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Kaune dideli komu
mstų suėmimai

Demonstracijos Maskvoj 
tremiant opozicininkus

dėl streiKaltina kazokus
kininkų šaudymo Coloradoj

Dideli komunistų su- Buvusių bolševikų
ėmimai Kaune vadų ištrėmimas

KAUNAS, sausio 17. — Vy
riausybės pranešimu, Kaune 
tapus susekta komunistų orga
nizacija. Daug organizacijos 
narių jau suimta ir arenai

Trėmimo įsakymas, anie kurį1
Maskva sužinojus prieš dvi 
dieni, padalė didelio įspūdžio konferencija, kurioj dalyvauja 
darbininkuose. I »

(Atlantic and Pacific Photo]

Kubos prezidento ir senato rūmai, Havanoj, kur dabai1 yra laikoma šešta Pan-Amerikos 
ir prezidentas Coolidge.

j. v. KONGRESAS ig Kauno miesto ta
Tarifas

satfsio

rezoliu- 
kainas 

jas su- 
persiųs-

at

jų

rybos pašalinta 14 
žydų atstovų

lele-

žydų, Kauno mies- 
narių, valdžios įsa
is savo vietų paša-

Ispanų karalius nor 
skirtis su žmona

Prašąs popiežių anuliuoti 
vedybas, kad galėtų vesti 
tą pačią

jo 
ki-

PARYŽIUS, sausio 17.
Eina gandai, kad Ispanijos 
ralius Alfonsas, kuris 
lankosi inkognito
vedąs pertark locijas su Vati
kanu dėl savo vedybų anulia
vimo.

ka- 
dabar 

Paryžiuje,

Išsiskyrimo su dabartnie sa
vo žmona Alfonsas noris dinas
tiniais sumetimais, 
turis sūnūs, bet jie 
ki, netinką sostui 
fonsas todėl norįs 
Burbonų princesę,
susilaukti tinkamo sosto pavel
dėtojo.

Jis turi ke- 
visi nesvei- 
užimti. .Al- 
vesti t vieną 
tikėdamas

Mirties nuosprendis 
popiežiui — juokas
MASKVA, sausio 17. -— So

vietų žinių agentūra Tass pa
reiškia, kad užsienio spaudoje 
pasirodę pranešimai, buk kata
likų bažnyčios galva Vatika
ne gavęs iš Maskvos nuospren
dį, dagi paties Stalino pasira
šytą, kuriuo sovietų valdžia 
pasmerkus papą Pijų XI mir
ties bausmei už antikomunisti
nio judėjimo rėmimą pinigais, 
yra be jokio pamato ir laikomi 
kaip piktas šposas.

Nukovė Nikaraguos 
kitelių vadą

su-

sau-MANAIrUA, Nikaraguą, 
šio 17. — Susikirtime 
Jungtinių Valstybių laivyno ka
reivių ir sukilėlių būrio šiau
rinėje Nikaraguoj, būrio vadas 
Mendes buvo nukautas, o vie
nas sukilėlis sužeistas. Ameri
kiečių nė vienas nenukentėjo.

REIKALAUJA ĮSTATYMO 
PRIEŠ LINČIAVIMUS

RICHMOND, Va.,
— Gubernatorius Byrd 
Jė valstijos legislaturoje 
ti aštrų įstatymą prieš 
vimus.

sausio 17.
pasiu- 
priim- 
linčia-

DU VAIKAI ŽUVO UGNY

MICHIGAN CITY, Ind., sau
sio 17. — Kilus namie gaisrui, 
liepsnose žuvo du vietos gy
ventojo W. Kieszowskio vaikai, 
vienas 5, antros 6 metų am
žiaus.

NEMOKĖJĄ LIETUVIŠKAI
RYGA, sausio 17. 

gramu iš Kauno praneša, kad 
keturiolika 
to tarybos 
kymu tapę 
linti.

Žydų Telegrafo Agentūra pa
duoda, kad oficialinė tų keut- 
riolikos tarybos narių pašali
nimo priežastis esanti ta, kad 
jie neva nemokėję lietuvių kal
bos, nors, sako pranešimas, 
vienas jų, būtent advokatas 
Zimkovskis, lietuviškai visai 
gerai kalbėjęs. Minėta agentū
ra dar pažymi, kad Kauno žy
dai sumoką 80 nuoš. visų Kau
no miesto mokesnių.

Netrukus po 1926 metų 
gruodžio 17 dienos perversmu, 
kai valdžios
Smetona, kaip prezidentas, 
Voldemaras, kaip 
pirmininkas, buvo 
prasidėjusią Lietuv
prieš žydus, bet tos žinios buvo 
tuojau oficialiai nugintos.

prieky stojo 
ir 

ministeris 
žinių apie

Vokiečių valstybių 
galvų mitingas

Anti-evoliucijos bi 
liūs Keritucky

17b J.1Kalti “kazokai” dėl 
streikininkų šau

dymo

BERLINAS, sausio 1
Iš Maskvos praneša, kad to 

miesto gyventojai vos prieš dvi 
dienas 
sovietų 
ištremti 
dėką ir 
valdžios 

žinia buvus visai 
plačiosiose masėse, 
kų darbininkuose, 
tokio įspūdžio, kaip bombos 
sprogimas, žinia padarius di
delio sujudimo tiek '“neparti
niuose” darbininkuose, kurie 
simpatizuoja opozicijai, tiek 
tuose komunistuose, kurie 
mia Staliną. Visur tik apie 
ir buvę kalbama.

Opozicijos proklamacija
Opozicininkai išleido prokla

maciją, kurioj stipriausiais žo
džiais kritikuoja valdžios elge
sį ir pasakoja apie žiaurumus, 
kurių “čekistai” pavartoję areš- Chavezo [gal 
tuodami buvusius komunistui koronerio 
vadus dėl to, kad jie nešaukę kad* valstijos 
valio visam, ką Stalinas darąs, ma išvaikyti 

streikininkų 
išsi- tojų paradą, 

ir dega be- be reikalo, 
tiantai nedavė tam nė jokios 
priežasties.

sužinoję apie tai, kad 
valdžia davė įsakymą 
Trockį, Kamenevą, Ra- 
kitus buvusius sovietų 
vadus.

Proponuoja įstatymą 
valstijos mokyklose 
evoliucijos mokslų

užginti 
dėstyti

netikėta, ir 
ypač fabri- 
ji padarius

re
tai

“Stalinas su savo sėbrais”, 
sakoma proklamacijaj, 
kraustė iš galvos 
protišku kerštu prieš mus.”

Demonstracija vagzale
Paskiausiu pranešimu, Mask

vos vagzalan buvo suplaukę di-( 
deliausios minios išlydėti tre
miamus laukan buvusius bol
ševikų komisarus/ Susirinku
sieji stoty padarė jiems užuo
jautos demonstraciją.

Colcrados gubernatorius “labai 
nustebęs” dėl tekio korone
rio teismo verdikto

Pietų valstybės pareiškia nesi- 
leisiančios centralinei valdžiai 
kontroliuoti

FRANKFORT,
17. — Atstovų

sausio

DENVER, Colo., sausio 17. 
— Gubernatorius Adams šian
die pareiškė didelio nusistebėji
mo, kad dėl mirties vieno ar 
kelių asmenų, kurie buvo nu
šauti įvykusiame sausio mėne
sio 12 dieną sihdkirtime tarp 
valstijos policijos ir streikuo
jančių angliakasių Walsenbur- 
go kasyklose, koronerio teis
mas (jury) rado kaltą valstijos 
policiją.

Ištardęs užmušimą Klemento | 
būt lietuvio?],

teismas pareiškė, 
policija, bandyda- 
daugiau kaip 500 
ir jų šimpa tizuo- 
pradėjo šaudyti 
kadangi demons-

Moteriškės pašautas
Serbų valdininkas 

mirė
BELGRADAS, Jugoslavija, 

sausio 17. —• Skople miesto 
Prelič,Pasirodo, kad tarp ištremtų subprefektas Velimir 

komunistų vadų yra ir buvusis P^eš kurį andai. buvo padary- 
karo komisaras, gen. Verchov- 
skoi, kuris vėliau laikė užėmęs 
aukštą vietą raudonojoj armi
joj.

Maskviškiai Berlino laikraš
čių korespondentai praneša, 
kad Trockio ir Kamenevo žmo
noms leista pasitikti Maskvoj. 
Vienas korespondentas praneša 
dagi, kad Kamenevai visai išt 
siskyrę.

tas atentatas, dabar nuo sužei
dimo mirė.

Pašovė jį viena moteriškė, 
Marija Bujneva, makedoniečių 
revoliucinio komiteto narys, ku
ri po atentato tuojau pati nu
sišovė^

8 asmens sužeisti trau
kiniui susikūlus ....

Buvęs kaizeris norįs lei
dimo pasivažinėti

. BERLINAS, sausio 17. — 
P&sak Leipcigo Neueste Na- 
chrichten, buvęs Vokietijos kai
zeris Vilhelmas I lohenzoller- 
nas, kurs dabar gyvena ištrėmi
me Olanduose, prašąs leidimo 
pasivažinėti po Europą, neiš
skiriant nė Vokietijos.

CLEVELAND, Ohio, sausio 
17. — Ištrukęs iš bėgių susi
kūlė pasažierinis Alliance-Pitts- 
burgh 
mens 
įvyko 
Ohio.

traukinys. Astuoni as- 
buvo sužeisti. Nelaimė 
netoli nuo Summitsville,

ŠEIMOS TRAGEDIJA r 1 J

17.

Paliko $25,000 studentų 
paskolos fondui

URBANA, Iii” sausio 17.
Miręs Marcus Russell, profe
soriaus F. A. Russellio tėvas, 
paliko Illinois Universiteto stu- 
denių paskolos fondui $25,000.

WINSL0W, Ariz., sausio
— Tarp Johno Tilmano ir jo 
jaunos žmonos vakar įvyko 
duelis revolveriais, pasibaigęs 
tuo, kad, vienas antro pašauti, 
abudu krito negyvi. Juodų dar 
tik keturi mėnesiai kaip buvo 
vedę ir nesenai abudu buvo į- 
nešę bylą dėl išsiskyrimo. Iš* 
Siskyrė amžinai, bylos nebe
laukdami.

Ky
buto narys 

Hiobbs įnešė valstijos legisla- 
turoj bilių užginti evoliucijos 
mokslo dėstymą visose valsti
jos lėšomis laikomose mokyk
lose.

Įstatymo projektu, kiekvie
nas mokytojas, susektas aiški
nant mokiniams evoliucijos te
orijas, butų baudžiamas nema
žiau kaip $100 ir nedaugiau 
kaip $500.

Tokia pat bausme butų bau
džiamas ir kiekvienas asmuo, 
kurs samdytų mokytoją, žino
damas, kati tas mokytojas yra 
“modernistinių palinkimų.”

Trockis išsiunčiamas 
i Kinų pasienį

BERLINAS, sausio 17. —Lai
komoje čia Vokiečių valstybių 
premjerų konferencijoje fede- 
raliniams santykiais apsvars
tyti ir bandyti surasti būdų į- 
vairių valstybių išlaidoms su
mažinti, pietinės valstybės įspė
jo centralinę Berlino valdžią, 
kad jos neslleisiančios, idant 
iš jų butų atimtos tradicinės 
prerogatyvos kaip nepriklau

somų Vokietijos politinių ir fi
nansinių vienetų.

Vilhelmas Bazille, Viurtem
bergo prezidentas, pasakė, kad 
nors pietinės valstybės pasilie- 
kanČios ištikimos 1 

vienybės pirneipui, jos vis tik 
nesutiksiančios būti centrali- 
nės valdžios kontrolėje.

aštuo- 
jstaty-

BERLINAS, sausio 17. 
Berlino Tageblatt gauta iš Mas
kvos telegrama sako, kad Leo
nas Trockis esąs ištremiamas 
į Vierny, Kinų-Turkestano pa
sieny. Jis turėjęs išvykti trė- 
miman kaip vakar.

Christianas Bakovskis, bu
vęs sovietų ambasadorius Pary
žiuje, esąs išsiųstas 
chanę, 1,020 mylių 
tus nuo Maskvos, 
nuo artimiausios ; 
stoties. Leonas 1 
pirmiau buvęs sovietų ambasa
dorius Italijai, ištremiamas į 
Penzą, o Grigoras Zinovjevas, 
pirmiau buvęs vyriausias ko- 
minterno [komunistų interna
cionalo] galva,, išsiunčiamas į 
Tambovą.

1 j. Astra- 
į pietų ry- 
270 mylių 

geležinkelio 
Kamenevas,

LOS ANGELES, Cal., sausio 
17. — Nežinia kieno mesta pra
eitų naktį bomba apdraskė Čia 
metodistų Trejybes bažnyčią. 
Vienas pilietis buvo sužeistas.

-0RH
Chicagai ir apiellnkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
vakarų ir pietų vakarų vėjas.

Vakar
tarp 33° ir F.

šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:46. Mėnuo teka 3:35 
ryto

temperatūros buvo

Latviai vis nesudaro 
naujos valdžios

WASHINGT()NAS, 
17. Senatas 54 balsais prieš 
34 priėmė McMastero 
ciją peržiūrėti tarifo 
pramonės gaminiams, 
mažinant. Rezoliucija 
ta atstovų butui.

Atstovų buto finansų komi
sija nutarė senato rezoliuciją 
dėl tarifo peržiūrėjimo grąžin
ti jam atgal, su pastaba, kad 
senatas čia peržengęs konsti
tucijos proviziją, kuri nusako, 
kad tarifo įstatymų sumany
mų iniciatyva priklausanti 
stovų butui.

Mokesniai
Senate ir atstovų bute

nariai demokratai reikalauja, 
kad kongresas tuojau imtų 
svarstyti mokesnių sumažini

mo projektus,

“Nusiginklavimas”
Atstovų buto komisija laivy

no reikalams svarsto klausimą 
dėl pastatymo dar kelių leng
vų ir greitų kdro aeroplanų 
gabenamųjų laivų, mažesnių ne 
10,000 tonų svorio, kaip papil
dymą $740,000,000 laivyno sta
tybos programo.

Prohibicija
Vakar senate, minint 

nerių metų prohibicijos
mo priėmimo sukaktuves, sena
torius Morris Sheppard (dem., 
Texas), 18-tojo konstitucijos 
papildymo tėvas, tikrino, kad 
prohibicija stipriai pakėlus 
krašte gerovę ir sumažinus 
girtybę ir piktadarybes.
Kiti senato nariai iš to Shep- 

pardo pareiškimo tik šypsojos. 
Senatorius Bruce (dem., Md.) 
pašokęs atsakė: Senatorius 
Sheppard Įabai klysta. Tai vi
sai ne dėl prohibicijis, dėl to 

i nėra. 
Senatorius tegul pasižiūri į sta
tistiką’ ir pamatys, kad visame 
krašte areštai už girtybę 500 
miestuose prašoko visas ribas* 
Kiekvienas žino, kad šis nepa
prastas klestėjimas (prosperi- 
ty) pareina iš ekonominių jė
gų, su kuriomis kiekvienas yra 
susipažinęs, o prohibicija nie
ko bendra neturėjo su visai 
natūraliu pramonės atsigavimu 
po karo. O prohibicijos vaisiai 
yra apgailėtiniausi: ji tik didi
no ir vis didina žmonėse pro
fesinių kriminalistų klasę. Gir
tybės krašte prohibicija nesu
mažino, bet ją padidino.

Nacionalisto Juraševskio pa
stangos sulipdyti buržuazinę 
koaliciją nevyksta

_ Į kad jokios prohibicijos nacionalines L, ; . . * . .;.1 Šoną kirui® roo*nl nn«izini

Išgelbėjo 9 angliaka
sius, per 12 valandų už

griautus kasyklose
HAZLET0N, Pa., sausio 17. — 
Lehigh Valley Coal kompanijos 
Oneida kasyklose, netoli nuo 
Hazletono, viršui įgriuvus, bu
vo uždaryti urve, 700 pūdų po 
žeme, devyni angliakasiai. Jie 
dirbo truputį toliau nuo jgriu- 
vimo vietos, todėl nebuvo už- . 
berti. Gelbėtojų partijos dirbo 
daugiau kaip dvyliką valandų, 
pasivaduodamos, ligi pagaliau 
griuvėsiai buvo atkasti. Visi 
devyni darbininkai buvo išgel-' 
bėti sveiki.

Prisipažino nužudęs 5

RYGA, sausio 17. — Nors 
socialistinė Latvių valdžia re
zignavo dar gruodžio 13 dieną, 
ji iki šiol pasilieka vietoje, ka
dangi ją n u vertųsi opozicija 
iki šiol naujo kabineto nepajė
gė sudaryti.

Advokatas Petras Juraševs- 
kis, nacionalistų vadas, kuriam 
buvo pavestas naujos valdžios 
sudarymas, sulipdė koaliciją iš 
vienų buržuazinių partijų, bet 
ir užkliuvo: jam stinga vieno 
balso sudaryti tokiai daugu
mai seime, kuria valdžia galė
tų remtis.

žydų nacionalistų atstovas 
Morduch Bubin siūlo savo bal
są, jei koalicija prižadėsianti 
panaikinti švenčių įstatymą, ku
riuo visos biznio įstaigos sek
madieniais uždaromos. Jis tiki
si, kad kiti penki žydų atsto
vai seime, jnors socialistai, taip
jau remsią koaliciją, jei tik ji 
prižadėsianti tą žydams nepa
kenčiamą įstatymą pdnaikinti.

metų mergaitę

FILIPINIEČIAI PROTES
TUOJA

MANILA/ Filipinai, 
17. — Politiniai filipiniečių va
dai protestuoja dėl Jungtinių 
Valstybių paskyrimo pulk. 
Blantono Winshipo kaip teiąių 
patarėjo naujajam Filipinų ge
neralgubernatoriui Stimsonui. 
Pulk. Winship yra prezidento 
Coolidgeo adj utantas.

sausio

BOMBŲ SPROGIMAS INDIA- 
NA HARBORE

HAMMOND, Ind., sausio 17.
Dviejų bombų sprogimas ir 

jų pagimdytas Fralicbo bloke 
gaisras, Indiana Harbore, pa
darė apie 50,000 dolerių ža
los. Viena bomba sprogo dra
panų krautuvėje, antra —- rūbų 
valymo ištaigoj. Kieno buvo 
padėtos bombos, nesusekta.

FLINT, Mieli., sausio 17. — 
Policijos suimtas vienas vyras, 
pasisakęs esąs Adolph Hot- 
aling, prisipažino, kad jis nu
žudęs Dorothy Schneider, 
metų amžiaus mergaitę, 
sukapotas kūnas buvo 
rastas upely netoli nuo

Užgina vartoti šampa
ną sakramentams

Du angliakasiai 
gimo užmušti

5 
kurios 
andai 

Flinto.

spro

JENNY LIND, Ark
17. — Westem Coal and Min
ing kompanijos kasyklose No. 
18 įvyko dujų sprogimas, kurio 
buvo užmušti du angliakasiai, 
N. Thomas ir Ben Goff.

sausio

Rado nužudytą atsiskyrėlį
THEBES, 111., sausio 17. —» 

Nuošaliuose nameliuose, ketu
rias mylias j rytus nuo čia, 
rado negyvą vienų vieną ten 
gyvenusį seniuką, Daną Hov
ardą, su peršauta galva. Mano
ma, kad jis buvo kokio plėši
ko nužudytas.

WASHIN)GTONAS, sausio 
17. — Prohibicijos komisaras 
Doran išleido dekretą, kuriuo 
užgina vartoti šampaną ir ki
tokius putojančius vynus sak
ramentams ir šiaip religinėms 
apeigoms.

“Naujienų” Kon 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų*’ 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausiąs dovanas.



MAUJIUiINUD, vincagu, w.

Kooperatininkas Domas Šidlauskas, dirbęs Lietuvoj 
kooperacijų ugdimui 20 metų, rytoj, saugio 19 d., Lie
tuvių Auditorijoj, kalbės apie dabartinę Lietuvos eko
nominę ir finansinę padėtį.

■'Ak- '

r

Y ■ >

K. • t

■Air* 'V.

1

agentus su kaucijomis ir nuo 
apyvartos duoti pusę % nuo
laidos, lygiai kaip tą darė Vo
logdos biuras. Šidlauskis teža
dėjo pradėti veikti pasirašius 
sutartį 33 v. draugijoms, nes 
padarytas apskaičiavimas rei-

1 kalavo tokio skaičiaus, kad Biu- 
• kas galėtų padengti iš laukia
mojo pelno savo išlaidas. Pasi- 

| rašius tą sutartį Kauno “Ne
munui” ir Garliavos “Vytu- 

| riui”, šidlauskis paskelbė ją 
sutrurhpinęs “Vilty”, o pačios 
sutarties spausdintą tekstą iš
siuntinėjo visoms Lietuvos vart. 
draugijoms. Kaž koks teoreti
kas laikrašty puolė projektą: 

, kodėl tąt esanti privatinė įstai
ga, gąsdino draugijas sakiniu 
“šidlauskis pažabos ir jos 
draugijas”, neatsižvelgdamas į 

j sutarty įdėtą punktą, kad po 
i Biuro 5 metų veikimo susiorga
nizavusi dr-jų sąjunga ar pir
kimų biuras norėdamas galės 

i perimti šidlauskio Biurą be at
lyginimo. Advokatas Brazaitis, 
grąžindamas iš Braslavo v. dr- 
jos sutarties projektą, nurodė 
tuos pačius nesutikimo 
VUS.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių bylos 
teismuose

... f ... -------- L!--------U'--II------------ 1----------
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ATYDAI

Domas Šidlauskas-Koperatininkas

(Kasą — 
trumpu- 

išleisti 
(Paketu-

Wm. Malonovvich prieš Bella 
Smalinsky ir Indpendence State 
Bank ir kitus; bylos No. B. 
156196, Circuit Ctr., dėl $1120.

Victor Dabrovvski prieš Da
ratą l)abrowski, bylos No. 468,- 
856, Superior Crt., divorsąs.

Anna Patkausky prieš Wm. 
Ziech, bylos No. B. 156217, Cir
cuit Ctr., dėl $3000.

Michael Kiras prieš Martin 
K. ir Agnės Picnis ir C. T. & 
Co., bylos No. B. 156238, užda
ryti trust deed’ą. J

Joseph J. KrasovvKki prieš 
Merchants Kire Insurance Co. 
of New York, bylos No. B. 156- 
258, dėl $3,500.

Joseph J. Krasovvski prieš 
National Union Fire Insurance 
Co., bylos No. B. 156259, Cir
cuit Court, dėl $7500.

John Tumas prieš Anna Tū

moty-
Sumanytojas davė atsa

kymą kritikams “Vilty”: “Ma
no teikiamos v. d-joms sutar
ties kritikams”. Pasirašyti su
tartį tesutiko 17 draugijų. Nors;ma, bylos No. 468967, Superior 
lrr» a l»l» a ■ -» 4" at.M Ir * > a <a Z’-t i J • —   — —ir netu- 

bet Šid- 
rizikuoti 
agentus,

Ūkininkui”, bet tas, 
neatspaudė. Parašytame 

almanachui 
koperaciją,

Matydamas gyvą reikalą, 
Šidlauskis surašė Lietuvių kal
ba Amerikos sistemos buchal- 
terijai vesti Didžiąją 
Memorialą) knygą su 
čiu vadovėliu ir davė 
knygynui “Lietuva” 
rio ir J. Kriaučiūno)
(ankščiau jis tik patardavo iš
sirašyti iš Maskvos). Kitą lei
dimą pats atliko—lygiai kaip 
tas pačias žemdirbiams pritai
kytas knygas, šiems net buvo 
parašęs didesni vadovėlį ir ati
davęs “L. 
rodos,
A. Rucevičiaus 
straipsnyje apie 
Šidlauskas, nebebūdamas socia
listu, koperaciją laiko ne pa- 
gelbine socializmo šaka bei į- 
rankiu, bet savaiminga, kaip 
pats socializmas. ekonomine 
sistema. Kartais iš kelionės 
parašydavo kokią koresponden
ciją ir iš koperatyvų gyvenimo 
į “L. Žinias” ar “L. Ūkininką”, 
keletą sykių- į “Sojuz Potre- 
biteliej” Maskvoje.

Apie 1908 metų pusę dakta
ro A. Domaševičiaus iniciatyva 
Vilniuje susikūrė “Vilniaus ko
operatorių būrelis”, čia prisi
dėjo šidlauskis, A. Morauskis 
ir kai kurie kiti. Būrelis išsiun-

draugijos svetur ir 
Kursai buvo su- 

kitais metais, bet, 
daliai paskelbus 

šidlauskis ne-
Taipgi vengdamas Bel-

draugijoms “Praneškite mums 
apie Lietuvos kooperatorių 
draugijas’’, surinko nemaža me
džiagos, kurią, rodos, sunaudo
jo savo brošiūrai kun. P. Ke
mėšis.

Socialinių Kursų Komitetas 
1908 metais pakvietė šidlauskį 
paskaityti apie kooperaciją. Jis 
buvo pasiėmęs skaityti tema: 
“Vartotojų 
Lietuvoje.’’ 
rengti tik 
progrėsistų
kursų boikotą, 
skaitė.
gijos blogo pavyzdžio, kun. Ja- 
nuševičiaus patariamas nepano
rėjo duoti Lietuvos koperacijai 
katalikiško antspaudo. Tais pa
čiais metais, birželio mėnesy, 
gavęs gubernatoriaus leidimą, 
Šiauliuose surengė 3 dienų pa
skaitas pamokas tema: “Pre
kybos ir atskaitomybės vedi
mas vartotojų krautuvėse’’. 
(Programa paskelbta 1908 m. 
“Vilties’ 
rimų ir

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

WEDNESDAY 
720k—WGN-WL1B—416m.

9 a. m.—News digest
10— Home immagcment; shut-ip 

program
11— Organ; good health; thne sig

nalą
12— Childrcn’s story period; con

cert
2:30—Beeitai; svoman’s club; or

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

signals
6— Markei.s; New York recital
8:30—New York program; Zippers
16—Feauturc; Sam ’n’ Henry; nm- 

sic box
11- 12:30 — Hoodlums; dancc pro- 

gram
980k—WHT—306m

10 a. m.—Women’s program; talks; 
inusic

11:30—Travel talk
12— Organ concert; farni news 

markets.
1—String trio; sport and Financial 

news
6— Sports; organ program
8:30—AVealher; violinist; pianlst;

sports
9::3(X—Your Hour league

980k—WIBO—306 m.
2:30—Organ concert
3—Orchestra; songs; pianist
•1:30—Organ recital
7— Sports; orchestra; trio; opera 

hits
10—Theater stage sbow; orchestra; 

songs
12—“Lovai Order of Saps”

1040k—WENR-WBCN—288 m.
11 a. m.—Home service
12—-Concert; vocal seleetions
1— (JassiCal; organ and vocal
2— Popular reųuest program; or

chestra
5— (’Jassical; organ and vocal
8— Classical; vocal;, violinist; sangs 
9:30—Quarter; orchestra; feature

1140 k—W J A Z—263 m.
7— Din nėr concert
9— Studio program; orcheslra

1240k—WEDC—242m.
6— .levvish hour
7— Dance orchestra
9:30—Diversified program

STATIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evening Program

8— WLW (7000), Cincinnati—Trio
H—W()B (710), Nevvark—Columbia 

network
8— WPG (1100), Atlantic City — 

Talk “Learning to Fly”
8—WS()E (1100), Milwaukee—Po

pular niusic
8—AYTMJ (1020), Milwaukee—Con

cert
8:15—KPRC (1020), Houston — 

concert
8:30—CFCA (840), Toronto —Or

chestra
8:36— Kl’l (610), Los Angeles — 

Orchestra
8:30—\VEAF (610), New York — 

Orchestra
8:3(k-WHK (1130), Cleevland—In

strumentai

«:45—WLW (700), Cincineati—Or- 
gan

9—KOA (920), Denver—Orchestra
9—KTHS (7H0), Bot Springs — 

Concert
9—WJR (680), Detroit—Saxophonc 

group
9—WOH (710), Newark—Coiutnbia 

netsvork
9—WRHM (1150), Minneupolis 

Classicul
9—wtmJ (1020), Milwaukee—Pro- 

grani
9:15—KOA (920), Denver—CoKe- 

giate night.
9:36—KEAB (940), Lincoln —Pro- 

gram
9:30—KTHS (780), Bot Springs — 

Orchestra
9:3(k-WCCO (710), St. Paul—Mu- 

sical
9:30—WDAF (8810), Kansas City 

—Cavaliers
9:30—WEAF (610), Ncw York — 

Opera, “La Eorza Del Distinof’.
FttIDAY, January 20, 1928

245.8 M— WEVD—New York City 
—1220 KC

1:06—Joe Ziniinemian, plano
1:30—VVinifred Watson, soprano
1:50—Florcnce Landy, Licdersinger, 

Hugo \Volf songs
2:10— Roland Weber, Beading
2:30—Bosalie Erck, contralto
2:50—Bocco Bescigno, violin
3:10—Klsie Duffield, lyric soprano
3:30—Lydia Mason, plano, negro 

coniposers
3:40—C. Carroll Clark, baritone, 

Negro Spirituals
4:00—Mata Tillman, American 

Poets
4:15—Oscar Goldsteln, popular te- 

nor; Michel Jngerman, piano
4:40—Winifred Barper Coo-ley,

Problem Drama
5:00—VVoodhaven Studio llour.

Schoeder Bros. Pianas No.
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
tės, 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 Brojikli* už .... $295.00
II. C. Bay Grojiklis pianas ver

tės $600.00, už .............. -$735.00

VICTROLOS

kai kurie patarė veikti 
rint 33 dr-jų sutikimo, 
lauskis, nenorėdamas 
ir nepasisekus apvilti 
kurių buvo galima • pasirinkti, 
nepradėjo veikti. Jo nurody
mas atsakė kritikams, kad są
junga ankščiau kaip po 5 mt. 
nesusikurs, išsipildė: tik 4915 
m. kun. Vilimas mėgino ją į- 
kurti—ir tai tik tuo budu, kad 
atskiros draugijos įstotų vienos 
pasirinktos draugijos 
ratoriaus

1910 m., būdamas “Rygos 
Garso” redaktorių, šidlauskis, į- 
stojęs į vietos lietuvių v. d r-ją, 
kur uoliai darbavosi gelžkelie- 
tis Vaicekavičius, buvo išrink
tas pirmininku. Jo sumanymu 
sušaukta Rygoj vart. d-jų 'ats
tovų pasitarimas suvienyti 
stambesnių prekių pirkimams. 
Pasitarime dalyvavo 
d-jų atstovai (apie 20) ir pa

vaidinamąją 
tada susiėję 
suvienydavo 

pirkimus ir pavesdavo viską 
pirkti atskiroms draugijoms, ir 
dėl visų kitų. Del pavydo ir 
nepasitikėjimo viena kitai “Bir
ža” teveikė apie mėnesį.

1915 m. vasarą Rusijos Že- 
blankus, miettijų Sąjunga paskyrė D.

Užne-

pei* 7-12 va- 
išmokydavo 

rašyti ir 
Atlyginimo 
išlaidų ligi

skyrė savaitėje 
“Biržos dieną”; 
prekių pirkėjai

Ctr., divorsąs.
Benedict Krasowski prie Ve- 

ronica Krasowski, bylos No. B. 
156367, Circuit Crt., divorsąs.

Agnės Stonis prieš John Sto
nis, bylos No. 469010, Superior 
Ctr., divorsąs.

Mary Dobilos prieš John Do
bilus, bylos No. B. 156437, Cir
cuit Ctr., divorsąs.

Joseph Šaltis prieš Thomas 
Burke, Daniel Geary ir Law- 

Koope- rence Brown ir kitus, bylos No. 
(Šiauliuose) nariais. B. 156493, Čireni Crt., dėl 

$100,000.
North VVest Side Lumber Co. 

prieš Frąnk ir Julia Einikis, 
bylos No. 156,538, Circuit Crt., 
dėl $500.

Anastasia Biernat prieš Wal- 
I ter Biernat, bylos No. 469,268, 
Superior Crt., reikalauja atski
ro užlaikymo.

Stephen Tverionas prięs Ed
vardą Mierzwiski, bylos No. B. 
156,743, Circui Crt., dėl $10,000

Bessie (Barbora) Drobus 
prieš Ig. Drobus, bylos No. B. 
156,745, Circuit Crt., divorsąs.

Veronica Danauskis .prieš 
John Jackson, bylos No. 469,- 
566, Superior Crt., dėl $5,000.

Lioną Cernan prieš Ignas 
Cernan, bylos No. 469,607, Su
perior Crt., divorsąs.

Irene Sėlis prieš Sylvester 
Sėlis, bylos No. 469,613, Supe
rior Crt., divorsąs.

veik visų

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesa* I] 
elektros jiegų į nau
jus ir senu* namu* ii 
mainom naujas liaro- 
pas į senas; duodami 
ant lengvo iimokiji 
mo.

RUPTVRA
IŠGYDOMA

Be ftnr . Be 
Peilio 0 J J Skausmo

Patikrinti faktai yra geriausi prie
žastis dėl įsitikinimo. Paliudymai 
šimtų išgydytų ir užganėdintų paci- 
jentų darodo, kad išgydau rupturą 
greitai, be skausmo ir be išlikimo 
pacijento iš darbo.

Skaitykit kų Mr. Lohtah sako: ,
“Devyni metai atgal aš turėjau 

rupturą iš abiejų pusių ir per pas
kutinius du metus tuomet turėjau to
kius skausmus, kad vos tik galėjau 
dirbti. Paskiau aš nuvažiavau pas 
Dr. Flint ir jis išgydė mane abidvi 
pusės be peilio ir be išlikimo iš dar
bo. Aš likau išgydytas keturi metai 
gigai ir dabar dar esu sveikas.”

Frank Lohtah, 2303 S. 63 AVe.
VERICOSE GYSLOS $25.00

Aš taipgi gydau pasididinusias gy
slas kojose savo nuosavais išradi* 
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

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

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

Victrola Ortophonic, No. 2353V, 
vertės $150.00, už ......   $82.00

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

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

grafas ir Radio krūvoje už $98.00
Brunswick 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

rikns sistema, šį 
įsipraktikavo, kad 
landų pamok ų\
kiekvieną mokantį 
skaičiuoti asriienį. 
imdavo be kelionės
2 rublių už darbo valandą. Kar
tais šidlauskis važinėdavo in
struktuoti vart. draugijas ir į 
gudų rajonus -Glubokoje, Po- 
horelcus (netoli Naugarduko) 
ir kitur. Ten siuntinėdavo jį 
“Vilniaus draugija koperacijai 
remti”, įsteigta Gudijos lenko 
inž. Škleniko iniciatyva 1909 
metais. Nors tos draugijos 
įstatai teleido veikti Vilniaus 
gubernijoj, bet darbuotasi ne- 
legališkai 5 gubernijose. Lygiai 
dėl to, lygiai dėl iniciatoriaus 
baimės, kad, gal persverti ne- 
lenkai, be pirmųjų 17 narių 
naujų nepriiminėta. Iš Lietuvių 
tedalydavo Šidlauskis (vice-pir- 
mininkas), kun. J. Tumas ir 
advokatas M. Sleževičius. Drau
gija leido lenkų ir Lietuvių kal
bomis brošiūras koperacijos 
klausimais, pavyzdingus įsta-' 
tus, atskaitomybės
buchalterijai vesti knygas, in- Šidlauskį savo agentu 
atrakcijas, atsišaukimus, šid- munės rajonui”, t. y. Lietuvai, 
lauskis išvertė į Lietuvių kai- Tekdavo jam pirkti ir siųsti 
bą “Vartotojų draugijų steigė- fronto kariams įvairiausias pre- 
jams pamatinius patarimus”.

Kai kun. Janusevičiaus pir
mosios ir antrosios pastangos 
(po Burkos sutrukdymo) gau
ti rusų valdžios leidimą įsteigti 
bet kokį vartotojų draugijų 
prekių pirkimo centrą baigėsi 
nieku, o atskirų tų draugijų i 
rajonėlių neregistruotas veiki-' 
mas, tai yra pirkimas atskirų 
prekių susitarus keletai drau
gijų sudarydavo nesusiprati
mų, > nepasitikėjimo ir baigda
vosi iširimu, 1999 metais šid
lauskis sumanė įkurti Vilniuje 
privatinį prekių pirkimo vart. 
dr-joms biurą. Sutarties pro- 

: jektą davė peržiūrėti d-rui R. 
Šliupai ir kai kuriems kitiems

kes. Vėliau jo buvo įsteigtas 
“Viktorijos” fabrike Vilniuje 
prekių sandėlis, kurį prižiūrėjo 
Mokytojas Baltuška.

(Bus daugiau)

Thomas Aiva Edison

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

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

Radiola 25, 6 tūbų vienu kont
rolių, neerikia nei dratų, ver

tės $250.00, * už .............. $87.00
Radiola, 28, 8 tūbų, su elektra, 

už ................................ $190.00
Atvvater Kent 20, 5 lubų už $29.00 
Atvvater Kent, 6 tūbų, su elekt

ra, vertės $150.00, už ....... $79.00
Atvvater 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 .......... $19.00
Mohawk, 5 tūbų už .............. $23.00
Mohawk 6 lubų už .............. $32.00
Spartan 6 tūbų už .............. $90.00
Howard 6 tūbų už .............. $90.00
Columbia, Victor, Brunswick

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

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

Tėl. Boulevard 4705

lllllllllllllllllllllllllllllll»IIIIIIIIM

Thomas Aiva Edison, išradė
jas, gimė Milane, Ohio, vasa
rio 11 d., 1847 m. Jaunystėje 
pardavinėjo laikraščius ant 
gelžkelių. Vėliaus tapo telegra
fo operatorių. Jį labai užinte- 
resavo telegrafija ir neužilgo; 
jis buvo greičiausias Western' 
Union operatorius. 1869 m. bu
vo užveizdėtoju Gold & Stock 
Telegraph kompanijos. Jis čia 
pradėjo įvairius išradimus, ši
ta kompanija nupirko nuo jo 
kelis patentus už $40,000. Su 
tais pinigais pradėjo savo dar
bo vietą West Orange,

ŽIEMOS SLOGOS IR ŠALČIO PURTYMAS '
dėjo Vologdos biuro prie žemes 
ūkių draugijos veikimą, žinoda
mas to biuro ir viso pasaulio 
vartotojų draugijų prekių pir
kimo silpnąją pusę, būtent na
rių menką tesinaudojimą cent
rais, ypač pradžioje dėl mažos 
apyvartos negalint prekes pi- 
giaus pardavinėti už privati
nius sandėlninkus, šidlauskis į- 
dėjo į sutartį punktus, kuriais 
einant pasirašiusios sutartį su

New 
veda 
daug 

kad
įsavo bandymus. Jis tiek 
i visokių išradimų, padarė, 
I negalima visus suminėti.
išsiėmė tūkstančius patentų 
šioje šalyje ir svetimose šaly- 

|se. Ir jo išradimai davė darbo 
net milijonui žmonių. Jis sū

rimų ir tarpininkavimo biurąj U,,,«*1V 9uuuM ™ nmn- mįn|f.0graf0 mašiną, pa-
Vilniuje, išleido tam tikrą atsi-j Hiuru draugijos buvo verčia-(gcrjno rašonią mašinėlę, kūr

inos būtinai pirkti prekes per įumuį audifoną, submarino tor- 
Biurą, jei jis reikalingų prekių d ir

58 N r.). Įkūręs pata- 
tarpininkavimo biurą

šaukimą
sisiulydamas jas instruktuoti ir
pristatyti I
lui knygų ir blankų. Kviečiamas 
lankė jas, instruktuodamas ir 
mokėdamas vesti knygas Ame- Lietuvos centruose laikyti savo Edison. (FL1S),

į vart. draugijas, pa-
Nei vienas kitas'

buchalterijos reika- turč.s ii paidavinės ne biangiau smogus tarpe moderniškų išra-1 
blankų. Kviečiamas l,ž privatinius sandčlninkus. neuįįm.l tokią augštą vie-'

Biuras turėjo svarbiausiuose kokią užima Thomas Aiva

Teikia didele sunkenybe inkstams
AR jąs kaip kada nesijaučiate gerai — 

jaučiatės esąs nuvargęs, nervuotas ir 
prislėgtas? Ar jus visuomet sustyręs ir 
skaudamas — labai tankiai jums skauda 
nugara, turite gaivos skaudėjimu ir svaigu
lį. Jūsų šlapumas rudas ir šlapinimosi ka
nalas skaudus, tas jau parodo, kad kas 
nors yra negerai?

t Žinokit, kad tie simptomai yra ženklai 
netinkamo veikimo inkstą. Gerai veikianti

inkstai apvalo kraują nuo nuodijančių da
lykų. Neveiklus inkstai daieidžia rūgščių 
nuodams pasilikti kraujuje ir suardyti visų 
sistemų.

Tūkstančiai žmonių jau yra dasižinoję 
apie gerumų DOAN’S P1LLS nuo žieminių 
slogų ir peršalimų. DOAN’S yra stimuliuo
jančios diueretic jos padaugina inkstų syvus 
ir pagelbsti prašalinti iš kūno nešvarumus. 
Jos turi reputacijų visoje šalyje. Klauskite 
savo kaimyno!

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

Pas visus vertelgas 60c. baksas. Foster-Milburn Co., Mfg. Chemist, Bulfalo, N. Y.
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A. Kupreišio prakalbos.

Sausio 8 d., š. m. čia kalio
jo p. A. Kupreišis. Bolševikai 
iš vakaro turėjo koncertą “A. 
Ž." vaikų draugijėlės vardu, ir 
buvo parsikvietę iš Chicagos 
komisarą tūlą nepraustaburnį 
Zolpį, kuris bolševikiškas davat
kas įgriaudėno, kad neitų Kup
reišio pr^kralbos pasiklausyt?. 
Bet norint įžanga buvo 
15 centų, žmonių į svetainę
atėjo tiek, kad ir sėdynių pri
truko! čia pasirodo, kad bol- 
šėvikai patys savo protu nepa- gyventi — geriaus apmokami 
jėgia nuspręst, ar jie gali eiti ir tt. i
Kupreišio prakalbų klausyti, Toliau kalbėtojas priminė,
ar ne. Reiškia, jie ne savo, bet 
svetimu protu gyvena, čia vie
nas bolševikas munšainierius 
(su dideliu pilvu, kuris iš žmo
nių nuodijimo daro sau biznį), 
labai "darbavosi," kad Kuprei
šio prakalboms užkenkus.

čia pat reikia pastebėt, kad 
bolševikai tą vaikų draugijė
lę biauriai išnaudoja savo poli
tikai. Ant plakatų garsino, 
l|ad bus koncertas, gi kada 
žmonės nuėjo ant koncerto, tai 
ant estrados pamatė parkvies- 
tą bolševikų nepraustaburnį i 
Ir dėlei to, publikoj pasireiškė 
nepasitenkinimas. Buvo paste
bėta, kad žmonės pirko tikie- 
tus ant koncerto, o ne ant "pra
kalbų". Taigi ateityje žmo
nės į bolševikų rengiamus kon
certus eidami turi apsižiūrėti, 
kad nuėjus ten ne pliauškalų 
klausyti. O tėvai turėtų at
kreipti domę j tai, kad vaikų 
draugijėlė nebūtų bolševikų 
politikai išnaudojama.

P. Kupreišio prakalba apie 
Rusiją labai skyrėsi nuo bol
ševikų kalbėtojų kalbų. Bol- 
šėvikų kalbėtojai čia atva|ia- 
fę visados Rusiją tik girdavo 
(patys ten nebuvę) ir į padan
ges keldavo ‘ kąipo "darbininkų 
valdomą" šalį, ir kad ten la
bai gerai darbininkams gyvent. 
Bet p. Kupreišis rimtais fak
tais nurodė, kad bolševikų "ro
juj" darbininkų gyvenimas y- 
ra sunkus: pragyvenimas bran
gus, o uždarbis mažas, nuo 30 
rublių į mėnesį iki 110 rublių. 
Aukščiausia (110 rublių gauna 
tik geriausi mekanikai). Gi 
tuomi patim laiku komisarui 
ima po 250 rublių į mėnesį! 
Taigi — sako kalbėtojas — 
jeigu Rusijoj butų darbininkų 
valdžia — patys darbininkai 
valdytų, tai argi darbininkai 
butų toki neišmanėliai, kad pji- 
■tys gyventų prasčiausiuose na
muose, pasiskirtų sau j>o 30 
rublių mėnesyje algos, o komi
sarams pavestų puikiausiuos 
namus, ir po 250 rublių algos

P PASTABA
Dykai Dantų Darbas 

Vaikams
Kiekvieną subatą nuo 9 iki 12 
dieną aš apžiūrėsiu vaikų dan
tis visai dykai. Šis vaikų dantų 
apžiūrėjimas dykai yra teikia
mas kaipo pasekmė mano pasi
sekimo. Jums nebus už tai, jo
kios atsakomybės, neturėsit ne
smagumo. Suteiksiu vaikams 
kas link dantų patarnavimą 
dykai kiekvieną subatos rytą.

DR. S. T. JONAS
Gera dentisterija per 36 metus 

135 S. State St.
kampas State ir Adams k. 7

Gydytojas rekomenduoja Karštą 
Bulgarišku Žolių (Kraujo) arbatą 
dėl prasalinimo slogų. t

Bulgariška Žolių (Kraujo) arbata 
prašalina Reumatizmą, užkietėjimą, 
Kepenų, Inkstų ir Skilvio trubelius 
ir padaro turtingą ir riebų kraują.

Reikalaukit savo vaistininko tik
ros Bulgariškos Žolių (Kraujo) Ar
batos. 75c. ir $1.25.

PASTABA: Didelės Šeimynos tu
rėtų didelį šeimynos pakelį žiemai. 
Atsiųskit $1.25. Adresuokit man 
H. H. Von Schlick, President, 100 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

į mėnesį. Ir dėliai mažo už
darbio ir skurdo, o prie- tam 
dar iš priežasties bedarbės y- 
ra privisę visokių vagių ir plė
šikų — sako kalbėtojas. Taip
gi visur yra didelis nešvaru
mas. ir šitokiose aplinkybėse 
gyvenant tankiai užsikrėčia 
tuberkulozu, ypač maži vaikai; 
o bolševikų valdžia nesistengia 
tų blogų aplinkybių prašalint.

Taigi Čia pastebėtina tas, 
kad bolševikų valdžia mėto di
delėms sumoms pinigus savo 
propogandai užsieniuose, o ne
atsižvelgia į savo darbininkus 
namie, kad jiems butų geriaus 

kad tos visokios komisijos, ku
rios iš Amerikos važiuoja į Ru
siją "darbininkų padėtį" ir bol
ševikų tvarką "tyrinėti" tan
kiausiai rusų kalinis nesupran
ta, ir patys vieni nieko negali 
patirti. Gi prieš tokių komi
sijų atvažiavimą (nes jau iš 
kalno žino, kada atvažiuos) bol
ševikų valdžia pasistengia pri
sirengt, apsišvaryt — gatves 
iššluoja ir tt. Atvažiavus gi 
komisijai bolševikų valdžia pa
sitinka, nusiveda į puikiausius 
viešbučius ir gerai pavaišina. 
Na, po tam, tai suprantama, 
kad tokios komisijos pas bol
ševikus padėtį "patiria" gerą..? 
Ir parvažiavę namo, išgiria 
bolševikų tvarką ir viską. Bet 
— sako kalbėtojas — kada 
aš į Rusiją nuvažiavau, tai aš 
nuėjau prie darbininkų, su jais 
pasikalbėti, ir iš jų pačių pa
tirti apie jų (darbininkų) gy
venimą. Ir jis pęr pusantrų 
metų tarpe jų gyvendamas pa
tyrė.

Užbaigus prakalbą buvo lei
sta duoti klausimai. Juokinga 
yra tas, kad bolševikai po ke
lis "klausimus" ant syk statė 
(matyt, labai daug norėjo už
klaust), o tie "klausimai" bu
vo dar juokingesnį. Ir štai vie
nas klausia: "kodėl lx>l.ševikų 
valdžios žmonės nenuverčia, 
jeigu ji negera?” Ir vėl: “J»al- 
bėtojas sakai, kad Rusijoj ne
švaru, tai turbut Chicagoj 
stokjarduose nebuvai ir nema
tei, kaip nešvaru" (publikoj gir
disi juokas). Sulig šito žmo
gaus supratimo, tai kurios val
džios žmonės nenuverčia, tai 
reiškia ji yra gera." Jeigu 
taip, tai Rusijos carų valdžia 
irgi buvo žmonėms "gera," nes 
ji žmones valdė, ir jos žmonės 
nenuvertė per 300 metų! Gi 
vėl: jeigu Chicagos ‘‘stokjar
duose" nešvaru, tai kodėl bol- 
ševiky valstybėj kasdieniniame 
žmonių gyvenime" negali taip 
būti? (Kaip “stokjarduose..."). 
Kitas vėl atsistojęs, sako: "tai 
sulig jūsų kalbos mes čia jau 
neturime komunizmo vykinti 
(dabar gi komunistai-»bolšcvi- 
kai čia komunizmą jau vyki
na), ir vėl didžiuodamąsis bol
ševikų “progresu" sako, kad 
dabar prie bolševikų valdžios 
dešimt milionų darbininkų 
priklausančių į unijas, mat, 
be unijos negali gauti darbo. 
Kalbėtojas atsako, kad jis 
nesupranta ką tos unijos ten 
daro gero iy kam jos reikalin
gos. čia Amerikoje unijos y- 
ra tam, kad kovot su darbda
viais už'geresnes dirbtuvėse al
gas. Rusijoj gi dirbtuvė® yra 
valdžios, o darbininkams su 
valdžia kovot-strikuot Rusijoj 
užginta. / Tad kam tos unijos 
reikalingos? Unijos Rusijoj 
yra reikalingos tik valdžiai — 
sako kalbėtojas, r— nes tokiu 
budu bolševikų valdžia darbi
ninkus taip kaip kad piemuo 
avis susivaręs į vieną būrį gali 
geriaus valdyti. Kitas vėl 
klausia: ‘'kaip tu ^kalvis būda
mas, ir nuvažiavęs į Husiją ten 
galėjai viską matyt nebūda
mas rusas?" Sulig šito žmo
gelio proto, tai kalvio akys ne
gali kitų dalykų matyt, apart 
kūjo ir priekalo...

Tai tokius bolševiką protai 
klausimus pajėgia statyt. Ne

l>e ręikalo čia jie iš vakaro 
parsikvietė ir “Komisarą," kad 
tas jiems paaiškintų, ar jie 
gali į Kupreišio prakalbas ei
ti... —A. Ražas

So. Omaha, Nebr.
Išpažintis išgydė

čia nuo daugelio metų gyve
na Pavulikas. Jis yra sunkaus 
darbo darbininkas, jau daug 
metų dirba Armour skerdyklo
se ir nors Uždirba’ neperdau- 
giausia, bet gyvendamas tau
piai, tu»»i nuosavią išmokėtą ba
kūžę, taipgi turi automobilių 
ir keletą šimtų dol. juodai die
nai. Jo žmona irgi labai rim
ta ir dora moterįs, tad sugy
vena labai gražiai ir gražiai 
auklėja du sūnelius.

Pavulikai yra rimti ir pa
dorus žmones; jie kartu buvo 
ir giliai tikintieji, su atsidėji
mu ir nuoširdžiai pildę visas 
bažnytines pareigas. Ret ir juos 
lenkas kunigas Jurgis Mikuls
kis savo neprausta burna ir na- 
chališkumu išvijo iš romiško
sios bažnyčios taip, kad jie da- 
ber prisižada niekados daugiau 
nebeiti į bažnyčią.

Viso to kaltininku yra išpa
žintis. Man teko nugirsti Pa- 
vulikiene's pasakojimas kitiems 
žmonėms apie tą išpažintį. Vi
sų kunigo žodžių, dėl jų nepa
dorumo, žinoma, negalima laik
rašty pakartoti, nes paprastas 
padorumas to neleidžia: juk jau 
senai žinoma, kad net papraš- 
čiausių parapijonų padorumas 
yra daug didesnis, negu jų ku
nigų. Pavulikienės pasakojimo 
esme yra tokia. Ji, kaipo tikin
ti moteris, besiartinant didžio
sioms Kalėdų šventėms nusita
rė nueiti išpažinties ir apsiva
lyti nuo visų griekų, kad šven
tes galėtų sulaukti su gryna 
sąžine, be nuodėmių. Ji ir nu
ėjusi bažnyčion išpažinties šeš
tadieny, prieš pat Kalėdas. Vis
kas ėjosi gerai iki ji nepasi- 
sakč, kad retkarčiais, sekmadie
niais teko apleisti bažnytines 
pamaldas. Kunigas jau tada su
pykęs ir liepęs įsitėmyti, kad 
kas šventadienį butų bažnyčioj, 
kitaip negausianti išrišimo. Po 
to ėmęs klausinėti apie jos gy
venimą. Jai prisipažinus, kad 
ji gyvena su savo vyru ir tu
ri dvejetą sūnelių, kunigas vi
sai įdūkęs: kam ji negimdanti 
daugiau vaikų. Ir ėmęs ją ko- 
lioti žmpgžude, ištvirkėlė ir ki
tais dar negražesniais žodžiais. 
Jai atsisakius priimti kunigo 
kaltinimus, jis išbėgęs iš spa- 
viedniČios ir trenkęs durimis 
taip, kad net visa bažnyčia su
skambėjo. Ji, paklūpojusi dar 
kelias minutes ir supykusi taip- 
,j«u trenkusi <lurimis taip, kad 

viskas suskambėjo ir išėjusi iš 
bažnyčios.

“Parėjus namo, —■ pasakojo 
Pavulikienė, — papasakojau sa
vo vyrui visą atsitikimą ir su
tarėm, kad kada kunigas atsiųs 
mums tuos konvertukus, j ku
riuos kas savaitę reikia dėti po 
20c, tai juos grąžinsim atgal, 
štai prieš pačius naujus metus 
vaikai ir atneša pluokštą tų 
konvertukų. Aš užrašiau ant jų: 
“Meldžiu nesiuntinėti paleistu
vėmis" ir sugrąžinau juos vai
kams. O kunigas Mikulskis per 
Naujus Metus iškeikė mus kiek 
tik jo lenkiška burna leido ir 
sako, kad aš parašiusi ant 
pluokštelio: “Meldžiu nunešti 
paleistuvėms". Tai aiškiai pa-

$500 Dovanomis $500 Dovanomis

METINIS MASKARADU BALIUS
Rengia Brighton Park Lietuvių A. ir B. Kliubas

Subatoj sausio 21,1928
Meldažio Svetainėj, 2244 W. 23 PI.

Pradžia 7:30 vai. Vakare. įžanga 50c. Muzika J. F. Pociaus.
Pirma dovana vyrams $50. Antra dovana vyrams $25. /

rodo jo sąžinę, kad jis gali taip $1.65; viso surinkta $5.90. Vi-
svetimas mintis iškraipyti. Jis 
duodu mums vieną savaitę lai
ko atsiprašyti, nes kitaip trauk
siąs jis mus į teismą. Nesu
lauks jis musų atsiprašymo: ne 
mes, bei jis turėtų atsiprašy
ti".

Ne pirmiena kun. Mikulskiui 
per pamokslą savo parapijoną 
iškolioli. Jis visados per pa
mokslus savo parapijonus ir 
a Delnai lietuvius vadina kiau
lėmis, asilais, bolševikais, išga
momis ir paleistuviais. Visi dar 
atsimena, kai p. I). >Mažiaikis 
L. L. P. Draugijos susirinkime 
buvo pakėlęs klausimą, ką drau
gija mano daryti, kad kun. Mi
kulskis per pamokslą draugiją 
išvadino paleistuvių draugija ir 
kitais nepadoriais žodžiais. 
Draugija tada nutarė su tuo 
nepraustaburniu nieko bendra 
neturėti.

Pavulikienė dar pridūrė:
“Man ir mano vyrui daugiau 

dangaus agentų nebereikia. Bet 
parapijonams patarčiau, kad tą 
bajorą jie tuojaus išvytų lauk 
iš parapijos ir pasiieškotų są
žiningo lietuvio kunigo"..

Per šventes Omahoj buvo te
kis šaltis, kad termometras bu
vo pasiekęs 11 laipsnių žemiau 
zcro. Žinoma, tokis didelis šal
tis pridarė žmonėms nemažai 
nuostolių.

Vietos anglų laikraščiai tvir
tina, kad darbai pradės eiti ne
tik Omahoj, bet ir visose Jungt. 
Valstijose. Bet kol kas mes, 
darbininkai, tų gerų laikų ir 
darbų visai nejaučiam.

— Proletaras.

Waukegan, III.
Sausio 4 d. buvo surengtis 

A. Kupreišiui prakalboj Taigi 
ir »Waukegano lietuviai neatsi
liko nuo kitų kolonijų suren
gime prakalbų. O atmintis apie 
tas prakalbas pas waukeganie- 
čius pasiliks ilgiai. Buvo ir to
kių, kurio kad butų įmanę, tai 
A. Kupreišj butų šaukšte van
dens paskandinę, arba jei bu
tų galėję, tai butų visai neįsi- 
leidę j ‘ Waukeganų. Bet kaip 
to negalėjo padaryti, tai ir pra
kalbos įvyko, žmonių buvo ne
mažai, — daug daugiau negu 
buvo manoma, nes buvo darbo 
diena.

Buvo renkamos ir aukos pa
dengimui lėšų. Aukojo po 50c: 
W. Gabris, J. Dikšas, W. Šid
lauskas, J. Masielilinas, J. ^Mit- 
chell; po 25c : J. Jokūbaitis, M. 
Kernagis, T. K ripiene, J. Buk- 
šas, S. Adomkus, D. Lauraitis 
ir. Z. Gabris; smulkių aukų

O KOKIĄ GALYBĘ DUOTOJ

MUMS DOVANOJO MATYTI
SAVE TAIP, KAIP KITI

MUS MATO
Visi mes pamatome kitų tru

kumus, bet ne savo ir todėl 
škotų dainius parašė šituos žo
džius/ kurie yra padėti aukš
čiau.

Mums visiems nestinga tru
kumų. Kai kurie žmonės ima 
nervuotis pamatę pelę, kiti ima 
karščiuotis be jokio reikalo. Re
gėjimo kliutinguirtas/ toliregy- 
bė, trumpavegybė ar astigmije 
priverčia daugelį žvairiai maty
ti. Lietuvis Dr. G. Serner, 3265 
S. Halsted St., visuomet praša
lina šitas kliūtis.

sienjs aukotojams tariu širdin
ga ačiū.

— J. M.

Portage, Pa.
Miestelis neįsileidžia valstijos 

kazokų \

Sausio 9 d. trys Portage apie- 
linkės anglių kompanijos — So
mali Shaft Coal Co., Beachley 
Coal Co. ir Forge Mining Coal 
Co., pradėjo bandyti laužyti 
angliakasių streiką ir operuoti 
savo kasyklas su pagelba streik
laužių, “open shop" sąlygomis. 
Jos pirmiausia pasišaukė 8 val
stijos kazokus apsaugoti streik
laužius ir daužyti galvas strei- 
kieriams. Jau sausio. 9 d. pi
ketuojant Soman kasyklas trys 
streikieriai liko kazokų sumuš
ti, o vienas parmuštas kazokų 
arklių.

Ne gana to, kad kazokai dau
žo streikjerių galvas prie ka
syklų, bet Soman kompanija 
dar apgyvendino 4 kazokus pa
čiame Portage miestelyje, Port
age Inu Hotel, prie Main St., 
— tame kotelyje apsistoja vi
si anglių baronai, kada atvyk
sta į Portage.

•Bet kompanija nepasitenkino 
apgyvendinimu kazokų mieste
lyje* — ji Cmė reikalauti, kad 
tie kazokai su geležinėmis gal
vomis patruliuotų ir Portage 
miestelio gatves, — esą tvar
ką dabotų.

Tokiu kompanijos elgesiu la
bai pasipiktino Portage gyven- 
tojai-piliečiai ir nuėję pas mie
sto gaspadorių pareikalavo, kad 
miestas kazokų neįsileistų. Mie
sto gaspadorius J. C. Lauffer 
pritarė gyventojų reikalavimui 
ir ant rytojaus, sausio 10 d., 
paskyrė 18 Portage gyventojų 
būti tvarkadariais-poli cistai s 
Portage miestelyje iki tęsis an
gliakasių streikas. Tie 18 poli- 
cistų eina savo pareigas sava
noriai, be jokio atlyginimo. Į 
policistų savanorių skaičių įei
na ir du lietuviai — J. Ražu- 
kas ir P. Kaitis.

Portage gyventojai deda vi
sas pastangas, kad apsaugoti 
Portage miestelį nuo “open 
shop" sistemos, šis miestelis 
yra organizuotų angliakasių 
miestelis jau 27 metai ir la
biausia neapkenčia ponaičių su 
geležinėmis galvomis.

— Pasaulio Vergas.
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TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais

NEW yor~ /II <KO IKI KAU
LIJU NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

KMOLUTB, UUANCB, , 
CUVBLAND, 

VKSTFHAUA, THURDiOU

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europinės kelones asme
niniai vadovaujamos

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie 

Hamburg-Amcrican line 
United American Lines, Ine* 

General Agente
177 N. Michigan Avenue.Chicago

Kenosha, Wis.
Kenosha Chamber of Com- 

merce pasidarbavus, lovų ir 
matrasų išdirbėjai Simmons 
Co. perkelia iš rytinių valstijų 
į Kenosha matrasų dirbtuvė ir 
piVkimo departamentą, kas su
teiks darbo apie 500 darbinin
kų. Manoma, kad trumpu lai
ku ir daugiau dirbtuvių bus 
apgyvendinta K e n o s h o j e. 
Chamber of Commerce, kuri 
tuo rūpinasi, tapo suorganizuo
ta iš 1,100 narių.

Ježednevnoj tylas Dzūkas gi
riasi, kad “Lyros" mokytoja 
pareiškusi, jog ji visuomet dar
buosis su lyriečiais. Tą patį 
pasakęs ir jos tėvukas. Moli
na gi nutylėjo. Nieko tękio, 
kad jie taip pasakė, — tegul 
sau srebia trockinę sriubą. 
Bet tiek reikia pasakyti, kad 
tie patys žmonės dvejetą me< 
tų atgal tokius pat prižadus y- 
ra davę ratelicčiams. Reiškia, 
jų prižadas nėra daug vertas ir 
neapsimoka juo girtis.

Teko patirti, kad Dailės Ra
telis rengiasi prie Linksmybių 
Vakaro. Busią dainos, muzi
ka, vaidinimas ir visokių kito
kių pamarginimų. Visą tai 
bus sausio 29 d.

—Vargdienėlis.
A—,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Vi

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksinė proga lietuviams vyrams ir. moterims 

gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kur j Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jieną”. “Naujienos” kviečia į šitą kontesto darbą 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų” la
bui ir sau už, įdėtą darbą kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovąnas: automobiliais, pianais, ra- 
diolais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis Į Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 

niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais. I

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną kiekvienam kontestantui sulig savo įdėto 
darbo sėkmingumo, pertat mes ir kviečiam darbš
čius vyrus ir moteris, “Naujienų^’ rėmėjus regist
ruotis tuoj, idant anksčiau pradėję galėtumėt tiks
liau savo darbą kaipo “Naujienų" kontestantai iš
plėtoti, kad laike kontesto, kuris tęsis tris mėne
sius ir pusę, galėtumėt kaipo kontestantai pasiekti 
aukščiausius laipsnius laimėjimui stambiausių do
vanų.

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

7 a BLANKA

“NAUJIENŲ" KONTESTO DEP.,
1739 So. Halsted St., I
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

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

Manox Vaizdas, Pavardė .............................................. .... ....................

Gatvė .....................................................................................................

Miestas ..................................   Valstija ....... ...........................
. i *■» ' ■ ■ ' ' //v ’ ' *• \ ’

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

Gyduolės
Erzina Inkstus

Gerkite Vandeni
C

Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Pūslės Suerzinimo 

Ir Nugaros Skausmo

Vyrai ir moterys Amerikoje turi amžinni 
saugotirt inkstų tiuirimo, ne:, čia dažnai per- 
claUK valgoma riebių valgių. Kraujau pri- 
tvinnta rugštimin, kuria-, inkstai Ktengiasi 
iškošti. Bet jie nuviirgata nuo persidirbimo, 
užsikemša, nuo ko k|)n inkstų negalinvimai, 
pušie* silpnumas ir nupuolimas sveikatos.

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai švininiai, 
skaudant nugarai, ar kada šlapumai netyri, 

' pilni nuųiėdų; galvai skaudant, ar .svaigu* 
■ liams užeinant, viduriams rugstant, ar rau- 

matizmui kankinant prastame ore, pra«(ė- 
kite tuoj gerti daug minioto vandens ir 
gaukite iš aptiokos keturias uncijas Jad 
Salt* druskų-. Imk po arbatini ‘šaukštui j 
prieš pusryti per keletį dienų ir inkstai pra
dės uuikai ^veikti.

Aios pagVrsejusioH druskos padarytos iš 
vynuogių rūgšties, citrinų sulčių ir iithia. 
Per ilgų la/ką jos vartojamos išplovimui 
inkstų, kurie užsikimšę.

Jad Salta druskos nebrangios. Jos negali 
pakenkti ir padaro malonų, pustojant) H- 
thia^vandens gėrimą, kuris reikalingas kiek
vienose namuose, nes niekas neapsirgs ndo 
išplovimo inkstų.

„ LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 
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Skaitytojų Balsai
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nuomones Redakcija neatsako] *

Del V. J. Zabulionio 
kritikos 

Tautiški Miškai

KRIMINALIZMO EPIDEMIJA

1 Pacific and Atlantic Photo]

Dr. C. C. Wu, kurį Chinijos 
nacionalistų valdžia Mankine 
paskyrė savo specialiniu atsto
vu Washingtone padaryti ke
lias sutartis su Jungt. Valsti
jomis.

Įsoje matau erdvėj...” Neste- 
I būtina, kad ir Zabulionis ne

žino jos reikšmę (mato vaizdų, kuriuos visas pa-

Amerikos publika pastaruoju laiku turi abejotino 
smagumo skaityti laikraščiuose ilgus sensacingų pikta
darybių aprašymus. Dar nepasibaigė Illinois valstijoje 
byla jaunuolio Hill, kaltinamo dėl savo motinos nužudy
mo, ir Hickmano Californijoje, prisipažinusio nugala
bijus mažų mergaitę, — kaip viename Michigano val
stijos miestelyje tapo suimtas Adolph Hotelling, paplo
vęs penkių metų kūdikį.

Klinty Mich., policija skelbia, kad Hotelling jau pri
sipažinęs; bet įrodymai prieš jį esą taip aiškus, kad jo
kiais užsigynimais jisai negalėtų išsisukti nuo apkalti
nimo. Šis žmogžuda yra 47 metų amžiaus, sulig amatu 
dailidė, yra vedęs ir turi penkis vaikus, iš kurių dvi duk
ters jau ištekėjusios. Kaimynai laikė jį iki šiol labai 
rimtu ir doru žmogum, tuo labiau, kad jisai yra uolus 
Dievo garbintojas ir net viršininkas “Kristaus Bažny
čioje” Owosso miestelyje.

yra tas pat, už kų stoja Pil
sudskis? Tegu sprendžia skai
tytojai.

Toliaus komunistų laikraštis 
“kritikuoja” bendrųjų konfe
rencijos rezoliucijų ir šitaip 
apie jų gieda:

“Net ir toj pačioj deklara
cijoj nepasmerkiamas Želi
govskio smurtas, nereikalau
jama lenkų pasitraukti iš 
Vilniaus....”

po tos valstybės vėliava, jų Įsoje matau erdvėj 
kasdien mato ir daugelis, ypač 
moksleiviai, 
tautai; be to,' kurie lietuviai 
gimę Amerikoj arba kurie y- 
ra piliečiai, tie visi skaito Ame
rikos vėliavų savo tėvynės ar
ba valstybės vėliava, todėl vi
siems įdomu žinoti jos reikš
mę. Jungtinių Valstybių vė
liavos metrikoje pasakyta, kad 
kiekvienas amerikonas mato 
ne vėliavų, bet visų tautų, vė
liava yra kiekvienam Ameriko- 
nui laisvės simbolui, tautos ir 
valstybės emblema, insignija. 
Toliaus kalbama, kad Jungti
nių Valstybių vėliava savo mė
lyne ir žvaigždėmis primena 
žvaigždėtų dangų nakties metu, 
o balti ir raudoni dryžiai pri
mena tekančios saulės raudo
nus ir baltus spindulius ryto 
metu, be to dryžiai primena 
laipsniškų tekančios saulės ko
vų su naktimi, t. y. rytų būva 
raudona aušra, o vėliaus užte
kėjus saulei sušvinta skaisti, 
šviesi diena. Toliaus sakoma, 
kad kaip visa žmonija po sun
kaus dienos darbo ilsisi po 
žvaigždėtu dangumi, taip Jung
tinės Valstybės po sunkių pra
eitų kovos už laisvę laikų il
sisi po savo vėliava. Didžiai 
gerbia savo vėliavų amerikonai, 
nes jų protėviai ilgus šimtme
čius jų nešiojo, todėl vėliava 
yra protėvių relikvija. Del

saulis mato.
Tuomi ir baigiu savo trečių 

ir paskutinį išsireiškimų vė
liavos klausimu.

—Žalgiris.

Kad deklaracijoje (bendroje 
rezoliucijoje) nepasmerkiama 
Želigovskio smurtas, tai irgi ne
tiesa, nes joje pasakyta (sųry- 
šyje su Vilniaus klausimu), kad 
socialistai nepripažįsta tarp- 

, v. ... . i . tautinių ginčų “sprendimo”
Kodėl toks is paviršiaus ramus, blaivus ir kaimynų jįga< 

pasitikėjimą turįs pilietis staigu užsigeidė nekalto ku-j
dikio kraujo, dar kol kas niekas nežino. Jisai sakosi, kad! neOT elS -S„ i ųS
noi as paskei sti Dorothy Schneider, kurią jisai pi ievar- ad Želigovskio smurtas 
ta pasisodino į savo automobilių, sutikęs ją einančią turįs bus pasmerktas?
mokyklon, — užėjęs jam netikėtai. Jo paties pasiaiški- Praėjo jau septyni metai nuo 
nimas yra toks, kad jam sumaišęs protą Hickmano by- to laiko, kai Želigovskis jėga 
los aprašymų skaitymas. Jeigu tai tiesa, tai tam tikros užgobė Viimų,_ ir dabar musų 
rūšies piktadarybės platinasi, lyg kokios limpančios Jį. konu,n‘s^a* ėmė kaiščiuotis dėl 
gos, uzkresdamos vis daugiaus žmonių. _ _ J šaukia> ant stogo

Kriminalizmu užsikrečia veikiausia tie tipai, kurių prįeš Želigovskį ir lenkų oku- 
protas neturi reikiamos atsparumo jėgos, — ‘panašiai, 
kaip užsikrečia ligomis organizmai, 
joms priešintis. Bet kuriuo budu kriminalizmo “bakte-i^iau kuti^ manyti, kad protes- 
rijos” gali iš Californijos pasiekti Michigano valstijos ,anls. želigovskijadų tin- v * . Iz d i o ■ t o i n c* I m Iro« liiiirrv
gyventoją,, palinkusį prie piktadarybės?

Sprendžiant iš Hotelling’o pasiaiškinimo, 
manyti, kad tas “bakterijas” išnešioja spauda, maiti- komunistai tuomet protesta- 
nanti skaitytojus sensacijomis, kuriose paprastai vaidi- vo prieš Želigovskio žygį? 
na žymių rolę žiaurumas, gašlumas, godumas ir kiti' visi žino, kad ne! Jie tuomet 
žemiausi žmogaus jausmai ir instiktai. Iš tiesų, kokios ne tik ne protestavo, bet tyčio- 
įtakos gali padaryti į skaitytojo sielą laikraščių bubnL josi iš protestų ir niekino tuos 
jimai apie visokias, diena iš dienos įvykstančias šlykšty- žmones 
bes, kurios parodo žmogaus sielos padugnes? Tobulinti 
jo jausmus tatai, žinoma, netobulina.

Laikraščiai — ypač tie didieji anglų dienraščiai — 
užpildo savo špaltas tokiomis sensacijomis dėlto, 
jiems rupi kits kitą pralenkti, gaudant skaitytojus. Jie tai* komunistų

komunistai ėmė karščiuotis dėl 
I to smurto. Kiekvienas, kas ne
šaukia, ant stogo užsilipęs,

pači jų, dabar esųs “Pilsudskio 
kurie nepajėgia tarnas“. Bet juk daug nuosa-

Ramiausias laikas buvo tada, 
kada ji buvo vykinama arba 

reikėtų |>uvo įvykinta. O ar mu-

kurie protestuose da
lyvavo. Už tai, kad “Naujie
nos” agitavo už protestų mi
tingus ir skelbė protestų rezo
liucijas, o “N.” redaktorius kai- ’ a

šios algos buvo Mississippi val
stijoj, (čia tyrinėjimas vesta 
1925 m.) —- $8.60 į savaitę. 
New Jersey valstijoj 1922 m. 
$14.95 į savaitę; Alabama val
stijoj 1922 m. $8.80 į savaitę. 
Kitose valstijose vidutinės al
gos buvo: Ohio $13.80; Okla- 
homa, $13.00; Georgia, $12.95; 
Missouri $12.65; Kansas $11.- 
95; Arkansas $11.60; Tennes- 
see, $11.10; Delaware $11.05; 
Kentucky $10.75 it South Ca- 
rolina $9.60.

Per daugelį metų žmonės ti
kėjo, kad moterys neilgai dirbs 
industrijose, nes jų algos žy
miai neprisidėjo šeimynos už
laikymui, kad moterų naminis 
darbas daug svarbesnis civili
zacijai už uždirbtas algas. Bet 
dabartiniai industriniai tyrinė
jimai parodo, kad darbininkės 
turi dvigubų sociališkų reikš- 

žymiai prisideda prie 
užlaikymo ir tuo pa
jos atlieka savo šei- 
pareigas. Ir todėl

MOTERYS INDUS 
TRIJOSETamstos kritika yra logiš

kas absurdas ir aš skaitau sau 
už garbę į Tamstos, koliojimus 
neduoti atsakymo, bet aš horiu 
pasidalinti su skaitytojais min
timis, todėl ir rašau trečiu 
kartu vėliavos klausimu.

Kiekviena draugija, sųjun- 
ga, komiianija, miestas, tauta 
ir valstybės turi savo emblemų 
(ženklų, vėliavų), kurioje at
vaizduojama tos draugijos ar 
valstybės svarbiausias egzisten
cijos taškas. Senovėje lietu
viai mylėjo arklius, kuriais jo
davo į karų, nugalėdavo prie
šus, apdirbdavo namų darbus. 
Susidarė tokia nuomonė, kad 
be arklio ir raitelio lietuvių 
tauta negalėtų egzistuoti, todėl 
lietuviai ir priėmė “Vytį” sau 
už valstybės emblemų. Ekono
minės egzistencijos taškai atvai
zduoti reikia ieškoti kitokio 
ženklo. Lietuvos tautiniai eko
nominės egzistencijos taškai y- 
ra: ūkis, kultūra ir jura; be 
šitų trijų ta^kų lietuvių tautai spalvų, Jungt. Valstybių vėlia- 
negali egzistuoti. Atvaizdavi
mui ūkio negi mes piešime o- 
riginalų paveikslų, kur butų: 
karvės, medžiai, pievos, rugių, 
dovilų, avižų, linų laukai; mes 
taip pat negalime paveiksle vi
sų ūkį atvaizduoti, todėl Lietu
vos ūkis 
spalva, 
ros taip 
originalų 
tų kimšti dirbtuvės, mokyklos, 
mašinos, miestai, knygos; kul
tūra tarsi ugnis dega ir ple
čiasi, todėl kultūrų atvaizduo
jama rųudona spalva. Senovė
je lietuviai rinkdavo gintarų, 
išdirbdavo, parduodavo, mer
gaitės puošdavosi gintaro ka
roliais, — todėl susidarė nuo
monė, kad lietuviai mėgdavo 
geltonų spalvų kaipo papuošalų, 
— todėl tautinėje vėliavoje ir 
įdėta viena juosta geltona, ku
ri reiškia senovės lietuvių mė
giamų geltonų gintarų papuo
šalams. Geltona spalva varto
jama 'dėl papuošimo tautinių 
raudonos ir žalios spalvų.

Bet papuošalas nėra tautos 
egzistencijos taškas, todėl aš 
ir siulau vietoje 'geltonos spal
vos įdėti mėlynų, kur atvaiz
duotų jurų, patį svarbiausių 
lietuvių tautos

voje, reikšmės štai'kas pasaky
ta:

atvaizduojama žalia 
Atvaizdavimui kultu- 
pat negalima piešti 
paveikslų, kur reik-

egzistencijos
kad ‘bėjo protestų demonstracijose, taškų, — be juros lietuvių tau-

Laisvė” keikė ta negali gyventi. Net seno-
turėtų tečiaus atsiminti ir apie savo moralę atsakomy- ir purvino mus, kiek drūta. Už vėj e lietuviai pavadino pajūrio 

c 1 c i • , -i • u i « _•___  rniPstiMi Pnlanim (mm and 7. m
bę prieš visuomenę.

Apžvalga
AR NE PERVĖLAI 

ATSIMINĖ?

Nebuvo galima nė tikėtis, 
kad “Laisvė” bešališkai įvertin
tų šiaurės rytų Europos socia
listų konferencijos nutarimus. 
Kada ji kalba apie socialistus, 
tai ji visuomet juos dergia, net 
ir tuomet, kai socialistai daro 
gera komunistams. Pavyzdžiui, 
Lietuvos socialdemokratai, įėję 

iškovojo amnestija 
kaliniams, kurių 

buvo komunistai; o
“Laisvė” kitaip nemini 

dalyvaviiųo

, kad Socialistų Sųjungos miestel| Palanga (nuo žodžio 
nariai Chicagoje, Brooklyne ir Palanga) > todėl mums aišku, 

J kad senovėje lietuviai jurų 
įskaitė savo tautos langu: kaip 
'be lango negali būti namas, 
į taip Lietuva be juros. Vieto
je geltonos įdėjus mėlynų spal
vų musų tautiniai ekonominės 

srutas egzistencijos svarbiausieji taš- 
“Laisvė” nesiliovė liejusi ant kai bus atvaizduoti musų tau- 
galvų žmonėms, protestavu-(tinėje emblemoje (vėliavoje), 
siems prieš Želigovskio smurtų, kas pilnųi atatiks visierrts lie- 
net ir tame momente, kai Vii- tuvių geraldikos reikalavimams, 
niaus užgrobikas su savo le^be to, pilnai atatiks archeolo- 
gionais bandė laužtis Lietuvos gijos žinioms.
gilumon ir užkariauti visų Lie-| Kiekvienos tautos ar valsty- 
tuvų, — nuo ko jį sulaikė tik 
nepaprastas mažiukės tuomet 
Lietuvos armijos ir savanorių 
pasiryžimas. Tų armijų ir tuos 
savanorius Brooklyno komunis
tų šlamštas tuomet lygino prie

tai,

kitur kėlė savo balsų prieš že- 
ligovskinius smurtininkus, tai 
“Laisvė” juos pravardžiavo , 
“social-patriotais” ir “darbinin
kų mulkintojų tarnais”.

Savo bolševikiškas

“...Red is for courage, zeal, 
fervency; white is for purity, 
cleanness of life, and rectitude 
of eonduet; blue ir for loyalty, 
devotion, friendship, justice, and 
truth. The stars is an ancient 
symbbl of India, Persia, Egypt, 
and signifies dominion and 
sovereignty...” Tas pat kalba
ma ir viso pasaulio tautų emb
lemų metrikose.

Dar turiu pasakyti, kad tau
tiniai ekonomines emblemas 
kiekviena valstija turi atskiras, 
gi visų Jungt. Valstijų bendra 
vėliava turi daugiau valstybi
nės emblemos reikšmę.

Dabar, brangus skaitytojai, 
jau visiems aišku, kad mano 
mintys vėliavos klausimu pil
nai sutinka su viso pasaulio 
mintimis.

Labai man keista atrodo tas, 
kad Zabulionis su įtūžimu puo
la “kritikuoti” mano mintis, 
tarsi liestų jo asmenį. Juk vė
liavos klausimas yra oficialus 
klausimas, tokio klausimo gin
če negalima rašyti susijaudi
nus; galima kritikuoti, bet 
reikia laikytis spaudos etikos 
dėsnių. “Krikščionių” laikraš
čiuose aš daug rasdavau kolio- 
jimų, bet tai juk jie “krikščio
nys,” jiems leidžia .jų “moraly
bė,” bet aš tikiu, kad mes su
sibūrę į kultūros kuopų ir pri
valome įtempti visas
vien rimtam kultūros darbui. 
Dienraštis “Naujienos” 
iš musų rimtų mokslo 
korespondencijų iš viso 
lio lietuvių gyvenimo.
aš šiuo klausimu rašau pas
kutinį kartų, nes reikia užleis
ti vietų laikraštyj mokslo straip
sniams. Jeigu Zabulionis d£r 
bandys save “išaukštinti,” tai, 
aš manau, kad skaitytojai pa
tys padarys išvadų kieno pusė
je tiesa, nes aš per tris 
tus galutinai įrodžiau, kų 
kįa vėliava ir jos spalvos 
tai bei valstybei.

Vienų kartų aš buvau 
no kurinių parodoje,
mėjęs vienu kuriniu ilgai į jį 
žiurėjau. Priėjo prie to ku
rinio jauna mergaitė, gimna
zistė, ilgai kartu su manim 
žiurėjo į tų kurinį, ant galo 
klausia ji manęs: “Kų reikia 
įsivaizduoti šiame kūrinyje?” 
— atsakiau: “Vėjų.” —- ‘'“Vė
jų?” nustebusi mergaitę pakar
tojo ir dar pridūrė: “Juk čia 
tame kūrinyje tik matosi mer
gaitė su sutaršytais drabužiais 
ir išdraikytais plaukais.” Bet 
man smulkiai paaiškinus, mer
gaitė suprato kūrėjo paslaptį 
ir pridūrė: “Dabar ir aš ma
tau, kad reiškia vėjų.” Pasak 
vieno poeto žodžių: “...Tau ne

jėgas

laukia 
žinių, 

pasau-
Todel

į valdžių, 
politiniems 
dauguma 
betgi
socialdemokratų
Lietuvos valdžioje, kaip tfk su 
bjauriausia panieka.

Ir .šiaurės rytų konferencija 
jai duoda vien tik naujų progų 
pasidrabstyt purvais socialistų 
adresu. Tečiaus ir šmeižikai tu
rėtų bent kiek laikytis logikos. 
Brooklyno “raudonųjų biznie
rių” organas, padavęs lenkų so
cialistų atstovo pareiškimų kon
ferencijoje, rašo:

“Nė žodelio apie Vilnių. Nė 
žodelio apie Želigovskio smur
tų. Aišku, kad Lenkijos su-

,'bės egzistencijos taškas yra 
skirtingai, todėl ir tautos bei 
valstybės emblema yra (kito
kia. Bolivijos vėliava yra to
kia kaip Lietuvos! žalios, rau
donos ir geltonos spalvų. Ma
no siūlomos mėlynos, raudonos 
ir žalios spalvų vėliavos jokia 
valstybė neturi, kų^ yra svar
bu. Dabar Bolivija ir Lietuva 

| turi vienų vėliavų.
Pirmų kartų lasydamas vė-

Kad daugiau kaip astuoni ir 
pusė milionų moterų Jungt. 
Valstijose dirba už algų yra 
neužginčijamas faktas.

Bet kokį darbų tos moterys 
dirba? Kiek yra vietinių ir 
kiek svetimtaučių jų tarpe? 
Kokio amžiaus tos darbininkės, 
ir kiek iš jų nesulaukę 25 me
tus?

Daugiaus kaip 20 nuošimtis 
dirbančių ypatų Jungt. Valsti
jose yra moterys kurių skaičius 
dasiekė 8,550,000. Du milio- 
nai ir pusė tų moterų dirba na
muose ir apie du miilonai dir
ba fabrikuose. Miliūnas ir 
pusė dirba raštinėse ir milio- 
nas profesionališkuose užsiėmi
muose.

New Yorkas turi didžiausių 
skaičių darbininkių — suvirš 
milionų. Pennsylvanija antroj 
vietoj su 690,000; Illinois su 
540^000 ir Massachusetts ket
virta su 500,000.

Iš dirbančių moterų, suvirš 
3,700,000, arba 43 nuošimtis, 
yra vietinės baltos, vietinių tė
vų. Daugiaus kaip 2,000,000, 
arba 23 nuošimtis, yra baltos 
svetimų arba maišytų tėvų, ir 
apie 1,120,000, arba 13 nuo
šimtis, yra svetimtautės.

Amžius daugumos dirbančių 
moterų yra tarpe 25 ir 44 me- 
ttų. Merginos nuo 20 iki 24 
metų sudaro 38 nuošimtį visų 
dirbančių moterų.

Nuo pasaulio pradžios vyrai 
reikalavo, ir gavo, moterų pa- 
gelba išgauti gyvenimo reik
menis sau ir šeimynoms. Prieš 
išsivystimų fabrikinės siste
mos, ta pagelba susidėjo iš na
muose gamintų produktų ir 
naminio darbo. Bet vėliahs 
padėtis persikeitė, kuomet mo
terys pradėjo dirbti už algų 
fabrikuose ir šapose, arba kuo
met negalėjo naudotis šia pro
ga,* jos laikė burdingierius na
muose, kad tik uždirbti kiek 
nors pinigų dėl šeimynos.

Maisto ir drabužių gamini
mas buvo atliekamas namuose 
pakol industriališkas išsivysti- 
mas, per fabrikų sistemų, pra
sidėjo. Moterys gamino val
gius, jos audė, siuvo drabužius, 
— ta viskų atliko namie. Ir 
daug darbų, kurie šiandien at
liekami šapose, seniau buvo 
atliekami namie. Moterys, šei
mynų narės, negavo užmokes- 
ties už ta darbų — tik tar
nams algos mokamos.

Su išsivystimų naujos išdir- 
bystės sistemos, fabrikai pra
dėjo atlikti tuos moterų pir
muosius darbus. Pirmiausia 
pasirodė maža įstaiga, kurių 
vedė savininkas su pagelba 
minių arba artimų draugų, 
tos mažos įstaigos išaugo į 
delius fabrikus, ir galų gale
sidarė dideli industrialiniai 
centrai, kokius šiandien turi
me.

Ir moterys nepasidavė, bet 
prisidėjo prie šio išsivystimo, 
sekdamos industrijas iš namų 
į fabrikus.. Bet tikra permai
na nebuvo pats darbas, bet dar
bo atlikimo būdas ir kad už 
tų darbų mokama algt^s.

•Darbininko gyvenimo algos 
užima pirmų vietų. Algos už
moka už viskų, užlaiko namus, 
pristato valgį, užlaiko sveika
tų, ir 1.1. Tad mums visiems 
tos algos reikalingos, ar tai 
kas savaitinis konvertas, arba 
mėnesinis čekis, arba net ii’ 
rinkimas kuponų, — gauta su
ma visiems reiškia tų patį da
lykų.

Jungt. Valstijų Moterų Biu
ras vedė darbininkių algų ty
rinėjimus 14 valstijų, ir tyri
nėjimai rodė, kad augščiausios 
vidutines algos mokaąios Rho- 
de Island valstijoj, 1920 m. 
buvo $16.85 į savaitę. Mažiau-

gi-
Ir 

di- 
pa-

kar- 
i*eiš- 
tau-

me-
Susido-

diena ne tokia 
yra 8 valandų 
Daugelis darb- 
valandų dienų

mę. Jos 
šeimynos 
čiu laiku 
miniškas 
tyrinėjimai turėtų apimti ir šias
jų šeimyniškas pareigas.

Moterų algos industrijose y- 
ra žemesnės už vyrų algas. Ir 
yra aišku, kad grupė, kuri dir
ba už mažiaus pinigų, sumaži
na visų darbininkų algas.

Moterų Biuras dabar pata
ria, kad algos turi būti moka
mos sulig užsiėmimų, ne sulig 
lyties.

Daugelis išdirbėjų pripažysta, 
Ipd ilga, sunki 
pelninga, koki 
darbo diena, 
davių įvedė 8
ne iš mielaširdystės, bet dėl 
gero biznio. Tūlas lempų iš- 
dirbėjas praneša labai įdomų at
sitikimų. Jis praneša, kad 
blogame sezone jis norėjo su
mažinti išdirbinių lempų iki 
5,000 į savaitę. Delei to jis su
mažino darbo valandas nuo 50 
iki 44. Nepaisant, kad darbi
ninkai kelioms valandoms ma
žiau dirbo, bet ta kompanija 
produkavo tiek lempų, kiek 
pirmiaus išdirbo. Trumpesnė 
diena nesumažino gaminimų ir 
nuo to laiko įsteigė nuolatinę 
48 valandų savaitę. Daugelis 
tokių tyrinėjimų pasirodė per 
visų šalį.

Moterims 8 valandų diena la
bai patogi, nes jos visos turi 
kokių nors naminių pareigų, ir 
su trumpa darbo diena gali 
lengvai atlikti. Moterų centras 
yra namie, 
linksmas 
mas.

Nuo jos priguli 
šeimyniškas gyveni-

ir vyrai turi naminių 
bet yra pripažintas

Kartais 
užduočių, 
faktas, kad moterys neša sun
kesnį jungų.

Paprasta dirbančios moters 
trtga nepadengia jos visus rei
kalavimus, nepaisant ar ji iš
tekėjus ar ne, ar prisideda prie 
kitų užlaikymo arba nepriside
da. Tokiu budu reikėtų mo
terims gvarantuoti tinkama al
gų, kuri netik padengtų gyve
nimo išlaidas, bet pavėlintų 
joms nors truputį sutaupyti pi
nigų. L PLIS].

cialdemokratai Vilniaus klau
sime eina kartu su Pilsuds
kio valdžia, nors konferenci
joje viešai to nepasakė.”
lai prasilenkia su tiesa. Nors 

Niedzialkovskis įsakmiai nemi
nėjo Vilniaus klausimo ir Želi
govskio smurto, bet jisai pa
reiškė “priimųs domėn” Lietu
vos socialdemokratų pareiški
mų, kuris ištisai buvo pašvęs
tas Vilniaus klausimui ir Želi
govskio smurto pasmerkimui. 
Paskui bendroje konferencijos 
rezoliucijoje buvo pareikšta dar 
ve kas:

“Konferencija stoja už tau
tų apsisprendimo principų,
kuris iki šiol dar visai nebuvo banditų ir reiškė savo pasibiau- 
pritaikytas Vilniaus kraštui įėjimų, kad jie lieju “tokių pat,

su- kaip Lietuvos darbininkų” len
kų kraujų! K
Šitaip “Laisvė” elgėsi, kuo

met Želigovskio smurtas buvo lįuvos klausimu išreiškiau vien 
vykinamas. O šiandie ji jau ko- tik grynas savo mintis, bet 
lioja “Pilsudskio tarnais” tuos, Zabulioniuj parašius kritikų, 
kurie, jos nuomone, nepakan- aš turėjau įrodyti, kad viso pa
laimai aštriai smerkia tų smur- šaulio tautos savo vėliavose įsi- 
tų. Ar ne pervėlai jus, vyručiai, vaizduoja visų tautų, todėl ir 
atsiminėte apie Vilniaus užgro- naudojausi knyga: “Klųgs of 
Irimų? 1 i the World.” Nekalbėjau apie

Ir kas šiandie gali jumis be- franeuzų ir anglų vėliavas, bet 
pasitikėti, žinodamas jūsų pir- kalbėjau apie Amerikos vėlia-

ir kuris vienas tegali
teikti patenkinantį Vilniaus 
klausimo išsprendimų visoms 
toje teritorijoje gyvenan
čioms tautoms (lietuviams, 
lenkams, balįgūdžiams, žy
dams ir t. t.).”

Už šitų rezoliucijų balsavo ir 
lenkų socialistų atstovai. Bal
suodami už jų, jie atmetu tų 
Vilniaus klausimo “išrišimų”, 
kuris yra padarytas Želigovski- 
jados keliu ir pripažino, kad 
Vilniaus klausimas dar laukia mesnius ambrijimtis želigovs- vų dėlto, kad dienraštis “Nau- 
teisingo išsprendimo. Ar tai kio naudai ? J ienos” . ,ir visi skaitytojai yra matyti ka aš prieš rytmetį tam-

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MAC1KĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

Mes Mokam Cash

S68.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai i Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, Iii. Prieš City liuli. 
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Pancdčl. ir ketverge iki 8 vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Oi jus, parės, mano purės, 
Kaulo — Kipšo jus darbai! 
Sakau, tos pa rėš tai jau tik 

velnio ismislas, o ne kieno ki
to.

Na, paimkite kad ir Jonų 
S-siį: į kokį trubelį jį parė įvė- 
lė! Net sarmata sakyti. Ir 
žmogus rimtas, ir jokio monkey 
biznio nemėgsta. Bet ve ka
žin kaip biesas ir pakusė jį 
savo mamai parę rengti.

Na, gerai. Nutarta, padary
ta. Paimta viena ekspertas 
kolektorka pakolektuoti dole- 
riuku, o iždininku, žinoma, bu
vo pats Jonas. Bet biesas 
tuos kazirninkus papainiojo po 
kojų, ir pora valandų vėliau pi
nigai jau buvo išgaravę iš Jo
no karmono.

Parė turėjo įvykti sekmadie
nyje. O dabar nežinia kada 
beįvyks. Gi tuo tarpu aukau
tojai parei reikalauja arba pa- 
rės arba pinigų.

—Jurgis Spurgis.

Iš A. C. W. of A. liet, 
sk. 269 susirinkimo
Lietuvių kriaučių skyrius 

laikė savo metinį susirinkimų 
penktadieny, sausio 13 d., uni
jos salėje, Robey ir Milwaukee 
kampo name, šis, kaipo meti
nis, susirinkimas buvo pusėti
nai skaitlingas. Mat, buvo įvez- 
dinimas (installation) išrinkto
sios skyriaus valdybos. Kaip 
paprastai, atvyksta iš J. T. ar
ba Gen. Pild. Tarybos kokis 
narys ir atatinkama ceremoni
ja bei kalba išrinktieji užsi- 
tvirtinama ir jie užima vietas, 
šį kartą tą visą atliko brol. S. 
Levinas, Chicagis J. T. mana- 
džeris.
Skyriaus valdyba 1928 metams

kaip ir kitus dalykus. Vėliau 
knygų peržiūrėjimo komisija, 
kuri susideda iš Semaškos, A- 
poko ir Grabausko, tik užtvr- 
tino finansinį raportą, nes vis
kas atatinka. Pažymėtina, jog 
1927 metais į lietuvių skyrių’ 
sugrįžo 65 nariai, kurie buvo 
apleidę kriaučių industriją ir 
kitur dirbę. Kilr tu geriau ra
si!

Biznio agento raportas buvo 
neilgas, jis tik pažymėjo kad 
darbai eina silpnai, net nęku- 
rios šapos yra uždarytos.

Susirinkimai! atsilankė vie
na atstovė. Ji kvietė musų sky
rių prisidėti prie Priešfašisti- 
nės Tarybos. Jos kalba buV<^ 
išklausyta ir jai apleidus šį da
lyką plačiai diskusuota. Nutar-

ta didele didžiuma balsų nepri
sidėti. Nekuric įrodinėjo, jog 
visos pažangios partijos veda 
kovų prieš fašistus — diktato
rius Lietuvoje. Skyrius senai 
buvo nusitaręs ' nesidėti prie 
jokių grupių.

Kelios narės apsiskundė, jog 
vienas biznio agentas, kurio 
apskrityje dirba, pradėjo sau
valiauti. Mažai diskusuota, pa
tarta kreiptis, pagal taisyklių, 
prie S. Levino, nes jis turi 
skundų išgirsti ir patirti. Na
riams atrodė, jog čia yra rim
tas klausimas.

Susirinkimas užsibaigė apie

10 vai. vakaro. Kadangi buvo 
daug įvairių raportų, kalbų, 
tai apie naujus sumanymus 
mažai kalbėta.

—Lokalu Koresp.

Lietuves Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street

6
Lietuviai Daktarai

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos* 
CHICAGO, ILL.

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

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

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

ĮyRirųs Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893

Rez. Te!. Drexcl 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgus

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

Town of Lake
Priepuulinga įnirtis

Bronislovas Kamanauskas, 
1 I metų, berniukas, gyv. 4625 
So. Paulina st., sausio 11 dienų 
žaidė su savo draugais. Vienas 
tų vaikų turėjo žaismėms šau
tuvų (pop gun). Vaikai žais
dami, įdėjo šautuvai! geležies 
šmotų. Vienas jų šovė ir patai-, 
kė Broniui kaklam

Nelaimingas Bronės spėta 
nugabenti ligoninėn, bet kelio
mis valandomis vėliau jis čia 
mirė. Paliko nuliudime tėvus 
ir du broliu.

Koronerio tyrinėjimas atidė
tas ateinančiam sekmadieniui, 

f

kad iki to laiko galėjus ištirti 
ši ivvki.

Laidotuvės Bronislavo Ba- 
manausko bus penktadienyje, 
sausio 20 dieną. 8 valį, ryte, į 
šv. Kryžiaus bažnyčių, o iš ten 
j šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėmis rūpinasi pp. 
Eudeikių laidotuvių įstaiga, 
1605 So. Herinitage avė.

—Reporteris.

North Side
Vestuvės.

Vestuvės — normalus įvykis. 
Jos buvo ir bus. Bet tos iš
kilmės ne vienodos ir ne visos 
yra žinomos, ty. spaudoje skel
biamos.

'los betgi vestuvės, kurios 
buvo sausio 11 d., matote, bus 
aprašytos. P-nia M. Stankai- 
tienė susijungė moterystės ry
šiais su p. Kazimieru Norku
mi ir dabar gyvena adresu 1432 
North Paulina Street.

Šliubą davė mieste teisėjas. 
Liudininkai buvo pp. Kulikaus
kai. Vestuvių vakarienė su
ruošta p-nios Stankaitienės bu
to. Svečių susirinko tik arti
mieji draugai ir pažįstamieji. 
Vakarienės laiku išreikšta jau- 
niemsiems daug gražių linkė
jimų.

Prisiminta ir amžinos at
minties velionis Stankaitis, 
kuris paliko du sunu —-ų Al
girdą ir Keistutį. Velionis 
Stankaitis troško išauginti sa
vo sūnūs tokiais, kad jiems 
tiktų didvyrių vardai, kuriuos 
jie nešioja. Bet nebuvo lemta 
jo troškimams išspildyti. Jis 
jau guli kapinėse. Vienok mo
tina savo vaikučių neapleidžia. 
O ir K. Norkus pareiškė, kad 
jis vaikų neapleisiąs, jei xtik 
jie jo klausysią.

Vestuvės, kaip matote, buvo 
ne paprastos. Jaunieji jau 
turi vaikų.

Bet toks gyvenimas: vieni 
miršta, kiti veda, nes gyveni
mo ratas turi suktis. Aš, iš 
savo pusės, linkiu jaunave
džiams daug visokio gero šio
je ašarų pakalnėje.

K. P. Deveikis.

Lietuvių skyriaus valdyba iš 
senų unijistų: F. Prusis, pirm.; 
Ig. černauskas, vice-pirm.; A. 
Kedzel, nutar. rast.; J. Barta- 
šius, kasininkas-sek.; J. Radi- 
šauskas, tvarkdarys; K. J. Se
maška, korespondentas.

Musų skyriaus pildomoji ta
ryba susideda iš šių septynių 
narių: K’. Rugis, N. Smalelis, 
V. Pačkauskas, A. Bacevičius, 
A. Bulis, X. šaikus, ir J. IJau
nis.

Delegatai į Jungtinę Tarybą: 
.L Auksorius, F. Prusis, A. Če
paitis. M. Baigo, F. Žilius, K. 
Valskis, F. Brajus.

Kai naujoji valdyba užėmė 
vietą, tai vienas kitas pasakė 
prakalbėlę, pasižadėdami nuo
širdžiai darbuotis organizaci
jai.

Pirm., brol. F. Prusis, pa
kviečia kalbėti S. Leviną, kad 
šis bendrais ruožais papasako
tų, kaip visi dalykai stovi Clii- 
cagoje.

S. Levinas kalbėjo kuone 
valandą laiko ir nebuvo nuobo-. 
Ji klausytis. Jo rimti išdėsty
mai suįdomino kiekvieną narį, 
nes Amalgameitų — musų uni
ja — eina dideliais šuoliais pir
myn, nelik pagerinime sąlygų 
kriaučiams dirbtuvėse, bet ir 
kitais svarbiais gyvenimo rei- 

, kalais. Levinas priminė, jog 
musų unija k(x>peracijos pama- 

! tais, Ne\v Yorke, pastatė mo- 
j derniškiausį apartmentinj na
mą (kuriame patys nariai ir 
gyvena) turintį vietos 300 šei- 

j mynų. Chicagoje tuoj pabaig
sime statyti savą namą. Tas 

i namas — svetainė ar nebus tik 
‘ pu i kiaušis ir brangiausia dar
bininkų trobesys visame svie
te pastatytas. Netik, kad na
mas puikus, bet jame turi būti 
naudingų nariams dalykų. Kas 

'jame bus? Ogi, viena, tai mo
derniškas dentisterijos klini
kas; kita, tai fiziško sporto 
mokykla bei žaislų, šiais mok
sliniais dalykais rūpinais Illi
nois ir North Western uni
versitetai, arba jų departamen
tai toje srityje.

Kriaučių unija, sako Levinas, 
kelia savo narius prie aukštes
nio ir kulturingesnio gyveni
mo. Ji lieka pavizdinga unija 
ne tik čia Amerikoje, bet ir 
visur kitur.

Raportai įvairių komisijų. 
Iš J. P. delegatai pranešė, jog 
J. Taryba vėl paaukavo šimtą 
dolerių ’ Colorados angliaka
siams, kurie veda sunkią kovą, 
idąnt darbo sąlygas pagerinus. 
Prie to, už savaitės Chicagoje 
įvyks G. E. B. posėdis, kuria
me svarstys apie derybas su 
fabrikantais, nes kontraktas 
pasibaigs 1 d. gegužės tarp uni
jos ir fabrikantų.

Iš Dr. Basanavičiaus komite
to raporto nebuvo, nes per tą 
laiką susirinkimas neįvykęs.

Baliaus komisija pranešė, 
jog yra rengiamas puikus ba
lius. Du jaunuolių chorai iš
pildys programą — vienas 
SLA. 226 kuopos jaunuolių 
skyrius, antras — Ateities žie
do. Balius įvyks sausio 28 d. 
unijos suėlje, Robey ir Mli- 
waukee avė.

Senoji valdyba išdavė trum
pą raportą. Išskyrus nut. ras* 
tininką K. Navicką, kuris smul 
kiai išdėstė savo raštiškame 
raporte taip finansinį stovį,

PRANEŠIMAI

Kampas 31-mos gatves
Phone Victory 1115 

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

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovu vi
suotinas susirinkimas įvyks rtedėlioj, 
sausio (Janua?y) 22 dieną, 1928 m. 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted 
St., 1 valandą po pietų ant 3 lubų. 
Jūsų atsilankymas būtinai reikalin
gas, nes randasi daug svarbių reika
lų dėl aptarimo, teipgi bus penki 
direktoriai renkami sekančiam ter
minui.

Kviečia
Kapinių Valdyba.

Leb. G. 1). L. K. Vytauto, laikys 
savo metini 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.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
Sosėdis bus sausio 18 d., 7:30 v. v. 

tcKinley parko svet. Kurie daly
vaujate ar norinti dalyvauti būtinai 
atsilankykite, reikės skirties režisie
rių ir išdalinti roles.

M. K. Kasparaitis.

Humboldt Park. Lietuviu Pašelpi- 
nio Kliubo metinis susirinkimas at
sibus ketvirtadienyj, sausio 19 d., 
1928 m., at Humboldt Maccabee svet. 
1621 N. California Avė. Chicago, III. 
2 lubos, 7:30 vai. vakare. Visus na
rius lemdžiu dalyvauti, nes yra labai 
svarbus klausimas.

Sekr. A. VValskis.

Kas įdomaujate susipažinti su 
Nauju Lietuvių Tikyba “Visuoma’’ 
atsilankykite į Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė., penktadieny, sausio 
^0 dieną.

“Visuoinis” Šidlauskas atvažiavęs 
iš Lietuvos aiškyn šios religijos pra
smę. • Rengėjai.

Vilniaus Vadavimo Komiteto meti
niu susirinkimas Įvyksta pėtnyčioj, 
sausio mėn. 20 d., 8 vai. vak. Lietu
viu Auditorijoj.

Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
nes turėsime rinkti naują komiteto 
valdybą, aptarti nepriklausomybės iš
kilmes ir kitokius klausimus.

— Valdyba.

Leb. G. D. L. K. Vytauto ant 
Bridgeporto, pranešam visiems na
riams, kati musų susirinkimai nutar
ta permainyti iš nedėldienio j 3čią 
seredos vakaru kiekvieno mėnesio. 
Taigi musų sekantis metinis susirin
kimas įvyks seredos vakarą, sausio 
18, 7:30 vai. vakare. Teiksitės visi 
laiku susirinkti, nes randas svarbių 
dalykų aptarti. Susirinkimas bus 
Chicagos Liet. Auditorium svet., 3133 
So. Halsted St. Valdyba.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
I NAUJIENŲ SPULKĄ 

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

Atdara dienomis ir v#ka 
rais.

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

BRONISLOVAS* 
KAMANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 16 dieną, 7:10 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 14 
metų amžiaus, A. A. Bronislo
vas gimė liepos 7, 1913 m. 
Chicago, III., paliko dideliame 
nuliudime motiną Julijoną, po 
tėvais Mockaitę, tėvą Vincentą, 
2 brolius, Santislovą ir Vla
dislovą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4625 South 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sausio 20 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. B. Ramanausko 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sdteik- 
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvui, Broliui ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauju gra- 
borius Emdeikis, Tel. Yards 
1741.

VIKTORIJA 'YAKAITIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 16 dieną, 2:45 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukus 
40 metų amžiaus, gimus Pa
nevėžio apskr., Ančiškių par., 
Ratlunkstos kaimo. Amerikoj 
išgyveno 19 m., paliko dide
liame nuliudime vyrą Antaną, 
dukteri Oną, 3 sūnūs, Joną, 
Stanislovą ir Antaną ir gi
mines, o Lietuvoj motinėlę Ju
lijoną, 2 seseris, Marijoną ir 
Rozaliją. Kūnas pašarvotas, 
randasi 8409 So. Kerfoot Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 19 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namtį j šv. Kilenis pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu- 
lėta Į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. V. Yakaitienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai ir Giminės..

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741. W a

A a+a A
♦

VINCENTAS* BLAŽIS
Mirė sausio 17, 1928, 3:10

vai. po pietų, 47. metų amžiaus. 
Kilo iš Suvalkų rėdybos, Ma- 
riampolės apskr., Šunskų para
pijos, Žvirgždaičių kaimo. Ame
rikoj išgyveno 25 metus. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Marijoną, 3 sūnūs: Liudviką, 
Vincentą ir Juozapą, 1 duk
terį Konstanciją, padukrį Mari
joną ir ciocę Oną Kugaudienę. 
Kūnas pašarvotas, 1983 Canal- 

xport Avė,
Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 

sausio 20 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų Į Dievo Apveizdos ba
žnyčią, kur atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kalines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusia m jam paskuti n j patar
navimą ir atsisveikinimą.

Liekame nuliude,
Moteris, Vaikai, Cioce 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Graboriai

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockvvell St, 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641* South Albany Avense 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Unlveroal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki•
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRAKORIUS CHICAGOJ

Laidotuv^be patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

ąsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliręgystę. 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

25 METĮJ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

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

Phone Canąl 0523

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenae 

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Telephone Hemlock 0066
V DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

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

S. D. UCHAVICZ ♦ »
Lietuvis Graborius ir 

Balzumuotojas
2314 W 23rd PI. 

Cbilairo, III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Ruosevelt 2515 - 2510

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1. » *

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ncd. 10—12 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood 

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

ryto
Avė,

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dcn t is tas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

gydytojas ir chirurgas 
/ 1821 South Halsted Street 

Chicago, Ui

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

~~ DR.MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. LoomiH Street 
kampas 18th St. ir Blue Inland Avė, 
Vai. 2—4 po piet. ir 1—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,
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 3200

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 8.
Prospect 1028 \

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

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo stalgias ir chroniškas figas 
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 8110

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phonų Midway 288(1

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4111

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 ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22n<l St.

Arti lAJavitt 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.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Kuom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted SL

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namu Telefonas Republic 9600

k. k. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Ar A. OLIS
ADVOKATAS

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

Viikčiritis z
8241 South Halsted St 

Tel. Yards 0662
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.
------=---- 1----------------------------------------

James M. Burke
Bes. Tel. Slėvvart 1713 
GEORGE M. CHANE 

Bes. Tel. Suginaw 9328 

Burke ir Crane
Advokatai 

Ofisas 'l’cl. State 5368—1731 
155 N. Clark SU 

Room 1002
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Tarp Chicagos 
Lietuvių Educational

Mokyklon
Business Serves
Biznio Patarnavimai

Šidlauskio paskaita
Sausio 19 d. Lietuvių Audi

torijoj Domas Sidlauskis laikys 
Dnskaitn temoje “Ekonominė 
bei finansinė padėtis Lietuvoj.”.

šidlauskis nesenai atvyko iš 
Lietuvos, kur jis koperacijos 
srity darbavosi apie 20 metų. 
Jo paskaila prasidės* 7:80 vai.' 
vakaro. — Rengėjai.

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. i savaite
Organizojame naują instrumentų 

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

Mumford Music
Studios,

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

ELECTRIC KONTRAKTOBIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Jvvedam elektros 
drutus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčorius ir t. t.
W. P. Stpphan Electric Co., (notinc.)

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

Personai
Asmenų Įeilto

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, Hl.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MENESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- keikto.'* š^it "^dlSn 4?^

REIKALINGAS partneris i bu- 
čemę ir grosernę, ant didelės gat
ves Michigan Avė. Vienam persun- 

patyrimo

V1SUOMIO PRAKALBA

Sausio 20 d. Liuosybės sve- 
(1822 VVabansia avė.) 

pra- 
sk(‘l-

bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB
ING & HEATING CO., 4532

For Rent Automobiles
RENDAI liekame. — AtsiŠaukit 

2616 W. 69th St.
------------------------ f------------------------

RENDAI 4 ruimai ant antrų lubų, 
muro,namas, yra elektra, gasas, šil
tas vanduo, rendos $10. Danila, 3534

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemšį Pardavimui_____

EDISON PARK. Parduosiu lotą 
labai pigiai arba išmokėjumais jei 
pirksit šią savaitę, šaukit Graceland 
9477.

ta i nėję 
Visuomis-šhllttuskis laikys 
kalbą temoj “Kokia mano 
biamoji tikyba.”

Argo

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, * aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų Cottage Grove Avė. 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja_______ . . ,
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma 
sius; 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje __ . ”____ '/
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. ^ųevą1 nopierą stiklus j^t t

, aoin niai^vą, popu rą, sukius it i. v.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

j MERGINOS — išmokit beauti cul- 
ture. Įeikit j gerai apmokamą biznj.

ema stebėtinai greitai užbaigia-, RridfiTPDOrt PaintinOT 1 “MOLLER” gali jus išmokinti leng-pradinj mokslą į devynis mėne- -OI 1 HEL IJUI U T^UlUIlį, I Vyį ReJ mėnesių h- pagelbėti
; aukštesni mokslą j vienus me- j & Hai’ClWare CO. Kauti gerą darbą, čia baigusios gau- 

Amerikos Lietuvių Mokykloje i «. . . . na gerus darbus, kitos atidaro savo

Lat-

. Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai_____

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

2918 Milwaukee Avė., Ist floor

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

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk į dieną išvažiavimai
9 ryto ir 8 vakare

DETROIT ..........
ST. LOUIS .....
RANKAS CITY

I)E LUXE MOTOR STAGEĖ
3 So. Jeffersom

Tel. Dearborn 0681

5 KAMBARIŲ namas, netoli 73 
St. ir Oakley Avė., kaina $4700. Sa
vininkas M r. S. Iteske, 7210 South 
Claremont Avė., Tel. Republic 9234.

$4.00
$4.00
$8.00

CASH UŽ KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau.

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

6 KAMBARIŲ BEVEREY bun- 
galow? didelis lotas, taiktai . $8700, 
Savininkas Iteverly 7330.

DIDELIS bargenas, ttfriu parduoti 
tuojau, dėl užbaigimo reikalų, dvigu
bas namas 11 apt. garu šildomas, 
prieš Douglaa. parka.

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

Simnas Bostick gavo iš 
vijos laišką, kurį rašo vienas 
Tauragės sukilimo dalyvių. Ve 
tas laiškas:
Brangus gentainiai!

Sveikinu jus gerbiamieji ir 
jūsų kūdikius, linkėdamas jums 
daug laimės ir viso gero.

* I

Dabar duosiu žinoti apie sa
ve, papasakosiu savo vargus.; 
Atsidūriau Latvijoj netikėtai. 
Gal būt, kad jus girdėjote apie 
Tauragės sukilimą per laikraš-' 
čius. Buvo sukilimas dėl nepa-j 
kenčiamos ar, tikriau pasakius, i 
dėl neteisingos valdžios. Prisi-: 
ėjo ir man dalyvauti tame su-l 
kilime, bet nepasisekė laimėti.'

Ateikite įsirašyti šiandien ir jums i 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
.Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
2106 So. Halsted StM Chicago, III.

na gerus darbus, kitos atidaro savo 
biznj. Specialis už mokslą išmokėji
mų planas. Klesos dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit, gaukit informasi- 
jas dykai. Moler College, 512 N. 
State St. Chicago.

TURIU parduoti savo gražų ir be
veik noują grojiklj pianą už $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
į mėnesį. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

„ $200 upright pianai už $45. Taip
gi fonografai. 6130 S. Halsted St.

Radio

Miscellaneous

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent-

Prisėjo trauktis i girias, ir re Minnesota, North Dakota ir 
. . _ , . , Montana. Renduokit arba įsitaisy-slapstemės dvi savaitl, kol ga- kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 

Įėjome išbėgti i Vokietija. Vo- įr javų auginimas užtikrina pasise-
i -j. kūną. Idaho, vvashington ir OregonI

L. A . a e • % XX I XX M « »-x^x XX x>*a 9 ..*a> a a a — .kietijoje gavome i 
venti ir pragyvenome du mėne* 
siu.

Būnant Vokietijoje, pranešė 
mums, kad Latvijoj (Rygoj) 
yra rengiamas lietuvių emi
grantų kongresos; musų žy
mesnieji vadai išrūpino mums 
visus dokumentus kelionei Į 
kongresą. Per Lenkiją atva
žiavome į Rygą.

Financial
Finansal-Paskolos

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas jmt 

1-mo ir 2-ro Morgečio1 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Gera proga dėl' lietuvių j

RADTOS, $2 į savaitę. Geras 5 tū
bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 į’ 
savaitę. Mr. Kujawski, 1728 South 
Ashland Avė.

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PASTATYSIM PAGAL JŪSŲ 
NORA

Dabar yra laikas išsirinkti vietą. 
Oak Lawn, 4 kambarių namas, visi 
parankamai, $2,800, cash $400, kitus 
$35 į mėnesį. Naujas 2 flatų mū
rinis, garažas, $13,000, kampinis lo
tas $2,000 cash, kitus $125 i mėne
sį, 2 lotai, $350 cash. H. C. Phillips, 
Tai. Oak Lavvn 18.

salesmanų
Mes turime labai gerą progą 

lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu

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

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

Chicago, III.

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

dėl 
va- 

Mo- 
turi

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82t Central 6260

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

. ... miiitj. .uuiiv, ,, “ Oregon * * t 9
leidimą gy- valstijose dar prie paminėtų progų, A v iiimS Teikia DinigU

J.. murinti nnnVšAiiiu vniaina 114- v Ir O tgalit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Raihvay, 
St. Paul, Minn.

NAUJAS amatas lietuviams. Auk- Kongresas sakalviant ar šiaip norintiems užsiimti 
taip pat nepavyko, nes skilo į S™* branffakmenių, topini, <lei- 
dvi grupes. Vieni likome Lat- te pas mane pigiai 
vijoje, o kiti išvažiavo į Lenki- {re?pki*tė ' ~ “ 
ją. Prieš tuos, kurie važiavo 
į Lenkiją, mes protestavome, 
todėl kad lenkai gali jais pasi
naudoti kai|>o įrankiu užimti 
Lietuvą. Kas toliau bus, tai ne
aišku.

Atleiskit man, gerbiamieji, 
kad gal taip trumpai aprašau. 
Kitą kartą daugiau parašysiu ir 
plačiau apie viską.

Dabar duodu žinoti aš apie 
savo dabartini gyvenimą. Gal ir 
klaidą padariau, bet šiandien 
jau neatitaisoma ta klaida. Ne
šu tą vargų naštą atskirtas nuo 
savųjų, ir nematau to vargin
go kelio galo. Nupuolė ūpas 
man visuii. Darbo nėra, dabar 
žiemos laiku, kada bedarbių vi
sur pilna. O valgyti ir apsi
rėdyti reikia. Kad ir nedrąsu 
butų prašyti pagalbos, bet iš 
vargo drįstu prašyt jūsų pašal
pos kiek galite. Turiu pasakyti 
teisybę, kad kaip gyvas esu, ne
buvau matęs tiek vargo, kiek 
teko praleisti ir dabar ragau
ti ir, pavojingii dienų, kurių 
kiekvieną mirtis žiurėjo į akis. 
Kartu ir badas kankina ir šal
tis. Dar kartą prašau atleisti 
man už blogą surašymą. Kitą 
kartą aš plačiau apie viską pa
rašysiu, ir apie Tauragės žmo
nių kankinimus, kuriuos polici
ja sugavo po perversmo 
rugsėjo menesio. Daug 
sušaudė.

Su šiuo laišku siunčiu 
fotografiją. Tai tuo kartu 
tiek. Likite sveiki. Lauksiu 
sų atsakymo..

Seka parašas ir adresas.

neapdirbtų akmenėlių, gausi- 
. i. įrengimas pigus, 

"įamokinimą gausite; norinti prasidėt 
‘' ?s pas, P. Laurens, 650 Wa- 

shington Blvd., Baltimore, Md.

Šventėms 
KUOMET JUMS REI

KIA PINIGŲ 
) AtsiŠaukit pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 VV. 18th st.
1. F. DANKOVVSKI, Prez.

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

morgičiai
TcL Canal 1875 

j visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

pa tarnavimas.

gerai kalbėti lietuviškai, kad tin- 
1 karnai išaiškinus dalyką savo tautie- 
I čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
• šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo-

i ir šį skelbimą. Faget Buick Co
1 Western Avė. prie 65 St., J a m e o
1 Levy Motoj»Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero BuicK Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III. ,

Radio
PRADĖKIT NAUJUS MĘTUS 

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

‘ •' - ........... . Už

PARDAVIMUI Police šuva, 4601 
So Hermitage Avė.

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

jau, atsišaukia. Atsineškit su savim jums setą ir mes pataniausimt 
; ir Si Skelbimą. Ka^et Buick Co., Wle kur Jungtinėse Valstijose.

James ekspresą išlaidas užmokėsite uz mu-

25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME jus šio gerai Apmo
kamo AMATO. GERA MOKE
STIS TINKANnEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO JKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING W0RKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

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 
Lincoln av. 3243 N. Ashland 
Phone Buckingham 3800

4323

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

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

4-5-G-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

KAM MOKĖT daugiau už kiauši
nius ir sviestą. Kiaušiniai 60c. tuzi
nui, sviestas, 58c. svarui. Olselis ir 
retai). Daslatom bile kur Chicagoj. 
Sellig, 2516 Hamlin Avė. Telefonas 
Lawndale 4417.

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

3643 N. Troy, Irving 3631

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė už cash arba mainysiu ant loto 
ar mažo namo. 4201 S. Maplewood 
Avė. Vakarais šaukite Roosevelt 8887

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

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

PARDUOSIU bučernę ir groscr- 
nę. Pelningas, įdirbtas biznis. Par
duosiu nebrangiai. 2837 W. 39th St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosėmių, Bu Čer
nių, Delikatessen,' 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 Sc. State Street

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

Boulevard 1036

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, Tumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Wentworth 
Avė. Phone Victory 9634.

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

4 GASOLINO pumpos beveik nau
jos, $150 kiekviena, 350 galionų 
baltos arba žalios malevos, $1.40 ir 
$1.50 gal. 300 rolei ių stogų dengi
mui materiolo, raudono arba žalio, 
vinys it cementas, $2 foteliui, 50 
skrynučių vinių, 16 ir 20 py, $2.50 
skrynutei, 1 lot virvių, Va iki 1 co
lio, 1 lot dratų, 1 lot švirškinčms 
dūdų, 30 knygvedžiams deskų po 
$6 kiekviena, rūbams užraktų 3000 
C klampkų, 5 dideli A. C. motorai, 
2 International laiką rekorduojanti 
laikpadžiai. 1600 svarų bell dratų, 
16 iki 22 gauge, 18c. svarui. 3 tonai 
metalinių shop pans,. visokių didžių, 
20c. kiekviena. 2553 W. Madison st. 
Seeley 6065.

9 d
jų ir SOL ELLIS & SONS

Plumbingas, namų apšildymo ir 
elektros reikmenys

2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Lawndale 2454

savo 
i tik
i ju-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietu via, lietuviam! visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
S* PmUu St, CkloifK DL

$4

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai i 

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

Checker Coach Lines, Ine.
Planters Hotel

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

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

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

Mtge. Co.
• 184 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

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

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

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 Divislon 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. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

---- -------------------1.---- -------
MUMS reikia keleto real 

estatee salesmenų į musų nau
ją ofisą, 11939 So. Michigan 
Avė. Patyrimas nai’eikalingas, 
nes mes jus išmokinsime. Bowan 
&Sandner, Commondore 2450.

SALESMENŲ. — Reikia lietuvių 
Amerikoj gimusių salesmenų dėl at
stovavimo didelės Chicągos organiza
cijos. Mes suteiksime jums tiesiogi
ni biznį kuris yra gaunamas iš gar
sinimų 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 keletą mėnesių ir 
gauti jums gerai apmokamą darbą, 
čia baigę gerai uždirba ir paskiau 
savo bizltĮ įsitaislo. Specialis planas 
išmokėjimų už mokslą, klesos dieno
mis ir vakarais. Reikąlaukit katalo
go ir informacijų dykai. Moler Col- 
lege, 512 N. State St. Chicago.
’t i

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar
bo. Didelis reikalavimas vyrų į ga
ražus., Nuolat darbas per metus. Po 
3 savaičių pasimokinimo galit už
dirbti gerą 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
biliu. Mokame 80% komiso nuo 
pardavimot gelbstime padaryti biz
nį ir teikiame garsinimus veltui. 
Darbas prie Lietuvių gerai organi
zuotos ir išgarsintos firmos,

Kreipkitės pas
K. J. MACKE & CO.

2486 W. 59th St.

REIKALINGAS barberys penkta
dienio vakarais, subatomis visą die
ną. 1405 So. 49th Avė. ♦ v

REIKALINGAS darbininkas prie 
ūkės darbo, dėl platesnių žinių kreip
kitės šiuo adresu. Joe. Zubuiski, 
Goodman, Wis.

Furnished Rooms
RENDON kambariai dviem vaiki

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

2953 S. Michigan Avė.
Tel. Calumet 3982

LABAI GERA PROGA
Netoli 64 St. ir Ix)we Avė., lotas 

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

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

4705 S. State St.
Drexel 1800.

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

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara-

Lietuvių Atydon
Tik $15 įmokėti

Dirbtuvės Aptuštinimas
Dynatrope Visi Elektriniai

Radio Setai I
Demonstoratriai ir vertelgų sam- 

peliai labai pigiomis kainomis, 
važiuokit tiesiai į dirbtuvę, 

4403 S. I>a Šalie St. 
Phone Boulevard 265.

Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co.
Išdirbinėtojai originalių elektrinių 

Radio.

At-

Sewing Machine
 Siuvamos Mašinos

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 pasirinkimą Singer siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
4251 Cottage Grove Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Pastatomos liampos, $7 ir daugiau. 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
Victrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia
nai, krėslai. Mes turimo 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 
gasinis pečius, $6, pastatomos Ram
pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros. 
Storage, 640 E. 61st St.

■

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

10% pigiau
FRIEZE PARLOR SĖT ... $79
MOHAIR PARLOR SĖT $58

$300
$250
$200 WALNUT BEDROOM SĖT $48 
$150 WALNUT DIN. RM SĖT $38 
$75 9X12 WILT0N RUG   $22 
$60 qOXWELL CHAIR ........... $17
Daugelis kitų bargenų bus išpar-
• duota tuojau

Available Storage
7732 Stony Island

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

PARDAVIMUI mažas gioseriukas< Xną o’filimA nuuirkti loiiovais arba prffmsiu pusininką. Vienai | Zas» Kanma nUPirKU lengvais 
(esu našlė) sunku apsjdirbti. Biz- i išmokėjimais arba uz cash.

Bungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
giąu negu verta. Del infofma- 
ciją kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

nis neša gerą pelną. f)20 W. 37th 
PI. Priešais Illinois Packing Hou.se.

PARDAVIMUI barbemė, 2 balti 
krėslai ir kiti balti fikčeriai. laetu- 
viii kolonijoj, 4711 Hermitage Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gėri
mų parloras. Kaina nebrangi. 842 
W. 59 St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ras A I Class. Priešais didelių dirb
tuvių ant biznio gatvės. Yra ir pa
gyvenimas. Box 1025, 1739 S. Hals
ted St. Chicago, III.

Exchange-r-Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

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

z MAINAI
Mainysiu 3 flatų muro namą ant 

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

Tel. Commodore 1079, V. Lėkis

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS. PARDUODU arba 
mainau Į miesto nuosavybes, 
yra 21 karve, 7 arkliai, kiaules 
vištos ir visos ūkio mašinos, 
20 mylių nuo Chicagos. William 
Christian, 1008 E. 93 St., Chi
cago.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

irmos klesos 6 
ungalow, aržuolo 
vandeniu šildo- 
vana ir vėliau- 

kambario 
apžiūrėki!

Šaukit 
Hyde

PARDAVIMUI p 
kambarių mūrinis b 
užbaigimo, karštu 
mas, lietaus lašų vai... . 
sioš madtes maudynės 
fikčeriai, lotas 30x125, i 
prie 6647 So. Talman Avė. 
savininką, Rainbow Electric, 
Park 2976.

GRAŽUS 5 kambarių bun- 
galow prie' Hessville, Ind., su 
Š500 cash galit veikti, yra vana, 
2 mašinų garažas.
1401 S. Kennedy avė., Ilam- 
mond, Ind., Phone 3658

PARDAVIMUI 3-68 ir 1-4 apt. na
mas, angliškas skiepas prie Albany 
Avė., netoli Ainslie Avė. Privatiški 
žmonės. Canal 7064. v

Patarimas Publikai!
Vist 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

BoulvaiM 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^ bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 į 
mėnesį, rendos $510 j mėnesį.

2 flatų mūrinis, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, garažas, 2 
blokai iki 68 St. ir Halsted St. $3,000 
cash, $100 į mėnesį, rendų $125 į 
mėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St. 
—------------------------------------------- ■ ............................................... " ■ 1 —

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

H. J. COLEMAN AND CO. 
129 E. Pershi ng Road 

Tel. Boulevard 7769.

pe- 
apt. 
prie

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

AUKŠTOS RŲŠIES 
KAMPAS 3 FLATŲ

Puikioje vietoje Aubum Highlands 
rezidencijų typo, 3 metų senumo, 43 
pėdų lotas, visi po 6 kambarius apt. 
)uikus vidaus trimas, puikus dideli 
cambariai. miegojimui porcius, bi- 
iardams Kambarys, tile vana ir lie

taus lašai, 4 karų garažas, graži 
pieva ir t. t. Tai yra aukštos rų
šies namas, turit j^ pamatyti, kad 
įvertinus. Parduosim nebrangiai. 
Matykit savininką.

1300 W. 81 St. 
kampas Throop St

2 FLATŲ, 5-5 kamb., tniegojimui 
porČiai, su stiklais, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas, lotas 33x 
125. Artesian, netoli Devon. kaina 
$16,000. Tiktai biskį įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais. Puikus bar
genas. T. H. Evans, 7100 N.Western 
Ayc. Rogers Purk 2787

Montro.se
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Lenkai įdūkę dėl Lie 
tuvos reikalavimų

Trockio laiškas už
sienio komunistams

Anglija siunčia į Kinus 
penkis karo laivus

Aiškina konflikto sovietijoj 
priežastis ir prašo užsienio 
komunistų paramos

T remiamas T rockis šaukiasi 
užsienio komunistų pagalbos

Lietuvos reikalavi 
mai uždegė Lenkus

lenkai tikis susitar 
ti su Rusais

Pilsudskio organas siunčia Vol
demarą Į pamišėlių namus

VARSA VA, sausio 18.
Lenkų spauda begalo jtužus dėl 
Lietuvos atsakymo į Varšuvos 
kalbinimą pradėti taikos dery
bas. Ji ypač Įtužus, kad Lietu
va reikalauja atlyginimo pini
gais už Vilniaus okupavimą.

Diktatoriaus Pilsudskio laik
raštis Glos Prawdy pareiškia, 
kad Lietuvos ministerio pirmi
ninko nota parodanti, jogei tas 
žmogus esąs visiškai neatsakin
gas ir kad jis tinkąs tik pamir 
sėlių namams.

I

VARŠAVA, sausio 18. —lan
kai turi vilties, kad ateinantį 
vasario mėnesį pavyks susitarti 
su sovietų Rusija dėl prekybos 
pakto, kadangi sovietų valdžia 
nusileidus ii’ jau nebereikalau- 
janti, kad prieš prekybos pak
tą pirma butų padaryta nepuo
limo sutartis.

Britanija siunčia į 
Kinus 5 karo laivus
Manoma, kad tai esąs įspėjimas 

Japonijai dėl bandymų susi- 
sebrauti su Rusija

Nikaragiečiai gru 
moja jankiams

ŠANCHAJUS, Kinai,
18. — Diplomatinės sferos Ki
nuose stipriai . susidomėjusios 
staigiu Britų valdžios nutari
mu pasiųsti į Kinus penkis pir
mos klasės kreiserius.

RYGA, sausio 18. — Mask
vos Pravda paskėlė du laišku, 
pasirašytu ištremiamų dabar į 
tolimas vietas buVusių bolševi
kų vadų, Trockio, Radeko ir 
Smilgos. Laiškai buvo slapta 
siunčiami į užsienį, bet “čeką” 
juos perėmė.

Laiškuose Trockis ir jo drau
gai aiškia užsienio komunis
tams konflikto tarp jų ir dik
tatoriaus Stalino priežastis, ir 
graudena užsienio komunistus 
atsiųsti stiprias delegacijas į 
busimą sovietijos profesinių są
jungų kongresą Maskvoje, kovo 
15, kur jos turėtų reikalauti, 
kad Trockis butų grąžintas ga- 
lion.

Savo laiške Trockis sako, kad 
komisaras Stalinas esąs nusi
taręs padaryti taip, kad nuo šio 
laiko komunizmo ir komunistų 
internacionalo politiką diktuotų 
Rusų komunistų partija, tuo 
tarpu kai jis (Trockis) laikąsis 
nusistątymo, jogei internacio
nalas,' kaip svarbesnė įstaiga, 
turįs • kontroliuoti Rusų komu
nistų partiją.

Pravda, kalbėdama apie tuos 
Trockio laiškus, papasakoja ir 

j kaip jie buvo perimti. Politinė
sausio policija (“čeką”), pasak Prav- 

dos, radus laiškus Užsiūtus švar
ke vieno komunisto, kuris bu
vęs gavęs leidimą vykti Į užsie- 
nj valdžios reikalais.

Meksikos Mieste gyveną 
kiečiai įspėjami, kad 
kių imperializmas” 
sunaikintas

ameri- 
“jan- 

busiąs

Chicagos Tribūne korespon
dentas M ksikos Mieste, John 
Cornyn, -praneša, kad kai ku
rie Meksikos Miestę gyveną a- 
merikiečiai gavę iš nikaragie- 
čių grumojamų laiškų. Tų laiš
kų autoriai, pasak Tribūne ko
respondento, aitriai puolą 
“biaurų jankių imperializmą” 
ir grūmoja tą imperializmą 
sunaikinti “krauju ir ugnim, 
nevengiant dagi baisiausių pik
tadarybių, kurioms yra palan
kus palaimintas bolševizmas.”

Vienos amerikietės gautame 
grimuojamame laiške esą šitaip 
pasakyta: “Aš esu Meksikoje 
atlikti sunkiai misijai, kurią 
man pavedė musų garbingas 
generolas Nikaraguoje, Cezaras 
Augustinas Sandino, didvyris, 
kuriam lemta išgelbėti mus nuo 
jankių priespaudos. Be reikalo 
jus bandytumėte susekti, kas 
yra šio laiško rašytojas ir ką 
jis veikia Meksikoje; o jei ir 
bandytumėte, tai jums tiek pa
vyktų, kiek savo uodegą įkasti, 
arba kiek ponui Hearstui pavy
ko su garsiais jo ‘Meksikos do
kumentais.’ ”

Iki šiol Anglija, dėl padėties 
Kinuose aprimimo, savo laivyno 
ir kariuomenės jėgas plaengva 
buvo pradėjusi traukti iš Kinų. 
Manoma todėl, kad nutarimas 
dabar pasiųsti daugiau karo 
’aivų į Kinus yra Anglijos įs- 
nėjimo mostas Japonijai, kurios 
premjeras Tanaka stengiasi 
dėl sudarymo Rusijos-Japonijos 
sąjungos. Japonijai mat rupi 
įsitvirtinti Mandžurijoje ir 
šiaurės Kinuose, ir kad sovietai 
de] to neprotestuotų, ji sutiktų 
pripažinti Rusijos dominavimą 
Mongolijoje.

Kinų piratai puolė gar
laivi; daug užmuštų 

ir sužeistų

iš 
telegrama sako, 

(jūrių plėšikai)

Britai pasmerkė du 
Rusų šnipu

L()NIM>NAS, sausio 18. — 
Kaltinami dėl šnipavimo sovie
tų Rusijai, teismo čia buvo 
pasmerkti dešimčiai metų bau
džiamojo kalėjimo du asmens, 
George Hanson, vokietis, ir 
VVilfrid McCartney, Amerikos 
airys.

Farmerių konvencija
GREENVILLE, III., sausio 18. 

— Šiandie čia prasidėjo Illinois 
valstijos farmerių konvencija. 
Dalyvauja daugiau kaip 200 de
legatų.

Gubernatorius atsišau
kia dėl pagalbos strei

kuojančių angliaka
sių vaikams

LONDONAS, saosio 18. 
Wcstminstcr Gazette gauta 
Honkongo 
kad piratai
puolę Kinų garlaivį Sam Ham 
Hoi, plaukusį iš Honkongo į 
Hongmuną. Piratų buvę už
mušti kapitono padėjėjas, An
glijos pilietis H. Conway, ir dvi 
indusės. Kitos dvi indusės skau
džiai sužeistos. Visi kiti pasa- 
žieriai europiečiai buvę sužeisti 
ir apiplėšti, bet galų gale plė
šikai buvę laivo įgulos nugalėti. 
Daug jų buvę užmušta. Kova 
tęsės per pusę valandos.

COLUMBUS, Ohii, sausio 18. 
—Gubernatorius Donahey šian
die išleido atsišaukimų j Ohio 
žmones, prašydamas pagalbos 
skurstantiems ir badaujantiems 
streikuojančių kasyklų darbi
ninkų vaikams.

Savo proklamacijoj guberna
torius sako, kad tie vaikučiai 
nėra kalti dėl einančios kovos 
tarp savo tėvų ir kasyklų 
vininkų, bet jie daugiausiai 
to kenčia.

Čechoslovakų fašistų 
vadas nubaustas

sa-
del

Vokietijos užsienio rei- 
lų ministeris serga

BERLINAS, sausio 18. — 
Užsienio reikalų ministeris 
Stresemannas rimtai susirgo ir, 
kaip girdėt, turės bent dviem 
mėnesiams pasitraukti nuo 
reigų ėjimo.

pa-

Rado nutrenkusius ga^i
NEWTON, Iowa, sausio

— Jų namuose rado gAzu nu- 
troškusius James Tough ir jo 
žmonų. Abudu buvo jau seny
vi žmonės.

r
18.

VIENA, Austrija, sausio 18. 
— Aukščiausias Čechoslovakų 
kariuomenes teisinas, tardęs 
fašistų vado, generolo Gajdos 
bylą, nuteisė degraduoti jį ir 
pašalinti iš taroylx>s su maža 
pensija.

Gen. Gaida buvo kaltinamas 
kaip šnipas, nors jis pirmiau 
buvo generalinio štabo viršinin
kas.

RADO NUSIŽUDŽIUSIUS 
VAIKINĄ IR MERGINĄ

LOS ANGELES, Cal., sausio 
18. — Ties Invindale, netoli nuo 
Los Angeles, rado šalikelėj sto
vintį automobilį, o jame, viens 
antrą apsikabinusius, vaikiną ir 
merginų. Abudu buvo negyvi, su 
kulipkų žaizdomis galvose. Jie 
buvo: Gerald Keck, 28, ir Do- 
rotby Youngman, 22 metų am
žiaus. Kecko kišenėj buvo rastas 
motipai adresuotas laiškelis, ku
riame jis praneša, kad “negalė
damas atsižadėti jos, Dorothy 
ir aš nutarėme geriau kartu 
apleisti šį pasaulį.”

H
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Vokietijos katalikų 
partijos skilimas

Nori Vokiečių-Rusų! 
pakto revizijos

BERLINAS, sausio 18. —A- 
teinančiais rinkimais Vokietijos 
valdžiai gresia krizis. Kivir
čai, kilę ryšy su priverstinu ap
saugos ministerio Gesslerio re- 
zignavimu, nėkiek nemažėja, 
ir stipriausias koalicijos narys, 
katalikų centro partija, atsidū
rė visiško skilimo pavojuje.

Buvęs kancleris Stegenval- 
das, antras stambiausias parti
jos vadas, žada rezignuoti dėl 
to, kad ilgiau jisai nebegalįs 
bendranarbiauti su kancleriu 
Marxu.

Katalikų partija mat susideda 
iš dviejų socialinių grupių, ku
rių ekonominiai interesai yra 
vienų antriems priešingi, bu- 

' tent, iš darbininkų ir samdy-

LONDONAS, sausio 18.
Finansiniai Londono rateliai 
gavo iš savo korespondentų 
Berlinc pranešimą, kad Vokie
tijos finansų ir pramonės žmo
nės sujudę reikalauti, kad bu
tų peržiūrėta prekybos sutartis 
su sovietų Rusija, kadangi ji 
esanti žalinga Vokiečių intere
sams.

Jię saką, kad Vokiečių teik
tais Maskvai dideliais kreditais 
daugiausiai pasipelnę tik Ame
rikos biznieriai, kurie už visą 
pasiimu iš sovietų gyvais pini
gais, nekredituodami, tuo tar
pu kai Vokiečių firmos, duoda
mos ilgalaikių kreditų, daug 
žudančios.

Reikia biliono dole 
rių J. V. laivynui

Amerika turinti įsitaisyti tokį 
laivyną, kad galėtų viešpa
tauti jūrėse

[Pacific and Atlantic Photo]

Garsusis senatorius James A. , t0.!1#’ Darbininkai yra linkę kai- 
Reed iš Missouri, kuris atsisa- r^n» t’io tarup kai samdytojai 
kė kandidatuoti į senatą. Iš to traukia į dešinę.
spėjama, kad jis galbūt siek-
sis demokratų nominacijos į, Čekai suseke šnipų 
prezidentus. organizaciją

Bolivijoje susektas 
politinis sąmokslas

Bandę nužudyti Bei 
gijos kronprinca

Jo dirbamajame kamabry spro
gus bomba, bet Leopoldas iš
likęs sveikas

LONDONAS, sausio 18. — 
Telegramos iš Briuselio prane
ša, kad Bellevue rūmuose vakar 
buvęs padarytas pasikėsinimas 
nužudyti Belgų kronprinca Le
opoldą.

Kambary, kuriame 
nas dirbęs, sprogusi 
Durys ir langai buvę 
bet Leopoldas išlikęs

karaliu- 
bomba. 
išnešti, 

neužgau-

Atentatas buvęs laikomas di
džiausioj slapty. Sąmokslininkai 
iki šiol dar nesą susekti.

Kinai rengias panai 
kint nelygias sutartis

šANjCHAJUS, Kinai, sausio 
18. — Kuomintango [Kinų na
cionalistų politinės partijos] 
centralinis vykdomasis komite
tas šiandie paskelbė, kad jis 
tuojau imsiąs daryli žingsnių 
dėl nelygių sutarčių tarp Kinų 
ir kitų valstybių panaikinimo.

Pranešime sakoma, kad jei 
kurios valstybės atsisakysią tar
tis, nacionalistų valdžia tokias 
sutartis panaikinsianti.

Banditai puolė ameri
kiečio rančą Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, sau- 
šio 18. — La Esperanza ranče 
[dideliame ūky] netoli nuo Co- 
lima, to paties vardo valstijoj, 
įvyko susikirtimas tarp rančo 
žmonių ir užpuolusios banditų 
gaujos. Kautynėse buvo užmuš
tas rančo savininkas Frank 
Lake, amerikietis.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis pietų vakarų ir pietų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 30* ir 38° F.

Šiandie saulė teka 7:14, lei
džiasi 4:47. Mėnuo teka 4:37 
ryto.

b\ivo

Suimti keturi aspiens, jų 
keturios moterys

tarpe

LA PAZ, Bolivija, sausio 18.
Vyriausybės tapo 

revoliucinis sąmokslas 
tas žymių politinių 
vienas armijos oficieras tapo 
suimti. Tarp suimtų yra ir Luis 
Calvo, vadinamos “tikrosios 
respublikos” partijos vadas.

susektas
ir kele-

BRATISLAVA, čechoslovaki- 
ja, sausio 18. — Policija susekė 
didelę šnipų organizaciją ir su
ėmė aštuonis asmenis, jų tarpe 
keturias moteris. Du suimtųjų, 
sako, esą kareiviai ir tarnavę 
vietos, karo biure. Moterys gi 
veikusios kaip tarpininkai tarp 
kareivių ir Vengrijos šnipų.

Policija sako, kad šnipai ka
reiviai planavę išsprogdinti di
deles šėpas, kuriose laikomi 
slapti kariuomenės dokumentai.

Anglijos tekstilės dar
bininkai derėsis 

dėl algų
MANCHESTEB, Anglija, 

sausio 18. Nors Lancashiro 
medvilnės fabrikų darbininkai 
iš karto buvo pareiškę, kad jie 

• jokiu budu nepriimsią mažes
nės algos, kaip kad samdytojai 
proponavo, bet dabar nusileido 
ir sutiko toliaus derėtis algos ir 
darbo valandų klausimais.

WASHINGTONAS, sausio 
18. Admirolas Charles F. 
Hughes, kalbėdamas atstovų 
buto komisijos laivyno reika
lams posėdy, pasakė, kad nors 
prezidento Coolidge ir laivyno 
sekretoriaus Wilburo propo- 
nuojami 710 milionų dolerių lai
vyno statybai esanti stambi su
ma, vis^.tik jos nepakanką tin
kamam laivynui įsitaisyti. Savo 
saugumui, o taipjau, kad gale- 
tų viešpatauti jūrėse, Jungtinės 
Valstybes esančios reikalin
gos daug stipresnio laivyno, o 
tokiam įsitaisyti būtinai reikią 
nemažiau kaip vieno 'biliono 
dolerių.

Anglija apkarpo savo 
laivyno statybos 

programą
LONDONAS, sausio 18. — 

Britų valdžia nutarė dar laibau 
apkarpyti savo laiVyno staty
bos programą.

Originaliame programe buvo 
numatyta šeši nauji kreiseriai, 
bet po Genevos laivynų konfe
rencijos programas apkarpyta 
iki keturių. Dabar kabinetas 
nutarė bestatyti tik tris krei
serius. Tuo budu išlaidos lai
vynui bus sumažintos pusšeštų 
milionu svarų sterlingų (apie 
27% miliono dolerių).

Naujos Rumunijos stu
dentų riaušės prieš 

žydus
Jugoslavija atšaukia 

savo ministerj iš 
Washingtono

žmogžuda Hoteling pa
smerktas sunkiems 
darbams kol gyvas

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 18. — Karalius Aleksan
dras pasirašė įsakymą, kuriuo 
atšaukiamas iš Wfcishingtono 
Jugoslavijos ministeris Voisla- 
vas AntonicviČas. Ministeriu jis 
buvo paskirtas praeitų metų 
vasario mėnesį. į

Nikaraguos Diaz sako
si neberezignuosiąs

MANAGUA, Nikaragua, sau
sio 18. — Prezidentas Diaz, 
kurs andai žadėjo rezignuoti, 
šiandie pareiškė, kad apsisvars- 
tęs ir nutaręs pasilikti vietoj 
ligi ateinančią vasarą įvyks nau
ji rinkimai.

Rems Nikaraguos sukilėlius
BUENOS AIRES, Argentina, 

sausio 18. — Centralinės Teisių 
Mokyklos studentai nutarė 
rinkti pinigų ir remti generolo 
Sandino kampaniją prieš Jung
tinių Valstybių intervencijų 
Nikaraguoj.

UŽMUŠĖ SENĮ, KAM JO 
NĮ NUŠOVĖ

ŠU-

THEBES, III., sausio 18.
Policija muėmė vietos gyvento
jų Geo Thompsoną, kaltinamų 
dėl nušovimo seniuko Dano Ho- 
wardo, kurs gyveno vienas pats 
grintelėje apie keturias my
lias nuo Thebes. Thompson, 
sako, prisipažinęs, kad jis Ho- 
wardą nušovęs naktį už tai, kad 
senis nušovęs jo šunį.

$250,000 gaisras
OLEVELAND, Ohio, sausio 

18. —■ Kilęs praeitą naktį gai
sras Pearce sienų mušamųjų 
popierių sandėly padarė apie. 
250 tūkstančių dolerių žalos.

FLINT, Mich., sausio 18. — 
Adolphas Hoteling^ kuris paplo
vė Dorotry Schneidėr, .5 metų 
amžiaus mergaitę, šiandie buvo 
teismo pasmerktas sunkiųjų 
darbų kalėjimai! iki gyvos gal
vos.

JASAI, Rumanija, sausio 18. 
— Rumunų studentai, atvykę iš 
Bucharesto dalyvauti byloje 
;avo draugų, atiduotų teismui 
už pogromus prieš žydus, su
kurstė naujus antisemitinius 
neramumus. Daug žydų buvo 
♦kandžiai sumuštų gatvėse, šeši 
studentai, riaušių vadai, areš
tuoti.

Del Čilės laikraščio ata
kų prieš J. V. politiką

SANTIAGO, Čilė, sausio 18. 
— Užsienio Reikalų ministeris 
Rios pranešė, kad ginčas tarp, 
Jungtinių Valstybių ambasados 
ir Čilės užsienio departamento 
dėl laikraščio La Nacion strai
psnių esąs išlygintas.

La Nacion, kuris yra valdžioj 
organas, savo vedamuose strai
psniuose aštriai kritikavo Jun
gtinių Valstybių politiką * su 
savo latinų kaimynais, ir ypač 
aštriai smerkė Jungtinių Vals
tybių intervencijų Nikaraguoj. 
J. V. ambasadorius dėl to buvo 
padaręs Čilės vyriausybei pro
testą.

Du angliakasiai užmu
šti kasyklose

PRINCETON, Ind., sausio 18. 
— BuckSkin kasyklose, netoli 
nuo čia, nukritus iš viršaus 
uoloms ir žemėms, du angliaka
siai, Henry Adler ir 
Buck, buvo užmušti, o 
skaudžiai sužeistas.

George 
trečias

SUĖMĖ 5,000 KEISŲ
GIŲ.IŲ GĖRIMŲ

SVAI-

NEW YORKAS, sausio 18.— 
Pakraščių sargyba suėmė žvejų 
laivų Standard Coaster, gabe
nusį <5,000 keisų įvairios rųšies 
likierių. Laivo įgula suimta.

Prezidentas Coolidge 
grįžta iš Kubos

KEY WEST, Fla., sausio 18. 
- Prezidentas Coolidge grįž

ta namo iš Havanos, kur jis 
dalyvavo visos Amerikos vals
tybių kongreso atidaryme.

Nutarė streiką Amal- 
gametų unijos banke
NEW YORKAS, sausio 18— 

Bukkyperių, stenografų ir są
skaitininkų unija nutarė pa
skelbti streiką Amalgamated 
banke (Amalgameitų unijos 
bankas New Yorke), jei per 
tris dienas nebus priimti atgal 
trys banko tarnautojai uni- 
stai, kurie sausio 1 dieną buvo 
paleisti iš tarnybos.

“Naujienų” Kon 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestąntų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.

v


