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Bąvarai priešingi 
“berlinizacijai”

Nori būt laisvos valstybės pi
liečiai, o ne Prusų cent ralistų 

/ pavaldiniai

MIUNCHENAS 
sausio 15. — Grupė žymių 
varų paskelbė manifestą, 
riuo jie protestuoja prieš 
kieti jas “berlinizavimą.”

Tarp daugelio kitų, manifes
tą yra pasirašę Siegfriedas 
Wagneris, garsaus kompozito
riaus Richardo Wagnerio sū
nūs, prof. von Muelleris, Miun
cheno universiteto direktorius, 
baronas von Cramer-Klcttas, 
Miuncheno Muzikos 
jos pirmininkas, etc.

Manifestas turi 
reikšmės dėl to, kad

No. 12

Fašistų “darbo čar
teris” sukiužęs

laivyno aeroplanų eskadra 
bombardavo EI Chipote; 10
sukilėlių nukauta

Jungtinės Valstybės neįeisian
čios kongresui kliudyti savo 
politikos su kaimynais

Bavarija, 
ba- 
ku-

Akademi-

ypatingos
kaip tik

Kontraktai tarp darbininkų ir 
samdytojų laužomi arba visai 
nevykinami

čarteris,” 
paskelbė

MANAGUA, Nikaragua, sau
sio 15. — Jungtinių Valstybių 
laivyno aeroplanų eskadra 
bombardavo EI Chipote, suki
lėlių vado generolo Augustino 
Sandino bazę. Numestų iš oro 
bombų buvo keturios dešimtys 
nikaragiečių užmušta.

EI Chipote yra kalnų tvirto
vė dvidešimt mylių j žiemių 
rytus nuo Ųuilali, kuris nese-

HAVANOJE, Kuboj, šiandie 
atsidaro vadinamas Pan-Ame
rikos kongresas, į kurį išvyko 
ir patsai Jungtinių Valstybių 
prezidentas Coolidge.

Spaudos pranešimais, Jungti
nių Valstybių delegacija esan
ti instruktuota neleisti Latinų 
Amerikos kraštų delegacijoms 
kelti jokių politinių klausimų, 
tiesiai sakant, neleisti kongre
sui judinti klausimų dėl Jung
tinių Valstybių ginkluotos in
tervencijos Nikaraguoj ir iš 
viso dėl jų politikos su savo 
mažiukais latinų kaimynais pie
tuose.

praeitą savaitę Anglijoje kilo potvyniai. — Vaizdas ties Temzos upe netoli nuo Sheppertono. dabar prasidės Miunchene įvai
rių vokiečių valstybių atstovų 
konferencija, kurioje bus svar
stomi planai tolesniam Vokie
tijos valdžios aparato centrai i-' 

i zavimui.
Bavarija visados buvo vy

riausia visos Vokietijos vd/1- 
džios centralizavimo Berline 
priešininkė, ir dabartinis žy
mių bavarų protestas baigia
mas šitokiu pareiškimu: i ■ ’ , ' •

“Mes, bavarai, norime būti 
piliečiai laisvos valstybės, įei
nančios Vokiečių federacijon, 
bet ne provincijos, Berlino cen- 
tralistinės valdžios kontroliuo- 

Vokiečių 
valstybės vieningumo idėjos 
supratimu gali būt tikras vo-

Gyvenimas demar 
kacijos linijoje

Ilgus metus besitraukiąs neofi
cialus karas abiejų pusių gy
ventojams labai pagrisęs

kailiniais apsi-kas, sunkiais 
taisęs ir šautuvą per petį užsi
metęs. Atėjęs iki “barjero” jis 
nusišypsojo ir kareivilkai saliu
tavo. Lenkų kariškis panašiai 
atsaliutavo.

"Yra kas naujo?” paklausė 
lenkų karinidkas.

«<

ri ateiti apžiųrėti 
dalį jūsų pusėje,” 
vis.
' “Gerai. Tegul 
pasiimti leidimą,” 
ninkas,

Naikins maištininkų 
bandas Meksikoj

Vyriausybė siunčia j kalnuotas 
Jalisco ir kitas valstijas 
000 kariuomenės

10,-

kovoti; 
dar 600 
Lejeune 
prieky.

jūreivių paimtas iš sukilėlių.
Tuo tarpu iš Miami, Flori

doj, atskrenda į Managuą dar 
trys milžiniški Jungtinių Vals
tybių Fokkero aeroplanai Ni- 
karaguos sukilėliams 
o į Korintą atplaukė 
jūreivių su maj. gen. 
ir brig. gen. Felandu

DIAZ ŽADĄS REZIGNUOTI

MANAGUA, Nikaragua, sau
sio 15. — Nikaraguos sostinėje 
kilo nemažo sąjūdžio dėl girdų, 
kad Adolfas Diazas, dabartinis 
krašto prezidentas [Jungtinių 
Valstybių mylista prezidentau
jąs] žadąs netrukus įteikti kon
gresui rezignaciją. Diazas nusi- 
skundžiąs, kad Jungtinės Val
stybės nedavusios jam tokios 
paramos, kokios jis laukęs. Jis 
esąs tik “figurehead.” Viskas 
Nikaraguoj esą amerikiečių 
rankose, tiek karinė, tiek civi
linė kontrolė. Kautynės 
nesiliaujančios ir taika 
dar la)>ai toli.

Jungtinių Valstybių spauda 
iš anksto paskelbia, kad val
džia esanti tvirtai nusistačius 
išlaikyti Monroe doktriną ne
paliestą, ir niekam 
trukdyti Jungtinių

neleisianti

laisvės pavartoti, jei reikia, 
ginkluotą intervenciją bet ku
riame krašte Karibų jūrių 
zonoj tikslu padaryti galą 
netvarkai arba revoliucijai, dėl 
kurių galėtų nukentėti Jungti
nių Valstybių interesai.

Meksika suėmė tris 
V. kareivius kaip 

plėšikus
k rašte 
esanti

Drausmė prieš paskolas 
francuzams panaikinta

W.VSHINKiTONAS, sausio 
15. — Valstybes departamen
tas panaikino drausmę prieš 
pardavinėjimą francuzų indus
trinių paskolos Bonų Jungtinė
se Valstybėse, iki šiol tai buvo 
užginta dėl to, kad Francija 
nesirūpino savo karo skolos 
Amerikai fundavimu. Ar bus 
taipjau panaikinta drausmė 
prieš skolinimą .pinigų Franci- 
jos valdžiai, kol kas žinių nėra.

Išvaikė komunistų 
demonstraciją

buvo 
ties 
var-
Jun-

SAN DIEGO, (Lai., sausio
Iš Ensenados, Meksikoj, 

praneša, kad ten tapo pasmer
kti penkeriems metams kalėji
mo trys Jungtinių Valstybių 
kareiviai ir vienas civilis as
muo už banditišką užpuolimą 
ir apiplėšimą keleivių vieške
ly, netoli nuo Santo Tomaso, 
žemutinėje Kalifornijoj, Mek
sikoj. Pasmerktieji kareiviai 
yra: Russell Tanner, L. Thom
pson, E. Kirby ir civilis Elton 
Morehouse. Jie bus išgabenti į 
Tres Marias salą, baudžiamąją 
koloniją.

Praeitą savaitę jie nuvyko 
per sieną Meksikon palėbauti, 
o kai pritruko pinigų, jie vieš
kely užpuolė du meksikiečiu, 
važiavusiu automobiliu, apipie
šė juos ir sudaužė jų mašiną. 
Bet dar nepasiekus jiems sie
nos pereiti atgal į Jungt. Val
stybių pusę, jie buvo Meksi
kos vyriausybės sugauti.

15

VILNIUS, sausio 15. [AP].— 
Diplomatai gali tarp savęs rie
tis, bet skersai Lietuvos-Len
kijos sieną [demarkacijos lini
ją], kuri, dėl įtemptų santykių, 
stipriai sergima, abiejų kraštų 
ūkininkai yra kaimynai, o ka
reiviai — mandagus draugai.

“Forduku”, šoferiuojarnu vie
no lenkų karininko, kurs nuola
tos atsiprašinėjo dėl seno ir 
aplūžusio vežimpalaikio kaip 
kariuomenės keliavimo priemo
nės, Associated Press kores
pondentas keliavo per šimtą 
mylių demarkacijos linijon sa
vo akimis pamatyti ten “karo 
padėtį.

Slidinėdama ir šokinėdama 
per sušalusio sniego kauburius, 
musų “ližė” pasiekė pirmą sar
gybos postą Poblenzie — nuo
šalius užukampio namus, Len
kų karo ministerijos paimtus 
nuomon nuo jų 
sienos 
dviejų 
siusiu 
butais, 
iniją, 
bestais 
grįšte.

Toliaus skersai 
gairė, kaip koks barjeras, 
palaiki budelė 
Anapus buvo Lietuvos 
Už kokių pusantro šimto mas
ių stovėjo panaši bilduke su 
ietuvių sargybiniu, o už jos bu

vo išdrikęs Lietuvos Jindula 
[?] kaimas, kurio langai bliz
gėjo atplieskiančiais saules 
spinduliais. Buvo 20 laipsnių 
šalčio.

Lenkų kapralas sušvilpė sa
vo švilpuku ir pamojavo ranka. 
Iš antros pusės per sniegą at
klampojo jaunas lietuvių žaliu-

sargyba, 
dešimčių 
kailiniais 
sergėjo 
pažymėtų
smaigais

savininko, čia 
susidedanti iš 
vyrų, apsitai- 
ir tūbiniais 
demarkacijos 
kaiščiais — 
su šiaudų

taką buvo 
ir 

sargybiniui, 
žemė.

WRH
MOTERIŠKĖ IR MERGAITĖ 

ŽUVO PER GAISRĄ

Ukininkas j Zgirtfauskas no- 
savo lauko 

atsakė lietu-

rytoj 
kari- 
kny-

ateina 
atsakė 

pasižymėdamas
Yra kas daugiau?”

“Nieko, tik jo kiaulė atsi
vedė paršiukus,” atsakė lietu
vis, rodydamas eilę dantų, ku
rių jam ne viena filmų žvaig
ždė butų pavydėjus. “Jus turi
te kokių reikalų?” >

“Ne, šiuo tarpu nieko”.
“Likite sveiki.’’

Lietuvis saliutavo ir apsisu
kęs nuklampojo atgal į savo 
budelę.

Kitose dalyse kontakto pun
ktai yra atokesni ir susisieki
mas daug sunkesnis.

Vienoj vietoj ūkininko tvai\ 
tai yra Lenkų pusėje, bet kai 
atidarai duris, jos jau fiereina 
lietuvių pusėn, ir vištos visa
dos turi progos pabėgti pas 
priešą.

Šitoks “karas” traukiasi per 
šešerius metus ir .ūkininkams 
jis gerokai pagrisęs.

Afganų valdovas at
vyksiąs i Ameriką

LONDONAS, sausio 15. — 
Girdėt, kad Afganistano kara
lius Amanullah, kurs važinėja 
po Europos sostines ir dabar 
vieši Romoje, balandžio mėne
sį žadąs padaryti vizitą Jungti
nėms Valstybėms.

sau-MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 15. — Kadangi Jalisco, 
Įima, Ųueretaro ir Guanajuato 
valstijose vis dar siaučia ban- 
ditų-maišlininkų bandos, už- 
puldinėdamos kaimus ir mies- jamos. Tik šitokiu 
telius kalnuotose tų valstijų 
dalyse, Meksikos valdžia siun
čia daugiau kaip 10 tūkstančių kiečių solidarumas ir naciona- 
kareivių padaryti tų bandų line vienybė.” 
siautimui galą. Kampanijai |-----------------
prieš banditus vadovaus patsai i Moteriškė nužudė Ju- 
karo ministeris Amaro. goslavy valdininką

BELGRADAS, Jugoslavija,
Maskva siunčia Vokie- sausio 15. — Iš’ Skoplie prane-

« a 1 r « 1 x_ J 1 _ J 2 ^.4- xČiaiYlS 270 ,pūdų aukso j ša, kad viena makedonietė, Ho 
-----------  (ra Ruljeva, nušovus ten pre

fekto teisių patarėją Velimirą 
Preličą. Bandoma suimti mo
teriškė nusišovė. 4

♦ RYGA, Latvija, sausio 15.— 
Iš Maskvos atėjo į Rygą 270 
pūdų (arti keturių tonų) auk
so, vertės tYž milionų rublių. 
Tas auksas eina į Vokietiją 
sovietijos kreditams padengti. 
Į Rygą auksas atėjo ypatingai 
fortifikuotame vagone ir šar
vuoto

Skris iš Londono i pietų 
Afriką

vagono lydimas.

Dar apie komunistų 
opozicininkų trėmimą

Du užmušti traukiniui 
užgavus autą .

ROCKFORD, III., sausio 15. 
—Traukiniui užgavus automo
bilį buvo- užmušta mergaitė 
Bena Rhinehart, 16 m., ir mir
tinai sužeistas vaikinas Van 
Beaman, 20 metų amžiaus.

SUHL, Prusai, sausio 15. — 
Vokietijos komunistų opozici
jos laikraštis Volksvville pa
skelbė pranešimą iš Maskvos 
kuriame sakoma, kad visi Ru
sų komunistų opozicijos vadai 
gavę ištrėmimo įsakymus. Zi- 
novjevui ir kai kuriems kitiems 
jp draugams buvę leistą pa
tiems laisvai iškeliauti, bet visi 
kiti buvę policijos sargybos iš
lydėti.

Volkswillc sako, kad Trockis 
atsisakęs trėmimo įsakymo 
klausyti.

, [Praeitą penktadienį gauta 
Berline iš Kauno telegrama 
skelbė, kad Trockis 
skirtas redaktoriaus 
bti vienoje sovietų 
spaustuvėje.]

LONDONAS, sausio 
Amerikietis Van Lear 
Baltimore Sun direktorių pir
mininkas, nusisamdę iš Olan
dų Oro Linijos didelį Fokkero 
aeroplaną skristi iš Londono į 
Capeto\vną, Pietų Afrikoj, ir 
atgal.

Black

SHERIDAN, Wyo., sausio 
15. — Vakar čia į miestą buvo 
atklydus 
Išgązdino 
pagaliau 
šauta.

didelė juoda meška, 
daug miestiečių, ir 

buvo “strielčių” nu-

tapęs pa- 
darbo dir- 

valstybės
NEW YORKAS, sausio 15— 

Apie keturi šimtai komunistų 
vyrų ir moterų, vakar 
surengę demonstraciją 
Brooklyno laivyno jardo 
tais, protestuosami prieš
gtinių Valstybių intervenciją 
Nikaraguoj. Raitoji policija puo
lė demonstrantus ir, savo buo
žėmis daužydama, išvaikė. De
monstracijos vadas S. W. Ger- 
son buvo areštuotas dėl ban
dymo sukurstyti riaušes.

NEW YORKAS, sausio 15— 
Kilus vienuose penkių aukštų 
gyvenamuose namuose gaisrui, 
viena moteriškė, šokdama pro 
Jangų, užsimušė, o viena 13 me
tų mergaitė nutroško durnais.

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

Daugiausiai apsiniaukę; gali 
būt sniego; nešilta; stiprokas, 
(Įaugiausiai žiemių vėjus.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 33* f.

šiandie saulė teka 7:16, lei
džiasi 4:44. Mėnuo teka 1:32 
ryto.

AVYS IŠBUVO PO SNIEGU 
TRIS SAVAITES, GYVOS

Sutartis Mosulo naftos 
šaltiniams ekspluatuoti

VARTEG, Velšiai, Angliją, 
sausio 15. — Trys avys, kurios 
per siautusias per Kalėdas di
deles pūgas buvo sniego užneš
tos keturias pėdas storumo, da
bar atrastos dar gyvos.;

PARYŽIUS, sausio 15. —Už
sienio ministeris Briand va
kar pranešė, kad netrukus 
/bus pasirašyta sutartis tarp 
Jungtinių Valstybių, Anglijos 
ir Franci jos dėl Mosulo alie
jaus šaltinių ekspluatavimo.

ROMA, Italija, sausio 15. 
Utopiškasis “darbo 
kurį fašistų valdžia 
praeitą pavasarį, toli gražu ne
veikia taip, kaip kad jo šalinin
kai tikėjosi.

Buvęs generalinis fašistų par
tijos sekretorius Farinacci alar- 
mingai šaukia laikrašty II Bė
gime Fascista, — o jo tą šauk
smą atkartoja vyriausias fašis
tinių darbo unijų organas 11 
Labora d’Italia, — kad “fašis
tų revoliucijos laimėtas darbo 
čarteris” esąs nuolatos laužo
mas. Kontraktai, padaryti tarp 
darbo ir kapitalo, buvę tūks
tantį kartų sulaužyti, o kai ku
rie kontraktai tarp samdytojų ♦ 
ir darbininkų metalurgijos pra
monėje niekados dagi nebuvę 
pradėti vykdyti.

Anglies kompanijos 
valdininkai suimti 

už suktybes

ST. LOUIS, Mo., sausio 15.-- 
Vyriausybė vakar čia areštavo 
Berry Berge Coal kompanijos 
vicepirmininką James Whaleną 
ir šešis kitus tos kompanijos 
tarnautojus dėl suktybių. Kom
panija turėjo kontraktą pri
statyti anglis viešosioms įstai- 
voms, iki pagaliau buvę susek
ta, kad pristatant ji vogdavus 
svorį. Sako, kad tuo budu 
kompanija nusukus miestu! 
200,000 dolerių. Policija ieško 
dar tos kompanijos pirmininko 
Wm. Soell’io.

KAIP TINGINYS VYRAS AP
GAVO SAVO PAČIĄ

OMAHA, Neb., sausio 15. — 
Mario Mumm’ienė, ketverto 
vaikų motina, vakar atvyko j 
distrikto teismą ir paklausė 
teisėją, ar vis dar esąs toks įs
tatymas, kad kiekviena ištekė
jusi moteriškė turi eiti dirbti, 
o jei ne, tai siunčiama į kalė
jimą. Ji paaiškino, kad prieš 
metus laiko jos vyras Adolfas 
jai pranešęs, jogei ką tik išė
jęs *oks įstatymas ir kad todėl 
ji kuogreičiausiai pasirūpintų 
darbo. Nuo to laiko ji dirbus 
skalbykloje, tuo tarpu kai A- 
dolfas dykinėjęs namie.

Teisėjas 
moteriškės 
eiti dirbti, 
kalėjimą.

ŠIANDIE PRASIDEDA
“NAUJIENŲ” KONTESTAS

tuojau pasišaukė 
vyrą ir liepė jam 
o jei ne, tai eis j

Trečias “Naujienų” Kontestas prasideda 
Šiandie. Virš šimtas vyrų ir moterų plačio
je Amerikoje, po visas lietuviškas koloni
jas stojo j darbų didinime “Naujienų” cir
kuliacijos, pardavinėjime “Naujienų” skel
bimų kortų, knygų kortų ir rinkime garsi
nimų j Lietuvių Biznio ir Informacijų Kny
gą — Lithuanian Business Directory.

“Naujienos” ragina visus savo skaityto
jus, visus rėmėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” kontestan- 
tams, kad jiems sektųsi už įdėtą jų triūsą 
“Naujienoms” laimėti kuodidžiausias do
vanas. (Platesnis kontesto aprašymas seka 
“Naujienų” kontesto skyriuje).
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MUSŲ MOTERIMS
sutirštės. Paduok su maple
siropu.

Veda Dora Vilkienė*
SIDABRINIS PYRAGAS-

KEKSAS

RADIO PROGRAM | ^SJIENOS

PRIKIMŠTOS ŠIRDYS

Nuplauk širdis drungname 
vandenyje, kurian įdėsi 1 šau
kštuką kepamos sodos. Per
plauk ir išimk gisleles ir vėnas. 
Jdėk šaltan vandenyn, tegul sto
vi valandą laiko. Išimk sutirš- 
tėjusį kraują ir 
tyk su skuduru.

* karną mišinį:
puodukai 
trupinių
puodukas saldaus pieno 
šaukštai 
šaukštai
P»rų
šaukštai

2

gerai nušhios-
Padaryk se-

baltos duonos

sukapotų svogūnų 
sukapotų žalių pi-

taukų nuo lašinu-2 ;
kų
1 kiaušinis
2 šaukštukai
1 šaukštukai 

pipirų.
Suminkštyk

jus juos pienan. Virk svogūnus 
ir pipirus taukuose 5 minutes. 
Pridėk likusius dalykus ir vis
ką kartu gerai išmaišyk. Su- 
kimšk j širdis ir užsiūk. Sudėk 

j verdantį vandenį ir virk 2,.<J 
valandų. Išėmus įveik į miltus 
ir kepk karštuose taukuose pa
kol gerai parus. Paduok su dar
žovėm.

druskos 
maišytų, maltų

trupinius sudė-

DŽIOVINTA JAUTIENA

žius grybus, tai nuplikinus juos 
pakepink ant sviesto kokias 10 
minutų, o paskui tik sumaišyk 
su jautiena ir baltuoju dažalu. 
Gali paduoti ant baltos džiovin
tos duonos (toast) arba su vir-; 
tais ryžiais.

JAUTIENOS KEPENŲ 
PAJUS

1 sv. kepenų
4 vidutinės bulvės 
Druskos, pipirų
1 svogūnas sumaltas
1 žalias pipiras, sumaltas
2 puoduku baltojo dažalo

miltų, pieno ir sviesto pa
daryto).

Geros “biscuit” tešlos.

2*4 puoduko gerųjų (pastry) 
miltų
1 šaukštukas baking paderio
14 šaukštuko druskos
5 šaukštai sviesto
5 šaukštai baltųjų taukų
1% puoduko cukraus

puoduko baltymų 
kiaušinio

2 šaukštu milko.
6 šaukštai vandens
i/u šaukštuko

trakto
14 šaukštuko

trakto.

CHICAGO STATIONS TODAY
R“.................... ...

(1100), Atlantic City—En- tertain«r.s
9—1VS0E (1110), Milwiiukee*—Or- 

gan
9^ WRIIM (1150), Mnncapolis—Orchestra

wŠ92 st- Paul—Band
WDAI* (810), Kansas City— Orchestra

9:30 WEAF (610), New York — 
Moon Magic

9:30—WLW
chestra

9:30—W0C
Lccture

0:30—WSM
Frolic

9:30—WSAI
Orchestra

9:30—WI’MJ (1020), Milvvaukec — 
Frolic

9:40—VVEMC (020), Barrien Springs 
—Dialog

Wednesday, Janųary 18, 1928
245.8 M — WEV1) — Ncw York

City — 1220 KC
1:00—Joe Zinimerman, piano
1:30—Dorothy Brudevelle, contr- 

alto
1:50—Paul Raskell, tenor
2:10—Richard E. Parks, bass
2:30—Helcn Bicrling, lyric soprano
2:50—Itolf Weil, baritone
3:10—Else Besteli, Liedersinger,

Mahler songs
3:30—Professor Pedro Fernandez, 

Spanish Literature
3:50—Maude Tollefson, contralto
4:00—Myra Norton, piano
4:20—Conservatory of Musical 

soloists
5:50—Michel Ingerman, piano
5:10—Rosalic Cohen, soprano, 

Jewish songs
5:30—Wolf Sisters Piano Ųuintet

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

ATYDAI
Pianų tyčeriai, mokiniai ir tė
vai, kurie nori vaikus prala- 
vinti muzikoje, tokia proga ne- 
visados pasitaiko. Del stokos 
vietos turi būti parduota už že
miausių kainų. Kožnam apsi
moka pamatyti šiuos bargenus:

MONDAY 
620k—WCFL—484 m.

10 u. m. Municipal program 
12—Organ reųiiest concert 
1—Best hour program 
5—Organ recital
(I—Musical program; talks
7-10—Popui*!* musical program. 

670k—WMAQ-WQJ—118m.
6:30 a. m.—Exerciscs; family wor- 

ship
9— Public schools program 
9:45—Overture hour; trio. 
11,—Home economics; music 
12—Melodies; farm talks

—Musical potpourri
" 2:45—Exercises; French iesson.

4— Piąnist: Y. \V. C. A. program
5— Topsy Turvy time.
6— Organ recital; dinner concert
7— Musical ’program; musical ca-

Icndar t
8— 10—'Columbia chain program.
10- 1—Dance orchestra; popular 

songs
770k—WBBM-WJBT—389m. 

Dance program; planist; songs 
Organ

• i-. '0—Orchestra; songs ensemble Prideki g,anl
ir plak 8—Orchestra; unist recital 

nak i , ’• Y ‘J—Dance program.Dek pako! nnsinys nebus, panašus i0_studio nrogram: dance pro- 
820k—WJJD-WEBH—366m.

con •

migdolų

citrinų

nuę

eks-

Persijok ir paskui mieruok 
miltus, persijok du sykiu su ba- 

1 king pauderiu ir druska^ su
maišius. Ištrink sviestą, ir} i 
taukus su cukrum pakol pasi- 

į darys kaip smetona.
Nuvirink kepenis, nusunk ir neplaktus 

supaiustyk į šmotukus.
eilėmis kepenis, supiaustyk tirštai Smetonai. Pridėk 
bulves ir apipilk baltu dažalu.
Apdengk su biscuit tešla 
kepk pečiuje 30 minutų.

(iš

RYŽIŲ KATLETAI

1

3

1

baltumus

mil
n i. , .. . j i ! 10 a. m.—Ne\v digest; organu- tus su paudenu ir druska, pas- cert

i kui atskiestą pieną ir ant galo 11—W
.. . . • j i 12—Pecitrinos ir migdolų ekstraktus. 

Kepk blėty, kurią išklosi baltu 
parafin popierių. Kepk nekarš- 

aptepk sekamu

puo- 
puo-

mišinys
labai smulkaus

m i Ik

Omun’s hour
Petite symphony; soloist; 

talk
2— ChlIdreiVs program
3— Travel talk; songs; string 

planist
5—Childrcn’s club

fanu

trio';

ra
7— -Half hour \vilh coniposers
8— Childrcn’s program

puodukas ryžių 
puodukas pieno ir 1 
dūkas vandens, arba 2 
duku pieno, 
kiaušiniai 
šaukštas cukraus, 
šaukštas sviesto.

Virk ryžius atskiestame 
dvigubame puode taip ilgai, kol 
pasidarys visai tiršti. Pridėk 3 
trynius, cukrų ir sviestą. At- 

į_ šaldyk ir pridėk išplaktus kiau- 
. Paimk pilną 

Jeigu vartosi švio- sriubos šaukštą ir virk karštuo- 
’ se taukuose kol gerai parus.
Nusunk taukus padėjus ant 
baltos popieros arba ant sieto.

Paduok su cukrum ir cina
monais.

Padaryk baltojo dažalo 
pieno, miltų ir sviesto tiek, kad 
gerai apdengus džiovintą jau-, 
tieną, kurią pirmiausia nuvi-, 
rink vandeny, idant ji nebūtų šinių baltymus, 
taip sūri.

iš

3214

2
baliui suknelė.

MORKVOS SU SMETONA

ryšelis morkvų
šaukštukas cukraus 
šaukštukas druskos 
šaukštukas sviesto 
šaukštukai miltų
puodukas saldžios Smeto

nos.
puodukas vandens arba ge- 

riaus sunkos, «kurioj virs 
morkvos.
Pipirų.

Supiaustyk morkvas, virk 
vandeny su druska .ir cukrum. 
Padaryk dažalą iš miltų, svies
to, Smetonos ir vandens ir su
dėk morkvas. Sumaišyk, pa
duok stalan karštus.

■ tame pečiuje, 
mišiniu:

Ružavas 
l’/o puoduko 

cukro
2 kiaušinių baltymai 

puoduko karšto vandens
Yt šaukštuko citrinų eks

trakto.
Raudonų daržove dažų

(Vegetables coloring).
Pridėk karštą vandenį prie 

cukraus, žiūrėk, kad cukrus 
nepriliptų prie puodo ir kaip 
virsi neprisviltų. Duok užvirti 
—paskui virk ant mažos ugnies 
kol sutirštės taip, kad į vande
nį įdėjus lašelį sukietės ir piršr 
tais galėsi padaryti ritulį. Už-; 
pilk ant to cukraus išplaktus 
kiaušinio baltymus ir plak vis-* 
ką kartu kol paliks tirštas.; 
Pripilk gana dažų, jeigu dažas* 
bus per tvirti, dapilk vandens. I 

1 Sumaišyk ir aptepk sidabrini 
pyragą.

ŽALI SALDUS KOPŪSTAI

3214. Žavėjanti
Galima siūdinti iš naujojo permato
mo aksomo, auksines materijos, šil
ko paprasto arba margo. Sukirptos 
mieros 16 ir 18 metu taipgi 36, 38, 
40 ir 42 colių per kratinę. •

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

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

2 puoduku smulkiai supiaus- 
tytų kopūstų.

1/j • šaukštuko druskos 
truputį pipirų
1 šaukštas cukraus
M puoduko milko
2 šaukštuku acto arba 
tok citrinos sunkos.

. Viską kartu sumaišyk, 
kyk šaltoj vietoj prieš paduo- 
siant stalan, bus skanesni.

Arba padaryk šitaip: 
puoduku šviežių kopūstų, 
smulkiai supiaustytų, api- 
berk druska ir rankom su

trink.
šaukštai
šaukštai 
tomate, 

tyk.
Sumaišyk truputį cukraus 

padėk ant ledo.
Skanu* prie mėsos.

3
3

acto.
alyvos.
smulkiai supiaus

KORNŲ PUDINGAS

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ........ .........
Mieroji .................... ..... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

^Adresas)

(Miestas ir valst.) 
Oi <» J

1’4 puoduko milko 
l1/2 puoduko vandens
2 puoduku kornų iš kenų
3 kiaušiniai, lengvai suplakti. 
% puoduko rusvo cukraus.
1 šaukštukas sviesto 
% šaukštuko druskos. 
Nušutink milką sumaišius su 

vandeniu ir supilk prie kornų. 
Tegul pastovi valandų. Sudėk 
likusius, supilk į išsviestuotų 
formą ir kepk išlengvo pakol

9— Somg recital; Nevv York pro- 
gram

10— News; v/eather; orchestra
11— Ųuartet; orchestra.
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evoning Programa
8—KFAB (940), Lincoln—Sexted.
8—KFDY (550), Brookings—Basket 

bąli, North Dakota U. vs. State
8—WHK (1130), Cleveland—Banjo- 

ist
8—WHAS (930), Louisville—Prog- 

ram
8—W.IZ (660), New York—Program
8—WMC (580), Memphis—Farm 

talk
8—W0R (710), Newark—Columbia 

network musical album
8—W()I (1130), Amcs, Iowa — 
State eollcge faeulty

8—WSOE (1110), Milwaukcc — 
Dance music

8—WSM (890), Nashville—Orchest
ra

8:15—WEMC
—Music
8:15—WLW 

chestra
8:30—K PRC
cert
8:30—KTHS

Soprano
8:30—WEAF

Party

(620), Berrien Springs 

(700), Cincinnuti—Or- 

(1020), Houston—Con- 

(780), Hot Springs —

(610), New York — 
z

8:30—WJY (1320), Cleveland — 
Musical

9—KM A (760), Shenandah—Marim
ba

9—KOA (820)KDenver—Orchestra
9—KTHS (780), Hot Springs —

Dance frolic
9—KMBC (110), Kansas City -r

Music '
9—W.IZ (IMiO), Ncw York—Quartct
9—WJR (680), Detroit—Musical
9—W()R (710), Ncwark—Columbia 

netvork; orchestra

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kadžio 8902
3514-16 RooBevelt Kd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų 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 Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

(700), Cincinnuti—Or-
(800), Davcnport —

(890), Nashvillc —

(830), Cincinnuti —

Art,

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su* 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Crco- 
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimų. •

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria i kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.
^Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir. visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
garas dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.”« Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio ncpalcngvintų vartojant 
jj taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių.•Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Schoeder Bhįs. Pianas No. 
53952 už >......................

W. W. Kirųball Co. pianas No.
218460 už ........................ $110.00

W. W. Kimball Co. pianas,
No. 181116, už'................... $72.00

Kimball Grojiklis, $750.00 ver
tės, No. 344178, už ........ $278.00

Kcrzneim pianas No. 87833, 
už ....................... $48.00

Vose and Son pianas už ....... $29.00
Stark Cabinet Grand No. 47556, 

už ...................................
Stark Pianas, No. 84426, ver

tės $700.00, už .......... $295.00
H. C. Bay Electric Reproducer 

vertės $800.00 už ....... $325.00
Victor Operadio Electric graji- 

namas, įmetant nikelį, gera
me stovyje kaip naujas. No. 
121241 vertės $1000, už $295.00

Gulbransen Brojiklis už .... $295.00
H. C. Bay Grojiklis pianas ver

tės $600.00, už .............. $235.00

VICTROLOS

$65.00

$95.00

Victrola,
vertės

Victrola
vertės

Columbia Grafonola 
motoras už .....

Victor vertes $200, už
Brunsvvick Radiola z35,

grafas ir Radio krūvoje už $98.00
Brunsvvick _

springsų, išgrajina 10 rekor
dų vienu,

llarniony naujas gaisus console
Phonografas už .............. $54.00

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

Ortophonic 
$125.00, už 
Ortophonic, 
$150.00, už

No. 30795, 
........ $69.00

No. 23537, 
........ $82.00

3 springsų
.....  $29.00
..... $62.00
Phono-

Phonografas, 4 
užsukimu už .... $39.00

RADIO
briggsĮ

GAL GALI MAN PASA
KYTI, KAS 0£VI DID

ŽIAUSIĄ, KEPURĘ ARj 
MIJOJ

fTOD^, KAD NE
ĮGALI GAUTI
k LOJIMO NEI 

NUO VIENO

Dabarjąs.pasakykit vieną

ir

i

.HlatU Ct I”*

»

var-

Lai-

f-y
Fjmhirt PhMm»< dl Cn.. Svnt L >nu, |T, f>. A

ANTISEP
TIKAS

na Gerk

Skan-itta

PAPRASTAS \
DALYKAS,EARNESt

PAPRASTAI TAi
KAREIVIS SU
DIDŽIAUSIA 

GALVA

/PASAKYK MAN,KODĖL 

'OLD GOLD.CIGARETAI 

KAIP VAGONAS
KUMPI y

EARNEST.TA6 TAI 

JAU NEŽINOMAS 

MAN DALYKAS, PA 
AIŠKINK MAN

tod^l, kad Jl£

YRA RŪKOMI
SAVO

OArzoves 
Šviežias

Radiola 25, 6 tūbų vienu kont
rolių, neerikia nei dratų, ver
tės $250.00, už ............... $87.00

Radiola, 28, 8 tūbų, su elektra, 
už ................................ $190.00

Atwater Kent 20, 5 tūbų už $29.00 
Atvvater Kent, 6 tūbų, su elekt

ra, vertės $150.00, už ....... $79.00
Atwater Kent Model 35, su vis

kuo, už ............................
Crosley, 6 tūbų, už ..............
Crosley, 6 tūbų elektrinis už 
Freshman, 5 >ubų už ...........
Mohawk, 5 lubų už ..............
Mohawk 6 lubų už ..............
Spartan 6 tūbų už ..............
Howard 6 tūbų už ..............
Columbia, Victor, Brunsvvick

Rekordai seni numeriai po .... 19c 
Rollės dėl Grojiklių pianų po 19c 
Radio Tūbos naujos po ........... 85c
B. Baterijos 45 volt. po ....... $1.45

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St

Tol. Boulevard 4705

yilllllllllllllllMllllllllllllhlllllNNIIIIINIIIIIN

$40.00 
$42.00 
$85.00 
$19.00 
$23.00 
$32.00 
$90.00 
$90.00

LI5TERINE. 
THRDAT I
TABLETS

O L D GOLD
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi 
IIYHVNIĄH > V •* frvMIM P. k.

" 'i!

Apsaugoja
ir Prašali

lės Parpi-

liejimą ir 
Kosėjimą.

OrT»fMĄLL
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Pirmadienis, sausio 16, 1928 NAUJIENOS, Chieago, UI.

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoraty Komisija
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežicnė, 
Jonas Degutis.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Numeratorius
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijas: 
Marė KemeSienė.

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

“NAUJIENŲ” KOTESTANTAI.
‘.‘Naujienų” kontesto dalyvių sąstatas yra sekamas.

Aleksandra Ambrazevičia, biznio vedėjas, 
P. 1). Andrekus, namų ir ūkių vertelga, 
Povilas 
J uozas 
Jos. B.

Atkočiūnas, krautuvninkas, 
Ascilla, spaustuvės darbininkas, 
Aglinskas, darbininkas.

V. P. Banionis, darbininkas, 
Antanas S. Bradchulis, mašinstas, 
P. B. Balčikonis, krautuvninkas, 
Ona Baknienė, namų šeimyninkė, 
Vincas J. Basanavičius, agentas, 
Charles K. Braze-Brazevičius, kurpius, 
Antanas Bedaukis, namų vertelga.

Kazys Lopukas, kontraktorius, 
Simonas Civinskas, kontraktorius.

D x
Ona Dekshus-Daukšienė, namų šeimyninkė, 
I’. A. Deltuva, rakandų dirbėjas, 
Povilas Daubaras, namų užveizda.

Mike Francvky, krautuvninkas,

ūkininkas, 
automobilių pardavėjas,

Joseph Geryba,
Jamisas Gapšis, 
Aleksandra Gedvilas, bznierius, 
Alekas Grikonis, darbininkas, 
Juozas Gestautas, angliakasis,

Vytautas Galskis, studentas.

Kazys Ivanauskas, angliakasis, 
Jonas Ivanauskas, studentas, 
Petras J. J eželi imas, darbininkas, 
Augustas Jankauskas, kriaučius, 
Juozas Jankus, pardavėjas, 
Jurgis Izbickas, kontraktorius, 
Juozas A. Janušonis, dailydė, 
Viktoras J. Jurshans, •biznierius.

Kelps, namų vertelga, 
Kantenis, studentas, 
K Ii k na, inžinierius, 
Kuzmickas-Uktveris, bizno vedėjas, 
Kemėšis, pardavėjas,

\V. H. 
Kranas 
Pranas 
Juozas 
Juozas
Albinas Kastel, barzdaskutys, 
Sophie M. Kolas, studentė, 
Jonas Raščiukas, biznieriuj 
Wm. Kosis, angliakasis, 
Ona Kasparienė, darbininkė.

Thamas Lucas, krautuvninkas, 
Pranas Lukoševičius, mašinistas, 
George Lucas, namų vertelga, 
Charles Lukis, kriaučius, 
Antanas Lapinskas, banko tarnautojas.

-M
A. Montvidas, medicinos daktaras, 
Pranas Mikolaitis, darbininkas, 
Vincas Mankus, namų vertelga, 
Sophie Mikutaitis, biznio vedėja, 
Pranas Mažeika, angliakasis, 
Stasys Masiulis, angliakasis, 
Antanas Matonis, angliakasis, 
Povilas Malončius, angliakasis, 
Joseph Mitchell, kalvis, 
John Martin, namų vertelga, 
Ona Matulienė, namų šeimyninkė, 
Steponas Mileika, darbininkas, 
Juozas Marcinkevičius, darbininkas.

S. Naudžius, mašinistas, 
Vincas Nainis, bizno vedėjas, 
Jonas Naujokas, dažų darytojas, 
Antanas Naujokaitis, kriaučius,

0
Juozas Overaitis, mašinistas.

Augustas Petreikis, biznierius,
Krank Pocius, biznierius,
Krank Prusis, kriaučius,
Elenora Purenąs, namų šeimyninkė, 
A. Peters, mašinistas,
Kazimieras Pocius, agentas, 
Viktoras Preikšą, pardavėjas, 
Julius Poloiner, angliakasis,

Krank A. Bakas, aptiekorius,
Jonas Kuilio, namų vertelga,
Jonas J. Raulinaitis, bizanterijos pardavėjas,
Martin Rimkus, studentas,
Albinas Hudinslkas, expeditoriųs,
Antanas Rekštis, dažytojas, 
Domininkas Riauka, angliakasis, 
Joe. J. Rimkus, biznierius.

Stasys
Juozas
Stasys Sherpitis, dailydė,
Pranas Savickas, darbininflcas,

Senkus, mašinistas, 
Salasevičius, dailydė,

Mike Sturotnas, muzikantas, 
Vincentas Šileika, darbinnkas, 
Povilas Stulginskas, pastorius, 
Izabelė Sakalauskienė, namu šeimyninkė, 
Juozas Shimkus, studentas, 
William Sabaliauskas, kurpius, 
VViiliam Staupiokas, darbininkas, 
Jurgis Siugzdinis, angliakasis, 
Jeannette Stankus, tarnautoja.

Juozas Trijonis, darbininkas.

jfc. G. Urnežis, namų vertelga, 
Jonas Urbonas, audėjas.

Antanas Visbaras, namų vertelga,
Benediktas Vaitekūnas, pardavėjas,
Petaras Vaitiekūnas, laikraščių pardavėjas,
Andrius Vosilius, angliakasis,
Banadetta Vilimaičiutė, studentė.

J. N. Zičkus, krautuvninkas, • 
Adello Zakarausikaitė, studente, 
Stasys Žukauskas, angliakasis.

i

darbš-
Naujienų” draugai ir prita

rėjai yra nuoširdžai prašomi paremti musų veikiančius 
tantus sekamose kolonijose:

ILLINOIS:
Chieago, 
Cicero, 
North Chieago, 
South Chieago, 
Waukegan, 
Bulpitt, 
Concord, 
Bockford, 
Herrin, 

Johnston City, 
Springfield, 
Oglėsby, 
Spring Valley, 
Harrisburg, 
Rockdale, 
Joliet, 
Auburn, 

• VVestville, 
IGeorgetown, 
Denville, 
Aurora, > 
St. Charles, 
Batavia, 
DeKalb, 
Chieago Heights. 
W. Frankfort, 
Melrose Park, 
CoJlinsville, 
Calumet City, 
Maywood, 
ILarvey, 
•Rosedan^, 
Pullman, 
Peoria, 
Karmington, 
East St. Louis, 
Benton, 
Ladford, 
Zeigler, 
Benld. 

INDIANA: 
Gary, 
Tollestone, 
Indiana Harbor, 
East Chieago, 
Terre Haute, 
Clinton, 
Blanford, 
Hamntond.

tus

r
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Cleveland, Ohio
Sausio 8 d.. Lietuvių svetai

nėje, “Dirvos” štabas statė sce
noje “Palangos Ponaitis”, kur 
vaizduojama, kaip Amerikos 
lietuviai, sugryžę Lietuvon, lie
ka apgauti. Veikalas nebūtų la
bai prastas, l?et reikalingas yra 
didelio taisimo. Be to ir akto
riai nebuvo gerai išsilavinę. Iš 
visų aktorių geriausia vaidino 
J. Olšauskas, vienas iš Dzim- 
dzių artistų, vaidinęs Palangos 
ponaičio rolę ir Elena Baltru- 
koniutė, vaidinusi dukters ro

kažin kodėl 
todėl, kad 

nes

“Naujienų” kontestas prasidėjo šiandien — musų 
kontestantai stoja į darbą.

MICHIGAN:
. Detroit, 

Grand Rapids, 
Royal O alk, 
Irons, 
ScottviHe,\ 
Hart, 
Pentwater, 
Hamtramack, 
Muskegon, 
Custer, 
Kountain.

WISOONSIN:
Kenosha, 
Racine, 
Milwaukec.

kontes-

PENNSYLVANIA 
Pittsburgh, 
Shenandoah, 
Wilkes-Barre,

> Kingston, 
Edwardsville, 
Plymouth, 
Washington. 
Philadelphia.

MASSACHUSSET:
Boston ir apielinkės, 
Cambridge, 
Lawrence, 
Worcester.

NEW YORK:
|New York City, 
Brooklyn ir apielinkes, 
Binghamton, N. Y.

OHIO:
Cleveland.

NEBRASKA:
South Omaha.

CONNECTICUT:
Waterbury.

MISSOURI: f
Sty Louis.

WEST VIRGINIA:
Oak H iii ir apieli nkės.

MARYLAND:
Baltimore.

NEW JERRSEY:
Elizabeth. J

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Ačiū

balių 
idant 
vaka- 
pras-

Illinois Lietuvių Pašalpos 
Kliubas turėjo maskių 
31-mos gruodžio vakarą, 
sulaukus naujų metų. Tą 
fą oras pasitaikė labai
tas (buvo šalta ir vėjas snie
gą jpustė), bet oras nepakenkė 
baliui. Prisirinko gražus bū
rys svečių, ir visi jie kartu su 
Illinois Lietuvių Pašalpos Kliu- 
bo nariais sulaukė naujų metų 
Lietuvių Auditorijos svetainė
je. Pasirengiusiėji rūbais mas
kių baliui gavo dovanų. Iš ba
liaus kliubui liko gražaus pel
no — kokie 75 doleriai.

Kliubas taria Širdingą ačiū 
tiems biznieriams, kurie auka
vo dovanas šiam baliui, ir vi
sai publikai, dalyvavusiai ba
liuje. Tariu taipgi, kliubo var-1 
du, ačiū “Naujienų” redakcijai! 
už talpinimą pranešimų apie 
kliubo susirinkimus per visus* 
metus. — A. K., rašt.

Roseland
Kuomet kilbasnikas pritrūks

ta šmeižtų savo gazietai, tada ji
sai pradeda girti Dausą ir Ma
ziliauską. Tuo girimu mano 
gauji daugiau sekėjų savo parl 
tijai.

Bet mes, kurie juos .pažįsta
me, tai žinome, kad su tokiais 
“milžinais” neužsimoka nieko 
bendra turėti. Juodu abu yra 
indijonišku komunistu, partijos 
ištikimu sekėju. O tą partija 
irgi visiems žinoma. Pas tuos 
indi joniškus komunistus protas 
mainosi pagal oro.

Dar visi atsimena, kaip 
niekindavo biznierius. Bet 
bar, kuomt jiems reikalingi
pitalistiški doleriai, šliejasi prie 
jų visokiais budais. Dar tie in
di joniški komunistai buvo prie
šingi parems, bet dabar nebė
ra priešingi. Jie patys rengia 
pares ir kitus agituoja, kad 
rengtų. Juk Bacevičius išmoko 
ir kalbėti parėse. —Pažįstamas.

jie 
da-

■4

Publikos buvo 
nedaugiausia, gal 
žmonės nežino kada eiti, 
kada tik “Dirva” ką parengia, 
tai visuomet pradeda apie dvi 
valandas vėliau paskirto laiko. 
Turbut ir orkestras nelabai 
kam patiko, kad ir šokiuose 
mažai jaunimo buvo.

— Viską Matęs.

ijų piktais keršto žodžiais. Vie
nam streikieriui kazokas taip 
trauke per pečius buože, jog 
maniau, kad to žmogelio ir jo
čiai nutruks.

Vėliau atvyko dar keturi ka
zokai, taip kad viso jų turim 
dabar 8 samdytojų šunis, — 
tokius pat darbininkus, lik nuo 
galvos ir kojų apsiginklavu
sius ir dar ant galvos užsidė
jusius geležines kepures ir dau
žančius galvas savo draugų dar
bininkų, kurie niekuo nėra nu
sidėję, vien kad kovoja už bu- 
vj, reikalaudami žmoniškesnio 
gyvenimo ir palaikymo tų pa
čių darbo sąlygų.

Cambria pavieto šerifas sa
vo proklamacijoj yra nustatęs, 
kad pikietavimo. linijoj negali 
būti daugiau kaip po du strei
kierius ir viena pora nuo ki- 
tos turi būti nearčiau kaip 50 
pėdų, šis gi būrelis buvo krū
voje, tad kazokai ir rado prie-

Telluride, Colo
Naujus metus teko sulaukti 

šiame miestelyje, San Miguel 
paviete, tarp svetimtaučių, šios 
apiclinkčs yra labai kalnuotos, 
yra kalnų 10,968 pėdų augštu- 
mo. šalčių čia nebūna, bet snie
go prisnigo daug. Tankiai snie
gas nuslysta nuo stačių akme
ninių kalnų, nušluodamas trio- 
bas ir šiaip pridarydamas daug 
nuostolių.

Darbai šioje apielinkeje dau
giausia yra aukąo kasyklose. 
Kasyklų yra nemažai, bet dar
bininkų dirba jose tik po ma
žą skaičių. Mokestis patyrusiam 
darbininkui sulig samdytojo 
nuožiūros'^ nes jokios darbinin
kų unijos čia nėra. Dirba dar
bininkai sulig kontrakto su 
samdytojais.

Ūkių čia visai nėra, vien 
aukšti kalnai laiko dangų pa
rėmę. Nė didelių miškų, nė 
miško žvėrių nėra. Yra tik juo
das mažiukas paukštukas, ku
ris gyvena uolose, 
sur pilna žvirblių, 
vasariu gal atsiras 
įvairių paukštukų.

— Jonas Rokas.

Sausio 9 d. į Soman Sbaft 
Coal Co. kasyklas įėjo tik trys 
išgamos streiklaužiai. Bet tais 
trimis streiklaužiais kompanija 
vistiek negalės operuoti trijų 
kasyklų. O i Beacbley Coal Co. 
ir Forge Mining Coal Co. ka
syklas neįėjo ne vienas streik- 
laužis.

Sausio 9 d. po piet piketuo
jant Soman Shaft Coal Co. ka
zokas arkliu parmušė ant ge
ležinkelio streikierį. Streikieris 
ėjo geležinkeliu, o kazokas pri
jojęs prie šalies greitai pasu
ko arklį ir arklys šonu par
mušė streikierį. Pasistatęs par- 
muštąjj streikierį, kazokas nu
varė jį nuo geležinkelio ant 
vieškelio.

Sausio 9 d. žiaurus ka- 
apsiėjimas su streikic- 

visai streikierių nenugąs- 
Ant rytojaus pikietavimo

nijos šunelius — agentus. Kom
panija gąsdina streikierius, kad 
ji atsigabens streiklaužių iš ki
tur ir kad išvarys iš savo stu- 
bų streikuojančius angliaka
sius. Bet vietiniai streikieriai 
gavę sausio 9 d. prezentą nuo 
kompanijos, pavydale 8 kazokų 
buožių, dar labiau pasiryžo ko
voti su kompanija iki pilnos 
pergalės.

Daugelis Portage gyventojų, 
o ypač iš jaunuomenės, beži
nojo ką reiškia valstijos kazo
kai ir “coal and iron” policija. 
Bet sausio 9 d. gavę lazdų per 
pečius pamatė, kas ištikrųjų yra 
tie ponaičiai gražiose unifor
mose, su plieniniu seimu ant 
galvos ir apginkluoti nuo gal
vos iki kojų ilgais ir trumpais 
šautuvais ir buožėmis (lazdo
mis).

O betgi tie kazokai yra sū
nus darbininkų, kurie dirbda
mi dirbtuvėse ar kasyklose, už
augino tuos ponaičius su ge
ležine galva, kurie dabar ko
vojantiems už geresnj būvį 
darbininkams daužo galvas, ir 
netik nepažystamiems darbinin
kams, bet* net savo draugams, 
ar net savo tėvams.

Portage viena angliakasių 
šeimina irgi turi užsiauginusi 
valstijos kazokų, kuris pernai 
apsivedė ir 
“coal and 
Pittsburgho 
bar siaučia
kas. Netik to policisto motina 
ir patėvis džiaugėsi iš savo ba
liuko, bet ir visi jo draugai, 
su kuriais jis augo šiame mie
ste. Visi jie sakė, kad “coal and 
iron” policija yra gera dėl dar
bininkų ir didžiavosi savo ča- 
liuku, kad jis gavęs tokią “aug- 
štą” vietą. Bet štai sausio 9 
d/ Portage angliakasiais para
gavo nuo tokių kaip Galiukas 
ponaičių gražiose uniformose 
buožių per galvas, tad ,dabar 
visi, kaip seni, taip ir jauni 
šaukia, kad kazokai ir “coal 
and iron” policija yra tik ka
pitalizmo ramščiai, kad jie puo
la ir daužo galvas darbininkams. 
Dabar jau nebesididžiuoja savo 
Galiuku, nes nujaučia, kad ir 
jis nėra nė kiek geresnis už 
šiuos kazokus.

— Pasaulio Vergas.

išvyko dirbti už 
iron” policistą j 

apielinkę, kur da- 
angliakasių strei-

f''

Taipjau vi- 
Gal su pa- 
ir daugiau

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko 
' ___ :_»

Valstijos kazokai daužo strei
kierius buožėmis ir mindžio
ja arkliais.

PORTAGE, PA. — Sausio 9 
d. Portage apielinkeje trys an
glių kompanijos — Soman 
Shaft Coal Co., Beacbley Coal 
Co. ir Forge Mining Coal Co., 
pradėjo dirbti su vietiniais 
streiklaužiais “open shop” są
lygomis) be unijos. Atsidarius 
toms kasykloms nieko kito ne
liko organizuotiems angliaka
siams daryti, kaip pradėti tas 
tris kasyklas pikietuoti.

Sausio 9 d., 5 vai. ryte apie 
Soman Shaft Coal Co. kasyk
las, ant kelių ir geležinkelio 
ėmė rinktis* būriai žmonių pi
kietuoti. Du bandė eiti į dar
bą, bet liko sugrąžinti.

Apie 5:30 vai. iš kitos pu
sės, prie kasyklų atvažiavo au
tomobilius su keturiais valsti
jos kazokais. Tie kazokai su-* 
stojo prie kasyklų ofiso, bet 
pamatę ant kelio stovint bū
relį angliakasių, gal iš kokių 
12 žmonių, tuoj aus Šoko iš au
tomobilio ir keikdami pasilei
do į būrį žmonių, daužyti strei
kierius buožėmis. Ar trys strei
kieriai liko sumušti, o vieną 
lietuvį, J. Ražuką, kazokas pul
damas per geležinkelio bėgį, 
užgavo pečiu į krutinę ir par
mušė ant geležinkelio. J. Ra- 
žukas krisdamas skaudžiai už
sigavo ranką.

Matant tokį reginį darosi la
bai skaudu žiūrėti, kaip pilni 
keršto kazokai lazdomis daužo 
išbadėjusius streikierius, o tie 
vėl iš skausmo irgi šaukia ant

. šis 
zokų 
riais 
dino.
linija buvo jau dviejų mylių 
ilgio, taip kad nė raiti kazo
kai nespėjo jos aplakstyti. O 
ir silpnesni streikicriai ir ku 
kjuxai, kurie buvo nusitarę ei
ti streiklaužiauti, matydami 
streikierių vienybę, pabūgo ir 
pradėjo patys eiti į pikietuo- 
tojų linijas.

Soman Shaft Coal Co. streik
laužių iš vietinių angliakasių 
negaunu, išskirus tris kompa-

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, lętais, namų rakandais, laivakortėmis j Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais. i 1

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 menesius ir pusę, galėtumėt kai- 
po kontestantai pasiekti aukščiausius laipsnius lai- 
mėjimui stambiausių dovanų.

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kon- 
Stestą 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 
paaiškinįmus asmeniškai arba laiškais.

BLANKA

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP.,
1789 So. Hirtsted St.,
Chieago, 111.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon- 
i kontesto dalyvius

Noriu įsiregistruoti __________
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane į 
ir suteikti reikalingas informacijas Šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavarde

GatvG

Miestas Valstija

Telefonas .

’F
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NAUJAS EKSPERIMENTAS

Prezidentas Coolidge, kartu su buriu palydovų, iš
keliavo į Cubą, kur susirinks šešta Amerikos respubli
kų konferencija. Be Jungtinių Valstijų atstovų, tenai 
ketina dalyvauti Meksikos, Chile, Columbijos, Venezue-, 
los, Bolivijos, Ecuadoro, Peru, Argentinos ir Brazilijos 
delegacijos. Nors tai, kaip sakėme, bus jau šešta pan- 
amerikoniška konferencija, bet tikimasi, kad įneš svar
bių naujų elementų į šios pasaulio dalies valstybių san-

$8.00
4.00
2.50
1.50
.75

• I | A gi - • (Vyskupai, Kapitulos, Kongre-Konkordatas bv. bosto ir gacijos, Vienuolynai, Seminari
jos, parapijų beneficijos, kito- 1 - L.JL-_ O ~ kios beneficijos ir t.t.), kad bu-JLlClUVOS KeSpUDllKOS tų ten įrašytos, ir tai einant 

1 atatinkamo Vyskupo pareiški
mu, atatinkamos civilinės val- 

1 džios įstaigos patvirtintu.
3. Klausimas nej adomoj o 

turto, kurį Rusija buvo iš Baž
nyčios atėmusi ir kuria dabar 
butų Lietuvos Valstybės žinio
je, bus sutvarkytas vėlesniu 
susitarimu.

4. Seniau prigulėjusieji Ka
talikų Bažnyčiai turtai, kuriuos

funkcijas, Lietuvos Respublika išreika-

(GALAS)

XIII straipsnis
1. Visose viešose, arba Vals

tybės šelpiamose mokyklose, 
religijos mokymas yra privalo
mas. Kompetentinga dvasiško
ji Vyresnybė nustatys progra
mą ir parinks Vadovėlius. Mo
kytojų skyrimas ir tikybos mo
kslo priežiūra, kiek tai liečia 
mokslo turinį ir dėstančiųjų 
dorą, bus atliekama laikantis 
Kanonų Teisės.

Jei Vyskupas atimtų iš mo
kytojo leidimų dėstyti tikybą, 
tai šis tuo pačiu nustos teisės 
dėstyti religijos mokslą.

Net konservatyviški Jungtinių Valstijų laikraščiai 
reiškia ta nuomonę, kad Cubos suvažiavime turėtų būt 
sudaryta tam tikra tarpvalstybinė organizacija, kuri 
rūpintųsi šio kontinento tvarka ir saugumu. Dabar tais 
dalykais, girdi, rūpinasi, einant Monroe doktrina1

50, Šveicarijoj — 66, čechoslo- 
vakijoj — 80, Vengrijoj —133, 
Latvijoj — 164, Japonijoj 
180, ix*rikijoj — .‘UHI, Lietuvoj
— 450, Rusijoj — 700, Italijoj
— 780.

Jei turėtume galvoje taip 
pat vadinamuosius radio zui
kius, tad šie visi skaičiai tu
rėtų dar sumažėti. O radio zui
kių yra visose valstybėse ne 
mažesnis nuošimtis kaip Lie
tuvoje.

Reikia pažymėti, kad Bal
kanų pusiausalyje radio mažiau 
šiai yra išsiplatinęs. Ir tokio
se valstybėse, kaip Graikija, 
Albanija, Rumunija, Bulgarija 
ir Jugoslavija, radio dar ma
žai yra žinomas. Išskyrus dar 
Jugoslaviją, kitų šių valstybių 
net nėra skelbiama radio sto
čių programų Turkai jau tu
ri Konstantinopoly (Stambu
le) galingą stotj, kurią kai ka
da Lietuvoje galima girdėti 
net detektoriniu aparatu, o ki
tą stotį turkai baigia statyti 
Angoroje, šių dienų Turkijos 
sostinėje. Kol nebuvo Kon
stantinopolyje pastatytos radio 
stoties, tad Turkijos žmonėms 
buvo ne labai lengva įsigyti 
radio priimtuvas, nes labai 
sunkios buvo radio naudoji
mosi taisyklės. Pavyzdžiui, ra
dio abonentas turėdavo raštu 
pasižadėti vietinės valdžios at
stovui, kad jis neklausys per 
radio nedorių ir šlykščių kal
bų, nes kitaip jam grėsė ne 
tik aparato konfiskavimas, bet 
ir labai didelė bausmė. Mat, 
turkai yra “labai dideli do
ros saugotojai” ir todėl neno
ri, kad gerai išauklėto turko 
ausys girdėtų nepadorių kal
bų. Dabar, kada jie turi savo 
stotį, tos radio abonentams 
taisykles žymiai sušvelnėjo.

Teisės, judamąjį turtą, taip pat 
stoti kiekvienoj Valstybės in
stancijoje arba įstaigoje ginti 
savo civilinių teisių.

XVIII straipsnis
Respublika laiduoja kompe-j 

tentingoms įstaigoms jų teisę 
pavesti bažnytines 
pareigas ir beneficijas, einant Jautų iš kitų valstybių, bus Jai 
Kanonų Teisės nuostatais. Pa
vedant parapijų - beneficijas, 
bus taikinamos šios taisyklės:

Lietuvos Respublikos terito
rijoje negali gauti parapijinės 
beneficijos, išanksto negavus 
Vyriausybės sutikimo:

1. nesinaturalizavę svetimša-

grąžinti sulig Kanonų Teise.
XXIII straipsnis

Sumos, kurias Lietuvos Res
publika mokėdavo veikiančiojo 
įstatymo nustatytais etatais 
žemaičių bei Seinų diecezijų ir 
Vilniaus Apaštališkojo Admi
nistratoriaus vardu, arba Kau
no arkidiocezijai, Vilkaviškio 
ir Kaišedorių diecezijom, bus 
mokamos taip pat ir tokia pat 
proporcija ir naujom Panevėžio 
ir Telšių diecezijom. Bet gi 
Valstybė pasižada padidinti ši
tas sumas lygiai tokia pat pro
porcija, kokia bus didinamos 
kitoms administracijos šakoms 
skiriamosios sumos.

Paskesnis Aukštųjų Kontra- 
gentų susitarimas nulems visa, 
kas liečia bažnyčių ir kitų dva
siškiems tikslams skiriamų na
mų palaikymą, taip pat naujų 
statymą, atsižvelgiant į tikin
čiųjų sielos gerovę.

XXIV straipsnis
Arkivyskupas, Vyskupai, 

Dvasiškija ir Didžiųjų Semina
rijų mokomasis personalas turi 
teisės gauti pensiją. Jų dalyva
vimas pensijų kasoje bus 
tvarkytas, vėliau susitarus 
Vyskupais. • .

XXV straipsnis
✓

Valstybė duoš pilną laisvę 
kurtis ir darbuotis draugijoms,! 
kaipo Katalikų Akcijos 
nariams, pirmučiausiai religi
nio tikslo ir esantiems Vysku
po žinioje.

XXVI straipsnis
Visi įstatymai, įsakymai ir 

dekretai, kurie prieštarautų mi
nimųjų straipsnių pasižadėji
mams, bus laikomi nebesamais, 
kai šis Konkordatas įsiteisės.

XXVII straipsnis
X,

Bažnyčios turtai, esantieji i 
Lietuvoje, bet priklausantieji 
juridiniems Bažnyčios ir. vie
nuolynų asmenims, turintiems 
savo 
tybės 
darys 
ką.

VVilliam S. Vare, kuris tapo j ^je pafyS mokytojų skyrimo 
išrinktas senatorium iš Penii-!jr atšaukimo principai bus tai- 
sylvanijos. Senatas tečiaus jo fcOmi Valstybės lėšomis laiko- 
nepriėmė, kaltindamas, kad jis'mo Theologijos— Philosofijos 

fakulteto profesoriaus, profeso- 
rių-padėjėjams ir universiteto 
adjuktams.

2. Visose diecezijose, Katali
kų Bažnyčia, einant Kanonų 
Teisėmis, turės Valstybės šel
piamas Seminarijas, kurios bnA 
Bažnyčios žinioje ir kurioms 
ji skirs mokytojus.

Aukštųjų Seminarijų išduo
tieji išeito mokslo liudijimai 
bus laikomi pakankamais dės
tyti religijos mokslui viešose 
ir Valstybes šelpiamose mokyk
lose.

3. - Visose viešose ir Valstybės 
šelpiamose mokyklose, susita
rus su Vyskupais, Valstybė 
rūpinsis, kad mokiniai pridera- 

! mai galėtų atlikti religines prie
voles.

4. Kai dėl katalikų jaunuo
menės auklėjimo, tai Valstybė 
pripažįsta Vyskupams teises, 
numatytas Kanono 1381 nuo
statu, ir

tą vietą nusipirko, išleisdamas 
savo kampanijai nepaprastai 
daug pinigų.

liai;
2.

mas

nuo senai buvo Lietuvos kultū
rinis ir politinis centras ir t. t.

Ir ką gi į tai atsakė lenkų 
socialistų atstovas? Savo at
sakyme jisai ne tiktai ne mė- 

_ . gino atremti bent vieną tų pa-
(“Amerika amerikiečiams), vien tik Jungtinės Valsti-| reiškimų, bet dar aiškiai prita- 
jos, iš ko kyla kartais didelių nemalonumų, kaip, pav. | rė tam Lietuvos socialdemokra- 
Nica raguos “maišto” malšinimas. reikalavimui, kad Vilniaus

i žodžiu, norima, kad dalį “tvarkos darymo”, parei- “™^ *>uty išspręstas “tau- 
gų pasiimtų ant savęs lotyniškos (ispaniškai ii poituga- pektinai, tuo budu, lenkų so- 
liškai kalbančios) respublikos ir tuo budu palengvintų cialistai pripažino tiesą lietu- 
Dėdės Šamo naštų. Suprantama, jeigu tai pasieks, tai vių pozicijai. Voldemaras sa- 
Washingtono įtaka Amerikos kontinente žymiai padi- vo “duelyje” su Pilsudskiu, Ge- 

: novoje, nėra atsiekęs nė dešim- 
tos dalies to, ką atsiekė Lietu
vos socialdemokratų atstovai 

, Berlino konferencijoje. O bet- 
j gi šv. Juozapo sąjungos orga- 

Penkerius su viršum metus “garbingai” valdęs Ita- nas randa reikalinga tą social- 
liją, fašizmas susilaukė skaudaus ekonominio krizio. demokratų darbą paniekinti, 
Krizis taip aštrus, kad valdžia yra priversta nustatyti P^iant kartu socil,listų 
maisto kainas ir imtis smarkių priemonių kovai su 
“spekuliacija” — panašiai, kaip bado metu sovietų Bu- paprotys, 
sijoje.

TIK DIDELI TURI TEISį? GYVENTI

diplomatiškumą”.
Tai senas musų reakcininkų 

Savo “patriotizmą” 
jie visuomet rodo, tuo, kad sa- 

Bet fašistai nori reguliuot ne tik maisto kainas. Jie vo tautos socialistus jie nieki- 
išleido patvarkymą, kuriuo kiekvienas biznierius yra na’ o ^tų tautų socialistams 
verčiamas gauti leidimą, pirma negu atidaro krautuvė- sa 0 omp imen us‘ 
lę, skutyklą (barbernę) ar kitą kokį biznelį. Valdžios, 
tikslas yra daugumą smulkiųjų biznių visai išnaikinti,'
o kitiems taip apsunkinti gyvenimą, kad jie turėtų neš- Tam pačiam straipsnyje apie 
dintis iš stambių centrų, kur konkurencija aštri, j ma- šiaurės rytų Europos socialistų 
žesnius miestus ir į priemiesčius.

Fašistų valdžia laikosi to nusistatymo, kad tik di- _
deli bizniai yra ekonomiški, ir todėl tik jie turi teisę kymas'laisvą viTniaus gyven- 

gyvuot. 0 smulkieji bizniai tai bereikalingas darbo, lai-tojų balsavimą esąs neišmintin- 
ko ir pinigo eikvojimas.

Tarp smulkiųjų biznierėlių Italijoje buvo daug to
kių, kurie žiurėjo į Mussolini, kaip i savo išganytoją. 
Mat, jisai sutriuškino darbininkų judėjimą, uždraudė 
streikus ir įvedė krašte kapinių ramybę. Biznierėliai 
džiaugėsi, kad dabar‘ tai busią geri laikai bizniui. Kažin 
tečiaus, kaip jie jaučiasi, kuomet II Duče (“vadas”) 
šiandie juos visai meta į ^atvę, palikdamas be duonos 
kąsnio?

kurios

APSISPRENDIMO TEISĖ.

sutiks su teisėtais 
Vyskupų nurodymais.

5. Visos mokyklos,
yra tiesioginėje Vyskupo žinio
je ir prisitaiko prie Švietimo 
Ministerijos programos, diplo
mų įvertinimo 
prilygintos j 
kvklas. •f

XIV

atžvilgiu
Valstybines

bus
mo

konferenciją So. Bostono kle
rikalų organas mėgina įrodyti,

šias benefi- 
valdžia atsi- 
Respublikos

vie-

su
su

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit M r. MAC1KĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

Apžvalga
t. .. ■

IŠVIRKŠČIAS “PATRIO
TIZMAS”.

So. Bostono “Darbininkas” 
mėgsta dažnai pakalbėti apie 
“džentelmeniškumą” ir kitus 
gražius privalumus, bet kai ji
sai Ima “kritikuoti” socialistus, 
tai visa tai esti užmirštama.

Rašydamas apie šiaurės rytų 
Europos socialistų konferenciją, 
jisai, pav. sako:

“Kurkas daugiau (negu 
Lietuvos socialdemokratų at
stovai. “N.” Red.) diplomati
jos parodė lenkų socialistų 
atstovas, Niedzialkovvski. Jis 
tik pasakė, kad viskas bus 
gerai, ‘kai demokratija paims 
viršų Lenkijoje ir Lietuvoje’. 
Tuomet, girdi, viskas busią 
išspręsta ‘tautų apsisprendi
mo principo pagrindu’.”

įdomu butų žinoti, kuriomis išspręstas 
taisyklėmis vadovaujasi So. Vilniaus krašto gyventojų. Bo 
Bostonu laikraštis, girdamas tu, juudu nurodė.

oficialei

lenkų socialistus. Aiškų, kad 
ne logikos taisyklėmis. Jeigu 
logiškai protauti, tai lenkų so
cialistų* atstovas tik bendrais 
žodžiais išreiškė pritarimą 
tiemt; pamatiniems reikalavi
mams, kurie buvo išdėstyti lie
tuvių socialdemokratų, Kairio 
ir Epšteino, deklaracijoje.

Kairys su Epšteinu pasakė 
keletą labai svarbių dalykų, 
kurie prieštarauja
Lenkijos politikai. Viena, juo
du pareiškė, kad Vilniaus klau
simas dar nėra išspręstas. 
Kiekvienas laikraščių skaityto
jas žino, kad šitokiu pat pareiš
kimu Voldemaro vyriausybė 
stengiasi pateisinti visą savo 
“nepralaimėj imą” Genevoj e.

Antra, Lietuvos socialdemo
kratų atstovai Bėdino konfe
rencijoje pasakė, kad Vilnius 
šiandie yra okupacijos sąlygose, 
t. y. kad Lenkija laiko savo 
rankose Vilnių, pasiremdami ne 
teise, bet smurtu.

Trečią
Vilniaus klausimas turės būt 

liuosa valia pačių

juodu pasakė, kad

gas. Jisai rašo:
“Graži chimera, bet prak

tikoje vertės neturi. Prie 
dabartinių apystovų yra tai 
iš Lietuvos social-demokratų 
ne tik tuščias, bet Vilniai 
pavojingas pageidavimas. 
Gerai visiems yra žinoma, 
kad lenkų socialistai visupir- 
ma yra nacionalistai ir tan
kiai net šovinistai o tik pas
kui socialistai. Ar reikia ge
resnio pavyzdžio, ikaip ‘socia
listas’ Pilsudskis (jau kažin 
kiek metų, kaip jisai nebėra 
socialistas “N.” Red.)? Jei 
ateity lenkai socialistai pano
rės pravesti ‘bešališką’ ple
biscitą Vilniuje, galės pasa
kyti savo lietuviškiems 
‘draugams’: Jus patys to no
rėjote!”
Čia “Darb.” kalba, kaij) mie

godamas. Jisai matė, kad Lie
tuvos sacialdemokratų atstovai 
savo pareiškime nurodė, kaipo 
būtiną laisvo gyventojų balsa
vimo apystovą, kad Vilnijoje 
butų panaikinta “okupacinės 
sąlygos”; tečiaus jisai vis tik 
rašo, kad socialdemokratai siū
lą pravesti balsavimą “prie da
bartinių apystovų”!

Ir pagaliau — jeigu šv. Juo
zapo organas atmeta laisvą Vil
niaus krašto gyventojų balsavi
mą, tai kaip jisai mano išsprę
sti Vilniaus klausimą? Karo 
keliu? Per didžiųjų valstybių 
protekciją?...

Jokio sumanymo jisai nepa
duoda, nes turbut jisai ir pats 
nenusimano, kaip tą klausimą

kad Vilniju galima “praktiškai” išrišti.

strapsnis
Lietuvos Dvasiškija įgaliota 

vesti gimimo ir krikšto, jung
tuvių ir mirimo užrašus, turin
čius, einant šio krašto Konsti
tucija, privalomos galios vals
tybės teisme ir viešajame gy
venime. Bažnyčia patiekia Val
stybei einamųjų metų užrašų) 
kopijas ir atatinkamų naujokų 
šaukimo metų sąrašus. Jei šitų 
aktų darbo 
interesantai, 
Valstybė..

XV

neapmoka patys 
tai už jį atlygins

straipsnis

Jungtuvės, atliktos Kanonų 
Kodekso nurodymais, įgyja pi
lietiškai (valstybiškai) privalo
mos galios.

XVI straipsnis
Dvasiškiai, jų turtas ir juri

dinių Bažnyčios asmenų bei 
vienuolynų turtas apdedamas 
mokesčiu lygiai, kaip ir šiaip 
Respublikos piliečiai, bei jų tur
tas ir paprastieji juridiniai as
mens, išskyrus tačiau trobe
sius, pašvęstus maldos tikslui, 
dvasiškių Seminarijas, vienuo
lių (vyrų ir moterų) auklėjimo 
namus, taip pat vyrų ir moterų 
vienuolynus, davusius neturto 
įžadus, turtas bei rentas, kurių 
pelnas skiriamas tikybos reika
lams ir nesudaro asmeninių 
beneficianto pajamų. Vyskupų 
ir parapijų dvasiškuos gyvena
mieji namai ir jų oficialieji 
buklai bus Iždo traktuojami ly
giomis su oficialiaisiais valdi
ninkų butais ir Valstybės įstai
gų b ūkiais.

XVJI straipsnis
Visi dvasiškių ir vienuolių 

juridiniai asmens turi teisės 
bendrosios teisės taisyklėmis į- 
gyti, perleisti, valdyti ir admi
nistruoti, laikantis Kanonų^

tie asmens, kurių veiki- 
yra buvęs priešingas Vals

tybės saugumui.
Prieš skirdama 

ei jas, Bažnyčios 
klaus atatinkamo
Ministerio, kad galėtų būti tik
ra, jog nė viena aukščiau mi
nėtų 1-ame ir 2-ame punkte 
prieštarauja. Jei atsiklaustas 
priŠtarauja. Jei atsiklaustas 
Ministeris per 30 dienų neiškeis 
numatomų priekaištų ketina
mam skirti asmeniui, tai Baž
nyčios valdžia duos paskyrimą.

XIX' strapsnis
Patronato teisė, einanti iš 

Valstybės ar iš pavienių asme
nų, palieka galioje iki naujo 
susitarimo. Paliuosavusion 
vieton statys tinkamą dvasiškj 
patronas 30 dienų metų, va
duodamasis tųijų asmenų sąra
šu, Vyskupo patiektu. Jei 30 
dienų tarpu pristatymo nebū
tų, tai beneficija bus laikoma 
neužimta. Kai dėl parapijinių 
beneficijų, tai Vyskupas, ,prieš 
skirdamas kandidatą, atsiklaus 
atatinkamo Ministerio, kaip rei
kalauja XVIII straipsnis.

XX straipsnis
Jei šiaip dvasiškiai ar

nuoliai butų apskųsti kuriam 
Valstybės teisme už nusikalti
mus, numatytus baudžiamųjų 
Respublikos įstatymų, tai teis
mas tuojau turi pranešti ata
tinkamam Vyskupui apie kiek
vieną tokią bylą ir prireikus 
jam pasiųsti kaltinamąjį aktą 
ir teismo nutarimą su moty
vais. Vyskupas, arba jo atsto
vas, turės teisės, teismo proce
dūrai pasibaigus, susipažinti su 
visa bylos medžiaga. Suimda
ma arba dėdama kalėjiman vir
šum minėtuosius asmenis, civi
linė valdžia elgsis atsižvelgda
ma į jų luomą ir hierarchinį 
laipsnį.

šiaip dvasiškiai ir vienuoliai 
bus kalinami ir atliks uždeda
mą bausmę atskirtose nuo ci
vilinių kalinių patalpose, išsky
rus tuos, kuriems atatinkamo 
Vyskupo bus atimtos dvasiš
kių luomo teisės. Kai butų jiems 
priteistas paprastas areštas, tai 
bausmę atliks vienuolyne arba 
kitame kuriame vienuolių na
me*, tokiai bausmei numatyto
se patalpose.

XXI strapsnis
Vyskupai rūpinsis, kad tikin

tiesiems dvasinis patarnavimas 
butų suteikiamas jų gimtąja 
kalba, einant Bažnyčios taisyk
lėmis.

XXII strapsnis
1. Lietuvos Respublika pft- ; 

pažįsta šiaip Bažnyčios ir 
nuolynų, kaipo juridinių asme
nų, nuosavybės teises į visą ju
damą ir nejudamą turtą, kapi
talą, rentas, ir kitokias teises, 
kurias šie juridiniai asmens da
bar turi Valstybės teritorijoje.

2. Lietuvos Respublika su
tinka, kad viršum minėtosios 
nuosavybes teisės, kurios dar 
nebūtų
knygas ar į kitus tolygius j u- Austrijoj — 26, Dancige 27, 
ridinius dokumentus vardu ju- Australijoj - 31, Vokietijoje— 
ridinių asmenų, juos valdančių 38, Švedijoj —14, Franci jo j -

buklą už Lietuvos Vals- 
sienų, ir atvirkščiai, su- 
atskiro susitarimo daly-

XXVII straipsnis
šitas Konkordatas įgys galios 

ratifikacijos dokumentų pasi
keitimo dieną.

Romoje, tūkstantis devyni 
šimtai dvidešimts septintais 
metais, rugsėjo mėnesio dvide
šimts septintą dieną.

Petras Kardinolas Gasparri

Augustinas Voldemaras.
(a. v.)

Radio išsiplatinimas 
kai kuriuose kraš

tuose

Mes Mokam Cash

S68.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, 111. Prieš City Hali. 
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.

Paskutiniu laiku įvairiuose 
kraštuose sparčiai auga radio 
abonentų skaičius. Kad galima 
butų aiškiau įsivaizduoti radio 

vie" išsiplatinimo tinklas įvairiuose 
kraštuose, aš čia nurodysiu - 
kiek kurioj šaly vienam radio 
aparatui tenka žmonių. Mažiau
sias žmonių skaičius tenka 
kiekvienam radio aparatui Jun
gtinėse Amerikos Valstybėse, 
būtent — tik 17 žmonių. To
liau seka Anglijoj kiekvienam 
radio priimtuvui 21 žmogus; 

įrašytos i hypotekos Danijoj 21, Norvegijoj 25,

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Patogiausias
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ
Pradžioj

Metu Dabar
I -----------
Prenumerata metama $2
Pusei metą $1 ;
Kopija .........................................  20c ’



Pirmadienis, sausio 16, 1928 NAUJIENOS, Chicago, ID.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Keistučio kliubas.

Keistučio kliubas laikė mėne- 
ainj susirinkimų 8 d. sausio 
McKinley parko salėje. Ta die
nų kliubas vienu kartu padidė
jo slaugiau kaip 60 narių ir 
daugiau kaip tukstantimi dole
rių. Mat, j Keistučio kliubą j- 
stojo su visu savo turtu ir 
nariais Lietuvių Vyrų ir' Mo
terų Laisvės Pašai pi nia Kliubas, 
nors prie šio paskutinio kliubo 
kadaise šliejosi kitos draugijos. 
Vienok jam nebuvo lemta Keis
tutį pralenkti. Dalykas toks, 
kad Keistučio kliube spietė
si daugiausia veikiančios spė
kas.

Taigi šiuo laiku Keistutis tu
ri daugiau, kaip 500 narių ir 
per $12,000 kapitalo. Ar ne 
puiku, kad Brighton Parkas 
turi tokių puikia pašai pi nę or
ganizacija? Keistutis vienok 
turi tikslų pasiekti 1,000 narių 
skaitlinę.
1,000 narių skaitlinę.

Valdyba 1928 metams pasi
lieka kuone visa senoji, išė
mus sekamas permainas: St. 
Dambrauskas jau nebebus ka
sos globėjas, bet bus finansų 
raštininkas, o karos gloliėju iš
rinktas gabus kliubietis F. Ja-1 
kavičius. Kliubo pirmininkas j 
dabar yra Aleksandravičius, i 
pirm, padėjėjas—\V. M. Bu
šas, kadaise veikęs dramos sky
riuje. Tiesa, šiuo laiku jis kiek 
aptingęs, bet šiaip kliubo rei
kalais rūpinasi nuoširdžiai. Nu
tarimų raštininkas, A. J ūsas, 

veikė dramos skyriuje. Tai 
žmogus ne tinginys, daug laiko 
pašvenčia kliubo labui. Dam
brauskas yra daug veikęs dra
mos skyriuje. Jis yra jaunas, 
energingas vyras, bet pastaruo
ju laiku nusipirko biznį —Meat 
Market,— prie 32 gatvės ir 
Ashland avė., ir lodei jau lai
kas jam nebeleidžia dirbti dra
mos skyriuje. O jis buvo tin
kamas darbuotojas scenai.

Pirmesniojo susirinkimo pro
tokolas perskaitytas ir priim
tas vienu balsu. Paskiau komi
sijos išdavė raportus. Raportų 
iš prieš-fašistinės tarybos (ge
riau butų pasakius: iš komu
nistinės monkey biznio tary
bos. —V. P.) išdavė M. Kaspa
raitis. Kitų dviejų delegatų ne
sirado. Raportas buvo priim
tas. Tos pačios prieš-fašistinės 
tarybos buvo priduotos blankos 
aukų rinkimui. Bet esant svar
besnių kliubo reikalų, aukų 
reikalas atidėtas kitam susirin
kimui.

Iš dramos skyriaus darbuo
tės raportavo taipgi M.,Kaspa
raitis, kuris pranešė, kad šiam 
skyriuje gerai vyksta, esanti 
išrinkta visa valdyba ir rengia
ma vakarėlis sausio 22 d. drg. 
Ozolo namuosepasilieka ne
užpildyta režisieriaus vieta 
dramos skyriuje.

Išduota spulkos raportai. Jie 
priimti. Ligonių lankytojai pra
nešė, kad ligoniai yra trys. Vie
nas draugų miręs, būtent drg. 
Guntis; buvo išmokėta pomirti
nės jo žmonai $250.

Naujų sumanymų eilėje nu
tarta pradėti mokėti j kitų 
spulka, t. y. ne i tą, j kurių iki 
šrt>l buvo mokama. Ši kita spul- 
ka, rodosi, vadinama Lietuvos 
Brolių Budavojimo spulka. Toje 
spulkojc esama 7015 dolerių.

Prižiūrėjimas kitos spulkos pa
likta valdybai.

Nutarta, kad dramos skyrius 
turi ruoštis surengti kliubo 
“vestuves” suvaidindamas gra
žių, linksmų komedijų. Vieta 
McKinley parko svetainėje, o 
jei ten nebūtų galima, tai Mel- 
dažio svetainėje.

Paaukauta dėdes šerno pa
minklui statyti $25. Dabar vi
so labo Keistučio kliubas paau
kavo tani reikalui $100. •

Beje, drg. F. Jakavičia iš
davė knygų peržiūrėjimo komi
sijos metinį raportų. Viso me
tuose įplaukė kliuban $3,100,- 
83, o išmokėta $1,583.87. Nuo
1926 metų pas kasteriu buvo 
$422,09. šiemet pas kasierių 
randasi $349.05. Lietuvių Au
ditorijos šėrų $1580, Mildos 
šėrų $80, Lietuvių Auditorijos 
aukso bonų $1,000, Lietuvos 
laisvės bonas $200, spulkoje 
padėta $7,015, kliubo ženkleliai 
$251,26, nejudinamas kliubo 
turtas $500. Kliubas pereitais
1927 metais turėjo $1516,96. 
Čia neįskaitytas tas turtas, ku
rį atnešė Lietuvių Laisvės 
Kliubas, įstodamas Keistučio 
kliuban.

Viso narių kliubas turėjo 
163.

Keistučio Kliubas, kaip mato
te, yra turtingas pinigais ir 
skaitlingas nariais. Jis dirba 
naudinga darbų. Taigi stokite 
jin. —M. Kasparaitis, K. K. 
korespondentas.

Mirė Ona Gar Jo
nienė <

Ona Uarjonienė tai žmona 
Kazimiero Gar jono, kuris senai 
dirba “Naujienoms” už dženi- 
torių.

Ona jau senai sirgo, turėjo 
širdies ligų. Jos vyras Kazimie
ras stengėsi visais galimais bu
dais jai pagelbėti — vežė jų į 
ligoninę, bet liga prispaudė la
biau ir Ona mirė sausio 14, 
2:30 vai. ryto, sulaukus 51 me
tų amžiaus.

Buvo gimusi Lietuvoj Kal-

niškių kaime, Kartinos parapi
jos, Kretingos apnkriėio. Ame
rikoj išgyveno 17 metų. Paliko 
vyrų Kazimierų, brolį Vladislo
vų, brolienę. Oną ir brolį Kazi
mierą Argentinoj. O Lietuvoj 
liko sesuo Kazimiera ir švoge- 
ris Vladislovas Ruibavičius.

Pašarvota randasi 3655 So. 
Emerąld avė. Laidotuves įvyks 
utarninke, sausio 17, bus nuly-

dėta į šv. Kazimiero kapines.
Jos vyras Kazimieras su ja 

išgyveno 28 metus ir šeimyną 
turėjo susilaukusi 7 kūdikius, 
J>ct visi jie yra mirę. — r.
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Graboriai

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKA 

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

Atdara dienomis ir vaka
rais.

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

J. F. RAKIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

PRANEŠIMAI
Lietuva Skolinimo ir Namų Sta

tymo draugija laikys metini susi
rinkimą pirmadieny, sausio 16 d., 
parapijos svetainėje, 713 W. 18th 
St., 7:30 vai. vakare. Pribukite lai
ku. —John P. Evvald, sekr.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet aati 
sanžiningas ir nebran
gus,* todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

I^ietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Viętory 1U5 
Baigusi ak u žė
ri Jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pensylva- 
nijos' lig o n b uJ 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose i reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Lietuviai Daktarai
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

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

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory G893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S'o. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Telcphone 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.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 19-12 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.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V alandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464 ’

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukes Avenue 
, Valandos: 12 iki 2 fr 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia ,

A + A 
VERONIKA 

JANKAUSKIENĖ
Po tėvais Sedirnkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sauso 14 dieną, 7 valandą va
kare, 1928 m., sulaukęs apie 
26 metų amžiaus gimusi 
Lietuvoje, Suvalkų rėdybos, 
Seinų apskričio, I.az<lijų mie- 
stelio, gimė sauNio <> «lionaąv 
1902 met., paliko dideliame 
nuliūdime vyrų Petrų ir duk
terį Sofiją 6 metų amžiaus, 
motiną ir tėvą ir 4 seseris,- 
Pranciška Janulis, I^osi žvir
blis, Anielę fx*nckus ir Eleną 
Sedimkaitę. Kūnas pašarvo
tas, randasi 3254 So. Morgan 
Street.

Laidotuves įvyks seredoje, 
sausio 18 dieną,'Mk,val. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Veronikos Jan
kauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki- 
ma.

Nuliūdę liekame
Vyras, Duktė, Tėvai, 
Seserys ir Švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard 4139. /

- -

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio (January) 22 dieną, 1928 m. 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted 
St., 1 valandą po pietų ant 8 lubų. 
Jūsų atsilankymas būtinai reikalin
gas dėl aptarimo, teipgi bus penki 
direktoriai renkami sekančiam ter
minui.

Kviečia
Kapinių Valdyba.

Jaunosios Birutės dainų ir lietuvių 
kalbos pamokos jvyks pirmadieny j, 
sausio 16, 6 vai. vakare, Mark White 
Sųuare. Bukite visi. Valdyba.

A A

SKOLESTIKA • MANKIENfi
Mirė sausio 15, 1928, 5:15 

vai. ryto, 55 metų amžiaus, 
gimus Tauragės apskr., Erž
vilko parapijoj, Rimšių kai
mo. Amerikoj išgyveno 25 
metus. Paliko vyrą Antaną, 
2 dukteris: Marijoną ir Oną, 
2 žentu Kazim. Juodį ir Izi
dorių Sanduką ir gimines. O 
Lietuvoj brolį Juozą ir 2 se
seris: Agniešką ir Prancišką. 
Kūnas pašarvotas, 1712 N. 
Marshfied Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 18 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų j tautiškas ka
pines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiajai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Liekame nuliūdę,
Vyras, Dukterys, Žentai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonus 
Yards 1741.

Phone Beulovard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St.Chicago.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj aa
2314 W 23rd PI. 

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

Viršui Unlversal
State Bank .^. 

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

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

Tel. Kenww>d 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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 6353

Akių Gydytojai

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Telephone 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. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 3200

Advokatai

JONAS A. BASTIS

H

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 9 dieną, 1928 m., 
sulaukęs apie 47 metų amžiaus. Pagyveno Amerikoj apie 
26 metus. Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskričio, Kalnujų 
parapijos, Šimkaičių valsčiaus, kaimas širbentų. Paliko 
dideliame nubudime brolį Franciškų ir brolienę ir sęserį 
Pranciškų ir švogerį Raškius. Taipgi paliko 2 pusbrolius 
Joną h- Antaną Basčius Amerikoje. Lietuvoje paliko yenus 
tėvelius ir 2 brolius Juozapą ir Kazimierą ir seserį Anelę.

Kūnas pašarvotas randasi 3227 Emerald Avė. Laido
tuvės įvyks utarninke, sausio 17 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų j Jv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Basčio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Brolis, brolienė, sesuo, švogeris, pusbrolis ir visi gimines

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis Tel. 
Boulevard 4139.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSHi O. D.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVesteri* Avė.
Ofiso Valandos: 0:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.

CHICAGO

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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, III

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1316

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.

Phone Boulevard 7589

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

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street

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.

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METĮĮ PATYRIM?
Pritaikyme akiąių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, O.D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akiniu

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

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

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

Phone Caivil 0523

Tel. Boulevard 2160
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

' Dfi. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9iki 12,1 iki 8 dieną ir 6:30 iki 9:30 ▼. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. ()3rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį
1................... .

Įvairus Gydytojai

' DR.HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

.Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 

| sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietuisus.

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

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

“ Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraklai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. 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 3395

< A4.0LIS
ADVOKATAS

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

i s
8241 South Halsted SL

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

Pėtnyčios.
Lietuviai Daktarai__

Phone Canal 6222 \ į
DR. S. BIEŽIS )
Gydytojas ir Chirurgas

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

• Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois. •
Specialistas džiovos

2201 West 22nd Street , Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą
(Cor. Leavitt St.) | OFISO VALANDOS:

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
Rezidencija 6640 S. Maplcwood Avė. vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.

Tel. Republic 7868 vakaro, Nedėl. nuo 1Q iki 12 v. dieną.
CHICAGO, ILL. Phoną Midway 288G

James M. Burke
Res. Tel. Ste\vart 1713 
GEORGE M. CHANE 

Res. 'lel. Saginaw 9528 

Burke ir Grane
Advokatai

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

Room 10U2
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Specialis planas

Furnished Rooms
turi

Automobiles
Šerno koncertas

RUBIN BROS

su ben

Radio

kas nuo 25 ik

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St,
Chicago, III

kas

Bridgeport Painting
pne

elektrinių

demonstratorių ir

13 So. Kedzie Avė, 
Phone Kedzie 6810

i lotą, biznj 
'ei. Lafaytte

$4.00
$4.00
$8.00

Business Serves
Biznio Patarnavimas

Patentai, 
wrights. 
reikalais 
pilnu 
Greitas

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimai

Malevojam ir po 
kom malevi

člai. m 
garažus
pevon, 
kitus 
na».
Kogers Park

askolas ant 
!*ro Morgečio

Chicagos 
privalo 

— atsi-

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė. Musical Instruments 

Muzikos Instrumentai

Educational
Mokyklos

Turiu du bizniu, galit pa 
. Su namų arba be namo. 
joe‘ YANUŠAUSKIS 
3318 So. Halsted St.

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

W. H. KELPS AND CO 
2419 W. 69 St.

Tel. Hemlock 8099

ertai sy- 
ir daugiau arba išmokėjimais

1 Cottage Grove Avė,

UHai- 
popierą, stiklus ir t. t

MAINYSIU savo bungalow arba 2 
ar 3 flatų namą į fanu 
ar kitą, 2031 W. 35 St. 1 
0909.

18-tos GATVĖS BARGENAS, Par
davimui 3 augštų mūrinis namas, iš 
viso 22 kambariai. Naujos mados 
įrengimai randasi. 565 W. 18 St. Sa
vininkas 2839 Princeton Avė. 1 aug- 
štas.

rūbams užraktų 3000 
dideli A. C. motorai,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

RENDON ofisas, gražiausioj lie
tuvių kolonijoj, 2419 .W. Marųette

$200 upright pianai už $45. Taip 
gi fonografai, 6,136 Halsted St.

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

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

RĖKIA 2 jaunų moterų dirbti prie 
plovimo butelių mašina, vakarais. 
Atsišaukit Ziff Bros. 1026 W. 22 St

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

RENDON krautuvės vieta, tinkan 
ti barberiui, 4 kambariai pagyveni
mui. 88 W. 147 St. W. Harvey, III

Help Wanted-—Mfcle 
Darbininkų Keikia

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

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

Registered Patent Attorney, 
2800 W. Chicago Avė. 

Dept. 7 
Chicago, III. #

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

pardavimo, i. 
nį ir teikiamė 
Darbas prie Lietuvių 
zuotos ir išgarsintos firmos.

Kreipkitės pas
K. J. MACKE A CO 

2436 W. 59th St.

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

Phone Victory 7261
J. S. RAMANČIČNIS, Sav,

Mr JAMES VERR 
Room 328 

29 S. La Saite St.

kas apie jį žino praneškite, 
dėkingas.

JOHN NEBEREZA, 
1511 So. 49th Ct., 

Cicero, III.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau
site teisingą patarimą ir patarnavi
mą.

Justin Mackiewich
2342 So. Jjeavitt St.

Tel. Canal 1678

Šventėms 
KUOMET JUMS REI 

KIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas:

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi
pirkti sau siuvamos mašinoj Turime 
pilną pasirinkimą Singer siuvamų 
mašim

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklį i * 
Čiumi ir roleliais už $65 

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

25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME j'US ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GERA MOKE
STIS TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELD1NG W0RKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

U5S geriausį pasiūlymą paimsite 2 
flatų murin namą, arba mainysiu j 
mažesnį.

3643 N. Troy, Irving 36312-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

SALESMENŲ. — Reikia lietuvių 
Amerikoj gimusių saląsmenų dėl at
stovavimo didelės Chicagos organiza
cijos. Mes suteiksime jums tiesiogi
nį biznį kuris yra gaunamas iš gar
sinimų NAUJIENOSE ir kitų šalti
nių. Vyrams, kurie moąsta dirbti, 
pasisekimas ir puiki ateitis užtikrin
ta.

Atsišaukit po 2 vai. po pietų. 
AVIATION SERVICE AND 

TRANSPORT 
203 N. Wubash Avenue.

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

CASH UŽ KABUS
Turim pirkti 100 karų tuojau. 

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

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

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tol. Armitage 1199.

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinis pečius, $6, pastatomos liam- 
§os, $15 ir daugiau. Schwartz Bros, 

torage, 640 E. 61 st St.

PARDAVIMUI bučernė, augančioj 
lietuvių kolonijoj, dabar daromas 
geras biznis, pigi renda, turiu par
duoti tuojau. 5382 Wentworth Avė., 
Boulevard 3644.

RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tu- 
bu radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 j 
savaitę., Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

RENDON kambariai dviem vaiki
nams ar merginoms ar vedusiai po
rai. Galim pagaminti valęj, indai 
duodami. Netoli ežero, daili vieta. 
Nauja lietuviška kolionija. Naujau
sios mados įrengimai.

2958 9. Michigan Avė.
Tel. Calumet 3982

Ix)\ve Avė., lotas
3 po du aukštu mediniai 

akmens pamatu, 2—5 kam- 
pečiais šildomi, elekt- 
Vienas morgičius už

kriaučių šapoje,
Marąuette Road, 
avė., susitiko du

Mtge. Co.
134 N. I>a Šalie St. 

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

Koncertas rengiama 
sausio

PARDAVIMUI grosernė notions. 
Brighton Parke, senas biznis, ketun 
dideli kambariai dėl pagyvenimo, 
vandeniu apšildomi. Atsišaukit tuo- 
jaus. Parduosiu pigiai. 4458 South 
Fairfield Avė.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

myn 
dovauja p. čerienė. 
bejonės, muzikaliu 
kalbamasai koncertas 
success”. Dabar tik 
pažangioji visuomenė 
atlikti savo priedermę 
lankyti kuo skaitlinkiausiai. Iš 
to ji turės dvasinės naudos sau 
ir kartu parems šernui pamin
klo pastatymo reikalą.

— šerną Gerbiantis.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82G Central 6260

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

LABAI GEBA PROGA 
Netoli 61 St 

50X234 
namai, 
barių fialai 
ros šviesa. _
$6,000 penkeriems metams. Reikia 
$3000 cash, kitus lengvais išmokė
jimais, kaina $15,000. 

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

1705 S. State St.
Drexel 1800.

Tokiems vyrkms mes 
pasiūlome tikrai pui
kią vietą, kad jie pasi
imtų miisų lietuvių 
biznj. Uždarbis iš sy
kio bus geras, o kaip 
išmoks musų bižnio, 
tai įplaukos da la
biau pasididins. Kope- 
racija didžiausios Chi
cagos organizacijos 
yra užtikrinta TIN
KAMIEMS VYRAMS.

VYRŲ RĖKIA kaip barberių. Mes 
galime jus išmokinti gerai apsimo
kančio biznio j keletą mėnesių ir 
gauti jums gerai apmokamą darbą. 
Čia baigę gerai uždirba ir paskiau 
savo biznį įsitaiso 
išmokėjimu už mokslą, klc-sos dieno 
mis ir vakarais. Reikalaukit katalo 
go ir informacijų dykai. Moler Col 
lėgo, 512 N. Stale St. Chicago.

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar
bo. Didelis reikalavimas vyrų į ga
ražus. Nuolat darbas per metus. Po 
3 savaičių pasimokinimo galit už
dirbti gerą alęą. Klesos dienomis ir 
vakarais. Chicago Auto Service 
Bureau, 309 S. La Šalie St. Room 101

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

Miscellaneous 
įvairus

REIKIA 
SMAGIŲ VYRŲ 
Vyrai, kurie turi pasi
tikėjimą į Chiiagos 
ateities augimą, kurie 
tiki, kad Chicagos žmo
nės gali ir uždirbs pi
nigų investuodami į 
real estate. Tokie vy
rai gali peturėti paty
rimo jyiusįU l&znyje, 
bet jie turi turėti op
timistišką ateitį, turi 
būt energingi ir su įsi
tikinimu, kad turės pa
sisekimą. '•

REIKALINGI flatai Ist fl. visa 
apačia, front flatas 6 kambarių ir 
užpakalinis 4 kambarių, tilri būti te
lefonas ir vanos. Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. Box 1022.

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

Plumbingas, namų apšildymo ir 
elektros reikmenys

2 U 8-20-22, So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Ijavvndale 2454

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

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

8 FLATŲ namas, 5-6 kambarių, 
garu šildomas, 2/-2 bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 į 
mėnesi, 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. mėnesį, rendų $125 į 
mėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.

Tel Lafayette 8705—8710
Chicago

4 GASOLINO pumpos beveik nau
jos, $150 kiekviena, 350 galionų 
baltos arba žalios malevos, $1.40 ir 
$1.50 gal. 300 rolelių stogų dengi
mui maleriolo, raudono arba žalio, 
vinys ir cementas, $2 roleliui, 50 
skrynučių vinių,* 16 ir 20 py, $2.50 
skrynutei, 1 lot virvių, % iki 1 co
lio, 1 lot dratų, 1 lot švir.škinčms 
dūdų, 30 knygvedžiams deskų po 
$6 kiekviena 
C klampkų,
2 International laiką rekorduojanti 
laikrodžiai. 1600 svarų heli dratų, 
16 iki 22 galige, 18c. svarui. 3 tonai 
metalinių shop pans, visokių didžių, 
20c. kiekviena. 2553 W. Madison st. 
Seeley 6065.

AR jums reikia pinigų? Frivoliš
kas žmogus turi pinigų InVestuoti į 
real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Ųlark, rm. 607 
Dearbom 4020.

LSS. 4 kuopos susi
rinkimas

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
4-tos kuopos susirinkimas j- 
vyks antradienyje, sausio 17 d. 
Vieta: Kaymond Chapel. Susi
rinkimas prasidės 8 vai. vaka
re. Bukite visi kuopos nariai 
laiku. — V. P.

Jei jus esate teisingas, 
darbštus, ambitingas 
ir turite mažiausiai 
25 metus amžiaus, ir 
turi būti 2 metus gy
venęs Chicagoje. At
sišaukit šiandie. Ofisas 
atdaras iki 8 vai. va
karo.

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

jums nuteisime
10% pigiau

EHIEZE PAIU.OH SĖT ...
MOHAIB PARLOR SĖT 
WALNUT BEDROOM SĖT 
WALNUT DIN. RM SĖT

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
2106 So. Halsted St„ Chicago, III,

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
J visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

PARDAVIMUI geras biznis, kas 
supranta tą biznį, gali padaryti pi 
nigų. 
parlor. 
atrinkti

Kreipkitės

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

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

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen. Parduosiu labai pigiai už $500, 
5138 So. Halsted St. Tel. Yards 1668.

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų 

Mes turime labai gera progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujanČius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai 
gerai kalbėti lietuviškai, kad 
karnai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir petingi 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.

šerno Fondo Komitetas deda 
visas pastangas, kad sausio 25 
d. Lietuvių Auditorijoj rengia
mas koncertas butų toks, kokį 
Chicagos lietuviai senai jau 
beturėjo. Be vietinių lietuviu 
įžymiųjų dainininkų, pianistų 
ir smuikininkų yra dar gauta 
Ukrainiečių choras, kuris savo 
stebėtinomis dainomis žavi chi- 
eagiečius pačiuose didžiuliuose 
Balaban and Katz teatruose— 
Chicago, t’ivoli, Ainbasador ir 
kituose. Nežinau, ar lietuviam 
kada nors teko girdėti Ukrai
niečių C.horą dainuojant, bet 
sausio 25 d. Lietuvių Auditori
joj jiems bus reta proga išgir
sti “gyvuosius vargonus.“ Taip
jau dainuos dar viena ukrainie
tė operos artistė, kurios vardą 
Komitetas vėliaus paskelbs.

Buvo dedamos pastangos gau
ti ir musų mylimą Birutę, bet 
ji atsisakė dalyvauti. Todėl Bi
rutės vietoj dainuos Northsi- 
dės jau spėjęs atsižymėti Pir-

Mišrus choras, kuriam va- 
Taigi be a- 

žvilgsniu
809 W. 35th St, Chicago 

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- 
tamvimas — Construction paskolos. TURIU parduoti savo gražų ir be

veik naują grojiklį pianą už $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
į mėnesį. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

REAL ESTATE PARDAVĖJAI
Turime vieta dėl Real Estate par

davėjo, kuris turi nuosavą automo
bilių. Mokame 80% komiso nuo 

gęlbstime jiadaryti biz- 
"5 garsinimus veltui, 

gerai organi-

7 KAMBARIU modinS cottagr riai apačioj ir 4 virAuJ 
fialų*. Ūktai 555.200 
inčneHiniaiH iftinokAjimniH 
Avc. EVERGREEN .........
VVesterii Avė., Tel. __  .
Mm ant jURų loto be (mokėjimo bile koki 
bunffalow arba 2 flatų namą.

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

$2500 CASH 
kitus lengvais išmokėjimais nupirk 
site modemišką mūrinį namą, 
čiais šildomą, 2-6 apt. ir 2-4 
rendų $1890 į metus, randasi 
89 St. ir Indiana Avė. Matykit 

H. J. COLEMAN AND CO 
129 E. Pershing Road 

Tel. Boulevard 7769.

Komp. S. Šimkus, matyda
mas reikalą, apsiėmė pamo
kinti muzikos teorijos ir gaidų. 
Pamokos įvyksta kas pirma
dienio vakarų, <S vai., Raymond 
Chapel salėje, <81G \\’. 31 St. 
Pamokas gali lankyti tie, kurie 
nepriklauso Birulei, nes p-nas 
Šimkus pamokas suteikia vi
siems veltui. Pasinaudokite pro
ga ir atsilankykite ši vakarą i 
apmokąs. — žinąs.

Bridgeportas 
“Debatai“

Reporteris gavo pranešimą, 
kad antradienyje, sausio 17 d., 
Mildos -svetainėje busiantys 
“debatai“ temoje: Ar yra gali
ma Rusų komunistų valdžiai į- 
vyknyti komunistinę tvarką 
Rusijoje? >

bebatuosiąs J. Orakulas, įro- 
rinėdamas, kad galima, jei bus 
pavartoti jo “išradimai,“ ku
riuos jis išdėstęs savo knygoje 
“Teisių teisės.“

Gi R. Šidiškis įrodinėsiąs, 
kad negalima.

Jei šitie “debatai“ įvyks, ga
lima tikėtis pusėtinai fonių. 
Gaila tik, kad nedebatuos An
driulis su Žalpių, nes jiems de- 
l>atuoti su Orakulu laibai pri
tiktų. — Reporteris,

Radio
PRADĖKIT NAUJUS METUS

Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų vertę už viską ką 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
iums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

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

STERLING SHOP RADIO 
4823 IJncoln av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 8800 «

FLATŲ. 6-5 kambarių, miegojimui nor-
KurAtu vandeniu Aildoinaa. 2 karų 

lotaH 33x126. ArteMan, Netoli 
kaina $13.000. Tiktai bluki jniokdti, 

lonavaiR iAinok^jiniaia. Puikua barge- 
H. EVANS. 7100 N. W<*twn Avc. 

787.

Lietuvių Atydon
Tik $15 įmokėti 

Dirbtuvės Aptuštinimas 
Dynatrope Visi Elektriniai 

Radio Setai
Dcmonstoratriai ir vertelgų Kam

peliai labai pigiomis kainomis. At
važiuokit tiesiai į dirbtuvę,

4403 S. La Šalie''•St.
. Phone Boulevard 265.

Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co. 
Išdirbinėtojai origin 

Radio

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
drutus, motorus, taisom elektros 

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

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

$300
$250
$200
$150
$75 9X12 WILTON BUG ....... $21
$60 COXWELL CHAIB ........... $11
Daugelis kitų bargenų bus išpar 

duota tuojau 
Available Storage 

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vai. NedC 

liomis iki 6 vakaro.

MARQUTTĘ MANOR
2-5 kambarių naujas mūrinis na

mas, karštu -vandeniu šildomas, pla
tus lotas viskas moderniška geras 
pirkinis kaina $12,500.

2-6 kambarius mūrinis namas, 
gražioj apielinkėj, arti parko, arti 
mokyklos ir stritkarių, kaina, $13,- 
100, įmokėti $3,000.

Tie namai turi būt parduoti greit. 
Jei norit gero bargeno, tas yra tik
ras pirkinis. Kas pirmesnis, tas lai
mės.

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę
Organizojaine naują instrumentij 

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

Mumford Musie
Staidios,

Sis skelbimas yra vertas pinigų 
dol jusų. Atsineškit jį su savim ir 
mes

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Vaizboženkliai, Copy- 

Rašyk šiandie. Patentų 
kreipkitės prie manęs su 

užsitikėjimtL Teisingas ir 
patarnavimas.

Marąuette Park
Skol>eckio 

kuri randasi 
arti Wcstem 
švogeriai.

Kaip geri švogeriai, jie užsi
degė cigaretus. Tai, žinoma, 
buvo O. K. Bet vienas jų nume
tė į popierų dėžę degantį deg
tuką. Popiera užsidegė. Kaip 
matai, liepsna pašoko, pasiekė 
rankšluostį ir jau taikėsi ploš- 
čių pasiekti.

Bet buvusieji krautuvėje pa
stebėjo ugnį laiku ir užgesino.

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

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

PARSIDUODA daržovių ir rūky
tos mėsos krautuvė, puiki proga dėl 
bedarbio pastoti į biznj su mažu pi
nigu $500, $250 {nešt, o kitus 
mėnuo po 35 dolerius.

64151 So. Kostner Avė.
Vavarais nuo 6 vai.

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk į dieną išvažiavimai
9 ryto ir 8 vakare

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

DE LUXE MOTOR STAGES 
T So. Jefferson

Tel. Dearbom 0681

MERGINOS — išmokit beauti cul- 
ture. įeikit į gerai apmokamą biznj. 
“MOLLER” gali jus išmokinti leng
vai j keletą mėnesiu ir pagelbėti 
gauti gerą darbą, čia baigusios gau
na gerus darbus, kitos atidaro savo 
biznj. Specialis už mokslą išmokėji
mu planas. Klesos dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit, gaukit informasi- 
jas dykai. Moler College, 512 N. 
State St. Chicago.

PAJIEŠKAU savo moters dėdės 
Frank Seimas. Girdėjau kad 20 me
tų atgal dirbo už sarga Paterson, 
N. J. Yra labai svarbus reikalas, 

busiu

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

Boulevard 1036

_______ kamba- 
.. Kalima padaryti 2 
mokkfiti $760, kitu. 

7310 S. Oakley 
KEALTY CO. 9201 So. 
Beverly 7330. Paataty- 

■ :____ ::______________ i
Ilatų namą.

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

4-5-6-7-8 tubij radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

Auto Travel 
AiitomobUiąis KellonS 

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai į 

............. DETROIT .............  
............. ST. LOUIS .............  

Checker Coach IJnes, Ine.
Planters Hotel

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Re a tau rantų, Ken- 
džių, Belcernių, Mu- 
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street
Real Estate For Sale

______Namai-žemS _____
PASTATYSIM PAGAL JUSŲ 

NORA
Dabar yra laikas išsirinkti vietą. 
Oak Lawn, 4 kambarių namas, visi 
parankumai, $2,800, cash $400, kitus 
$35 į menesį. Naujas 2 flatų mū
rinis, garažas, $13,000, kampinis lo
tas $2,000 cash, kitus $125 į mėne
sį, 2 lotai, $350 cash. H. C. Phillips.

Tel. Oak Lawn 18.

Miscellaneous for Sale 
________ Ivairue-Paedaviniai_______

MOTERYS!
Štai Jums giios nėriniams ir siu

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

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

Chicago, III.

Financial
Finanaai-Paakoloa_____

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

Telephone Victory 0562
Daro

1-mo ir
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-Itaisai_______ _
Pastatomos Įtampos, $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 Firefropf Storage Co., 
5929-31 S. State St.

Sewing Machine
_' r _ _ SĮuvamos Mašinos________

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


