapkus“ vaidino 
tokie patyrę ir gabus vaidinto
jai, kaip pp. Vaitekūnas, Ke- 

’ mėšis, pp. Milerienė, Kemešie- 
ne ir, regis, švirmickiene. Kai 
kūrinote vaidintojų teko matyti 

■ pirm dešimties metų. Turiu pa
sakyti, kad jie rodosi padarę 

į žymaus progreso. Imkime pav. 
Vaitekūną. Jis scenoje, kaip sa
vo grįčioje. Liuosiausias judė
jimas, liuosiausi gestai, tinka
mas moduliavimas balso. Tiesa, 
ir rolė jam kliuvo dėkinga, tai 
yra tokia, kur vaidintojas gali 
pasirodyti. P-ios Milerienės ro
lė, bent pirmame akte, buvo ne 
taip dėkinga, ne taip vaizdin
ga, kaip Vaitekūno. Ir todėl, 
sakyčiau, ji buvo ypatingai 
sunki. Bet p-ia Milerienė pilnai 
įveikė ją — lošimo naturalumu, 
paprastumu, tinkamu abelno 
vaizdo užpildymu. Kitos ponios 
ar panaites vardo nežinau (re
gis, p. švirmickienė), bet ji bu
vo Vaitekūno “žmona”,.... sce
noje. Ir ant kiek Vaitekūnas 
pasirodė esąs “košė”, kaip vei
kalas reikalavo, ant tiek jo 
brangioji prietelka pasižymėjo 
esanti “bosas”, šeimynos gal
va. Ir dar ji parodė ką kitą — 
būtent teisingumą to pasaky
mo, kuris mokina nepasitikėti 
arkliu kelyje, \ o moteria na
muose. Kemėšis buvo tikriau
sias “blioferts”, ponaitis, kuris 
mėgia kibinti moteris ir mer
gaites. P-ia Kemešienė buvo nei 
kiek ne prastesnė už kitus. Pa-

Mirė sausio 9, 1928, 9:50 va
kare, 52 metų, amžiaus. Tryš
kių parapijos, Sukančių kaimo. 
Paliko 3 dukteris., Z. Bernotie
nę, O. Ašmontienę ir Julijoną, 
du žentu A. Bernotą ir L. Aš
montą, 2 švogeriu J. Repša ir 
A. Liederį ir švogerką Justiną 
Liederienę ir gimines. Pašar
votas kūnas 15800 Finch Avė. 
Harvey, III.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. ’

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos |r 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

ELZ BĮ ETA CIPURKIENB

su šiuo pasauliu 
8:40 valandą 
sulaukus 43 
gimus Kauno

Persiskyrė 
sausio 9 dieną 
lyto, 1928 m. 
metų amžiaus, 
mieste, paliko dideliame nubu
dime vyrą Jurgį, 4 dukteris, E. 
Bartkienė, M. Jacobs, B. Jutai- 
čiukė ir Irone, sūnų A. Jusaitį. 
Kūnas pašar/oas, randasi 1554 
S. Washtenaw Avė.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj, 
sausio 13 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. E. Čipurkienės gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulludę liekame,
Vyras, Dukterys ir žentai.

Laidotuvėse patarnauju gra
borius Lechdvvich.

EMILIJA VAREIKA1TĖ

kad
(jie atliks ir visą vaidinimą kaip 

šiuo reikalu dera. Tuoj pamatai patyrusius

žmonių susirinko daug. Drau- 
bankietan gystei “Vienybei”, be abejonės, 

mažumų ir liko gražaus pelno. Vakaro ve- 
mažųjų ir dėjai ir prižiūrėtojai palaikė 

atstovus, o gerą tvarką. Draugijos nariai, 
amerikonų kurie parengia tokius gražius 

i vakarus, yra ne tik pašalpinės
partijų ginčų draugystės nariai; jie dirba ir 
keliama; kad svarbų kultūros darbą. Tas dar- 

taipgi neimtų reiškiama jokių bas išsyk nepasirodo 
pagirimų arba nupeikimų da
bartinei Lietuvos valdžiai.

Komitetas banketui rengti 
susidarė iš visų dalyvavusių 
šiame pasikalbėjime.

Komisija muzikaliam progra
mai prirengti nuskirta iš trijų 
ypatų. Kita komisija iš trijų 
ypatų nuskirta vietai nusamdy
ti ir banketo reikalams prižiū
rėti.

Komiteto pirmininkas yra p. 
Hertmanayičius, sekretorius 
p-lė Gaižaitė.

Banketo pradžia 5:30 va 
pietų. įžanga $3.50 y patai.

vaizdin
gas, jis nežiba kaip meteoras. 
Bet praslenka dešimt, penkioli-

. Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 8 dieną, 3:35 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukus 17 
metų amžiaus, gimus A. A. 
Emilija vasario 18, 1910/ Chi
cago, III., paliko dideliame nu
liūdime tėvą Juozapą, seserį 
Adelę, brolį Petrą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1423 
So. 48 Ct., Cicero, III.

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

po

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
kvietkiNinkas

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St Chicago.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 12 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų j Airišių parapijos baž
nyčių, 153 St., kur atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten buš Nulydėtas Į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti miruisiamjam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Liekame nubudę, 
Dukterys, Žentai,
Švogeriai,. švogerkos

FRANCIŠKUS GALINSKIS

šiuo pasauliu 
6:45 valandą 

i., sulaukęs 42 m. 
gimęs Kauno rcd., 
apskr., Kvcdainių

Persiskyrė su 
sausio 9 dieną, 
ryte, 1928 m 
amžiaus, [/ 
Tauragės ; . 
parap., paliko dideliame nuliū
dime 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 'ladotuvese ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, \ Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reik ule, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza muotojaa
2314 W 23rd PI.

Chilago, 11L
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOHN B. BOROEN
(John Bagdžiunas Bordcn) 
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 960(1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

Veikti TRIS
3241 South Halsted St.

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

PetnyČios.

LIETUVIS' AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegyste ir toliregyste. Pri- 
rengia^teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boalevard 7589

ŪR. 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:
Piki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:90 ▼. 
4G08 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. ’ Chicago, 111.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard' 6487
4619 South Ashland Avenue 

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

James M. Burke
Res. Tel. Stevart 1713 
GEORGĖ M. CHANE

Bes. Tel. Suginaw 9528

Burke ir Crane
Advokatai

Ofisas 'IY1. State 5368—1731 (
155 N. Clark St. •

Room 1002

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAUK
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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS— -

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

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, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
______ __________________ :----------------------

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DK. A. J. BEKTASH

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

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

Telęphone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockvvell St.

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

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

\ Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 1042 d.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUŪETTE
VIRŠUI, ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V ą 1 and o s:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

iDR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18tli St. ir Blue Isiand Avė. 
Vąl. 2—4 po piet. ir 7—9 vhl. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfas 6353
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie ALT. San 
daros 25 kp. su

sirinkimas
Metinis ALTS. 25 kp. susi

rinkimas šiandie. Tie, kurims 
laikas neleidžia atsilankyt daž
niau, 
bendrai pasitarkime apie toli
mesnius musų darbus.

I)r. S. Naikelis žadėjo pa
tiekti trumpą, bet įdomią pa
skaitą, kurių jis skaitosi spe
cialistu.

Susirinkimas įvyks Raymond 
Chap. 819 W. 31 St. 8 vai. va
kare. Visi ateikite laiku.—M.

pribukite šį vakaru ir

Spulku atstovų su-

sirinkimas

manymui pritaria p. Palekas. 
Advokatas Kučinskas tečiaus 
nurodo, kad įkor]x>ruojant lygą 
reikia pažymėti tam tikras 
punktas, vieta, miestas ar kai
mas. County arba pavietas 
nėra riški vieta, tai yra platus 
žemes plotas. Kalba p. Karei- 

1 va. Jis taipgi nurodo/ kad ne
galima centralinei lygos rašti
nės vietai skirti visas pavietas. 
P-nas Varkala pažymi, kad 
čarterio gavimui įstatymai rei
kalauja tam tikros vietos—mie- 

’ sto ar miestelio. Nubalsuojama, 
kad centralinės lygai raštinės 
vieta 
lygos 
venti 
joje.

Klausimas narinės lygos 
mokesties ’

Išreiškiama abejonės, ar iš
teks $3 dolerių mėnesinės mo
kesties metuose. Susirinkimo 
dauguma pasirodo tos nuomo
nės, kad kolei kas tegul pasifie-

turi būti Chicagoje, o 
valdybos nariai gali gy- 
bile kur Illinois valsti-

I

NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, sausio 11, 1928

Educational Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted-~Female
Darbininkių Reikia

Bubnai, Banjos, 
Smuikos

Organizojame naują instrumentų 
kliubą, r *"
popui iarėmis kainomis, 
tės 
net

nariai gauna instrumentus 

instrumentą už 30, išmokėjimais 
po 25c. j savaitę

Mumford Music
Studios,

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

Miscellaneous
įvairus

$75 ver-

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel I^afayette 8705—87W

Chicago

PERKAME

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82t Central 6260

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui minkštų vilnų. 1405 W. 21 St.

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo, kambarys ir 
valgis, su užmokesčiu susitaikysime. 
4008 S. Artesian, po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI rakandai geram 
stovyje, naujas karpetas, klijonkė, 
kamodė, fruntruimio setas ir stalas. 
Taipgi anglys ir malkos, 1718 South 
Ruble St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč, geroj vietoj, lietuvių apgyven
ta. Parduosiu už prieinamą kainą. 
J. W., 1515 So. 49th Avė. Cicero, III.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė,

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j' porą dienų 

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

For Rent
RENDAI 2 kambariai vaikinams 

po vieniu 'gulėt, šiltu vandeniu šildo
mas. Pne mažos šeimynos, 1 flatas. 
6925 So. Rockwell St.

Musical Instruments
Muzikog Instrumentai_______

Specialia Bargenas
Industrial Loan Service krnrti/ovnSu emilikna M nu rlnvnmn vi-

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandų.

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35/ 7\seniusiaK biznis šitoj apielinkėj, visą 
» arba punę, lysas ilgas, darbo užten- 
. kaina dėl dviejų. 1967 Canalport Av. 

Roosevelt 4395.

šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinis pečius, $6, pastatomos liam
pos, $15 ir daugiau. Schwaitz Bros. 
Storage, 640 E. 61 st St.

PARDAVIMUI barbemė arba rei
kalingas partneris, skutimas 15c. 
Mažas įmokėjimas cash, geras už
darbis, 114 So. Halsted St.

šis skeliamas , yra vertas pinigų 
tsineškit jį su savim ir 

jums lYiilcisime
10 pigiau 

FRIEZE PARLOR SĖT. 
MOHAIR PARLOR SĖT 
WALNUT BEDROOM SĖT $48 
VVALNUT DIN. RM .SĖT $38 

....... $22 
.......... $17 
bus išpar-

dėl jūsų, 
mes f

$79
$58

PARDAVIMUI grosernė, bzinis iš- 
diiptas per 6 metus, kas pirmas tas 
laimės. Priežastis patirsit ant vie
tos. 3416 So. Wallace St.

$300
$250
$200
$150
$75 9X12 WILTON RU(
$60 COXWELL CHAIR
Daugelis kitų bargenų

(luotą tuojau
Available Storage

7732 Stony Islnnd
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedč- 

liomis iki 6 vakaro.

Exchang-e—Mainai
REIKALINGAS automobilius už

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

Atsišaukit greitai
S. P. KAZWELL,

C912 So. W eKtc r n Avė.

brangesnės smuikos. Mes darome vi
sokius muzikalius instrumentus ir 
taisome victrolas. Taipgi pilnas pa
rinkimas muzikalių instrumentų pi
giausiomis kainomis Chicagoj.

i 914 MaxwellLABAI ŽEMA KAINA
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- 
tarnvimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond &

Mtge. Co.
134 N. U Šalie St.

Room2006 Dearbom 4636, State 5864

JEI JUS norite tikro radio pa- 
amavimo, ntniSiiukit

DELIGHT SHOP, 
3428 W 63 r d St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Bailios
Miscellancous for Sale 

įvairus Pardavimaikad lyga turėsianti ne daug iš
laidų. Valdyba dirbanti veltui, 

j Jei bus išlaidų, tai tik laiš-

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
statybos ir. paskolos(|.ams>_konvertoms, krasos žonk- 

Net svetainės susirinki
mams galinga tikėtis, lyga gau- 

! sianti veltui, kaip gavo iki šiol.
• O jei ateityje pasirodytų, kad

Lietuvių 
bendrovių (spulkų) lygos su-[ jamg 
si r ink imas.

šis susirinkimas įvyko fi d
sausio p. Ežerskio salėj, 4600j CTama 'didt.3nių išlaidy? tai bu-| 
So. ^auhna St. Susirinkimą ati
darė lygos pirmininkas, p. Ka- 

valdybos na- 
ir

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

AR jums reikia pinigų? Prlvotiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
real estate 2 morgiėius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. G07 
Dearbom 4020.

MAN reikalingi pinigai,'parduosiu 
savo Schumann grojikų pianą su ben- 
čiurni ir Foteliais už $65 cash.

M R. JĄRTZ,
2918 Milvvaukee Avė., lst floor

NAUJIENOS
; siantis lygos seimas tą reikalą : 
išspręs. P-nas Palekas nurodo, 
kad ikk šiam laikui lygon įstojo 
8 bendrovės, kurios pilnai užsi
mokėjo. Susirikime dvi bend-

! rovės dar pasižadėjo įstoti, ir 
Lygos raštininkas, p. Zolp,; vienos jų atstovai sumokėjo 

perskaitė pirmųjų susirinkimų j narinę duoklę. Tokiu budu'šian- 
protokohis.
kimų, steigiamasis, 
lių 7 d., 1927 m. Iš protokolų 
pasirodė, kad pirmuose susirin
kimuose buvo labai priešingų 
Lygos sumanymui. Vienok vė
liau tie patys prięšingieji na
riai tapo rimti lygos rėmėjai.

. Skaityta protokolas iš antro 
lygos susirinkimo, 
lapkričio 27 d. šiame susirinki-j 
me lyga buvo galutinai suorga
nizuota. Jame buvo išrinkta! ją taip, kaip ji 
komisija parašyti konstitucijų.' 
Komisijon įėjo adv. Kučinskas, nm 
pp. A. Kareiva ir Palekas.

ža n aus kas. Kiti 
riai—J. J. Zolp, raštininkas, 
p. Masiulis, iždininkas.

Protokolų skaitymas 
raštininkas, p.

Vienas tų susiriu- die spulkų lygai jau priklauso 
įvyko1 gpa- lh narių. Viso gi, kaip nužiū

rima, Illinois valstijoje esama 
lietuvių spulkų 21. Iš jų 18 
Chicagoje, 2 Ciceroje ir ,1 Wau- 
kegan’e. Jei pristos lygon dau
giau spulkų, tai susidarys di
desnė narių 
kurios gali 
doms.

Duodama 
diskusijas ir priimti konstituci- 

yra parašyta. 
Įnešimas paremiama ir balsavi- 

priimama.
(Bus daugiau)

—Reporteris.

mokesčių suma, 
ištekti lygos išlai-

įvykusio;
įnešimas uždaryti

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

ELECTRIC KONTRAKTOH1US
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
d ratus, motorus, taisom elektros 

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

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

PASKALOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 8 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Western Avė. Hemlock 
2686.

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., lst floor.

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu

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

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

Chicago, III.

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

Atvažiuok pamatyt.
J. ZACKER, 

6210 So. Rockwell St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

TURIU parduoti savo gražų ir be
veik naują grojiklį pianą uz $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
j mėnesį. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

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.

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Ii nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiširio.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199.

RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tū
bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 į 
savaitę. M r. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nC, visokių tautų apgyventa vieta. 
Pigiai. Tel. Cammadore 2047.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo 80 akrų farma Illinois. Savi
ninkas Chicagoj. J. Burke, 3709 So. 
Halsted St.

Real Estate For Sale
N amai-Žemė Pardavimui

Personai
Asmenų leiko

NVitarta buvo, kad kiekvienas 
lygos narys narinės lygai mo- 
kesties mokėtų 3 dolerius me-j 
tuose; pirmas įmokėjimas. 
skaitysis iki gruodžio mėnesio 
1928 m.

PRANEŠIMAI

Radio
PRADĖKIT NAUJUS METUS 

Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris ditos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirksite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums setą ir mes patarnausime jums 
bite 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 
nauju modelių. ' j

ŠTERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln av. 8243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

BEKERNĖ pardavimui, “2 vyrų 
šapa”, rendos $40, turiu parduoti iš 
priežasties ligos, 4515 Wallace St.

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

TIKRAS pirkinys. Muro, pečium 
šildomas namas, yra 2 krautuvės, 
I—7 kambarių flatai, rendos $4032 
į įlietus, randasi prie 5436—418 So. 
State St. Kaina $21,500. Priimsiu 
gerus morgičius dokumentus ir 
biskį cash už $6000 eųuity. II. T. Co- 
leman & Co., 129 E. Pershing Road 
Blvd. 77G9.

GROTAI dėl visų garu ir varideniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Stove ? 
Repair Works, 3110 VVentworth Avė. i 
Phono Victory 9G34.

PAJIEŠKAU susipažinti vai
kino arba našlio tik be vaikų, 
nuo 35 met. 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. Nuosavybės turiu turtu. 
Norėčiau, kad vaikinas turėtų 
biskį turto. Prašau su pirmu 
laišku paveikslą prisiųsti. Kad 
paveikslo neprislųsit, atsakymo 
neduosiu. Paveikslą ant pareika- 
reikalavimo sugrąžysiu. Gali ra
šyti lietuviškai arba angliškai. 
Aušros Knygynas, Box 261 

3210 S. Halsted St., Chicago, 111.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rūšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
loiieto outfitas $10, 1753 N. Cicero 
Avė. Berkshire 4772.

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

ALT. Sandaros 25 kuopos meti
nis susirinkimas įvyksta seredoj,.

Del siu trijų dolerių adv. Jo- sausio 11 <1., 8 vai. vak., Raymond 0398. 
f | Chapel, 816 W. 31 St. Visi nariai

nas Kučinskas šiame paskuti-, prašomi atsilankyti. Dr. S. Naike- 
niame susirinkime paaiškino, iis skaitys įdomią mokslinę paskai- 

. . tą, o nauja kuopos valdyba patiekskad tris dolerius metuose narį- inuins inetų darbo planus, 
nes mokesties turės mokėti vi-! A. L. T. S. 25 kp. sekr.

• « • ' I l n r - ~   |
Sa spulka, O ne kiekvienas na-l Kensington Lietuvių Bendrovės 
yys. x -i metinis susirinkimas įvyks trečiadie
ni „ i ■ nyj, sausio 11 d.,Skaitymas . lygos konstitucijos , v*.it svet., 341 E 

esat 
bus

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEAT1NG, PLUMBIN- 
GAS, 21 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE- 

J<O ĮMOKĖTI. Į vedam phim- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 

RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., ^532 
Cottage Grove Avė.

GAUTI j mainus ir sampeliai bus 
išparduoti pigįąuiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi
giau.

W0NDER RADIO SALES CO.
3152 Irvink Pk. blvd. Key 2499

PARDAVIMUI soft 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. v101 W. 117 St.

PEČIAIS ŠILDOMŲ
Namų bargenas, netoli 61 St. ir 

Wabash Avė. 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 Mi‘. Scherer.

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

Drexel 1800.

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

TIKTAI sausio mėnesyj — 25% 
pigiau namų ir kaminų taisymo ir 
pleistertevimo. Veikit tuojau. Phone 
Wellinjtton 7473.

Skaitymas , lygos konstitucijom ! v*ų‘t 
Kai kurie svarbesnieji lygos riai 

konstitucijos projekto punktai) apie stovį bendrovės, 
buvo tokie: centralinė lygos 
raštinės vieta Chicagoje. Lygos 
užduotis—jungti 
bos ir paskolos 
Česniam darbui, 
vienai bendrovei 
rai. 
dą platinimui 
vių tarpe apie statybos ir pa-j 
skolos bendroves. Priimti j lygą! 
tokias bendroves, kuriose yra j 

. susispietę lietuviai arba kurio-;
se didžiuma narių yra lietuviai.' 
Narinės mokesty s bendrovių, 
priklausančių lygai, mokamos 
iškalno. Kiekviena priklausanti 
lygai bendrovė gali būti joje 
atstovaujama trijų narių. Ly
gos valdybą sudaro pirminin
kas, raštininkas ir iždininkas. 
Didžiuma pilnai užsimokėjusių 
narių sudaro lygos susirinki
mą. Susirinkimų sprendimas 
pasireiškia didžiumos dalyvau
jančių juose narių balsų.

Lygos vardas: *‘Lithuanian 
Building & Loan Associations 
League of Illinois”.
Diskusijos dėl konstitucijos.
Vienas Cicero spulkų atsto

vų duoda sumanymą pataisyti 
konstituciją taip, kad centrali
nės lygos vieta butų’ne Chica- 
ga, bet Cook County. šiam su-

, 7:30 v. v., F. Shed- 
Kensington Avė. Na- 

kvieėiami visi atsilankyti, 
išduotas metinis raportas 

Direkcija.

KRAUTUVIŲ FIKCERIA1 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemosras 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

lietuvių staty- 
bendroves na- 
nors j r kiek- 

veikiant atski-
Varyti bendrą propagan- 

supratimo lietu-

Siųskit Naujienas 
Lietuvon —• tai bus
brangi d|van<

Nepamirškite, kad sausio 11, 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 Kliubo Drąmos Skyriaus 
pasitarimo posėdis įvyks\|rečiadenyj, 
sausio 11, 7:30 v. v. McKInley Park 
svet. Visi dramiečiai būtinai turi
te susrinkti. M. K. Kasparaitis.

«-MM i—-—— «■■■ " aan^»

CIASSIFO aiilS. j1

Educational
Mokyklos

' GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. .Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St„ Chicago, III.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t. 
' 3149 So. Ęalsted St.

Phone Victory 7261
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, Noith Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir gerosz aplinkybės. 
VIETŲ JRŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETA1. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bite kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railvvay, 
St. Paul, Minn.

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentu
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechovvicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

4-5-G-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St; Hemlock 3352

su
ir

REIKALINGAS partneris į čeve- 
ryku taisymo biznį. Katras nemokat 
to darbo aš išmokysiu. Pinigų reik 
nors 5 šimtus delęrių. Juhn Tellais- 
ka,. 1913 — 52 St. Kenosha, Wis.

Automobiles
Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk j dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare 

DETROIT ................................ i. $4.00
ST. LOUIS ........
KANSAS CITY ...................... $8.00

DE LUXE MOTOR STAGES 
3 So. Jefferson 

' Tel. Dearbom 0681

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, telefonuokit, Republic 
40G6 arba ypatiškai, 3135 W. 55 St. 
1 lubos.

MINKŠTU gėrimų krautuvė pai\ 
duodama lietuvių apielinkėj. 10758 
Edbrooke Avė. Ptillman 7847.

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

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

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

$4.00
PARDAVIMUI kampinė grosernė, 

su namu arba be namo, savininkas, 
6000 -So. Wood St. 
Tel. Hemlock 6715

SAUSLO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite šį 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. MR. HULL, 3801 
N. Cravvford Avė. Tel. Irving 3631.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas „ant 

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

vakaras

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 
| visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Help Wanted—Malė

REIKIA
Dviejų inteligentiškų 

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

vyrų, 
darbo.
Atši

lki 12

MR. A. DOLENSKI 
Room 1514

134 N. La Šalie St.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus Ųeneral 
tprs Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western AVe. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III.

Mo-

REIKIA jauno vyro nuo 17 iki 20 
metų dirbti delikatesen krautuvėj. 
2552 W. 63 St. '

REIKALINGAS barberis pėtny- 
čiomis vakarais ir subatomis visą 
dieną, 1405 S. 49 Avė., Cicero, III,

Fumiture & Fixtures
RakandaLĮtateai nu.urĮj^j u

Pastatomos liampos, $7 ir daugiau. 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
Vietrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetui, pia
nai, krėslai. Mes turime pilną pa
sirinkimu namų rakandų. Atkineškit 
šį skelbimą su savim gausit ®% pi
giau. Garfied Firefrooi Stordge Co., 
5929-31 S. State St.

$15
$6
$8

Sausio mėnesyj tiktai 
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

nuteisime jums 10% pigiau 
3 šmotų parloro setas ............... $35
7 šmotų valgomo kambario se 

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

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

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

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, vietrolos, 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schwarts Bros 

Storage Co. 
640 E. 61st st.

EXTRA
Parduodu rakandus ir naują na- 
”, čia gyvendami Lietuvos ne

dejuojam. Vasarą žolės, medžiai 
kaip ir Lietuvoj. Aplinkui yra 65 
dirbtuvės; darbai vyram ir mote
rim. Parduodu dėlto, kad reikia iš
važiuoti. Savininkas gyvena iš jar
do, naujos durys.

5713 West
Agentai nėra

melj. < 
dejuojam.

64th Plane, 
reikalaujami.

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

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernč 
puspigiai, Senas ir geras biznis. 
10722 So» Mlchigan Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
551 W. 18th St.

PARDAVIMUI geras biznis, kas 
supranta tą biznį, gali padaryti pi
nigų. Lunch ruimis ir soft drink 
parlor. 'Puriu du bizniu, galit pa
sirinkti. Su namų arba be namo.

Kreipkitės
JOE YANUŠAUSKIS 
3518 So. Halsted St.

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

6409 So. Kedzie Avenue

NEPAPRASTAS BARGENAS
Parsiduoda garadžius 50x125 pė

dų, geroj vietoj (South Side). Kaipo 
dalį jmokėjimo priimsiu namą, lo
tą, arba kokį nors biznį! Del 
tesnių informacijų.

Kreipkitės pas
WM. GRTĖNAS, 

3241 So. Halsted St.
Tel.v Victory 5065

pla-

PARDAVIMIJI bučernė ir 
grosernė už cash, arba mainysiu 
ant loto ar mažo namo. 4201 
S. Mąplevvood Avė. Vakarais 
šaukite Roosevelt 8887.

PARRAVIMUI grosernė, arba 
mainymui ant mažo namo. Užgyven
ta vieta ir pigiai,

749 West 48th Place ir
Halsted St. 1

ALEX SAMUILIS,
Plione Boulevard 7595

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

pardavimu, pinigų skolinimu ant 
mortgičių, notariališkij raštų padary
mų, pinigų ir laivakorčių siuntimo 
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.

IŠSIMAINO geras mūrinis namas, 
geroj apielinkėj, neša pelningas 
įplaukas, mainysiu j gerą farmą. 
Gurskis, 3116 So. Halsted St.

8 FLATŲ namas, 5-6 kambarių, 
garu šildomas, 2’/6 bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 į 
mėnesį, rendos $510 j mėnesį.

2 flatų mūrinis, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu Šildomas, garažas, 2 
blokai iki 63 St. ir Halsted St. $3,000 
cash, $100 į mėnesj, rendų $125 į 
mėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.
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