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Lenkai kviečia Lietu
vą j derybas

Kazokai ŠŽttftfo strei 
kininkus Coloradoj

Raitoji policija Koloradoj 
šaudo streikininkus

Valstijos policija puolė strei
kininkų paradą; daug už
muštų ir sužeistų

Praneša, kad komunistai Ki
nuose išskerdę 10,000 žmonių
Lenkai kviečia Lie- Darbo-kapitalo tai
tuvą pradėti taikos kos konferencija

1 L D * LONDONAS, sausio 12. — (leryDJlS Rygoje Industrinis Britanijos pasaulis

BERLINAS, sausio 12. — 
l^enkų Telegrafo Agentūra pra
neša, kad Varšuvos valdžia pa
siuntus į Kauną specialų kar
jerą su nota, kuria kviečia 
Uetuvcs valdžią taikos dery bas 
pradėti Rygoje šio sausio mė
nesio pabaigoje.

J. Valstybės atmeta 
Francijos siūlymus

Nepritaria francuzų planui tal
kos traktate pasmerkti vien 
“užpuolamuosius karus”

šiandie susidomėjęs darbo vadų, 
atstovaujančių keturiems milio- 
nams organizuotų darbininkų, 
ir samdytojų, atstovaujančių 
penkiems bilionams dolerių ka
pitalo, konferencija, kurios tik
slas yra sukurti taiką pramo
nėje.

Generaline darbo unijų kon
greso taryba pr,iėmč tum tik
ros samdytojų grupės, su Sir 
Alfredu Mondu prieky, pakvie
timą pasitarti ir pažiūrėti, ar 
nebūtų galima suformuluoti 
dariu) ir kapitalo bendradar
biavimo programas, kuris pa
keistų nuolatinę kovą karą pra
monėje.

WALSENBURG, Goto., sau- 
šio 12. — Raitoji valstijos po
licija, paprastai kazokais vadi
nama, šiandie puolė streikuo
jančių angliakasių paradą, ku
rioj dalyvavo apie 700-800 strei
kininkų ir jų šeimos, o paskui 
kulkosvrtidžiais ėmį bombar
duoti trobesį, kur pabėgę strei
kininkai užsibarikadavo. Puo
lamieji taipjau pavartoję šau- 
jamą ginklą.

Sako, kad šeši streikininkai, 
ar daugiau, užmušti ir nežino
mas skaičius sužeistų, 
raitieji policininkai taipjau 
šauti.

Valstijos policija laiko 
siautus ir kulkosvaidžiais 
stačius trobesį, kuriame 
apie 600 angliakasių užsibari
kadavusių, pasirengus jėga 
priversti visus juos pasiduoti.
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Ruošimos Pan-Ame 
rikos kongresui

Jungtinės Valstybės nenorin
čios, kad butų pakeltas Ni- 
k a raguos klausimas

VVASHINGTONAS, sausio 
12. — Valstybės sekretorius 
Kellogg pranešė Paryžiui, kad 
Jungtinės Valstybės neprita
riančios Francijos pasiūlymui 
propon uojamoj e nepal i a u j a m os 
taikos sutartyje pasmerkti vien 
“užpuolamąjį karą”.

Savo no’oje valstybės sekre
torius sako, kad Jungtinių 
Valstybių valdžia laikantis pir- 
jnykščio savo nusistatymo, bū
tent, kad sutartis deklaruotų 
pasmerkimą karų iš viso, be jo
kio jų kokybės apribojimo, 
kadangi nesą nė jokio budo nu
statyti tikrai, kas yra užpuoli
kas.

17 darbininkų žuvo 
ugnių fabrike

KURUME, Japonija, sausio 
. —r Feirverkų fabrike įvyko 

sprogimas, kurio septy- 
buvo už- 

suar-

baisus 
niolika 
mušta, 
dytas.

darbininkų
Fabriko trobesis

Meksikos maištininkų 
vadai pabėgo i Kubą

Darbo laukas
Tekstilės darbininkai tars strei

ko klausimą
FALL RIVER, Mass., sausio 

12. — Kadangi American Prin- 
ting kompanija paskelbė nuo 
ateinančio pirmadienio nuskelti 
darbininkams algas 10 nuoš., 
Fall River tekstilės unijų tary
ba nutarė tuojau sušaukti, nepa
prastus unijų mitingus, kuriuo
se turės būt tariamas streiko 
paskelbimo klausimas.

American Printing kompanija 
čia operuoja septynis tekstilės 
fabrikus, kuriuose paprastai 
dirba 4,500 darbininkų.

HAVANA, Kuba, sausio 12. 
— Meksikos karo vyriausybės 
gaudomiems maištininkų va
dams, generolui Hectorui Alma- 
dai ir gen. R. Medinai, pavyko 
ištrukti ir pabėgti iš Meksi
kos. Abudu jie dabar atvyko į 
Havaną. Jie sakos, kad iki šiol 
slapstęsi Centralinėje Ameriko
je. Dabar jie atvykę į Kubą, nes 
norį matytis su Jungtinių Val
stybių prezidentu Coolidge’u, 
kuris žada atvykti į Pan-Ameri
kos kongresą Havanoje.

[Generolai Almada ir Medi
na buvo stambiausi generolų 
Gomezo ir iSerrano praeitą spa
lių mėnesį padaryto sukilimo 
vadai. Sukilimas buvo greitai 
likviduotas. Gomez ir Serrano 
ir keletas kitų maišto lyderių 
buvo sugauti ir sušaudyti.]

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 12. — Argentinos minis- 
terių kabineto ]x>sėdy vakar 
buvo svarstomas .Jungtinių Val
stybių intervencijos Nikaraguoj 
klausimas. Kadangi ateinančią 
savaitę Havanoje prasirės Pan- 
Amerikos kongresas, vyriausybė 
mano; kad lame kongrese Nika
raguos klausimas vis tik bus 
pakeltas, ir Argentinos delega
cija buvo reikalinga dėl to aiš
kių instrukcijų.

Girdėt, kad delegacija bus 
instruktuota — jei Nikaraguos 
klausimas butų pakeltas —tvir
tai laikytis Argentinos doktri
nos, būtent, kad kiekvienos at
skiros respublikos suverenybė 
turi būt respektuojama. Argen
tina atmeta visa, kas kvepia 
protekcijomis ar intervencijo
mis į bet kurios kitos valsty
bės vidujinius reikalus.

Santiago laikraščiai sako, I 
kad valstybės departamentas 
Washingtone instruktavęs savo I 
diplomatus Latinų Amerikos 
kraštuose prašyti atitinkamas 
valdžias, kad jos instruktuotų 
savo delegacijas nejudinti 
karaguos dalykų kongrese 
vanoję.
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Demokratų konvencija 
bus Houstone

Nusižudė šokęs nuo 
laivo i jūres

Francijos lakūnai 
skrido i Ekvadorą

GtAYAQUIL, Ekvadoras, 
sausio 12. — Francijos lakū
nai, Ddeudonne Costes ir Jo- 
seph Lebrix, kurie perskrido 
per pietų Atlantiką ir lekia j 
Jungtines Valstybes, iš Peruvi- 
jos sostinės Limos šiandie at
skrido į Guayaęuilą.

LONDONAS, sausio 12. 
Vienas jaunas amesikietis, 
muel Lewis, kuris pasažieriniu 
garlaiviu Dieppe plaukė, iš 
Francijos j Nevvhaven, Angli
joje, nusižudė, šokęs nuo laivo 
j vandenį. Jo kūno nebesurasta.

Garlaiviui apleidus Francijos 
uostą, Ix5wis linksmai kalbėjosi 
su keliais 
Staiga jis 
kada nors 
kantį nuo 
prie borto,
oižudymo priežastis nežinoma.

są-

kitais pasažieriais. 
paklausė: “Ar jųą 
matėte žmogų. šo- 
laivo?” Ir, priėjęs 
šoko vandenin. Nu-

WASHINGTONAS, sausio 
12. — Nacionalinis demokratų 
partijos komitetas penktu 
jalsavimu šiandie nutarė parti
jos konvenciją, kurioj bus no
minuotas kandidatas j preziden
tus ateinantiems rinkimams, 
aikyti Houstono mieste, Texas.

H AM B U RG AS, Vokieti j a,
sausio 12. — Hamburgo uoste 
Šiandie vienoj didelėj motorinėj 
valtyje įvyko sprogimas, kurio 
du asmens buvo užmušti.

Valtis gabeno devyniasdešimt 
uosto darbininkų, bet be dvie- 
ų žuvusių visi kiti buvo išgel- 
)ėti.

Papa dekpravo maho
metonų karalių

ROMA, Italija, sausio 12. — 
Papa Pijus XI šiandie priėmė 
audiencijon Afganistano kara
lių Amanullah, kurs yra ma
hometonas. Audiencija tęsės 
pusę valandos ir papa įteikė 
karaliui savo autografuotą fo
tografiją ir dekoravę dar Auk
sę Pintino orderiu.

ASHBURY PARK, N. J., sau
sio 12. — Gaisras sunaikino 
Ashbury Park Casino, padary
damas $500,000 nuostolių.

; , ' - I. t

[Atlantic and Pacific Photo]

Nikaraguos sukilėlių vadas, generolas Sandino, prieš kurį Jung
tinės Valstybės siunčia savo laivyno kareivius ir aeroplanus 
kovoti. • • •

70 žmonių žuvo per i Milžiniškos suktybės 
sniego audras reparacijų mokėjime

ALMAATA, Turkestanas, 
sausio 12. — Sovietų žinių a- Francuzų ir vokiečių kontrak- 

"" a»-torjaj pasišlavę $30,000,000genturos Tass gauti pranešimai 
sako, kad per smarkias 
audras, kurios siaučia 
nisko krašte, septynios 
tys žmonių žuvo.

sniego
Džetis- 
dešim-

reparacijų transakcijose

Italų fašistų spauda 
uja Dėdę Šernų

Kaltina Valstybes dėl imperia
listinės politikos su pietų 
kaimynais

BERLINAS, sausio 12. - Ve
dama Paryžiuje kvota parodė, 
kad francuzų ir vokiečių firmos 
yra padariusios apie $30,000,- 
000 suktybių su Vokietijos pre
kėmis mokamomis reparacijo
mis.

Pusiau oficialus pranešimas 
sako, kad 
Vokietijoj 
kai kurias 
išbraukus
kontraktorių lakšto.

Kadangi tokios suktybės 
skriaudžia mokesnius mokan
čius Vokietijos žmones, lai Ber- 
lino valdžia nusitarus uoliai 
padėti Franci jai jos vedamoje 
kvotoje.

prieš keletą savaičių 
vyriausybė, įtarus 
firmas dėl suktybių, 
jas iš reparacijų

Komunistai išžudę 
10,000 žmonių

Kinų dviejose provincijose “bur
žujai” buvę, skerdžiami per 
du mėnesius

sausioŠANCHAJUS, Kinai, 
12. — Suatovo korespondentas

I praneša šitokių baisenybių apie 
i komunistų teroro viešpatavimą 
Haifungo (ir Lufungo provinci
jose, Kinuose:

Komunistų teroro viešpatavi
mas Haifungo ir Lufungo pro
vincijose tęsėsi per du mėnesiu 
su tokiomis baisiomis ir žiau
riomis skerdynėmis, kurias 
nebent butų galima palyginti 
su skerdynėmis Armėnijo
je ir Rusijoje. Tai buvo ne tik 
skerdynės, bet skerdynės, vyk
domos su pragarišku pasigėrė
jimu savo aukų skausmais ir 
kentėjimais. Kaip skaitmens 
parodo, per tą laiką buvo iš
skersta apie 10 tūkstančių žmo
nių, ir vargiai begu tas skai
čius perdėtas. Kai kuriuose 
kaimuose ir miesteliuose pa
skersta po 600 ir 700,žmonių. 
Laimingesni buvo tie, kurie bu
vo vietoje, sušaudyti, arba ku
riems buvo iš karto galvos nu
kirstos, bet daugelis buvo bai
siausiai kankinami, piaustomi, 
skrodžiami, iki jie buvo mirti
nai užkankinami. Teroro auko
mis buvo vadinami kapitalistai, 
žemvaldžiai, prekiautojai ir 
kiekvienas šiaip asmuo, kuris 
nerodė didelės simpatijos ko
munistams, arba prieš kurį jo 
kaimynas turėjo kokį nors 
piktumą.

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

Nenusistojęs oras; vidutiniš
ka temperatūra; stiprus 
vakarti ir vakąrų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 32° ir 45b F.

šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4:40. Mėnuo teka 11:23 
vakaro.

pietų

buvo

Šiandie Jack Sharky 
grumiasi su Heeney

Šiandie vakarą New Yorke 
įvyks lietuvių boksininko Jack 
Sharkey (Juozo Žukausko) 
kumštynės su boksininku Tomu 
Heeney. 

t

Tai bus vienas iš kelių pana
šių sunkiojo svorio boksininkų 
rungtynių, per kurias bokso 
viešpats Tex Rickąrdas išrinks 
galingiausįjį stoti kovon su 
bokso čempionu Gene Tunney 
dėl pasaulinio čempionato.

Kanados teisėjas atsi
sakė naturalizuoti 

japoniečius
0TTAWA, Ontario, Kanada, 

sausio 12. — Valstybės depar
tamentas kritikuoja Vancouve- 
ro teisėją Grantą, kuris atsi
sakė suteikti pilietybės teises 
keliems japoniefiams, pasirem
damas tuo, kad japoniečiai ne- 
asimiliuojas.

Valstybes departamentas sa
ko, kad teisėjas čia apsilenkęs 
su Kanados konstitucija ir na
tūralizacijos įstatymu, kurs jo
kių kilmių asimiliacijos 
lavimų nestato.

Aeroplanai baido 
merių vištas

reika-

far

Del to oro pašto aeroplanams 
įsakyta skristi aukštai

WASHINGTONAS, sausio 
12. — Generalinis paštų virši
ninkas New įsakė oro pašto ae
roplanams skristi visados aukš
tai ir nebaidyti farmerių vištų. 
Mat paštų viršininkas gavo iš 
farmerių, užsiimančių vištų au
ginimu, nusiskundimų, kad že
mai skrendu per jų farmas paš
to aeroplanai baidą vištas ir 
jos atsisaką kiaušinių dėti.

WASHINGTONAS, sausio 
12. — Prezidentą Coolidge at
lankė Brotherhood of Sleeping 
Car Porters delegacija, prašy
dama, kad prezidentas padėtų 
miegamųjų vagonų tarnams lai
mėti tokią algą, kad jiems ne
bereikėtų imti tipsų iš keleivių.

ROMA, Italija, sausio 12. — 
Fašistų laikraščiai pastaruoju 
laiku nuolatos kalba apie Jun
gtinių Valstybių imperializmą 
ir atakuoja jų politką su savo 
latinų kaimynais pietuose.

Ypač aštriai puola fašistų lei- 
borganas Tevere. Jis kaltina 
Jungtines Valstybes dql veid
mainiavimo ir sako, kad Wash- 
inglono valdžia daranti gink
luotą intervenciją Nikaraguoj 
prisidengus kauke, kad einanti 
tik polięininko pareigas tvar
kai ten atsteigti. Bet tai ne
sąs koks nors nepaprastas da
lykas, sarkastingai sako Teve
re: Jungtines Valstybės juk tą 
patį padariusios ir su Haiti...

“Netrukus ir mes Europoje 
turėsime būt labai atsargus,” 
ironingai sako toliau fašistų 
laikraštis, “nes, įtarti dėl pavy
dų ir neramumų, netikėtai ga
lėsime išvysti orizonte juostą 
durnų ir beatplaukiantį su ka
reiviais didelį karo laivą tvar
kai Europoje atsteigti. Bet, su
prantamas dalykas, tai nebus 
karas, nes karas, matote, pada
rytas beteisis, o amerikiečiai 
juk teisę myli ir respektuoja... 
Tai bus tik pilicininko darbas 
civilizacjai nuo europiečių tar
pusavio vaidų apginti. Tai bus 
kita Nikaragua dideliame maš
tabe ir keletas generolų Sendi
nu, kitaip sakant, banditų, 
kuriais reikia apsidirbti.”

X •irJungtiniu Valstybių 
Belgijos likerių paktas

WASHINGTONAS, sausio 
12. — Valstybės departamente 
tapo pasikeista ratifikuota svai
giųjų gorimų sutartimi tarp 
Jungtinių Valstybių ir Belgijos 
Einant sutartimi, Jungtinė? 
Valstybės turi teisės daryti 
kratas įtartuose dėl svaigiųjų 
gėrimų gabenimo laivuose ato
kume vienos valandos kelionė? 
nuo krašto.

Panašios sutartys yra Jungti
nių Valstybių padarytos ir su 
kitais Europos kraštais. '

Norvegu sąjunga kovai 
su komunizmu

OSLO, Norvegija, sausio 12 
— Norvegijoj įsisteigė “Fae- 
drelandslaget”, t. y. tėvynė? 
mylėtojų sąjunga, kurios tiks
las bus kovoti su komunizmu 
Organizacijos nariai yra 
mus norvegų mokslininkai 
biznio žmonės. Su fašizmu 
sakos nieko bendra neturį.

žy-
i) 

jk

14,000 Lenkijos žydę 
emigravo svetur

VARSA VA, sausio 12. — E- 
migracijos statistikos žinio? 
parodo, kad praeitais 1927 me- 
taisi jš Lenkijos svetur emigra
vo 14,000 žydų. To skaičiam 
500 iškeliavo į Palestiną, o 4,- 
250 į Jungtines Valstybes.

Protestuoja prieš J.
Y. intervenciją

BOGOTA, Kolumbija, sausio 
12. — Bogotos laikraščių re
daktoriai pasiuntė Jungtinių 
Valstybių prezidentui Coojidge- 
ui kablegramą, protestuodami 
prieš intervenciją Nikaraguoje.

Senatas atidėjo padė
ties Nikaraguoj 

tardymą
WASHINGTONAS, sausio 

J2., — Senato komisija užsienio 
reikalams priėmė senatoriaus 
VVheelerio rezoliuciją ištirti Ni- 
karaguos zsituaciją, bet nutarė 
patį tardymą atidėti ligi prezi
dentas Coolidge sugrįš iš Ha
vanos. z

Komisijos narių didžiuma 
mano, kad tuojau pradėtas tar
dymas galėtų nemalonion padė- 
tin pastatyti valstybės prezi
dentą, kuris ateinančią savaitę 
pasirodys Pan-Amerikos kon
grese Havanoje.

Senatorius \Vheeler savo re
zoliucijoje reikalauja, kad bu
tų padarytas tardymas Jungti
nių Valstybių valdžios jw)litikos 
Nikaraguoje ir turimas ten a- 
merikiečių koncesijas.

Lietuvos Žemes Ūkio 
ir pramonės paro

da 1928
KAUNAS. — šeštoji Lietu

vos Žemės Ūkio ir Pramonės 
paroda 11)28 metuose bus su
ruošta Kaune. Paroda manoma 
suruošti laikotarpyje nuo bir
želio 28 d. iki liepos mėn. 3 d. 
šiam tikslui išrinktas laikina
sis parodos komitetas. Komite
to pirmininkas išrinktas Kau
lo miesto burmistras p. Vilei
šis, vice-pirm. A. Vosylius pre
kybos ir pramonės rūmų vice
pirmininkas; nariai žemės ūkio 
rūmų ir prekybos 
vai.

Paroda manoma 
Pačiame maštabe,

d-to atsto-

surengti 
patiekiant 
, žemės 

ūkyje bei pramonėj i>er pasku
tiniuosius 8 metus. Tam tikslui 
bus išplėsta ir patobulinta paro
tos aikštė, padidintas pavilio
tų skaičius, sutvarkytas priva
žiavimas prie parodos ir atlikti 
kiti darbai.

DU BANKO PLĖŠIKAI PADe 
JO GALVAS

SAN ANGELO, Texas, sau
sio 12. — Revolverių kovoj su 
)olicininkais buvo nušauti du 
banditai, bandžiusieji apiplėšt i 
First State banką Rankine.
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y.

žodis Brooklyno kriaušiams.

Paskutiniame j nepaprastame 
susirinkime jus pasirodėte tik
ri kareiviai! Pasirodėte, kad 
jus suprantate ir pažįstate sa
vo reikalus. Taip skaitlingai 
susirinkote tikslu, kad neįlei- 
dus kiaulių į jūsų daržų. Ir 
jums pasisekė. Pasisekė dėl
to, kad tą vakarą pašventėte 
porą valandų liuoso laiko orga
nizacijos labui. Susirinkote 
skaitlingai ir liuosai atsiekėte 
tikslo, dėl kurio jus susirin
kote ir dėl kurio jus, viską nu
metę j šalį, atėjote į susirinki
mą. Tai buvo susirinkimas, 
kuriame Jus turėjote pasaky
ti, kas turi būti jūsų delega
tu ir sekretorium. Bet tai nė
ra pats svarbiausias reikalas. 
Lygiai svarbus reikalas dėl jū
sų atsilankyti ir į ateinantį 
sausio mėnesio susirinkimą, 
kur bus renkama skyriaus val
dyba. Jus vėl turite ateiti vi
si ‘ir į šį susirinkimą, taip kaip 
atėjote į praeitą susirinkimą, 
šiam susirinkimui taip pat ga
lite pašvęsti porą valandų lai
ko.

Praėjusiame susirinkime jus 
pamatėte, kad musų skyriuje 
trockinių randasi tik mažumė
lė, Bet kada jus neatsilanko
te ant susirinkimo, tai toji ma
žumėlė daro jums tokius įsta
tymus, kokių jus nenorite. Pa
daro tokius įstatymus, kurie 
ne jums tinka, bet tinka tik 
“Laisvės” komisarams. Aš 
jums priminsiu bent porą ge
rų patvarkymų musų skyriuje, 
kurie buvo padaryti ačiū tik 
jūsų skaitlingiems atsilanky
mams į susirinkimus. Pirmas 
geras patvarkymas — neduoti 
unijos pinigų jokiems politi
kieriams. Antras patvarky
mas — viršininkų tarnybos ap- 
ribavimas. Jau tik šitie du 
patvarkymai tapo jūsų padary
ti prieš komisarų norą. Na, o 
ar šitie patvarkymai negeri? 
O keno pastangomis jie tapo 
padaryti? Jus žinote. Kai dėl 
pinigų tai jus žinote, kaip ko
misarai melžė musų skyrių. 
Patys pagamindavo laiškus-at- 
sišaukimus, paskui organizuo
davo savo spėkas, kad tuos laiš
kus skyriaus susirinkime pri
imti ir išgauti pinigų, o tuos 
pinigus sunaudoti saviems rei
kalams. Dabar jau to nėra. 
Nėra nei tų ginčų susirinki
muose, kurie pirmiau kildavo 
dėl pinigų aukojimo. Ar ne
gerai ?

Musų trockiniai šitiems pa
tvarkymams priešinosi todėl, 
kad jie gerai suprato, jog jie 
bus nutraukti nuo pieningos 
karvutės. Ir karvutė užtru
ko. Už tai ačiū jums, kad jus 
reikalui esant atėjote į susirin
kimus ir tuos patvarkymus pa
darėte. • H 4

Ateinantis sausio mėnesių 
susirinkimas yra labai svarbus 
ir turite ateiti vėl koki B--7 
šimtai. Jeigu visada skaitlin
gai ateisite į susirinkimus, tai 
bematant išnyko jums visos 
maskvinės šmėklos iš akių. Jie 
į darbininkų organizacijas ne- 
įneš nieko gera. Jus matote, 
kur nuėjo Philadelphijos lietu
vių unijos skyrius trockiniams 
bebosaujant. Lietuvių sky
rius visai išnyko. Pastaruoju 
laiku gauname daug privatinių 
laiškų iš Baltįmorės, kur bo- 
sauja Jankauskas. Ir visi jie 
saiko, kad Baltimorės lietuvių 
skyrius stovi ant to paties ke
lio, kuriuo nuėjo Philadelphi
jos.

Bet baltimoriečiai sako, kad 
jie, rengiasi vyti Jankauską ir 
gelbėti savo unijos >skyrių nuo 
to nelaimingo likimo, kuris už
gavo Philadelphijoje kriaūčius. 
Bet, aš manau, kad baitimoric- 
čiai tik daug šneka... jie tol 
daro, kol nepamato Jankausko, 

Taigi, kriaučiai, visi į susi
rinkimą! —A. P. Serbas,

Portage, Pa.

Nepaprastas streikuojančių an
gliakasių susirinkimas

Sausio 6 d., 2 vai. po piet, 
Moose svetainėje įvyko flepap- 
rastas Portage ir apielinkės 
streikuojančių angliakasių su
sirinkimas. Buvo trys kalbėto
jai, kurie aiškino streikieriams 
apie ilgų, devynių mėnesių, 
streikų, kaip anglių kompanijos 
stengiasi netik streiką sulau
žyti, bet kartu sunaikinti ir 
pačią angliakasių uniją U. M. 
VV. of A. ir kodėl angliakasiai 
turi kovoti už savo uniją ir šį 
streiką laimėti.

Anglių kompanijos bando 
streikų laužyti atidarydamos 
savo kasyklas “open shop” sų- 

I lygomis, kur nėra unijos ir 
mokėdamos Philadelphijos al
gų skalę. Jos tikisi, kad anglia
kasiai suvarginti ilgo streiko 
sugryš į darbą ir tuo netik 
streikų pralaimės, bet kartu 
bus sunaikinta angliakasių uni
ja, kurios anglių baronai la
biausia nekenčia, nes kol yra 
unija, nors ir per didelę kovą, 
ji vis dar apgina angliakasius 
nuo galutino pavergimo.

Portage apielinkės trys ang
lių kompanijos irgi nusitarė 
bandyti laužyti streiką ir atida
ryti savo kasyklas “open shop” 
sąlygomis. Tos kompanijos yra 
Soman Shaft Coal Co., Beach- 
ley Coal Co. ir Forge Mining 
Coal Co. Jos paskelbė, kad sa
vo kasyklas atidarys sausio 9 
dieną. Streiklaužių jos tikisi 
gauti iš vietinių angliakasių, o 
jei jų neužtektų, tai streiklau
žius gabensiš iš kitur.

Tos trys kompanijos jau ke
letą mėnesių atgal paleido savo 
agentus iš vietinių angliakasių 
vesti agitaciją tarp kitų šios 
apielinkės angliakasių už gryži- 
mą į darbų. Tie agentai tauškė, 
kad streikas esąs pralaimėtas, 
kad U. M. W. of A. unija esan
ti sulaužyta, nes esą daugelis 
kasyklų dirba su streiklaužių 
pagelba, tad esą reikia gryšti į 
darbą ir dirbti be unijos. O 
kad daugelis angliakasių yra 
pavargę nuo ’ ilgo nedarbo ir 
tiek pat streiko, tai tamsesni jų 
tai kompanijų agentų propa
gandai pasiduoda. Tai daugiau
sia ku kluxų • nariai ir šiaip 
tamsesni nariai. Jie mano, kad 
bus gerai ir be unijos, bile gau
tų darbo. Kompanijos gi savo 
notose žada užtektinai darbo ir 
mokėti Philadelphijos algų 
skalę iki balandžio 1 d., 1929 
m. Bet kad kompanijos atsisa
ko rašytis sutartį su unija, tai 
net ir tamsesni angliakasiai 
nenori tikėti kompanijų žo
džiams, nes jie iš kartaus pa
tyrimo praeityje žino, kad kom
panijos savo žodžių nesilaiko ir 
daugelį sykių yra apgavusios 
angliakasius.

Kompanijų paskelbtomis są
lygomis, didžiausia dieninio 
darbininko alga bus $6.18, ma
žiausia gi $3.18. Pikiu pakirs
tos anglies už tonų bus moka
ma $1.01, o mašina pakirstos 
anglies tonas 61c. Už pušinimų 
karų angliakasiams bus moka
ma, po pikiu 5c, o po mašino
mis Ic už karų. Skaitytojas tu
ri suprasti, kad kaip buvo uni
ja, tai karus vesdavo į pleisus 
su mulais, o dabar kompanijos 
jau nori mulus panaikinti, o
jų vieton karus stumdyti pa
statyti pačius angliakasius. Ka
rai gi vietomis yra sunkus, nuo 
pusantro iki pusketvirto tono, 
o ir pleisai eina į kalnus. Kom
panijos mulus panaikina todėl, 
kad reikia mokėti darbininkui, 
kurs mulus varinėja ir dar 
mulus šerti. Angliakasis gi už 
bado algą turės dirbti netik' už 
save, bet ir už mulų, dėl didės- » 
nio pelno gūdžiam kapitalistui.

Del šių priežasčių ir buvo 
sušauktas minėtas nepaprastas 
streikierių susirinkimas, į kurį 
atsilankė virš tukstaučia anglia
kasių ir visi atidžiai klausės

(Pacific and Atlantic Photo]

P-lė Vida Hays iš Blooming- 
ton, Ind., kuri laimėjo gražuo
lių kontestą, o dabar gavo džia- 
bą ir muvėse.

kalbėtojui išvedžiojimų.
Pirmas kalbėjo No. 2 distrik- 

to organizatorius Jos. Slifko 
slavų kalboje, dėl slavų ir len
kų, kurie didžiumoje gerai ne
supranta anglų kalbos.

Antras kalbėjo Wm. Welsh 
iš Naut-y-glo, Pa., narys Inter
national Board. Jis savo aiškioj 
kalboj nurodė, kodėl baronai 
nenori U. M. W. of A. angliaka
sių unijos ir deda milionus pi
nigų, kad tą uniją sunaikinti. 
O tai todėl, kad sulaužius uni
ją butų galima visiškai paverg
ti angliakasius ir pastatyti juos 
į tas sąlygas, kokios buvo 30 
metų atgal, prieš unijc^ atsi- 
radymą. Tada angliakasiai vėl 
dirbtų po 10 ar 14 valandų į 
dienų ir tai už tokį atlyginimų, 
kad tėvas, negalėdamas iš savo 
uždarbio pragyventi, butų prL 
verstas vestis į kasyklas savo 
jaunus vaikus, kad galėjus nors 
pusbadžiai išmaitinti savo šei
mynų. Jo kalba tęsėsi apie 
porų valandų Ir jo liesos žodžiai 
sutvirtino musų silpnesniuosius 
streikierius.

Trečias kalbėjo Jos. Pa gori
ma, irgi kokis unijos viršinin
kas. šis senelis nors neaiškios 
kalbos, bet iš savo patyrimų 
apie angliakasius papasakojo 
daug įdomių dalykų. Jo kalba 
dar labiau padidino angliaka
sių pasiryžimą kovoti ir laimė
ti. Jis nurodė, kad šis angliaka
sių streikas nėra streikas vienų
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10 a. m.—Markets; time signals; 
weather (service repeated at 11, 
12, 1:80 and 8).

1—Dinner concert.
4— Woman’s hour program; muslc. 
5:80—Markets; news reports.
6— Bedtinie stoties; weather; 

orchestra.
7— Retoki tales.
7:30— Stenographers.
8— W rigamarole.
9— Carnival; popular progranf.
10:30—AVeather; orchestra; time 

signals.
620k—WCFL—484 in..

10 a. m.—'Municipal program.
12—Organ reąuest concert.
1—Ręst hour program.
5— Twilight organ concert.
6— Educational talk; news; health 

talk.
8-12—Popular program; orchestra; 

songs.
820k—

10 a. m.—News digrest; home 
economics.

10:30—Organ concert; woman’s 
progarm.

12—Concert; farm program; 
symphony.

1— Organ program. \
2— Children’s program.
3— String trio; piano reverie.
4— Children’s program; orchestra.
6— Symphony; songs; dance 

orchestra.
7— New York concert.
8— Municipal program; Nevv York 

orchestrą.
9— Duets; piano program.
10— Orchestra; songs; weather; 

news.
11— 1—String trio; entertainers.

980k—WHT—30<i m.
10 a. m.—Woman’s hour; pianist; 

talka.
12— Organ; farm talks; markets; 

weather.
1—Trio; pianist; reader; sports.
6—Sports; organ program. 
8:30—-Musical program.

11—Your Hour league.
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening Programa 1 
8—CNRT (840), Toronto—Vocal 

rccjtal.
8—WEAF (610), Nevv York—Anglo 

Persians.
8—WH0 (660), Dės Moines— 

Program.
8—WJZ (660), Nevv York—Wrigley 

hour.
8—W0R (710) Nevvark—Columbia 

4 netvvork.
8—WS0E (1110), Milvvaukee— 

Program.
8— WSAI (830), Cincinnati— 

Orchestra.
8:30—KTHS (780), Hot Springs— 

Vocal.
8:80—WBAP (600), Fort Worth— 

Songs.
8:30—WEAF J610), Nevv York— 

Orchestra.
8:30—WCC0 ( 740), St. Paul— 

Musical.
8:30—W0S (830), Jefferson City— 

Musical.
9— CNKA (930), Moncton— 

Orchestra.
9—CNRT (840), 'Toronto—Trio.
9—KMBC (1110), Kansas City— 

Musical.
9—KDKA (950), PiUsburg—Trio.
9—KOA (920), Denver—Vodvil shovv 
9—KTHS (780), Hot Springs-^- 

Orchestra.
9—WEAF (610), Nėr York— 

Program.
9—WPR (680), Detriot—Dance misic
9— WJR (660), Nevv York—Sharkey 

-Heeney bout, to chain.
9—WLW (700), Cincinnati—< 

Orchestra.
9—WS0E (1110), Milvvaukee— 

Orchestra.
Sunday, January 15, 1928

245.8 M—WEVI) — (I)ebs)— Nevv 
York City—1220 KC 

12:30—Weissmantel’s Entertainers. 
1:00—Mr. and Mrs. Chatterbox.
2:00—Tristan Wolf, tenor.
2:30—Rose Bachova, soprano.
3:00—Walter Warren Plock, baritone 
3il0—M ii ton Arno, piano.
3:20—Debs Opera Co., Leon 

Cavallo’s I Pagliacci.
angliakasių, bet taipjau visų 
biznierių ir profesionalų, nes 
jei kompanijos sulaužys anglia
kasių unijų, tai visi angliaka
siai, kiek uždirbs, tiek turės
prapirkti kompanijų sankrovo
se, o gydytojo ir kiti patarna
vimai irgi bus kompanijų ran
kose, taip kad Portage ir kitur 
kasyklų distriktuose biznieriai 
turės bankrutyti. Kalbėtojas,1 
taipjau nurodė, kad angliakasio 
alga, $7.50 į dieną, nėra perdi- 
delė už tokį pavojingų darbų, 
nes kili darbininkai dar dau
giau uždirba, kaip karpente- 
riai, mūrininkai, malioriai ir 
kili.

Po prakalbų visas šis skait
lingas susirinkimas nutarė, kad 
sausio 9 d., kada sušvilps ka
syklų švilpukas, neiti nė vie
nam į darbą streiklaužiauti, 
bet tęsti streiką iki pergalės, 
iki kompanijos pasirašys sutar
tį su U. M. W. of A. angliaka
sių unija.—Pasaulio Vergas.

M >/?Jaunų Kūdikių
v M J/ Netikęs besimaitinimafe yra
iU- prašalinamas su maistu kuris tu-

ri daug vitaminų, štai kodėl cod-
liver oil ir yra toks naudingas dėl vai- 

kų kurie yra menki, serganti ir išblyškę

SCOTT’S EMULSIONI . .
yra cod-liver oil tokioj formoj kurį kūdikiai labai 
mėgsta. Visur tėvai žino jo maistingą ir kūną su
stiprinančią jėgą. •
Jei kūdikis yra silpnas ir netikusiai besimai^ 
tinas duokit jam Scott’s Emulsion reguliariai

_S cot t & Bowne. Bloomficld, N. J. 27-35

Kur yra pasiryžimas 
ten randasi budai”

Ir geriausi.s budus dvi palengvini* 
nio darbo ir dėl sveikatos namuose 
yra K1TCHEN KLENZER būdas

*UBs. potlSH 
JyPATUlCK

Care oi Babies
šitas kūdikis nesirgo nei vienos 

dienos ir neturėjo jokių nemalonumų, 
kurie tęstųsi valandą. Ir kas mano
te yra priežastimi tokios jo geros 
sveikatos ir linksmumo? Ne valgiai, 
nes jis valgo beveik viską ką kūdikiai 
valgo ir valgo kada nori. Ne gyduo
les, nes jam dar nėra perdaug duota 
opiates; jis dar nei lažo neragavo pa- 
regoric. Jo protinga motina dar ne
davė ragauti castor oil. Vienok jo 
nervai yra puikus ir jo mažytis skil
vys yra stiprus, jei kuomet jis išrodo 
neramus ar nemiega — jo motina nu
ramina jį mažiau negu į penkioliką 
minučių I

Paslaptis to kūdikio puikaus stovio 
ir liuoso nuo visokių nesmagumų ir 
negalių, kurie yra taip tankus pas kū
dikius. Tai paprasta, senai vartoja
ma Castoria. Milionai ir daugiau 
moterų bažyjasi už Castoriją, ir nie
ko tame nepaprasto! Tik keletas la
šų bepasirodančiam karščiui, colic, 
diarrhea arba užkietėjimui, prašalina
ma tuojau. Castoria yra grynos dar
žovės; štai kodėl daugelis gydytojų 
ir pataria tėvams vartoti jas savo

kūdikiams visokio amžiaus — jau
niausiems kūdikiams. Ir kaip jie 
mėgsta jų skonj!

Vienas žodis persergėjimui; gau
kit gryną, tikrą Castiriją. Fletcher*s 
Castoria yra originale. Tą rųšį gy
dytojai-pataria vartoti. Ir prie kiek
vieno butelio duodama knygutė “Care 
and Feeding of Babies” ji verta tiek 
aukso, kiek ji sveria kiekvienai moti
nai ar busiančiai motinai. Todėl at
siminkite ir reikalaukite nuo savo 
vaistininko Fletcher’s Castoria.

Children Cry for

“TEX” RICKARD
Pasauliniai Garsus Sportų Promoteris, rasot

Tabako Derliaus Smetona
- “Joks produktas negali išaugti, išbujoti, jeigu jam 

trūksta gerumo. LUCKY STRIKES augo ir auga 
ačiū savo gerumui. Jie daromi iš “Tabako Der
liaus Smetonos”. Jiems perkama geriausias 
Tabakas. Aš žinau, kadangi tai mano darbas 
žiūrėt, kad taip būtų.”

at Louisville, Ky.
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Indiana Harbor, Ind.

Susirinkimas

Liet. Raitos Rožės Politiškas 
Kliubas laikė metinį susirinki
mą sausio 3 d. Susirinkimą ati
darė kliubo pirm. p. Pr. Hen- 
dersonas. Atidarydamas susi
rinkimą pranešė, kad šis susi
rinkimas yra gana svarbus ir 
mes turim labai daug reikalų 
aptarti; bet to šiame susirin
kime turės užimti savo vietą 
nauja valdyba. Neatsilankius 
sekretoriui p. Kl. Strumskiui, 
pirm, paprašė, kad užimtų vie
tą naujai išrinktas sekr. P. S. 
Rindokas.

Perskaitytas protokolas iš 
praėjusio susirinkimo. Priimtas 
kaip skaitytas.

Po to buvo peršaukta naujai 
išrinkta valdyba. Pirm. Pranas 
Rudis, vice-pirm. Pranas Re- 
meikis, nut. rast. P. S. Rindo
kas, fin. rašt. Kazys Laurina- 
viče, kasos globėjai: Zigmas 
Šalkauskas, Domas J. Juodic- 
kis; kasierius Ste|>onas Bart
kus, trustisai J. Jasaitis, Geo 
Beleikis, kontrolės komisija Jo
nas Sidauga, Kl. Strumskis, M. 
K. Tijušas. Reikia pasakyti, 
kad viršminėta kliubo valdyba 
susideda iš labai veiklių dar
buotojų tarpe Ind. Harbor lie
tuvių. Po to, naujos valdybos 
pirmininkas p. Pr. Rudis užim
damas vietą pasakė trumpą 
prakalbėlę.

Prasidėjo svarstymas bėgan
čių kliubo reikalų. Viskas ei
na sparčiai. Kontrolės komisi
ja išdavė raportą apie kliubo 
stovį. Raportas priimtas.

Toliaus išdavė raportą buvu
sios vakarienes. Raportavo p. 
Vincas Grimaila. Gaspadorius 
labai nudžiugino kliubiečius 
pranešdamas, kad vakarienė da

vė dėl kliubo $128.25 pelno. 
Nariai dėkojo komitetui už pa
sidarbavimą.

Iš svarbesnių nutarimų yra 
sekami. Kliubas paskelbė kon
kursą per 3 mėnesius, prade
dant su sausio 1 ir baigiant su 
Kovo 31 d. Per Ui laiką bus 
nariai priimami į Liet. Baltos 
Rožės Politišką Kliubą už pusę 
įstojimo mokesties. Taigi kurie 
nori įstoti į minėta kliubą, par 
sinaudokit proga —nutapysite 
pinigų ir tapsite kliubiečias. 
Susirinkimai yra laikomi kas 
pirmą antradienį Yvanovo svet. 
Kitas nutarimas yra paimti 
daržą dėl pikniko ateinančią 
vasarą. Nutarta laikyti du 
piknikus. Kliubas nutarė iš- 
anksto, kad paskui nereiktų 
bėgioti iš vieno daržo į kitą 
ir niekur vietos negauti. Kaip 
yra sakoma, kai ankščiau s 
pradėsi darbą, tai lengviaus 
darba dirbsi.

Iš praeito susirinkimo mato
si, kad kliubieČiai žada daug 
pasidarbuoti dėl kįiubo labo. 
Kliubas gyvena dideliame suti
kime. Mitinguose yra svarsto
mi vien tik kliubo reikalai, o 
kur vienybė, ten ir galybė.

—Sekretorius.

Waukegan, III.
Vakarėlis. — A. Kupreišio 

prakalbos.

Lietuvių laisvės Mylėtojų 
Draugija surengė vakarėlį nau
jiems metams sulaukti. Nors 
ir šaltas oras buvo, bet žmonių 
buvo daug ir visi gražiai links
minosi, išėmus du bižnierius. 
kurie kažin ko susistamdė. Or
kestras, švedų, buvo gana silp
nas.

Sausio 4 d. ir mus aplankė 
svečias A. Kupreišis. Jo pra
kalbos įvyko Liuosybės svetai
nėj. Jis plačiai ir įdomiai pa
pasakojo apie bolševikų rojų. 
Žmonių buvo nedaug, bet mu

sų komunistai bemaž visi bu
vo. Mat ir jiems buvo įdomu 
išgirsti Jpie mylimą matušką 
Kasėją ir gal ne vienas iš jų 
išsinešė gerą pamoką. Po pra
kalbų pasipilė klausimai. J rim
tesnius klausimus A. Kuprei
šis atsakė gerai, bet į kvailuo
sius su ranka numojo. Tuo 
prakalbos ir pasibaigė.'

Musų draugas J. M. ne juo
kais rengiasi prie didelio dar
bo, kad laimėjus didelę dovaną 
sekamame “Naujienų” kontcs- 
te. Gero pasisekimo jam!

—Laisvės Aitvaras.

Pittsburgh, Pa.
Draugijų veikimas .

Lietuvių Mokslo D-ja, kuri 
turbut Pittsburghe stipriausia, 
per savo metinį susirinkimą 
nutarė, kad visi nariai mokės 
po $3 mėnesinių į metus ir 
kad iš D-jbs gaus laikraštį, ku
ris neturi kainuot daugiau kaip 
$1.50, o jei brangesnis, tai na
rys pats pridės. Taipgi kuris 
nenorės laikraščio, galės užsi
sakyti Dr. Jono šliupo leidžia
mas knygas Lietuvoj, kurių 
pati L.M.D. paėmė 10 ekzem|>~ 
liorių į savo knygyną. <■

Valdyba 1928 metams iš
rinkta iš šių piliečių: pirm. J. 
Pociūnas, pag. J. Balčius, sekr. 
F. Savickas, f. sekr. J. Urlakis, 
kas. J. Virbickas, kas. glob. A. 
Vainorius ir J. Grigaliūnas, 
kontrolieriai J. Abrazaitis ir F. 
Rauktis, direktoriai P. Stani- 
šauckas ir K. Leliušis, maršal
ka K. Rožiukas, gasp. A. Jan- 
ceviče.

SLA. 40-tos kuopos valdyba 
liko išrinkta iš šių asmenų: 
pirm. A. Vainorius, pag. J. La- 
zauckas, sek. J. Sliekas, kas. J. 
Virbickas, kas. glob. F. Radžiu- 
kinas ir O. Rumšienė, fin. 
sekr. F. Savickas. Organizato
riai net trys išrinkti: Soho da

ly J. Virbickas, S. S. daly J. 
Vencas, žinomas draugijų dar
buotojas ir V. Stankauckas. 
Tai manoma Pittsburghą ju
dint. Tas klausimas gana gy
vas, nes jau senai buvo mano
ma S. S. daly kuopą sutvert, 
bet vis be pasėkimų. Dabar ka
da S. S. daly bus du organiza
toriai, tai nėra abejonės, kad 
tas bus įvykdinta. Taippat ir 
prie 40-tos kuopos nori šimtą 
naujų narių prirašyt.

Nominacijose už centro val
dybą beveik visi buvo už senąją 
valdybą; tik vienas balsas buvo 
paduotas už raudoną tikietą, o 
26 už senąją, kuri SLA. išau- 
gino iki milijono dolerių pini
gais ir 18 tūkstančių nųrių.

A.L.T. Sandaros Kuopų są
ryšis rengia Talentų Koncertą 
sausio 22 d., nedėlios vakare, 
lygiai 8 v., L.M.D. svetainėj. 
Tai pirmas tos rųšies koncer
tas. Nors Pittsburghe ir nėra 
jau taip garsių artistų, bet 
tarpe priaugančio jaunimo yra 
gana talentingų ir gabių jau
nuolių, kurie labai gerai vaito
ja smuiką, pianą, taipgi. solis
čių ir solistų; yra be to ir ga
na miklių mergaičių, kurios 
gana gražiai šoka. šiam ta
lentų koncertui jau pasižadėjo 
daugelis jaunuolių, kaip tai: 
panelės Rajauckaitės, p. Nanio- 
kiutė, p. Lukošiunaitė, p. Vir- 
bickiutė, pp. Plukiutės, p. Mar- 
tinoniutė, p. Grinienė, p. Giliu- 
tė, ‘ p. Paulekiutė, p.Ru- 
kiutė, p. Zonaida Vens- 
loviutė, pp. Lelioniutės, p. 
p. Poviliuniutės; iš vyrų jau
niausias tai F. Savinio sūnūs 
(žinomo muzikanto), vos 4 me
tų, bet talentingas muzikantas, 
‘Pisockutis, trijų pėdų milži
nas, bet smuiką valdo gana 
gerai ir visa eilė jau didesnių 
—V. Virbickutis, S. Pauluko- 
nis, K. Savickutis, J. Kinčiu- 
kas, J. Stanišauckutis, J. Kelia, 
V. Levanas, J. Bikinas, P. Gi
lius (kuris tik ką iš Lietuvos 

sugryžo) ir visa eilė kitų. Da
romos pastangos, kad visus su
kvietus, kuris tik ką gali, ku
ris tik ką mokinas, kad pasiro- 
dytų tarp lietuvių. Iš to bus 
dvejopa nauda. Viena, kad 
visi senesnieji jau mano, kad 
lietuvybė nyksta, tai pamatys 
tą jaunuolių armiją, kuri dai
lės ir muzikos lavinasi ir tarpe 
lietuvių veikia, supras, kad nė
ra pavojaus lietuvių išnykimui. 
Taippat patys jaunuoliai gaus 
daugiau energijos lavintis to
liau, kada matys, kad skaitlin
ga publika jiems ploja, jais 
gėrisi; tada gaus da daugiau 
energijos ir da daugiau lavin
sis, kas patenkins jų tėvus, ku
rie leidžia vaikus lavintis. Prie 
tam bus ir šiaip publikai geras 
vakaras, ypač muzikos mylėto
jams, nes čia bus visokios mu
zikos—solo, duetų, kvartetų ir 
šokių (toe dance).

Sausio 22 d., t. y., tą pačią 
dieną, toj pačioj svetainėj, 2 
vai. po pietų bus Tautiškų Ka-

©ldGold-
JUOKAI

POOR FISH.
“Jis yra gražus vyras pasiimti 

merginą žuvavimui. Aš turiu pa
sakyti.” sakė graži mergina.

“Mano mylima — kaip baisu, — 
prisipažink man ką jis padarė.”

‘Jis tik žuvavo”, • ramiai atsakė 
mergina.

KALBANT APIE IŠKABAS.
Pirmaš taksų mokėtojas. — “Ar 

matai tą iškabą ant tvoros “Nekli- 
juokit bilų?

Antras taksų mokėjotas. — “Taip. 
Na, o kas?”

Pirmas taksų mokėtojas. — “Ji 
yra negeroje vietoje. Ji turėtij bū
ti prie laiškų dėžutės?

Sue. — “Norman viską mano 
mėgsta — mano balsą, mano akis, 
mano figūrą, mano plaukus.”

Betty — “O ką jus mėgstate ja
me?”

Sue. — “Jo gerą skonį.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi.1’

Paul Baltutis & Co.
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald
S. L. Fabian
Vinc. Milaslewie>;
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
UniversaJ State Bank
J. J. Zolp
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacobson,

pinių metinis mitingas. Todėl 
visi šėripinkai ir draugijų at
stovai malonėsit dalyvaut, nes 
bus metiniai raportai ir bus' 
renkama valdyba sekantiems 
metams.—Juozas Virbickas.

SKOLINAM 
PINIGUS

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

NAMŲ
PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.

LIETUVIAI!
BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė ir viei^ntėlė laivinė bendrovė 
kurios laivai pralaužė kelią iš Amerikos 

New Yorko

TIESIAI Į LIETUVOS 
. KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

KAINOS LAIVAKORČIŲ 
I KLAIPĖDĄ

Trečia klesa ......................  $107.00
Ten ir atgal tiktai ........ $181.00

Turistinė III klesa ..........  $117.00
Ten ir atgal tiktai ........ $196.00

Valdžios taksai atskirai

“LITUANIA” ... Jan. 31
“ESTONIA” .... kbr. 21

“LITUANIA” March 13

Žiniom kreipkitės į bendrovę:
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.
3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, IU.
809 West 35th St., Chicago, III.
1723 West 47th StM Chicago, III.
1739 So. Halsted St.. Chicago, III.
726 West 18th St., Chicago, IU.
3255 So. Halsted St., Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, III.
2201 W. 22 St., Chicago, Il|.
1103 — 4th St., Sioux City, Iowa.

Mes Kviečiam Jus Atsilankyti į Iškilminga 
ATIDARYMA

THE MIDLAND NATIONAL BANK
Archer Avenue ir Sacramento Street

• . A

Rytoj,, Subatoj, Sausio 14tą dieną, 1928
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 

Kviečiame atsilankyti visus. Mes norime, kad jus susipažintu- 

mėt su šia vienatine National Banka mylių-mylias atstume.

Šis yra naujausias bankinis namas Chicagoj — jame randasi 
naujausi išradimai kad užlaikius jūsų pinigus saugiausiai. Ir 
bankas yra labai gražus.

Tikrai atsilankykit. — Atsiveskite ir savo draugus ir bukite čio
nai, kiek tik jums patinka. \ ’

Džiaugsitės muzika, pamatysitės, kad vaikai turės smagų lai

ką ir apžiūrėsite banką taip kaip jums patinka. '

THE MIDLAND NATIONAL BANK

MMlI



« ______________ .______________NAUJIENOS, Chicago, lū. ’ _______ • Penktadienis, šaus. 13, 1928
- - 1,1 — --—.........................-1 .................................... • ............................... ■■■   -.................................. — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

NAUJIENOS-
The Lithuanian Daily News 

Publishėd Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Hollando tunelis
Subscription Rates:

$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago.
3c. per copy. '______ _
Entered as Second Class Matler 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 8500.

KONKORDATO XIII STRAIPSNIS
Negalėdami dėl stokos vietos ( 20. Visose diocezijose katali- 

perspausdinti ištisai visą kon-Jkų bažnyčia, einant kanonų tei- 
kordatą su Vatikanu, paskelb- sėmis, turės valstybės šelpia* 
tą “Vyriausybės žinių” 264 Nr.Jmas seminarijas, kurios bus
patieksime skaitytojų dėmesiui 
įdomesnes to dokumento vietas. 
Šį kartą cituojame ’benė įdo
miausi konkordato XIII-tą str. 
štai jis:

“10. Visose viešose arba val
stybės šelpiamose mokytose, 
religijos mokymas yra privalo
mas. Kompetentinga dvasiškoji 
vyresnybė nustatys programą 
ir parinks vadovėlius. Mokyto
jų skyrimas ir tikybos mokslo 
priežiūra, kiek tai liečia moks
lo turinį ir dėstančiųjų dorą, 
bus atliekama laikantis Kanonų 
teisės. Jei vyskupas atimtų iš 
mokytojo leidimą dėstyti tiky
bą, tai šis tuo pačiu nustos tei
sės dėstyti religijos mokslą. Tie 
patys mokytojų skyrimo ir at
šaukimo principai bus taikomi 
valstybės lėšomis laikomo teo
logijos-filosofijos fakulteto pro
fesoriams profesorių padėjė
jams ir universiteto adjunk- tam X.

Viduramžių Dokumentas
I

Mums tekdavo kai kada ci
tuoti tautininkų pasižadėjimus 
grąžinti Lietuvoj Gedimino lai
kus. Tuos laikus ir mes ir tur 
būt kiti laikraščiai dabar mini
me tik kaip garbės laikus. Prieš 
grąžinimą Lietuvai garbės lai
kų nejaugi ką galima sakyti? 
Tačiau tur but niekam rimtai 
neteko galvoti apie tai, kad Lie
tuvoje galėtų būti grąžinti Ge
dimino laikai kultūros srity, 
kad musų Respublika iš elekt
ros ir radio amžiaus butų iš
braukta ir nustamta į gilius vi
duramžius.

O dabar jau tenka rimtai to
kiu pavojum susirūpinti. Kas 
atydžiai perskaitė paskelbtą 
“Vyriaus, žinių” 264 Nr. kon
kordatą su Vatikanu, tam yra 
aišku, kad pažangai ir kultū
rai Lietuvoje tuo konkordatu 
yra suduodamas didelis smūgis. 
Galima pasakyti dar daugiau. 
Pasirašytu Romoje rugsėjo 27 
dieną konkordhtu mokslas ir 
gyvenimas musų valstybėje ati
duodami viduramžinei bažny
čios kontrolei.

Aškiai šia prasme yra su
rašytas aukščiau dedamas kon
kordato XIII straipsnis.

Iš to str. aiškiai matyt, kad 
konkordatu su Lietuva Vatika
nas siekė paimti savo išimti- 
non globon mokyklas musų 
Respublikoje. Jis užtikrino sau 
niekuo nevaržomą teisę paruoš
ti “valstybės šelpiamose” (ei
nant Kanonų teisėmis!?) semi
narijose klusnų “švietėjų” ir 
“auklėtojų” kadrą, o paskui 
jau tie “švietėjai” ir “auklėto
jai”, vyskupų nurodymais, tu
rės prižiūrėti, kad “mokiniai 
prideramai galėtų atlikti reli
gines prievoles”. Ir tai, matyt, 
mokiniai, be konfesijos skirtu
mo.

Kur tokiu keliu galima nuei
ti, rodos, ir aiškinti nereikia. 
Kadangi, einant konkordato 
X-ju straipsniu, “kongregacijos 
ir vienuolynai galės laisvai 
steigtis ir būti Lietuvoje”, net 
gaudami iš valstybės iždo lėšų,

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ................................ $8.00
Pusei metų .......................... 4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Dviem mėnesiam ................. 1.50
Vienam mėnesiui ......................75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei ................. .*.................  18c
Mėnesiui .................................. 75c■r-"

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pastų:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų .......................... 3.50
Trims mėnesiams ............... 1.75
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]:

Metams ................................ $8.00
Pusei metų ........................... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

bažnyčios žinioje ir kurioms ji 
skirs mokytojus. Aukštųjų 
(grands) seminarijų išduotieji 
išeito mokslo liudijimai bus lai
komi pakankamais dėstyti reli
gijos mokslui viešose ir vaistys 
bes šelpiamose mokyklose.

30. Visose viešose ir valsty
bės šelpiamose mokyklose, su
sitarus su vyskupais, valstybė 
rūpinasi, kad mokiniai pridera
mai galėtų atlikti religines prie
voles.

40. Kai dėl katalikų jaundo- 
menės auklėjimo, tai valstybė 
pripažįsta vyskupams teises, 
numatytas kanono 1381 nuosta
tu, ir sutiks su teisėtais vysku
pų nurodymais.

50. Visos mokyklos, kurios 
yra tiesioginėje vyskupo žinio
je ir prisitaiko prie švietimo 
ministerijos programos, diplo
mų įvertinimo atžvilgiu bus 
prilygintos valstybinėms mo- 
kykloms.” (“L. Ž.”J

o konkordatas neužgina tokias į 
kongregacijas ar vienuolynus 
steigti svetimšaliams, tai pir-: 
miausiai konkordatas yra pa
vojingas musų tautiškai valsty
binei mokyklai.

Juk nereikia užmiršti, kad 
dabartinis popiežius pataikauja 
lenkams. Įvairus Ledochovskio 
pasiuntiniai gali dabar pristeig
ti pas mus lenkų vienuolynų iri 
esamų “tiesioginėje vyskupų j 
žinioje” mokyklų ir varyti 
“Plečkaičio darbą” pačioje Lie-j 
tuvoje. Konkordatas tai leidžia I 
daryti.

O ką jau bekalbėti apie bend
rą gyvenimo klerikalinimą? Da
bar visai jau suprantama, dėl 
ko konkordatas buvo taip sle
piamas, ir dėl ko jį ratifikavo 
pati pasirašiusi jį vyriausybė. 
Tokio konkordato nei viena mo
dernine valstybe nepasirašytų 
ir nepasirašo. Ir Lenkijos kon
kordate, nežiūrint jo politinio 
tikslo, Vatikanui į mokyklą kiš
tis neleista. Todėl reikia many
ti, kad jokia kita Lietuvos val» 
džia to konkordato pripažinti 
negalės. Ir jeigu pasirašymo 
tikslas buvo gauti Vatikano pa
ramą vidaus politinėje kovoje, 
tai tas tikslas yra pasiektas. 
Tik ar galima sustabdyti gyve
nimą? Ar tie rėmai, kuriuos 
stato musų kultūrinei pažangai 
šis keistas viduramžio doku
mentas nepaliks kyboti nuoša
liai, iki jis susilauks reikiamo 
laisvos minties įvertinimo?

(“U ž”)

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Naujas laikraštis
PIRMYN, 

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

vairius

Atidarymas tunelio, kuris kai
navo $48,000,000. — Kiti tu
neliai. — Inž. Holland. — 
Tunelio projektai. — Smal
kės. — Smalkių pavojingu
mas. — Dr. Haldane’o ekspe
rimentai. — Fieldnero ir Hen- 
dersono tyrinėjimai. — Hol
lando mirtis. — Paminklas.

Praeitų melų lapkričio 13 d. 
tapo atidarytas Hollando tune
lis, kuris eina po Hudsono upe. 
Jis dabar jungia New Yorką 
su New Jersey. Tunelio prave- 
dimas kainavo $48,000,000. Dar
bas tęsėsi septynis metus. Ap
skaičiuojama, kad tuo tuneliu 
kas metai pravažiuos apie 15,- 
000,000 automobilių ir trokų.

Pasaulyj, sako Waldemar 
Kaempffert, yra pustuzinis tos 
rųšies tunelių, bet nė vienas 
jų negali susilyginti su tuo, 
kuris tapo pravestas po, Hud- 
son upe. Londonas turi Black- 
wall ir Rotherhithc tunelius, 
Glasgow trijų dūdų Harbor 
tunelį ir Hamburg Elbe tune
lį. Bet nei vienas jų nėra tiek 
ilgas, kaip Hollando tunelis, ku
rį vedant inžinieriams teko su
sidurti su visai naujomis pro
blemomis. Viena svarbiausių 
problemų buvo ta, kaip paša
linti iš tunelio smalkes (ang
lies monoksidą), kurias išleid
žia automobiliai. Smalkės, kaip 
žinia, yra labai nuodingos du
jos, kurių palyginamai nedide
lis kiekis gali nutroškinti žmo
gų. Kaip mokslininkai padare 
tunelį saugiu, apie tai vėliau.

Tunelis tapo pa vadintas var
du žmogaus, kuris daugiausia 
prisidėjo prie jo pravedimo. 
Kalba čia eina apie Giifl'ord M. 
Hollandą. Inžinierius Holland 
turėjo tik 36 metus amžiaus, 
kuomet jam tapo pavesta tas 
milžiniškas darbas atlikti. 1919 
m. jis liko paskirtas vyriausiu 
inžinierium tunelio darbams va
dovauti. Bet nežiūrint į savo 
amžių, jis gal buvo kompen- 
lentiškiausias inžinierius toj 
srity j.

Prie progos bus ne pro ša
lį paduoti šiek tiek žinių apie 
to neprastų gabumų žmogaus 
gyvenimą. Holland gimė 1883 
m. Massachusetts valstijoj. 
1906 m. jis baigė inžinierys-' 
tęs mokslą Harvard universite
te. Po to jis atvyko į New Yor
ką dirbti prie tunelių. 1914 
m. jis jau buvo vyriausias in
žinierius, po kurio priežiūra bu
vo kasami 8 tuneliai.

Holland buvo nepaprastos en
ergijos žmogus. Dirbo jis die
ną ir naktį. Tatai, žinoma, ir 
nuvarė jį be laiko į kapus.

Kuomet New Yorko ir Ncw 
Jersey tunelių komisija nuta
rė vesti po Hudson upe tune
lį, tai, pats savaime supranta
ma, kilo klausimas kam pave
sti tą darbą. Pasireiškė didžiau
sias nuomonių skirtumas ir kai 
dėl tunelio rųšies. Inžinieriai 
tuo klausimu irgi negalėjo su
sitarti. Generolas George W. 
Goethals, kuriam vadovaujant 
buvo iškastas Panamos kana
las, siūlė 42 pėdų tunelį. Kiti 
inžinieriai patiekė skirtingus 
projektus. Savo projektą prida
vė ir Holland. Po ilgų svar
stymų komisija pripažino Hol
lando projektą tinkamiausiu, 
atmesdama net Goethalso pla
ną. Tai buvo didžiausias vi- 
siems siurprizas, Niekas nesi
tikėjo, kad jaunam inžinieriui 
bus pavestas toks alsukomingas 
darbas.

Spalių 12 d. 1920 ni. Holland 
pradėjo eiti savo pareigas. Pir
miausia jis išvyko į Europą, 
kad gauti daugiau informacijų 
apie tunelių konstrukciją. Dau
gelis inžinierių ir kontraktorių 
buvo tos nuomonės, kad pra
vesti tunelį po lludson upe nė
ra galima, kadangi nėra žino
ma tokia ventiliacijos sistemų, 
kuri galėtų pašalinti

Europos ir Amerikos tuneliai 
negalėjo suteikti reikiamų ži
nių, nes jie palyginamai buvo 
trumpi, todėl ir ventiliacijos 
klausimas nebuvo labai keblus 
išspręsti.

Vadinasi, Hollandui reikėjo 
padaryti tai, ko dar niekas ne
buvo padaręs. Jis pasirinko sau 
padėjėjus, kurių skaičius sieke 
38. Vis tai buvo patyrę inži
nieriai. Jų pareiga buvo smul
kmeniškai išdirbti Hollando pla
nus.

Tačiau tinkamai darbas ne
buvo galima pradėti, kol ven
tiliacijos klausimas pasiliko ne
išspręstas. Miesto gyventojai 
yra susipažinę su smalkėmis, 
kurias tankiai vadinama “ang
lies gazu”. Tiesą sakant, smal
kės yra svarbiausia šviečiamų
jų dujų (gazo) sudėties dalis. 
Pastebėti smalkes yra laimi 
sunku, kadangi jos beveik ne
turi jokio kvapo. Įsigavusios 

Į j plaučius, jos susijungia su 
kraujo hemoglobinu ir nuĮroš- 
kina žmogų.

Smalkės numarina žmogų ne 
todėl, kad jos yra nuodingos 
(kaip, pavyzdžiui, arsenikas ir 
prūsine rūgštis), bet todėl, kad 
jos troškina, žmogus, kuris 
įtraukia į plaučius smalkių, mir
šta lyginai taip pat, kaip ir 
nuo smaugimo. Keli smalkių 
įkvėpimai pagimdo galvos skau
dėjimą. Automobilius išleidžia 
ne mažai dujų. Žymią tų du
jų dalį sudaro smalkės. Štai ko
dėl gąii dažnai pasitaiko, kad 
žmogus nutrokšta garaže, kuo
met automobilio inžinas yra 
paleistas į darbą.

Atvirame lauke automobilių 
išleidžiamos dujos greit išsi
sklaido ore ir lodei pavojaus 
nesi iclcAi’i). IviiH Lkinelyj,
smulkių gali prisirinkti labai 
daug. Nors apie smalkių pavo
jingumą buvo žinonfa nuo se
nai, bet praktiškų informacijų 
niekas nebuvo surinkęs iki pat 
to laiko, kol buvo pradėtas Hol
lando tunelis kasti. Tiesa, Dr. 
J. B. S. Haldane, paskilbęs an
glų bio-chemikas, studijavo 
smalkių veikmę kasyklose, bet 
jo išvadas reikėjo patikrinti.

Amerikoj randasi apie 20,- 
000,000 automobilių, vienok nie
kam nebuvo atėję j galvą pa
tirti, kiek, vidutiniškai imant, 
kiekvienas automobilius išleid
žia smalkių. Nuo smalkių žuvo 
tūkstančiai žmonių, vienok in
žinieriai nežinojo to, kiek 
smalkių susidarys tunelyj, kai 
juo pravažiuos apie 3,800 au
tomobilių per valandą. Smal
kių pašalinimas iš tunelio 
jiems irgi buvo nauja proble
ma. Negalima juk įtaisyti tin
kamą ventiliacijos sistemą, ne
žinant net to, kokį darbą ji 
turi atlikti.

Holland pavedė A. C. Field- 
ner’ui, žymiam chemikui, ištir
ti automobilio išleidžiamų du
jų sudėti. Pasirodė, kad tose 
dujose smalkių gali būti nuo 
0.5 iki 14 nuošimčių. Po to 
Fieldner surado, kiek, viduti
niškai imant, vienas automobi
lius išleidžia dujų. Dabar inži
nieriai galėjo lengvai apskai
čiuoti, kiek į tam tikrą laiką 
gali susidaryti tunelyj smal
kių.

Bet kilo kitas klausimas: 
koks kiekis smalkių nėra žmo
gui pavojingas? Tas klausimas 
išspręsti tapo pavesta Yandell 
Hendęrsonui, Yale universiteto 
profesoriui. Po kelių mėnesių 
tyrinėjimo prof. Hcnderson su
rado, jog 10,000 kubiškų pėdų 
oro smalkių turi būti ne dau
giau, kaip keturios kubiškos 
pėdos. Jei smalkių randasi dau
giau, negu tiek, tai jos pagim
do galvos skaudėjimą. Įdomu 
čia bus pažymėli, jog lyginai 
prie tokios pat išvados priėjo 
ir Haldane betyrinėdamas ka
syklas.

Turint tas informacijas, inži
nieriams jau nebebuvo didelių 
keblumų ventiliacijos klausimą

smalkes, išspręsti.

Visi darbai, surišti su tune
lio pravedimu, buvo Hollando 
prižiūrimi. Po jo priežiūra bu
vo daromi net eksperimentai. 
Tuo pačiu laiku jis veikliai da
lyvavo įvairiose organizacijose. 
Tas nepaprastas veiklumas ir 
sunkus darbas, ant galo,. pa- 
krikdč jo sveikatą. Spalių pra
džioj 1924 m. jis priverstas bu
vo keliauti į Battle Greek sa
natoriją. Trims savaitėms pra
slinkus, jį aplankė inž. Robert 
Ridgvvay. Apie tą savo atsilan
kymą jis pasakoja sekamai:

“Jis atrodė žymiai pagerėjęs 
ir labai entuziastiškas. Jis bu
vo pilnas visokių planų. Tą 
naktį aš praleidau jo kamba
ryj. Net atsigulęs į lovą, jis 
vis dar kalbėjo apie savo pla
nus. Jis labiausia troško baig
ti tunelį. Kitus reikalus jis ža
dėjo sutvarkyti vėliau. Byto 
metų jis palydėjo mane į sto
tį. Buvo nusiminęs, kad negali 
važiuoti kartu su manim. Grį
žęs j New Yorką, aš patelefo
navau jo žmonai ir keliems jo 
draugams, kad Clifford sveik
sta. Bet tą pačią dieną 11 vai. 
ryto gavau telegramą, kad jis 
jau mirė”.

Hollandui mirus, jo vietą 
užėmė Milton H. Freeman, ku
ris irgi vos kelis menesius te
gyveno. Tąsyk * vyliausiu inži
nierium tapo paskirtas Ole 
Singslad, kuris ir užbaigė tu
nelį kasti. Tunelis yra 9,250 
pūdų ilgio ir turi 29 pūdų ir 
6 colių diametrą. Beje, tune
lis yra dvivamzdis: vienu vamz
džiu važiuojama iš New Yor
ko į New Jersey, o kitu — iš 
New Jersey į New Yorką.

Kad pagerbti atmintį žmo
gaus, kuris išdirbo tunelio pla
nus ir daugiausia prisidėjo prie 
jo pravedimo, tapo nutarta jo 
vardu pavadinti ir patį tunelį. 
Tai geriausias inž. Hollandui 
paminklas, kokį tik buvo ga
lima sugalvoti.

tSkaitytoj ųBalsai
[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}v
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Kas Chicago lietuvius
migdo?

Perskaitęs “Tėvynės” 50 Nr. 
groodžio 16 d., J.927 Vlado M. 
Čekanausko paraginimą, kelti 
prieš lenkų propagandą protes
tus, maniau, kad ir Chicagos 
100,000 lietuvių minia išneš 
tinkamas prieš lenkus rezoliu
cijas ir jas pasiųs Tautų Są
jungos Generaliniam Sekreto
riui.

Praeito gruodžio viduje, tū
lų vadų buvo kviečiamas susi
rinkimas—besirūpinančių Vil
niaus atvadavimu ir aš nuvy
kau tan susirinkimaii. P. V. M. 
Čekanausko raštą rodžiau tos 
kvietėjų draugijos sekretoriui. 
Maniau, kad susirinkimas ban
dys ką nors pradėti veikli prieš 
lenkų nešvarias agitacijas. Ma
niau, kad. užprotestuos,^ ar ruo
šis prie mass-mitingo. Labai 
apsivyliau. Praleidau laiką, be
klausydamas apie praeitos va
saros tarimus, kurių iki tol 
neįvykdė, ir veikimą atidėliojo 
dar už poros menesių. Bet ir 
tasai busimas veikimas užburta
me rate paliktas.

Mačiau šiek tiek veikta, kun. 
Ig. Albavičiaus iniciatyva, Ro
mos Katalikų Federacijos var
du. Buvo laikraščiuose straips
nių, Bet visų Chicag’os lietuvių 
vardu nieko nedaroma, kad 
lenkų nešvarias agitacijas ir 
'Pautų Sąjungos Tarybos ant 
Lietuvos padalinimo pasikėsini
mus tinkamai atremti.

“Lietuvos Vyčiai” bruzdaj 
Lietuvių mokinių susivienijimai 
šokius vakaruškas rengia. 
Politiniai ir kitokie kliubai 
triukšmauja, bet prieš lenkų 
klastingas agitacijas sutartinai, 
ar bent atskirai, nieko nevei
kiama. Išrodo, lyg kad musų 
aukštus mokslus einantieji jau
nuoliai ir tiex politikai nenorėtų 

lietuviais prisipažinti. Aš taip1 
hemanau. Prijautimas kužda, 
kad musų- tarpe kas tai “ledu
ką.”

Ar kartais nesiranda musų 
draugijiniame judėjime lenkų 
agentų, mokančių musų veiki
mų į nesvarbius judėjimus 
nukreipti?

Gėda daleisti, bet teisybė 
mane verčia Chicagos lietu
viams priminti Aisopo Pasa
ką: “Keturi Jaučiai ir Liūtas” 
(Žiūrėkite Aisopo Pasakos 117 
pusi.) Kodėl Vilniaus, Gardino 
ir Suvalkijos dalių iš lenkų ne
laisvės gelbėjimo — mums tin
kamu laiku — mums visiems 
neleidžiama 100,000 lietuvių 
vardu galingo 'žodžio tarti?

Gėriuosi Baltimorės lietuvių 
veikimu. Adv. N. Bastenio, La
zausko, Kilkio ir visų 20,000 
lietuvių vardu išreikštos rezo
liucijos, (žiūrėkite “Naujieno
se” sausio 10, 1928) tikrai sek
tinas visoms lietuvių kolioni- 
joms elgęsis.

Butų apgailėtina, jeigu tik
tai vieni BaUimorės lietuviai 
tos garbūs butų verti. Chicagos 
lietuviai, norintieji prieš lenkų 
melus protestuoti ir Tautų Są
jungos Tarybos tarimu neuž
ganėdinti, užverskite musų laik
raščių redakcijas savais laiš
kais — o atsiras progos ir Chi
cagos lietuviams nuo dėmės 
apsivalyti.

Mes nesekime buvusio J. V. 
prezidento Woodrow Wilsono 
patarimo: “too proud to fight”.

Už savas teises kovokime ir 
kovokime. Neleiskime lenkams 
musų brolius pavergti!

Antanas Rutkauskas.

• .
Pažink save

Darbininke, pažink save, ži
nok ir suprask, kad pasauly tu 
daug reiški; kad tavo rankų ir 
proto darbas šiandie jau ste
bina pasaulj. Tu viskų padarai, 
todėl tau ir aukščiausia garbe 
turi priklausyti; turi priklausy- 
ti ir visą tąi, ką tu padarai. 
Kąd to pasiekti, reikia supras
ki, kad tu, tavo draugai, tavo 
apielinkės, o ir kitos parapijos 
gyventojai, tos ar kitos drau
gijos nariai, tos ar kitos uni
jos, partijos, pagalios tos ar 
kitos valstybės, taipjau net ir 
viso pasaulio darbininkai yra 
tokie pat darbininkai, kaip ir 
tu, kad jie yra tavo draugai. 
Jei tai suprasi, tai suprasi, ir 
tai, kad ši milžiniška darbinin
kų armija, turinti vienokius 
tikslus — pasiliuosuoti iš ka
pitalistines vergijos, reikalauja 
tampraus solidarumo — vieny
bės.

Jei los vienybės tarp darbi
ninkų šiandie nėra, tai tik dėl
to, kad mes nepažystame pa
tys savęs, savo draugų, o svar
biausia, kad mes nepažystame 
ir savo priešų, todėl mes kar
tais kuosmarkiausia kovojame 
prieš savo draugus ir remiame 
savo priešus.

Tą painiavą padaro musų va
dai. Jie perdaug tankiai, minė
dami' darbininkų vardą, jgija 
mumyse tokią įtaką, kad vė
liaus mes netenkame nuojėgu- 
mo patėmyti kuriais keliais šie 
musų vadai mus veda. Tai bū
na dėl stokos apšvietos darbi
ninkuose. Todėl darbininkai tu
ri daugiau šviestis, skaityti mo

TIKRAS BUDAS BAIGT
MUSKULU SKAUSMUS
Nebūk mizerija su str.čndiegliu ir 

skausmu dėl sustyrusių muskulų ir 
sąnariu dėl sunkaus darbo, užsiėmi
mo ar dėl kitos priežasties. Vartok 
Johnson’s Red Cross Kidney Piastc- 
rį prie skaudamų vietų, subrinkitnai 
ir sustyrimai apleis—beveik urnai.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas- 
teris užbaigia skausmus tarsi ma
giškai dėl to, kad gyduolės ant pla- 
sterio persisunkia per odų ir eina 
tiesiog į apimtas vietas ir būtinai 
pradeda savo nuostabų veikimų ir 
teikia pagalbų taip ilgai, kol plaste- 
ris laikomas prie kūno.

Tūkstančiai sunkiai dirbančių vy
rų ir moterų surado paprasčiausių, 
lengviausių, greičiausių ir tikriausių 
būdų gydymui skausmų ir sustyru- 
siu muskulų. Nekęsk nei vienos mi
nulės. Gauk Red Cross Kidney Pla- 
ster Bile vaistinėje. Nuo momento, 
kuomet jus pradėsit variui, jus nu
sistebėsite ju nuostabiu veikimu.

ksliškas ir kitas rimtas kny
gas, lankyti mokslines paskai
tas ir t. t. Reikia pasakyti, kad 
tie darbininkai, kurie tenkina
si tik kasdieninėmis laikraščių 
žiniomis ir nieko daugiau, iš 
mokslo sryties, neskaito, grei
čiausia sufanatizuojami. O ap
kvaišintas darbininkas nebegali 
savystoviai protauti, lieka be
jėgis ir su Juo, kaip su kokia 
tešla, galima daryti ką nori. Iš 
tokios medžiagos sutveriamos 
yra visokios naujos tikybos.

Komunizmas tokiu jau budu 
ir liko sutvertas ir tokios jau 
medžiagos. Jo vyriausias ofisas 
yra Maskvoj, kuris leidžia įsa
kymus kokių taisyklių turi pri
silaikyti kitų kraštų tos orga
nizacijos vadai, o nariai gi tu
ri aklai klausyti savo vardų. 
Ir kol komunistams sekasi kvai
šinti darbininkus. Šiaip, mano 
supratimu, komunizmas nieko 
bendra neturi su darbininkų 
reikalais, negi su darbininkų 
kova už paliuosavimą. Komu
nistų organizacija turi milita- 
rinį pobūdį. Jei Rusija susikib
tų sę kuria nors šalim, tai vi
sų kraštų komunistai turėtų 
šokti ginti Rusijos aristokratin
gųjų komisarų reikalus. Tokioj 
kovoj žūtų gal šimtai tūkstan
čių darbininkų. Ne gana to. Ka
dangi komunistai save skaito 
darbininkų vadais, tai jie tuo 
meškerių žvejojasi darbininkus 
ir veda su darbininkų ekonomi
nėmis ir politinėmis organiza
cijomis aštriausią kovą, kas 
yra daugiau, negu bloga.

Betgi reikia stebėtis, kad šia
me 20 amžiuje, nepaprasto ju- 
dėjimd momente, kada reikėtų 
dėti didžiausias pastangas iš
budinti įmigusius darbininkus, 
komunistų spauda tenkinasi tik 
tokiais rašiniais, kad “Millerie- 
nė suerzinusi kunigą savo krū
timis”, ar kad “Kupreišis nėra 
komunistas”, — ir randa sau 
sekėjų. Tai aiškiai parodo iš 
kokios tešlos daromi nauji !<<>_ 
munistai ir kokiomis priemonė

mis vedama pragaištinga dar
bininkams kova.

Todėl, darbininke, bent kar
tą pažink save, pažink savo 
draugus ir stengkis išmokti at
skirti priešą. Pažvelgk į platų
jį pasaulį — tavo draugai dir
ba, veikia, kovoja; ir jau daug 
nuveikė ir butų dar daugiau nu
veikę, jei kiekvienas musų ir
gi stotumčm prie darbo, į ko
vos lauką. Todėl bent dabar 
stok į eiles darbininkų, į ei
les socialistų, kurie yra vienin
teliai nuoseklus kovotojai už 
darbininkų reikalus. Solidaru
mas ir vienybė yra kilčiausias 
darbininkų obalsis. To obalsio 
laikosi socialistai ir lodei jų 
darbas duoda gražių pasekmių.

— J. B. Aglinskas.
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RAUDONOS IR JUO
DOS ŽARIJOS

Meksikos kunigai visai nesi
skaito su savo dievo prisaky
mu: “Neužmušk”. Pereitų va
sarų banda kunigų vadovauja
mų banditų puolė Meksikoje 
pasažierinį traukinį. Tie raz- 
baininkai šaudydami nieko ne
kaltus keleivius ir žudydami 
moteris ir vaikus šaukė: “Lai 
Kristus gyvuoja!” Dar ir trau
kinį uždegusi ši kunigų vado
vaujama žmogžudžių banda ne
paliovė šaudyti į žmones ir 
triumfuojančiai šaukti “Lai 
Kristus gyvuoja!”

Kunigų mat yra tokis ama
tas: už pinigų galima viską da
ryti — ir žmones šaudyti, ir 
traukinius apiplėšinėti, ir šauk
ti “Lai gyvuoja Kristus”.

Mačiau “Naujienose” paveik
slėlį, kaip Meksikos kunigas Mi- 
guel Augustui meldėsi prieš eg
zekuciją (sušaudimą). Bet ar 
jis ir panašus jam kunigai 
meldėsi, kada jie, vesdami ban
ditų gaujas, skerdė žmones, už
puldinėjo traukinius ir liejo ra
mių Meksikos piliečių krau
ją?

Meksikos kunigai veda at
kaklią ir kruvinų kovų prieš 
teisėtų, piliečių išrinktų šalies 
valdžią, nes ta valdžia daugiau 
tarnauja darbininkų klesai, o 
ne gaujai dykaduonių. Kunigai 
gi visuomet ėjo išvien su tur
čiais ir ginė turčių interesus. 
Tad ir Meksikos kunigija pa
dėjo savo šventuosius įrankius 
į šalį ir stvėrėsi už šautuvo ir 
vadovaudami banditais ' puola 
Meksikos gyventojus. .Jie žu
dydami žmones šaukia “Lai 
Kristus gyvuoja”, Kristumi no
rėdami pridengti savo kruvinus 
darbus ir turčių interesus, o 
taipjau ir savo kunigiškų biz
ni-

Biznis yra biznis. Meksikos 
kunigai, matyt, yra pasiryžę, 
kad ir iki kelių braidyti krau
juose, bile savo biznį ir savo 
dolerius apginti.

Musų gimtinėje tėvynėje Lie
tuvoje kunigai irgi stveriasi 
tokių pat priemonių, kaip ir 
Meksikoj. Kiek laiko atgal 
strielčius Dagilis pasilipęs ant 
žydelio silkių bačkos ir išrėžęs 
politinį pamokslą, kuriamč kur
stė žmones prieš socialdemokra
tus ir liaudininkus, ėmė šau
dyti j minią žmonių. Kitas ku
nigas, barzdotas “Juodasai Mi- 
kolas” Krupavičius net Seime 
viešai pareiškė, kad jie, kuni
gai, dar daugiau žmones šaudy
siu.

Mat ir Lietuvoj juodvarniams 
pasirodo pribrendęs laikas eiti 
į politikos dirvonus ir išvien 
su fašistais lesti iš. aruodo ska
nų lesalą — valstybinius litus. 
Todėl kunigai paliko savo šven
tojo biznio bažnytinius įran
kius savo gaspadinių apiekon,
o patys iš bažnyčios išėjo į 
rinką politikieriauti. O kurie 
dar pasiliko bažnyčioje, tai lie
ji šventina Smetonos ir Volde
maro fašistines kulkas, kurio
mis fašistai su klerikalais var
sto Lietuvos liaudies kruti
nės.

Kaip Lietuvos strielčių kuni
gija, taip ir Amerikos lietuvių 
kunigija jau nusvilo nagus ir 
atbukino savo snapus į Lietu
vos valstybinį lesalą — litus. 
Mat fašistai prie to lesalo pri
maišė žemaitiškai-polskos Sme
tonos ir jų ne taip užraugė, 
kaip to norėjo marijonai. Ku
nigams pasirodė, kad ta fašis- 
tiškai-voldemariška Smetona nė
ra tokia skani, kaip gryni li
tai, tai ir Chicagos marijonų 
organas “Draugas” nors ret
karčiais ėmė kriuksėti prieš tų 
fašistinę smetona. Mat fašistai 
į lesalo aruodą neįmaišo kokai
no ir sacharinus, kaip buvo 
prie Purickio, bet surūgusių 
Smetonų, ttxlel marijonai nors 
ir nedrąsiai pradeda kriuksėti 
prieš savo buvusius prietelius 
ir talkininkus.

“Vilnies” ir “Laisvės” rau
donieji biznieriai diena iš die
nos savo nepraustomis burno
mis šaukia prieš A. Kupreišį, 
kad jis šiokis ir toks, kad jis 
esąs P. Grigaičio ir “Naujienų” 
įrankis, kad meluojąs prieš so
vietų Rusiją ir t. t. ir t. t.

Bet tavorščiams patarčiau 
pasižiūrėti ir prisiminti ką apie 
A. Kupreišį rašė “Laisvė” ir 
“Vilnis” dvejetų metų atgal, 
Jcada Kupreišis rengėsi važiuo
ti į Rusiją. Kaip tada “Lais
vės” ir “Vilnies” raudonieji biz
nieriai rengė A. Kupreišį į so
vietų Rusiją kaipo komūnarų, 
kaip jie aprašinėjo kiekvieną 
jo žingsnį. Jie daug rašė kaip 
A. Kupreišis pirko “Laisvės” ir 
“Vilnies” Šerus ir šaukė: “Drau
gai ‘laisvės* ir ‘Vilnies’ skaity
tojai ir visi darbininkai, im
kite pavyzdį iš draugo A. Ku|>- 
reišio, tikro ir teisingo prole
taro darbininko“. A. Kupreišis 
dar daugiau aukoja raudonų
jų biznierių spaudai, perka jų 
Šerus, o kad jam įkirėjo ši iš
naudojimo šalis, tai jis įstoja į 
komunų ir važiuoja į neva “dar
bininkų ir valstiečių“ šalį, so
vietų Rusiją. /

Bet dabar tie patys “Lais
vės” ir “Vilnies” žmonės ug
nimi spiaudo ir melų purvais 
drabsto A. Kupreišį. Ir tiktai 
už ta. kad A. Kupreišis pasa
koja tiesų apie sovietų Rusiją, 
ką joje matė gyvendamas ten 
per pusantrų metų.

Visuomenė turėtų būti dė
kinga A. Kupreišiui, kad jis 
neparsidavė Rusijos agentams 
ir pasako ar parašo tiesų, 
ką matė ir patyrė Rusijoj gy
vendamas. Turėtų būti dėkingi 
jam, ir eiliniai komunistų na
riai, kad jis pasako tiesų apie 
Rusiją, nes iš jo gali sužino
ti tikrųjų padėtį Rusijoj ir vi
sų savo vadų melagystes ir ap
gavystes.

Tik musų raudoniesiems 
biznieriams, žinoma, yra ne
smagu dėl A. Kupreišio pasa
kojimų. Jie per tiek metų skel
bė didžiausius melus apie Ru
sijos rojų ir iš to darėsi gerą 
biznį. Tų jų biznį dabar Kup
reišis ėmė ir sugadino. Tad ne
stebėtina, kad jie dabar stve
riasi priprasto jiems dalyko — 
melo ir prieš Kupreišį. Juk jie 
visą savo laikų gyveno vien 
melais ir apgavystėmis. Tad 
ir dabar jie fabrikuoja apie 
Kupreišį laiškus neva iš Lie
tuvos, ką jis ten kalbėjęs, ka
da buvęs Lietuvoj apsistojęs, 
nors A. Kupreišis visai Lietu
voje ir nebuvo sustojęs, ką liu
dija ir jo pasportas. Bet nie
ko geresnio ir negalima tikė
tis iš tokių rašytojų, kaip Va- 
lonis, Andriulis, Gasiuniukas, 
Krakaitukas ar kuprele, nes tie 
žmonės jau senai yra parsida
vę už buržuazinį dolerį ir gau
dami gero abrako iš Rusijos 
komisarų, varo raudonų j į biznį 
apgaudinėdami netik tamses
nius žmones, bet ir savo drau
gus ir sekėjus.

Keliaukite valdžios laivais — “Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago, III.

vargti Chieagoje apie stock- 
yardus, buržuazinėje išnaudoji
mo šalyje, gyventi nedatekliu- 
je svetimuose namuose, kuo
met nuvažiavę į Rusiją jus ga
lėsite gyventi rojuje, kur nė
ra darbininkų išnaudojimo ir 
kur visi “lygus” ir gyvena 
“laimingai?”

Bet kur tau važiuos j Rusi
ją musų tavorščiai! Juos ir su 
pagaliu neišvarytum iš buržua
zinės šalies, nes jie gerai ži
no, kad Rusijoje nėra taip, 
kaip jie pasakoja, mulkindami 
darbininkus ir savo sekėjus, 
kad iškaulinus iš jų didesnį sau 
abrako kąsnį.

Bet ne vienas A. Kupreišis 
liko apgautas “Laisvės” ir “Vil
nies” komisarų.

Anų metą į Collinsville, III., 
nusibaladojo Jukelis ir prakal
bose taip vaizdžiai nupasakojo 
Rusijos rojų ir kaip darbinin
kai caro Kremliaus palociuose 
gyvena, kad po prakalbų vienas 
V. Raudoninus « burdingierius 
trenkė į stalų Amerikos bur
žuazinius dolerius ir pareiškė, 
kad jam, girdi, nebėra reika
lo gyventi Amerikos kapitaliz
mo šalyje. Tas V. Raudoninus 
burdingierius Ratilas Žvingilas 
tuoj po to išvažiavo į Rusiją, 
gyventi Kremliaus palociuose. 
Bet ant nelaimės, Jukelio ap
gautas Žvingilėlis susilaukė to
kio pat likimo kaip ir A. Kup
reišis. Kremliuje jis rado gy
venant komisarus, o pats tu
rėjo apsigyventi tokioj vietoj, 
kad jai negalėjo prilygti nė 
Chicagos stockyardai. Miegoti 
gi turėjo tokioj lovoj, kur vi
sokių gyvių buvo tiek, kad nė 
akių sumerkti negalėjęs. Val
gyklose irgi pastebėjo didelį 
skirtumą tarp darbininkų ir ko
misarų. Suprato tada R. žvin- 
gilas, kad tapo apgautas, kad 
pasakos apie Rusijos rojų yra 
tik komisarų prigavystė, ku- 
riąja komisarai nemažai ir iš 
jo paties išviliojo dolerių.

Su laiku R. Žvingilui pasise
kė apleisti Rusijos rojų ir už 
kelių metų vėl pasiekė Dėdės 
Šamo žemę. Atvyko jis į stock- 
yardų stolyčią, Chicago ir ap
sigyveno prie 14-tos ir Jeff- 
erson gatvių. Chicagos lietu
viai gerai žino tų vietą ir kaip 
“puikiai” ji išrodo. Bet R. žvin- 
gilui, po Rusijos, ir JefPerso
nas labai puikiai išrodo ir jis 
atvirai sako, kad Chieagoje jis 
jaučiasi šimtų kartų laiminges
nis, negu Rusijos rojuje. Esą 
daugiau tie darbininkų apga
vikai jo neapgausią ir j Ru
siją neišvyliosią, — tegul jie 
patys važiuoją į tą rojų, o jis 
džiaugiasi iš jo išsprukęs.

— Pasaulio Vergas.

UŽTIKRINA SAUGUMį 
“BAYER ASPIRIN”

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio
Aš patarčiau visiems “Lais

vės” ir “Vilnies” komisarams 
pa tiems važiuoti į Rusijos ro
jų. Ištikrųjų, kam jums čia

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų Galvos skaud.
Neuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo 
Neuralgia Skausmų '

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin- 

/tus nurodymus. Parankus bak-» 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi "■ parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kalbės Norman 
Thomas

Buvęs keleis • atvejais New 
Yorko socialistų partijos kandi
datas j gubernatorius ir In
dustrinės Demokratijos Lygos 
direktorius, Norman Thomas, 
kalbės Chieagoje pirmadienio 
vakare, sausio 16 d. Prakalbos 
rengiamos Douglas parko La
bo? Lyceum’e, Kedzie ir Ogden 
avės.

Thomas yra gabus ir rimtas 
kalbėtojas, žmogus plačios eru
dicijos. Atsilankykite pasiklau
syti.

Pasiutęs šuo miesto
• ■ salėj

Pasiutęs šuo įbėgo miesto 
salen vakar ryto apie 1O vai. Iš 
čia jis įbėgo rekorderio ofisam 
Ofise buvusieji vyrai ir mote
rys ėmė rėkti, slėptis už sta
lų ir lipti ant stalų, šuo betgi 
įkando dvi moteris: vieną į ko
ją, o kitą į ranką. Pagalios po- 
licistas nušovė jį. Kai išegza
minuota, šuo pasirodė buvęs pa
siutęs. x

Didelis gaisras .
Hintz Fireproof Storage and 

Moving Co. trobesyje, 420 E. 
47th st., kilo gaisras. Nuostolių 
padaryta į $500,(MM).

Bridgeport
■ j, Į -

Iš Fellowship House darbuotės, 
831 W. 33rd place

Amerikoj gyvenome. Ameri
koj tur būt ir pasiliksime ant 
visados. Tat reikia ir gyventi 
Amerikos gyvenimu. O kad ga
lėjus gyventi tokiu gyvenimu, 
turime būti šios šalies pilie
čiai ir pilietės ir mokėti, šios 
šalies kalbą.

Fellowship House įstaiga, ku

NUOjis susiliaukia Šalto linkt a? 
jimo nuo Žmogaus iŠ kaires

JIS STEBĖSI DELKO JIS ATĖJO 

Čia, o NE NAMUOSE BŪNA
JIS APSIDAIRO KAMBARY APLINK 
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OLD GOLD
Tai Švelnesnis ir geresnis cigaretes 

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi.
.. ..... . £ -------------

JIS UŽSIDEGA OLD GOLD CIGARE IR PASTEBI KAD SUOLELIS ŽMO
GUS IŠ KAIRES RUKO IRGI OLD

GOLD

JIE DU SUSITARIA PASIŪLYTI *LO 

JANCIAM 8lLLY>O»n GOLD
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ri randasi lietuvių apgyventoje 
apielinkėje, numatydama tą 
reikalą, planuoja pradėti duoti 
pamokas anglų kalbos ir pamo
kas, reikalingas įgyti pilietines 
šios* šalies popieras. Pamokos 
bus duodamos taip vyrams, 
kaip moteriškėms.

Kas norėtų gauti platesnių 
informacijų, tesikreipia telefo
nu Yards 5292, arba laiškais ir 
asmeniškai adresu: 831 Wefct 
31 street.

Pamokoms užsiregistruoti ga
lima jau dabar — kasdien po 
pietų tarpe 3:30 ir 5 vai., arba 
bile kurį vakarą tarpe 7 ir 9 
valandos. Pamokos veltui vi
siems.

Į S i m ano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja • 
skolina pinigus ant lengvų išlygų *
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas

■ 2242 W. 23rd Place* Roosevelt 8887 5

Town of Lake
Davis Sąuare parkas

Pirmadienyje, sausio 16-tą — 
mergaitėms pamokos siūti, 730 
v. v. Berniukų skautų susirin
kimas.

Ketvirtadienyje, sausio 19 — 
Pasakų valanda, 4 po pietų; 
berniukams rankų darbų pa
mokos, 3:80 v. po pietų.

Penktadienyje1, sausio 20 — 
Skaitytojų kliubo sdkirinkimas.

A. Swiderski, 5200 So. Mi- 
llard, yra naujas skautų vado 
padėjėjas Davis Square parke. 
Basketbolo kontestas įvyks 16 
sausio Cornell Square parke.

Davis parko direktorius ir 
direktoriato nariai kreipiasi į 
visuomenę ve kokiu reikalu:

Reikalinga drabužių vaiku
čiams. žiemos šalčiai ypatingai 
skaudžiai užgauna vaikučius,- 
jei jie neturi tinkamų drabu
žių. Tuo tarpu yra faktas, kad 
į Davįs Square parką atsilanko 
tokių vaikų ir mergaičių, ku
riems reikalinga tinkamesnio 
aprėdalo ir avalo. Taigi, jei kas 
gali pavesti parko prižiūrėto
jams atliekamų drabužių, kaip 
plosčįukų, švarkelių, pančiakų, 
apatinių marškinių, malonėkite 
pranešti apie tai parko prižiū
rėtojams. Telefonas Yards 0127. 
Pažiūrėkite šėpose, kur sudėti 
esti drabužiai, —< tikrai sura
site tokių, kurie) jau nebenau
dojama arba .kuriuos galite pa
aukauti.

Už Visus
DEPOZITUOTUS PINIGUS
Prieš ar 18 dieną sausio mes 

mokėsime nuošimčius nuo 
sausiu 1, 1928

Da yra laiko prisidėti prie musų

KALĖDINIO TAUPYMO KLIUBO »

Remkime savo kainynišką banką

Brighton Park State Bank
Archer and Kedzie Avės.
Resursų virš $1,300,000.00



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, saus. 13, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Sausio 8 dieną Liuosybės 

svetainėje Northsidės Draugijų 
Sąryšys turėjo koncertą. Kon
certas, galima sakyti, pavyko 
gan gerai. Pastaruoju laiku 
Pirmyn choras, kuriam vado
vauja p. Cerienč, žymiai pasi
taisė dainavimu ir padidėjo 
dainuotojų skaičius.

Be to, p-nia čerienė vado
vauja Bijūnėlio vaikų chorui. 
Šiame koncerte ir 
pasirodė gan puikiai.
kad p-nia čerienė turi jaunuo
liuose įtakos, nes, kaip teko 
pastebėti, ji su jaunuoliais ap- 
seina labai mandagiai, o jau
nuoliai ją gerbia ir klauso jos.

Tik vienas šiame koncerte 
nemalonus įvykis teko pastebė
ti — tai gal paties komiteto 
nežinojimas, ką galima leisti 
deklamuoti. Ne visi juk gali 
tinkamai deklamuoti. —P. V.

lenai, kuri raštininkauja klin- 
bui jau šeši metai. Ta pati ko
misija irgi nupirks dovaną J. 
Vilimams.

Pagalios buvo rinkimai. Iš
rinktas pirmininkas — Jonas 
Vaišvila, vice-pirm. — K. Bart- 
kaitė, raštininke— p-lė Helena 
Ivaškevičaitė ir p-ia H. Karei
va; kasieriu pasiliko A. Luko
šius. Visi patenkinti susirinki
mu išsiskirstėm, ir lauksim vei
kimo. —Koresp. Ed. A. K.

Marųuette Park

Pavapi jos • reikalai

Bijūnėlis 
Matyti,

Town of Lake
Gruodžio 8 d., 1927, buvo lai

kytas priešmetinis susirinki
mas Lietuviško Teatrališko 
Kliubo Davis Square parke. 
Pirm. L. Paukštai neatsilan
kius, vice-pirm. Jonas Vaišvila 
atidarė susirinkimą. Pasiro
džius, kad nebuvo senų nepa
baigtų reikalų, pradėta svar
styti nauji reikalai, būtent, 
kliubo veikimas ateinančiam 
sezonui.

Kadangi kliubas organizuo
tas vien teatrų lošimui, tai rei
kėtų statyt nors vieną veikalą 
ateinančiam metui scenoje, ši
tas klausimas buvo paliktas 
ant vėliau, kad suradus veika-

Tolinus, kliubas nutarė laiky
ti savo šeimyninį vakarėlį su- 
batoj, sausio 21 d. Komisija iš
rinkta tam vakarui: J. Vaišvi
la, Wm. J. Kareiva, E. Karei
va. Vyrai apsiėmė surengti va
karėlį, o moteriškių komisija, 
susidedanti iš p-lių Agnės But- 
kiewicz, K. Bartkaitės ir p-ios 
Helenos Kareiva, rengia gražų 
šokį subatos vakare, sausio 28 
d., Krenciaus salėj.

Taipgi išrinkta komisija nu
pirkimui dovanų jaunavedžiams, 
kūne buvo stambus kliubo dar
buotojai, ypač Wm. J. Kareiva, 
kuris niekuomet neatsisakė 
kliubui dirbti, ir jo pačiai He-

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi]} paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobčj nuo Adams gat
vės, . pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką (Lenų nuo pa
skelbimo.

520 Griksas Kasimeras
523 Gurskene Mrs Besi
540 Laksevic A
541 Lapelis Rev P
542 Lemezis Jozas
543 Legeckienei Varonikai
546 Markėj a Ana
550 Makcauskes Anton
560 Panawas Aleksandra
566 Poskus Bill
568 Pūkelis Antanas
580 Semeskienei Juzei
587 Tvarkuna Getza
588 Urbelini Ignaoni
591 Viskantas Francis
594 Wilimas Kazimeras 2
595 Wilimas Juaza

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Bailina St., Chlcago, DL- -*

Lietuvis nušovė 
italą

Aleksandras Selnvaren (šva- 
ranavičius), 2246 So. I^eavitt 
st., nušovė italą V. Ceragioli 
trečiadienio naktį.

Atsitiko tai šitaip, švaranavi- 
čiaus pati buvo nuėjusi kruta- 
inųjų paveikslų pažiūrėti. Iš te 
atro ji grįžo atgal. Ją palydėjo 
italas Ceragioli, kuris gyveno 
2513 So. Claremont avė.

švaranavičius, dar jaunas vy
ras, čia gimęs lietuvių tėvų 
vaikas, automobilyje laukė pa
čios ir jos palydovo, švarana- 
vičienė, airių tėvų duktė, persi
skyrė su palydovu kokio blo
ko tolumoje nuo tos vietos, kur 
švaranavičius laukė. Kai ji pri
siartino, švaranavičius įsisodi
no ją automobiliu ir pasivijo 
italioną.

Liepė italui sustoti. Tas ėmė 
bėgti, švaranavičins tada šovė 
tris kartus. Dvi kulkos patai
kė italo nugaron, o viena ran
kon.

Italas mirė pakeliui i ligo
ninę.

Nužiūrima, kad švaranavi- 
čius pastaruoju laiku buvęs su
sijungęs su Brertsche — Skid- 
more—Zuta gemblerių ir t vir
kavimo urvų sindikatu.

Bet pirmiau jis buvo mora
listų organizacijos “Committee 
of 15” tyrinėtoju-atstovu.

“Naujienoms” dar buvo pra
nešta, kad švaranaviČius pri
klausęs parapijai ir skaitėsi jos 
narys gerame stovyje. Žinoma, 
dėl jo žygių parapija nekalta. 
Bet tai, parodo, kad ir parapi- 
jonų tarpe esama visokių žmo
nių.

Italas buvo nušautas ant 
kampo 23-čio place ir Oakley 
avė., ties brolių Marijonų laik
raščio langais.

šešis metus po 50 dolerių me- šią daugiau, nekad statant kar
tams. , Kunigas Baltutis sako, tu.
kad vien tokių stambių sumą Kunigas atsakė,
neišteks. Reikėsią kolektuoti 
daugiau. Jis pats eisiąs kolek-< 
tuoti, eisią ir kiti. Taigi Mar- 
quette Parko apielinkės gyven
tojai turės dar nė kartą progos 
aukauti ir pamatyti tiek patį 
kunigą, tiek įvairius komitetus( čiaus 
ir kolektorkas.

Kunigas, 
paaiškino, kad vieta bažnyčiai, pares šeimoms, perkate forni- 
mokyklai ir svetainei naujame čius (rakandus), o man nieko, 
trobesyje busianti ankšta, ir Lovą — ir tą paskolinę seserys 
jei pasirodys, kad mažai 
tos, tai' vėliau — keliems me
tams praslinkus — galima 
pastatyti bažnyčią atskirąi 
mokyklos, s Kunigo aiškinimas, 
matyti, ne visiems patiko. Vie
nas komiteto narių, p. Dargis, 
dėl tų aiškinimų davė savo su-‘mantų. Kas apsiimate sureng- 
manymų. Vienok jo sumanymų :ti? Reikia jam kunigui deskos 
nepriėmė nei kunigas, nei mo- (rašymui stalo) (r knygoms 
terys. P-as Dargis vėliau įteikė 
rezignaciją iš komiteto, aiškin-

mimo Panelės ševnčiausios pa
rapijos susirinkimas. Buvo jis 
neskaitlingas: šimtas žmonių 
ar daugiau. Klebonas, kun. Bal
tutis, išdavė pranešimą iš pa
rapijos padėties.

Parapija lotą jau užpirkusi. 
Jis kaštuoja $40,000. Per pus- 
aštunto mėnesio išmokėta jam 
$14,000. Pasilieka mokėti dar 
$26,000, ,

Nežiūrint betgi tos skolos 
rengiamasi jau statyti bažny
čią, mokyklą ir svetainę. Kun. 
Baltutis šiam susirinkimui aiš
kino sumanytus planus, taip 
sakyti, rodė skėčių. Turiu pri
sipažinti, kad aš pats susirin
kime nebuvau ir kad atpasako
ja tai, ką nugirdau iš parapi- 
jonų, girdėjusių aiškinimą. . - . ..

Taigi manoma statyti bažny- k“dJ* _lab“! ^as
čia. Apačioje busianti mokyk
la ir, regis, svetainė; kitoje 
pusėje apšildymui vieta (boiler 
room). Viršuje -r- bažnyčia. 
Kadangi ir svetainė, ir mokyk
la, ir bažnyčia turės sutapti po 
vienu stogu, tai vieta busianti (savo 
ytin aukšta. Bažnyčios pastaty
mas kaštuosiąs kokius $175,000 
be įrengimų.

Kaip matote, bažnyčia kaš
tuos pusėtinai: čia lotas neiš
mokėtas, čia pastatymas, čia 
įrengimas. Kokios pinigų sumos 
•visa tai reikalaus? O tuo tar
pu apielinkės gyventojai — 
naujakuriai. Patys paskendę 
morgičiuose, nameliai dąr ne
išmokėti, bet reikia Dievo gar
bi namų svetainės ir mokyklos, 
tad susirinkimas nubalsuoja, 
kaip dvasiškas tėvas nori. Jis 
juk viską žino!

Bet kaip sukelti reikalingus 
pinigus? Ne vien Dievui rei
kalinga garbės. Jos trokšta ir 
žmonės, žinant tai, galima pa
dilgyti žmonių garbę Dievo 
garbei. Ir ve, tikimasi stambių 
sumų susilaukti iš garbės trok
štančių : tiems, kurie aukaus po 
tris šimtus dolerių, prižadama, 
kad jų vardai bus iškalti len
toje, o pati lenta pastatyta 
bažnyčioje, kampe. Jei kas ne
išgalėtų sumokėti tokios sumos 
vienu kartu’, tai galės mokėti

Tik $6 įmokėti 
ir po $2 į savaitę 

NUPIRKSITE NAUJA

Atwater Kėni Radio Elektrinę
$88

Central District Furniture Co.
3621-23-25 S. Halsted St. .

Didžiausia Lietuvių Rakandų Kraūtuvė 
Bridgeporte

Atsiliepė keturios mamos. Pa- ma vienuolyno kaimynystėje.
Reporteris.sižadėjo surengti. Parė rengia-

, kad dabar 
negalima numatyti, kaip seksis 
parapijai, kiek turėsianti ji 
žmonių, vaikų mokyklai, kiek 
reikalinga busianti salė.

Pasibaigė svarstymas bažny
čios reikalų. Nepasibaigė te- 

susirinkimas. Kunigas 
Baltutis kreipėsi į moterėles, 

kaip jau minėta,1 Jus, girdi, rengiate siurpraiz

vie- Kazimierietės. Surengkite, esą, 
bunko parę kur nors kelnorėje ( 
(beismante).... ir ne vienoje
vietoje: anapus Kedzie avenue, 
71-mos gatvės apielinkėje ir 
čia, klioštoriaus kaimynistėje. 
Juk turite namų, turite besi-

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

DR. C. C. SINGLEY
' 20 W. Jackson BĮ v., 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. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

bus 
nuo

šėpų (book case).
—i---------------------

bizniu ir abejojąs ar turėsiąs 
reikalingo laiko parapijos dar
bui dirbti. Kunigas Baltutis 
mielai sutiko priimti rezigna
ciją. Bet komiteto nariai vyrai 

1 pareiškė noro turėti p. Dargį 
, kaip žmogų nusi-

1 manantį statyboje (mat, p. 
Dargis yra kontraktorius ir 
realestatininkas).

Moterėlės praktiškai, tik tos 
buvo patenkintos kunigo aiški
nimu ir pilnai pritarė viešam 
tam, ką jis sakė. Toks jau mo- I
terų būdas. Bet ir jų tarpe, sa
koma, atsiradusi viena, kuri 
davusi klausimų. Esą, kodėl ne
statyti iš karto bažnyčios po 
vienu stogu, o mokyklos ir sve
tainės po kitu? Vieno trobesio 
statymas, paskui kito — visa 
tai bus ne ekonomiška, kaštuo-

Maskaradų Balius
Rengia Tautiška Draugystė 

Lietuvos Dukterų

Subatoj, Sausio 14 d.
TAUTIŠKOS PARAPIJOS

SVETAINĖJ )
3501 So. Union Avė.

Pradžia 6:30 vai. vakare

Bus išdalinta visokių ge-i
rų ir brangių dovanų, šo
kiai prie orkestros iš Itali
jos Kviečia visus atsilanky
ti Komitetas.

t

Užsisakyk Sau

I
Šiandie!

Turėk užtektinai gerų anglių namuose per 
visą žiemą. Tai yra geriausios rųšies apsi
draudimas.

Vieną Toną Arba Lodą
Kada tik norite galite gauti aukštos rųšies 
Anglių arba Coke, vieną toną arba lodą.— 
Telefonuokit mums arba užeikit j vieną iš 
musų 45 anglių jardų. Maži orderiai irgi 
bus taip pat greit pristatomi ir bus grei
tas patarnavimas kaip ir didelių.

Musų Garantija
Kiekvienas tonas Consumers Anglių arba 
Coke yra garantuotas, kad yra geros rų
šies, turi Pilną Svąrumą ir Užganėdins — 
“jos turi užganėdinti arba atsiimam atgal 
ir grąžinant pinigus”. Ar gali būti da ge
resnis pasiūlymas kaip šis?
Nusipirkit Sau Anglių Del Persitikrinimo!

0nsągĮgrs (ompany 
felfeMMCOAL- COKE - ICE l Aano WW7BUILDINC MATERIAL

THEM DAYS ARE GONE FOREVER
I k _____ - - i . L _ _  _ ,■ 2f -i.- nrt _ i*" 4 i -jarU-l.- —r*- ■ H I F p-

ak Aooev- DAGLGOc-soeeiie 
PO V00 STlCt cove IRC

Panedėlyj, sausio 16
8 *45 vai vakaro

SOUTH WEST TRUST AND SAVINGS 
BANK

35th Street, Archer & Hoyne Avenues
1928 METŲ LAIMIKIS

/ Atsibus ant stalčiaus
Z ASCHER’S MIDWEST THEATRE

Archer Avė. ir 35 St.

Naujas Ford Touring Karas 
Radio Rankutės

/ • * • . • ■» •

' $10 auksiniais pinigais
Bus išdalinta veltui tiems kas turės laimikio kuponus.

Tie kuponai yra duodami dykai dėl tų kurie atidaro naują sąskaitą 
šioje bankoje arba renduoja apsaugos dėžutes.

Atdara subatoj nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
Kasdie nua 9 ryto iki 3 po pietų.

J. KRASAUSKAS, vedėjas naujo biznio departmento.
X - - - ____________ i

y

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
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 į 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 j Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash^ 
pinigais.

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną kiekvienam kontestantui sulig "savo įdėto 
darbo 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 j 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.

BLANKA

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP„
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu Įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon- 
teste laimėjimui dovanų, nrašauį priimti mane į kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu:
Mano Vardas' Pavardė ......  ......

Gatvė .............................|................................................................ ......

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

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

Waste This on Your Waterman,«.
MM

yoo'ae majais to
TOOR. 6t(?U-T’S weot06- ITS

WR0(06, I OAin! __

................ .... .

THEM MVS ARE 
&ONE FOREVER.



Penktadienis, šaus. 13, 1928 NAUJIENOS, Chicago, BĮ. '

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visliomis Chicagoje
%

Brighton Park Ji dainuos koncerte

Midland National Bank, Archer 
ir Sacramento

Vakar j “Naujienų” Kedakci- 
ją atėjo naujos, tyros tikybos, 
V iau omeny bes, skelbėjas, p. Vi
sliomis. 'lai yra malonaus budo 
Lietuvos inteligentas, giliai įsi
tikinęs savo idėjų teisingumu ir 
pasiryžęs darbuotis, kad jos 
pasklistų plačioje visuomenėje.

Svečias ketina Chicagoje pa
boti kokias šešias savaites ir 
laikyti tuziną ar daugiau pa
skaitų apie savo naujųjų tikybų 
ir apie jos santykį su dorove, 
mokslu ir tt. Jisai tikisi, kad 
šiomis dienomis susidarys iš 
vietinių žmonių komitetas, ku
ria rūpinsis paskaitų rengimu.

Bytoj, 11 d. sausio, oficialis 
atidarymas Midland National 
Bank’o, kuris persikėlė naujau, 
tik ką pastatytai) trobesin, ant 
kampo Archer ir Sacramento 
avės.

Midland yra nacionalinis ban
kas. Tai yra bankas, kuris daro 
biznį artimoje nacionalės Jung
tinių Valstijų valdžios priežiū
roje.

Pirm negu galima pradėti na- 
cionalį bankų organizuoti, penki 
atsakomingi asmenys turi pasių
sti VVashingtonan pareiškimų. 
Tada valstijos federalinio rezer
vų banko ir tarptautinio ban- 
kininkavimo ekzaminieriai (ty
rinėtojai) padaro smulkų visa
pusį tyrinėjimą. Ir tik pasiro
džius tyrinėjimuose, kad atsa-

Koncertas »
■ — l

l’-nios Onos Pocienės ir -Lulu 
Raben (Misevičienė) duo

da koncertą

So. Englewood

komingi žmonės prašo leidimo 
atidaryti banką, tik tada leid
žia pradėti serų pardavinėjimą.

To tečiaus negana. Įplaukian
tys organizuojamai! nacionali-

S. Krasauskienė, ji dainuos 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos koncerte, 
sekmadienyje, sausio 15 d., 
Wicker Park salėje, 2040 West 
North avė.

Vakarinės žv. Pas. Kliubas 
laikė metinį susirinkimą 4 d. 
sausio.

Pirmininkui p. Petkunui ati
darius susirinkimą, buvo pa
kviesta kaip likusi sena, taip ir 
nauja valdyba užimti vietas. 
Pirmininko Petkų no vietą užė
mė Steponas Barzda. Protoko
lų raštininku buvo išrinktas 
Jonas Lažauskas. Bet draugui 
atsiskyrus iš musų tarjio ir 
persiskyrus su šiuo pasauliu, 
jo vietą paėmė senas raštinin
kas, Jonas Gribinas.

Komitetų ’ raportai. Komite
tas piknikui rengti pranešė, 
kad daržas yra surastas, bu
siąs paimtas birželio mėnesiui. 
Raportas baliaus rengimo ko
miteto. Komitetas pranešė, kad 
balius yra rengiamas Tarno 
Petrako svetainėj. Ir svetainė 
bus pabaigta ruošti iki sausio 
15 dienos.

Naujuose sumanymuose nie-

nin bankan pinigai turi būti de
dami (depozituojami) tokiame 
banke, kuriame nei vienas šėri- 
ninkų (stockholderių) neturi 
intereso.

Pagalios, kai jau visi pinigai 
J sumokėti už Šerus (staką), ban
kų kontrolierius pareikalauja 

1 patikrinimo iš to banko, ku
riame buvo depozituojamas or
ganizuojamo banko kapitalas. 
Iš savo pusės, valstijos rezervų

1 banko departamentas padaro 
tyrinėjimų, ir tik tada jau lei
džiama atidaryti bankų bizniui.

Nacionaliniam bankui pradė
jus biznį ir varant jį pirmyn, 
Racionalių bankų ekzamineriai 
padaro kas metai dvi revizijas 
(tyrinėjimus), bankams neži
nant kada los revizijos bus da
romos juose. Ekzaminieriai, pa
darę reviziją nacionaliniame 
banke, pasiunčia raportų apie 

' tą banką VVashingtonan, o iš 
• VVashingtono raportas atsiun
čiama vėl banko direktoriams,

Iš Birutes

Komp. S. Šimkus duoda muzi
kos pamokas

Pradedant šiuos metus kom
pozitorius S. Šimkus kiekvie
ną pirmadienį, kaip 8 vai. vak.,

Bcethoveno konservatorijos 
narės, p-nia Ona Pocienė, gerai 
žinoma ir visų mėgiama daini
ninkė soprano, ir smuikininkė 
Lulu Raben (p-nia Misevičie
nė), rengiasi koncertui, kurie 
bus duotas sausio 29 d. jaukio
je ir jau lietuviams žinomoje 
Community Center salėje, 6654 
So. Troy st. (Marąuatte parko 
apielinkėje).

Kaip viena, taip kita busimo 
koncerto dalyvių retai pasiro
do musų koncertuose. Taigi šį 
kartą turėsime progos jas iš
girsti ir pasigerėti jų talentais.

P-nia Pociene* rengiasi sudai
nuoti žinomų kompozitorių 
kurinius, jų tarpe lietuvių dai
nų grupėje, padainuoti įvairių 
naujų ir musų mėgiamų dainų. 
Lulu Raben rengiasi pasirodyti 
su dideliu kuriniu “Carmen 
Fantazija” prirengtu kompoz. 
Sarasati. Ji, be to, smuikuos 
obligalo keletą, nhmerių, p-niai 
Pocienei dainuojant.

Be, abejonės, muzikos mylė
tojams bus malonu keletą va
landų praleisti jaukioje vieto
je klausantis gero koncertavi- 
mo.— D. M.

North Side
Šį sekmadienį rinksis iš vi

sos Chicagos lietuviai į Wicker 
Park svetainę, nes čia įvyksta 
metinis koncertas ir balius vie
nos didžiausių draugijų Chica
goje tai yra, Chicagos Lietu
vių Draugijos Savitarpinės Pa
šalpos. Kadangi šiai draugijai 
priklauso lietuviai iš visos Chi
cagos, nors ne visi dar, tame 
vakare dalyvaus daugybė lietu
vių iš visų miesto dalių. '

— Vietinis.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI
Į NAUJIENŲ SPULKĄ’ 

sausio pirmos, 1928 metų. 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateičią, turėtų prisira
šyti prie Naujienų spulkos.

Atdara dienomis ir vaka
rais

1739 S. Halsted St., Chicago.
20 serija prasideda nuo

. ■ ■ r —z--~ ■ ....

Lietuvą
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halstcd Street

Lietuviai Daktarai
Office Boulevard 7042 ___

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Aveme 
Ant Zaleskio Aptiekęs 

CHICAGO, ILL.

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

Tek Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

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

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St. 

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

Viršui Unlversal
• State Bank ....

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Alftany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

A. montvid’ m. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick D597 
Ultraviolžtine šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

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 
Nedalioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone P)aza 3200

ko naujo ir svarbaus nebuvo.| i(lanl §įe (jar sykį patikrintų 
Buvo įnešta, kad išrinkti ko-isav0 banko vedėjų darbuotę, 
respondentą, kuris aprašytų! Kaip matyt, valstybė ir vals- 
kolonijos veikimą. Itijos labai atidžiai prižiūri na-

Įnešimas buvo diskusuoja- cionalių bankų padėtį ir dar
nias. Visokių nuomonių išreikš- buotę.
ta. Vienas draugas pradėjo aiš- Seniau nacionaliai bankai 
kinti, kad korespondentas tik negalėjo versis real eslate mor- 
tada turėtų būti išrinktas, kai gičiais. Bot dabar, po to kai 
darbas yra atliktas. Mums te- tapo priimtas McFadden’o ak-
čiaus rodosi, kad mes kliubie- tas, jie gali verstis ir real es-
čiai neturėtumėm bijotis apra- tate morgiČiais ir bondsais 
žymų. Neturėtumėm atsilikti' ribose, nusakytose įstatymais.
nuo kitų kolonijų veikimo, nes; Kaip kiti nacionaliai bankai, 
tai yra musų pareiga. • taip ir Midland National Bank,

Dabar, draugai, žinote, kad varo reguliarį komercinių tau-
kliubas turi paskyręs vajų 
trims mėnesiams. Nutarta pri-| 
imti nariai nuo 16 iki 35 metų 
veltui; nuo 35 iki 40 metų su' 
mokestimis. Patarčiau jums, 
kad kiekvienas narys atsivestų 
nors vieną draugą, ba žinote,1 
kad kur daugybė, ten ir galybė.;

Englewoodiečiai susilaukė 
naujos svetainės, kuri buvo, 
šiai kolonijai labai reikalinga. 
Pora metų atgal mes čia turėjo-į 
me net porą svetainių. Bet josi 
pranyko. Iš vienos buvo įreng
ta automobiliams taisyti vieta, 
o iš antros padaryta pasilink
sminimo namelis (road house). 
Tokiu budu, neturėdami svetai
nės, turėjome daug nemalonu
mų su parengimais ir susirin
kimais.

Vienas englevvoodiečių, Ta
nias Petrukas, pasirūpino pasta
tymu svetainės. Nors ir maža 
vieta, bet tokio didtfmo koloni
jai, tai ir svetainėj vietos bus 
pakankamai.

Teko patirti, kad pirmas ati
darymas svetainės įvyks 15 d. 
sausio. Atidarymą rengia Va
karinės žv. P. Kliubas. Tai ir 
aš nemanau vienas pasilikti na
mie. Įrauksiu į atidarymą ir 
parašysiu daugiau apie enjrle- 
woodiečius.

pimų biznį, turi Trust departa
mentą. Užsienių skyrių, Real 
estate verčiasi bondsų ir nior- 
gičių pardavinėjimu, prisilaiky
dama įstatymais nusakytų ribų.

Midland National Bank, kaip 
įstaiga, esanti ateivių apgy
ventoje apielinkėje, atsižiūri j 
apielinkės reikalavimus ir duo
da tokį patarnavimą, kuriuo 
gali būti patenkinti tiek ame
rikiečiai, tiek ateiviai. Patogu
mui banko klijenlų, kuriems 
sunku kalbėti anglų kalba, yra 
banko tarnautojų, galinčių pa
tarnauti jiems jų gimtoje kal
boje.

Banko buveinė užima erdvę 
vietą. Pačiame trobesy visuo
met randasi sargas — dieną ir 
naktį. Įtaisyta banke vadina
ma telegrafinė sargyba — nak
ties laiku. Apsaugos nuo api
plėšimų sargyba yra įtaisyta 
taip, kad persergėjiipo vielos 
sujungtos tiesiog su policija.

Banke įtaisytos moderniš
kiausios saugumo šėpos ir dė
žės pasidėti pinigams ir bran- 
gmenėms. Tas dėžes galima nu
sisamdyti mokant $3 metuose 
ir daugiau.

Depozitai Midland National 
Bank‘e priimami nuo 1 dolerio. 
KiA-lc-dif kliul>e galima praddti 
depozitus su 25 Centais.

Raymond Chapel svet. visiems 
birutiečiams duoda muzikos 
pamokas, aiškindamas muzikos 
teoriją, gaidas, budus dainavi
mo etc. todėl kiekvienas biru- 
tietis-te kviečiami būtinai jan
ky ti šias pamokas, nes tokios 
progos yra retenybė.

Išpildys programą
Ateinantį sekmadienį visa 

“Birutė”, su solistais, vadovau
jant komp. S. Šimkui, išpildys 
visą programą Northsidės lietu
vių didžiulės Savitarpinės Pa
šalpos Draugijos rengiamame 
koncerte, f &

• Tai bus pirnA “Birutės’* 
šiais metais pasirodymas, ir rei
kia tikėtis, kad Birutė turi pri
rengusi tikrą muzikos puotą 
northsidiečiams. Kiekvienas tu
rėtų atsilankyti į šią puotą.

Permainė pamokų vietą
Birutės permainė repeticijų 

vietą. Dabar repeticijos turima 
kiekvieno ketvirtadienio vaka
rą, kaip 8 vai., Lietuvių Audi
torijos mažojoj svetainėj.

Nors Birutės koncertas įvyks 
tik 4 d. kovo, tečiaus visu 
smarkumu komp. Šimkus ren
giasi su birutiečiais, tam kon
certui. Mokinama pirmasis ir 
antrasis aktai Fausto. Tai bus 
dar viena naujanybė, nors Bi
rutė savo daugelio ' metų dar
buotoje Chicagoje visuomet pa
vaišindavo publiką, lankančią 
koncertus, kuo nauju, negirdė
tu. šį kartą visos Fausto dai
nos bus dainuojamos lietuvių 
kalboje. — D. M.

A «#» A
JUOZAPAS’ DEBEIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 10 dinų, 8:30 valandų 
po pietų, 1928 m., nelaiminga 
mircia, tapo automobiliaus už
muštas, sulaukęs ųpie 44 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Pa
nevėžio apskričio, viensėdžio 
Laikiškių, paliko dideliame nu
liūdime 2 dukteris, Marijonų 
ir Zofiją ir sūnų Juozapų. 
Taipgi paliko brolį Jurgį, cio- 
ce Eleonorą žikienę, pusbrolį 
Franciškų Žekų, pusseserę 
Agotų ir Jonų Adomaičius ir 
sesesrs duktė Kotrina ir Povi
lų Bagdonus Amejikoje. Lietu
voje paliko brolį ®*rtBserį. Kū
nas pašarvotas, raidas pas dė
dina Taniašauskius, 819 West 
34th St.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
sausio 14 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų Į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Judzhpo Debeikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame, 
Dukterys, Sūnūs ir 
Visos Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-nios gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegijų; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
ni jos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymų, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po1 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

f

A <+* A

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet •• 
sanžiningas ir nebrai 
gus, todėl kad neturi' 
me išlaidų užlaikym 
skyrių.

3307 Auburn __
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Advokatai

Pavyko biskutį nugirsti, kad Atidaryti čekių atskaitą gali- 
kliubas rengiasi persikelti nau- ma su $50.
jon vieton ir pavadinti namus Rankas antradieniais/ ir šeš- 
kliubu arba Club House. , tadieniais"yra atdaras iki 9 vai.

Ilganosis, vakaro. •— Reporteris.

ONA GRIKINIENĖ

Mirė sausio 11, 1928, 11 vai. 
naktj, 59 motų amžiaus, Kau
no rėdybos. Pandėlio parapijos 
Serbėdzių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 7 metus. Paliko sūnų 
Povilą, Teed. dukterj Oną il
gi minės. Dabar randasi 3959 
So. Kedzie Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
sausio 14 dienų, 8:00 vai. ryto 
iš namų j Šv. Antano parapi
jos bažnyčių, kur atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionės šie 
lų, o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, -draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiamo dalyvauti laidotuvėse ir . 
suteikti ndrusianijam paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Liekame nuliūdę,
Hunus, Duktė ir Giminės.

Lųidotuyese patarnauju gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

S. D. LACHAVIGZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj as
2314 W 23rd PI.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CIHCAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Kiuu nejęu Įeiti, to- 
dėl, had priklausau 
prie grubų iBdirby- 
stės.

O F I S A S: 
668 W. J8th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted St. 
Tel, Yiatory 4088

... ■ ................................

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. JM. iki 12:0(
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M.

CHICAGO

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street 

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. 111

Pastaba: Mano ofisas dabar randas

Lietuvis Akių Specialistas

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

naujoj vietoj
VAITUSH, O. D

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

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

OPTOMETRIST

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
daidas. Speciali atyda atkreipiama 

mokyklos vaikus. Valandos nuo 1( 
ki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

DR. t. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

K. 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 Halstcd St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Lietuviai Daktarai
Pilone Cannl G222

1)K. S. BIEZIS
Gydytojas ir Chirurgus

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICA£O» ILL,

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 iki 
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

K Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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 SL

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 
pinigą 1 ir 2 morgičiams.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2103 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dienų: Canal 8110

Naktj So. Shore 2238, Boulevurd 6488

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

Ofisas 
4729 South Auhland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 288(1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tek: Hyde Park 8395

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

• PėtnyČios.

James M. Burke
Hc.s. 'l'ol. Stcwart 1 *71 iiGEORGE M. CHANE

Bes. Tol, Sngiimv 9528
Burke ir Urane

Advokatui
Ofisas Tel. State 5368—1731

155 N. Clark St.
Room 1002



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pats sutvėrė, pats 
pasitraukė }

Perskaičiusi J. K. korespon
dento aprašymų Joniškiečių 
Kliubo darbuotės už pereitus 
tris metus ir paraginimų vi
siems stoti kliuban, aš atsimi
niau, kad netoli manęs gyvena 
A. Brijunas, kuris keli metai 
atgal Savicko svetainėje kvie
tė susirinkusius stoti į Joniš
kiečių kliubą. ir buvo jo galva. 
Atsilankiau pas jį namuosna 
ir paklausiau:

—Ar tamsta negalėtumei ma
ne Joniškiečių Kliuban įrašyti?

—Bet kad pats Joniškiečių 
Kliubui nepriklausau — atsake

ors aš Joniškiečių

Aš: — Ką? Tamsta jo įs
teigėjas ir tėvas, ir jam nepri
klausai?

Jis:
Kliubų užmaniau ir per naktis 
nemiegodamas dirbau jo la
bui, vienok iš jo pasišalinau. 
Tam buvo priežasčių.

—Ar nemanai grįsti atgal? 
tada, kai 

ir suteik-

statymą

jįS; — Ne bent 
Kliubas atsiprašytų 
tų garbės narystę.

—Ką manai apie 
Juodžiui paminklo?

jis: — Juodžio praeitis Euro
poje buvo neaiški. Na, ir šioje 
šalyje nieku ypatingu jis nepa
sižymėjo. Juk mes turime Go* 
są ir Gosienę, kurie visų am
žių dirbo joniškiečių apšvietus 
ir kultūros labui ir mirdami 
paliko visų turtų “Žiburėliui”. 
Jie tai užsitarnauja paminklo.

Tuo musų pasikalbėjimas ir 
pasibaigė. — K. Cekaičiutė.

Brighton Park

Brighton Parko lietuvių re- 
publikonų kliubo metinis susi
rinkimas įvyko Gromonto salė
je. Susirinkimas buvo skaitlin
gas.

Išdavė raportus kliubo knygų 
peržiūrėjimui komisija. Pasiro
dė, kad kliubas pereitais metais 
gerokai paturtėjo. Raportas 
taipgi parode, kad musų kliu
bo piknikas pereitais metais tu
rėjo pelno virš 200 dolerių.

Kai išgirsta toks gražūs ra
portas, įnešimas buvo duotas, 
kad butų surengtas balius vi
siems kliubiečiams ir “Naujie
nų” rėmėjams. Įnešimas buvo 
priimtas.

Vakaras pasilinksminimui ir 
artesnei lietuvių pažinčiai bus 
surengtas šeštadienyje, .sausio 
1 I dieną. Pradžia 8 vai. vaka
re. Vieta p. Gromonto salėje, 
4535 So. Rockwell st.

Visi kliubiečiai ir jų moterys 
prašomi atsilankyti. Vaišes šia
me vakare bus veltui visiems 
kliubiečiams. Tie, kurie negalė
jo užsimokėti ir neturi kliubo 
narystės (membership) korte
lių, galės gauti jų ketvirtadie
nio vakarą Frank Stasiulio ofi
se. Kortelės bus 
ža ngai.

Išdavė raportą 
kimo komisija, 
aiškino apie suteiktą pašalpų 
pereitų Kalėdų 
našlaičiams ir 
vių šeimoms.

Paskui buvo 
ja kliubo valdyba, kuri užėmė 
savo vietas. Nors valdybos 
veik visa liko senoji, bet su
lig kliubo įstatais, turėjo priim
ti naujų priesaikų.

Valdyba yra tokia: Antanas 
Vilkas, pirm., W. J. Jozaitis, 
vice-pirm., Antanas C. Naugze- 
mis, rašt., Alex Norkus, finan
sų rašt, Frank Staniulis, iždi
ninkas, J. J. Grajauskas, mar
šalka.

Kliubo susirinkimai įvyksta 
kas pirmas ketvirtadienis kiek
vieno mėnesio Gromonto salė
je. — Raštininkas.

reikalingos į-

pagelbos tei-
Komisija pa-

laiku lietuviams 
biednoms lietu-

prisaikyta nau-

PRANEŠIMAI
Dr-tės Dr. Vinco Kudirkos metinis 

susirinkimas įvyks šeštadieny, sau
sio 14 d., 1928 m., M. Meldažio svet., 
2242 W. 23rd PI., 7:30 vai. vakare. 
Draugystės metinis susirinkimas yra 
svarbus, nes yra daug dalykų dėl 
apsvarstymo, todėl bukite visi laiku 
ir atsiveskite savo draugus ar drau
ges prisirašyti j draugystę. Taipgi 
turiu pranešti, kad šiame susirinkime 
nariai gaus dovaną? Valdyba.

Dr-stė Meilės Lietuvių Amerikoj, 
laikys metinį susirinkimą subatoj, 
sausio 14 d., 1928 m., 7:30 vai. vak. 
J. Savicko svet., 1900 So. Union Av. 
Visi nariai malonėkite būti laiku, nes 
turim daug svarbių reikalu aptar
ti. Ir katrie užsivilkę su mokessčiais 
būtinai atsiteiskite. Taipgi atsives
kite savo drauRus prisirašyti.

Valdyba.

Bridgeportas. — Dr. S. Biežis, lai
kys prelekciją šiame seplintadieny, 
sausio 15 d., nuo 10—12 valandos ry
ta Lietuvių Auditorijoje. Tema: 
"Kaip galima prailginti žmogaus 
amžius”. Kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti. A. L T. Sandaros 
4 ap..................  Rengimo Komisija.

Lietuva Skolinimo ir Namų Sta
tymo draugija laikys metinį susi- 
rinkimą pirmadieny, sausio 16 d., 
parapijos svetainėje, 713 W. 181h 
St., 7:30 vai. vakare. Pribukite lai-

Jau n.Simano Daukanto Teat.
Kliubas laikys metinį susirinkimų 
pėtnyčioj, sausio 13 d., 7::30 vai. 
vakaro, Chioagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai bukite, nes bus tarta daug nau
jų reikalų. Taipgi atveskite savo 
draugus prirašyti į kliubų.

« —Valdyba.

Jaunosios Birutės dainų ir lietu
vių kalbos pamokos įvyks ketvir
tadieny, sausio 12,. 7 vai. vakare, 
Mark \V3iite Sųuare svet. 29*St. ir 
S. Halsted St. —Valdyba.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” 
laikys savo metinį susirinkimą, sau
sio 12 d., 8 vai. vak. Davis Sųuare 
Parko svet., .... Valdyba.

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
C. W. of A. metinis susirinkimas 
įvyks penktadieny, sausio 13 dieną, 
1928 m., 7:30 vai. vak. Amalgamei- 
tų unijos svet., 1564 N. Robey St. 
visi nariai ir nares 'kviečiami susi
rinkti i laiką, nes yra pakviestas 
geras kalbėtojas, kuris papasakos 
daug ką naujo.

Taipgi visi .tie kurie esate išrinkti 
į 269 lokalo valdybą 1928 metams 
malonėkite ateiti užimti vietas.

K. Navickas, rašt.

iCLASSIFiEb nliS
Educational

Mokyklos

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. j savaitę
Organizojame naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po- 
puliarėmis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertės instrumentą 
už $30, išmokėjimais net po 25c. į 
savaitę.

Mumford Music
Studios,

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

Miscellaneous
įvairus

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
Tel Lafayetta 8705—8710 

Chicago
GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 

šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
Eičių ir taisymas jų. American Stove 

epair Works, 3110 Wentworth Avė.
Phone Victory 9634.

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1036

LENTOS visokios rųšies, abelnai 
$20 už tūkstantį pėdų, 2X125, 2X145, 
2X10, 20 pėdų ir t. t. Phone Vic- 
tory 8706. 2415 Cahimet avė.

4 GASOLINO pumpos beveik nau- 
tos, $150 kiekviena, 350 galionų 
»altos arba žalios malevos, $1.40 ir 

$1.50 gal. 300 roleiių stogų dengi
mui materiolo, raudono arba žalio, 
vinys ir cementas, $2 roleliui, 50 
skrynučių vinių, 16 ir 20 py, $2.56 
skrynutei, 1 lot virvių, iki 1 co
lio, 1 lot dratų, 1 lot švirškinėms 
dūdų, 30 knygvddžiams deskų po 
$6 kiekviena, rūbams užraktų 3000 
C klampkų, 5 dideli A. C. motorai, 
2 International laiką rekoniuojanti 
laikrodžiai. 1600 svarų bell dratų, 
16 iki 22 gauge, 18c. svarui. 3 tonai 
metalinių shop pans, visokių didžių, 
20c. kiekviena. 2553 W. Madison st. 
Seeley 6065.

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

Penktadienis, saus. 13, 1928NAUJIENOS, Chicago, III

Business Serves
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
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

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 24 MENESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGIIT WAY PLUMIL 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Waslųngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
vra tinkamas ir geros aplinkybes. 
VIETŲ JĖšKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1KIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių Informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Norlhern Raihvay, 
St. Paul, Minn.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Matevojain ir popieruojam. Užlai- 
kom maleva, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J.'S. RAMANčIONIS, Sav.

Financial
Finansai-Paakoloa

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 z 

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 821 Central 6260

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas na- 
tamvimas — Construction paskolos. 
Metropolitan Bond &

Mtge. Co. / 
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų Investuoti į 
real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 607 
Dearborn 4020.

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame4 ir perkame 1, 2 ir 3 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Westem Avė. Hemlock 
2636.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Cliicago, III.

Financial
Finansai-Paakolos

DABAR jus galit investuo
ti j Saugius Morgtčių Barnis, 
kurie atneša 8^2%. Nuošimčiai 
mokami kas menesis. Prairie 
States Investment Co. Room 
510. 30 N. La Šalie St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 *4i nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armituge 1199.

Personai
______ Aamenu lellro __

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

» Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo dėdės Jono Ru- 
sikio, paeinantis iš Telšių apskričio, 
Alsėdžių valščiaus, kaimo Gedeikių. 
Jis baigęs yra kunigo mokslą Lietu
voj ir buvo kunigu Chicagoj pasku
tiniu, laiku nežinau kur randasi. 
Prašom atsišaukti arba kas žinote 
tai praneškite jo antrašą. Mes no
rėtumėm labai susitikti. Mes esa
me Onos Rusikaitės vaikai, tai yra | 
jo sesers.

GREGORIUS IR LIUDVIKAS 
BURBAS,

3214 So. Halsted St, 
Chicago, 111.

Tel. Victory 2477

REIKALINGA mergina ar mote
ris apsivedimuj, 30—40 metų, be 
vaikų, kad ir bėdna. Esu 38 metų 
našlys, be vaikų; su pirmu laišku 
malonėkit prisiųsti paveikslą.

NAUIENOS 
Box No. 1017

Help Wanted—Female
Pa r bi n i nkių Reikia

REIKALINGA veiterka; darbas 
vakarais. 1947 S. Halsted St.

REIKAIJNGA šeimininkė prižiū
rėjimui namų ir pagelbėti grosemei. 
A. Paderevy^kis, 4606 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 9168.

Help Wanted—Malė 
________ Darbininku Reikia 

llfilKIA

Dviejų inteligentiškų 
kurie ieško nuolatinio 
Gera mokestis pradžiai, 
šaukit iš ryto nup 9:30 
dieną.

vyrų, 
darbo.
Atši

lki 12

AIR. A. DOLENSKI 
Room 1514

134 N. LaJSalle St.

dėl 
va-

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų 

Mes turime labai gerą progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti
dovaujančius produkus General Moy 
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitąi prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III.

REIKIA VYRŲ DEL IŠSIMOKI
NIMO automobilių plovimo, tepi
mo, “simonizing”' ir viso praktiško 
garažo <tyrbo. Didelis reikalavimas 
vyrų į garažus. Nuolat darbas per 
metus. Po 3 savaičių pasimokini- 
ino galit uždirbti gerą algą. Klesos 
dienomis ir vakarais. Chicago Au
to Service Burcau, 309 S. La Šalie 
St. Room 101.

MUMS reikia keleto real 
estatee salesmenų | musų nau
ją ofisą, 11939 So. Michigan 
Avė. Patyrimas nereikalingas, 
nes mes jus išmokinsime. Bowan 
&Sandner, Commondore 2450.

REIKIA lietuvių vyrų prisidė
ti prie musų smarkios organi
zacijos. Atsilankykit šiandie. 
Tas jums labai gerai apsimokės.

Gregory Realty Corp.
Mr. H. S. DIACOU
Hm. 1106-10 N. Clark St.

Musical Instruments
_______ Muzikoflnątrnmentai

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

MR. JARTZ,
2918 Mihvaukee Avė., Ist floor

gražus grojiklis
. , - — „J
atsakantiems žmonėms parduosiu

651'2 Soutli

PARDAVIMUI l 
piynas pigiai. w Man reikia pinigų, 

už $125, cash $50, o kitus po $10 į 
mėnesį. Mr. Grinius, Z
Halsted St., Ist floor.

Muaical Instruments 
Muzikos Initrumentai

TŪRIŲ parduoti savo gražų ir be
veik naują grojiklj pianą už $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
į mėnesį. M r. Kujavvski, 1723 South 
Ashland Avė.

$200 upright pianai už $45. Taip
gi fonografai. 6136 S. Halsted St.

Radio
RADIOS, $2 j savaitę. Geras 5 tū

bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktaf $98.50, įmokėti $25, kitus $2 į 
suvuitę. Mr. Kuįavvski, 1723 South 
Ashland Avė.

Radio
PRADĖKIT NAUJUS METUS

Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums doleri už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirkaite. 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.

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

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

GAUTI į mainus ir sarhpeliai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi
giau.

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

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

DELIGHT SHOP
3428 W. 68rd St. Hemlock 3352

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

SINGER “dropheads”, elektrinės, 
portable, $22.50 ir daugiau, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Irving Park-blvd.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Į taisai

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

3 ŠMOTŲ parloto setas, $35, 7 
Šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinis pečius, $6, pastatomos Ram
pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros. 
Storage, 640 E. 6 Ist St.

šis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
mes

$300 
$250 
$200
$150

jums nuteisime
10% pigiau

FRIEZĖ PARLOR SĖT.... $79 
MOHAIR PARLOR SĖT $58 
WALNUT BEDROOM SĖT $48 
WALNUT DIN. RM SĖT $38 

$75 9X12 WILT()N RUG /....... $22
$60 C0XWELL CHAIR ........... $17
Daugelis kįtų bargenų bus išpar

duota tuojau
Available Storage 

7732 Stony Island 
Atdara vakarais iki 10 vai. 

liomis iki 6 vakaro.
Nedė-

Automobiles
Parlor Car Motor Coach į 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk į dieną išvažiavimai
9 ryto ir 8 vakare

DETROIT ........
ST. LOUIS ....
KANSAS CITY

DE LUXE MOTOR STAGEŠ
3 So. Jefferson

Tel. Dearborn 0681

$4.00
$4.00
$8.00

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių iš
dirbysčių ir modelių, 100 karų pa
sirinkimui. Montroso Motor Sales, 
3106 Montrose Avė.

CASH Už KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau. 

Mokam aukščiausias kainas. 6707 S. 
State St. Went. 1974.

MOKAM GERAS CASH KAINAS už 
visokių išdirbysčių karus, junk ar 
sulaužymui. 3515 Ogden avė. Craw- 
ford 3664 /

Miscellaneous for Sale
Įvai rua Pardavimai

MOTERYS 1
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

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

F. SELEMONAIČIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė, 
__________ Chicago, Iii.___________  

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi
pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 
pilną pasirinkimą Singer siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
■1251 Cottage Grove Avė.

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PUIKI proga dėl biznieriaus, dėl 
svarbios priežasties panlvimui lunch 
ruimis, su visais įtaisymais, gera 
apielinkč, geras lysas, pigi renda, 
teisingas pasiūlymas bus priimtas; 
kas pirmesnis, tas laimės. Del in
formacijų, telefonuokif Hemlock 8099 
2419 W. 69 St.

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

6000 So. Wood St. 
Tel. Hemlock 671S

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė už casb, arba mainysiu 
ant loto ar mažo namo. 4201 
S. .Maplevvood. Avė. Vakarais 
šaukite Roosevelt 8887.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč, geroj vietoj, lietuvių apgyven
ta. Parduosiu už prieinamą kainą. 
J. W., 1515 So. 49th Avė. Cicero, 111.

PARSIDUODA 
Garage biznis 

BRIDGEPORTE 
Naudokis! 
Gera proga 

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St

PARDAVIMUI soft Drink parlor 
su 5 pagyvenimui kambariais ir 2 
karų garažas, švedų, airių ir lietu
vių apgyventa. 5704 S. Wen|worth 
avė. Normai 9148.

H ARI) W A RE ir malevos krautu
vo pardavimui, geroj vietoj. Visai 
apleidžiu biznį. Prospect 2886.

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

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

PARDAVIMUI saliunas. Labai pi
giai. Tarp svetimtaučių — švedų ir 
vokiečių. Labai geroj vietoj. Prie
žastis — partnerių nesutikimas. 
461 W. 43rd St.

PARDAVIMUI geras restaurantas 
su namu arba be namo. Mainysiu 
j privatišką nedidelį namą, arba 
parduosiu vienų biznį labai pigiai 
už cash; remia pigi.

5140 S. Halsted St.
Šaukit Prospect 8476

PARDAVIMUI saldainių ir cigarų 
krautuvė, biznis geroj vietoj. Par
duosiu pigiai. 665 W. 18th St. Tel. 
Roosevelt 2495.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė geroj vietoj— pelningas biznis. 
Svarbi pardavimo priežastis. Tony 
Waitovich, 921 W. 14 St.

PARDAVIMUI bučemė su namu. 
Geras cash biznis besiplėtojančioj 
lietuvių apielinkėj. 6838 S. Westem 
Avė. Tel. Republic 9094.

PARSIDUODA pigiai grosemė su 
4 pagyvenimui kambariais. Geras 
biznis. Greitas pardavimas. 5702 S. 
Racine Avė. -

PĄRDAVIMUI bučernė, augančioj 
lietuvių kolonijoj, dabar daromas 
geras biznis, pigi renda, turiu par
duoti tuojau. 5332 Wentworth Avė., 
Boulevard 3644.

PARDAVIMUI grosemė geroj biz
nio vietoj, pasiskubinkit gausit bar- 
geną. 3232 S. Canal St.

PARDAVMUI Juozapo Bufdvičio 
Shoe Repair šapa 748 W. 33rd St. 
Atsišaukit — Mrs. Ona Budvitienė, 
3239 Aubum Avė.

SOFT DRINK biznis parsiduoda 
labai pigiai. Kreipkitės vakarais, 2 
lubos, 3422 So. Lowe Avė.

/ Exchange^Majnai
REIKALINGAS automobilius už

darytas (Sedan) į mainą ant dviejų 
biznio lotų 50x175 pėdi) ant Archer 
Avė., gatvekarių linijos, pietvaka
riuose. '

Atsišaukit greitai
S. P. KAZWELL, 

6812 So. Westem Avė.

REIKALINGAS grolijlis piaųas, 
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.

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

Negirdėtas Mainas
šslmaino bizniavas namas su biz

niu, Storas su 4 flatais.
pigiai, arba mainysiu ant kito na
mo. Gali būti namas, kad Ir kita
me mieste, arba priimsiu lotus, bu- 
čemę kaipo pirmą4 jmokėjimų.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

Parduosiu

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar kitą, 2031 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TIKTAI su $15,000 cash galit 
veikti nupirkime 12 flatų naujo na
mo, pigios rendos, $11,000 j metus, 
apie išmokėjimus mes pasirupinsim, 
namo kaina $77,000. Augančioj nau
joj rezidencijų sekcijoj Devon-West- 
em distrikte, kur vertė nuolat auga. 
Elektrikinės delaunės, Kohler plum- 
bingas, Kewanee boileris, Savininkas, 
Pa) išadę 10279.

GRAŽUS 2 flatų namas prie 7012 
S. Artesion Avė. 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, namas 1 me
tu senumo, turiu parduoti, kaina 
$19,000, įmokėti $1200, kitus $125, 
įskaitant nuošimčius. Savininkas 
7012 S. Artesian Avė. 2 lubos, arba 
Prospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
5 kambarių medinė cottage, kaina 
$3000, įmokėti $500.

4700 BELDEN AV. Pardavimui 8 
flatų. Viskas išrenduota, turi būt par
duota. Kaina ir išmokėjimais teisin
gi. Savininkas. Pensacola 8164.

UŽ geriausį pasiūlymą paimsite 2 
flatų murin namą, arba mainysiu į 
mažesnį.

3643 N. Troy, Irving 3631

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinis bizniavas namas, su saliu- 
no bizniu arba vienas biznis; par
duodu labai pigiai. Savininkas mai
nys ant kitokio namo arba farmos. 
Priims lotus už pirmą jrnokėjimą; 
randasi 501 W. 32 St. Savininkas 
5833 So. Western avė. Hemlock 
6151.

LABAI GEBA PBOGA
Netoli 64 St. ir Lowe Avė., lotas 

50X234, 3 po du aukštu mediniai 
namai, akmens pamatu, 2—5 kam
barių flatai, pečiais šildomi, elekt
ros šviesa. Vienas morgičius už 
$6,000 penkeriems metams. Reikia 
$3000 cash, kitus lengvais išmokė
jimais, kaina $15,000.*

M r. Scherer
II. J. COLEMAN AND CO. 

4705 S. State St.
Drexel 1800.

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

PEČIALS 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 M r. Scherer.

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

Drexel 1800.

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

$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 bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatinj namą, tik biski įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

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

6409 So. Kedzie Avenue

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

pardavimu, pinigų skolinimu ant 
mortgičių, notariališkų 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.

8 FLATŲ namas, 5-6 kambarių, 
garu šildomas, bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $56 į 
mėnesį, rendos $510 į mėnesį.

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

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

Oakjfr
So.

P»n.t;Uy-

7 Kambarių a kitmbn-
rIM npnMoj ir 4 virfiu). padaryti 2
tintus, tiktai ^<15.200: imokkatf $7B0, kiton 
nil'nnainiain iflniokrjfmaiR. 7319 S. r ’ •- 
A ve. EVEROREEN REALTY CO. 0201 
Weat»rn Avė., Tel. Reverly 7330. 
»im nnt junti loto l>e jmokAjioo bite koki 
buuruluw urbu 2 Halų uainą.


