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Lenkai įdūkę dėl Lie
tuvos reikalavimų

Anglija siunčia į Kinus 
penkis karo laivus

T remiamas T rockis šaukiasi 
užsienio komunistų pagalbos

Lietuvos reikalavę 
mai uždegė Lenkus
Pilsudskio organas siunčia Vol

demarų Į pamišėliu namus

Lenkai tikis susitar
ti su Rusais

VARSA VA, sausio 18. —Len
kai turi vilties, kad ateinanti 
vasario mėnesį pavyks susitarti 
su sovietų Rusija dėl prekybos 
pakto, kadangi sovietų valdžia

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

Diktatoriaus Pilsudskio laik
raštis Glos Pravvdy pareiškia, 
kad Lietuvos ministerio pirmi
ninko nota parodanti, jogei tas 
žmogus esąs visiškai neatsakin
gas ir kad jis tinkąs tik pami? 
šėlių namams.

Nikaragiečiai grū
moja jankiams

Meksikos Mieste gyveną ameri
kiečiai įspėjami, kad “jan
kių imperializmas” busiąs 
sunaikintas

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

Vienos amerikietės gautame 
grumojamame 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. Re 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.’ ”

Britai pasmerkė du 
Rusų šnipu

LONIX>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 
ai rys.

Farmerių konvencija
GREENVILLE, Ilk, sausio 18. 

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

nusileidus ir 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

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

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 
dėl to neprotestuotų, ji sutiktų 
pripažinti Rusijos dominavimą 
Mongolijoje.

Gubernatorius atsišau
kia dėl pagalbos strei

kuojančių angliaka
sių vaikams

COLUMBUS, Ohii, sausio 18.
Gubernatorius Donahey šian

die išleido atsišaukimą 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 sa
vininkų, bet jie daugiausiai dėl 
to kenčia.

Vokietijos užsienio rei- 
lų ministeris serga

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

Rado nutrenkusius ga^u t

NEWT0N, Iowa, sausio 18.
— Jų namuose rado gAzu nu- 
troškusius James Tough ir jo 
žmoną. Abudu buvo jau seny
vi žmonės.

Trockio laiškas už
sienio komunistams
Aiškina konflikto sovieti joj

priežastis ir prašo užsienio 
komunistų paramos

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 aiškina 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, 
<ad Trockis butų grąžintas ga- 
ion.

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 
kaip jie buvo perimti. Politinė 
policija (“čeką”), pasak Prav- 
dos, radus laiškus Užsiūtus švar
ke vieno komunisto, kuris bu
vęs gavęs leidimą vykti į užsie- 
nj valdžios reikalais.

Kinų piratai puolė gar
laivį; daug užmuštų 

ir sužeistų
LONDONAS, saosio 18. — 

Westminster Gazette gauta iš 
Honkongo telegrama sako, 
kad piratai (jūrių plėšikai) 
puolę Kinų garlaivį Sam Ham 
Hoi, plaukusį iš Honkongo į 
Hongmuną. Piratų buvę už
mušti kapitono padėjėjas, An
glijos pilietis H. Convvay, 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.

Čechoslovakų fašistų 
vadas nubaustas

VIENA, Austrija, sausio 18. 
—- Aukščiausias Čechoslovakų 
kariuomenės teismas, tardęs 
fašistų vado, generolo Gajdos 
bylą, nuteisė degraduoti jį ir 
pašalinti iš tamy]>os su maža 
pensija.

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

RADO NUSIŽUDŽIUSIUS 
VAIKINĄ IR MERGINĄ 

j.______________

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

[Facific nn<l Atlantic Photo]

Garsusis senatorius James A.
Reed iš Missouri, kuris atsisa-
kė kandidatuoti į senatą. Iš to 
spėjama, kad jis galbūt siek
sią demokratų nominacijos į 
prezidentus.

Bandę nužudyti Bel
gijos kronprincą

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 kronprincą Le
opoldą.

Kambary, kuriame karaliu- 
nas dirbęs, sprogusi bomba. 
Durys ir langai buvę išnešti, 
bet Leopoldas išlikęs neužgau
tas.

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

Kinai rengias panai
kint nelygias sutartis

ŠAN}CH<AJUS, Kinai, sausio 
18. — Kuomintango [Kinų na
cionalistų politinės partijos] 
centralinis vykdomasis komite
tas šiandie paskelbė, kad jis 
tuojau imsiąs daryti 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 ranča 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.

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 buvo 
tarp 30’ ir 38° F.

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

Vokietijos katalikų 
partijos skilimas

BERLINAS, sausio 18. —A- 
teinančiais rinkimais Vokietijos 
valdžiai gresia krizis. Kivir
čai, kilę ryšy su priverstinu ap
saugos ministerio Gesslerio re- 
zignavimtt, nėkiek nemažėja, 
ir stipriausias koalicijos narys, 
katalikų centro partija, atsidu-
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, bū
tent, iš darbininkų ir samdy
tojų. Darbininkai yra linkę kai- 

' rėn, tuo tarup kai samdytojai 
traukia į dešinę.

Čekai susekė šnipų 
a organizaciją
Suimti keturi aspiens, jų tarpe 

keturios moterys

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.

-- -------------------_

Jugoslavija atšaukia 
savo ministerį iš 

Washingtono
BELGRADAS, Jugoslavija, 

sausio 18. — Karalius Aleksan
dras pasirašė įsakymą, kuriuo 
atšaukiamas iš VVįishingtono 
Jugoslavijos ministeris Voisla- 
vas Antonievičas. Ministeriu jis 
buvo paskirtas praeitų metų 
vasario mėnesį.

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 rinkiniai.
Rems Nikaraguos sukilėlius

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 18. — Centralinės Teisių 
Mokyklos studentai nutarė 
rinkti pinigų ir remti generolo 
Sandino kampaniją prieš Jung
tinių Valstybių intervenciją 
Nikaraguoj.

UŽMUŠĖ SENĮ, KAM JO ŠU
NĮ NUŠOVĖ

THEBES, III., sausio 18.
Policija suėmė vietos gyvento
ją Geo Thompsoną, kaltinamą 
dėl nušovimo seniuko Dano Ho- 
wardo, kurs gyveno vienas pats 
grintelėje apie keturias my
lias nuo Thėbes. Thompson, 
sako, prisipažinęs, kad jis Ho
vardą 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.

Nori Vokiečių-Rusų 
pakto revizijos

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

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

Bolivijoje susektas 
politinis sąmokslas
LA PAZ, Bolivija, sausio 18.

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

Anglijos tekstilės dar
bininkai derėsis 

dėl algų
M ANGĮ IESTEB, 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.

žmogžuda Hoteling pa
smerktas sunkiems

I

darbams kol gyvas
FLINT, Mich., sausio 18. — 

Adolphas Hoteling, kuris papjo
vė Dorotry Schneidėr, 5 metų 
amžiaus mergaitę, šiandie buvo 
teismo pasmerktas sunkiųjų 
darbų kalėjimai) iki gyvos gal
vos.

Del Čilės laikraščio ata
kų prieš J. V. politikų

SANTIAGO, Čilė, sausio 18. 
— Užsienio jeikalų 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 intervenciją Nikaraguoj. 
J. V. ambasadorius dėl to buvo 
padaręs Čilės vyriausybei pro
testą.

Du angliakasiai užmu
šti kasyklose

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

SUĖMĖ 5,000 REISŲ SVAI
GIŲJŲ GĖRIMŲ

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

Reikia biliono dole-
L

rių J. V. laivynui
Amerika turinti įsitaisyti tokį 

laivyną, kad galėtų viešpa
tauti jūrėse

WASHIN.GTONAS, sausio 
18. Admirolas Charles F. 
Hughes, kalbėdamas atstovų 
buto komisijos laivyno reika
lams posėdy, pasakė, kad nors 
prezidento Coolidge ii- 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 
Valstybės 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
JASAI, Runianija, sausio 18. 

— Rumanų studentai, atvykę iš 
Bucharesto dalyvauti byloje 
iavo draugų, atiduotų teismui 
už pogromus prieš žydus, su
kurstė naujus antisemitinius 
neramumus. Daug žydų buvo 
skaudžiai sumuštų gatvėse, šeši 
studentai, liausiu vadai, areš
tuoti.

Prezidentas Coolidge 
grįžta iš Kubos

KEY WEST, Fla., sausio 18. 
— Prezidentas Coolidge grįž
ta namo iš Havanos, kur jis 
dalyvavo visos Amerikos vals- 
stybių 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 Ne\v 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-1 
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.
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Domas Šidlauskas-Koporatininkas
(Pabaiga)

1916 m. rifdenj šidlauskis, 
būdamas priimtas į Maskvos 
vart. d-jų Sąjungos II prekių 
pirkimo skyrių, kurį vedė pa
žįstamas iš 1910 m. Belder — 
Aa (Rygos) v. dr. veikėjas lat
vis Purins, buvo pasiųstas į 
Siaurės Kaukazą išgauti užpir
ktus N ižui į Novgorodo mugėj 
10 vagonų saulėgrąžų aliejaus. 
Del blogo susisiekimo, Sąjun
gos nesusipratimo paguldyti pi
giai pirktą aliejų pasamdytoj 
vietoj ir praleidimo atėmimo 
termino, fabrikantas Iskrenni- 
kovas žymiai pakilus kainai jo 
nebedavė nei vienam, nei ant
ram atsiųstam įgaliotiniui. “Ba- 
surmanas” (taip buvo vadina
mas šidlauskis fabrike) turė
jo teisę reikalui esant nurody
tą sumą pridėti ir savo nuo
žiūra nustatyti naujus aliejaus 
atidavimo terminus, bet taip 
pakreipė dalyką, kad fabrikan
tas aliejų atidavė per tris mė
nesius be jokio primokėjimo. 
Už tą Sąjunga pavedė jam eks- 
pedijuoti aliejų ir būti agentu 
— pirkėju š. Kaukaze. Gyven
damas Jekaterinodare protar
piais būdavo Maskvoj ir Petra- 
ply. Pirmojoj šidlauskis, ruoš
damas tolimesnį veikimą Lie
tuvoj v, 1916 m. iškėlė du su
manymu: 1) koperatyvo “Lie
tuvių vartotojų Sąjunga” su 
skyriais Lietuvių kolonijose, 2) 
“Lietuvių pramonei, prekybai 
ir kreditui plėtoti draugija” ir 
išdirįk) atatinkamus įstatus, 
anketa. Pasitarimuose dalyva
vo po kokia 10 asmenų (inž. 
VI. Sirutavičius, Dr. J. Bagdo-* 
nas ir k.). Ligi veikimo nepri
eita.

Grįžusį Lietuvon koperatinin- 
ką pakvietė instruktuoti orga
nizavęs Šiaulių srities vart. dr- 
jų Sąjungą J. Fledžinskis. šid
lauskis čia instruktuodavo dr- 
jas, čia grupėmis mokė ameri
kinės buchalterijos. Pamokos 
trukdavo po savaitę, dalyvau
jant ligi 10 klausytojų; suren
gta Šiauliuose, Linkuvoj, Ma
žeikiuose, Telšiuose. Jis dar 
dalyvavo rajoniniuose v. d r-jų 
suvažiavimuose Mažeikiuose, 
Šiauliuose ir pirmame kopera- 
tyvų atstovų kongrese Kaune, 
kaip prezidijumo narys. Apie 
tuos suvažiavimus įdėjo kores
pondencijas laikraščiuose. Kon
grese nutarta veikiančias rajoni 
nes sąjungas paversti vieno 
bendro centro skyriais. Šiau
lių rajonas nestojo centro sky
riumi, tik paprastu nariu. J 
centro, vadinamo “Lietuvos Ko
peracijos Bendrovių Sąjunga”, 
valdybą buvo išrinktas ir šid
lauskis. Pasiskirstant darbus 
jam teko skyrių tvarkymas. Pa
rašė “Instrukciją L. K. B, 
Są-gos skyriams vesti.” Darba
vosi perimant Kėdainių ir Vil
ka visko skyrius.

1921 m. kovo mėnesy, tar
naudamas kariuomenėje, Šid
lauskis: 1) atstovavo Krašto 
Apsaugos Ministeriją pasita
riant visų ministerijų atsto
vams apie suteikimą valdinin
kams ir karininkams prekių ir 
produktų papigintomis kaino
mis; 2) padarė Karių Krautu
vės knygų ir reikalų vedimo 
reviziją ir dalyvavo tos krau
tuvės perdavimo — perėmimo 
“Ekonominei Karių Bendrovei;” 
3) dalyvavo pastarosios orga
nizavime, bet valdybon nesuti
ko įeiti, nenorėdamas mažint 
savo ir taip trumpo laiko nau
jos religijos kūrimui.

Atsikomandiravęs iš kariuo
menės į Finansų Ministeriją, 
1922 metais darbavosi Kredito 
įstaigų ir Koperatyvų Inspek
cijoje, atliko revizijas Kaune, 
Seredžiaus, Vilkijos, Čekiškės 
ir Jurbarko kredito įstaigose.

Gyvendamas 1923 m. vasa
rą Mažeikiuose, šidlauskis j- 
traukė j “Mažeikių Smulkaus 
Kredito Draugiją” 11 narių ta
da, kai nenorėjo draugijos kur
ti net kaikurie jos iniciatoriai; 
bankelis buvo įsteigtas ir au
ga. Kitų metų “Koperacijos 
šventės” dieną Mažeikiuose jis 
dalyvavo iškilmėse ir laikė pra

kalbą, nupiešdamas koperacijos 
augimą Lietuvoje.

Pradedant 1924 m. spalių 
mėnesiu pusmetį, ligi žemės 
L kili ministeris Krupavičius at
ėmė teikiamą kaip- specialistui 
pašalpą, šidlauskis tarnavo 
“Lietuvos žem. Uk. Koperaty
vų Sąjungos” narių instrukto
rių. Pradžioje jis reorganza- 
vo to didelio komplikuoto ko- 
*]>eratyvo 'buchalteriją, pritai
kydamas Amerikos sistemą. Vė
liau, lankydamas atskiras vie
tas, instruktuodavo žemės u- 
kio draugijas. Darydamas “Liet, 
žemės Ūkio D-jos Raudonės 
Skyriaus” ir “Manimos Pieno 
Perdirbimo Bendrovės” reikalų 
reviziją, surado, jog pirmosios 
pirmininkas ir drauge antro
sios sekretorius liaudies moky
tojas M. Gruzdaitis yra prisi
dirbęs daugeliui tūkstančių li
tų kvitų ir svetimų parašų vek
seliuose, ir įkišo jį 3 mėtams 
į sunkiųjų darbų kalėjimą. Da
lyvaudamas vienu tarpe penke
tus “L. Ž. I . Kop. Sąjungos” 
atstovų III Koperatyvų kongre
se Kaune 1924, XII. 14—16 d., 
šidlauskis iškėlė klausimą apie 
neleidimą dalyvauti smulkaus 
kredito draugijose pirkliams 
bei krautuvininkams, nes tuo 
keliu padedama jiems konku
ruoti su vartojamąja kopė raci
ja. Palaikė jį Fledžinskis ir 
dar pora asmenų. Tame su
manyme žydų liaudies bankų 
atstovai įžiūrėjo sau pavojų, 
nes jų draugijose 34 nuoš. na
rių yra krautuvininkai. Jų pra
šomas suvažiavimo prezidiju- 
mas gale atmetė šidlauskio pa
tiektąją rezoliuciją. šidlaus
kis ta nurodė suvažiavimui ir, 
gavęs apsvarstyti Rezoliucijų 
Komisijoj, sutiko truputį su
švelninti savo rezoliuciją: ta
čiau tuoj po kongreso koperaci
jos organe “Talkoj” buvo at
spausdintas kažkieno straipsnis, 
palaikąs šidlauskio nusistaty
mą.

Nebetarnaudamas “L. ž. U. 
Kop. Sąjungoj” tankiai gauna 
iš jos ir kitų koperatyvų akor- 
diniai atlikti revizijas ir tt. 
Savo darbuotę koperacijoj da
bar, kuomet priaugo tiek ko- 
peratininkų, skaito antraeiliu 
dalyku — palyginant su kitais 
dirvonais. —P. K.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Northsidės
Broliai senberniai! Bukite 

atsargus, žiūrėkite ką kviečia
te į savo apartmentus, nes jus 
kiekviename gatvekaryje mo
kina iškabos, kad “salety 
first”.

Kalbu ne žertais. Kiek čia 
laiko Northsidės Kazys turėjo 
nesmagumų. O dabar ve ir an
tras, gal dar aršesnis, pasilaikė 
jam, — vis dėl to, kad nepai
sė “safety first” reikalavimų.

Gyveno musų Kaziukas gra
žiame apartmente. Pasikvietė 
jis moteriškę. Žinote, moteriš
kė tai moteriškė. Ačiū mote
riškei ir pats gyvenimas išro
do šviesesnis.

Bet klausykite, kas atsitiko 
toliau. Apie 4 valandą ryto 
staiga pabeldė kas ten į Kazio 
apartmento duris. Kazys išgir
do, atėjo pas duris ir klausia: 
“Kas ten?”

— Policininkas — atsiliepė 
balsas už durų.

Nieko blogo nelaukdamas, 
Kazys atidarė duris. Visi ži
note, jog policija ir yra pasam
dyta tam, kad teikus piliečiams 
ramybę, saugumą.

Atidarė Kazys duris, o du de
tektyvu tuojau vidun. Ir liepia 
jie Kaziui, ir liepia jie mote
riškei apsirėdyti ir keliauti su 
jais. Išsigando Kazys, nebežino 
kurį čeverykd ant kurios ko
jos mauti.

Suprantate, toks atsitikimas 
įvarė Kaziuk u i daug baimės. 
Tokį momentą pergyventi tai 
vis tiek, kad dešimčia metų pa
senti. O ir kaštavę Kaziukui 
ne mažai. Sakoma, kad Kaziu
kas užsikeikęs nebaderioti mo
teriškių — nei pas jas eiti, nei 
į savo apartmentą kviesti.

— Reporteris Pelėda.
4 .

CHICAGOS 
ŽINIOS
Proto higiena

“Bubežius tarp to, ką mes 
vadiname sveiku protu, ir pa
mišimo nėra pažymėtas. Kad 
ir taip normalus mes išrūdytu
me, visgi galime* turėti kai ku
rių keblumų: tai ne pilnai pri
sitaikę apystoyoms, tai musų 
lyties ypatumai, tai jausmų 
konfliktai, tai kitokie dalykai, 
kurie išrodo “keisti”, bet būva 
priimami kaip vidutiniai ir 
normalus,” sako Dr. Alex Her- 
sbfieid, valstijos gydytojas 
proto ligoms.

Žinoma, “keistas” išrodo vi
suomet kitas žmogus, o ne mes. 
Dauguma musų keliaujame gy
venimu turėdami tik tiek, kiek 
būtinai reikalinga asmeniškos 
proto higienos, t. y. asmeniško 
ir protinio prisitaikymo, kurio 
suteikia sveikas paveldėjimas, 
geiai apsaugota šeimyna, auk
lėjimas ir patogus visuomeni
nis gyvenimas, kad palaikius 
mus normalėje pusėje.

Galų gale, vidutinė proto 
si)voką yra mieruojama pajėga 
uždarbiauti ir pasitenkinti gy
venimu.

Kiekvienas asmuo yra atski
ras ir pats turi savas proble
mas įveikti.

Taipgi kiekvienas asmuo tu
ri savo supratimą laimės. Tru
putį daugiau pakantos musų 
artimo silpnumams sumažinai 
musu pačių silpnumus, sako Dr. • 
llerslifield.

LAIŠKAI NAUJIENŲ OFISE

Andrikonis, J.
Chavey, J.
Daunoras, M.
Gustauskis, J: 
Janke, Krank, 
Kazlauskas, K. 
Kernagis. W.
Kučinskas, Mary
Lekavičius, A.
Laurinaitienė, A.
Mikna, M.
Tag, Notolija

UŽTIKRINA SAUGUMU 
"BAYER ASPIRIN”

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

(bavef*

Does not affectU
the neari

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

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Petkus, J. 3 
Puceta, J.
Kantautas, J.
Rudzma, V.
Sabeckis, J.
Skukovvski, K.
Shimkus, C.
N. S.
Yakubauskaitė, K.
Yankus, F.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus};; paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką (J enų nuo pa
skelbimo.

4 Augustynaviciene Liauka- 
dija

8 Brazauskas John
13 Cesnovicius O
22 Gricene Zuzana
31 Janusatene Base
32 Jakubowski Frances
39 Kripas Petęas
40 Kregzdienc Natalija
53 Martinkus D
57 Muargas Jano
62 Parkas Miszcsz
63 Petkus A S
64 Petryla Frank
66 Bagineke Adele
74 Skruzdis Stanislava
76 Smilgate Zugenipe
93 Zelnis P
91 Zihvitis Jozap
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RADIO PROGRAM | KEA1)EIISJIEN08
CHICAGO STATIONS TODAY

WGES
n—Worhl news; wcather; Edgnr 

Guost porui; markei sumniary.
3 VVorld news; elosing markets.
4—Tell the World ciub
5 tVorld ne\vs; weather; radio 

talk by O. N. Taylor, radio editor:
5:30—Organ
7:30 l.iterary talk by Llewellyn 

Jonės, literary editor
7:50—The oiitdoorsman, by Dean 

Bergen
8— Christian family hour
9— Maggie and Jiggs
11:30 —Popular program
12—Pianico Panic
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening Programa
8—CNRM (730), Montreal—Carillon 

reeital
8— KFAB (910), Lincoln—Orchestra
8—KTJiS (780), Bot Springs—Or

chestra
8- -KLDŠ (1110), Imlependence — 

Concert
8—WCC() (710), Si. Paul—Hamline 

U. hour
8—WEA() (1060), Columbus — Or

chestra
8—WEAF (610), New York— Es- 

kimos, to WGN.
8—WFAA (550), Dalias—Musical
8—WUN (760), New York —Pro

gram
8—AVIIB (880), Kansas City—Con- 

ceri
8—\V.IZ (660), Ne\v York—Concert, 

to KYW.
O—WPG (1100), Atlantic City — 

Concert.
8— WSA1 (830), Cincinnafi— Con

cert
8:30—KWKII (760), Shrevcport — 

Program
8:30—KFAB (910), Lincoln—U. of 

Nebraska.
8:30—CNRM (730), Montreal—Olde 

Tvme ųuartet
«:30—W( iii P (1080),

chestrn
8:30—WSUN (580),

—llarpist
9— KIHS (780), Hat 

eert
9—CNRM (730), Montreal— Light 

opera
9^-KPBC (1020), Houston—Barni.

Detroit —Or-

St

Springs—Con-

9—KMBC (1110), Kaušai City — 
Muslc

9—WCAP (1250), Asbury Park — 
Orchestra

9—WEAF (610), New York—Smith 
Bros.

9—WIIAS (930), Louisville— Band 
hour

9—WJZ (660), Ncw York —Civic 
opera, to KYW, WGN.

9—\V0W (590), Omaha—Orchestra
9—AVSM (890), Nashville—'Concert
9—WS()E (1110), Milwaukee—Pro

gram
9:30—WEBH (820), Chicago—Civic 

opera
9::30—WEAF (610), New York — 

Orchestra
9:30—WOC (800), New York—Or

chestra
9:30—WSAI (830), Cincinnati—Or

chestra.
SATURDAY, January 21, 1928

245.8 M—WEVD—New York City 
—1220 KC

1:00—George C. Smith, popular te- 
nor

1:15—William Schulman, saxophone
1:30—Caroline Riminei, popular 

si nge r
1:15—iMabcl Thibault, cornetist
2:00—Debs Book Club, readings
2:10—Michcl Ingerman, popular

pianist
2:30—Kobert Uranu, popular bari

tone
2:50—N. Y. U. String </uartėt
3:20—Maude Tollisfon, contrallo
3:10—Leon Schwartz, Jesylsh vio- 

linist
4:00—Fraser Paige, baritone
1:20—Betty Goodman, lyric sopra

no
4:40—Milton Shridnik, piano
5:00—Norman Allen, baritone
5:20—Debs String Quartct
9:00—Justine Roberts and her

group, impersonations
9:20—McAlister Coleman, Labor

Looks at t tie \Veek
9:35—Molly Huffman, piano
9:55—Speakers to be announced
10:05—Abis Phillips, dramatic so

prano
10:25—Spcaker to be announced
10:10—Carl Linder, popular bari

tone

iihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

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

Schoeder Bros. Pianas No. 
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 ........................ t............ $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, jmetant nikelį, gera
me stovyje kaip naujas. No. 
121241 vertės $1000, už $295.00

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

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

VICTROLOS

ALEX SMITH
Golfo Profesionalas iš Westchester-Biltmore Kliubo,

rašo:

“Mano patarimas golfininkui, 
rūkančiam cigaretus, yra toks, 
kad rūkytojų pasaulyj tikriausias 
pasisekimas yra Lucky Strikes. 
Jie yra švelnus ir turi stebėtinai 
gerą kvapsnį. Jie nepaliečia žmo
gaus nervų ir nei mažo biskelio 
neerzina gerkles.99

Tabako Derliaus Smetona
“Aš jau dvidešimt metų, kaip supirkinėju tabaką 
delei American Tobacco Kompanijos. Aš žinau 
LUCKY STRIKE cigaretus. Aš esu nupirkęs pirmą 
Tabaką, kuris ėjo dirbimui šių cigaretų. As visu
omet pirkau tą malonų, švelnų Tabaka, kurį 
Farmeriai vadina “Tabako 
Derliaus Smetona”, delei šios 
rūšies cigaretų.” Tabako Lapų Supirkinėtojas 

at LouisviUe, Ky. 

’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo ■ Nei Jokio Kosulio*. *

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

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

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

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

grafas ir Radio krūvoje už $98.00
Brunswick Phonografas, 4 

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

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

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

RADIO

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

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

Atwater 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
Mohavvk, 5 lubų už ............... $23.00
Mohavvk 6 tūbų už .................. $32.00
Spartan 6 tūbų už ............... $90.00
Howard 6 tūbų už     $90.00 
Columbia, Victor, Brunsvvick L

Rekordai seni numeriai po .... 19c 
Rollės dėl Grojiklių pianų po 19c 
Radio Tūbos naujos po ........... B5c
B. Baterijos 45 volt. po ....... $1.45

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

Tel. Boulevard 4705
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GARSINKITeS 
NAUJIENOSE



7

Ketvirtadienis, saus. 19, ’28 NAUJIENOS, Chicago, UI.

ĮkorespondencijosĮ KANADOS LIE 
TUVIAI

Kąnsas City, Mo
nuo

Tragedija lietuvių šeimynoje.
— “Saužudystę” virsta žmog
žudyste.

Pasak anglų laikraščių, vie
noj vietos lietuvių šeiminoj iš
tiko baisi tragedija.

Sekmadienio ryte, sausio 8 
d., savo namų kieme, prie Blue 
upės, rasta pasikorusį ant me
džio šakos lietuvį Mikolą 
mavičių (Klemovec, kaip 
anglų laikraščiai), 14 m. 
žiaus. Prie pakaruoklio 
gulėjo parverstas medžiams 
piaustyti “ožys” (žirgis), kas 
rodė, kad Klimavičius pririšo 
ant medžio šakos virvę, pasi
stojo ant “ožio”, užnėrė sau 
kilpą ant kaklo ir paskui “ožį” 
išspirė sau iš po kojų ir pa
sikorė.

Policija jau buvo sutikusi su 
nuomone, kad Klimavičisu pa
pildė saužudystę įr rengėsi už
baigti tyrinėjimus, kaip štai vie
nas Klimavičių įnamis, anglų 
laikraščių vadinamas Joe Eu
ick, pradėjęs tvirtinti, kad Kli
mavičius vra nužudytas. Jis 
tvirtina, kad Klimavičių nužu
dė kitas .Klimavičių įnamis 
John Bolin, 35 m., dirbantis 
prie geležinkelių tiesimo.

Apie tą žmogžudystę Euick 
papasakojęs policijai sekamai: 

“šeštadienio naktį, vos spė
jus gerai įmigti, aš likau pa
žadintas garsaus Bolin šauki
mo ir keikimo, 
ir nuėjau į didįjį kambarį, kur 
pamačiau John Bolin smau
giantį parmesti; smt >lni-

kj Klimavičių, Bolin tada pa
sakė man:

“ ‘Aš jį pasmaugiau ir jis 
nevalgys daugiau duonos’.

“Aš tada sugryžau i kamba
rį ir atsiguliau. Po kiek laiko 
Bolin pašaukė mane ir papra- 

didiji kambarį. Aš

Kli- 
rašo 
am-

Aš atsikėliau

šė ateiti į 
nuėjau.

‘^Prašant
apsirėdžiau

John Bolinui, aš 
ir pagelhėjau jam 

išnešti Klimavičiaus* kūną per 
užpakalinius porčius į kiemą 
ir padėti po dideliu medžiu ne
toli Blue upės kranto. Aš taip
jau pagerėjau Bolinui laikyti 
Klimavičiaus kūną, kol Bolin 
pririšo virvę prie medžio ša-

“John Bolin tada 
kiemo ožius, pastatė prie med
žio ir apvertė juos, kad išro- 
dytų į saužudystę ir tuo po
licija liktų suklaidinta”.

Euick taipjau pareiškė poli
cijai, kad kada Klimavičius li
ko nusmaugtas, atėjusi Klima
vičiaus žmona ir pasveikinusi 
Boliną už pasmaugimą jos vy
ro. Esą ji pasakiusi Bolinui: 
“Tu gerai atlikai tą darbą”.

— R.

atnešė iŠ

Trijų dienų 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigd jūsų šalčio 
ar kosulio nepalcngvintų vartojant 
jj taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Cony 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

rą pelną, bet būdamas Kana
dos piliečiu negalėjo turėti nuo
savybės Lietuvoje, nenorėjo 
priimti Lietuvos pilietybę, grę- 
sę atėmimas turto per teismą, 
todėl pusiau kaina pardavęs 
namus Vailokaičio bankui tu
rėjo važiuoti užsienin. Dar 
norėjo pagyventi savo tėvynė
je, bet negalėjo, nes vedė mo
terį ir gyveno Palangoje. Kartą 
moteris turėjo mažą nesusi
pratimą su pasų Skyriaus vir
šininke panele, Kaune, toji pa
nelė atkeršydama neprailgino 
paso ilgiau gyventi Lietuvoje. 
Bet vikrus žmogus ir čia rado 
išeitį. Nuvažiavo į Paryžių iš
gavo vizą ir dar įgyveno Lietu
voje. Gyveno Klaipėdoje ir Pa
langoje. Labai gaila, kad Lie
tuvoje dėl asmeniško keršto 
net tokios kliūtys daroma, savo j 
tautiečiams atsilapkant i e m s | 
Lietuvoje svečiuotis. Ponas A. 
tuo labai pasipiktinęs. Vėliaus''V 7~
ponas A. išvažiavo Berlinan, ===
kur išbuvo 4 mėnesius. Jo ap- “geras rytas” ir negavęs at
sakymu Berlynas yra vienas iš sakymo vietoje nušovė. Dau- 
gražiausių Europos miestų. Ten ginu negu žvėriška! Ponas A. 
jis turėjo labai jaukų ir įdomų žada Detroite įsteigti lietuviš- 
gyvenimą. Vėliaus 3 mėnesius kos giros

Baden,; žmona specialistė toje srityje, 
nes jos tėvas Lietuvoje turėjo 
tos giros dirbtuvę Šiauliuose.

Sandvvich gatvėje gyvena li
nas K. Prascius, kuris ilgą lai-

Nesenai gavau laišką 
. vieno lietuvio pono Pempės iš 

Montreak Jis apgailestauda
mas rašo, kad niekur taip daug 
lietuviai negirtuokliauja, kaip 
Montrealyje. Pagal profesiją 
minėtas lietuvis • yra kirpėjas; 
skaito “Keleivį” ir kitus laik
raščius. Sakosi mylįs skaityti 
mokslo knygas, vesti kultūrin
gą gyvenimą, skundžiasi netu
rįs vieminčių draugų, nes vi
siems Montrealio lietuviams 
daugiau rupi girtuokliavimas, 
negu rimtas kultūros darbas. 
Draugijos vos gyvuoja. Labai 
'Xaila, akd Montrealio lietuviai, 
didžiausia lietuvių kolonija Ka
nadoje, įbrido į alkoholio ba
lą. Montrealiečiai atgaivinki
te savo sieloje kilnius lietuvio 
jausmus ir bukite garbė lietu
vių tautai, savo kultūringais 
darbais. Aš žinau, kad lietu
viai gal laikinai užsimiršti sa
vo tautos garbę, l>et aš tikiu, 
kad lietuvio sieloje nemirs kil-įgyveno kurorte Baden 
ni dvasia. Taip bus ir su mon- kur atostogaudavo vokiečių 
trealiečiais, jie atgaivins savo kaizeris. Pasak jo, ten gamta 
dvasioje gerus norus siekti auk- stačiai stebuklinga: aplinkui 
štos kultūros. akmens , kalnai, apaugę

Kalbėjau su vienu atvykusiu džiais, i 
iš VVinipego lietuviu. Jis pra- suleistos į uolų plyšius, 
nešė, kad ten yra gana didelė lauš slėnio viduje pats kuror-Į 
lietuvių kolonija. Gyvena visi tas. Dieną saulė kaitina, taip,1 
pasiturinčiai. Bedarbių labai kad jam visuomet galvą skau 
mažai. Vasaros metu visi d ir- dėdavo, bet vietoje buvo 
ba ant farmų; yra ir lietuvių vaistai: mineralinio vandens!
taimerių, žiemos metu dau- šaltinis, tuo vandeniu suvilgius, 
relis ir neieško darbo, nes po galvą perstoją skaudėję; i 
sunkių vasaros, darbų, reikia šaltinio vanduo verčiasi iš kal- ^g 'krašte, 
r poilsio. Poilsio metu moki-1 no ir puola nuo uolų • žemyn 

naši mokyklose. Draugijos la- L>*xi Koi’ai 
turi savo namus ir 

gai gyvena.
Aplankęs visus 

ietuvius pastebėjau, kad Wind- 
soro lietuviai visi pavyzdingai 
gyvena. Vienas lietuvis gyve
na ant York gatvės, ties Te- 
eumseh keliu. Dar tik 4 me
tai gyvena Kanadoje. Lietuvo
je palikęs 30 margų žemės ren- 
don 5 metams, gautais už nuo
mą žemės pinigais atvyko į Ka
nadą; važiavo su žmona ir vie
nu vaikučiu. Pinigus išleido 
kelionei. Atvažiavęs taip inten
syviai darbavosi, kad šiandien 
jau turi savo lotą ir nuosavus 
namus, tik dar neužbaigta sta
tyti; skolos neturi; dirba Chry
sler dirbtuvėje; dabar jau du 
vaikučiu auklėja. Labai ma
lonus žmonės. Man irgi jiš 
žadėjo padėti suristi darbą. I 
Kada jis pirko lotą dar buvo] 
tuščias laukas, dabar padaryta 
gatvė; įdėta šaligatviai, greit 
išlies cementu visą gatvę. Da
bar jo turtas jau dvigubai ver
tas. Tas lietuvis yra tikru pa
vyzdžiu \Vondsoro lietuviams, 
kaip galima darbštumu greit 
sukurti sau jaukų gyvenimą.

Shafard-Piere gatvių kampe | 
viena lietuvė turi 
Jos duktė gavusi 
roite ištekėjo už 
ris Rusijoje turi

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko
Išsprogdino kasyklos vėjo 

varytuvą

pavyzd i n-

Windsoro

savo namus, 
divorsą Det- 
ruso T., ku- 
savo žmoną,

gana turtingas, turi anglių san
dėlį ir daugelį namų. Turi kū
dikį. Nori skirtis, nes skiria 
tautiniai įpročiai.

Langlois gatvėje ties Otta- 
wa gatve vienas lenkas biznie
rius vedęs lietuvę, turi savo 
namus, turtingas ir pavyzdin
gai gyvena, šeimyniniai sugy
vena (geriausiai.

Langlois gatvėje ties Gilles 
gatve lietuvis A. turi savo na- 
musi pagal profesiją fotogra
fas, tame biznyje dirba jau 20 
metų. Karinę prievolę atlikda
mas tarnavo rusų caro gvardi- nuo šalto oro apalpo ties du
joje 3 metus. Prieš japonų- rimis nežinomo žmogaus nepa- 
rusų karą tapo paleistas, lar- jggdama įeiti vidun, o gal iš 
navo Peterburge ir Maskvoje. ...TXAil Igėd°s nenorėjo eiti, nes nuo

ga; o gal bijojo, nes nežino gal 
einant vidun iš vidaus visai 

nes tada su žmogaus 
tikrai buvo žaidžiama, 
—nonės apalpusią at- 

ir pristatė tėvams. Sa

me-

(Pacific mul Atlantic Photo]

Dr. Frederick A. Cook, ku
ris keliolika metų atgal buvo 
pasiskelbęs šiaurės polių pasie
kęs, dabar už vartojimą pašto 
prigavingiems tikslams (orga
nizuojant žulikiškas aliejaus 
kompanijas) sėdįs Leavenworth 
kalėjime. Jis yra nuteistas ka
lųjį man 14 metų.

dirbtuvę, mat jo

Labdarybės draugijos labai no
rėtų pagelbėti tam jaunam lie
tuviui, bet nežino kur kreip- 
tis ir neturi Californijos lietuj 
vių adresų. Todėl norintys pa
gelbėti tam jaiiųam lietuviui 
gali kreiptis į Naujienas, arba 
tiesiai į minėtų p-lę Mary Myers, 
Sočiai Worker, Baruos Hos- 
pital, SI. Louis, Mo. /

Jis gyvenęs Chicago Heights, 
III. ir buvęs ten kontraktorium. 
Kas j j iš skaitytojų pažysta t e, 
praneškite jam apie tai.

AČIŪ VIDURIUOSE
“Phillips Milk of MagBesia” 

Geriau negu Soda

su streiklaužių

viena la k.oi 
laužyti streikų, 
kasyklų nelik

Bet ir 
South 

visame 
streiką

MEKSIKOS LIETUVIAMS
Joseph Sakai praneša, kad 

jo žmona Ieva Sakalienė gy
vena Meksikoje jau du metus, 
atvažiavusi ten iš Kauno. Iš- 
pradžių ji gyveno netoli Mek
sikos miesto, o paskiau jos ad
resas buvo: Eva Sakai, Lista 
Correos, Tocubaja, I). F. Pas
kutiniame laiške ji rašiusi, kad 
sunkiai serga ir neturi lėšų gy
venti. Bet jau trys mėnesiai nuo 
jos negaunama jokios žinios 
Musų skaitytojai Meksikoje, ku
rie žino apie tą moterį, ar jos 
likimą, ar galėtų sužinoti apie 
jų, prašomi tuojaus pranešti 
jos vyrui, kuris bus jums la 
bai dėkingas. Jo adresas yra: 
Joseph Sakai, 13(1!) 64th St. 
Kenosha, Wis.

medžių šaknys giliai gyveno Chicagoje, yra Ame-

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
icid iš skilvio kaipo saturated 
tolution of bicarbonate of soda 
.r palieka skilvį liuosą nuo Viso
rių gasų. Jis neutralizuoja gai
lumo rūgimą viduriose ir praša- 
ina visokius rugštumus iš vidu
jų labai lengvai. Be to dar, jis 
laug malonesnis vartoti negu 
oda. Būtinai reikalaukit “Phil- 
ps”. Dvidešimtis penki ir pen- 
iasdešimtis centų buteliukas, 
ile kokioje aptiekoje. “Milk of 
tagnesia” yra U. S. Užregis- 
ruota Trade Mark per The 
harles H. Phillips Chemical Co. 

r jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

SOUTH FOBK, PA. — Gruo
džio 30 d., kaip 7:30 vai. va
kare, liko išdinamituotas Stine- 
man Coal Co. kasyklos No. 1 
fenas — vėjo varytuvas. 'fa 
kasykla rengėsi pradėti dirbti 
“upėn shop” sąlygomis, su 
streiklaužių pagelha.

Po eksplozijos, sausio , 3 d., 
atvyko valstijos kazokai ieško
ti kaltininkų, bet nesurado. Ka
zokai mano, kad po fenų bu
vo padėtas visas baksas dina
mito. Eksplozija suardė netik 
vėjo varytuvą, bet ir garo pai- 
pas.

Feną ir skylę į kasyklą tai
so ir skelbia, kad kaip tik bus 
užbaigtas darbas, tuoj kasykla 
pradės dirbti 
pagelha.

Ir ne 
rengiasi 
daugelis
Fork apielinkėje, bet 
2-me distrikte rengiasi 
laužyti. Niek orios didesnės kom
panijos jau ir pirmiau pradė
jo angliakasių streiką laužy
ti.

Tarp angliakasių irgi eina 
kova. Atsiranda lokių anglia
kasių, kurie kompanijoms tar
nauja ir agentauja, vaikščioda
mi gatvėmis organizuoja ang
liakasius gryšti “open shop” 
sąlygomis, be unijos, 1917 m. 
algomis. Angliakasiai gi yra 
įvarginti ilgo nedarbo, tad ne
mažai atsiranda norinčių gry- 
š-ti j Tc-Ciaus angliaka-

siy unija U, M. W. of A, ir 
didžiuma angliakasių yra pa
siryžę ir toliaus laikytis, pasi
liekant kovos lauke. Bet sun
ki bus kova keliems tūkstan
čiams angliakasių, bet jie yra 
pasiryžę laikytis iki galo, iki 
ta sunki kova nebus laimėta 
ir kompanijos nebus privers
tos pasiduoti ir priimti unijos 
nustatytas sąlygas. Ypač ap
sunkina kovą, kad ir pirmiau 
kasyklos labai mažai dirbo, o 
ir dabar nėra anglių truku
mo.

Prie 
giausia

KALINYS IEŠKO PUSBROLI' Z i

Kalinys Joseph Waitkus, et 
antis Cell 66, Albany Peni ten 
tiary, Albany, N. Y., ieško sa 
vo pusbrolio Petro Burneikio.

rikos pilietis; labai simpatiškas 
ir malonus žmogus, užsiima į- 
vairia prekyba; jaunutė duk- 

! relė eina į mokyklą. Skaito 
iri “Keleivį” ir kitus laikraščius.

■ žada persikelti gyventi į Chi- 
cagą, o vėliaus žada važiuoti į 

t0'Lietuvą ir apsigyventi Klaipė- 
„„ Nes, pasak jo,

Lietuvos gamtos grožio, jos į- 
pročių svetur gyvenant reikia 
ilfęStis iki. mirsiant.

Drovillard kelyje gyvena p- 
nas Paulauskas. Draugiški 
žmonės, turi du sūnūs, leidžia 
mokyklon, 
aukštesnę 
Detroite, 
na.

toks mažas vandenpuolis, vėliau 
MlCuivi, tos ujkSs .dugrnas 

grynas a'kmuo, vanduo perma

tomas, matosi vandens gyvū
nai. Naktys buvo vėsios ir 
vinančios. Jo žmona daug 
tvirtėjo sveikatos atžvilgiu, 
ko, yra elektros tramvajus, 
ris įveža į vieną 
apylinkėje kalną, 
binoklį visa apylinkė matosi.
\ bliaus 1 mėnesius gyveno Pa- pusėje gyvena "'p-'nas Lipskis.

_ > Aplankė didžiąją o- Darbą dar nesenai gavo Wind- 
perą. Pasak jo, stebuklingai sore> pirmiau buvo be darbo, 
graži opera, bet ne visiems pri- ĮjUvo sunkioje medžiaginėje pa-

ryžiu j e.
perą. Pasak jo,

gai
su-

ku- 
aukščiausią 

ten paėmus 1J— ___ 1 _• 1

jau 
Dirba 
gyve-

vienas eina 
mokylklą. 
Pasiturinčiai

Skaito “Kęlęivį.”
Toje pačioje Dronllard kelio

stebuklingai sore> pirmiau buvo be darbo,

einama, nes jis mokėjo 25 do
lerius už bilietus ir be to tu
rėjo duoti “arbatai” po keletą 
frankų keliolikai patarnautojų. 
Aplankė Eiffelio bokštą, par
kus, muzėjų, kuris paliko jam 
amžiną atmintį, nes pamatė 
visą franeuzų tautą nuo prar 
džios iki šių laikų. Jisai sako, 
kad daugiausiai įvertinąs įdo
mumo atžvilgiu Paryžiaus ma
žėjų už visas kitas matytas. į- 
domybes. Dabar ponas A. gy
vena VVindsore, biznis gerai se
kasi. ’ Jo moteris laike bolše
vikų revoliucijos buvo su vi
sa šeima Rusijoje. Matė vi
są bolševikų žiaurumą. Sunku 
buvo klausyti kaip pasakojo, 
kad jos ttėvas buvo rusų caro 
armijos kareivis ir tik už tai 
bolševikai norėjo sugauti ir su
šaudyti. Jiems kiekvieną die
ną vaidinosi mirties šmėkla. 
Bet visuomet tėvo gyvybę gel
bėdavo tokiu budu, atėjus prie 
durų bolševikų kareiviams, tė
vas .guldavo lovoje ant grynų 
spyruoklių, ant jo uždėdavo 
matracą ir paguldydavo trijų 
metų dukrelę, įėjus kareiviams 
sakydavo, kad tėvas jau su
šaudytas, kareiviai atsakyda
vo, kad jam taip ir reikėjo pa
daryti. Vėliaus sakė matė 
štai ką: atėjo notaro duktė kai
lių paltu apsivilkusi, bolševikai 
nakčia atėmė visus drabužius 
ir nuogą paleido, žiemos metu; 
moraliai ir fiziniai nukankinta,

navo Peterburge ir Maskvoje. 
Ištikus mobilizacijai išvažiavo 
į Kanadą; ilgą laiką gyveno 
Montreale, įbuvo lietuvių mo
kyklos mokytoju, buvo renka-1nušaus, 
mas į miesto tarybą. Vėliaus gyvybe 
gyveno Winipege, dirbo foto-Į vyliaus 
grafo darbą. Po karo buvo Phi- 
ladelphijoje ir kituose miestuo
se. Vėliau grįžo į Lietuvą, 
Šiauliuose pirko senus muro na
mus, atremontavo, turėjo ge-|vikas jaunai mergaitei pasakė

gaivino
kė, kad matė Maskvoje laike 
revoliucijos, kaip vienas bolše-

dėtyje, 
no 
se, 
ba 
gŲ 
ną,

Jis ilgus metus gyve- 
Amerikoje visuose miestuo- 
buvo fotografas, dabar dir- 
fabri'ke. Susitaupęs pini- 
grįžo Lietuvon pirko malu- 
bet pelnas buvo menkas,

tar visą pardavęs važiavo Ka- 
nadon, Amerikon negalėjo grį
žti, nes buvo atsisalkęs Ameri
kos pilietybės ir priėmęs Lietu
vos pilietybę; vedęs, turi tris 
vaikučius. Pas poną Lipskį 
gyvena ponas Dargužis, kuris 
skaito komunistų “Laisvę,” po
nas Svirfplis dar, jaunas vyras, 
žada stoti mokyklon po Naujų 
/Metų, abu neturi darbo.

Vienas lietuvis gyvena 
-torio gatvėje, turi darbą, 
dęs, turi dukrelę, neleidžia 
kyklon, labai keista, nes šian
dien mokslas būtinas. Jis tu
ri darbą, ‘gerai uždirba, lėšų 
mokslui turi.

gryžimo j darbą dau- 
organizuoja ku khixai.

—- Pasaulio Vergas.

Įvairus Ieškojimai
CALIFORNIJOS IR PIET
VAKARIŲ LIETUVIAMS

On-
Ve-
mo-

iReume kelyje gyvena ponai 
Taurinskai. Ponas Taurinskas 
dirba Detroite. Turi dvi duk
teris, abi mokinasi mokykloje, 
be to, mokinasi muzikos, viena 
su smuiku antra su gitara, a- 
bi mokosi skambinti pianu. La
bai malonu matyti, kad busi
moji karta turės menininkų.

Laikinai apsigyvenančių 
vedusių vyrų ir merginų 
daug, kiti ir nežinomi kur 
vena. Viena lietuvaitė yra 
kur ji neprivalo būti, daro
dą lietuvių tauti. Apgailėti
nas faktas!

Iš St. Louis, Mo., p-lė Mary 
Myers praneša, kad ten ligo
ninėj guli jaunas lietuvis Joe 
Spekowsky, 20 m. amžiaus. Jis 
turi nušalusias ausis, rankas ir 
kojas. Delei tokios ligos jam 
reikalinga apsigyventi šiltame 
ore, geriausia Californijoj ar 
palei žemesnįjį Bio Grande ba
seiną. Labdaringos draugijos 
gal įstengtų suteikti jam ke
lionės lėšas, jei kas galėtų pa
sirūpinti j j priimti ir parūpin
ti jam darbo. Galėtų tuo pasi
rūpinti pavieni asmenys, o dar 
geriau, kuri nors pietvakarių 
lietuvių draugija, jei jų yra.

ne-
yra 
gy- 
ten
ge-

Aš pats lAnkau technikos 
mokyklą, technikos ir komerci
jos kursus, 4 dienas į savaitę 
einu mokytis, po 2 valandas 
kas vakaras. Technikos moky
kla pastatyta 1922 metais, kai
navo l,Q00,f)0O dolerių, telpa 
4,600 mokinių. Angiai rašo, 
kad moderniškiausia mokykla 
Kanadoje.

Visų tautų mokinių sutinku 
mokykloje, lietuvių aš tik vie
nas esu. —G. J. Y.

4

Ar Jus Žinote
Kad kiekvienas pasaŽierius ant 
musų laivų turi privatišką už
daromą kambarį. Jei jus ma
note važiuoti

LIETUVON
tegul musų geras agentas pasa
ko jums apie gerą maistą, pui
kų patarnavimą ant musų di
deliu, greitų ir patogių laivų

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

127 So. State St.
Chicago. III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.
...r :

TIKTAI $9 PILNA EGZAMINAGIJA, 55
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, bei pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. <
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KAIP PASIKLOSI, TAIP IR MIEGOSI

Buvusieji Rusijos bolševizmo milžinai — Trockis, 
Zinovjevas, Kamenevas ir Rakovskis — jau keliauja į 
ištrėmimą.

Spaudoje buvo prieštaraujančių žinių apie tai: vie
nos skelbė, kad ištrėmimo nuosprendis esąs tikrai pa
darytas, kitos sakė, kad tai netiesa. Dabar tečiaus iš

Apie Įvairius Dalykus ; 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaAAaanAaaaAaaaaaaaaa«aA

Kalėdų įspūdžiai 
Vindsore

Kodėl Joffe nu 
sižudė?

Joffe’s laiškas Trockiui. — 
Profesorių konsiliumas.— At
sisako išduoti vaistus.— Ski
ria $1,000 gydymui. — Už
draudžia spausdinti memua
rus.—Partijos klaidinga po
zicija.—Trockio trukumai.

Kanabicb; bet tuo laiku parti
joj nebuvo įsigyvenę 
niai papročiai).

“C. K. gydytojas, 
Potiomkinas, pranešė

dabarti-

Visas krikščioniškas pasaulis 
sujudęs ruošiasi sutikti Kalė
das. Kiekvienas rimtai susi
rūpinęs ką pirkti savo bran

diems asmenims dovanų, kad 
vardo atmintį

neperka būtinų

Berlino pranešama, kąd jau yra žinoma ir vietos, į ku
rias sovietų valdžia paskyrė išgabenti opozicijos vadus. 
Trockis išvežama į Vierny, Kinų-Tul'kestano pasieny; 
Zinoyjevas — į Tambovą, Kamenevas — į Penzą, o 
kovskis — Astrachanę.

Stambiausia Stalino oponentas yra tremiamas 
j tolimiausią Sibiro užkampi — ten, kur prie caro 
džios būdavo laikomi iš katorgos paleistieji politiniai 
prasikaltėliai. Už ką jisai taip baudžiamas?

Tik už tai, kad jisai nesutiko su valdančiosios par
tijos vadų politika ir mėgino vesti

draugas palikti savo 
mano branginamojo sieloje; daugu-

žmonai, kad C. K. sveikatos ko- ma net sau 
misija nutarė mane į užsienį daiktų, bet perka savo gimi-
nebesiųsti ir gydyti Rusijoj, nėms ar pažįstamiems. Netur- 
kad C. K. sutinka mano gydy- tingieji perka pigias, bet gana 
mui duoti 1,000 dolerių ir ne- gražias dovanėles, žinoma, dau- 
skaito galimu daugiau paskirti.

“Aš, kaip jums yra žinoma, 
praeityj musų partijai daviau 
no vieną tūkstantį dolerių; da
viau daugiau, negu aš kainavau 
partijai nuo to laiko, kaip re
voliucija atėmė iš manęs mano 
turtą, ir aš savo pinigais nebe
galiu gydytis.

“Anglų-amerikoniški knygų 
leidėjai ne kartą siūlė man už 
mano atsiminimų ištraukas 
(pavedant man pasirinkimą, su 
vienu tik reikalavimu, kad įei
tų Brest-Litovsko derybų perio
das) iki 20,000 dolerių; prieš 
porą metų aš prašiau Politbiu-

Prieš kiek laiko “Komunis- 
tičeskij Biuleten” išleido prie
dą, į kurį Boris Suvorinas įdė
jo Joffe’s laišką Trockiui. Tas 
laiškas pateko į G. P. U. ran
kas. Joffe, kaip žinia, nusižu
dė lapkričio 18 d. Savo laiške 
Trockiui jis išdėstė tas prie
žastis, kurios pastūmėjo jį pa
pildyti saužudystę. Rusų emi
grantų laikraščiai perspausdino 
iš to laiško ištraukas, kurios 
skamba sekamai:

“Brangus Lev Davidovič, 
Aš visą savo gyvenimą lai

kinus tos nuomonės, kad visuo-.ro, kad man butų leista tokius 
meninis ir politinis veikėjas memuarus atspausdinti. Visą 
privalo mokėti laiku iš gyveni-'honorarą už raštus aš skiriau 
mo pasišalinti, kaip pavyzdžiui, partijai, nes man sunku juk 
aktorius iš scenos,) ir kad čia imti aš partijos pinigus gydy- 

val- geriau padaryti tai per daug mosi reikalams. Į tą pasiūlymą 
anksti, negu per daug vėlai.

“Jau kelinti metai musų par-'rimo pavidalę, 
tijos dabartinė vadovybė, są- 
ryšvj su jų bendra linija ne- 

miniose priešingą duoti darbo <
jai agitaciją. Kur tuomet dingsta nuomonių laisvė? Ko- mentui, neduoda man nė parti- nyj spausdinti 
kio galimumo tuomet turi net pati valdančioji partija 
vystytis ir eiti kartu su gyvenimo progresu?

Dabartiniems komunistams gal tatai nerupi. Jie 
yra papratę aklai priimti visus Maskvos valdovų įsaky
mus ir savo protu negyventi. Bet argi jie mano, kad ta 
diktatorių klika, kuri šiandie stovi bolševikų partijos 
priešakyje, jau nebegali suklysti ir net visai iškrypti iš 
kelio? Jeigu butų taip, tai kodėl galėjo suklysti ir iš
krypti Trockis, Zinovjevas, Kamenevas ir jų dabarti
niai vienminčiai, kurie pirmiaus vadovavo visam ko
munistų judėjimui?

Įvedus tą taisyklę, kad kiekvienas nesutinkantis su

Ra-

net

giausiai vaikeliams. Nežiūrint 
kokios medžiagines vertės yra 
Kalėdų dovana, vienok mora
liai turi neišskaitliuojamą ver
tę gavusiam. Nerasime vaiku
čio, kuris negautų dovanos.

Dar pirmas Kalėdas ruošiau
si sutikti toli nuo savo myli
mos tėvvnės Lietuvos. Tikrai 
žadėjo atvažiuoti mano brolis, 
jo moteris ir du sūnus, taip pat 
ir viena giminaitė su dukrele, 
visi iš Detroito; ale atvažiuos 
tik antrą dieną Kalėdų. Bet su 
kuo drauge praleisti prieš Ka
lėdas vakarą ir pirmą dieną 
Kalėdų ? Aišku, kad vienam, 
nes yra senas įprotis kučiose ir 
pirmą Kalėdų dieną susitikti 
tik artimiausiems giminėms. 
VVindsore yra lietuvių, bet ka
dangi ne gentys, tai negalėjau 
būti kviečiamas į svečitis. Kiek 
leido mano medžiaginė padė- 

aš gavau atsakymą C. K. n u ta- tis dar prieš Kalėdas vakare 
kad 'diplomą- suplikau 

tams ir draugams, kurie yra vaikeliams, 
susirišę su diplomatiniu darbu, krautuvės,

Ateivių sugryžimo 
leidimai

Kalbėdamas apie ateivių va
žiavimą į ir iš Suv. Valstijų, 
)arbo Sekretorius kreipia aty- 

dą į didelius 
eurie kasmet 
j, bet prieš 

reiškia norą
;am tikslui apsirūpina sugry
žimo leidimais.

skaičius ateivių,

išvažiuojant pa- 
vėl sugryžti ir

1924 m. Immigracijos Ak
ins parūpina, kad ateiviai im- 
migrantai, legališkai į leisi i į 
Suv. Valstijas, gali sugryžti 
šion šalin po laikino aplanky
mo užsieny ir nebus priskai- 
tyti prie kvotų. Pagelbėti su- 
gryžimą tų ateivių ir paleng
vinti išgavimą nekvotinių im
migracijos vizų nuo Amerikos 
konsulinių oficierių užsieny, 
yra aprūpinimas, sulig kurio, 
ateiviai 
leidimą, 
gracijos 
nierius
Sekretoriaus.

gali išanksto išgauti 
kurį išduoda Immi- 
Vyriausiats Komisijo- 
su užgyrimu Darbo

Ku- 
kad 
Štai 

auto-

smulkių dovanėlių 
žmonių pilnos 

sunku nupirkti, iš 
opoziciniam ele- kategoriškai draudžiama užsie- eilės stoviu kiekvenoje krautu- 

’• savo atsimini- vėjo; mat, visi perka. Pasiun- 
nio, nė tarybinio darbo to maš- mus arba ištraukas iš jų, kol čiau keletą laišlkų. Prieš Kalė- 
tabo ir charakterio, kur aš ga-1 rankraštį neperžiuri Narkomin- das vakare ėjau pasivaikščioti, 
lėčiau padaryti maksimum nau- delo kolegija ir C. K. Politbiu- 
dos. 
jums 
siškai pašalino mane, kaįp opo- fe nemato galimybės7 gydytis, 
zicionierių, nuo visokio partinio nes C. K. jo 27 metų revoliuci- 
ir tarybinio darbo.

“Bet mano sveikata vis ėjo navo tik 
blogyn.

Apie rugsėjo dvidešimtą dėl' 
man nežinomos priežašties C. sakau, 
K. sveikatos kęmiisija pareika- kuomet 
lavo, kad aš į prdfčsorių-spe- baigti, 
cialistų konsultaciją atvykčiau.'giamą

Paskutiniais metais, kaip ras’, 
žinoma, Politbiuras vi- Atsisakęs nuo uždarbio, Jof-

nį darbą ir jo gyvybę teapkai- 
dviem tūkstančiais

rublių.
“Štai kodėl”, rašo jis, “aš ir 

kad atėjo momentas, 
reikalinga tą gyvenimą 
Aš žinau partijos nei- 
atsinešimą į saužudas, 

valdžia žmogus turi būt sunaikintas arba pašalintas, Jie surado, kad veikiantis tu- bet manau, kad vargu kas nors, 
susidaro tokios politinio gyvenimo sąlygos, kuriose ne
belieka vietos ne tik asmens laisvei, bet ir dvasinei ir 
kultūrinei pažangai. Aišku, kad tokios sąlygos yra ne
pakenčiamos šios gadynės civilizuotam žmogui, o ypa
tingai nepakenčiamos darbininkų klasei, kurios misija 
šių dienų visuomenėje yra kovoti už ateitį.

Jeigu dešimts metų atgal, kai bolševikai su ginklu 
rankoje veržėsi valdžion, skelbdami minioms gražiau- ^atos stovis yra nepalyginamai midoriniam periodur musų

Per pereitus fiskališkus me
tus Biuras gavo net 112,254 
aplikacijas leidimams. Iš to 
skaičiaus 102,195 aplikaiijoms 
leidimai duoti, 5,840 atsakyti, 
ir 4,219 Aplikacijų dar neap
svarstyta. Per metus 9,110 
leidimų laikas pailgintas, 
imant $3.00 už kiekvieną lei
dimą ir pratęsimą. Iždui įmo
kėta net $333,915. 1926 m.
iždui įmokėta $326,100 už lei
dimus ir pratęsimus.

(FL1S).

j tuščios, retkarčiais aujtomobi- 
Jliai pravažiuoja. Nepaprastai 
Jdaug automobilių iš Detroito, 
Imat, atvažiavę pas gentis gar
daus Kanados alučio gerti. Pro 
langus matosi kiekvienoje šei
moje gyvumas, puošnumas, sve
čių priėmimas, linksminimasis, 
vaikų eglelės. Kai kur matosi 
namo prieangyje stovi kamba
rio apsivilkimuose vyrai ir mo
terys, kad atvėstų įkaitęs kū
nas. Kitur girdisi namo vidu
je žvėriškas staugimas, kokių 
tai tautinių dainų dainavimas, 
daugiausiai rusų šeimose. Krau
tuvės, teatrai ir žaislų salės 
uždaryta. Miesto parke labai 
mAlonų įspūdį daro papuošta 
Kalėdų eglelė lauke: vidutinio 
didumo eglė apkabinėta spal
vuotomis lempelėmis ir papuoš- 
šalais. Įvairiaspalvės elektros 
lempelės eglės šakose daro tie
siog stebėtiną vaizdą naktyje. 
Vienuma ir tėvynės prisimini
mas atėmė norą pasivaikščio
ti, gfįžau kambarin, vėlus va
karas, viliojo tamsi naktis sa
vo glėbin poilsiui.

Antrą dieną Kalėdų nekan
triai laukiau detroitiečių. 
pinas gilaus ' džiaugsmo, 
greit busiu tarp savųjų, 
privažiuoja mano brolio
mobilis. Štai išlipa brolis, jo
moteris ir du sūnus, drauge ir 
mano giminaitė su dukteria. Iš- 
tikro jaučiausiu laimingu sulau
kęs svečių ir dėkojau už suteik
tą man garbę savo atsilanky
mu. Pietaujame, kalbamės sa
vo gimtąja kalba, įspūdis — 
tarsi butume savo tėvynėje. 
Kiekvienas svetys atskirai nuo 
savęs įteikė man Kalėdų dova
nas. Mano giminaitė ponia A. 
Yanush iš mano, atvirutės di
dumo, duoto jai paveikslo da
vė padaryti mano portretą, ku
rį ir įteikė kartu su kitomis do
vanomis, o jos duktė panelė A. 
Yanush įteikė savo portrietą, 
kas man padarė maloniausią 
įspūdį. Giliai dėkoju visiems 
už Kalėdų dovanas.

Jokio darbo neturiu, lankau 
technikus mokyklą, uždirbti 
pinigai baigiasi, darbas begali
ma gauti, ibet visa viltis, tai 
mano brolis, kuriam, kad ir 
atlyginsiu medžiaginiai, bet mo
raliai liksiu skolingas, jnes šian
die mano brolis tiek savo tiek 
mano likimu susirūpinęs.

Po pietų padarėme vizitą p- 
ams Prasčius, kuris Chicagai, 
aš manau, žinomas. Vėliau bro
lis dar pavažinėjo po Windsor 
miestą. Vėlus vakaras. Detroi- 
tiečiai suteikę man daug džiaug
smo išvažiavo.

Nebūk
Tampomas Ligos 
būdama* visuomet “nuvar- 
KC*” kuomet tik Aehnyiia ar
ba draugai nori k;, nors at
likti. Nervingumas ir iiImIiim 
iiUMiipnėjimaH labai tankiai 
Kali būt praftalintaH nu Seve- 
ra’n Enorka. naudingas <lcl 
virAkinimo ir pravalninimo to- 
HikaH. M ra. Franciu Tomuha. 
VValley. Waab„ rafto: “Aū un- 
radau. kad Severa’u Eaorka yra 
puikus tonikas dėl žmonių ku
rie yra nusilpę arba ką tik 
iA po Iikoh.” Tukutančiai pa
tyrė. kati jou pHKelbsti (forai 
miegoti, geriau valgyti ir jau
gti. Spręskite patys. Reika
laukit nuo savo vaistininko 
butelio Šiandie.

W. F. SEVERĄ CO. 
Oda r Rapida, Iowa.

tarsi visas gyvas sutvėrimas 
sujudo, visi ant ant kojų, visi 
skuba, perka, neša, puošia vai
keliams eglaites, kad linksmai, 
praleisti Kalėdas. Sugrįžęs į 
savo kambarį sėdausi vienas ir 
mąstau. Prabėgo per mano vai
dentuvę visa praeitis, mano 
tikros laimės laikai. Sunkus liu- 
dėsis prislėgė mano sielą, kad 
visos praleistos Kalėdos tėvy
nėje taip buvo linksmos, taip 
malonios, taip jaukios, aš vi
suomet tarp tėvelių, brolių ir 

sėsdavau prie kūčių 
šioje šalyje

sesutės 
stalo, o šiandie, 
vienas sėdžiu ir 
galimybės išgirsti mano įmyli
mos gimtos lietuvių kalbos. Vi
si kelia vyno taures ir links
minasi, nes jie ne vieni, vieni 
turi šeimas, gentis, o kitiems 
čia yra gimtinė šalis. Mums 
lietuviams turintiems jautrius 

xiixx*xv***o sx«*x«u- katos stovis yra nepalyginamai midoriniam periodur musų re-sielos jausmus musų tėvynės, 
sius obalsius, butų kas pasakęs, kad “leninistų” viešpa- prastesnis, negu aš sau tatai voliucijoj ir kad tas faktas, jos dainų, jos įpročių 
tavimas atves prie to, kas dabar dedasi Rusijoje, tai ir įsivaizduoju, kad reikalinga kad mane po 27 metų revoliu- neužvaduos, nors visą pasaulį 
didžiausi bolševizmo priešai nebūtų tikėję. Jeigu Troc- tuoj važiuoti į užsienį į atatin- cinio darbo atsakominguose par- apvažiuotumėm, nes musų tau
kiui ir Zinovjevui butu tuomet kas pranašavęs tokį li-j^amą sanatoriją, ir kadangi tą tijos urėduose, stato į padėtį, ta^ kaip dabar patyriau, dvasi- 
kimą, kokio jie yra šiandie susilaukę, tai jie butų spio-1 k*V.°"ę. niejra,ima į kelias:,di^na® nieko daugiau ne- niai aukščiau stovi net už ki-

. . v • • i • A • .‘i i • i- atliktai, tai trumpam laikui iki belieka, kaip paleisti sau į kak- tas tautas. Aš ilgėjausi savo
vę tokiam pranašui j akis. Gyvenimo tikrenybe pasirodė ;vaiiavimo j užsienį jie pHra-.tą kulką.-lygiu budu demons-tėvynės, bet man kartu bu- 
keistesnė, fantastingesnė, negu labiausia netikėtini įsi- §0 man kokius tai medikamen-* truoja vieną ir tą patį režimą vo gaila, kad daugelis įvairiuo- 

bųt, 
tiem įvykiam dideliam ir ma- 

—. # • V 1 • 1 1 • • 1 • 1 • 1 V • • J 1 • • • • *1** ** Į-'V* • -•• vva •« <Į l L) LI S
Jeigu ieškoti kaltininkų, tai didžiausi to politinio ir j sveikatos komisijos (kuri juk lemta tapti niuksu, kuris ipa- 

dvasinio despotizmo kaltininkai yra patys šiandie ištrė-ipati ir sušaukė profesorių kon- budins partiją ir sulaikys ją 
minian gabenamieji bolševikų šulai. Trockis, Zinovjevas siliumą) nebuvo padaryta jo- nuo nusiritimo į termidorą.

“Mane su jumis, brangus Lev 
Į nekurio laiko Kremliaus vaisti-j Davidovič, riša 10 metų bend- 
| nė, kuri iki to laiko visuomet'ras darbas ir asmeniškas drau- 
išduodavo vaistus sulig mano1 giškumas, drįstu tikėtis... Ir 
receptų, gavo įsakymą nebeda-j tatai duoda man teisės atsisvei- 

i, kas man 
nustojau tos nemokamos me- atrodo klaidinga jumyse. Aš 
dikalės pagalbos, kuria visuo- niekuomet neabejojau dėl jūsų 
met naudojausi; ir buvau pri- kelių teisingumo, ir, jus žinote, 

į dešimčių

vaizdavimai.
Kodėl tai atsitiko Rusijoje?

išsiaiškinęs mano padėtį, galė
tų už tą žingsnį mane pasmerk
ti.

“Jeigu galima lyginti didelį 
pasakyčiau,

polineuritą (nervų kad didelės svarbos istorinis į- 
Egzaminavusieji vykis, pašalinimas jūsų ir Zi-

berkuliozas apėmė abu mano 
plaučiu. Be to, dar surado pas 
mane miokarditą, chronišką 
skilvio pūslės uždegimą, chro-| 
nišką aklosios žarnos lielišą ir su mažu, tai aš 
chronišką 
uždegimą).
mane profesoriai kategoriškai novjevo iš partijos, neišvengia- 
man pareiškė, kad mano svei- mai turi padaryti pradžią tor

tus ir gydymą Kremliaus poli-'partijoj, ir, gal 
klinikoj.

“Apie porą mėnesių iš C. K. ž<im kartu pasiseks

ir Kamenevas juk buvo steigėjai tos sistemos, kuri pra- ki9 žingsnių... Priešingai, nuo 
džioje įvykino komunistų partijos diktatūrą valstybėje,;
o paskui viešpataujančios partijoje klikos despotizmą 
pačioje partijoje.

Jie atmetė demokratiją, kaipo “atgyvenusį buržu- ryti dauJ?iai> to, ir aš faktinąi kinant pasakyti tai
azinį prietarą”. Jie atėmė gyvavimo teisę socialistų or
ganizacijoms. Jie panaikino nepriklausančią nuo vai-
dzios spaudą, n* net konfiskavo ir pavertė valstybes verstas reikalingus man vaistus kad daugiau dviejų 
nuosavybe visas spaustuves. Jie sukurė politinę policiją1 pirkti už savo pinigus iš mies- metų aš einu kartu su jumis,
ir pavedė jai kovot su idėjiniais priešais 
viną terorą ir išžudė arba sugrudo į kalėjimus ir kon-į 
centracijos stovyklas visus politinius valdžios oponen
tus.

Viso to rezultatas yra tas, kad dabar jau ir patys 
bolševizmo kūrėjai nebegali išsižioti prieš tą jėgą, ku
rios rankose randasi valdžios “aparatas”.

Ta pati giljotina, kurią didžiosios franeuzų revo
liucijos metu vartojo Dantonas ir Robespieras kapoti 
galvas savo priešams, 
Ta pati despotizmo mašina, kuria Trockis, ! 
ir Kamenevas triuškino savo oponentus, šiandie mala 
juos pačius.

“Kaip pasiklosi, taip ir miegosi”.' šitos patarlės tei
singumą dar kada nors patirs ant savi kailio ir Stalino- 
Bucharino klika. . » ’h

nuo laikų ‘permanentiškos re
voliucijos’.

“Bet aš visuomet buvau to 
įsitikinimo, kad jums trūksta

įvedė kru- j to aptiekų. •
I “Daktaras Levinas kaip tai 
! prasitarė žmonai, kad klausi
mas užsivelka, nes sveikatos 
komisija, tur būt, mano, kad. Lenino patvarumo, nenusileidi- 
mano žmona važiuos kartu su mo, jo pasiryžimo pasilikt 
manimi, o tai atseis per daug nors ir vienam teisingame ke- 
brangiai’ (kai suserga draugai lyj. 
iš ne-opozicijos, tai juos, o tan
kiai ir jų žmonas, kaip žino-'vote teisingi, 
ma, daktarui arba profesoriui 1905 m., ir ;

nukirto galvas ir jiem patiem, lydint siunčia į užsienį; aš as- 
Zinovjevas meniškai žinau daug tokių at- ausimis girdėjau, 
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Jus politiškai visuomet bu- 
pradedant nuo 

jums 
savo 

Lem
oj ųs 
mirtį 
jums

Bet jus

is ne kartą 
esu pareiškęs, kad pats 

kaip
sitikimų ir turiu taipgi konsta-Į nas pripažino, kad| ne jis, 
tuoti, kad kuomet aš pirmą buvote teisingi. Prieš 

nemeluoju, aš dar kartą

niekas

abicmxse pasaulio kraštuose lietuvių 
gal dar sunkesnėse mintyse 
paskendę. Gaila buvo net ir 
to, kad buvau, savo tėvynėje 
visuomet kupinas džiaugsmo ir 
visuom kuom patenkintas ir iš
važiavau vien tik vedamas no
ro pamatyti pasaulį; nors sun
ku moraliai, bet sieksiu savo 
tikslo ir toliau, o tikslo pasie
kęs galėsiu užbaigti savo gyve
nimą savo tėvynėje, tarp savų
jų. Dar ilgai mano sielos aky
se stovėjo visa mano praeitis 
mylimoje tėvynėje ir slėgė ma
ne kanrbario tyla. Ilgai dar 
bučiau mąstęs, bet nuramino 
mane viltis, kad antrą dieną 
Kalėdų atvažiuos detroitiečiai 
pas mane, todėl ėjau ramiam 
nakties poilsiui, nuvargęs po 
sunkių minčių.'

Pirmą dieną Kalėdų iš ryto 
‘ gana linksmai praleidau. Nes 

turiu kambarį
nių šeimoje, tai aš visuomet 
esu kaip jųjų šeimos narys, su
sikalbu anglų kalba. Vakare 
ėjau pasivaikščioti. Gatvės

Trečią dteną Kalėdų atsilan
kiau pas ponus Taurinskus. 
Man labai malonus įspūdis bu
vo'" aplankius šiuos lietuvius. 
Beje, ponams Taurinskams Ka
lėdų dovana gana brangi, bū
tent naujas pianas ir gramafo- 
nas, naujausios sistemos. Ma
lonu, kad lietuvių tarpe tenka 
pastebėti mylinčių gražų gyve
nimą. Sunkiai uždirbti pinigai 
neprageriama, bet perkama 
brangios dovanos, kaip muzi
kos instrumentai. Taip. Visi 
Windsoro lietuviai eikime vien 
kultūros civilizacijos linkmėn.

draugiškų žmo-

Sulaiko 
Karšti

Stabdfl
Balti

Liuoii
Viduriai

Savikrina 
\ UI Sistemą

ESORKA

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMU

Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

Mes Mokam Cash

$68.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State 
Bank

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

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

T ei. Boulevard 3669

tuoti, kad kuomet aš pirmą 
kartą susirgau tuo pačiu poli- 
neritu, tai mane išsiuntė j už-| tatai pakartųjų dabar.
sienį kartu su žmona ir vaiku;'tankiai atsisakydavote nuo sa- nors partija 
mus tąsyk lydėjo profesorius vo teisingumo, darydami kom- tori ja tikrai

promisą. Tai klaida. Pakar
toju, politiškai jus visuomet 
buvote teisingi, o dabar labiau 
teisingi, negu kada nors. Kada 

tatai supras, o is 
įvertins”.

darbai sykiu.,'
Sustabdo šaltį į vieną dieną

HILL’S atlieka keturius reikalingus daik
tus sykiu — greitai, galutinai. Saugu
mas reikalauja nieko kito tik HILL’S, 
Raudona dėžė, 30c. Visose aptickose.

GYVENIMAS
Sausio Mėn.
Atspausdintas
Įsigyk it
GYVENIMĄ
Nesigailėsit

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ............................... ........ 20c
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^aujienu Montestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Mankus, namų vertelga, 
Mikutaitis, biznio vedėja, 
Mažeika, angliakasis, 
Masiulis, angliakasis,

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

Kontesto Numerstorius 
Antanas RipkeviČiua.
Kontesto VigilUus: 
Marė KemešlenS.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

DIENOS UŽRAŠAI
Pirmosios “Naujienų“ kon

testo kregždės, su šapais lizdui, 
pradėjo skristi j “Naujienų” 
kontestyną. Iš pirmųjų atlie- 
kusių kregždžių su lizdo ša- 
pais-doleriais yra: Albinas Ru- 
dinskas iš Chieagos, Jurgis 
Siugzdinis iš W. Frankfort, An
drius Vosilius iš Auburn, p-ia 
Auna Dekshus-Daukšienė ' iš 
Racine, George Lukas, Jos B. 
Anglinskas ir Petras Vaitekū
nas iš Chieagos. Anglinskas 
nors ir Chieagos kontestantas, 
tečiaus pirmuosius skaitytdfus

mas “Naujienas” užrašė Valpa- 
raiso gyventojui.

O O S
Kontestantas Juozas Geryba 

iš Scottville praneša, kad jį iš
tikusi maža nelaimė — jo nu
plautam medžiui puolant že
myn šaka kliudžiusi gana 
skaudžiai jo veidą. Teciaus kon
testantas Geryba mano, kad j 
savaitę laiko pilnai pasveik
siąs ir pradėsiąs darbuotis 
“Naujienų“ labui. Nuoširdžiai 

kontestantui Gerybai 
pasveikimo!

S « » 
dešimtis kontestantų

dar nėra prisiuntę savo pa
veikslų — didžiuma jų teisina
si, kad prisibijo mažų pasek
mių savo darbe, pertat nesi norį, 
kolei nematys tinkamų pasek
mių, priduoti paveikslų. Klai
dinga" mintis: šiame konteste 
kontestanto paveikslas bus jam 
pačiam reklamos pulsu. Tam 
tiktai sekasi dirbamas darbas, 
kuris pasitiki savo spėkomis. 
Kiekvieno kontestanto būtina 
pareiga pačiam dėl savęs yra 

tikslus darbas ir pasiryži
mas, o darbo sėkmingumų gali- 

kiekvienam kontestantui 
iš kalno.
» « «

“Naujienų“ konteste 
visos didesnės lietu-

Vincas 
Sopinę 
Pranas 
Stasys
Antanas Matonis, angliakasis, 
Povilas Malončius, angliakasis, 
Joseph Mitchell, kalvis, 
John Martin, namų vertelga, 
Ona Matulienė, namų šeimyninkė, 
Steponas Mileika, darbininkas, 
Juozas Marcinkevičius, darbininkas. 
Zuzana Malcevičius, studentė,

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

Juozas Overaitis, mašinistas.

Augustas Petreikis, biznierius, 
Krank Pocius, biznierius, 
Krank Prusis, kriaučius,
Elenora Puronas, namų šeimyninke,
A. Pet'ers, mašinistas,
Kazimieras Pocius, agentas, 
Viktoras Preikšą, pardavėjas, 
Julius Poloiner, angliakasis,

ma 
užtikrinti

velij am 
skubaus

Virš

šiame 
dalyvauja 
vių kolonijos apart Baltimorės, 
Scranton ir Rochester. Ypačiai 
visai nesinori tikėti, kad Balti- 
more, kurioje “Naujienų“ ak* 
tyvių draugų toks didelis skai
čius, neatsirastų nė vieno drau
go, kuris įsiregistruotų kontes- 
tantu. Tokie darbštus baltinio- 
riečiai, kaip Matuliauskienė, 
Matuliauskas, Liutkus, Butkus, 

galėtų iš-
iš jų neapsiė- 

kontes-

Gapšis ir keli kiti 
kęsti nė vienas 
męs veikti “Naujienų 
te.

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

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

Atkočiūnas, krautuvninkas, • 
Ascilla, spaustuves darbininkas, 
Aglinskas, darbininkas.

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

•i y s

Kazys Cepukas, kontraktorius, 
Simonas Civinskas, kontraktorius.

Ona Dekshus-Daukšicnė, namų šeimyninke, 
1’. A. Deltuva, rakandų dirbėjas, 
Povilas Daubaras, namų užvaizdą.

Mike Franevsky, krautuvninkas,

Joseph Geryba, ūkininkas,
Jamisas Gapšis, automobilių pardavėjas, 
Aleksandra Gedvilas, bznierius, 
Alekas Grikonis, darbininkas, 
Juozas Gestautas, angliakasis, 
Kazys Gavutis, angliakasis, 
Vytautas Gaiškis, studentas.
J. L. Grušas, muzikantas,

Kazys Ivanauskas, angliakasis, 
Jonas Ivanauskas, studentas,

• Petras J. Jezeliunas, darbininkas, 
Augustas Jankauskas, kriaučius, 
Juozas Jankus, pardavėjas, 
Jurgis Izbickas, kontraktorius, 
Juozas A. Janušonis, dailydė, 
Viktoras J. Jurshans, biznierius.

Kelps, namų vertelga, 
Kantenis, studentas, 
Klikna, inžinierius, 
Kuzmickas-Uktvcris, bizno vedėjas, 
Kemėšis, pardavėjas,

W. H. 
Pranas 
1 Tanas 
Juozas 
J uozas
Albinas Kastel, barzdaskutys, 
Sophie M. Kolas, studentė, 
Jonas Raščiukas, biznierius, 
\Vm. Kosis, angliakasis, 
Ona Kasparienė, darbininkė.

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

M
A. Montvidas, medicinos daktaras, 

Pranas Mikolai tia, darbininkas,

Krank A. Bakas, aptiekorius, 
Jonas Buiko, namų vertelga, 
Jonas J. Kaulinaitis, bizanterijos pardavėjas, 
Martin Rimkus, studentas, 
Albinas Budinskas, expeditorius, 
Antanas Rekštis, dažytojas, 
Domininkas Riauka, angliakasis, 
Joe. J. Rimkus, biznierius.

Senkus, mašinistas, 
šalasevičius, dailydė,
Sherpitis, dailydė,

Stasys
Juozas
Stasys
Pranas Savickas, darbininkas,
Mike Sturonas, muzikantas, 
Vincas Šileika, darbininkas, 
Izabelė Sakalauskienė, namų šeimyninke, 
Juozas Shimkus, studentas, 
VVilliam Sabaliauskas, kurpius, 
VVilliam Staupiokas, darbininkas, 
Jurgis Siugzdinis, angliakasis, 
Jeannette Stankus, tarnautoja.

Juozas Trijonis, darbininkas.

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

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

J. N. Ziėkus, krautuvninkas, 
Adelle Zakarauskaitė, studentė, 
Stasys Žukauskas, angliakasis.

Dasižinokit Kaip Galit 
Išgydyt Savo 

RUPTURA 
DYKAI

Žmones 'turinti rupturą yra nuste- 
iinti stebėtinomis pasekmėmis iš pa
mąsto namų gydymo rupturų, kuris 
/ra prisiunčiamas dykai Kas tik rei- 
talauja. Šis puikus išradimas yra 
viena didžiausių palaimų kokia kada 
nors buvo pasiūlyta žmonėms turin
giems rupturas, ir yra pripažinta 
caipo labiausiai pasekmingas savęs 
išgydymas koks kada nors buvo pa
siūlytas. Jos suteikia greitą pagel
ią ir daugiau nereikia dėvėti jokių 
diržų.

Tūkstančiai kurie pirmiau kentėjo 
skausmus nuo plieninių diržų, dabar 
džiaugiasi liuosybe ir yra liuosi nuo 
javojit ir nemalonumų rupturos. To
lių gyduolių jus negalite rasti nie
kur kitur ir daugelis žmonių turin
čių ruptura yra nustebinti nuo to 
engvumo su kurio pagelba jų ruptu

ros yra išgydytos.
Dykai gydymo bandymas šių Rau

menų Stiprinančių gyduolių yra pri
siunčiami tiems kurie reikalauja. Tai 
yra originalia ir be skausmo meto
das. Nėra operacijos, nėra pavojaus, 
nėra riziko, nereikia išlikti iš darbo 
arba lošimo. Nesiųskite pinigų, tik
tai rašykite Capt. VV. A.. Collings, 
Ine., 517 M. Collings Bldg., Water- 
town, N. Y. ir reikalukite dėl dykai 
namie išsigydymo su pilnomis infor
macijomis ir jos bus atsiųstos jums 
užklijuotame pakelyje.

Reikalaukit dabar — šiandie. Gal 
išgelbės jus nuo dėvėjimo diržo per 
visą amžių.

You, too, 
can have 
cleaner, 

i brighter 
Į and 
1 prettier 
įl Furniture 
H Ūse

O-^dar
V^Polish

at all

Babies Lova It
Del skilvio ir vidurių uesina- 
rumų ii priežasties dantį 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip iis saugus Kūdikių 
Laxativ«.

Mus. Winslow’s 
Syrup

Išdirbamas F. AD. RICHTER & CO. 
Bcrry & So. 5th Streets 

Brooklyn, N. Y.

šiandien paprašykite pas savo 
vaistininką bonkos Dr. Rich- 
ter’io Pain-Expcllerio — 
naudojamo per suvirš pusę 
šimtmečio. Tikrasis turi In
karą ant pakelio. 35c ir 70c 
už bonką.

LOXOLfcS

‘XH>’ 

tmCACIOUS 
IINIMENT

rAJH-EXPELLEi
*<( U S ►»< (Mf 

ALCOHOL 49’/ 
FAtRICHTER & C< 
kiO.*ii. l. i
^IROi

1 f? ADE: MAR
Pi I)

Pirmutinė
Pagalba " 
nuo Skausmų 
ir Išsinarinimų
Staigus sukimas ! /

Nervus kratanti agonija! L*
Pain-Expelleris!

Gerai įtrinkite. Pam tysite kaip 
jūsų oda noriai jį sugers. Jis įsi
gauna po oda momentaliai. Išveja 
skausmą ir suteikia skubią ir ma
lonę pagalbą. Nusipirkite bonką 
šiandien ir laikykite savo na
muose. Jus negalite žinoti, kuomet 
netikėtas staigus atsitikimas 
pereikalaus jo pagalbos. Pirmam 
žnyptelėjimui apsireiškus—įtrin
kite jį ir nuvykite skausmą šalin.

ANCHOR^^

WiTeller
g Įsitrina į skaudamą vietą
■ ir išveja skausmą laukas

’ I d;'

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLICY
' t f* . • •

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

< I . .

Vardas ................. ..................... ...............................
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Valst..........................................................

ji Užsiėmimas _...................................Amžius...........
Pašelpgavis ...........  -.......-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

MOKYKLOS NURS*ft, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA auk4te»n*« mo
kyklos merginom* a pis umt- 
ninę higieną, patyrusi distrik* 
to nur«ė pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistomą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itinimas ir dieta turi būt var* 
toj am a. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk žaukitą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.“

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’Į'AI yra piuku jeigu gali taip

‘ padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ritį 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yri daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų amale* — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptkkoriu. 
Lambert Pbarmacal Co^ Saint 
Loais, U. S. A.

'< .......... ■■=

’įonik
Cuts and Woundt

A paisau goki t užsikrėtimo!
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne»

- nuodijančiu antiseptika 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25^

UŽBURTI TURTAI
TRIJŲ VEIKSMŲ MELODRAMA z

Rengia Lietuvių Li uosy bes Namo Bendrovė
Nedėlioj, 22 Sausio-January, 1928 

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ
I Uh St. ir 49th Ct., Cicero, III. 1

Durys atsidarys 5 vai. vak. Programas prus, (i vai.
Tikietus iškalno 85c.; prie durų $1.00. 1 — Kviečia visus* RENGĖJAI.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persiutęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakeikė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumu ir vikrumą nusilpusiems ir nu
vargtiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu, 
stančių kitų yra tai padarę.
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanląc yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padalytas iš Žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JUSU EVE1KATOS

Daugelis tuks- 
Dau-
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šerno Fondas — 
Projektai

šerno Fondo Komitetas yra 
nusitaręs pastatyti Dėdei šer
nui (Juozui Adomaičiui) pa
minklų šių metų gegužės mė
nesy. Kad prie to einama drą
siai, tai yra matoma iš to, jog 
komiteto paskelbtas konkursas 
dailininkams ir skulptoriams 
duoda gerų pasekmių.

Skulptoriai ir piešėjai atsilie
pė iš Romos, Paryžiaus, Berli- 
no, o daugiausia iš Lietuvos ir 
lik keli amerikiečiai. Kontestas 
pasibaigs iki pirmai dienai va
sario mėnesio š. m. Tai Komite
tas, turėdamas projektus, ga
lės galutinai priimti ir ištirti 
kiek kasiuos pastatymas tokio 
ar kitokio paminklo.

Sausio 1(1 d., š. F. Komiteto 
posėdy tapo nutarta pakviesti 
dailininkus bei šiaip inteligen
tiškus asmenis, kad jie išreikš 
tų nuomonę pr pageidavimą 
kuris projektas tiktų priimti 
Mat, pagal projektą, bus stato
mas paminklas. Dailininkas 
kurio projektas bus priimtas, 
gaus iš š. F. Komiteto $150 
už darbą ir kaip konkurso lai
mėtojas.

Sekami gerbiami profesiona
lai bus pakviesti j speciali 
posėdj: Adv. K. (ingis, A. La- 
lis, Iz. Ilakis, J. Buchinskas
K. Augustinavičius, M. Kiras. 
Dr. A. Zimont, kons. Žadeikis.

Reikia pasakyt, jog turimi 
labai puikių projektų musų 
lietuvių dailininkų pagamintų. 
Jei turėtumėm kapitalo, tai 
galėtumėm statyti stebėtinai 
gražų ir reikšmingą paminklą 
ant “Dėdės” šerno kapo

Visi dalykai eina tvarkoje. 
Komitetas laiko posėdžius kas 
savaitė, antradieniais,. Dr. Za
latoriaus ofise. Dirbama kas 
tik galima ir matoma reikalin
ga dribti.

Dabar prie rengiamo š. F. 
Komiteto koncerto, kuris įvyks 
sausio 25 d., Lietuvių Audito
rijoje, galimybė yra kiekvie
nam Chicagos lietuviui prisidė
ti prie šio prakilnaus darbo. 
O tai padaryti nesunku: Atsi
lankykime visi koncertam

Draugijos, kurios nutarė au
koti, nelaikykite tos aukos pas 
save, nes gražumas paminklo 
priklausys nuo finansų.

—K. J. Semaška, 
š. F. K. iždo globėjas.

Kun. Vytauto benas
L. K. Vytauto l>enas laikė 

mėnesinį susirinkimą J. Savic
ko svetainėje, 1900 So. Union 
avenue. Pirm. A. Rupšis ati
darė susirinkimą pakviesdamas 
visus ramiai užsilaikyti. Perskai
tytas protokolas iš pereito su
sirinkimo. Protokolas priimtas 
vienu balsu. Įstojo naujas na
rys, tikrai geras kornetistas, 
Edward K uty. J. Balakas iš
rinktas komitetan surengti Ci- 
ceroje koncertą kartu su Ly
ros choru gavėnios laiku. Nau
jas dirigentas, Joe Balociuk, 
pranešė, kad apsiėmęs kartu su 
L. K. Vytauto benu groti radio 
stotyje kiekvieną penktadienį 
ateinantį mėnesį. Beno nariai 
turėtų būtinai lankyti repetici
jas (praktiką). Mums, benui, 
reikia tinkamai prisirengti. 
Naujoji valdyba jau užėmė vie
tą ir pasižadėjo darbuotis kaip 

geriausia.
Taipgi turiu pranešti, kad 

10 d. sausio turėjome šeimy
nišką vakarienę mes, beno na
riai, ir linksmai ir maloniai 
praleidom laiką. Turiu tarti 
ačiū A. Stanevičiui, pirm Joe 
Balakui ir W. Yablonskiui už 
jų pasidarbavimą, o labiausia 
reikia tarti ačiū pp. J. Savic
kui ir Savickienei už skanių 
valgių pagaminimą.

— Korespondentas.

Šiandie Šidlausko 
paskaita

šiandie Lietuvių Auditorijoj 
įvyks Domo šidlauskio paskai
ta lemoje “Ekonominė bei fi
nansinė padėtis Lietuvoje”. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžan
ga 25 centai. — Rengėjai.

VISUOMIO TIKYBA*

Vjisuomįs-šidlauskis į rytoj 
Liuosybės svetainėje laikys pra
kalbą temoj “Kokia mano skel
biamoji tikyba.” — S.

Harvey
Iškilmingos laidotuvės Kapo- 

o Juškos įvyko 12 dieną sau
sio. Aa. Jušką užmušė* auto- 
nobilis 9 dieną sausio, vakare 
):30 vai. šoferis sulaikytas.

Paliko huliudime velionies 3 
lukterys, du žentu r daugiau 
giminių. Jauniausioji duktė tik 
13 metų. Žmona Juškos mirė, 
kai jaunesnioji duktė buvo vos 
trijų mėnesių. Tat Juškai te
ko sunkiai gyventi. O dabar, 
kai jau žmogus pasikėlė iš var- 
'0, mirtis ir jį patį pakirto.

Nabašninkas Juška palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse. 
Palaidoję jį, svečiai sugrįžo į 
žento, A. Bernoto, namus, kur 
buvo iškelti svečiams pietus.

Lai būva aa. Rapolui lengva 
šios šalies žemelė. Kaimynas.

Bridgeportas
Jaunų Lietuvių Amerikoje 

Tautiškas Kliubas laikė metinį 
susirinkimą sausio 6 d. Lietu
vių Auditorijoje. Susirinkimą 
atidarė kliubo pirmininkas J. 
Rūta. Pirmininkas užklausė, ar 
yra norinčių įstoti kliuban. 
Įstojo vienas naujas narys. Per
skaityta protokolas iš priešme- 
tinio susirinkimo. Protokolas 
buvo priimtas. Išdavė raportus 
ligonių lankytojai. Buvo du li
goniu. Buvęs kliubo narys M. 
Jodis, kurį patiko nelaiminga 
mirtis pirm poros metų, buvo 
palaidotas Tautiškose kapinėse 
kliulio lote ir dar kliubas pa
aukavo $10 pastatyti paminklą
M. Jodžiui. Kliubas taipgi pa
aukavo $10 ir dėdei Šernui pa
statyti paminklą. Be to, buvo 
nutarta priešmetiniame susirin
kime paskolinti Lietuvių Audi
torijai $500 ant notos.

šis kliubas yra gan veiklus 
ir jo darbuotė duoda gerų pa
sekmių.

13 kliubo narių gaus garbės 
ženklus, kai kliubas turės ba
lių vasario 19 d. Lietuvių Au
ditorijoje.

Kliubas taria širdingą ačiū 
“Naujienoms” ir kitiems laik
raščiams už talpinimą jo pra
nešimų ir korespondencijų, ku
riose aprašoma jo darbuotė.

šiuo laiku Kliubo turtas sie
kia $7,784.50.

— Kliubo Narys.

North Side
Sausio X dieną Liuosybės 

svetainėje Norlhsidės Lietuvių 
Draugijų Sąryšis turėjo kon
certą. Koncertą išpildė šie da
lyviai: dainavo jaunuolių cho
ras, vadovaujamas p-nios Če
pienės, dainavo mergaičių tri- 
ėtas, skambino pianą p-lė Se- 
maškiutė, dainavo Pirmyn miš
rus choras, vadovaujant p-iai 
Čerienei, sakė monologą S. Ja
kubauskas ir deklamavo Albi
nas Smalelis.

Čia norėčiau tarti keletą žo
džių apie Albino deklamavimą. 
Mes, nortbsidiečiai, turime už
tektinai gabių jaunuolių, ku
rie žavi publiką nepaprastais 
savo gabumais. Albinas yra 
vienas iš tų jaunuolių. Jis pasi
žymi nepaprastais gabumais 
deklamuoti. Ir šį sykį, kaip vi
suomet, jis gražiai delkamavo. 
Publika nenorėjo jo nuo pa
grindų nuleisti. Jis turėjo su- 
grišti ir daugiau deklamuoti. 
O publika apdovanojo jį griaus
mingu delnų plojimu. Garbė 
notrhsidiečiams, kurie turi to
kius jaunuolius, kaip Albinas 
Smalelis. Tai yra nepaprastai 
gabus, pilnas gyvumo ir ener
gijos jaunuolis, nors dar jau
nas, vos septynių melų berniu
kas. Nortbsidiečiai tinkamai į- 
vertino Albiną suteikdami jam 
titulą “dekliamatorių čempio
nas”. Jis ir vertas to pagirimo.

— Koncerto dalyvis.

Bridgeportas
Draugystė Palaimintos Lietu

vos laikė metinį susirinkimą 11 
dieną sausio Chicagos Audito
rijoje. Susirinkimą • atidarė 
draugystės pirmininkas Fran- 
ciškus Bacevičia. Skaityti nu
tarimai iš priešmetinio susirin
kimo ir priimti vienu balsu. 
Buvo išduoti raportai ligonių 
lankytojų. Pasirodė, kad yra 
penki ligoniai, kuriais draugys
tė rūpinasi ir žiuri, kad jie bu
tų teisingai sušelpti. Paskiau 
išduotas raportas komisijos 
knygoms patikrinti, kuris paro
dė, jogei draugystė paaugo per 
pereitus metus (sulyginus su
1927 m.) $651.83, nežiūrint to, 
kad ji turėjo didelių išlaidų iš
mokėdama pašalpos ir pomirti
nių stambias sumas pinigų. 
Draugystės turtas sausio l’d.
1928 m. siekė $10,700.38. Na
rių draugystei priklauso 450. 
Tat ir pasirodo, kad ši drau
gystė yra skaitlinga nariais ir 
turtinga pinigais.

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos rengia maskių balių 18 
dieną vasario, Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted st. Balius bus puikus, 
nes yra gabus nariai išrinkti 
baliaus surengimui. Jie pasi
stengs paruošti baliui viską kuo 
puikiausia, idant atsilankiusi 
publika butų pilnai patenkinta.

Turiu taipgi pranešti, kad 
baliuje bus priimami nauji na
riai į draugystę veltui, butent 
tie, kurie yra amžiuje nuo 18 
iki 40 metų (kaip įstatai rodo). 
Taigi yra gera proga pasinau
doti visiems lietuviams ir įstoti 
šion draugystėn, ba po baliaus 
bus imama įstojimo mokestis, 
nors ir nedidelė.

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos yra bepartyvė, nesikiša 
į partijų reikalus, vien rupina- 

si savo narių gerove, kad sušel
pus narį ligoje arba pagelbėjus 
jo šeimynai, kai narys miršta.

Draugystė yra turtinga, ren
gia visuomet balius, nariai re
mia parengimus, tat publikos j 
parengimus atsilanko skaitlin
gai. —K. J. Demereckis, rašt.

“Nesimufina”
(Feljetonėlis)

Susirinkimas atidarytas,— 
sako pirmininkas — Jus žino
te, kad šis susirinkimas yra 
spėria lis.

Žinome, žinome, tak točno 
— sušuko audiencija.

—Aš duodu įnešimą skaityt 
dienotvarkį.

- -Dienotvarkio šį sykį ne
bus. Visa, ką mes turime svar
styti, tai bėgantį klausimą -iš
daviko Trockio klausimų.

—I >arem ta, urraaa!
Pirmininke, a pirmininke, 

duok man balso. '
—Gerai, šnekėk.
—Tavorškos ir tavorščiai, 

kam čia su tuo išdaviku, Bal- 
trušaitiniu mums čia dar ba- 
deriuotis. Juk jis yra išmestas 
iš sovietų pildomojo komiteto 
ir atliktas kriukis.

Klausykite, tavorščiai — 
sako pirmininkas. — Jus nesu
pratote kame dalykas. Daly
kas yra toks. Tavorščius Sta
linas įsakė Trockini “išsimu- 
finti” iš Maskvos į Sibirą, o 
jis nesiskubina “mufintis”. Jus 
visi žinote, kad jis yra Kuprei- 
šinis ir Baltrušaitinis išdavi
kas. Kaipo tokis, jis yra pavo
jingesnis už visus kitus ko
munistus, kurie nuėjo Kup- 
reišio keliais. Jisai buvo sovie
tų raudonosios armijos vadas, 
buvo valdžioj. Jisai visus sek
retus žino. Kaipo tokis, jisai 
dar gali padaryt kontrrevoliu- 
ciją.

—Pirmininke, a pirmininke, 
jus vis tik nepaaiškinot kodėl 
Trockis “nesimufina” į Sibirą.

—Todėl “nesimufina” j Sibi
rą, kad tenai dabar labai šal
ta — pastebėjo vienas iš kam
po. /

—Vyrai, meskite tą svolačių 
laukan. Ką jis čia pliurpia. Tur 
būt koks šnipas, (išmeta lau
kan).

Klausykite, tavorščiai’ — 
sako pirmininkas. — Sovietų 
ambasados ant 31st St. san- 
vič-komas šiame susirinkime 
nori išnešti savo protestą prieš 
Trockį ir griežtai reikalauti, 
kad jisai tuojaus butų etapu 
išdangintas į Sibirą, nežiūrint 
ar šilta, ar šalta.

—Bravo, bis!
—Aš duodu įnešimą, kad 

Trockis butų pasiųstas į Solo- 
vecko salas, kur tūkstančiai 
socialdemokratų pūva.

Aš protestuoju prieš ta- 
vorščio Da Ukniš įnešimą. Mes 
negalime sovietams nurodyti, 
kur Trockis butų siunčiamas. 
Visa ką mes galim reikalaut, 
tai kad Trockis butų “išmufin- 
tas”, dac oi.

Tavorščiai, aš nesutinku 
su jūsų nuomone. Mums dar 
nėra tikrai žinoma, ką Mask
vos ispolkomas su Trockiu nori 
daryt, tai neverta ne zubus 
aušint. Buržujų gazietos apie 
Trockį rašo diena iš dienos ir 
vis skirtingas žinias paduoda. 
Vieną dieną rašo, kad Trockis 
gavo darbo “šiušius” taisyt; 

kitą dieną rašo, kad Trockis 
liko zeceriu; trečią dieną vėl 
sako, kad Trockis yra prašo
mas “mufintis” į Sibirą. Aš 
nevierijų tokiems paskalams.

—Pirmininke, duokš ir man 
balso!

Kalbėk.
—Kon čia uns dabar pliurp. 

Ka<i Trockis nuėjo Kupreišio 
keliais, tai visi durniai žino. 
Mes gerai žinome, kad Troc
kis jau senai yra sugedęs kiau
šinis, tai aišku. Juk musų ie- 
žednevna rašė, kad Trockis yra 
Baltrušaitinis. To jau pakanka. 
Mes neturime savo iniciatyva 
ką nors daryt, bet privalome 
klausyt, ką tavorščius Stalinas 
sako. Kitaip nė sandvičių ne
gausime.

Atsistoja iš kampo didelis 
ir raudonas tavorščius.

—Aš noriu balso .
Aš duodu įnešimą uždaryt 

diskusijas. Mums reikia laukt 
informacijų nuo tavorščiaus 
Krapštuko. Ką jis pasakys, tą 
mes ir darysime. Kitaip mes 
patys sau kilpą ant kaklo užsi- 
nersime.

—Bai gaš, jis gerai sako — 
sušuko vienas.

— Aš paremiu jūsų įnešimą.
Pirmjii^inkas plaktuku įkala 

į stalą:
—Tavorščiai, klausykite. Sa

vo protestą ir paraginimą siu
sime tavorščiui Kraštukui. 
Jisai žinos ar mes gerai pada
rėme, ar ne. Jeigu gerai pada
rėm, tai jisai musų protestą, 
kad Trockis butų “išmufintas” 
’š Maskvos, perduos Maskvos 
’spolkomui. Tada mes ir sand
vičių nemažai gausime, ar ne 
tiesa? Kraštukas žinos ko mums 
reikia.

—Paremta.
—-Dabar balsuosime.

Kas už? Visi. Atliktas 
kriukis.

—Dabar, tavorščiai, mums 
reikia atlikti dar vienas svar
bus dalykas — aukų parinkti. 
Jus jau žinote, kad nė vienas 
musų susirinkimas neapseina 
be aukų rinkimo, taip ir šis. 
Brooklyno tavorščiams vienas 
šrubas iškrito..., o mums ir gi 
pinigų reikia. Taigi tavorščiai 
ir tavorškos, atiduokite savo 
penkines ar dešimkes,, nesigai
lėkite.

Nutarta, kad Trockis butų 
pasiųstas ten, kur šalta ir iš 
kur gali nesugrįžti kaip Kup- 
reišis sugrįžo ir išdavė komu
nistų paslaptis. Jisai tylės, o 
bolševizmas gyvuos ir raudonas 
biznis raudonuos. — Puspadis.

EXTRA
Paskutinė proga pamatyti Chicagoj 

Lietuvą Paveiksluose.
Kuriems rupi Lietuva ir norit pa

matyti ją gyvą paveiksluose, kaip ji 
šiandie išrodo, kiek pažangos pada
rė per metus laisvo gyvenimo pa
matysit dabartinę valdžią, kariuome
nę, jaunuomenės sportą, Lietuvos 
Lenkijos demarkacijos liniją ir ūki
ninkų gyvenimą prie demarkacijos 
linijos. Taipgi daug vaizdų iš Lie
tuvos gyvenimo ir daug miestų ir 
miestelių.

Nesigailėsite atėję ir praleisite 3 
valandas laiko. Pamatysite daugiau, 
negu tie kurie buvo Lietuvoje ir iš
leido šimtus dolerių, jus dar turit 
progą tą viską pamatyti už 35c. vai
kams 15c.

Rodys, aiškys C. G. Lukšis
SAUSIO 19 ir 20 d., 1928 m.

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2244 W. 23rd Place

Pradžia rodymo 7:30 vai. vakare

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paelina St„ Chicago, III.

Pipirai
Istorijos dabar madoje, o 

ypač istorijos “prisikėlimų” 'be 
kito pagelbos. Keikia todėl 
džiaugtis, kad taip stori veikė
jai prisikelia patys.

Vienas tokių veikėjų rašo ko
munistų ježednevnoje, kad jam 
buvę perankšta veikti Brookly- 
ne, todėl “Laisvės” draugai at
gabenę jį troku slotin ir pa
siuntę Chicagon. Chicagoj e 
“Vilnies” draugų trokas, gali
mas daiktas, pargabens ar jau 
pargabeno, ir išvers didžiausio 
“krutėjimo” vietoje. 

* * *
“Laisvės” spaustuvėje pra

puolęs per neapsižiūrėjimą šriu- 
bukas. “Vilnies” Vilnonis labai 
apgailestauja dėl to priepuolio, 
suskaitydamas nuostolių tūks
tantį buržuaziškų dolerių. Da
bar reikia tik torielkos kolek- 
toms.

♦ ♦ ♦

šiuo žiemos sezonu butų la
bai pageidaujama parengti dis
kusijas klausimu: Kodėl yra 
vieni juodi, o kiti raudoni fa
šistai? Oficialiai diskusuotojai 
šioms diskusijoms geriausia 
tiktų ježednevnos redaktorius 
—■ iš raudonųjų fašistų pusės, 
ir žmogus, kuris taikosi tapti 
konsulu Chicagoje — iš juo
dųjų fašistų pusės.

* * *

Sėkmingai galima savo opo
nentą sukritikuoti, kuomet ži
nai jo vardą, pavardę ir iš kur 
jis paeina. Tat butų svarbu ži
noti ir Močiutės vardas. Be to, 
nekenkia švariai, liet smarkiai 
pakeikti: tai “padailina” raštą 
ir sustiprina argumentus.

♦ ♦ »

Darbininkams darbininkiš
ki “pilsai” yra geriausi tie, ku
rie laikomi darbininkiškose 
aptiekose. Todėl, jei darbiniiikų 
viduriai kenčia dėl nedarbo ir 
dėl to jie turi nespakainasčių, 
tai privalo pasirūpinti darbinin
kiškų pilsų. Bet dėl to jiems 
reikėtų važiuoti Detroitan. 

♦ ♦ ♦

Ana, tūlas biznierius siūlo 
tūkstantį buržuazinių dolerių už 
60 centų komunistams. Ale jis 
siūlo ne “cash”, bet šienu ir 
pabiromis. Ir, matyti, daro gerą 
pelną. Juk jei komunistai to 
tavoro nevartotų, tai biznierius 
ir nesiūlytų, žinoma, kad tai

Pagelbsti Nuo Gasų 
Skilvio Skausmų

Ir Svaigulio
Gydytojai tvirtina mums, kad 90 nuošim 

čių visų ligų paeina nuo skilvio ir žarnų 
trubelių. Jus negalite būti sveikas, jei jūsų 
virškinimas yra blogas; ištikrųjų jus susirg- 
site, jei tik nemainysite savo maisto, kuris 
butų tinkamai suvirškinamas ir užlaikykit 
savo skilvį geroj tvarkoj.

Tanlac turi puikų rekordą kaipo gerai pa 
geibstančios nuo nevirškinimo trubelių viso
kios rųšies, net ir labai užsisenėjusių.

Skaitykit ką M r. John F. Meighen, 619 
Highland Avė., Sidney, Ohio, sako: “Per ke_ 
lėtų metų aš turėjau didelį skilvio skaudė
jimą iš priežasties gasų ir dikčiai kentėda- 
vau nuo nemigės. Kol aš užbaigiau pirmą 
buteli aš pastebėjau didelę pagelbą. Dabar 
aš esu geroje sveikatoje ir neturiu jokių 
skilvio trubelių.”

Jei jus kenčiate nuo gasų, vidurių ir žar
nų skausmų, svaigulio, raugėjimo, užkietė
jimo, neveiklių kepenų; jei neturite apetito, 
negalite miegoti, esate nervuotas ir nuvar
gęs, tai yra tikras ženklas, kad jums reikia 
Tanlac. Jos yra geros grynos gyduolės, pri
rengtos iš šaknų, žievių ir žiedų — gamti
nių gyduolių. Nusipirkit buteli nuo savo vais
tininko šiandie. Pinigai- bus jums grąžinami 
jei nepagelbės.

Tanlac
ŠI M1LUON BOTILES USED 

yra geras išradimas, o dar ge
resnis vartojimas.♦ * *

Viso labo P. V. Zalpis perša
si į maršrutą. Nau, kaip sakyti, 
ši buržuazinė gadynė reikalau
ja, kad nosis butų švari ir ran
kovė šysta. Tuo tarpu šiandien 
gerklė išdžiuvo, pilvas susi įrau
kė, vietoje buržuazinių dolerių 
šaparai kišenių pradilino. O 
liežuvis geras, sveikas ir pa
kankamai ilgas. Galima pasi
tikėti, kad liežuvis užvaduos 
galvą. Taigi Žalpis turi viską, 
ko reikia prakalbų maršruto 
pasisekimui.

» ♦ ♦

Jei kankina nemiga, reikia 
skaityti straipsnius apie miegą.

* * *
Kad nesusimaišytų nariai 

SLA. 53-čios ir 36-tos kuopų, 
kurių susirinkimai laikomi yra 
toje pačioje svetainėje, ir veik 
tuo pačiu laiku, komunistai re
klamuoja 53 kp. susirinkimus 
kasdien. Aš manau, kad geriau
sia butų sugaudyti kiekvieną tų 
kuopų narį ir sumarkiuoti. Tuo
met jie galėtų būti šiur, kurie 
nariai priklauso jiems, komu
nistams, o ne 36-tai kuopai.

— Gvaizdikas.

FINGER ATTACHMENT
Patarnaus ypatai 
surinkti išplautus 
bliudus nuo plau
namos mašinos 
DSvėk ant varto- 
jąrno piršto kabi- 
nuką; reikia dė- 
vėt ant dešines
rankos trečio piršto. Kilnoja vieną 
ar dagiau bliudų, nuo daikto ant ku
rio išslenka. — Piršto kabinukai ge
ri tiems ką dirba koteliuose, restau- 
ranuose, kliubuose, popierių rinkė
jams, spaustuvių spaudintojams ir 
tt. Agentai gauna 40%. Prisiųsk 25c. 
gausi piršto kabinuką. M. Dovidaitis 
617 N. lOth St., Philadelphia, Pa.

lietuvis Kent faktorius
Suvedanti krienas bl 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus b 
mainom naujas Iian> 
pas i senas; duodame 
ant lengvo iimokiji- 
mo.,

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Pkone Canal 2591
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
, Reporteris

Viskas brangsta.

Kaip Marquette Parko kolioni- 
jos gyventojas, perspėju šios 
parapijos lietuvius, kad Dievo 
garbe pabrango. Iki šiol mal
dininkai, lankės klausyti pa
maldų vienuolyno baEnyčMe, 
galėjo atsilyginti su Dievu de
šimčia centų, o dabar, kaip 
pranešė Gimimo Panelės Šven
čiausios parapijos klebonas, 
kun. Baltutis, reikės jau mo
kėti 25 centai. Visikas brang
sta, tat ir Dievo garbė pabran
go.

Padaužos rodo kelią
Tu r būt prasčiausią vardą iš

sidirbo savo veikimu Chicagos 
padaužos. Taip bent ne kartą 
ir ne vienas asmuo yra pareiš
kęs Reporteriui. Kodėl? Ro
dosi todėl, kad jie savo mitin
gus laikydavo ir laiko beisman- 
tuose. Ale žmonės, suprantan
tys biznį, nepaiso kaa ką šne
ka. Ir Padaužos gali pasidi
džiuoti, kad jų pėdomis pasekė 
net parapijų vadai. Pavyzdžiui, 
nesenai Marųuette Parko kolo
nijos klebonas tiesiog užklau
sė parapijos susirinkimą: ar 
neturite, girdi, moterys beis- 
mantų. kur man galėtumėt bun- 
co parę surengti?

Lenktynės
Kad pradėjau rašyti apie pa

rapiją. tai ir užbaigsiu. Nors 
Marųuettc Parko kolionijos lie
tuviai parapijonai ir naujaku
riai yra, ir morgičų neišmokė
ję dar, bet klebonas Baltutis 
ragina juos kuo greičiaus sta
tyti bažnyčią, svetainę ir mo
kyklą. Ir nors parapija turi 
surinkusi tik 14,000 dolerių, 
vienok planuojama statyti tro- 
bėsis, kuris kaštuos su lotu ir 
visokiais įrengimais pora šim
tų tūkstančių dolerių su vir
šum.

Kodėl toks skubėjimas? Ko
dėl nepasitenkinama pastango
mis dabar pastatyti bažnyčią, 
o vėliau, kai susikraus daugiau 
pinigų, statyti jau ir mokyklą 
ir kitus reikalingus 'trobesius?

Kun. Baltutis dalykus aiški
na taip: esą, apielinkėje bai
giama statyti didelė viešoji mo
kykla. Jei parapija nesuspė- 
sianti pastatyti savo mokyk
los, tai daug parapijonų vaikų 
gali pereiti į viešąją mokyklą.

Nesusipratimai
Laisvamaniai nuolat kalba: 

“Romos trpstas, Romos trus- 
tas.” O aš jiems turiu pasa
kyti, kad jokio Romos trusto 
(bent Chicagoje) nėra.

štai jums faktai. AIar<|uette 
Parko apielinkėje lietuviai tu
ri savo kleboną, -bet neturi 
bažnyčios. , Taigi pamaldos 
laikomos yra vienuolyno tro
besyje. Ten kunigas Baltutis 
ir krikštus duoda ir šliubus. 
Bet kai tenka numirėlį laidoti, 
tai seserys Kazimierietės jau 
nebeleidžia numirėliui čia pa
silsėti. Gal bijos, kad jis kal
tais nesivaidentų joms, gal dėl 
kitos kurios priežasties — to 
nežinau, tik žinau kad nelei
džia.

Kur dėtis Marųuette Parko 
numirėliui? Važiuoti į kapi
nes? Pilnai sutinku. Bet rei
kia atlankyti ir bažnyčią pirm

vykstant į kapines. Ale ve ką 
• pasakoja parapijonai. Girdi, 
mes galime palydėti savo nu
mirėlį į šv. Ritos bažnyčią, pas 
Albavičių 18-tos gatvės apie
linkėje, į Roselandą ir į West- 
sidės bažnyčią, itfet negalime 
lydėti į Šv. Jurgo parapijos baž
nyčią, nei į šv. Kryžiaus, nei 
į Brighton Parką.

“Kodėl?“, teiravosi Reporte
ris nustebęs. “Ar sakysite 
man, kad šių parapijų kunigai 
atsisako duoti vietos numirė
liui?”

“Ne“, buvo paaiškinta jam, 
“bet jie nori ir visą patarna
vimą atlikti“.

“Tai yra gerai. Ko norite 
daugiau?”.

“Taip tai taip“, aiškino para
pijomis, “bet jie nori ir atlygi
nimą. gauti už patarnavimą. O 
kun. Baltutis taipgi nori atly
ginimo. Išrodo, kad negali su
sitaikyti !“

“Tai sakai, kad nesusitaiko?” 
“Viską žinoti sunku, bet žmo

nės kalba“.
Taigi matote, kad jokio trus

to nėra. Varoma tik paprastas 
smulkus biznis. —Reporteris.

Bridgeportas
“Naujienose“ buvo rašyta, 

kad serga biznio džiova vienos 
f svetimtaučių įstaigos. Bet da
bar ši liga pradeda pasireikšti 
ir kai kuriose lietuvių įstaigo
se. Pirmas susirgo siuvėjas 
3310 So. Halsted Street, ir su
imtoje išmufino forničius lauk. 
\Vell, čia reikalinga ūmi pa- 

Įgalba, kad sulaikius ligos plė
totę.

Velniai Bridgeporte
Pasakyk tu kokiam nors 

bedieviui, kad tave velnias 
“monkins“, tai jis iš tavęs tik 
pasijuoks; pasakys, kad tokio 

,sutvėrimo nėra. Tegul jie sau 
netiki, o aš žinau, kad velnių 
yra ir dagi čia pat, Bridgepor
te. Ir šia jums faktai:

Pereitą pirmadienį p-nia P- 
kienė, išleidusi vyrus darban, 

l pati išėjo savais reikalais, ži
noma, pakeliu sustojo dar pas 
vieną-kitą kurną, ir kol pasie
kė krautuvę Wallace gatvėje 
prie 36-tos, tai jau buvo pie
tus. Pasiėmus ko reikia, pa
traukė tiesiog namo.

Bet kaip nustebo ji, pamačiu
si, kokiam pusvalandžiui praė
jus, vėl tą patį krautuvininką, 
stovintį krautuvės tarpduryje. 
Jau čia kas nors negerai — 
dilgtelėjo moteriškei mintis gal
voje. Persižiegnojo du kartu, 
ir vėl skuta namo. Ale ir vėl 
tas pats prietikis. Tik mote
riškė truputį ilgiau klaidžiojo.

Na tai matote, kad tai atsi
tiko ne kitaip, kaip tik piktai 
dvasiai pasidarbavus. Supran
tama, piktos dvasios labiausia 
kimba, kai jau mėnulio spindu
liai šviečia praeivių galvas.

Ir kažin kaip ilgai butų klai
džiojusi musų dievobaiminga 
moterėlė, jei krautuvininkas 
nebūtų jos parvedęs namo. Lai
mė, kad yra pasaulyje gerų 
žmonių, kurie apgina nuo pik
tos dvasios žabangų.

Bridgeporte apilėšimai jau 
ne naujiena. Su jais bridge- 
portiečiai tiek apsiprato, kad 
jokios atidos nebekreipia. O 
plėšikai juo toliau, tuo drą
sesni darosi. Pamatysime ar 
ilgai taip tęsis.

—Jurgis ,Spurgis.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
sietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
MMiiįifiinu k«blecTamw

Lietuvos Nepriklau
somybės Šventė 

jau nebetoli
Paminėti ją reiktų visose 

kolonijose

Kaip žinome, ateinančio mė
nesio 16 d. sukanka dešimts 
metų Lietuvos nepriklausomy
bei. To šventė, !>e abejonės, 
bus didžiausia iš visų kada 
nors turėtų, ir pagerbimu jos 
reiktų jau dabar pradėti ru
pi uties.

Butų labai gerai, kad kiek
vienos kolonijos veikėjai, pav. 
Cicero, North Sidės, West Si- 
dės, Town of Lake, Roseland, 
Indiana Harbor, Brighton Park, 
18 gatvės, South Chicago, En- 
glovvood, West Pullman, Burn- 
side, Meluose Park, Marųuette 
Park ir kitur pasitartų tarp sa
vęs ir išrinktų komisijas, ku
rios rūpintųsi visu darbu.

Bridgeporte jau paimta sve
tainė vasario 16 dienai ir čia 
įvyks didžiausios šių metų iš
kilmės, dalyvaujant pirmaei
lėms artistinėms pajėgoms ir 
plačiajai visuomenei. Tik rei
kia dabar, kad ir kitos musų 
kolonijos pasektų šį pavyzdį.

Ateinančio penktadienio va
kare, sausio 20 d. Lietuvių Au
ditorijoj įvyksta Vilniaus Va
davimo Komiteto posėdis, ku
riame bus apkalbėta dešimties 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės apvaikščiojimas. Butų la
bai pageidaujama, kad į šį su
sirinkimą atvyktų ir įvairių ko
lonijų veikėjai, čia galėtumėm 
bendrai pasitarti ir tinkamiau 
sutvarkyt visą apvaikščiojimą.

Posėdžio pradžia 8 vai. vak.

PASEKMINGOS PASKAITOS

Sandaros 4-tas apskritys ren
gia kas septintadienio rytą, 
įvairias mokslines paskaitas, 
Lietuvių Auditorijoje. Žingei- 
daujančios publikos nėra daug, 
bet kas sykis, prie kiekvienos 
paskaitos, vis didesnis skait
lius atsilanko.

Pereitą septintadiėnį svarbią 
paskaitą davė l)r. S. Biežis. 
Nėra abejonės, kad atsilaūku
sieji buvo pilnai užganėdinti ir 
dėkingi daktarui už suteiktus 
patarimus.

Ateinantį septintadienį, nuo 
10—12 valandos ryto, kompo
zitorius Stasys Šimkus duos 
svarbią paskaitą su pavyzdžiais 
temoj: “Kriptys ir Srovės Mu
zikoje“.

Yra visiems svarbu susirink
ti ir išgirsti musų žymų 
muziką ir kompozitorių, p. 
Šimkų, ypatingai choristams, 
solistams bei muzikos studen
tams.

Taigi visi žinokime, kad at
einančio sekmadienio ryRą, sau
sio 22 d., išgirskime vieną įdo
miausių paskaitų, kokias tik 
esame girdėję. Pasinaudokime 
proga, nes gerb. kompozitorius 
Šimkus mums tik svečias ir to
kių žmonių retenybė musų tar
pe. — K. J. S.

A + A
BRONISLOVAS’ 

RAMANAUSKAS

Town of Lake
Pereitą sekmadienį įvyko A- 

mity Kliubo šokis iSchool Hali, 
Nors oras buvo gan gražuš, bet 
klilibiečiams nepavyko surinkt 
užtektinai publikos, ir nors 
daug narių ir jų draugų atsi
lankė, bet manoma, kąd turėjo 
nuostolių šį kartą. Atsilankiu
si publika taipgi nebuvo pasi
tenkinusi muzika. Kodėl taip 
buvo? Basi komisija to vakaro 
yra kalta, bet nežinome.

— Korespondentas.

Vilniaus Vadavimo Komiteto meti
nis susirinkimas įvyksta pėtnyčioj, 
sausio mėn. 20 d., 8 vai. vak. Lietu
vių Auditorijoj.

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

— Valdyba.

Darb. Vart. korp. Bendroves, St. 
Charles, UI. bus laikomas metinis 
šėrininkų susirinkimas, sausio 20 d., 
1928 m., kaip 7 vai. vakare, svet., 
po airių bažnyčia. Gerbiamieji šė- 
rininkai-kčs malonėkite visi atsilan
kyti, nes bus daug svarbių klausi
mų, kuriuos reikės išrišti. Kviečia

Direkcija.

■ Lietuviai Daktarai

DR. C. Z. VEZEL1S 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
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

Edvvard Hausmer pradėjo 
mušti savo pačią, kuri gyveno 
1249 Loomis st. Moteriškės su
dus nuo pirmo vyro, išgirdęs 
motinos kliksmą, įbėgo kamba
rin, pagavo revolverį ir šovė du 
kartu į patėvį. Pastarasis sun
kiai sužeistas.

Town of Lake Lietuviško Teatra
liško Kliubo Šeimyniško vakarėlio 
rengimo komisija malonės susirink
ti p-nų W. Kareivų namuose, 4644 
S. Paulina St., /ketvirtadienyje, sau
sio 19-tą, 8 vai. vakare. Visi ko
misijos nariai būtinai privalote atsi
lankyti. E. A. K.

Jaunosios Birutės muzikos pamo- 
kos įvyks ketvirtadienyj, sausio 19, 
7 vai. vakare. Mark White Parko 
svet. 30 ir Halsted St. Valdyba....

Birutes choro dainų pamokos įvyks 
šį vakarą, Lietuvių Auditorijos ma
žojoj svet., 8 vai. vak. Birutė.

PRANEŠIMAI
Lietuves Akušerės'

Telepbone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191
DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dentistas
2559 West 63rd Street

Cor. Rockwell St.
Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 

CHICAGO, ILL

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rean 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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 2:30 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

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

Kviečia
Kapinių Valdyba.

H u m boki t Park. Lietuviu Pašelpi
mo Kliubo metinis susirinkimas at
sibus ketvirtadieny], 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 
Nauja Lietuvių Tikyba “Visuoma’’ 
atsilankykite j Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė., penktadieny, sausio 
20 dienų.

“Visuomis” Šidlauskas atvažiavęs 
iš Lietuvos aiškys šios religijos pra
smę. Rengėjai.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

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

. . v , - ____
Graboriai

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis - ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė,, Tel. Blvd. 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
StėS. v

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-j 
vusi Pensy 1 va- 
nijos ligonbu
čiuose. Sąžinin-1 
gai patarnauja, L 
visokiose ligose! 
prieš gimdymą,! 
laike gimdymo! 
ir po gimdymo. B 
Už dyka patari-^ 
mas, dar ir ki-1 
tokiuose reika-V 
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra-! 
site pagelbą. 
Valandos nuo 8l 
ryto iki 2 v. pow 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui UnlverŠial
State Bank ....

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

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

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

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

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

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
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

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. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue įsi and Avė, 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—8 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

I______Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. III

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Mięąto Ofisas

127 N. Dearborn SU Room 1111
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tci. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

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

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

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

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS kvietkos
PrisAtome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 16 dieną, 7:10 valandų 
vakare, 1928 m., sulaukęs 14 
metų amžiaus, A. A. Bronislo
vas gimė liepos 7, 1913 m. 
Chicago, III., paliko dideliame 
nubudime motinų Julijonų, po 
tėvais Mockaitę, tėvų Vincentų, 
2 brolius, Santislova ir Vla
dislovų ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4625 South 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sausio 20 dienų, 8:00 vai. ry
to iš namų j Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero- ka
pines. ’

Visi A. A. B. Ramanausko 
giminūs, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Giminūs.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Euideikis, Tel. Yards 
1741.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

OPTOMETRIST

4649 South Ashland Avenue 
ir 805 East 47th Street 

Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State SU Room 1912 

Phone Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:60 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd S’t. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

Įvairus Gydytojai

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. IACHAVICZ
\ Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj aa
2314 W 23rd PI. 

Chilaga, 1U.
Patarnauja laidotuvė- 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu« 
site užganėdinti.
Rooseveit 2515 - 2516

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

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; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAUO, ILL. .

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dienų: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

A. t. 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 8395

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.

Phone Midway 2880

A, A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. .Randolph 1084. — Vai. nuo 9—6 

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

PėtnyČios.

James M. Burke
Bes. Tel. Stevvart 1713
GEORGE M. CRANE

Bes. Tel. Saginaw 9528

Burke ir Crane
Advokatai

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

Room 1002
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Radi o Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Tarp Ghicagos 
Lietuvių Miscellaneous

Jvairųs

Bridgeportas
ne-
pa- 
pa-

šv. Jurgio parapijoje vėl 
smagumai. Šį kartą jie betgi 
lietė tūlą asmenį, kuris ėjo 
reigas kaip vienas iš komiteto.

Nesmagumų, sakoma, sutei
kę jam kiti komiteto nariai. 
Komiteto narys, susilaukęs ne
smagumų, net neberinkęs aukų, 
ha pralotas Krušas parašęs jam 
laiškų ar liepęs kitam kam pa
rašyti, kad nebekolektuotų.

Eina gandai, kad kai kurie 
parapijonai mano iškelti šį 
klausimą busimame parapijos 
susiiinkime. Bet Į>arapijos gal
va, pralotas, tam nepritariąs.

Žinoma, kiekvienas nori elg
tis kaip jam išrodo geriausia. 
Man betgi rodosi, kad butų ge
rai, jei iškeltų. Pačiai parapi
jai, kaip ir bile kuriai didelei 
organizacijai, sveikiausia yra, 
kad visi klausimai ir abejonės 
smulkineningai išdiskusuoja- 
ma. Visi tuomet žilio, kaip da
lykai klojasi ir kur kas stovi; 
kiekvienas jaučiasi, kad jis yra 
pilnateisis tos organizacijos na
rys; išnyksta pagrindas nužiū
rėjimams ir paskalams.

Teko kalbėtis su kai kuriais 
parapijonais dėl šio klausimo. 
Jų nuomonė yra ta, kad gerai 
butų dažniau, negu iki šiol, at
naujinti parapijos komiteto sąs
tatą; kad nariai neįsisėdėtų ko
mitete, kaip carai sostuose. Ne 
veltui sakoma, kad nauja šluo
ta geriau šluoja. Nauji komite
to nariai stropiau rūpintųsi sa
vo užduotimis. Be to, žmonės 
kuriuos renkama j parapijos ko
mitetą, turėtų bu U pakankamai 
drąsus ir sumanus.

žinote, ne kiekvienas
drąsos pasakyti, ką jis mano, 
ypač kai reikia pasakyti kuni
gui. O tuo tarpu parapijos rei
kalai liečia dažnai skaitlingą 
žmonių minią ir ytin dideles le- , 
šas. šiai kodėl reikalinga para-! 
pijos komitete žmonių, kurie 
turėtų drąsos ir mokėtų pasa
kyti, ką jie mano. — Reporteris

turi

GREAT NORTHERN RAIIAVAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit k arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit 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 

ile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Norlhern Railway, 
St.- Paul, Minn.

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti Į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatyk!t 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82t Central 6260

Personai 
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vuizboženkliai, Copy- 

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

B. Pelechovvicz
Rcgistered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

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

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemš Pardavimui

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

2-RUS MORGICIUS
Padarome į porą dienų

REIKALINGAS partneris i bu- 
čeroę ir grosernę, ant didelės gat
vės Michigan Avė. Vienam persun
kti. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228.

NAUJAS amatas lietuviams. Auk- 
sakalviam ar šiaip norintiems užsiimti 
dailinimą brangakmenių, šapirų, dei- - *
mantų, neapdirotų akmenėlių, gausi-j PETRZILEK BROS. & CO. 
te pils mane pigiai, jrengimas pięus, ( 
pamokinimą gausite; norinti prasidėti 1647 W. 47th St. 
kreipkitės pas, P. Laurens, 650 Wa- 
shington Rlvd., Baltimore, Md.------------------------ ----- ■
------------------------------ Ar jums reikia pinigų

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, Cįvanfoma
kad mes galim datsatyti jums už OVCIlvClIlH
$6.50 toną už car load iš Illinois ICTTOlVrKT' IT TTVTS 17KT- Southem kasyklų. Jos yra dideliais 1 L/JYilhl rvLd.
šmotais.

Boulevard 1036

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

KIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

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

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

morgičiai
Tel. Canal 1875 

j visus departmentus 
Piginusios kainos. Greitas 

patarnavimas.

Help Wantcd—Female
Darbininkių Reikia

Radio
PRADĖKIT NAUJUS METUS

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 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 

1 garantuojama.
ATSUKIT PRIIMTUVĄ

Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiurėktTNnusų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln av. L_------- ----------

Phone Buckingham 3800

PARDAVIMUI mažas groseriukas 
arba priimsiu pusininką. Vienai 
(esu našlė) sunku apsidirbti. Biz
nis neša gerą jielną. 920 W. 37th 
PI. Priešais Illinois Packing House.

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

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

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

South
9234.

6 KAMBARIŲ BEVERLY6 KAMBARIŲ BEVERLY bun- 
galowz didelis lotas, taikiai $8700,
Savininkas Beverly 7330.

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

1217-21 So. Oalifomia Avė.
Phone Mr. Neel, Haymarket 3000

MERGINOS — išmokit beauti ęul- , 
ture. įeikit j gerai apmokamą biznį. 
“MOLLER” gali jus išmokinti leng
vai j keletą mėnesiu ir pagelbėti 
gauti gerą darbą, čia baigusios gau
na gerus darbus, kitos atidaro savo ' W“.ru«yVl "«»*.**''*«••»•
biznį. Specialis už mokslą išmokėji-' Atsineškit šį skelbimą, gausit pi- 
mų planas. Klesps dienomis ir vaka-1 K__________ -_____
rais. Atsilankykit, gaukit informasi- . •; -- - 
jas dykai. Moler, College, 512 N. Irvmk Ik. blvd. 
State St. Chicago. v* 1

PARDAVIMUI groseme ir delica- 
tessen biznis gerai išdirbtas. Parduo- 

*3243 *N.**Ashland du dėl blogos sveikatos. 2557 W. 39 
St. Phone Virginia 0721.

GAUTI j mainus ir sampeliai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis.

WONDER RADIO SALES CO.
Key 2499

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

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

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

PARDAVIMUI groesmč ir delika- 
tessen krautuvė, puiki biznio vieta. 
Didelis rinkinis tavorų, geri rakan
dai, 4 kambariai pagyvenimui. C” 
tu vandeniu apšildoma, 
savaitę $400.00.

5406 Wenworth 
TeL^ Boulevard

Biznio

Avė.
1823.

Sil- 
per

PASTATYSIM PAGAL JŪSŲ 
NORA

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

4 GASOLINO pumpos beveik nau
jos, $150 kiekvienu, 350 galionų 
baltos arba žalios inalevos, $1.40 ir 
$1.50 gal. 300 rolelių stogų dengi
mui materiolo, raudono arba žalio, 
vinys ir cementas, $2 roleliui, 50 
skrynučių vinių, <6 ir 20 py, $2.50 
skrynutei, 1 lot virvių, % iki 1 co- „ v.v _____ ___
lio, 1 lot dratų, 1 lot švirškinčms ^iu7‘\:rCkontraktus? Rm? 2016,’"134 ; šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo-

PASKOLOS namų savininkams —
• _ • 1 _ ____ « < i •_  O —

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, {mokėti $1200, kitus $125, 
iškaitant nuošimčius. Savininkas 
7012 S. Artesian Avė. 2 lubos, arba 
Prospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
5 kambarių medinė cottage, kaina 
$3000, jmokėti $500.

PARDAVIMUI bučemč ir groser- 
nė. Turiu parduot greit ir lodei pi
giai. Nes vyras serga, o viena ne
galiu prižiūrėti. Viena tokia krau
tuvė visoj apielinkėj. Pelningas biz
nis; visokių tautų apgyventa vieta. 
Gražus pagyvenimas. 3119 Ixike St. 

i West Molrose Park. Tel. Melrose 
Purk 4452.

Lietuvių Atydon 
Tik $15 įmokėtiturime labai gerą progą

____  . .ruavinėti
dovaujančius produkus General Mo- i LlT’HfllVPd A nfll^ti'nimf) Q shovv keisai, lentinos.tors Corporation. Salesmanai turi. 1711 3364 So Halsted St.

Mes 
lietuvių salesmanų pard

dėl 
va-1 PARDAVIMUI grosernės fiktures, 

Daiktai geri.

erai kalbėti lietuviškai, kad tin
imai išaiškinus dalykų savo tautie- • t ll f __ *1___•__A.!gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor- čiams. Kas nori greitai prasilavinti

dūdų, 30 knygvedžiams <lcsku PO Nt La Sai|e: Randolph *4210 ‘arba 
$6 kiekviena, rūbams užraktų 3000 — ■ — . .
C klampkų, 5 dideli A. ('. motorai,
2 Internationa) laiką rekorduojanti 
laikrodžiai. 1600 svarų bell dratų, 

2_ __
metalinių shop pans, visokių didžių,: 
20c. kiekviena. 2553 \V. Madison st.
Seeley 6065.

6347 So. Western Avė. Hemlock 
2636.

16 iki 22 gauge, 18c. svarui. 3 tonai | LABAI ŽEMA KAINA 22 St., Cicero, III. 
mnlalinhi chnn nnnc slt/lĄiti e e , - . - - -

1 Pirmų ir antrų morgicrų. Greitas pa- ___ ____ ____
J tamvimas — Construction paskolos.
I Metropolitan Bond & 

Mtge. Co. 
134 N. Šalie St

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864 
i ----- - - - ■ --- -- —

AR jums reikia pinigų? Privatiš-
I i v__2Ai «

jau atsišaukia. Atsineškit su savim

Western Avė. prie 65 St,
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West

Dynatrope Visi Elektriniai
Radio Setai

Demonstoratriai ir vertelgų snm-
‘ ....................................... At-

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

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys
2118-20-22 So. State St, Chicago ■ kas žmogus turi pinigų Investuoti į 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. | real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
Phone Victory 2454. Ijivvndale 24541 C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 607 

L i Dearbom 4020.
ĮSIGYKIT NUOSAVYBĘ 
$14,000 Į 6 METUS SU 
SAVAITINĖMIS ĮPLAU

KOMIS PO $80

jNū stakas, Bonai arba Real 
Estate. ši puiki proga padaryti 
savo šeimyną neprigulminga 
visam amžiui. Turėtumėt iš to 

| pasinaudoti. Mokėti po $2(1 į 
  mėnesį j>er 36 mėnesius, isjgy- 

rri . •----------------šit $14,000 nuosavybę ir gau-Klaidų pataisymas | site įplaukų po $80 į savaitę, 
įstaiga $5,000,(MX)

“Naujienų” 12-me numeryje, 
aprašyme Keistučio Kliubo dar
buotes, įsiskverbė keletas klai
dų, kurias dabar pataisome.

Buvo pranešta, kad kliubo 
pirmininko padėjėjas yra W. 
M. Bušas, o turėjo būti — Wm. 
M. Buišas. Buvo pranešta, kad 
nauja Keistučio Kliubo spulka 
pavadinta Lietuvos Brolių Bu- 
(lavojimo Spulka; tuo tarpu 
taip vadinasi senoji spulka. Ir, 
pagalios, buvo pasakyta, kad 
kliubas turėjęs 1927 metuose 
$1,516.96, o turėjo būti pasa
kyta, kad tais metais kliubas 
turėjo $1,516.96 gryno pelno.

Patikrinta 
vertes. Atsiųskite savo vardų ir 
adresą Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 1027.

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

$4
$4

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai j 

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

Checker Coach Lines, Ine. 
Planters Hotel

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

$4
$4

[CLASSIFIED APS, ji

Educational
Mokyklos

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. j savaitę 
Organizojame naujų instrumentų 

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

Mumford Music 
Studios, ' 

Ine.,
18 So. Kedzie Aye. 
Phone Kedzie 6810

I

Miscellaneous
Įvairus

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
Tel Latoyette 8705—87M 

Chicago

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk j dieną išvažiavimai
9 ryto ir 8 vakare

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

DE LUXE MOTOR STAGES
3 So. Jefferson

Tel. Dearbom 0681

Business Serves
Biznio Patarnavimas

$4.00
$4.00
$8.00

ELECTRIC KONTRAKTOBIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimų. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. • Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t. 

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav. y

ir šį skelbimą. Faget Buick Co., pelini labai pigiomis kainomis.
Western Avė. prie 65 St., James! važiuokit tiesiai į dirbtuvę, --------- - - - 4403 g La galIe gt

Phone Boulevard 0265 
Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co.
Išdirbinėtojai originalių elektrinių

Radio.
25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 

DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GERA MOKE- 

TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY- 

ĮRAMS KURIE IŠMOKS ČIA
Be Komiso ir Išlaidu Sąmatą, ofisas atdaras 

Mes paskoliname jums $100, $200 Nl O 9 R Y l O IKI 8 VAKARO, 
arba $300, imamo legalj nuošim-1 ILLINOIS WELDING WORKS 

CII,CAG0

Fumiture & 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 turime pilną pa
sirinkimą namų rakandų. Atsineškit 
šį skelbimą su savim gausit 5% pi- 
Kiau. Garfied Firefroof Storage Co., 
5929-31 S. State St.

1726 W. Chicago Avė., 
Kadipas Hermitage Avė.

PĘRKAME

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 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

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

Justin Mackiewich
2342 So. I^avitt St.

Tel. Canal 1678

PASTABA
Proga kurios neturėtu

mėt prąleisti
Tai yra proga asmenims jvestuoti sa
vo pinigus kaip ir j banką, valstijos 
ir valdžios priežiūroj, dėl apsaugoji
mo savo pinigų.

Jūsų investmentai jums atneš 
6 % %.

I keletą metų jūsų pinigai bus grą
žinti ir jus gausite užtektinai pinigų 
visam savo amžiui.

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit. 

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardų ir adresą, 

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 1026.

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 48th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

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

Tel Canal 1875 
j visus dppartmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

PARDAVIMUI du bizniai, groser- 
nė 3709 So. Halsted St., soft drink 
parlor, 3152 So. Wallace St. Prieža
stis pardavimo, turiu 2 bizniu, savi
ninkas, 3152 So. Wallace St.

UŽ geriausj'pasiūlymą'paimsite 2 
flatų murin namą, arba mainysiu i 
mažesnj.

3643 N. Troy, Irving 3631
------------ . r— . . , ■ . , Į —------------------------------- --------

Exchange—Mainai
.MAINYSIU savo bungalow arba 2 

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI pismos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalovv, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiūrėki! 
prie 6647 So. Talman Ąve. Šaukit 
savininką, Rainbow Electric, Hyde 
Park 2976.

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

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

Mr. Scherer
H. J. COLEMAN AND CO. 

4705 S. State St.
I)rexel 1800.

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

MUMS reikia keleto real 
| estatee salesmenų į musų nau- 
Į ją ofisą, 11939 So. Michigan 
! Avė. Patyrimas nereikalingas, 
' nes mes jus išmokinsime. Bcnvan 
&Sandner, Commondore 2450.

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinis pečius, $6, pastatomos Ram
pos, $15 ir daugiau. Sd 
Storage, 640 E. 61st St.

GRAŽUS 5 kambarių bun- 
|galow prie Hessville, Ind., su 
š500 cash galit veikti, yra vana, 
2 mašinų garažas.

“-Jį6 IVv % Shwartz'Bros' 1401 S. Kennedy avė., Ilam-
inond, Ind., Phone 3658

Šis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ir Į 
mes jums nuleisime

VYRŲ RĖKIA kaip barberių. Mes 
galime jus išmokinti gerai apsimo
kančio biznio j keletą mėnesių ir 
gauti jums gerai apmokamų darbą, 
čia baigę gerai uždirba ir paskiau 
savo biznį įsitaiso. Specialis planas 
išmokėjimų už mokslą, klesos dieno
mis ir vakarais. Reikalaukit katalo
go ir informacijų dykai. Moler Col- 
lege, 512 N. State St. Chicago.

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

Furnished Rooms
RENDON kambariai dvie^i vaiki

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

2958 S. Michigan Avė.
Tel. Calumet 3982

Sewing Machine
Siuvamosi . 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 pasirinkimų Singer siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
4251 Cottage Grove Avė.

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 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonoms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 j 
mėnesj. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

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

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

$79 
$58 
$48 
838 
$22 
$17

$300
$250
$200
8150 VVALNUT DIN. RM SĖT
$75 9X12 VVILTON RUG ......
$60 COXWELL CHAIR ..........
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau
Available Storage

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė- 

liomis iki 6 vakaro.

Automobiles
$10 IKI $20 JMOKĖTI

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

CASH UŽ KARUS’
Turim pirkti 100 karų tuojau. 

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

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai_____

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų 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. SELEMONAICIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Chicago, III. ’

PARDAVIMUI Police šuva, 4601 
So Hermitage Avė.

KAM MOKĖT daugiau už kiauši
nius ir sviestų. Kiaušiniai 60c. tuzi
nui, sviestas, 58c. svarui. Olselis ir 
retail. Dastatom bile kur Chicagoj. 
Sellig, 2516 Hamlin Avė. Telefonas 
Lavvndale 4417.

PARDAVIMUI Gorman Police 
“Dog”, 7 mėnesių senas. Labai ge
ras. 4302 S. Sacramento Avė. Tol. 
Lafayette 1416

8UTAUPYKIT PUSĘ TIESIAI IS 
DIRBTU VB8

O volt-ll nlnitų, $8.Ofi. Turinio bntorijnn vi- 
RokicniH roikalaniH. AukAton rųfiieH " 
rijos, 4 arklių Jčkor. Makernof tui 
Alės baterijos, .300 So. Wostern 
We8t 0011.

> B bate- 
tuikAton nj- 
. .1 Aveniu-,

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

PARDAVIMUI arba mainymui, 
4221 So. Wells St., 6-4 kambarių, 
pečium šildomas1 apartmentinis na
mas, elektros šviesa, gerame stovy
je, cementuota gatvė ir ėle, vokiečių, 
austrų ir ungarų apielinkėj. Tikras 
bargenas. Parduosiu lengvomis są- 

! lygomis arba mainysiu j South Side 
I ręzidencijų lotus, kaina $5000, jmo
kėti $500 ir po $50 į mėnesj. Pilnas 
komisas brokeriams. Kaina mainy
mui pagal apkainavimą lotų.

Atsišaukite
. D. HENRICI, 

6217 So. Ashland Avė. 
Phone Prospect 1730-31 

Rezid. Radcliffe 2468

PARSIDUODA 
Garage biznis 

BRIDGEPORTE 
Naudokis! 
Gera proga 

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 flatų medinis 
namas, flatai po 4 kambarius, gera
me stovyje, yra gasas, elektra ir 
toiletai. Parduosiu pigiai. Savi
ninkas, 4413 So. Wood St. Telefonas 
Prospect 3922.

•PARDAVIMUI didelė krautuvė ir 
3 kambariai, antrame aukšte 5-3 
kambarių, ant viškų 1 kambarys. D. 
Griffin, The Berald Hotel, 26th ir 
State St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ris arti didelių dirbtuvių, geroj apie
linkėj, .pelningas biznis, su namu, 
$5000 casn reikia. 4020 Normai Avė.

Perskaityk su atyda
NAUJAS biznio namas, kam

pas ant dviejų didelių bizniavų 
gatvių. Yra štoras ir 3 flatai, 2 
karų mūrinis garažas, garu šil
domas ; 
bizniui;
nio privatiško namo arba 
giai parduosiu.

Charles Zekas
\ 4454 S. Western Avė.

tinkamas bile kokiam 
mainysiu ant mažes- 

pi-

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

6409 So. Kedzie Avenue

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

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

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

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

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

garu šildomas, 2 V2 bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 j 
mėnesj, rendos $510 j mėnesj.

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

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

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

Tel. Boulevard 7769.

39

pe- 
apt. 
prie

AUKŠTOS RŲŠIES 
KAMPAS 3 FLATŲ

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

taus lašai, 4 karų garažas, 
pieva ir t. t. m ’ 
Šies namas, turit j j pamatyti, 
įvertinus. Parduosim 
Matykit savininką.

1300 W. 81 St. 
kampas Throop St.

“ , graži 
Tai yra aukštos rų- 

kad 
nebrangiai.

U FLATU. 5-S. kambarių, mieffoiimui por 
ėijĮi, nu Htiklais. karktu vandeniu šildoma*. 2 
karų garafta*. lotHH .3.3x125, Artesian. netoli 
Devon. kaina $1(1.000. Tiktai l»»Mk| Jmokėti. 
kitus len^vniH ikmokėjimalH. Puikus barg 
genas. 3'. H. Evans, 7100 N. W< stei n Avė. 
Hogvra Park 27S7.

'lURlU parduoti, iš priežasties 
mirties, namą ir lotą, su groseme 
ir delikatesen, lietuvių apielinkėj. 
2216 W. 22 St. Canal 18,19.

DIDELIS bargenas. Parduosiu sa
vo lotą prie Murųuette Road, tarpe 
Kedzie ir Crawford. Tikras šutau- 
pymas. Mr. J. Polloela, Wat>ash 1744


