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Lietuvos taikos sąly
gas Lenkai atmeta

Čilės spauda smerkia J. V. 
intervenciją Nikaraguoj

Ir Francuzų komunistai prade 
jo tarp savęs niautis

Lenkija protestuojaPrieš Maskvos pro
pagandą Amerikojeprieš Lietuvos taikos

Voldemaras atidedąs derybas 
iki po referendumo konferen
cijos keitimo klausimu.

VARŠAVA, sausio 16.— Len
kijos valdžia gavo iš Lietuvos 
atsakymą į savo notą taikos de
ryboms pradėti.

Atsakyme, Lietuvos valdžia 
stato tokias taikos sąlygas, kū
nas Lenkijos valdžia laiko vi
sai nepriimtinomis, ir dėl to pa
siuntė Kaunui aštrų protestą.

Augstinas Voldemaras, Lie
tuvos diktatorius, taikos konfe
renciją nori atidėti iki įvyks 
Lietuvoje referendumas krašto 
konstitucijos pakeitimo klausi
mu, kadangi konstitucijos pa
keitime yra punktas, deklaruo
jąs, jogei Vilnius yra Lietuvos 
sostinė. Jei visuotinu balsavimu 
konstitucijos pakeitimas bus 
priimtas, kas veikiausia įvyks, 
tada Voldemaras pasakys Len
kijai, kad jis nieko daugiau ne
galįs daryti, kaip pildyti tautos 
valią — tęsti toliau kovą - dėl 
Vilniaus atgavimo.

Be to, Voldemaras atsisako 
leisti prekybos tranzitą arba 
pereiti demarkacijos liniją ne
toli nuo Vilniaus.

Lietuviai ardo Vilniaus 
geležinkelio liniją

RYGA, sausio 16. — Lenkai 
įtūžę dėl pranešimų iš Kauno, 
kad darbininkai ardą geležin
kelio liniją, kuri kadaise jungė 
Kauną su Vilniumi.

Lietuvos susisiekimo ministe- 
' rija praneša, kad to geležinke
lio medžiaga esanti reikalinga 
tiesiamai geležinkelio linijai iš 
Šiaulių į Klaipėdą.

Jeigu Lenkijai pavyks pri
versti Lietuvą atidaryti tiesio
ginį susisiekimą, tai vieninte
lis susisiekimo būdas tarp Kau
no ir Vilniaus galės būti tik 
automobiliais.

Trys vaikų skautai pri
gėrė ledui jlužus

NEW YORKAS, sausio 16.— 
Ežere ties Creedmore, Long 
Island, ledui įlužus, prigėrė trys 
vaikų skautai, visi dvylikos me
tų amžiaus. Visi trys buvo iš
ėję čiužinėti. Jų kūnai buvo su
rasti tik po kelių valandų ieš
kojimo.

Du Argentinos aviato
riai užsimušė

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 16. — Jų aeroplanui nu
kritus žemėn, užsimušė du La- 
tecoere aeroplanų kompanijos 
lakūnai, pilotas ir mechanikas. 
Nelaimė atsitiko netoli nuo So 
lis, Maldonado departamente.

NEW YORKAS, sausio 16.— 
Einąs National Civic Federaci
jos pirmininko |>areigas Ma- 
tthew WolJ, kuris yra taipjau 
Amerikos Darbo Federacijos 
egzekutyvo narys, pasiuntė 
American-Russian Chamber of 
Commerce direktoriatui laišką, 
prašydamas, kad ta organizaci
ja reikalautų, idant sovietų 
valdžia paliautų savo propagan
dą, kifrią ji dabar vedanti 
Jungtinėse Valstybėse.

Savo laiške Woll ragina ame- 
rikiečių-rusų prekybos rumus 
nenutraukti prekybos su sovie- 
tų valdžia, bet tik pavartoti sa
vo galingą įtaką ir priversti 
Maskvą paliauti savo klastin
gos propagandos kampaniją.

Čilė puola Jungtinių 
Valstybių politiką

Ginkluota intervencija Nikara
gvoj esą pasipiktinę visi Im
tinų Amerikos kraštai

SANTJAGO, Čilė, sausio 16. 
— Čilės vyriausybės laikraštis 
La Nacion pastaruoju laiku 
ėmė vis aštriau pulti Jungtines 
Valstybes dėl jų politikos su 
pietų kaimynais.

Sausio 12 dieną I^i Nacion 
įdėjo vedamą j „ atkreiptą prieš 
Jungtinių Valstybių ginkluotą 
intervenciją Nikaraguoje. Ve
damajame La Nacion pareiš
kia, kad Jungtinių Valstybių 
intervenciją smerkianti ne vien 
Čilės respublika, dėl ginkluoto 
jų įsimaišymo j Nikaraguą pa
sipiktinimo audra kilus, visuo
se Latinų Amerikos kraštuose.

“šiaurės Amerika nesupran
ta,” sako laikraštis, “ar bent 
dedasi nesuprantanti, ką tas 
jos prestižui reiškia, lygiai kaip 
ji negalėjo suprasti, ką reiškė 
Taknos-Arikos plebiscitas. Jei 
Jungtines Valstybės nepasiun
tė ginkluotų jėgų į Čilę, tai vei
kiausiai tik dėl to, kad nujau
tė, jogei Čilė nekaip pasitiks 
jųjų laivyno matrosus.”

Neboja J. V. protesto
Nežiūrint, kad dėl šitokių 

La Nacion puolimų Jungtinių 
Valstybių ambasadorius Collier 
padarė vyriausybei protestą, 
tas pats laikraštis dabar vėl 
įdėjo vedamąjį, kuriame dar 
aštriau atakuojama imperialis
tinė Jungtinių Valstybių poli
tika Pietų Amerikoje. Laikraš
tis sako, kad Junytinęs Vals
tybės nupirkusios Nikaraguos 
vadų sąžinę, o generolą Sendi
no, sukilėlių vadą, laikraštis 
vadina didvyriu.

Kadangi Čilės respublikos 
prezidentas, užsienio reikalų 
ministeris ir vidaus reikalų mi- 
nisteris dabar yrą Valparaise, 
Jungt. Valstybių ambasadorius 
Collier išvyko ten, matyt, pro
testuoti dėl La Nacion atakų.

Didžioji gatvė Panamos respublikos, centralinėj Amerikoj, sostinėj Panama.

Suirimas Francijos|šalina kuni
-komunistųpartijoje susispoiti os
Dabartinės Stalino diktatūros 

Rusijoj šalininkai susiniovė 
su Trockio opozicijos rėmė
jais

PARYŽIUS, sausio 16. —Su
skilimas Rusų komunistų par
tijos eilėse padarė suirutę ir 
Francijos komunistų partijoje. 
Kelios dešimtys “tikrųjų komu
nistų” išmesta iš cen tralinio 
komiteto ir iš įvairių mažesnių 
oficiaHnių vietų komunistų pnr-

“Kapitonas Trcint” ir Suzan- 
ne Girault, du didžiausi francu
zų komunistų brigados žibintai, 
pirmiau veikusieji pagal tiesio
ginius Lenino ir Trockio įsa
kymus, dabar jau ne tik nebe
gaus algos iš partijos, bet jiems 
užginta dagi lankyti komunis- 
tų mitingai dėl to, kad jie *r| pįttsburgh. Katastrofoje septy 
toliau remia Trockio-Rak ovs- ni žm()ngs prigėrė.

kio fakciją.
Francuzų komunistai plana

vo netrukus surengti milžiniš
kas demonstracijas protestui 
prieš valdžią dėl penkių komu
nistų parlamento narių areštavi
mo, bet šita suirute partijos 
viduj viską sutrukdė ir iš pla
nuotų protesto demonstracijų 
veikiausia nieko nebeišeis.

Trys aviatoriai žuvo ke
lionėj per vandenį

WELLINGTON, Naujoji Ze
landija, sausio 16. — Trys la
kūnai, kap. Hood, Įeit. Mon- 
crieff ir kap. Knight, kurie 
praeitos savaitės antradienį iš
skrido iš Sydney miesto, Aust
ralijoje, į Naująją Zelandiją, 
žuvo vandenyne. Visi karo ir 
prekybinių laivų ieškojimai spė
jamu jų kelionės ruožu nedavė 
jokių vaisių, ir ieškojimas ta
po paliautas.

QRH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Daugumoj apsiniaukę; kar
tais gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 28’ ir 86° F. :

Šiandie saulė teką 7:15, lei
džiasi 4:45. Mėnuo teka 2:33 
ryto

(Atlantic and Pači tie Photo]

Kardinolas Hlond užgina kuni
gams statyti savo kandidatū
ras į seimą

VARŠAVA, sausio 16. — 
Lenkų kardinolas Hlondas Ro
moje atsiuntė telegrafu gene
raliniam G n iezno-Poznanės ar- 
kidiocezijos vikarui instrukci
jas, kuriomis savo arkidiocezi- 
jos kunigams užgina kandida
tuoti į Lenkijos seimą atei
nančiais rinkimais.

Septyni žmonės žuvo 
laivams susidūrus
NEW -ORLEANS, 1^., sau

sio 16. — Ties Norco, dėl tirš
tos miglos, vakar Mississippi 
upėj susidūrė vietos motorinis 
laivas su garlaiviu City of

Kaltina trockininkus 
dėl kurstymo dar

bininkų streikų
RYGA, sausio 16. — Trockio 

ir kitų opozicijos narių ištrė
mimo priežastį laikraštis Mas
kvos Darbininkas aiškina tuo, 
kad politinė' policija (“čeką”) 
susekus opozicininkus planuo
jant iššaukti 
ką Maskvos 
fabrikuose.

Tų fabrikų 
labai nepatenkinti, kad jiems 
nebuvusios sumokėtos algos už 
gruodžio mėnesį, ir Trockis su 
Zinovjevu ir kitais bandę tokį 
darbininkų ūpą išnaudoti de
monstracijai prieš Stalino dik
tatūrą.

darbininkų strei-
rajono tekstilės

darbininkai buvę

Turkai atsisako priimti 
užsakytus submarinus

“T----------
H A AG A, sausio 16. — Tur

kijos valdžia atsisakė priimti 
du naujus submarinus, kuriuos 
ji buvo užsakius vienoje olan
dų kompanijoje Rotterdame. 
Turkų vyriausybė sako, kad ji 
susekus, jogėi submarinų kom
panija už kontraktą davus 
aukštiems turkų valdininkams 
kyšių.

Tėvas ir dvi dukterys 
žuvo ugny

GRANO VIEW, Tenn., sau- 
šio 16. Trys asmens, G. Ru- 
ssell ir dvi jo dukterys, Žuvo 
ugny, kuri praeitą naktį čia 
sunaikino jų namus.

<*<•>

J. Valstybių inter
vencija Nikaraguoj

Planuoja išžudyti visus gene
rolo Sandiibo vadovaujamus 
Nikaraguos sukilėlius

MANAGUA, Nikaragua, sau
sio 16. - Maj. gen. Lejeune, 
kurs kreiseriu Trenton vakar 
atplaukė į Korintą, laivyno ae
roplanu iš ten atskrido į Ma- 
naguą. Brig. gen. Feland, atvy
kęs specialiu traukiniu, perė
mė iš pulk. Gullcko visą vado
vybę Jungtinių Valstybių jė
goms Nikaraguoj, o pulk. Gul- 
ick veikiausiai išvyks į Ocota- 
lą vadovauti ekspedicinei ar
mijai.

Jungtinių Valstybių laivyno 
jėgos Nikaraguoj dabar suside
da iš 2,000 vyrų, šiandie lau
kiama dar atplaukiant trans
porto su 500 daugiau kareivių.

Dabartinis Jlngtinių Valsty
bių laivyno vyriausybės planas 
yra okupuoti visus miestus 
miestelius ir kaimus šiaurinė
je Nikaraguoj ir išvyti, išžu
dyti arba išgaudyti visus ge
nerolo Sandino vadovaujamus 
sukilėlius.

Manoma, betgi, kad gen. San
dino vengs atvirų mūšių ir ban
dys pabėgti į Hiondurasą, iš 
kur veikiausiai jis darys kar
tas nuo karto įsiveržimų į Ni
karaguą.

Korinto uoste dabar stovi 
penki Jungtinių Valstybių 
kreiseriai: -Galvės ton, Tulsa, 
Mikvaukee, Trenton ir Roches- 
ter. Laivyno jėgos kontroliuoja 
visą uostą ir laivų dirbtuves, 
kuriose buvo kilęs darbininkų 
streikas. /

Trockininkai kurstą už
sienių komunistus

MASKVA, sausio 16. —Ofi
cialus sovietų laikraštis Prav- 
da paskelbė du laišku, tariamai 
Trockio šalininkų pasiųstu , už
sienio komunistams, Rusų ko
munistų partijai diskredituoti. 
Laiškuose svetimų kraštų ko
munistai raginami remti viso
mis pajėgomis Rusų opozicinin- 
kus. Viename laiške Trockio 
šalininkai graudenami “nutrau
kti visai reikalus su pasidavė- 
jais ir viešai atsiriboti nuo tų, 
kurie sviruoja ir abejoja.’’

Prąvda pabrėžia, kad tie laiš
kui esąs trockininkų darbas, 
kurie nesiliaują veikę prieš so
vietų valdžią, nebodami komu
nistų partijos pavartotų pasta
ruoju laiku disciplinarinių prie
monių prieš opoziciją iš viso ir 
prieš Trockj ypatingai.

Audra suardė Ar- 
genos miestelį

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 16. Siautęs praeitą 
naktį ciklonas sunaikino Pilar 
miestelį, keturiasdešimt mylių 
j žiemių vakarus nuo Buenos 
Aires. Daug namų sugriovė, 
žmonių sužeidė ir keletą užmu
šė. '

Išvaikė Graikų roja
listų paradą

ATĖNAI, Graikija, sausio 
16.— Graikų rojalistai (karali- 
ninkai) vakar buvo Atėnuose 

! surengę atmintines buvusiam 
karaliui Konstantinui. Po at
mintinių mitingo buvo padary
ta vieša demonstraciją, kurioje 
dalyvavo apie septyni tūkstan
čiai asmenų. Buvo girdėt šuka
vimų: “šalin respublikininkus” 
ir “valio karalybė”.

Demonstracija betgi netru
kus buvo policijos, kareivių ir 
gaisrininkų, kurie į karalinin- 
kų govėdas šmirkštynėmis pa
leido šalto vandens srautus — 
išvaikyta.

7 darbininkai žuvo 
tirpintame metale
VOELKLINĮUrEN, Vokietija, 

sausio 16. — Voelklingeno ge
ležies tirpinimo įmonėje įvyko 
tirpinamosios krosnies sprogi
mas, dėl kurio, kiek tikrai ži
noma,. septyni darbininkai ŽU
VO. Keli darbininkai* buvo vi- 
j>ai ištirpusio metalo užlieti. 
Du kūnai buvo netrukus su
rasti. Iš šešiolikos pavojingai 
sužeistų penki jau mirė, o ke
lių darbininkų dar pasigenda
ma.

Prašo baigti religinį 
ginčą Meksikoj

WASHJNGT()NAS, sausio 
16. — National Catholic Wel- 
fare konferencija paskelbė at
virą laišką, kurį ištremtas iš 
Meksikos vyskupas Pascal Diaz 
parašė Meksikos valdžiai, pra
šydamas ją “rasti budą religi
niam ginčui Meksikoje išlygin
ti”. Savo laiške vyskupas Diaz 
sako, kad kol tas klausimas 
stovėsiąs ant kelio tarp val
džios ir katalikų, neramumai 
krašte niekados nesiliausią.

Užsimušė šokus iš 12 aukšto
NEW YORKAS, sausio 16.-— 

Hotel Imperini viešbuty užsi
mušė Mrs. MacFarland, iš Chi- 
cagos, iššokus pro langą iš 
dvylikto aukšto.

6-tas Pan-Amerikos 
kongresas Havanoj

Dalyvauja 21 valstybės atsto
vai; kongresą atidarė prezi
dentas Coolidge

HAVANA, Kuba, sausio 16. 
—šiandie prasidėjo čia šeštas 
pan-Amerikon kongresas, ku
riame dalyvauja dvidešimt vie
nos valstybės delegatai.

Kongresą atidarė Jungtinių 
Valstybių prezidentas Coolidge. 
Savo * kalboj Coolidge užtikri
no, kad Jungtinių Valstybių 
valdžia esanti pasirengusi rem-> 
Ii visus laikos siekimus, kurie 
Amerikos valstybių šeimyną 
atvestų į glaudesnę ir daug 
tvirtesnę armoniją.

Neminėdamas nė tautų są
jungos nė Monroe doktrinos, 
prezidentas užtikrino kongresą, 
kad pan-Amerikos unija ne- 
auklėjanti antagonizmo nė prieš 
bet kurią kitą pasaulio dali ar 
bent kurią kitą organizaciją. 
Tuo pačiu kartu vakarų pusru
tulio valstybės laikančiosios 
principo, kad jos pačios galin
čios geriau savimi valdytis, ne
gu kad kas kitas jas valdytų 
Jis pareiškė, kad šiame žemės 
pusrutuly nė viena valstybė ne
mananti kurtis didžios militari- 
nės įstaigos savo kaimynams 
bauginti arba užkariauti, —> 
visos jos esą pasiryžusios savo 
nesusipratimus išlyginti vado
vaujantis tiesos ir teisingumo 
principais, o ne ginklo jėga.

Vokietijos premjerų 
konferencija

BERLINAS, sausio 16.
Šiandie Berline prasidėjo Vo
kietijos federacijos valstybių 
premjerų konferencija, kurios 
tikslas yra išsitarti klausi
mais, liečiančiais santykius 
tarp federalinės valdžios ir at
skirų valstybių valdžių, finan
sinius reikalus ir pagerinimą 
administracijos metoduose.

Konferencija laikoma, kanc- 
leriaus rūmų istorinėje salėje, 
kame 1878 metais buvo laiko
mas Rerlino kongresas ir 1918 
metais vadinaman revoliucijos 
konferencija.

Lenkija užsisakė du pa* 
sažiriniu laivu

VARŠAVA, sausio 16. — 
Lenkų prekybos ir pramonės 
ministerijos, atstovai pasirašė 
Londone kontraktą dviem pa- 
sAžieriniam laivam Lenkijai 
pastatyti. Laivai bus statomi 
Palmero laivų dirbtuvėse Lon
done.
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Domas Šidlauskas-Koperatininkas
(20 metų sukakus jo veikimo 

koperacijos srity)

1927. I. 7 d. suėjo 20 metų, 
kai ekonomininkas D. šidlaus- 
kis (Visuomis) vienas pirmųjų 
lietuvių pradėjo arti koperaci
jos dirvą. Jis yra naujakurio 
10 hektarų ūkininko Baltraus 
ir Marės Sidlauskių sūnūs. Gi
mė Rieviečių kaime, 3 kilomet
rų atstume nuo Mažeikių 1878. 
VIII. 17 d. Pasimokęs per žie
mą pas savo kaimo daraktorį 
Juozapėlį, Mažeikių liaudies ir 
Žemalės ateinarnojoj mokyklo
se, dėdei Ignui šidlauskiui (Lat
galių Asunės klebonui) pažadė
jus paramos, Domas nuo 1890 
iki 1898 metų mokinosi Liepo- 
jaus gimnazijoj. Pasivaikščio
damas mėgdavo žiūrėti į iš
kraunamus ir kraunamus gar
laivius, ekspeditorių veikimą, 
klausytis jūreivių pasakojimus, 
ketino mokintis prekybos ir 
svajojo tapti pirkliu ar banki
ninku. Tam nepritarė bendras 
A. Trečiokas, laikydamas tą 
amatą negarbingu. Priešingai 
kalbėdavo buvusia pirklys rent- 
je R. Hubertas, kurio simpatin
gą šeimą lankydavo. Tad 1898 
-9 metais busimas koperatinin- 
kas norėjo įstoti į kurią nors 
firmą praktiškai pasimokinti 
prekybos. Tą mintį palaikė 
aukštai stačiusia prekybą ir

jo jį “L. Žiniose”. Suliedamas 
dviejų Rusijos sąjungų—Mask
vos ir Petrapilio (O O. Z.)— 
įstatus, papildęs ir pritaikęs 
Lietuvos sąlygoms, jis išdirbo 
“Liet. v. dr. Sąjungos” įstatų 
projektą, kurį organ. komitetas 
be pataisų priėmė. Įvykusiam 
birželio mėnesy suvažiavime 
dalyvavo 23 draugijų atstovai. 
Lenkai Kognovickis ir Kocha- 
novskis pasiūlė vart. draugi
joms pasidaryti jų sąjungos na
riais, ir sąjunga busianti įsi
kūrusi, iš karto turėsianti kė- 
letą skyrių (turint galvoj kitas 
lenkų ž. ūkio d-jas), šidlauskis 
tą pasiūlymą sumušė, patarda
mas jų atstovaujamoms drau
gijoms dėtis su vart. d r-jomis 
kaip lygus su lygiais. Suvažia
vimas palaikė tą nusistatymą, 
priėmė beveik be pataisų įsta
tų projektą ir išrinktam “Lai
kinam Kop. Draugijų Biurui” 
pavedė išgauti valdžios leidimą 
ir ruoštis prie Sąjungos veiki
mo. Surinkęs iš veikiančiųjų 
vart. draugijų medžiagą, šid
lauskis parašė studiją “Lietu
vos vartotojų draugijos” ir 
patalpino tų pačių (1907) me-1 
tų “L. Ūkininke”. Baigęs G.1 
Landsbergio pradėtą “Nemuno” 
atskaitomybę tvarkyti, pasi-1 
mokęs iš naujo krautuvės ve-' 
dėjo Lesevičiaus prekių pirki
mo ir pardavinėjimo ir vežinas

(Pacific and Atlantic Photo]

Meksikos arcivyskupas Fran- 
cisco Orozco y Jiminez, vyriau
sias maištininkų' vadas; kurį 
Meksikos valdžia įsakė suimti. 
Jis su savo sekėjais pabėgo į 
kalnus, kur juos gaudo valdžios 
kariuomenė.
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TUESDAY
570k—KYW-KFKX—526m.

9 a. m.—Health talk and inuscal 
10—Markets; time signals; vveather

service (repeated at 11, 12, 1:30 
and 3.

1—Mus iv ai program.
4— VVomen’s hour; muaic; talks.
5:30—Markets; sports; news.
6— Bedtime story; vveather; con

cert
7— -N. B. C. bluo netvvork orchestra
8— The ContinentaLs
9— Studio program
9:30—Bhie network program from 

Chicago
10— Art Linick’s Dunking Club.
10:30—Weather; orchestra; time

signals
620k—WCFL—484m.

10 a. m.—Munieipal program
12—Organ concert
1—Best hour program
5— Organ concert.
(i—Ncws; music; talks.
7— Talks; music; farm ąuestions 

box.
8- 12—Popular program; song; or

chestra
870k—WLS—345m.

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

9:30—Opcnlng board of trade (Ser
vice repeated everv half hour to 
1:30.)

9:35—Live stock market
10:15—Farm talk
11:30—Live stock markfet

11—Your Hour league.
STĄTIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening" Program
8—KFAB (940), Lincoln—Program
8—KTHS (780), Ilot Springs—Or

chestra
8—AVBAL (1050), Baltimore— En- 

semble
8— WEAF (610), Nevv York—No*- 

velties.
8—VVFAA (550), Dalias—Concert
8—\VGHP (1080), Detroit — Or

chestra
8—WJZ (660), Nevv York —Con- 

tinentals
8—WLW (700), Cincinnati— Coe- 

sacks
8—W0S (830), Jefferson City — 

_ Speakers
8—W0W (590), Omaha—Program
8— WSOE (1110), Milvvaukee—Clas- 

sic hour.
8:30—KTHS (780), Bot Springs— 

Bridge game
8:30—KPRC (1020), Houston—Barni
8:30—WH0 (560), Dės Mainės — 

Program
8:39-WTMJ (1020), Milvvaukee — 

String trio.
9— CNBA (930), Moncton — Or

chestra
9—KMBC (1110), Kansas City — 

Concert
9—KTHS (780), Ilot Springs—Fro- 

lic
9—WEAF (610), Nevv York—Auc- 

tion bridge.

9—WHK (1130,) Cleveland — Or
chestra

9—WLW (700), Cincinnati— Fea- 
tures

9:30—WEAF (010), Ncw York — 
Orchestra

9:80—WSM (890), Nashville —Pro- 
gram

9:30—WSEAI (830), Cincinnati — 
Sextet

9:30—WWJ (850), Detroit — Or
chestra
THURSDAY. January 19, 1928

245.8 M—WEVD—Nevv York City 
—1220 K C

1:00—IJchtcrinan’s Danei* Orchest
ra

2:00—Normali Allen, Engiish bal- 
lads

2:20—Avis Phillips, drainutic so
prano

2:40—Myra Norton, piano
3:00—Jennie Wallach, lyric soprano
3:20—Professor Pauline Taylor, 

b'rcnch Literature
3:40—Lizetta Braddock, soprano
4:00—Adolf Otterstein, violinist and 

leeturer
4:20—Debs Book Club, readings
4:00—Rosa Kovar, contrallo
5:00—Hints Irom Suzanne
0:00—Vocal Ųuartet from Debs 

Opera Company
9:15—James Oneal, Backgrounds

in American History
9:30—Dudley Powers, cellist
9:45—Roger N. Baldvvin, “What I 
Saw i n Russian Prisons”
10:00—Vocal Quartet from Debs 

Opera Company
10:30—Abe Berg, violin
10:45—Robcrt G. Urann, popular 

baritone
11:00—Sid Fiedler’s Orchestra.

lllllilIlIlIlIlIlIlBIlIlIffllIlIlIHH

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
miausią kainą. Kožnam apsi
moka pamatyti šiuos bargenus:

Schoeder Bros. Pianas No.

vertesis ja “dėdė” Jonas Amb- 
rozaitis; bet ir tas, turėdamas 
gerų pažinčių su pirkliais, ne
padėjo jam kur nors įstoti. 
Visgi, kad ir po 5 metų, Šid
lauskis įstojo ir išėjo prekybos 
mokslą Lei|X*igo Aukščiau
sioj Prekybos Mokykloj (Ban- 
delschochschule) 19(13-5 metais, 
čia jis turėjo progos susipa
žinti su viena iš didžiausių Vo
kietijoje Ix?i|>cige — Plagvice 
vartotojų draugija. Su Rusijos 
vartojama koperacija teoretiš
kai jis susipažino išstudijavęs 
Ozerovo veikalą vardu “Varto
tojų draugijos”. Tas veikalas 
padarė jam didelio įspūdžio ir 
pakreipė jį į koperaciją. 1906 
metais, tuoj paliuosuotas iš ka
lėjimo, vilniškių lietuvių tarpe 
kėlė mintį įsteigti vartotojų 
draugiją. Vieną šventadeinį 
Mikalojaus bažnyčios salėje 
(tada ta bažnyčia buvo lyg Lie
tuvių kliubas) laikė atatinka
mą prakalbą. Pasitarus ne
steigta dėl to, kad Lietuviai 
gyveno išsiblaškę po visą mies
tą. Tų pačių metų gale, ga
vęs rekomendacijos laiškus į 
“Maskvos Vart. D-jų Sąjungą” 
iš Kauno vart. d-jos “Nemu
nas” pirmininko d-ro R. Šliupo 
ir iš Tauragės v. dv. pirminin
ko kun. P. Kemešio, o iš grovo 
V. Zubovo į jo seserį Mariją 
Tolstojienę, išvažiavo Maskvon 
ir 1907. I. 7 d. pradėjo darbuo
tis Sąjungoj praktikantu. Dar-1 
davosi įvairiuose skyriuose Są
jungos reikalų vedėjo Holy- 
cinskio žinioje: arčiau susipa
žino su valdybos nariu Zelhei- 
mu. šidlauskis rūpinosi pažin
ti veikusios visoj Rusijoj did
žiulės Sąjungos organizacijos 
schemą ir buhalterijos, bei at
skaitomybės vedimą, turėdamas 
prieš akis busimą Lietuvos 
vart. d-jų sąjungą. Jau L 13* 
d. tup reikalu rašė d-rui R. 
Šliupui j Kauną. Ten susikūrė 
sąjungai steigti organizacinis 
komitetaą iš d-ro R. Šliupo, 
kun. Januševičiaus, grovo Tiš
kevičiaus (raudondvariškio), 
Kauno žemėse Ūkio Draugijos 
(lenkiškos) valdybos narių 
Kognovickio ir Kochanovskio ir j 
kitų 7. Šliupo kviečiamas Šid
lauskis parvažiavo vesti "Ne* 
muiul” Hijskaity L>ai, ruošti Lie- 

tuvos vart, dr-jų suvažiavimui. 
Tų draugijų jau veikė Lietu
voje apie 35, nors tik 1900 m. 
buvo įsi k u rusi pirmoji. Koop
tuotas vieton vieno išvažiavusio 
nario į organizacinį komitetą, 
Šidlauskis aprašė “Maskvos v. 
dr-jų Sąjungos veikimą” ir pa-! 
vadinęs tą aprašymą “Prie 
Lietuvos v. d-jų sąjungos” įde-’

notarinį liudymą, jog yra 
“Laik. Kop. D-jų Biuro” narys, 
keliauja į užsienius tirtų pre
kių užpirkimo dalyką. Rudenį 
savo lėšomis gyvendamas Kara
liaučiuje ir naudodamasis bir
žos komiteto nurodymais ir me
džiaga, studijavo to miesto pre
kybinius ir susisiekimo santy
kius su Hamburgu, Londonu ir 
kitais miestais, susipažino su 
firmų prekyba didmenomis, su 
lietuviais prekėjais Otonu Gu
daičių ir Juozapaičiu, parašė 
studiją “Karaliaučius iš atžvil
gio Lietuvos prekybos su už
sieniais”, tilpusią kitų metų “L. 
žiniose”. Susipažino taip pat 
su didelės; gerai pastatytos, 
turinčios daug skyrių “Kara
liaučiaus ir apylinkės vart. 
dr-jos” veikėjais ir reikalų ve
dimu.

Tuo tarpu projektuotajai 
Lietuvos Kop. Draugijų Sąjun
gai rusų valdžia neleido įsi- i 
steigti. Mat, buvusio organiza-1 
cinio komiteto nariai lenkai, 
neįvykus jų norui (kad vart. 
dr-jos palįstų po jų sparnu) ir

mas: kadangi niekas nežinojo 
prūsiškosios gelžkelio srities 
priešais artimąjį Naumiestį 
pavadinimo ir jo nenurodė už
sakyme, tai silkės per Virbalį 
pateko Į Panevėžio apskrities 
Naumiestį, ir Šilalė jas tesusi
laukė neveikiai. Painstruktavęs 
Kaltinėnuose kun. Dobusį, Kra
žiuose, Kelmėj, ir Šiauliuose, 
Šidlauskis nuvažiavo į Vilnių. 
Neužilgo apsuko antrą ratą, 
lankydamas Skaudvilės, Ne
makščių, Raseinių, Šilavos, Ty
tuvėnų, Šiaulėnų ir Radviliškio 
vart. dr-jas, ir trečią ratą, ap
lankydamas Panevėžio, Ramy
galos, Subačiaus ir Kupiškio v. 
draugijas. Visos mielai naudo
davus patarimais ir pamoko
mis. Dauguma be buto, arklių 
ir maisto bent kiek atlyginda
vo.

(Bus daugiau)

11:55—Time signals
12—VVeather: organ; live stock

market; talk
1:25—Board of trade elose.
2:30—Homemakers’ hour; music;

talks i
5:15—Sports; organ; time signals
6— Markets; orchestra; sports;

vveather
7— Scrapbook; musical program.

980k—WHT—306m.
10 a. m.—NVoman’s hour program;, 

music.
12—Organ; farm nevvs; markets; 

vveather
1—String trio; pianist; sports.
6—Sports; organ' program
8:30—Weathcr; pianist; songs.

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

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

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

Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

LENORE ULRIC

UŽTIKRINA SAUGUMU 
"BAYER ASPIRIN"

53952 už .............................. $65.00
W. W. Kimball Co. pianas No.

218460 už .......................... $110.00
W. W. Kimball Co. pianas,

No. 181116. už ................... $72.00
Kimball Grojiklis, $750.00 ver

tes, No. 344178, už ....... $278.00
Kerzheim pianas No. 87833, 

už ...................................... $48.00
Vose and Son pianas už ...... $29.00
Stark Cabinet Grand No. 47556, 

už ...................................... $95.00
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

numatydami ateity savo reika
lui konkurenciją, nurodė Var
šuvos generalgubrnatoriui Bur
tai, kad Lietuvių prašomoji 
kop. draugijų sąjunga turi ne 
vien ekonominių, bet ir tauti
nių uždavinių, delko ir apima 
tris gubernijas. Tuomet Bur
ka neleido sąjungos, nežiūrint 
Kauno ir Vilniaus gubernato
rių sutikimo. Tada kun. Januš
kevičius padavė iš naujo prašy
mą, susiaurindamas Sąjungos 
veikimo plotą.

Šidlauskis sumanė imtis in
struktuoti Lietuvos vartotojų 
draugijas, lankydamas jas ne
kviečiamas. Grįždamas iš Ma
žosios Lietuvos 1908 m. sau
sio mėnesy tą darbą pradėjo 
nuo Tauragės; čia turėjo įkū
ręs vart. draugiją energingas 
klebonas Kemėšis (Fabijono 
dėdė), aplankiusis Šidlauskį 
dar Karaliaučiuje. Pasidarba
vęs čia pora savaičių, ir gavęs 
atlyginimą jaunas instrukto
rius nuvyko šilalėn. Patekęs 
prieš pat ėmimąsi prekybos 
d-jos naujam erdviam name 
per atlaidus, pardavinėjimo 
patogumui ir apsisaugojimui 
nuo prekių vogimo Šicllauskis 
įvede pirktoms prekėms atžy
mėti raštelius, įduodamas įei
nant ir atimamus išeinant; su
manymas pasirodė esąs labai 
praktiškas. Valdybos narius 
kun. Žeromskį ir mokytoją 
Grybauskį išmokė dvigubosios 
buhalterijos Amerikos sistema. 
Su išrašytu iŠ Karaliaučiaus 
vagonu silkių išėjo nemalonu-

Va r tok i t be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

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

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrhi- 
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletu ceLtij. Apfiekoriai 

taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Talentingoji Aktore, rašo:
Beveik visą profesiją moterys 

rūko, iras savo profesijoj, tarp 
aktorią, pastebėjau, kad visą 
mylimiausias cigaretas yra 
Lucby Strike. As visuomet ji 
pasirenku uzsirūkymui, nes jis 
suteikia didžiausio smagumo ir 
poilsio nervams.

“Aš myliu tabako biznį. Jis tartum sužavi žmogų. 
Tabako Lapo dailus nuaugimas ir gražumas 
suteikia Tabako supirkinėtojui tokio smagumo, 
kaip artistui puikiai nupieštas paveikslas. Aš 
supirkineju Tabaką deleiLUCKY STRIKE Cigaretų. 
Aš supirkineju “Tabako Derliaus Smetoną.“ Sulig 
patvarkymu, tik geriausias ir švelniausias tabakas 
eina LUCKY STRIKE darymui, z z?
Tai yra mano žiinret,

kad taip būtų.”

oastecl
Nei Jokio Gerkles Erzinimo —• Nei Jokio Kosulio.

Victrola, Ortophonic No. 30795, 
vertės $125.00, už ......... $69.00

Victrola Ortophonic, No. 23537, 
vertės $150.00, už .......... $82.00

Columbia Grafonola, 3 springsų 
motoras už ....................... $29.00

Victor vertės $200, už ..... . $62.00
Brunsvvick' Radiola 35, Phono- 

grafas ir Radio krūvoje už $98.00
Brunsvvick Phonografas, 4 

springsų, išgrajina 10 rekor
dų vienu užsukimu už .... $39.00

Harmony naujas garsus console
Phonografas už ............... $54.00

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

RADIO

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

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

Atvvater 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 ..... ......................... $40.00
Crosley, 6 tūbų, už ............... $42.00
Crosley, 6 tūbų elektrinis už $85.00 
Freshman, 5 tūbų už ........ j.. $19.00
Mohawk, 5 tūbą už ............... $23.00
Mohawk 6 tūbų už ............... $32.00
Spartan 6 tųbų už ............. ». $90.00
Howard 6 tūbų už ............... $90.00
Columbia, Victor, Brunsvvick

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

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

Tel. Boulevard 4705
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Antradienis, sausio 17, 1928 NAUJIENOS, Chicago, UI. ____________________________ ___________________________________________ _B

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

“NAUJIENŲ” KOTESTANTAI.

" —.............—..." ____ Į

Kontesto Honoratų Komisija: Kontesto Numeratorius:
Dr. K. Kliauga, 
Ona Riežienė, *

Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijas: 
Marė Kemešienė.Jonas Degutis.

Kontesto Pradžia Sausio Kontesto Baiga Balandžio
16, 1928 30, 1928

“Naujienų” kontesto dalyvių sąstatas yra sekamas.
/

Aleksandra Ambrazevičia, biznio vedėjas, 
P. D. Andrekus, namų ir ūkių vertelga, 
Povilas Atkočiūnas, krautuvninkas, 
.Juozas Ascilla, spaustuvės darbininkas, 
Jos. B. Aglinskas, darbininkas.

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

c
Kazys Cepuikas, kontraktorius, 
Simonas Civinskas, kontraktorius.

D
Ona Dekshus-Daukšienė, namų šeimyninkė, 
1*. A. Deltuva, rakandų dirbėjas, 
Povilas Daubaras, namų užvcizda.

F
Mike Eranevkv, krautuvninkas,

G
Joseph Geryba, ūkininkas, 
Jamisas Gapšis, automobilių pardavėjas, 
Aleksandra Gedvilas, bznierius, 
Alekas Grikonis, darbininkas, 
Juozas Gestautas, angliakasis, 
Kazys Gavutis, angliakasis, 
Vytautas Galskis, studentas.

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

W. i L Kelps, namų vertelga, 
Pranas Kantenis, studentas, 
ITanas Klikna, inžinierius,
Juozas Kuzmickas-Uktveris, bizno Vedėjas, 
Juozas Kemėšis, pardavėjas, 
Albinas Kastel, barzdaskutys, 
Sophie M. Kolas, studentė, 
Jonas Raščiukas, biznierius, 
Wm. Kosis, angliakasis, 
Ona Kasparienė, darbininkė.

L
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 vertėlga, 
Ona Matulienė, namų šeimyninkė, 
Steponas Mileika, darbininkas, 
Juozas Marcinkevičius, darbininkas.

N
S. Naudžius, mašinistas, 
Vincas Nainis, bizno vedėjas, 
Jonas Naujokas, dažų darytojas, 
Antanas Naujokaitis, kriaučius, o
Juozas Overaitis, mašinistas. •

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

R
Frank A. Bakas, aptieikorius, 
Jonas Kuiko, namų vertelga, 
Jonas J. Raulinaitis, bizanterijos pardavėjas, 
Martin Rimkus, studentas, 
Albinas Rudinskas, expeditorius, 
Antanas Rekštis, dažytojas, 
Domininkas Riauka, angliakasis, 
Joe. J. R biznierius.

S
Stasys Senkus, mašinistas, 
Juozas Salasevičius, dailydė, 
Stasys Sherpitis, dailydė, I
Pranas Savickas, darbinirikas,

Mike Sturonas, muzikantąs, 
Vincentas Šileika, darbinnkas, 
Povilas Stulginskas, pastorius, 
Izabelė Sakalauskienė, namų šeimyninkė, 
Juozas Shimkus, studentas, 
VVilIiam Sabaliauskas, kurpius, 
VVilliam Staupickas, darbininkas, 
Jurgis Siugzdinis, angliakasis, » 
Jeannette Stankus, tarnautoja.

T
Juozas Trijonis, darbininkas.

U
K. G. Urnežis, namų vertelga, 
Jonas Urbonas, audėjas.

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

z
J. N. Zičkus, krautuvninkas, 
Adelle Zakarauskaitė, studentė, 
Stasys Žukauskas, angliakasis.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Sujudimas Pullmano 
dirbtuvėse ’

Pirmadienyje, sausio 16 d., 
vienoje Pullmano dirbtuvių 
Herman Hiliger, 40 metų am
žiaus vyras, pradėjo klejoti. 
Dirbtuvės perdėtinis patelefo
navo Kensingtono policijos sto
tim Iš stoties dirbtuvei! buvo 
pasiųsta pora policininkų. Tie 
atėjo, iškrėtė Hiligerį. Neradę 
ginklų, jie vedė lauk jį iš dirb
tuvės. Hiliger ištruko iš jų 
rankų ir pradėjo šaudyt. Per
šovė vienam policininkui rankų. 
Kitą policininką sužeidė sun
kiau. Kulka pataikė galvon An
tanui Kalveliui (lietuviui), ku
ris gyvena adresu 10646 La 
Fayette st. Pagalios pamišėlis 
tapo nušautas. Lengviau su
žeistasis policininkas paskiau 
Lėgo lauk pasišaukti pagalbos. 
Minia gi, lur būt manydama, 
kad tai buvo Hiliger, užpuolė 
policininką. Bet policininkas 
tapo išgelbėtas nuo minios pik- 
čio, paaiškėjus, kad jo hutą 
(Milicininko.

Abejojama, ar Kalveliui pa
vyks išlikti gyvam. Taipgi po
licininkas Shannon yra kritin- 
goje padėtyje.

$25,000,000 NUOSTOLIŲ 
DEL GAISRŲ

Suma išlaidų, kurią kas me
tai tenka Chicagai pakelti dėl 
gaisrų, sakoma siekianti $25,- 
600,000 metuose. Chicagoje kas 
metai esti vidutiniai 2,800 gais
rų. Suma nuostolių, kuriuos 
padaro tie gaisrai, esti $10,000,- 
000. Užlaikymas ugnegesių de
partamento miestui kainuojąs 
$7,500,000. Vienas milionas me
tuose išleidžiama pataisoms ir 
atnaujinimui ugnegesių įnagių. 
Paskui kitokios lėšos. Susidaro 
suma, siekianti $25,000,000.

NAUJAS TROBĖSIS CHICA
GOS OPERAI

Sam Insul paskelbė, kad nau
jas trobėsis Chicagos operai 
bus pabaigtas statyti 1929 m. 
Tai busiąs 42 aukštų trobėsis, 
kurio pastatytas kaštuosiąs 
$20'000,000.

Prašalinkit Pavojingą 
KOSULĮ 1

Nedaleieklt, kad ko- 
tHilyn išvystytų į 
pavojingą ligą. Se
verą'# Courh Balsam 
teikia greitą pagel- 
bą. Sustabdo gerklės 
k u t ė n i m ą. Krank 
Klouda, Larande, , 
Wyo„ rašo: "Sevo- 
rar» gyduolės varto
jamos mano namuo
se hu puikiomis pa- 
Hekmėmis, specialiai 
Severa’s Cough Bal
sam. AA vartoju jas 
kas rudenį.” Vado
vaujančios gyduolės 
per 48 metus. Sau
gios, malonios var
toti. Jusij vaistinėj. 
25c. arba 50c.

Nuo krutinės ir gal- w, r. SEVERĄ CO. 
vos slogą vartok He- .. . taw.
vera’s Cold Tublets Ce,,ur Iow*

Severas
rnUCH balsam

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Studentų 
Asociacija Ame

rikoje
Studentams pašalpos fondas

Vasario 4 dieną Lietuvių 
Studentų Asociacija Amerikoje 
rengia šokius. Tie šokiai ren
giami, kad sutverus Studentų 
Pašalpos Fondą, kuris visuo
met buvo vienu svarbiausiųjų 
Studentų Asociacijois siekių, 
ir kad naudojus jį tikslui, kil
ių reiškia pats vardas: Studen
tų Pašalinis Fondas.

Biletai jau parduodami. Gau
kite juos iš narių Lietuvių 
Studentų Asociacijos Ameriko
je arba sekamose vietose:

Bielskis ir Rakštis, aptieka, 
242g West Marųuette Road, 
Chicago, III.

KORNAI

Greita Pagelba
Dr. Scholl’s Zino-pade prašalina visokius 
skausmus greičiau negu kiti kokie žinom* 
metodai. Ima tiktai minute nutildyti bile 
kokį komą. Gydymas prasideda iš sykio. 
Kuomet komas pranyksta jis daugiau ne- 
gryžta. Jei nauji čeverykai vėl padaro 
skaudamą tą vietą, Zino-pad prašalina jį 
ęreit. Todėl, kad Zino-pad prašalina prie
žastį—spaudimą ir trinimą čeverykų.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra su gyduolėmis, 
antiseptiški, apsaugojant*. Visose aptiekose 
ir čeverykų krautuvėse—3Sc.

DSSchoU’s 
Zino-pads

UJdėkit vieną ir skausmas pranyks

Dalens aptiekoje, 2957 West 
3rd st, Chicago, III.

Bielskio aptiekoje, 1900 So. 
Halsted st., Chicago, III.

Rashinskus Ladies’ & Genis’ 
Furnishing, 5022 West 16th 
st,. Cicero, III.

P-no Šimkaus aptiekoj, 8301 
So. Halsted st., Chicago, III.

Frank Slasulis and Co., Reni 
Estate, 4407 S. Fairfield avė., 
Chicago, III. •

Pasistengkite būti šeštadie
nio vakare, vasario 4 d., Lie
tuvių Studentų Asociacijos A- 
merikoje šokiuose. Komitetas.

nin jis eis, bet mano alskiury- 
ti šiaučiaus dirbtuvę.

.. — Prietelis.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

N O R T H G E R M A N

LLO Y D
130 La Šalie St., Chicago, III. 

arba prie vietiniu agentu

DREBULIS
’ yra Pavojaus Ženklas <

Gali reikšti šaltį. O šaltis gali baig
tis gripu ar flu. Veikkite laiku! Imki-- 
te HILL’S Cascara-Bromide-Quinine ir 
perlaužkite šaltį į dieną. HILL’S veikia 
greitai, nes atlieka keturius reikalingus 
daiktus sykiu. Raudonoje dėžčįe viso
se aptiekose, 30c.

West Side
F. Venckus, 2345 So. Lea- 

vitt st., “Naujienų” agentas 
Westsidėje, pardavė savo biz
nį p. K. Rainiui, kuris dabar 
išnešios “NJauj ienas” Westsi- 
dėje, P-nas Venckus dar nėra 
galutinai nusitaręs, kokin biz-

Skilvio Trubeliai, Gal
vos Skaudėjimas ir

Svaigulys

Jei Jūsų skilvis nesveikas. Jus tuomet vi
ens sergate. Jei skilvys negali virškinti mais
to, jus prarandat stiprumą ir "pep”, sulie
sėjai, pasidarot nervuotas ir jaučiatės nu
vargęs ift ryto taip ir eidamas gulti vakare.

Per 29 metų Tanlac yra atgrąžinęs svei
kata ir stiprumą daugeliui tūkstančių dėl 
sergančių taip kaip ir jus.

Štai yra laiškas nuo Mr. Edward B. Hali, 
579 Klefer Avė., Columbus, Ohio. "Aš tu
rėjau tokį didelį skilvio trubriį, kad' aš ne
galėdavau valgyti I Bet į mažiau kaip mė
nesį laiko po pradėjimo vartoti Tanlac, ma
no apetitas pasitaisė ir mano skilvys veikia 
geriausią!. Dabar aš niekuomet nebeturiu 
svaigulio arba skilvio nevirškinimų.”

/
Kodėl nedaleisti Tanlac padaryti tą patį, 

ką jis yra padaręs dėl tūkstančių kenčian
čių? Yra tiesiog malonu žiūrėti kaip jos 
greitai pašalina vidurių užkietėjimą —- ga
nus, skausmus skilvio ir žarnų. Kaip sustip
riną apetitą, vikrumą ir gerą miegą.

Tanlac yra grynos daržovės — padarytos 
iš šaknų, žievių ir žiedų — gamtinių gyduo
lių dėl sergančių. Kainuoja mažiau negu 2 
centai sykiui. Nusipirkit butelį nuo savo 
vaistininko šiandie. • Pinigai jums bus grą
žinami, jei nepagelbės.

Tanlac
& M1LUON BOTTLES USED

Ii . ■ ... I J > t ! <

OLD GOLD
JUOKAI 

Veikiant Ateičiai
“Klausyk, Joss, esi brokeris, ar ga

li duoti man patarimą?”
“Aš žinau Kai ką apie dvidešimtį, 

ir už šešių mėnesių aš galiu garan
tuoti kad bus virš devynes dešim
tis.” ■

“Skamba gerai! Na, o kas?”
“Temperatūra.”’

“Kodėl jus nesivedat; majore?”
“Aš negaliu Ji neina už manęs, 

kol neišmokėsiu savo skolas, o as 
negaliu išmokėti savo skolų kol jos 
neapsivesiu.”

“Aš vadinu savo merginą grape- 
fruit.”

“Kodėl?”
“Todėl kaip tik suspaudžia ją, ji 

spiauna man į akį.”
— Bucknell Belle Hop.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

8514*16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Afoftcė

THIRD LIBERTY LOAN BONDS
May Now Be Eschanged For

A TREASURY NOTĖS.

Holders should consult their banks at 
once, as exchange privilege will expire 
shortly.
Third Liberty Loan Banda will cease 
to bear interest on September 15,1928.

A. W. MELLON 
S»cretary of the Treasury.

Washington, January 16th, 1928.

Arkliu - Vežimas 
ir Traukinis

ARKLIU traukiamas vežimas ir greitas traukinis 
gali atlikti tuos pačius veiksmus — pereit tarp 

dviejų vietų. Bet kokis skirtumas greitume!
*

Ir kokis skirtumas tarp greitumo elektros srovės ir 
greičiausio traukinio! Ima tik keletą minučių kabe
liniam pranešimui apeiti apie pasaulį. <

Kuomet siunčiate pranešimus ar pinigus gali pasi
rinkti lėtą kelią ar panaudoti skubų Postai Telegraph. 
Pridėtinė kaina dėl greitumo yra palyginant maža, 
atsižvelgiant kad galite sučėdyt Jūsų giminėms be
reikalingą nesmagumų persiunčiant skubiai Jūsų per
laidas per Postai Telegraph..

Septyni Per-Atlantiką kabeliai duoda ga
limybės Postai Telegraph nesiųst Jūsų 
pranešimus skersai Atląntiką be jokių 
klaidų. —- Ofisai visur Suvienytose Val
stijose. — Yra vienas Jūsų apielinkėj.

Postai Telegraph-Cable Company
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Užsisakymo kaina!
Chicagoje — paštu:

Metams .................. . ..........
Pusei metų ......................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiam .............
Vienam mėnesiui —......

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ....................
Savaitei .........................k...
Mėnesiui ...........................

$8.00
4.00
2.50
1.50

.75

8c
18c
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

$7.00
3.50
1.75
1.25 

.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 173!) So. Halsted St., Chicago, 
Iii. i— Telefonas: Roosevelt 8500.

Metams .................
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ................................... $8.00
Pusei metų ................. .’......— 4.00
Trims mėnesiams ....«............. 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

PRAEITIES VERGAI

Rusijos bolševikų partija, apšaukdama “kontr-re- 
voliucionieriais” ir išmesdama Trockį, Zinovjevą, Ka- 
menevą, Radeką, Rakovskį ir daugybę kitų asmenų, ku
rie visuomet stovėjo komunistų judėjimo priešakyje ir 
kurie yra tikri sovietų valdžios ir kominterno kūrėjai, 
— pasmerkė, iš tiesų, patį bolševizmą. Ji parodė, kad 
su bolševizmu, kaipo “pasaulio revoliucijos” idėja ir 
“karinio komunizmo” steigėju, ji nebenori turėti nieko 
bendra.

Bet atsižadėti savęs yra lengviau, negu išsinerti iš 
savo kailio. Partija, sudaryta iš “senojo pasaulio” grio
vikų ir “proletarinės diktatūros” vykintojų, negali su
syk nusikratyti visų savo principų ir griežtai pakeisti 
visą savo nusistatymą. Nuoširdesniemsiems josios na
riams “graužia sąžinę”,

šaukimas 
sutikimą 
Vilniaus 
mo, tai,

Skaitytojų Balsai
\Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

šaukti karo stovį “po prievar
ta”. Jeigu tas karo stovio at- 

reiškia, anot “V.”, 
eiti taikiu budu prie 
klausimo išsprendi- 
vadinasi, Voldemaras

tik po prievarta priėmė taikos 
kelią.

Ar dabar Brooklyno laikra
štis mato, kame skirtumas tar
pe socialistų nusistatymo ir 
voldemariškos “taikos”? Sociar 
listai stoja iš principo už tai, 
kad tokie ginčai, kaip Vilniaus 
klausimas, butų sprendžiami 
taikiu keliu, o ne iš bėdos. 
Jeigu Voldemaras, kaipo aky- 
plėšiško nacionalizmo atsto
vas ir smurto šalininkas, butų 
galėjęs eiti tuo keliu, kuris 
jam geriau patirika (jeigu, sa
kysime, Rusija ar kita kuri di
delė valstybė butų pasižadėju
si padėti jam), tai jisai apie 
taiką nebūtų norėjęs nė 
ti Genevoje: jisai butų 
sis karui su Lenkija.

Sandariečiai, budė
kite!

kalbė- 
ruošę-

pasiiGenevoj e Voldemaras 
ko į “taikos” kelia ne savo no
ru, ir dėlto nieko gero tuo pa
sukimu jisai neatsiekė. Vie
na, todėl neatsiekė, kad jo po 
prievarta padarytas žinfksnis 
nebuvo nuoširdus; ir štai jau 
dabar jisai Kaune užsigina 
beveik visko, ką buvo pareiš
kęs Tautų Sąjungos tarybai. 
Toks savo žodžio laužymas ga-

ir jie arba žudosi (kaip nabaš- Ii būt labai pavojingas dalykas 
nikas Joffe), arba kelia beviltį, desperatišką maištą tarptautinėje politikoje. Ant- 
prieš naują politiką ir jos vykintojus (kaip daugelis ra» Jisa^ neatsiekė nieko todėl, 
dabartiniu “opozicininku”). O šalčiau protaujantys vadai kad tas j? i)a^ukimas i tai /i 

yra priversti noroms ar nenoroms skaitytis su senti- politika. Norint gerumu iš- 
mentu minių, kurios iki šiol sekė paskui partiją. Šitie gauti iš lenkų kiek galint dau- 
vadai todėl, griežtai kovodami su kairiąja opozicija, giaus, reikėjo Lietuvos vyriau- 
kartu vykina gyvenime kai kuriuos pačius kairiausiuo- syhei užtikrinti sau simpatijas 
sius (ir kvailiausiuosius) tos opozicijos reikalavimus/kltose s,,lysc* 0 yl>atinBai ka*- 

Taip, dabar Stalino vadovaujamoji sovietų valdžia, eme ^zuoti 
konfiskuoti “kulokų” (stambiųjų ūkininkų, “buožių”) vaidžiai Lietuvoje 
javus ir miestuose smaugti privatinius biznierius. stengtis gauti

Ir kuomet tai dedasi Rusijoje, tai užsieniuose ko-'paramą Europoje 
munistų partijos skaidosi į vis didesnį skaičių priešin- _ . - _ -
gų frakcijų, kurios veda tarp savęs nesibaigiančias: - —. - 
rietenas.

“Heroiškoji

ma.

iš

mynų šalyse; reikėjo sumobi- 
i visuomenės pritarimą 

ir reikėjo 
demokratijos 

(kiek gali
ma, net ir pačioje Lenkijoje). 
Tuo gi tarpu Lietuvos fašisti- 

!nės diktatūros galva elgėsi vi
sai priešingai: latvius, rusus 

praeitis, apie kurią kiekvienas komu- ir vokiečius erzino, žmones 
nistas dar taip nesenai kalbėdavo su didžiausiu entu- . Lietuvoje šaudė arba grūdo į 
ziazmu, tolyn darosi jiems sunkesnė ir sunkesnė našta, iVarmus ir taip sukėlė prieš 
Ir jie vargiai ištruks iš jos nelaisvės, kol bolševizme save. pasau!io kad Ge- 
neįvyks panašus perversmas, kaip Napoleonas Bana-; draug0j 
partas padarė Franci jos “jakobinizme”. Napoleonas bu
vo karštas “jakobinietis”, kraštutinės revoliucionierių, Io rezultate, Genevoje Vol- 
partijos šalininkas ir artimas diktatoriaus Robespietro1 dema^.už saJ° .v n^slI_eidim? 
draugas, bet tai jam netrukdė vėliaus, pasigrobus vai- imant tuščią lenkų pasižadeji- 
džią į savo rankas, atsteigti monarchiją. , ’mą, kad jie “respektuos Lie-

Tečiaus, kas yra galima atskiro valdovo “sąžinei”, tąjtuvos nePriklausomybę .

vargiai gali įvykinti partija, nors joje ir viešpatautų 
tokia geležinė diktatūra, kaip Stalino pas bolševikus. 
Stalinas pats perdaug priklauso nuo to “aparato”, kurį 
jisai valdo. Pilnas nutraukimas ryšių su senomis bolše
vizmo idėjomis įvyktų veikiausia tiktai tuomet, kai at
sirastų bolševikų eilėse koks nors diktatorius, sugebąs 
atsistoti aukščiau už partiją. Ar tai kada įvyks, nežinia; 
bet tuo tarpu bolševikams tenka kamuotis, mėginant 
prisitaikyti prie “stabilizuoto kapitalizmo” pasaulyje ir 
kartu velkant sunkų “leninizmo” tradicijų jungą.

Taigi aišku, kad nuoširdi 
taika, už kurią stoja socialis
tai, karas ir tautų neapykanta, 
kuriuos skelbia tautininkai su 
fašistais, ir “taika iš bėdos”, 
kurią buvo priverstas priimti 
Voldemaras Gene vo j e, pa ma
tęs, kad jo niekas neremia, — 
yra trys visai skirtingi daik
tai. Tik tarp trijų pušų pa
klydę kvašistai gali to nesu
prasti.

jei jų nuožiūra 
kaipo redaktorius 
atsakantesnis, tai 
kaipo prityręs rei-

Apžvalga
ypač Lenkijos ir 
atstovų, griežtai 
nusistatymų, kad 
nepripažįstu tarp- 
ginčų sprendimo

Victor Herbert

PAKLYDO TARI* TRIJŲ 
PUŠŲ.

Husų satyrikas Šalty kov- 
ščedrin aprašo mužiką, kuris 
“zabludilsia meždu triinia so- 
snami” (paklydo tarp trijų 
pušų). į tą mužiką yra labai 
panašus musų kvašistai Broo
klyne, kada jie kalba apie Vol
demaro rolę Lietuvos-Lenkijos 
santykių klausime.

Kvašistų “Vienybė” nieku 
budu nesu ima j galvą, koks 
yra skirtumas tarp socialistų 
nusistatymo minėtuoju klausi
mu, nacionalistinės pozicijos 
tuo 
mo’ 
tarp Voldemaro ir Pilsudskio 
G ene voj e. J i rašo:

“ ‘Naujienos’ pritariamos 
deda Rytų Europos socialis
tų konferencijos rezųliuciją, 
kuri sako:

“ ‘Konferencija su pasi
tenkinimu pažymi visų da-

nacipnalistinės 
klausimu ir to “susitari- 
kuris buvo, padarytas

lyvių, o 
Lietuvos 
pabrėžtą 
socialistai 
tautinių
ginkluota jėga.’

“O pirm to ir, beabejonės, 
paskui tos pačios ‘Naujie
nos’, numeris į numerį keiks 
(?) ir kolios (?) Voldema
rą, kam jis sutiko po prie
varta atšaukti karo stovį ir 
sutikti pradėti derybas su 
Lenkais, kad taikiu derybų 
keliu rasti išrišimą Vilniaus 
klausinio, kuris, niekas ne
ginčys, kaip tik ir yra vie
nas iš ‘tarptautinių, ginčų’, 
apie kuriuos socialistų re
zoliucija -kalba.”
Kvašistų organui rodosi net, 

kad “Naujienos” arba visai 
neturi principų, arba jų nesi
laiko, jeigu jos taip sau “prie
štarauja.”

Jeigu “Vienybei” nebūtų ap
sisukusi galva, beklaidžiojant 
“tarp trijų pušų’’, tai ji jau 
tam savo trumpam straipsne
lyje butų suradusi kelią į aiš
kumą. )i pati pažymi tą fak
tą, kad Voldemaras sutiko at-

Victor Herbert, garsus mu
zikos direklorius ir kompozi
torius, gimė Dublin’o mieste, 
Airijoj, vasario 1, 1859 m.
Jaunystę praleido Vokietijoj, 
besimokinant muziką. Pakon
certavęs po Europą atvyko 
Amerikon ir 1886 m. buvo vio- 
linčelo solistas • Metropolitan 
orkestre New Yorke ir vėliaus 
prigulėjo prie įvairių orkestrų 
kaipo /solistas |įr direktorius. 
1891 m. ir per daugelį metų 
po tam jis buvo 22to,regimen- 
to beno vedėjas. 1904 m. pra
dėjo savo orkestrų, garsų 
“Victor Herbert Orchestra”, 
New Yorke, ir buvo to ’ orkes
tro vedėju iki mirties. Jo dai
nos yra labai populiarus ir vi
sur dainuojamos. Jis taipgi pa
rašė kelias operas, tarp ku
rių geriausios buvo “Prince 
Ananias”, “The VVizard of the 
Nile”, “The Serenade”, “Cy
rulio de Berzerac” ir “Babes
iU Toyland”. I kontrolieriams

(PLIS), rupi.

Pašalinimas K. Paulausko 
“Sandaros” raštines ir spaus
tuvės Sandarai gero nelemia, 
o daug blogo, gaj net ALTS. 
pakrikimą.

Turint dmeny, kad “Sanda
ra” liko vienintelis pažangių
jų tautininkų laikraštis, kurs 
fašizmui spjovė snukin ir sto
jo demokratijos gynėjų eilės- 
na, tai “Sandaros” išdaikimu 
tenka gerai domėtis.

“Sandarą” jos nusistatyme 
prieš fašistus pastatė Paulaus
kas. Tai asmuo, kurs keletą 
amatų prie “Sandaros” dirbo, 
dažnai nuo. 5 ryto iki vėliau
sios nakties. Paulauskas “San
darai” dirbo tokiu pasišventi
mu, kaip retas pats sau dir
bąs pataiko; jis netik savo pi
nigus apie $4,000 “Sandaros” 
palaikymui sukišo, 'bet ir su
naikino savo sveikatą, tą bran
giausiąjį žmogaus turtą.

Tas žmogus tapo atleistas iš 
darbo, kurį jis puikiai dirbo, at- 
leistaš taip, kaip padienis ang
lių pilėjas: “Rytoj tu gali ne- 
ateit, apsieisim ir be tavęs.” 
Ir su padieniu darbininku la
bai retai taip daroma, dažniau
sia kiek pirmiau jam pasako- 

Užsitarnavusiems duo
dama mėnesiai laiko, su sąlyga 
dirbt iki susiras kitur užsiė
mimą. Paulauskas yra “San
darai” užsitarnavęs.

Ivo sumanymu partrauktas 
dabartinis redaktorius Pronc
kus, kurio kelionės lėšos dar 
neapmokėtos. Ar to “Sanda
rai” reikėjo? “Sandara” vos 
stovi, taip kad uoliausiam rei
kalų vedėjui ji duodavo arti 
$2,000 nedatekliaus metams, 
tad tokiam lakraščiui reikalin
gas ne tiek teoretikas moks
linčius, kiek praktikas uolus 
darbininkas, gerai pažįstąs vie
tos reikalus. O tuos reikalus 
joks naujai pasamdytas asmuo 
negali tinkamai numanyt, nes 
jų pažinojimui, patyrimui reik 
meletos metų padirbėjimo.

Pronckus gali įbut tinlkąs re
daktorius, tik iš jo negalima 
auikt tinkamo “Sandaros” ar 

ALTS. reikalų vedimo, kame 
jis yra naujokas. Ir jo dėl to 
<ąltint nemanau. x

Tečiau yra išrinkti Sanda
ros tvarkovai, kurie neva pri
žiūri ALTS. reikalus. Tie tu
rėtų daugiau permatyt, negu 
aklai veikt.

Pagaliau, 
Pronckus 
“Sandarai” 
Paulauskas,
kalų vedėjas, galėjo pasilikti, 
net jei jis nebūtų vieno savo 
cento “Sandaron įdėjęs.

Paulausko iš “Sandaros” pa
šalinimas, sakoma atliktas ty
čia, kad “Sandarą”, kaip “At
eitį”, numarinus. Prie to 
esąs kaip tik tas pats “tvarko- 
vas”, (kuris buvo priežasčia 
“Ateities” mirties. Mat, jie 
apsiskaitę, kad, pašalintas, Pau
lauskas imsis reikalaut savo 
skolos, tad tokiu budu jie su
vers visą kaltę, kad Paulaus
kas “Sandarą” suėdęs. Toks 
planas tiek gudrus, kiele kad 
^netyčia” tvenkinį paleidus, u- 
mai sugadini daugelio metų 
triūsą ir (kaltint vandenį.

Iš paties Paulausko girdėt, 
kad prie jo imta kabinėtis, ieš
kot priekabių, kad davus su
prast jogei jo “rezignacija” 
prirengta laukia.

Paulauskas sakėsi, kaip jis 
apėjęs “Sandarai” presą 'tūloj 
spaustuvėj, kuri kraustydamo- 
si kitur, apinaujį presą, kurs 
naujas vertas $3000, sutikus 
parduot už $1,800; bot “San
daros” kontrolieriai nuėję de
rėtis, kuom save ant juoko pa
statę, o minėtoji firma presą 
i šs i vežu si.

Tai taip “Sandaros” gerovės 
ALTS, reikalai

Pašalintas iš darbo, Paulaus- 
, kas sakosi nekibsiąs prie “San
daros”, nes žinąs iš anksto jo 
pavarymo planus, kurie prieš 
jį sudaryti, kad ji apkaltinus. 
Nes jei-f jis tik žodį prasitars, 
“Sandara”, neturėdama kuom 
jo skolų atlyginti, bus išlicituo- 
ta.
' Gaila tokio pasišventėlio, 
kurs liko netik be darbo, bet 
ir ibe skatiko, skoloj tris mė
nesius už bintą ir už maistą 
(igrosemėj) 80 dolerių. Ser
gančią mergaitę gydytojas lan
ko. Gerai dar, kad uošvės 
me gyvena; toji palaukia.

Klausimas, ar Paulauskas 
lės nukęst tokią neteisybę? 
jo artimi ir draugai arba skur
das neprispirs ieškoti savo įdė
tų pinigų?

Tokie nuotykiai pažangioj 
organizacijoj neturėtų būt gir
dimi, tas jai garbės nedaro.

Sandariečiai turi imtis pa
šalinimo kai kurių artimų kon
trolierių, kurie ėmėsi Paulaus
ko pašalinimo, patys už men
ki ausį patarnavimą prisiskaity- 
dami po kelias dešimtis dole
rių.

Paplauskas blogesniuose lai
kuose negavo algos ir laukė...

—Tautietis.
Redakcijos prierašas. Natū

ralūs daiktas, kad staigus ir 
nepamatuotas p. Paulausko pa
šalinimas verčia jo draugus ir 
šiaip jautresniuosius sandarie- 
čius viešai išreikšti savo min
tis. Gal būt, kad jiems yrą 
nepatogu tokį klausimą gvil- 
dent pačios “Sandaros” skilty
se,/ o j aiškių savo priešų — 
fašistų, komunistų ir klerikalų 
— organus jie nenori kreiptis. 
Todėl jie siunčia savo rašinius 
“Naujienoms”.

Musų dienraštis visuomet 
duodavo* vietos išreikšti savo 
nuoširdžią nuomonę žmonėms, 
neatsižvelgiant į jų partinį ar 
kitokį nusistatymą; su asme
nimis gi, kurie kelia aikštėn 
tuos opius dalykus “Naujienų” 
špaltose, mus jungia da ir ge
ri kaimyniški santykiai. At
mesti jų straipsnius mums ne
malonu, bet kartu mes nelei
džiame būti klaidingoje padė
tyje.

Iš šalies žiūrint, kai kam ga
li išrodyiti, kad mes “kišamo 
savo nosį” į svetimus reikalus. 
Dar blogiau; ne vienas gali 
pamanyti, kad mes naudojasi 
proga pakenkti organizacijai, 
kuri šioje valandoje, kiek vie
šai žinome, neturi nieko prieš 
mus ir daugeliu atžvilgių su 
mumis net kooperuoja. Už 
praeities laukus, kai tos orga
nizacijos žmonės mus viešai 
užgauliojo ir .stengėsi net pa
daryti materialių nuostolių mu
sų dienraščiui ir musų drau
gams “keleiviečiams”, mes ne
keršijame ir iš viso laikome 
kerštą penžemu darbu, kad juo 
užsiimtame.

Sandarai mes linkime pasi
sekimo, o ne suirutės ir vidu
jinių kivirčų, ir dėlto mes no
rėtume, kad tie riesusisprati- 
mai, kurie kilo jų tarpe, butų 
svarstomi ir sprendžiami taip, 
kaip tai privalo būt daroma 
tarpe 
vienai organizacijai 
turėtų būt išgvildentas savėje, 
pirma negu nešus jį į plačią
ją publiką, kuri juk • vistiek 
vargiai kuo gali padėti taip 
vienai, kaip ir antrai pusei. 
Sandara turi kuopas, apskri- 
čius, įvairius komitetus ir 
spaudos organą; tenai mes ir 
patartume Paulausko drau
gams kreiptis. Tik kuomet 
organizacija ir jos įstaigos ne
leistų savo nariams pilnai klau
simą pastatyti ir bešališkai jį 
išrišti, tai galėtų jiems patar
naut ir musų dienraštis, nesi
jausdamas, kad jisai užbėga 
kam nors už alkių.

Tautiečio straipsnyje mini
ma vardai kai kurių asmenų 
(pav. p. Pronckaus), kurie ta
po įvelti į tuos keblumus be 
jokios kaltes jų pusėje. Butų 
daug gražiau diskusijas įsta
tyti j tokias vėžes, kad jie gau
tų progos išsireikšti pirma, ne
gu jų kailį ims vanoti tie, ku
riems organizacijos -gerove vi
sai nerupi. i*

Raudonos Žarijos

nu-

žmonių, priklausančiu
Dalykas

“Laisvės” abrako stoličioje 
Brooklyne, komisarai liko laibai 
nepatenkinti tuo, kad drg. Jo
nas Perkūnas, galintis ant mir
ties patalo jau nuo 1912 m., 
buvo priverstas pradėti kovą 
prieš “laisvės” abrako kram
tyto] us. Tie abrako k ramty to
jai per “Laisvę” skelbiasi gera
širdžiais žmonėmis ir renka au
kas visokiems nukentėjusiems 
— ligoje, nuo vėjo, ar streikie- 
riams. Tie geraširdžiai turėjo 
savo pastogėje ir drg. Perkūno 
fondą — turtą. Drg. Perkūnas 
ėmė ir pastebėjo, kad įas jo 
turtas “Laisvės” pastogėje ėmė 
rudyti ir jį pradėjo kandis nai
kinti, tad jis, mirties patale gu
lėdamas, parašė laiškus laisvie- 
čiams, kad jojo turtas turi per
eiti iš “Laisvės” verauzės, kur 
jo pinigus raudonos kandys ėda, 
į saugesnę vietą, — pas lietu
vius siuvėjus, kur tos kandys 
to turto negales pasiekti.

gyvūnai bando savo purviną 
dvokiantį vandenį nupurkšti ir 
toliau — net į New Yorką, ant 
SLA. Pildamosios Tarybos, Vi- 
taičio, Gegužio, .Jurgeliutūs ir 
kitų. Bando jie nupurkšti ir 
ant Pasaulio Vergo, kuris gy
vena nuo tų gyvūnų už 500 
mylių. Bet tie visi tų gyvūnų 
purškiarfiieji purvai vistiek to
liau nesiekia, kaip jų pačių 
barzdos.

— Pasaulio Vergas.

Rūgštymai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

Kada “Laisves” komisarai sa
vo bizniui pasigrobė drg. J. 
Perkūno iždų, tai jie paliovė 
lankę d. Perkūną ir per porą 
metų nesilankė pas jį ligoninė
je. Tai pats Perkūnas pareiškė 
savo nenuilstančiai lankytojai 
drg. M. Šiandienei. Vėliau ir 
kiti sužinojome apie ligonio pa
dėtį ir triūse — M. Stanelienė, 
K. Liutkus ir Pasaulio Vergas, 
pakutenome komunistų pašones 
“Naujienose” ir “Keleivy”. Ta
da niekurie “Laisvės” dienšči- 
kai neiškentė iš sarmatos ir 
nuvažiavo ligonį aplankyti. Bet 
ne visi. O musų “draugas” 
Paukštis, kuris “Laisvėje” esan
tį J. Perkūno turtą buvo pa
vedęs raudonoms kandims 
kramtyti, vietoje važiuoti ligo
nį lankyti, patarė J. Perkūnui 
nusižudyti. Mat tada publika 
butų nežinojusi apie “Laisves” 
raudonas kandis, kurios butų 
galėjusios pribaigti naikinti J. 
Perkūno turtą be visuomenės 
žinios. Tą gi turtą geraširdžiai 
žmonės buvo suaukoję dėl li
gonio drg. J. Perkūno.

“Laisviečių” patarimas ligo
niui J. Perkūnui nusižudyti, la
bai įžeidė ligonį, kuris ir be 
to labai daug kenčia jau ke- 
lioliką metų. Mat kol drg. J. 
Perkūnas buvo sveikas ir ne
nuilstančiai dirbo dėl švieses
nio darbininkams rytojaus, tai 
niekurie ir iš tų pačių komi
sarų darėsi biznio iš drg. Per
kūno. Bet kai žmogus guli ant 
mirties patalo jau 14 metų, tai 
“laisvicčiai” turėdami jo ‘turtą 
ir aukas, sumoje $400, pata
ria jam nusižudyti.

Tai tokie yra tie musų gera
širdžiai komunistai, vargšų dar
bininkų dolerių medžiotojai. 
Kaip matyt, doleris pas juos 
yra vienatinis idealas ir dėl do
lerio komunistai nesibijo nė sar
matos, nė visuomenes, nė ka
talikiško grieko, negi, pagalios, 
ir Lenino diktatūros. Nes dole
ris jiems yra svarbesnis už vi
są ką kitų.

Chicagoje netoli 31 gatvės 
'yra drumsto, dvokiančio van
dens bala, kurią nežinia kodėl 
vadinama “vilnimi.”.

\Yra Chicagoje ir vienas dak
taras, kuris pirmiau Olstričiu 
jodinėjo ant tautiško žirgo ir 
skambino tautišką skambalą, 
kuris betgi sudužo. Po skam
balo mirties tas “mokslo vy
ras” bando joti ant kacapiško 
raudono arkliuko. Su tuo ark
liuku jis tankiai sustoja toje 
baloje pasimaudyti, pasišerti 
rusišku abraku ir pasigirdyti 
dvokiančiu balos vandeniu.
, Toje baloje gyvena ir daug 
kitų keistų gyvūnų, kokių mok- 
slininkai nė Afrikos tyruose ne
gali rasti. Jų užpakalinės kojos 
užriestos taip, kad jie galėtų 
ir vandeny murdytis ir sausu
moje rėplioti. Priekines gi ko
jas naudoja grabaliojimui ab
rako. .Jų burna gi tarnauja tam, 
kad prisisemti to purvino van
denio, iškilti virš vilnies ir pa
nkui prunkšti tuo purvinu van
denili į praeivius. Tankiai' tie

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

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

SKOLINAME 
PINIGUS
NAMU

Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesai h 
elektros jiegą į nau
jus ir senui namui ii 
mainom naujas Įtam
pas } senas; duodame 
ant lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

v

Mes Mokam Cash

$68.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State 
Bank

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

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Patogiausias
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ
Pradžioj

Metų- Dabar

Prenumerata metanui
Pusei mėly
Kopija .........................

$2 
$i i 

20c



Antradienis, sausio 17, 1928 NAUJIENOS, Ofiičago, m.

kare. Taupymo skyrius atdaras t tueiks garbės narystę. Man ro-- 
dosi, jog reikalauti, kad Kliu-

i su vir- 
---- ----- ...... — r— (šum narių) eitų ir atsiprašytų, 

gurnus gan gerus, ir todėl lie-’ reiškia, jog A. Brijunas per- 
tuviai mėgia Čia gyventi. Čia ’ ....................

mėgia gyventi tie, kuriems jau 
nusibodo gyventi, senose ir su-

. Patarti- 
rillkillI&S na lietuviams pasidairyti po

Lietuvių Socialistų Sųjungos Brighton Parkų ir apsigyventi 
4-tos kuopos susirinkimas į- Juozas, 
vyks šiądien, sausio 17 dieną. '
Vieta: Raymond Chapel. Susi- Joniškiečių Kliubo 
rinkimas prasidės 8 vai. vaka
re. Bukite visi kuopos nariai 
laiku. — V. P,

m AL" kasdien. . idosi, jog reikalauti, kaTarp vhlCafiOS Kaip matote, Brighton Par-bas (susidedąs iš šimto
® kas turi visus gyvenimui pato-Įšum narių) eitų ir atsi]

Lietuvių
r ii • I1U3IUUUO gyvenu seivLSS. 4 kuopos susi- rūkusiose kolonijose.

nario nuomone

daug didelę puikybę parodo.
Kai dėl suteikimo narystės 

teisių, jei A . Brijunas nebus 
nusižengęs Kliubui, tai aš mar 
nau, kad Kliubas gali priimti p. 
A. Brijunas atgal. Yra juk 
tokių atsitikimų, kad narys pa
ilsta bedirbdamas draugijoje, 
atsitolina nuo darbo, o paskui 
vėl sugrįšta organjzacijon ir 
veikia joje.—Narys.

Stasys Hamanauskutis, 15 
metų vaikas, 4625 So. Paulina 
st., alėjoje šaudė į tuščias kie
kines. Tuo tarpu iš ažu kampo

išėjo jo brolis Bronis. Stasio 
paleista kulka pataikė Broniui 
kaklan ir sunkiai sužeidė jį. 
Bronis nugabentas ligoninėn.

Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušeres

Office Boulevard 7042 ___
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekoa 
CHICAGO, ILL.

Roseland
Sausio 20 d., 8 vai. vakare 

K. Strumilų svetainėje, 158 E 
107 st.. kampas Indiana avė. 
įvyks Lietuvių Darbininkų

Namo Bendrovės šėrininkųi 
susirinkimas. šiamemetinis 

susirinkime bus metinis nil)or-!^tT laikas 
tas, įvairių pranešimų ir bus; 
svarstoma nustatymas šėrinin-j 
kų susirinkimų laikymo. Taip- 7. 
gi bus svarstomi kiti reikalai 
kuriuos čia nepaminėjau. Vis 
šerini tikai ir šėrininkės būti 
nai atsilankykite paskirtu lai
ku. —J. Tamašauskas, sek r.

Penktadienio “Naujienų” lai 
doje, sausio 13 d., patėmijau 
žinutę, užvaldytą “Pats sutvė
rė, pats pasitraukė”. Toje ži- 

| nutėje p-lė K. čekaičiutė pa- 
I duoda savo pasikalbėjimą su p.
A. Brijunu.

Man truputį keista išrodo, 
kad p-lė čekaičiutė kreipėsi

PRANEŠIMAI
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 3 lubų. 
Jūsų atsilankymas būtinai reikalin-

. • ... .. I gas, nes randasi daug svarbių reika-prie to asmens, kurio jau ilgo-^fų (|e| aptarimo, teipgi bus penki 
j nebėra Joniškiečių direktoriai renkami sekančiam ter-

Brighton Park

Kliube. Argi K. čekaičiutė ne
mato laikraščiuose, t. y. “Nau
jienose”, kada ir kur įvyksta 
Kliubo susirinkimai? Jei nema
to, tai šioje valandoje aš imsiu 
ir patarnausiu, «kitaip sakant, 
nurodysiu kur galima kreiptis 
norint

| bau.
Tuo

i pas A.

įstoti Joniškiečių Kliu-

tikslu galima kreiptis 
Butautis, 7126 S. Arte

li Chicagos lietuvių kolįoni-1 sįan st. arba pas p-lę A. Ančiu- 
ja pasižymi savo įvairumu dau-jtę, 1216 S. Maplevvood avė. Esu 
giau, negri senesnes kolionijos. 
Čia gyvena žmonės visokio gy
venimo stovio, čia randasi pro
fesionalų ir biznierių, bet dau
giausia. žinoma, darbininkę. 
Čia randasi ir įvairių organiza
cijų — pašalpinių, 
idėjinių ir kooperatyvių. Čia Į 
randasi bent kelios “Naujienų” 
stotys, kur galima* pirkti pavie
niai “Naujienų” ekzemplioriai.f 

čia gyvenimui apielinke yra 
daug gražesnė, negu kitos apie-l 
linkės, nes namai nauji ir mo
derniškai įrengti, gatvės pla-Į 
čios ir šviesios, viešosios mo-| 
kyklos labai parankios, naujos 
ir švarios, o pereitą ^savaitę pra
dėjo statyti viešąją aukštesnią
ją mokyklą (high school), ku
rią bus labai paranku lankyti 
musų apielinkės lietuvių jauni
mui.

minui.
Kviečia

Kapinių Valdyba.

G. I). L. K. Vytauto, laikys 
savo metinį susirinkimą, seredos va
kare, sausio 18 d., 1928, Auditorium 
sve., 3133 So. Halsted. Pradžia 7:30. 
Visi nariai teiksitės atsilankyti, nes 
randas daug svarbių dalykų aptarti.

Valdyba.

Leb.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
posėdis bus sausio 18 d., 7:30 v. v. 
McKinley parko svet. Kurio daly
vaujate ar norinti dalyvauti būtinai 
atsilankykite, reikės skirties režisie
rių ir išdalinti roles. .

M. K. Kasparaitis.tikras, kad suminėtos aukščiau 
ypatos suteiks reikalingų in- 
ioimacijų apie Joniškiečių KliU“iniQ numuo meums 
ba ir taipgi užrašys norinčio ketvirtadieny} * 1 1 (*(>W oi 1411 hnLi

Huinboldt Park. Lietuvių Pašelpi
mo Kliubo metinis susirinkimas at- 
ciuurt rvc vv 11 mvucu y j, , saUHlO 19 d.,

. y. ... tz.- i 1^28 m., at Humboklt Maccabee svet.
norinčios įstoti Kliuban Ig21 N. California Avė. Chicago, III.

2 lubos, 7:80 vai. vakare. Visus na
rius lemdžiu dalyvauti, nes yra labai 
svarbus klausimas.

Sekr. A. Walskis.

arba
vardą ir pavardę 

politimų, reikės daugiau užrašyti.*
Ar A. Brijunas buvo įsteigė

jas Joniškiečių Kliubo, aš to 
nežinau (nes tik metai laiko 
kai esu Joniškiečių Kliubo na
rys). Tiek tik žinau, kad A. 
Brijunas yra pusėtinai pasidar
bavęs Joniškiečių Kliubui.

Užklaustas p-lės čekaičiutės, 
ar jis mano grįžti Kliuban, Bri
junas atsakęs taip: ne bent ta- 
da, kai Kliubas atsiprašys ir;

ir viską, ko

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ 

sausio pirmos, 1928 metų. 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo atęičia, turėtų prisira 
syti prie Naujienų spulkos 

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

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

čia taipgi lietuviai katalikai 
airi savo gražią mokyklą. Baž
nyčia, nors ir nedidelė, viduje 
gražiai įrengta, o klebonija - 
tai kunigaikščio rūmai. Ji jau 
tikrai subytis kitų parapijų 
klebonijas.

Gi visiems tiems patogu
mams ir gražumams juk reika
lingi yra pinigai. O kad butų 
jų užtektinai sau, mokykloms 
ir klebonijoms, reikia ir mokėti 
juos, t. y. pinigus, taupyti.

O pinigams taupyti Brighton 
Parke viena geriausių progų 
yra kiekvienam lietuviui įsira
šyti į lietuvių spulką, — Gedi
minas Skolinimo' ir Budavoji- 
nio Bendrovę, 4405 S. FairfieldĮ belbstantis plasteris yra panaudoja- 
ave. Bendrovė inkorporuota ant 
$1,000,000. Ji yra priežiūroje 
Illinois valstijos. Taipgi ši 
bendrovė priklauso U. S. «
League Building & Loan Asso- 

• ciations, Building & Loan
League of Illinois ir Lithuaniąn 
Building & Loan Association 
League of Illinois. Bendroves 
saugumas užtikrintas. Valdyba 
ir direktoriai randasi po atsa
kančia kaucija.

Bendrovė turi keturis sky
rius taupymo, paskirstytus į 
klases A. B. C. ir D. Klasė D. 
pradėjo veikti nuo 1 dienos 
sausio šių metų. Pirmutinis 
narys, įsirašęs j šį skyrių, bu
vo Antanas Vaičius, 12 metų 
jaunuolis, į šią klasę mokasi 
tik 12’5 centų savaitėje už 
$100. Labai gerą proga vaiku
čiams savo pinigus taupyti.

Bendrovės susirinkimai lai
komi kiekvieno trečiadienio va-

STRĖN DIEGUS IR 
MIZERIJA GREITAI 

PAŠALINAMA
Red Cross Kidney Plasteris 

Veikia tarsi Magiškai
Jus galite beveik urnai pašalint aš

trius skausmus ir nušipusius dieglius 
dėl Strėndieglio. Neuralgijos ir kitų 
Reumatizmo priepuolių su Johnson’s 
Reed Cross Kidney Plaster. Nuo mo- 

'"įmento, kuomet šis nuostabus, senas

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Healing 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju Mcuogenausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paelius St, (hlcago, UI.

Graboriai________
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

Aubura Avė., Tel. Blvd.3201 3201

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

s. d. laghavigz

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phano Victory 1135 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos ligo n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

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

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St^ Chicago 
arki 31 st Street

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

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

VirŠui Unlversal
State Bank .... 

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai

ku pūgai sutartj.

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwcll St. 

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.TYU IVf T CTDIimT 1 . ■Nuo z 4:d0 lr nuo ‘LHC. 1V1. olKlIkUlJ Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:30 v. po pietų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

TELEFONAS CANAL. 04G4

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

I 1145 Milwaukee AvenueA. MONTVID, M. D. Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 Fredos vakare uždaryta 

Kampas North Avė. ir Robey St. Nedėlioj pagal sutartį
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak. i - -------------------------------------------------

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvrick D597
Ultraviolėtinė šviesa ir diathennia

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Lietuvis Graborius ir 
Bal zamuoto j aa

2314 W 23rd PI. 
Chilago, UI.

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

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

Tel. Kenvood 5107 
Valandos

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

į Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912 

Naktimis Tel. Fairfax 6353

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos;
- Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 

 1 7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 
~ ~_____________ I Res. Telephone Plnza 3200A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

Valandos
nuo 9 iki 11 v. ryto, 
nuo 6 iki 9 vai. vak. i

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray laboratorija 

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

CHICAGO

r Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

SKOLESTIKA MANKIENĖ
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, 
ą žentu Kazim. Juodį ir Izi
dorių Sanduką ir gimines. O 
Lietuvoj brolį Juozą ir 2 se
seris: Agniešką ir Francišką. 
Kūnas pašarvotas, 1712 N. 
Marshfied Avė.

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

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

Liekame nubudę, , 
Vynas, Dukterys, Žentai 
ir Giminės.

I

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

VERONIKA 
JANKAUSKIENĖ 

Po tėvais Sedimkaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sauso 14 dieną, 7 valandą va
kare, 1928 m., sulaukęs apie 
26 metų amžiaus gimusi 
Lietuvoje, Suvalkų vedybos, 
Seinų apskričio, Lazdijų mie
stelio, gimė sausio 6 dieną, 
1902 met., paliko dideliame 
nuliūdime vyrą Petrą ir duk
terį Sofiją 6 metų amžiaus, 
motiną ir tėvą ir 4 seseris, 
Pranciška Janulis, Leosi Žvir
blis, Anielę 
Sedimkaitę. 
tas, randasi 
Street.

Laidotuvės 
sausio 18 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o • iš ten bus nulydėtas . 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. 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 Boulevhrd 4139.

Lenckus ir Eleną 
Kūnas pašarvo- 
3254 So< Morgan

jvyks seredoje,

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų
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K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 SOuth Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
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

25 MEiy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nuo 
8:30

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

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

Lietuviai Daktarai

ant 
už- 

ma-

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

• Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Phono Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

INTERNATIONAL MEKCAN- 
T1LE MARINE CO.

127 So. State St.
Chicago, III.

Ar Jus Žinote
Kad kiekvienas pasažierius 
musų laivų turi privatišką 
daromą kambarį. Jei jus 
note važiuoti

LIETUVON

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

! ma prie .skaudamų vietų, jis teikia 
šilumą, švelnina ir ramina sujaudin
tus nervus ir pašalina, skausmą ir 
mizeriją tarsi magiškai. Jus gau
nat patvarią pagelbą da ir dėl to, kad 
gyduoles Red Cross Kidney Plasterio 
nuolat sunkias per odą j apimtas vie
tas taip ilgai, kol plasteris laikomas 
prie kimo. Buk tikras pareikalaut di
delio Red Cross Kidney Plasterio su 
raudona flanele užpakaly. Visose vais
tinėse.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

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

Phone Canal 0523

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12,1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:80 ▼.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

* Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

tegul musų geras agentas pasa
ko jums apie gerų maistų, pui
kų patarnavimų ant musų di
delių, greitų ir patogių laivų

White Star Line 
Red Star Line

Ona Garjomenė
Mylima mano žmona mirg sausio 14, 1928, 2:30 vai. 

ryto, turėjo 51 metus amžiaus. Iš Lietuvos paėjo Karti
nos parapijos, Kretingos apskričio, Kalniškių kaimo. Ame
rikoj išgyveno 17 metų. Paliko dideliame nubudime vyrą 
Kazimierą, brolį Vladislovą, brolienę Oną ir brolį Kazimie
rą Argentinoj. Lietuvoj seserį Kazimierą ir švoįerį Vla
dislovą llui'bavičių. Kūnas# randasi pašarvotas, z3655 So. 
Emerald Avė.

Laidotuves įvyks utarninke, sausio 17 diena, 8:00 vai. 
ryto iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kur 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Visus gimine*; draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Liekame nuliūdę,
VYRAS, BROLIS IR BROLIENĖ.

Laidotuvėse patarnauja graborius Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

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

OPTOMETRIST

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

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 Republk^9600

Įvairus Gydytojai

> DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

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

Ofisas
South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

4729

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.,

Tel. Republic 7868 vakaro, Nedll. nuo 10 iki 12 v. dieną. ,
CHICAGO, ILL. Phvnq Midway 2880

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 Tel.: Hyde Park 8395

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

n Ich 1*63 g
8241 South Halsted St

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

t Pėtnyčios.

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

Res. Tel. Saginuw 9528

Burke ir Crane
Ofisas Tel. State 5368 —1731

155 N. Clark St. 
Ruoni 1002
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For Rent Automobiles Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimai

Financial
Finansai-Paskoloa

Tarp Chicagos 
Lietuvių

D. šidlauskio pra 
kalba apie ekono
minę padėti Lie

tuvoje
Visuomenės Darbo Sąjungos 

kviečiamas nesenai atvažiavu- 
sis iš Lietuvos Domas Šidlaus
kas apsiėmė supažindinti chi* 
cagiečius su ekonomine bei fi
nansine padėtimi Lietuvoje. Jis 
ten darbavosi koporacijos srity 
apie 20 metų ir gerai pažįsta 
kaip dabartinį, taip ir praeitą 
stovį.

Prakalbos turinys: 1. Kredi
tas. 2. Žemdirbyha. 3. Pramo
nė. 4. Statyba. 5. Susisieki
mas. (i. Koperacija. 7. Patari
mas amerikiečiams.

Prakalba j vyks sausio 19 d. 
(ketverge) 7:30 vai. vakaro. 
Lietuvių Auditorijoj.

— Rengėjai.

Pranešimas
per-Tikietai į “Keistučio 

statymą, kurs įvyks vasario m. 
12. d. Goodman teatre, Art In
stitute, East Monroe and >So. 
Parkivay, išanksto parsiduoda 
Mildos Pharmacy, ir l’niver- 
sal State banke, Bridgeporte. 
Patartina išanksto Įsigyti ti- 
kietus, nes vietos visos rezer
vuotos ir yra progos geresnes 
vietas pasirinkti.

—Vaičkaus teatro Direkcija.

Ekstra
Lietuva paveiksluose

Miscellaneous
įvairus

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

Boulevard 1036

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repai r Works, 8110 Wentworth 
Avė. Phone Victoiy 9634.

LENTOS visokios rūšies, abelnal 
$20 už tūkstantį pėdų, 2X125, 2X145, 
2X10, 20 pėdų ir t. t. Phone Vic- 
tcJry 8706. 2415 Caluinet avė.

4 GASOLINO pampos beveik nau
jos, $150 kiekviena, 350 galionų 
baltos arba žalios malevos, $1.40 ir 
$1.50 M:il. SOO volelių stojfų tleiiRi- 
mui inateriolo, rnutlotto arba žalio, 
vinys ir cementas. $2 roleliui, 50 
skrynučių vinių, 16 ir 21) py, $2.51) 
skrynutei, 1 lot virvių, % iki 1 co
lio, 1 lot dratų, 1 lot švirškinčm.s 
dudų, 30 knygvedžiams deskų po 
$6 kiekviena, rūbams užraktų 3000 
C klampkų, 5 dideli A. C. motorai, 
2 International laikų rekorduojanti 
laikrodžiai. 1600 svarų heli dratų, 
16 iki 22 gauge, l«c. svarui. 3 tonai 
metalinių shop pana, visokių didžių, 
20c. kiekviena. 2553 W. Madison st. 
Seeley 6065.

SOL ELLIS & SONS 
I 

Plumbingas, namų apšildymo ir 
elektros reikmenys

2118-20-22 So. State St, Chicago j 
Cicero Branch 4606-0G W. 22nd St.' 
Phone Victory 2454. Lawndal6 2454.

Business Serves
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%.Į 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Į vedam phim- 
bingą ir namų apšildymą. Ap
skaičiavimas dykai. Oakland 
0398. PiIGIIT WAY PLUMB- 
ING & IIEAT1NG CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

Ką tik iš Lietuvos parvežti, 
nauji įdomus krutamieji pa
veikslai. Tautiečiai, kuriems ru
pi Lietuva tėvyne musų, ateiki
te ir pamatykite ją gyvą pa
veiksluose — kaip ji šiandien 
išrodo, kiek pažangos padarė: 
per (levinius metus nepi iklau-, Maievojam ir popieruojam.

Bridgcport Painting
& Hardware Co.

. ■ .Užtai-
somo gyvenimo. Ateikite pažiu-! kom jnajevą, popterą, stiklus ir t. t. 
rėti į Lietuvos kariuomenę, jau 
nimų, Lietuvos-Lenkijos de
markacijos liniją ir šimtus ki
tų vaizdelių, miestų ir mieste- 
lių ir ūkininkų gyvenimo.

Nesigailėsite atėję ir pralei- 
nite 3 valandas laiko. Pamaty-1 
site daugiau, negu tie, kurie 
buvo Lietuvoje ir išleido šim-j 
tus dolerių. Visą tai pamatysi
te už mažą 35 centų bileto kai-: 
ną. Vaikams įžanga tik 15 cen- —

Bo<lys ir aiškins paveikslus _
C.-G. Lukšis

3149 Šo. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S- RAMANČIONIS, Sav.

Auto Travel
Autoniohiliais Kejionė
EKSKURSIJA

Patogus apšildomi karai į 
............ DETROIT .............  
............ ST. LOUIS ............. 

Checker Coach Lines, Ine. 
Planters Hotel 

19 N. Clark St., 
Kandolph 1800

Financial
Finansai-Puskolos

$4
$4

Sausio 17 ir 18 dd.
Lietuvių Auditorijoje, 
Halsted st.

Sausio 19 ir 20 dd'.
svetainėje.

Chicagos

Meldažio|
West 23-rd 

place. Pradžia rodymo 7:30 v.1 
vakaro. — X,

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260
4

Gducational
Mokyklos

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.Bubnai, Banjos, 

Smuikos 
25c. į savaitę 

Organizojame naują instrumentų 
iPTsSiM KUOMET JUMS REI- 

už jų kainą. $75 vertės instrumentą 
už $30, išmokėjimai^ net po 25c. į 
savaitę.

Mumford Music
Studios,

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

,, , , r— ■ ..... —
Miscellaneous

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

RUBIN BROS

KIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd. 
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

į visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 4, 2 ir 8 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 184 
N. La Šalie: Rdndolph 4210 arba 
6347 So. Westem Avė. Hemlock 
2636.

LABAI ŽEMA KAINA 
Pinnų ir antrų morgičių. Greitas pa- 
tarnvlmas — Construction paskolos. 
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co.
134 N. U Šalie St.

Room 2006 Dearbom 4636/ State 5864

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

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Ind.ustria.1 Loan Servicč 

172G W. Chicago Aye., 
Kampas Hermitage 4ve.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

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

Justin Mackiewich
2342 So. I^avitt St.

Tel. Canal 1678

Personai
___________ Asmenų leĮko

VELTUI
Pateptai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Rcgistered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Patentų 
su 
ir

PAJIEŠKAU savo moters dėdės 
Frank Seimas. Girdėjau kad 20 me
tų atgal dirbo už sargą Paterson, 
N. J. Yra labai svarbus reikalas, 
kas apie jį žino praneškite, 

i dėkingas. z
JOHN NEBEREZA, 

1511 So. 49th Ct., 
Cicero, III.

busiu

Help Wanted—Female
DarbininkiųReikia

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

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

REIKALINGA augusi moteris prie 
stubos darbo. Duosiu kambarį ir val
gį. Gera mokestis, šeimyną maža. 
Atsišaukit tuojau, V. Johnson, 6932 
So. Rockvvell St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

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

25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS 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 WELDING W0RKB 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

Help Wanted—Male-Female
_________ Darbininkų Reikia

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

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

RENDAI liekame. — Atsišaukit 
261« W. G9th St.

Musical Instruments

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann groiiklį piana su ben- 
Čiumi ir roleliais už $65 casn.

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

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliui visokių iš- 
dįrbysčių ir modelių, 100 karų pa
sirinkimui. Montro.se Motor Sales, 
3106 Montrose Avė.

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti. 

Du syk j dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare 

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

DE LUXE MOTOR STAGES 
3 So. Jefferson 

Tel. Dearbom 0681

14DISON P ARK. Parduosiu lotą 
labai pigiai arba išmokėjumais jei 
pirksit šią savaitę. Saukit Graceland 
9477.

5 KAMBARIŲ namas, netoli 73 
St. ir Oakley Avė., kaina $4700. Sa
vininkas Mr. S. Beske, 7210 South 
Claremont Avė., Tel. Rcpuhlic 9234.

G KAMBARIU BEVERLY bun- 
galovv. didelis, lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7380.

REIKIA 
SMAGIŲ VYRŲ
Vyrui, kurie turi pasi- 
tikCjimij j Clniugos 
ateities augimą, kurie 
tiki, kad Chicagos žmo
nės gali ir uždirbs pi
nigų investuodami į 
reni estate. Tokie vy
rai gali neturėti paty
rimo musų biznyje, 
bet jie turi turėti op
timistišką ateitį, turi 
hut energingi ir su įsi
tikinimu, kad turės pa
sisekimą.
Tokiems vyrams mes 
pasiūlome tikrai pui
kią vietą, kad jie pasi
imtų mlisų lietuvių 
biznį. Uždarbis iš sy
kio bus geras, o kaip 
išmoks musų biznio, 
tai įplaukos da la
biau pasididins. Kope- 
racija didžiausios Chi
cagos . organizacijos 
yra užtikrinta TIN
KAMIEMS VYRAMS.
Jei jus esate teisingas, 
darbštus, ambitingas 
ir turite mažiausiai 
25 metus amžiaus, ir 
turi būti 2 metus gy
venęs Chicagoje. At
sišaukit 
atdaras 
karo.

šiandie. Ofisas 
iki 8 vai. va-

Mr JAMES VERR 
Room 328

29 S. La Šalie St.

____________________________ !___
SALESMENŲ. — Reikia lietuvių 

Amerikoj gimusių salesmemj dėl at- 
stovavimo didelės Chicagos organiza
cijos. Mes suteiksime jums tiesiogi
nį biznį kuris yra gaunamas iš gar
sinimu NAUJIENOSE ir kitų šalti
nių. Vyrams, kurie mėgsta dirbti, 
pasisekimas ir puiki ateitis užtikrin
ta.

Atsišaukit po 2 vai. po pietų. 
AVIATION SERVICE AND 

TRANSPORT 
203 N. Wabash Avenue.

VYRŲ RĖKIA kaip barberių. Mes 
galime jus išmokinti gerai apsimo
kančio biznio į keletu mėnesių ir 
ęauti jums gerai apmokamą darbą, 
čia baigę gerai uždirba ir paskiau 
savo biznį įsitaiso. Specialis planas 
išmokėjimų už mokslą, klesos dieno
mis ir vakarais. Reikalaukit katalo
go ir informacijų dykai. Moler Col- 
legc, 512 N. State 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 perą algą. Klesos dienomis ir 
vakarais. Chicago Auto Service 
Bureau, 309 S. La Šalie St. Room 101

REAL ESTATE PARDAVĖJAI
Turime vieta dėl Real Estate par

davėjo, kuris turi nuosavą automo
bilių. Mokame 80% komiso nuo 
pardavimo, gelbstime padaryti biz
nį ir teikiame garsinimus veltui. 
Darbas prie Lietuvių gerai organi
zuotos ir išgarsintos firmos.

Kreipkitės pas
K. J. MACKE & CO. 

2436 W. 59th St

REIKALINGAS karpenteris arba 
šiaip gabus žmogus prie taisymo na
mų. Atsišaukit, 882 W.\,33 St

Furnished Rooms
RENDON kambariai dviem vaiki

nams ar merginoms ar vedusiai po
rai. Galim pagaminti valgį, indai 
duodami. Netoli ežero, daili vieta. 
Naują lietuviška kolionija. Naujau
sios mados įrengimai.

2953 Michigan Avė.
Tel. Calumet 3982

For Rent
RENDON ofisas, gražiausioj lie

tuvių kolonijoj, 2419 W. Marųette 
Rd.

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

TURIU parduoti savo Rražų ir be
veik naują grojikų pianą už $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
j mėnesį. M r. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

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

GRAŽUS ConKole Phonograph, 
mohagoni medžio parsiduoda už 
$25.00. Tocker Warehouse, 3615 Iron 
Štreeet.

Radio
RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tū

bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 į 
savaitę. Mr. Kujaivski, 1723 South 
Ashland Avė.

Radio
PRADĖKIT NAUJUS METUS

Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums doleri už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirksite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums 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 
4323 Lincoln av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

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

WONDER RADIO SALES CO.
8152 Irvink Pk. blvd. Key 2499

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

DELTGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

Lietuvių Atydon
Tik $15 įmokėti t

Dirbtuvės Aptuštinimas
j Dynatropo Visi Elektriniai 
/ Radio Setai

Dcmonstoratriai ir vertelgų 
pHiai labai pigiomis kainomis, 
važiuokit tiesiai j dirbtuvę, 

4403 S. La Šalie St. 
Phone Boulevard 265.

Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co.
Išdirbinėto jai originalių elektrinių 

Radio,

snin-
At-

Sewing Machine

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

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

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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 Firefroof Storage Co., 
5929-31 S. State St.

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

torage, 640 E. 61st St.

Sis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
mes jums nuleislmejums nuteisime

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

$75 9X12 WILTQN RUG .......
$60 COXWELL CHAIR ...........

$300
$250
$200
$150

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

Daugelis kitų bargenų bus išpar
duota tuojau

Available Storage
7732 Stony Island

Atdara vakarais iki 10 vai. Nedč- 
liomis iki 6 vakaro.

CASH Už KARUS
Turim pirklį 100 karų tuojau.

Mokam aukščiausias kainas. 6707 S.
State St„ Went. 1074.

MOKAM GERAS CASIT KAINAS už 
visokių išdirbysčių karus, junk ar 
sulaužymui. 3515 Ogden avė. Craw- 
ford 3604

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

MOTERYS I
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

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

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

Chicago, 111.

BEINKAl’TAI, $2 IR DAU- 
GIAU. Del vyrų, moterų ir vai
kų. Pirkit iš dirbtuvės, sutau
pyki! pinigų. Campion Mfg. Co.

1381 Mihvaukec Avė., 
2 aukštas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI bučeme ir groser- 
no už cash arba mainysiu ant loto 
ar mažo namo. 4201 S. Maplewood 
Avė. Vakarais šaukite Roosevelt 8887

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbemė 
puspigiai, senas ir geras biznis. 
10722 So. Michigan Avė.

GREITAM pardavimui Ice Cream 
Parloro fixtures, labai pigiai, 2759 
W. 47 St. Tel. Lafayette 0551.

PARDAVIMUI grosemę ir bučer- 
nė, taipgi ir namas. Turiu parduoti 
iš priežasties ligos. Tel. Prospect 
2502.

Exchange--~ Mainai
MAINYSIU savo bungaloiv arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą lotą, biznį 
ar kitą, 2031 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

MAINAI
Mainysiu 3 flatų muro namą ant 

didesnio bizniavo namo. Namas 
randasi labai jęeroj vietoj, 3-6 kam
barių, 3 mašinų garažas, garu šildo
mas. Visi flatai išrenduoti ant me
tų. Del tolesnių informacijų kreip
kitės.

Tel. Commodore 1079, V. Lėkis

Real Ėstatė For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuelo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiūrėki! 
prie 6647 So. Tai man Avė. .šaukit 
savininką, Rainbovv Electric, Hyde

PARDAVIMUI arba mainymui, 
4221 So. VVells St., 6-4 kambarių, 
pečium šildomas apartmentinis na
mas, elektros šviesa, gerame stovy
je, cementuota gatvė ir ėlė, vokiečių, 
austrų ir ungarų apielinkėj. Tikras 
bargenas. Parduosiu lengvomis są
lygomis arba mainysiu į South Side 
rezidencijų lotus, kaina $5000, įmo
kėti $500 ir po $50 į mėnesį. Pilnas 
komisas brokeriams. Kaina mainy
mui pagal apkainavimą lotų.

Atsišaukite
D. HENRICI, 

6217 So. Ashland Avė.
■ Phone Prospect 1730-31

Rezid. Radcliffe 2468

AUKŠTOS RŲŠIES ' 
KAMPAS 3 FLATŲ

Puikioje vietoje Auburn Highlands 
rezidencijų typo, 3 metų senumo, 43 
pėdų lotas, visi po 6 kambarius apt. 
)uikus vidaus trimas, puikus dideli 
<&mbariai, miegojimui porcius, bi- 
iardams kambarys, tile vana ir lie
pus lašai, 4 karų garažas, graži 
pieva ir t. t. Tai yra aukštos rų
šies namas, turit jį pamatyti, kad 
įvertinus. Parduosim nebrangiai. 
Matykit savininką. .

1300 W. 81 St. 
kampas Throop St.

GRAŽUS *5 kambarių bun- 
galo^v prie Hessville, Ind., su 
Š500 cash galit veikti, yra vana, 
2 mašinų garažas.
1401 S. Kennedy avė., Ham- 
mond, Įnd., Phone 3658

DIDELIS bargenas, turiu parduoti 
tuojau, dėl užbaigimo reikalų, dvigur 
bas namas 11 apt. garu šildomas, 
prieš Douglas parka.

1217-21 So. Califomia Avė.
Phone M r. Neel, Haymarket 3000

PASTATYSIM PAGAL JUSU NORA
Dabar yra laikas išsirinkti vietą. 
Oak Lawn, 4 kambarių namas, visi 
parankumai, $2,800, cash $400, kitus 
$35 j mėnesį. Naujas 2 flatų mū
rinis, garažas, $13,000, kampinis lo
tas $2,000 cash, kitus $125 į mėne
si, 2 lotai, $350 cash. H. C. Phillips, 
Tel. Oak Lawn 18.

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, kilus $125, 
{skaitant nuošimčius. Savininkas 
7012 S. Artesian' Avė. 2 lubos, arba 
Prospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
5 kambarių medinė cottage, kaina 
$3000, įmokėti $500.

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

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

3643 N. Troy, Irving 3631

LABAI GERA PROGA
Netoli 64 St. ir Lowe Avė., lotas 

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

Mr. Scherer
H. J. COLEMAN AND CO. 

4705 S. State St. 
l)rexel 1800.

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

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

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

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

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

6409 So. Kedzie Avenue

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

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

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

3% PIGIAU ŠIĄ SAVAITĘ
8 FLATŲ namas, 5-6 kambarių, 

garu šildomas, 2’Za bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 į 
mėnesį, rendos $510 į mėnesį.

2 flatų mūrinis, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, garažas, 2 
blokai iki 63 St. ir Halsted St. $3,000 
cash, $106 į mėnesį, rendų $125 j 
mėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.

7 KAMBARIŲ medin? cotfaĮro. 3 kamba
rini apartoj ir 4 virAuj, galima padaryti 2 
flatua. tiktai »6.200: Įmok k? t i $750. kitu* 
mSncainiaia iAmokfijimala. 7310 S. Oakley 
Avo. EVERGRF.EN REALTY CO. 0201 So. 
WeaU‘rn Avė., Tel. Beverly 7330. Paataly- 
aini ant jtiaų loto be (niokojimo bile kok| 
bungalow arba 2 flatų name.

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

H. J. COLEMAN AND CO.
129 E. Persimi g Romi 

Tel. Boulevard 7769.

pe- 
apt. 
prie

18-to.s GATVĖS BARGENAS, Par
davimui 3 augšlų mūrinis nąmas, iŠ 
viso 22 kambariai. Naujos mados 
įrengimai randasi. 565 W. 18 St. Sa
vininkas 2839 Princeton Avė. 1 auk
štas,

Montro.se

