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Senatorius Johnson 
reikalauja ištirti 
kasyklų streiką

BERLINAS, Vokietija, vas. 
1. Vokietija dideliai susido
mėjus laukia, koki bus vaisiai 
užsienio reikalų ministerio Stre- 
yemanno kalbos reichstage, ku
rioj jis reikalavo, kad t’rancu- 
zai evakuotų Beinu kraštą. Kol 
kas iš Francijos negauta jo
kio atsakymo, ir laikraštis Ber- 
’iner Boersenzeitung pastebi, 
kad Stresemanno žodžiams Pa
ryžius pasiliekąs kurčias.

Francija ištrauksianti 
dalį kariuomenės iš

Reino krašto

Kaltina minkštosios anglies ka
syklų savininkus ir geležin
keliu kompanijas dėl konspi
racijos

VVASHINGTONAS, vas. L— 
Caliiornijos senatorius Johnson 
šiandie įnešė senate rezoliuciją, 
kuria jis reikalauja ištirti min
kštosios anglies kasyklų situ
aciją vakarinėje Pennsylvanijoj, 
Ohioj ir \Vest Virginijoj, kur 
jau ištisi dešimt mėnesių tęsia
si streikas. Senatorius Johnson 
sako, kad dėl streiko minkšto
sios anglies srityse kalti esą 
kasyklų savininkai bendrai su 
geležinkelių kompanijomis.

Senatorius Johnson |>erskaitė 
jo gautą iš Dariai Departamen
to sekretoriaus Daviso laišką, 
kuriame pastarasis verčia kaltę 
kasyklų savininkams dėl ne- 
pavykimo susitarti ir baigti! 
streiką. Savo laiške sekretorius 
Davis sako, kad Darbo Depar
tamentas stropiai mėginęs su
rasti būdų kasyklų savinin
kams ir angliakasiams su ta ik in-
ti. bet visi tie bandymai nepa
vykę vyriausiai dėl to, kad savi
ninkai, arba jų asociacijos va
dai, atsisakę dalyvauti pasitari
muose.

Senatorius Johnson taipjau 
paskelbė Giffordo Pinchoto lai
šką, kuriame buvusis Pennsyl- 
vanijos giiberuatorTtis pareiš
kia, kad “Pennsylvanijos res
publikos vyriausybe per ištisus 
metus buvo, ir dabai* yra. var
tojama dabartiniam minkštosios 
anglies kasyklų streikui sulau
žyti.”

“Streiko srityse pasirodė 
daug galvažudų (gunmen) ir 
kitokių blogo charakterio sub
jektų, turinčių valstijos Įgalio
jimus kaip anglies ir geležies 
policininkai,” sako savo laiške 
Pinchol, “ir tie specialiai Įga
lioti policininkai taikos ir tvar
kos žiūrėti nuolatos užpuldinė 
jo žmones — vyrus, moteris ir 
vaikus”.

Buvęs Pennsylvanijos guber
natorius sako, kad angliakasių 
šeimos buvę urmu mėtomos 
laukan iš namų ir kad tokiu 
mėtymu vyriausiai pasižymėjus 
Pittsburgh Coal kompanija, ku
rią kontroliuoja ponas Andrew 
Mellon, valstybės iždo sekreto
rius.

Savo kallioj senatorius John
son pareiškė, kad, jo žiniomis, 
geležinkelių kompanijos pavar
tojo didelės savo jėgos priversti 
kitus laužyti kontraktus, ku
rių sudaryme dalyvavo pati 
Jungtinių Valstybių valdžia: 
kad tie geležinkeliai konspira
vo suanaikinti darbininkų uni
jas; kad kai kuriais atsitiki
mais tie geležinkeliai atsisakė 
duoti vagonų transportuoti an
glims, kastoms unijinių anglia
kasių; kad tarp geležinkelių 
kompanijų ir anglies kasyklų 
savininkų yra konspiracija su
triuškinti darbininkų organiza
cijas. ,

Lenkijos delegatai gri
žo iš Maskvon

VARŠAVA, vas. 1. — Eks- 
pres Poranny praneša, kad iš 
Maskvos grįžę prekybos depar
tamento direktorius Sokolovs- 
kis ir užsienio ministerijos ry
tų departamento direktorius 
Holovko. Maskvoj jie turėjo pa
sitarimų su Lenkų pasiuntiniu 
Pateku klausimais, liečiančiair 
Lenkijos-Rusijos pertraktacijas 
dėl prekybos sutarties.

Kaina 3c. »

Rado 100 žmonių su
šalusių Persijoje

TEI IERAN AS, Persija, vas.' 
1. — Praneša, kad netoli nuo 
Ardebilio rado šimtą žmonių 
negyvai sušalusių. Jų kūnai 
gulėjo krūvoj. Matyt, jie buvo 
sušalę per pastaruosius didelius 
šalčius.

Vokietija nesulaukia 
Francijos atsakymo

Reino klausimu
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PARYŽIUS, vas. 1. Gir
dėt, kad Francijos vyriausybė 
planuojanti ne evakuoti Reino 
kraštą, kaip kad to reikalavo 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Slresemannas savo kal
boje parlamente, bet tik suma
žinti ten kariuomenės skaičių. 
Csą manoma ištraukti 10,000 
'yru, paliekant Reino krašte 
lar 50.000 kareivių.

Kantono vyriausybė 
uždarė 150 komu

nistų unijų
KANTONAS, Kinai, vas. 1.

Kantono vyriausybė likvi- 
lavo 150 tariamų komunistinių 
larbo unijų.

Kadangi bijoma, idant komu- 
listai nebandytų naujo sukili

mo ir kadangi dėl to mieste 
iešpatauja nerimas, tai visoki 
ivilių žmonių susirinkimai ttv- 

)o užginti.
Finansinis krizis pablogėjo, 

'kinkuotai nukrito 75 nuoš. ir 
liekas jų nebenori imti.

Paštas nesiunčia laiškų 
su Sandino “protesto 

ženkleliais”
NEW YORKAS, vas. 1. 

”ašto vyriausybė grąžino atgal 
.iuntėjams laiškus, ant kurių, 
>e reikiamų pašto ženklų, buvo 
hir prilipinti ženkleliai su pa- 
ašu: “Protestuokite prieš lai- 
yno kareivių viešpatavimą Ni- 

karaguoj”. T uos ženklelius par- 
’avinėja žmonėms organizacija, 
žadinama “Visos Amerikos An- 

L,i-Imperialistinė Sąjunga.”

Kiek iš viso Francija 
valdo gyventojų

PARYŽIUS, vasario 1. — 
•Yancijoje ir visose jci> koloni- 
ose praeitais metais buvo pa
darytas visuotinas ’ gyventojų 
:uskaitymas, kurio daviniai da- 
' ar tapo paskelbti. Skaitmens 
>arodo, kad po Francijos vė- 
iava gyvena truputį daugiau 

kaip 100 milionų žmonių. Pati 
Francija turi truputį daugiau 
kaip 40,(XX),000 gyventojų; Al- 
Mrija, Tunisas ir Moroka ben- 
Irai — 12,454,000; Indo-Kinai 

20,000,000; didelės juodosios 
\frikos francuzų teritorijos — 
20,000,000; francuzų Vakarų 
Afrika — 13,000,000.

Chicago,

[Atlantic and Pacific Photo]

Sugriauti laike audros namai Collerain gatvėj, Cincinnati, Ohio. Laike 
liko užmuštas, daug sužeista, nuostoliai gi siekia $800,000.

audros vienas žmogus

Prašo Tautų Sąjun
gą ištirt ginklų į 
Vengriją šmugelį

GENEVA, Šveicarija, vas. 1.
Girdėt, kad Lenkija, Cecho- 

Slovakija ir Rumunija žada pra
šyti Tautų Sąjungos sekretaria- 
tą, idant Sąjungos tarybos ko
vo mėnesio svarstymų progra
mai! butų padėtas klausimas 
dėl tariamo ginklu šmugelio iš 
Italijos į Vengriją, i •• 

šių metų pradžioje politiniuo
se rateliuose Europoje buvo 
mat nemažo sąjūdžio padarius 
žinia, kad Austrijos muitinės 
valdininkai bandę, bet be pasi
sekime, sulaikyti Austrų-Veng- 
rų sienoje kelis vagonus gink
lų, kurie buvo siunčiami iš Ita
lijos į Vengriją kaip “mašinų 
dalys”.

Mažosios antantes valstybės 
dėl to nori, kad Tautų Sąjunga 
šitą ginklų šmugelį į buvusių 
santarvės priešų kraštą ištirtų.

Du lietuviai nubausti 
kalėjimu kaip emigran

tų šmugeliuotojai
BERLINAS, vas. 1. Teismo 

nuosprendžiu į kalėjimą tapo 
pasiųsti du lietuviai, kurie bu
vo kaltinami dėl sąmokslo dirb
tiniais vokiečių parportais šmu- 
geliuoti lenkų emigrantus į 
Jungtines Valstybes. Vienas są
mokslininkų nubaustas pusant
rų metų kalėjimo ir 1,600 mar
kių (apie $325) pinigais; ant
rasis, jo padėjėjas, nubaustas 
astuoniais mėnesiais kalėjimo

Clevelando Lietuvių 
“spulkos” sekreto

rius nušautas
CLEVELAND, Ohio, vasario 

1. — Steven S. Zaborski, Lith
uanian Savings and Loan kom
panijos sekretorius, buvo va
kar dviejų plėšikų nušautas. Plė
šikai, kurie puolė tos pasko
los kompanijos ofisą, paspruko 
su $500.

Brazilijos miestą už
puolė gyvačių tytveikai

BIO DE JANEIRO, Brazilija, 
vasario 1. — San Benito mies
tą, Maranhao valstijoje, užplū
do baisybė gyvačių, jų tarpe 
daug vadinamų barškančiųjų 
angių. Gyventojai labai išsigan
dę, ir visoks biznis laikinai su
stojo. Nemaža žmonių buvo jau 
tų užpuolikių įkąsti.

Įstatymas prieš gir
tybę Čilėje

SANTJAGO, Čilė, vas. 1. — 
Vyriau^be pasiūlė 'kongresui 
įstatymo projektą, kurio tikslas
yra kovoti su alkohozlizmu 
tarp darbininkų Tarapaco ir 
Antofagastos provincijų nitra
to laukuose ir vario kasyklose.

Tuo įstatymu norima užginti 
visokų alkoholinių gėrimų ga
minimą ir pardavinėjimą saky
tose provincijose, išskiriant 
vien miestus, kuė gėrimai, kaip 
alus ir vynas, galės būt parda
vinėjami tam tikrose įstaigose 
ir klubuose.

Sovietai steigia oro li
niją tarp Londono 

ir Pekino
IRKUTSKAS, Sibiras, vas. 1.
Sovietų Rusijos valdžia noH 

Irkutską padaryti didele tarp
tautine oro stotim projektuoja
moje oro linijoje tarp Londono, 
Maskvos ir Pekino. Skubotai 
steigiamos milžiniškos dirbtu
vės. Dvi naujos linijos, kurios 
bus ateinantį pavasarį atidary
tos, jungs Irkutską su Mongo
lija ir Aldano aukso laukais.

Permes guberniją apni
ko žiurkes, naikina 

javus
PERMĖ, Sovietų Rusija, vas. 

1. - Permės gubernijoje privi
so baisybė žiurkių, kurios daro 
didelių nuostolų, naikindamos 
tiek ūkininkų, tiek valdžios ja^ 
vus sandėliuose.

Užėję, pastaruoju laiku dideli 
šalčiai nemaža tų žiurkių išnai
kino, nes vietomis rasta jų tuk- 
stančai sušalusių.

S F. THOM AS, Mergelės sa
los, vasario 1. — Amerikos la
kūnas Lindbergh iš Venezuelos 
atskrido čia kaip 4:50 po .pie
tų.

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

Iš viso gražu ir mažumą šil
čiau; vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 13* ir 27° F.

šiandie saulė teka 7:03, lei
džiasi 5:05. Mfcnuo leidžiasi 
4:38 ryto.

Rygos vokiečių laik
raštis smarkiai puo

la Lietuva
Barasi, kam Lietuvos valdžia 

išdraski| Rcmnų geležinkelį 
—“svambiausią Liepojos uosto 
gyslą.”

RY<rA, Latvija, vas. 1. —Vie
tos vokiečių laikraštis Riga am 
Sontag įdėjo straipsnį antrašte 
“Lietuvių kdmštis Rytuose”, 
kuriame aštriai puolama Lietu
vos ekonominė politika su lat
viais.

Laikraštis sako, kad Lietu
vos valdžios įsakymu buvę iš
draskyti 25 kilometrai .Liepo- 
josr-Romnų geležinkelio, jun
giančio keturis kraštus: Latvi
ją, Lietuvą, Lenkiją ir Rusiją. 
Tasai geležinkelis esąs svar
biausia susisiekiuo gysla I^en- 
kijos žiemių rytų kraštams, ku
riuose gyveną daugiau kaip 
neliki milionai žmonių, tai esą 
tiek, kiek turi gyventojų Li
vija, Lietuva ir Estija bendrai 
paėmus. Tuo tarpu kai (Ženevo
je Voldemaras lingavęs galvą, 
pritardamas visoms rezoliuci
joms, Lietuvos valdžia namie 
draskius geležinkelio liniją, 
egzistavusią jau per 55 metus.

Karo stovis tarp Lenkijos ir 
Lietuvos tik oficialiai buvęs 
skelbiamas prieš Lenkiją, iš 
tikro gi jo smailagalis buVęs 
atkreiptas prieš Latviją.

Kalbėdamas apie tai, kokia 
ateitis laukia latvių Liepojos 
uosto, kuriam Romnų geležin
kelis esąs kone gyvybės klausi
mas, vokiečių laikraštis sako, 
kad tokia padėtis ilgiau tęstis 
negalinti: ekonominiai reikalai 
turį paimti viršų ant naciona
listinės politikos.

$399,000,000 J. V. ka
riuomenės reikalams
WASHIN(iTONAS, vasario 1. 

— Apropriacijų komisija refe
ravo atstovų butui bilių, ku
riuo armijos reikalams ateinan
tiems metams skiriama 399 mi- 
lionų 'dolerių.

LAIMĖJO $1, BET LIGONINĖ 
PAREIS $50.

CAMDEN, N. J., vasario 1. 
—James Parcival, 18 metų vai
kinas, susiderėjo iš $1, kad jis 
prarysiąs sidabri-iį pusdolerį. 
Derybas jis laimėjo, bet ligo
ninėje, į kurią, jis teko gaben
ti, jam pasakė, kad operacija 
pareisianti $50.

No. 27

J. V. žada uždaryt 
150 radio stočių

WASHINGTONAS, vas. L— 
Federalinė radio komisija žada 
uždaryti nemažiau kaip 150 ra
dio siunčiamųjų stočių, kadan
gi jos operuojančios ne visuo
menės interesais ir trukdančios 
kitoms, didesnėms radio sto
tims veikti.

Papa vėl protestuo
siąs prieš Meksiką
ROMA, Italija, vas. L —Pra- 

i nešimais iš Vatikano, papa Pi
jus XI rengiąs naują protesto 

Inetą dėl tariamų katalikų per- 
I sekiojimų Meksikoje.
|' Busianti taipjau išleista nau
ja enciklika, pašvęsta išimtinai 
Meksikos situacijai.

■ • ■
-1930 metais J. V. turė
sią daugiau ne 123 mi- 

lionus gyventoją

i VVASHINGTONAS, vas. 1. — 
■ Cenzaus biuro direktorius Dr. 
Hills apskaičiuoja, kad 1930 
metais Jungtinės Valstybės tu
rėsiančios jau daugiau kaip 123 
milionus gyventojų, būtent 
123,383,325. Tais metais bus 
daroma visuotinis gyventojų 
suskaitymas.

1920 metų suskaitymu Jung
tinėse Valstybėse buvo 105,- 
710,620 gA’ventojų.

Sovietai uždarą uostus; 
deda minas

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, vas. 1. Iš autoritetin
gų šaltinių praneša, kad sovie
tų Rusijos valdžia uždaranti 
svetimų kraštų navigacijai leo- 
dozijos pakraščius, ties Azovo 
ir Juodųjų jūrių susijungimu, 
ir leidžianti Į vandenį minas.

Turkai uždaro ameri
kiečių mokyklą

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, vas. 1. — Turkų švieti
mo ministerija įsakė uždaryti 
amerikiečių laikomą kolegiją 
Brusoje. Mokyklos vedėjai kal
tinami dėl vertimo turkų mer
gaičių’ iš musulmonų tikėjimo 
i krikščionių protestonų, tuo 
tarpu kai Turkų įstatymais už
ginta vesti tikybinę propagan
dą mokyklose.

Europa ignoruoja Fran
cijos radio programus
PARYŽIUS, vas. 1. — Fran

cija surado, kad ji nėra “ore” 
Europoje. Tarptautiniuose ra
dio programuose, kurie skelbia
mi įvairiuose kraštuose, Franci
jos radio stotys visai nemini
mos. Kai kas kaltina dėl to 
blogą “transmisiją”, kili betgi 
sako, kad Francijos radio pro
gramai nėra taip įdomus, kaip 
kitų kraštų.

Senatas priėmė J. V. 
prekybos laivyno bilių

WASHIN<’.TONAS, vasario 1. 
— Senatas 53 balsais prieš 31 
priėmė senatoriaus Jonės bilių, 
kuriuo einant valdžia turi su
kurti prekybos laivyną ir pa- 
;i jį operuoti.

HARRISBURG, 111., vas. 1. — 
Gaisre, kurs čia sunaikino gy
ventojo Hickso namus, žuvo ir 
’o penkerių emtų amžiaus sū
nūs.

Profesorius Biržiška 
lankosi Varšavoje

Atstovaująs Lietuvos spaudai ii 
taraujas dėl apsikeitimu 
spaudos žiniomis su Lenkais

VARŠAVA, Lenkija, vas. L 
[PAT]. Varšuvon atvyko 
Lietuves Universiteto profeso
rius Biržiška, kaip Lietuvos 
spaudos atstovas. Jis atlankė 
lA*nkų Telegrafo Agentūros di
rektorių Goreckį, su kuriuo kal
bėjosi lenkų ir lietuvių spaudos 
žinių apsikeitimo reikalu. Len
kų užsienio reikalų ministeris 
Zaleskis suteikė prof. Biržiškai 
interviu, skiriamą Lietuvos 
spaudai.

Vakare Varšavos Universite
to profesoriai iškėlė prof. Bir
žiškai pietus Europos viešbuty. 
Pietuose dalyvavo rektorius 
Szlagowskis, prof. Handelsinan, 
ministeris Stanievvicz ir gau
sus mokslo, spaudos ir draugi
nių sferų atstovų skaičius.

Gabena į Mukdeną 
40,000 šautuvų

PEKINAS, Kinai, vas. 1.
Į ’Činvantai) atplaukė čecho- 
slovakų garlaivis Praha, atga
benęs šiaurės Kinų diktatoriaus, 
maršalo čang Tsolino, kariuo
menei 40,000 šautuvų, (iinklai 
lucjau buvo perkrauti ir trans- 
ncituojami j Mukdeną, Man- 
džuriją.

Prieš keletą dienų kinų laik
raščiai buvo pranešę, kad Pra
ha, kurį Kinų nacionalistų ka- 
ro laivas bandęs suimti, paspru
kęs ir atvykęs į Tsingtao, liet ta 
žinia pasirodė neteisinga.

Trockis ištrėmime 
sovietų kliubo pir

mininkas
BERLINAS, vas. 1. Vo

kiečių žinių agentūros praneši
mu, Leonas Trockis, kurį so
vietų valdžia ištrėmė į Vierny, 
>alei Mongoliją, tapęs išrinktas 

vietos sovieto medvilnės augiu
oju klubo pii-mininku.

Coolidge priėmė naują 
Vokietijos ambasadorių

WASHINGTONAS, vas. L -r 
Prezidentas Coolidge šiandie 
priėmė naujo Vokietijos amba
sadoriaus Friedricho Vilhelmo 
”on Prittwitzo,. kredencialus.

40 Meksikos maištinin
kų nukauta

MEKSIKOS MIESTAS, vasa
rio 1. — Karo departamentas 
praneša, kad susikirtime su fe- 
leraline kariuomene ties Cer- 
voverde, Michoacano valstijoj, 
buvo nukauta keturios dešimtys 
banditiškų maištininkų.

ii ....................=i
“Naujienų” Kon-

testas Eina
Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.L. l|
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aujienu Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija: 
Dr. K. Kliauga, 
O nu Biežienė, 
Jonas Degutis.

Kontesto Pradžia Sausio 
16, 1928

Kontesto Numeratorius: 
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijų**: 
Marė Kemešienė.

| .m "
Kontesto Baiga Balandžio 

30, 1928 Antanas Rekštis Mikas Sturonas

Kaip pasidaro meilė?
Meilė tai toks produktas, kad 

jos visai nereikia daryti. Ji 
kaip baisiausia perkūnija su 
lytim griūva nelaimingam žmo
gui ant galvos ir padarius di
delę purvinų balų, palengvėle 
išdžiūsta.

Musų kontestantai
Kontestantas A. Rekštis, se

nas Bridgejiorto gyventojas, 
darbuotojas įvairiose lietuvių 
draugijose ir kliubuosc, geras 
“naujienietis”. P-as A. Rekštis 
yra gana darbštus žmogus. Jis 
kontestan stojo, anot jo, kad 

■užrašius visiems tiems “Naujie
nas”, kurie jų neskaito. Aš ne
patruksiu. sako Rekštis, kad aš 
bent penkiasdešimt plytų-pre- 
numeratų į “Naujienų” bokštų

Povilas Daubaras

Musų kontestantas P. 
baras, hydparkietis, yra senas 
darbuotojas. Daug yra veikęs 
keliolika metų atgal Ciceros 
įvairiose draugijose, nemažai 
padėjo spėkų ir energijos dirb
damas Lietuvių Laisvamanių 
Federacijoje. Jo dirbamas dar
bas ėjo naudai lietuvių kultū
rinio gyvenimo kėlimui. Drg. 
Daubaro dirbamas darbas vi-j 
suomet yra tikslus ir su širdin- ' 
ginusiais norais atliekamas. 
Gaila, kad musų gerbiamas 
kontestantas Daubaras pasta-j 
ruoju laiku yra biskį nutolęs, 
kaip ir didžiuma buvusių vei
kėjų, nuo visuomeninio lietuvių 
gyvenimo naudingųjų darbų 
kunijimo. Drg. Daubaro veiki
mas šiame “Naujienų” kontes
te yra džiuginančiu ženklu, kad 
jis vėl grįžta i lietuvių kultūri
nio gyvenimo sukurį.

Pali

Viktoras Preikšą
Chicagos scenos mylėtojai įnešiu. Jis supranta, kad “Nau- 

gerai pažįsta lošėją Preikšą. Jis į ienoms” reikia pasitarnauti, 
gabus yra scenoje, bet dabar Jeigu “Naujienos” tarnauja 
turėsime progos patirti kiek mums, tai mes turime tarnauti 
bus apsukrus “Naujienų” kon-1 joms — sako kontestantas Rek- 
teste. Musų kontestantas Vik- štiš, 
toras yra jaunas, apsukrus! 
žmogus. Jis visuomet pasirodo 
energingas, didvyriškas scenoj. 
Pasitikėtina, kad parodys ne
mažiau gabumo ir energijos 
šiame “Naujienų” konteste. 
Roselandas yra stambi lietuvių > 

j kolonija. Preikšą yra jos gy< 
Ivcntojas, jos budintojas sceno-j 
je. Roselando lietuviai privalė-j 
tų savo užuojautą parodyti 

Į energingam “Naujienų” kontes- 
1 tantui Tas musų kontestantui 
butų tinkamu atlyginimu už 
darbuotę lietuvių scenoje.

Musų kontestantas M. Sturo- 
nas, brightonparkietis, yra mu
zikantas. Jis paskutiniais tre
jais metais apie šimtų “sur
praiz” parių atgrojo. Sturonas 
sako, kad geriausia vieta esanti 
užrašyti “Naujienas” tai 
“surpraiz” parėj apie 12 valan
dų naktį, kada visi “surprai- 
zantai” yra pakilusiame upe. 
Jis tada užrašus “Naujienas” 
ne vien tiems, kurie moka 
skaityti, bet ir tiems, kurie raš
to visai nepažįsta. Pastaruoju 
laiku p. Sturonas užsidėjo įvai
rių daiktų sankrovėlę. Likęs 
biznierium, bėdavoja žmogus, 
kad jam bus mažiau progų lan
kyti “surpraiz” pares, mažiau 
busiu galimybių parėse “Nau
jienas” užrašyti. Pereitam© 
“Naujienų” konteste Sturonas 
gana sėkmingai darbavosi. Lin
kime, kad nepraleistų progų nė 
šiame konteste. Gero pasiseki
mo kontestantui Sturonui!

A-C SETAS 
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setų 

už $15.
Tikras A-C darbas, ne užvadas 

iš bėdos, padaroma iš jūsų bate
rijų typo seto, vartojant stiprius 
ARCTURUS A-C TUBUS.

Atsineškit šį skelbimų su sa
vim, jis vertas 50c. už tunų.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8238

AGIO VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

jo

-Atkinson

Juozas B. Aglinskas
Mažai yra lietuvių progresy

viame judėjime, kurie nepažin
tų šitą seną darbuotoją lietuvių 
kultūriniame lauke. Drg. Juo
zas nuo daugelio metų yra chi- 
cagiečiams pažįstamas kai|x> 
knygų platintojas. Jis pirma 
eidavo su knygomis per įvai
rius parengimus, per namus. 
Vėliau buvo užsidėjęs “Darbo 
žmonių Knygyną”, kuriame 
platino gerus, naudingas kny
gas lietuvių visuomenei. Jo gy
venimo geriausiu draugu vi
suomet buvo ir yra knyga ir 
laikraštis, pertat jis jų platin
ti, piršti kiekvienam dar nė da
bar nesustojo. Jis pats myli ge
ras knygas, perša jas ir ki
tiems. Mažai randasi lietuvių, 
kurie butų tiek daug knygų ir 
laikraščių išplatinę, kiek kad 
drg. Aglinskas. į šitą “Nau
jienų” kontesta drg. Aglins
kas stojo irgi tuo tikslu, kad 
tinkamai padirbėjus savo myli
mam dienraščiui, kuriam jis 
pats nuo senų laikų bendradar
biauja.

Paul
Musų kontestantas Povilas iki 

šiam laikui buvo gana mažai 
žinomas lietuvių visuomenei. 
Jis šiame konteste pasirodo dar 
pirmų sykį kultūrinio darbo 
dirvoje, bet pasitikėtina, kad 
sykį pradėjęs darbuosis ir to
liau. Kontestantas Atkošiunas 
yra biznierius, dalininkas stam
bios firmos Schumanns’, kurio
je gamina ir parduoda moteriš
kus rubus. Jis daugiausia tuo 
bizniu ir yra susidomėjęs, per
tat mažai turi liuoso laiko da
lyvauti kur nors kitame darbe. 
Tečiaus šiam “Naujienų” kon-‘ 
testui yra nusitaręs visų savo 
atliekamą laiką pašvęsti, id^nt 
padirbėjus “Naujienoms” ir sy-i 
kiu sau tinkamas dovanas už 
įdėtą darbą laimėjus.

Kazimieras Pocius

West Pullman kontesthntu 
a senas “Naujienų” darbuo

tojas K. Pocius. P-as Pocius 
yra geras muzikantas, turi pla
čių pažintį West Pullman, Ken- 
sington, Roseland ir Burnside. 
Jo veikimui dirva gana plati, 
jeigu rasis energijos tiksliai pa
sidarbuoti “Naujienų’ 
Pastaruoju laiku p-as 
atrodo kaip ir nupuolęs dvasio
je, palyginus jo -apsukrumų ke- 
liolikų metų atgaL ę^tąt, nors 
p. Pocius ir yra geiįs “Naujie
nų” patriotas, bet “Naujienos” 
daug nesitiki iš kontestanto Po
ciaus šiame konteste.

y r,

labui.
Pocius

You will be a better buyer 
when you buy better made 

furniture from us
Mes dirbam vėliausios mados Par- 

lor Setus ir pritaikom kožnam pa
gal norą. Nepraleiskit progos, bet 
ateikit į musų dirbtuve ir pamaty- 
kit tikrąjį sudirbimą. Pamatysite tą 
stifirų vidurini sudirbimą (inside 
construction). Jums bus aišku, delko 
musų išdirbystės setai geriau dėvisi 
ir ilgiau laiko.

Musų darbas atsako jūsų peržiū
rėjimo, mes įd(xlame į vidų setų dau
gel metų dėvėjimo, apart viršutinio 
materiolo. žymiai sumažintos kai
nos dėl surpries parties.

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parlor sets m'a d e to order

3327 Archer Avė.
Show Room 8806 Archer Avė.

Phone Lafayettė 8936

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

Per penkiasdešimtį metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jh 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soch 
ir palieka skilvį liuosų nuo viso 
kių gasų. Jis neutralizuoja gai 
žumo rūgimų viduriose ir prašu 
liną visokius rugštumus iš vidų 
rių labai lengvai. Be to dar, jh 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil 
lips”. Dvidešimtis penki ir pen 
kiasdešimtis centų buteliukas 
bile kokioje aptiekoje. “Milk oi 
Magnesia” yra U. S. Užregis 
truota Trade Mark per Th» 
Charlės II. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillips nuo 187£.

įsigyk

GERIAUSI
įsigyk

NAUJAUSI

IšVENKIT LIGŲ PER 
APSISAUGOJIMĄ

Visur — gatvekariuo.se, teatruose, 
gatvėse — jus esate apsupti žmonių 
kurie serga slogomis kurios yra už
krečiamos. Silpnas kūnas negali už- 

. silaikyti nuo užsikrėtimu, todėl var
toki! Trinerio Kartųjį Vynų, kaipo 
gerų apsisaugojimų. Jis išvalo žar
nas, sustiprina kraujų ir išvalo vi
sų kūno sistemų. Pas visus aptie- 
korius. Rašykit pas Jos. Triner Co., 
1388 So. Ashland Avė., Chicago, UI. 
ir reikalaukit DYKAI sampelio, įdė
kit 10c persiuntimo išlaidoms.DYKAI SAMPELINIS KUPONAS

Vardas ............................ .*....,................
Gatvė .......................................  «...

Atwater

AUDIO
ČIONAI

Lengvais Išmokėjimais!

MODEL37 tQQ 
uiithout tubea *00

ATEIK ŠIANDIE

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

Miestas ...................   A-l 3621—23 S. Halsted St.

‘..t;

LR šešiasdešimts metų Pain.-Expelleris palengvino dieglius 
ir skausmus milionams žmonių!

.. . Paprasti darbininkai, ūkininkai, dirbtuvių darbininkai, 
.... d—seni ir jauni vyrai ir moterys ir priauganti vaikai

rhbvmatism

SARPALIUS ir 
PAIN-EXPELLERIS

KAROLIS 
SARPALIUS 

Sunkaus 
svorio lietuvių 

ristikų 
čampionas

F.ASRICHTERe©,
BerrylSo.5”’Sts., Brooklyn.NY.

angliakasia _____ _
■visi surado malonų palengvinimų naudojant Pain-Expellerj. 
perskaitykit ką šis puikus linimentas Sarpaliui reiškia!

1 alaiko jo raumenis tinkamais atletų kovai ir prašalina 
sustingimų ir. skaudėjimų. Nėra nieko geresnio šitam reikalui.

Jei jaučiatės pailsusiais ir nusidėvėjusiais; jei skauda jums 
pečius, sąnarius ir raumenis, tai pamėginkite išsitrinti su 
Pam- Expelleriu ŠĮ VAKARĄ! Jus miegosite kaip negyvi 
ir rytmetyje atsikelsite su atnaujinta jėga ir smagumu.

Būtinai reikalaukite Pain-Expellerio su Inkaro vaisbažcnklim 
kuomet perkate šį Hnimcntų. Inkaras yra jūsų apsauga prieš 
netikrąjį produktą ir pamčgzdžiojimus.

Jūsų linimentas Pain-ExpeBey 1
J • .Glikus vaistas. JlS 1ištiktųjų yra PUlk^as .,er daugeli 

musų namuose zm°‘ asi .#
metų ir esu JI naudojęs l 
atsitikimais, ypatmg raUluemj 
Wan’ '""aria juos skauda. . 
sustirimų arba juo»

Galiu ydinga * iwui hm- 
1 Pain-ExpeUen kaipo l y . 
į aptikimuose
į SX8 

Ja raumenyse.

Del Keliavimo Lietum
Perskaityk šį pranešimą ir 

veik tuojaus
Kad galėjus keliauti Lietuvon, reikia iš anksto 

prisirengti. Reikia turėti užsienio pasą, Lietuvos 
ar Jungtinių Valstijų, tų šalių vizas, per kurias 
keliaujate; jeigu Lietuvos pilietis ir nori grįžti čion 
atgal, reikia gauti sugrįžimui leidimas. Pagaliaus 
reikia turėti laivakortę ir gelžkelio tikietą.

Gavimas aukščiau paminėtų dokumentų užima 
daug laiko Ir todėl prie tokios kelionės reikia pra
dėti rengtis iš anksto.

Delei gavimo kai kurių dokumentų dar reikia 
turėti pagelbiniai dokumentai, būtent: dėl Lietuvos 
paso reikalinga turėti gimimo metrikos iš to vals
čiaus, kuriame asmuo gimęs; dėl pakvitavimo įei- 
gos taksų (income tax), reikia turėti taksų mokė
jimo kvitas arba darbdavio liudijimą už paskuti
nius penkis metus, įskaitant įdirbtą laiką 1928 me
tų. Darbdavio liudijime turi būt parašyta kiek kat
rą metą asmuo yra uždirbęs. Del gavimo leidimo 
sugrįžti reikia žinoti ir paduoti savo vardą ir pa
vardę raidė į raidę, taip kaip rašėties įvažiuoda
mas, taipgi jvažiavimo dienų ir, jei galima, laivo 
vardą.

Parupinimas visų dokumentų • ir prirengimas 
asmenų j kelionę reikalauja gero patyrimo ir atsa
kančių tame reikale žinovų darbo. Taigi, jei mano
te keliauti Lietuvon šį metą, ir norite, kad jūsų ke
lionės reikalai butų tinkamai aprūpinti, tuojau 
kreipkitės į “Naujienas”. Musų asmeniškas patar
navimas yra taip pat geras, kaip ir per laiškus.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Bus Gegužio 29 d. iš New Yorko
•Rašyk arba atsilankyk! — “NAUJIENOS”

į

gatvekariuo.se


Ketvirtadienis, vas. 2, 1928 NAUJIENOS, Chicago, HL
------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

[korespondencijos
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doje surinkta 1,000 doleriu au
kų, o Jungi. Valstybėse net 
8,000 doleriu; tie pinigai buvo 
nusiųsti Lenkijos okupuotai) 
Lvovo miestan “išdalinti netur-

Indiana Harbor, Ind.
Sausio 15 d., Ywant>wo sve

tainėj įvyko L, P. D. Kliubo 
metinis susirinkimas. Susirin
kimas buvo gana skaitlingas, 
nes buvo sušauktas atvirutė
mis. Susirinkimą atidarė pirm. 
Pr. Kesilis, kuris trumpai pa
pasakojo apie pereitų metų 
kliubo darbuotę. Jis buvo vie
natinis iš valdybos, kuris iš
davė savo raportą. Tiesa, ke
lis žodžius pasakė ir buvęs ka- 
sierius J. Avelis. Kiti valdy
bos nariai nedavė jokio rapor
to, apart pridavimo bilų ’ už 
padarytas metų bėgyje išlai
das. Antra, nereikėjo šiame 
susirinkime prašyti, kad pri
dėtų algą sekretoriams.

Nauji ji kliubo valdyba yra 
sekama: pirmininkas Stasys 
Barzdys, pirm, pagelb. M. Pici
nis, nu t. rašt. A. Matulevič. 
fin. rašt. Pr. Barzdys, kasie- 
rius Jonas Karvelis, kasos glo
bėjai St. Yuodis ir Ant. En- 
dreikus, maršalkos Ad. Valys 
ir St. Laurinaitis, knygų re
vizoriai St. Bartkus ir Pr. Bu
dis. Keli yra nauji, bet kele
tas pasiliko ir senųjų. Užim
dama savo vieta nauia valdy
ba nedavė jokių pažadų, ar ji 
darbuosis dėl kliubo labo, ar 
vien dęj savo labo, kad gavus 
algų pakėlimą sekamiems me
tams. Tik pirm. St. Barzdys 
užimdamas savo vietą pasakė 
trumpą prakalbėlę, prisižadė
damas dirbti dėl kliubo labo, 
palaikyti kuogeriausią tvarką 
susirinkimuose ir kad prie jo 
susirinkimai nebusią tokie, ko
kie buvo pereitais metais. Iš 
pirmininko kalbos galima spė
ti, kad kliubo bus geresnė 
tvarka ir kad visi nariai bus 
lygus, ko galima tik pagei
dauti.

Pereitais metais pirmininkas 
užimtumas vietą pasakė visai 
kitokią kalbą ir jau lame pa
čiame susirinkime liko atim
ti balsai St. Bartkui ir Pr. 
Budžiui. įPinnininkuj taip 
griežtai elgianties susirinki
muose, nariai paliovė lankyti 
susirinkimus, o nelankant su
sirinkimų, pakovė lankyti ir 
parengimus. Taip kad jiemai 
mažiau negu kuriais kitais 
metais nuveikta dėl kliubo ge
rovės.

Bet galima tikėtis, kad šie
met bus kitaip negu pereitais 
metais. Pirmininkas, matyt, 
nori, kad visi nariai butų ly
gus ir kad visi lygiai darbuo
tųsi kliubo gerovei. Jau ir šia
me susirinkime padaryta gerą 
pradžią: liko nutarta sureng
ti šeiminišką vakarienę. Toje 
vakarienėje bus suteikti gar
bės žiedai net 7 nariams, ku
rie per 12 metų neėmė iš kliu
bo pašelpos. Kaip girdėti, tai 
bus graži pramoga-vakarienė. 
Ji bus šeštadieny, vasario 18 
d. Vakarienė bus dykai vi
siems kliubo nariams. Taipgi 
kliubietis galės atsivesti savo 
moterį, o nevedęs — mergi
nu *

Matyt, kad šiemet kliubas 
pradeda geriau, negu perei
tais metais ir jau nutarė pa
imti daržus dėl piknikų ir sa
lę dėl šokių. Bet tai tolimes
nis reikalas, o dabar tik lau- 
kim vakarienės. Ir reikia ti
kėtis, kad visi Indiana Harbor 
lietuviai tikrai bus toje vaka
rienėje vasario 18 d.

— Kliubietis.

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių kovos 

lauko.
Sudegė kasyklos trobesiai

EREEPORT, PA. — Sausio 
26 d., 1:30 vai. naktį už dvie
jų mylių nuo Free|)ort sudegė 
kasyklų trobesiai, padarydami 
už $6,000 nuostolių. Tie tro
besiai priklausė Dock Hollovv 
(’oal Co.. Minima kompanija 
dirbo su streiklaužiais, “open 
shop” 'pamatais, be unijos. 
Gaisro priežastis nežinoma.

— Pasaulio Vergas.

Lietuviai Kanadoje
\V1NDSOB, ONT. — Sausio 

8 d., sumaniau atsilankyti uk
rainiečių komunistų salėje. Nors 
kųmunistų idėjoms neprijau- 
čiu, bet mane viliojo pamaty
ti įdomią dramą iš šių dienų 
ukrainiečių gyvenimo Kanado
je. Tu rodamas omenyje, kad 
einu ne į komunistų mitingą, 
bet pamatyti dramą, pasiklau
syti muzikos, kuri ypatingai 
graži, nes susideda iš stygoj 
Orkestro-’ be to, įėjimas už 
liuosą a ūkavimą, pradedant nuo 
5 centų ir daugiau. Įėjęs į sa
lę radau ir dangau lietuvių; 
žinoma, mes visi \Vindsoro lie
tuviai ėjome ne komunizmą 
remti, bet pamatyti jų meną, 
išskyriant poną D., kuris skai
to komunistų “Laisvę.” Turiu 
pažymėti, kad daugelis lietu
vių moka lenkų arba rusų kal
bas, todėl neturint savo lietu
viškos draugijos, tenka lanky
tis visiems lietuviams ukrainie
čių salėje rengaimuose šokių 
vakaruose, dramose ir koncer
tuose, nes ukrainiečių kalba pa
naši į lenkų ir rusų, todėl len
gva suprasti. Ukrainiečių Wind- 
sore yra labai daug. Labai ge
ri žmonės; pavyzdingai gyve
na; turi dauguma savo namus. 
Lietuvių ir ukrainiečių intere
sai link lenkų beveik vienodi, 
todėl lietuviai greičiau randa 
galimu bendrauti su ukrainie
čiais, negu su lenkais. Rusų 
yra mažai. Kitos tautos, nors 
ir geri žmonės, lietuviams nė
ra bendros, nes Skirtinga kal
ba, todėl jų salčsna lietuviai ir 
negali lankytis.

Paaukavęs 10 centų ir radęs 
liuosą suolą, atsisėdęs dairausi, 
kur kiti lietuviai. Pamačiau, 
kad netoli manęs sėdi ponia 
Taurinskienė, jos dvi dukterys 
ir kiti lietuviai. Ukrainiečiai 
labai simpatingi ir malonus; 
mus lietuvius, kaip svečius, su 
malonumu priima. Sėdžiu ir 
laukiu vaidinimo pradžios. Sce
noje girdėti skubus bėgiojimas. 
Tik štai išeina storas, senas 
žmogus, pasisako savo “titu
lą” ir praneša, kad kol prasi
dės vaidinimas dabar bus pro
testo mitingas prieš lenkus. Su
sidomėjęs klausausi kame len
kų kaltė. Kalbėtojas pasakė, 
kad buvo iš darbininkų Kana-

tingiems.” Kartu su pinigais 
buvo nusiųstas ir vienas komu
nistas, atstovas nuo Kanados 
ir .Amerikos komunistų draugi
jos. Lenkai tą atstovą areš
tavo ir nuteisė sušaudyti, nes 
ištyrė, kad tie 12,000 dolerių 
buvo atsiųsti skleisti komunis
tų propagandą Lenkijoje. Grę- 
sė pavojus gyvybei atstovui ir 
gręsė pavojus, kad 12,(>00 do
lerių gali būti konfiskuoti Len
kijos naudai. Per didelį skan
dalą atstovo įgyvybę pasisekė

išgelbėti ir jis gyvas atvyks
ta į Kanadą, pinigai taip pat 
nebus konfiskuoti, bet teks uk
rainiečių labdaringoms draugi
joms. Su didžiu susijaudini
mu kalbėtojas šaukė visus tar
ti protesto žodį prieš lenkus, 
ką, žinoma, visa salė rankų pa
kėlimu ir padarė, lietuviams 
nebuvo prasmės kartu protes
tuoti, nors lenkai tikri lietu
vių priešai, nes ukrainiečių in
teresai nėra musų tautos inte
resai. Mes lietuviai protestuo
jame prieš lenkus, bet visai iš 
kitos pusės, būtent, už perse
kiojimą lietuvių Vilniuje.

Vėliaus kalbėjo lenkų komu
nistų atstovas, kuris smerkė 
lenkų imperializmą ir pasižadė
jo bendrai su ukrainiečiais ko
munistais įsteigti Varšuvos 
Sovietus. Pagal lietuvių prie
žodį: “Toks tokį pažino ir ant 
alaus pavadino.” Po mitingo 
buvo rinkliava neturtingiems 
Ukrainoje; surinkta 15 dolerių.

Vėliaus prasidėjo vaidinimas 
dramos. Jos turinys maž daug 
toks:

Vienas neturtingas ukrainie
tis ūkininkas, turįs mažą ūke
lį ties dvaru — Ukrainoje, par
davęs visą judomą turtą, iš
važiavo Kanadon; paliko pačią 
ir sūnų beveik badauti. Kana
doje pameta savo pačią ir sū
nų ir veda antrą žmoną; nau
joji žmona nežino, kad jis turi 
žmoną ir sūnų; su antra žmo
na sulaukia dukterį. Pats ne
dirba tik lošia kortomis, žmo
na uždirba pinigus, o jis pra
lošia. Netekęs pinigų užpuo
la žmogų ir atima 10 dolerių. 
Išgirdus skandalą, ateina poli
cija ir areštuoja jį ir jo loši
mo draugus, sumeta kalėjiman, 
Sužino jo žmona, kad jis ve
dęs, todėl jį pameta ir pame
tus dukterį išteka už kito vy
ro, kuriam nesako apie savo 
vedybas pirmiau. Jos dukterį 
randa ir priglaudžia senelis 
turtingas farmeris ukrainietis. 
Phtmoji žmona pardavė visą 
tui-tą Ukrainoje ir atvažiavo 
ieškoti savo vyro po Kanadą. 
Apsigyveno pas tą farmerį, ku
ris priglaudė jos vyro antros 
žmonos dukterį. Tas farmeris 
neturėdamas vaikų tai mergai
tei paveda farmą. Jaunas vy
ras atvykęs su motina iš Uk-

Skilvio Trubeliai, Gal
vos Skaudėjimas ir

Svaigulys

rainos, nežinodamas, kad jo tė
vo antros žmonos duktė, o jo 
sesuo, pamyli ją ir žada vesti. 
Bet prieš vestuves dar va
žiuoja į miestą užsidirbti pini
gų ir apsistoja nakvoti pas sa
vo tėvo antrą žmoną; pasidė
jęs daiktus išeina darban, o jo 
pamoto su savo antru vyru 
maloniai kalbasi, tik štai įei
na jos pirmas vyras ir visą 
paslaptį išduoda, tada šis ‘ant
rasis vyras ją pamęta su pa- 
nieką. Pirmasis vyras atrodo 
badu mištąs ir prašo dovanoti, 
liet ji už apgavimą atsisako 
jam dovanoti. Nelaiminga mo
teris ne iš savo kaltės likusi 
viena vėl bando apgavimu iš
tekėti. Sugrįžus iš darbo nau
jai apsigyvenusiam vyrui ji, 
nežinodama, kad tai jos sitnus 
ima jam pirštis, vėl ateina jos 
pirmas vyras, tada jame jau
nas vyras pamato savo tėvą, 
jis jam pasako, kad toji mote
ris yra jo antroji žmona ir 
dabar gyvena su antru vyru. 
Nustebęs jaunas vyras sugė
dina savo motiną, kad ji norė
jusi už jo tekėti, vėliaus pra
šo savo tėvą grįžti pas pirmą 
žmoną, ir žada pats prašyti 
motinos atleisti, bet jis atsisa
ko. Tada jaunas vyras grįžta 
į farmą, ir kelia vestuves, sve
čiai šoka, dainuoja, muzika 
griežia, jau laikas važiuoti su- 
tuotuvių vieton, štai įeina jo 
tėvas ir prašo sūnaus prašyti 
motinos jam atleisti, sunui 
prašant motina savo vyrui vi
są atleidžia, sūnūs nuveda tė
vą į kitą kambarį aprengti šva
riais drabužiais. štai įeina 
antroji žmona ir nuotakoje pa
žįsta savo dukterį, tada pasa
ko, kad ką tik nevedė brolis 
seserį; jaunieji su skausmu 
nutildo sąvo meilės jausmus 
ir pasisveikina, kaip brolis su 
seseria. Jaunas vyras susijau
dinęs šaukia: “Dieve, už ką aš 
taip kenčiu! Tik nepamylėjo 
mane mano motina ir štai tik 
leapsivedžiau su tikra savo 
seseria,” — jo sesuo tyliai ver
kia. Iš gretimo kambario išei
na tėvas visai girias, prieš jo 
akis stoja pirma žmona su sū
num ir antra žmona su dukte
ria, jis alkoholio apsvaigintas 
nejaučia to viso, tada jo ant
roji žmona atkeršydama už 
apgavystę su buteliu mirtinai 
užmuša jį; kiek palaukus įbė
ga sumišęs galvažudės antras 
vyras ir irgi už apgavystę mir
tinai nušauna ją., Tuomi ir 
baigiasi.

Drama originale. Suvaidino 
labai gerai.

Darbų VVinfdsore nėra. Visi 
lietuviai vaikščiojame nuo dir
btuvės prie dirbtuvės ir aima
nuojame, Ikad visur iškabinti 
užrašai: “No help wanied.” Aš 
tai nors lankau Technikos Mo
kyklą; po Naujų Metų einu 4 
dienas į savaitę; po 2 valan
das kas vakaras. Labai gai
la, kad kiti lietuviai nelanko 
mokyklos, nes mokslas palen
gvina, nugalėti sunkų gyveni
mą ; be mokslo šiandien žmo
gui tenka nešti sunkiausią gy
venimo naštą. Tad visi lietu- 
via nepraleiskite liuoso laiko 
dovanai, mokyktės. Mokyklo
je yra net žilių senelių, dau
giausiai žydų ir franeuzų; y- 
ra ir kitų tautų senelių, ku
rie mokosi anglų kalbą. Lietu
viai tiktai du mokomės, — aš 
ir p-as Walter Gross; jis turi 
darbą Chrysler dirbtuvėj.

—Suvalkietis.

Neleiskit Kūdikiui
KOSĖTI

Vera** Cohl Tableta.

NeafJleiHkite koeullo 
• —specialiai kūdikių. 
PniHiilitikit gerklAn 
niežėjimų su 8evo- 
rifu Cough Balsam. 
John Rtehlik. LiHle- 
fit-id, Tvxas. rafto: 
"Malonėkit prisiųsti 
dar keturis butelius 
Severa's Coug-'i Bal
sam. dei greito efek
to ir tikrų pasek
mių nieks negali jo 
viršyti." Haugios. 
malonios vartoti. 
Mėgiamos per -IK 
metus. Jūsų aptie- 
koj 25e. ir 00c. .

W. F. HKVKKA CO. 
C'eitar Kaplds, Iowa

Severas
cnUGH BALSAM

Saugiausias 
būdas siųsti 

pinigus namo

............ — -
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YlJŠKA & CO.

<604 So. Pas liną St., Chicago, TU.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už piRią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegrami

JŪSŲ KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METHOD DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini
mas Geros Sveikatos

Natūraliai perliniai balti dantys su dykai gold crown $18.75
Auksinės crown ....................... A.................................... 4.25
Baltos crowns ................................................................ 4.00
Auksiniai fillings ......................................-.................. 1.75
Sidabriniai fillings ........................................................ 1.00
Be skausmo ištraukimas .............................................. 1.00
Pabandyk musų savaitinių išmokėjimų planą. Nėr eik nieko 

įmokėti, šeši mėnesiai išmokėjimui Ik' nuošimčių. Nieko nepapras
to, tik teisingas ir geras biznio metodas.

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

THE NEW METHOD DENTISTS
Naujame name, 18 ir Halsted St.

1800 S. Halsted St.

Murina Co.,Dpc. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na Ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė °Eye Care** arba Eye 
Beauty" Dykai

Imkite 
HILUS 
Cascara 
Bromide 
Quinine

Šaltis dalykas rimtas. Greitai stab
dykite. HILL’S pribaigia jį į 24 valan
das, nes atlieka keturius reikalingus da
lykus sykio. Stabdo šaltį, sulaiko kari- 
tj, liuosuoja vidurius, suvikrina sistemą. 
Nerizikuokite. Pirkite HILL’S su pir
mu šalčio ženklu. • .

Jei jiuų skilvis nesveikas. Jus tuomet vi- 
ane M»rgate. Jei skilvys negali virškinti mais
to, jų» prarandat stiprumą ir "pep”, sulie- 
sėiat, pasidarot nervuotas ir jaučiatės nu
vargęs iŠ ryto taip ir eidamas gulti vakare.

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

Štai yra laiikas nuo Mr. Edward B. Hali, 
579 Kiefer Avė., Columbue, Ohio. *‘A6 tu
rėjau tokį dideli skilvio trube'j, kad aš ne
galėdavau valgyti I Bet | mažiau ku.:p mė
nesi laiko po pradėjimo vartoti Tanlac, ma
no apetitas pasitaisė ir manp skilvys veikia 
geriausiai. Dabar aš niekuomet nebeturiu 
svaigulio arba skilvio nevirškinimų.”

Kodėl nedaleisti Tantac padaryti tų pat|, 
ką jis yra padaręs dėl tūkstančių kenčian
čių! Yra tiesiog malonu žiūrėti kaip jos 
greitai pašalina vidurių užkietėj’mą — ga- 
«ue. skausmus skilvio ir žarnų. Kaip sustip
riną apetitą, vikrumą ir gerą miegą.

Tanlac yra grynos daržovės — padarytos 
iš Šaknų, žievių ir ž:edų — gamtinių gyduo
lių dėl sergančių. Kainuoja mažiau negu 2 
centai sykiui. Nusipirkit buteli nuo savo 
vaistininko šiandie. Pinigai jums bus grą
žinami, jei nepagelbės.

Tanlac
ai miujon Bonus vseo

Dasižinokit Kaip Galit 
Išgydyt Savo 

RUPTURį 
DYKAI

žmonės turinti rupturty yra nuste
binti stebėtinomis pasekmėmis iš pa
prasto namų gydymo runturų, kuris 
yra prisiunčiamas dykai kas tik rei
kalauja. šis puikus išradimas yra 
viena didžiausių palaimų kokia kada 
nors buvo pasiūlyta žmonėms turin
tiems rupturas, ir yra pripažinta 
kaipo labiausiai pasekmingas savęs 
išgydymas koks kada nors buvo pa
siūlytas. Jos suteikia greitą pagel- 
bą ir daugiau nereikia dėvėti jokių 
diržų.

Tūkstančiai kurie pirmiau kentėjo 
skausmus nuo plieninių diržų, dabar 
džiaugiasi liuosybe ir yra liuosi nuo 
pavojų ir nemdlonumų rupturos. To
kių gyduolių iųs negalite rasti nie
kur kitur ir daugelis žmonių turin
čių ruptura yra nustebinti nuo to 
lengvumo su kurio pagelba jų ruptu
ros yra išgydytos.

Dykai gydymo bandymas šių Rau
menų Stiprinančių gyduolių yra pri
siunčiami tiems kurie reikaJauja. Tai 
yra originalis ir be skausmo meto
das. Nėra operacijos, nėra pavojaus, 
nėra riziko, nereikia išlikti iš darbo 
arba lošimo. Nesiųskite pinigų, tik
tai rašykite Capt. W. A. Collings, 
Ine., 517 M. Coli ings Bldg^ W«ater- 
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.

Tai yra 
telegrafuokit juos

NESIŲSKITE pinigų laiškais. 
Laiškai neina greičiau negu 
traukiniai juos veža. Jūsų mo
teris, vaikai arba motina na
mie gal reikalauja pinigų tuo
jau. Kuomet gausite užmokąs- 
tj išmokėjimų dienoj, eikit 
tuojau įz arčiausią Westem 
Union Telegraph ofisą ir te
legrafuok it pinigus namo.

I valandą laiko kaip jus už
mokėsite pinigus Western 
Union Telegraph ofise, tie 
pinigai bus išmokėti jūsų šei
mynai.

Western Union Telegraph 
ofisas randasi netoli jūsų. Mu
sų klerkai yro specialiai iš
mokinti, kad suteikus jums 
greitą, mandagų patarnavimą. 
Su pagelba musų Cable Money 
Order Service jus taipgi ga
lite siųsti pinigus namo, ne
žiūrint kur jie butų. Pinigai 
išmokami anos šalies, arba 
Jungtinių Valstijų pinigais.

THE 
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksine proga lietuviams vyrams ir moterims 

gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kurį Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia į šitą koiltesto darbą 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų’’ la
bui ir sau už įdėtą darbą kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, ra- 
diolais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis j Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais.

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

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

• • I

BLANKA

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

'įonik
For Cuts and Wounds i

A paisau goki t užsikrėtimo!
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

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

Noriu Įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame "Naujienų** kon
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane i kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas Šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavardė ............ •....................... *......... . ...... ...........

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

Miestas ....................     Valstija .......... ....... ....................
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NAUJir-NOS
The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone Kooaevelt 850$

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — pastų:

Metams ...............  $8.00
Pusei metų --------  4.0C'
Trims mėnesiams ------ 2.50
Dviem mėnesiam .................- 1-50
Vienam mėnesiui -............ — .76

Chicagoje per iSnešiotojuai
Viena kopija .........-..............  8c
Savaitei --------- ------------------  18c
Mėnesiui —....---- — 75c

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, laidžia Naujienų Ben 
drovi. 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosevelt 8500

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje. 
paštui

Metams -.............r......... .............. $7.00
Pusei metų ------  3.50
Trims mėnesiams ------------- 1-75
Dviem mėnesiams ------------ 1*25
Vienam mėnesiui -............— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpigintąjį

Metams ................................— $8.00
Pusei metų ............... 4.00
Trims mėnesiams --------------- 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Vilniaus Klausimas
(Ekonomikos šviesoje.)

kių Lietuvos su Vokietija ir 
Rusija ir toki Lietuvoje viduji
nė tvarka, kad Vilniečiai jaus
tųsi krašto šeimininkais, o ne 
pavergtais gyventojais.

Be to, yra dar viena svarbi 
aplinkybe, dėl kurios dabartinė 
Vilniaus padėtis yra pavojinga 
Lietuvos gyvavimui ir sudaro 
didelį pavojų Lenkijai ir net 
Latvijai.

Lenkija monopolizavo Rusi- 
ios-Vokietijos susisiekimų saus- 
keliais, o kiekvienas monopolis 
yra nepakenčiamas tiems, prieš 
ką jis yra nukreiptas. Net jei 
Lenkijos muitines, gelžkeliai ir 
pirkliai — tai’pininkai geriau
sia aptarnautų Vokietijos-Ru- 
sijos susisiekimo reikalus, tai 
visgi vokiečiai ir rusai liktų to 
įsitikinimo, kad lenkai juos 
naudoja, ir kad butų geriau 
panaikinus šitų monopolį, nu
statant betarpius sienas tarp 
Vokietijos ir Rusijos, arba su-

(Žemiau dedame inž. V. Biel
skio įdomų straipsnį, tilpusį 
“Socialdemokrato” No. 2.)

Prieš karų Lenkijoje buvo 
žymi pramonė ir gerai išsivys
čiusi prekyba, o dabar, prijun
gus pramoninga Slonska, Len
kija virto pramonės kraštu ir 
turi ieškoti sau rinkų. Natūra
lia savo rinka ji skaito plačių
jų Rusiją, kur ir prieš karą ji
nai siųsdavo savo prekes. J tų 
rinka turi pretenzijų ir Vokie
tijos pramoninkai, o kadangi 
Vokietijos pramoninkai ir pir
kliai turi geresnes organizaci- 

' jas, tai Lenkijos kapitalistai 
visais budais stengiasi sudaryti 
vokiečių kapitalistams kliūtis 
jų susisiekimui su Busi ja. Tuo 
tikslu Lenkijos valdžia, atsi
žvelgdama į savo pramonės ir 
prekybos reikalus, Rygos su
tartimi sudarė tarp Rusijos ir 
Lietuvos koridorių, kad tuo 
budu turėti savo rankose išim
tiną viso susisiekimo gelžkeliais 
tarp Rusijos ir Vokietijos kont-

mą visu rimtumu. •
Kai kas musų pretenzijas 

prje Vilnijos pamatuoja tuo, 
kad jinai kadaise buvusi Lietu
vos valstybės dalimi, o Vilnius 
net sostinė; bet ir Naugardu
kas, Kijevas, o ypač Luckas 
kadaise buvo svarbiais Lietu
vos centrais, o vienok niekas 
rimtai nestato reikalavimų juos 
atiduoti Lietuvai. Negalime sa
vo pretenzijų prie Vilniaus 
remti kalbos pamatais: Vilniu
je prieš karų buvo lietuviškai 
kalbančių ne daugiau, kaip 
4—5%, o dabar jų dar mažiau. 
Tuo galima butų pamatuoti, 
tiktai ręjkalaujant Trakų ir 
Švenčionių apskričių atidavimo.

Daugiausia mums reikalingas 
Vilnius dėl ekonominių su juo 
ryšių.

Prieš karų Vilnius įgijo, ne
žiūrint į Rusijos centralinės 
valdžios varžymą, didelės svar
bos prekyboje tarp Rusijos ir 
Vokietijos. Vilniuje koncentra-

randant sau kitus kelius, jei 
negalima suardyti užtvarą. 
Esant susisiekimo keliui per 
Vilnių—Kauną Lietuvos ribose 
ir nesant tarp Rusijos ir Lie
tuvos lenkų koridoriaus, atpul- 
tų tranzito monopolis, o^su juo 
ir monopolio iššauktas nepasi
tenkinimo jausmas: vokiečiai ir 
rusai galėtų pasirinkti kelią per 
Lenkiją arba Lietuvą, kur 
jiems patogiau.

Lenkijos pramoninkai ir pir
kliai, turėdami sau didelę iš 
tranzito monopolio naudą, ži
noma, dės visas pastangas, kad 
šitas monopolis liktų ir toliau, 
jei net tas butų pavojinga Len
kijos egzistavimui. O tas pavo
jus yra labai didelis, nes Rusi
ją ir Vokietija dės visas pa
stangas šitai užtvarai pralaužti, 
kad ir karo budu.

Patogioms sąlygoms atsira
dus, Rusijos ir Vokietijos im
perialistai suras priekabą, kad 
iškėlus karą prieš Lenkiją; jei

l Paeit ic and Atlantic i'hotol

Steve Lacey, aviatorius ir in
struktorius Hickley, Ilk, avia
cijos mokykloj, prieš kurį tapo 
išduotas varantas už pavogimą 
aeroplano iš išvežimą to vogto 
aeroplano į kitą valstiją. Tai 
yra dar pirmas tokis kaltini
mas. Jis dabar yra New Yorke 
iš kur rengiasi skristi į pietinę 
Ameriką.

Pastabos
Kaip komunistai žmonėms 

meluoja, tai aišku iš to, kad 
štai neperseniai viename [Ili
nojaus miestely (Rockford) 
“Vilnies” “arteleristas” (kokis

A. Kupreišis

MOLIO MOTIEJA

rolę. Bet tas koridorius iš Dis- 
nos ir Vileikos apskričių nesu
daro užtektinai pastovios ir 
stiprios užtvaros, nes tų apskri
čių gyventojai, gudai pravosla
vai, ekonomiškai ir kultūriškai 
yra linkę prie Minsko, ir todėl 
Lenkijos Icaj.i talistams !><■ jyiilo 
svarbu šitą užtvarą sustiprinti, 
prijungti prie Lenkijos Vilnijos; 
kraštą.

Tas Vilnijos užgrobimas, ’ 
įvykdytas dėl grynai ekonomi
nių imperialistinių motyvų, su
rado didelio pritarimo ir Lenki
jos inteligentų patriotų tarpe, 
nes Vilnija, o ypač jos centras 
Vilnius, lenkų kultūros įtakoje 
ir įlenki jos atgimime suvaidino 
didžiausią rolę. Su Vilnija su
rišti didžiausieji Lenkijos rašy
tojai ir patriotai veikėjai, pra
dedant nuo Kosciuškos, Jasins
kio, Mickevičiaus, Slovackio ir 
Leleveliu ir baigiant Pilsuds
kiu, Voiciechovskiu ir visa ei
le ne tiek žymių, kiek veiklių ir 
įtakingų Lenkijos veikėjų. Prie 
to Vilniaus gyventojai savo 
daugumoje kalba lenkiškai.

Užėmus Vilniją, inteligentai 
patriotai, ypač demokratinio 
nusistatymo, kėlė klausimą dėl 
sudarymo iš Vilnijos autonomi
nio krašto, bet kapitalistiniai 
sluoksniai, kurių politiniais 
reiškėjais yra endekai (naro- 
dowa demokraeja), griežtai 
tam pasipriešino, ir Vilnija ta
po įterpta į Lenkiją, kaipo pa
prasta jos dalis.

Dabar, Gudijai keliant pre
tenzijų prie Vilnijos, Lenkija 
gali surasti kompromisą, ati
duodama Gudijai Vileikos ir 
Disnos apskritis, kurių gyven
tojai, kaip jau minėjau, yra 
linkę prie Minsko, o turėdama 
Vilniją, visgi liktų susisiekimo 
tarp Rusijos ir Vokietijos mo
nopolistu.

Kaip matome, Vilnijos užė
mimas yra įvykdytas ne dėl Že
ligovskio arba Pilsudskio sau
valės ir fantazijos, bet dėl labai 
svarbių ekonominių ir kultūri
nių priežasčių. Be to, karo 
specialistai tvirtina, kad Lenki
jai yra būtinas reikalas turėti 
savo rankose Vilniaus kraštą.

Einant prie Vilniaus klausi
mo išrišimo, reikia visą tą tu
rėti omenyje ir statyti klausi-

vosi visa eile prekybinių firmų norėtų, kad juos nekaltintų ka- tai Gasiunas) kalbėdamas (apie 
ir organizacijų, vedančių pre-jro iššaukimu, jie gali paštam- tai jau buvo “Naujienose“ ra- 
kybą su Klaipėda, Karaliau- ti Lietuvą prie karo paskelbi- syta) išgyrė bolševikų valdžią 
činm ir Berlynu. Per didelį nio, o paskui jau užstoti už sil- ir savo krūmeli, ir kad jų (ko- 
šiaurės Vakarų Krašto pramo- pnesnj. Sumušę Lenkiją, jie pa- munistų) laikraščiai eina “stip- 
ninkų ir pirklių suvažiavimą naikintų tarp savęs užtvarą, ryn”, o kitų “silpnyn“.

1913 m. i buvo nutarta suda- jei net priseitų nuskriausti tą Bet štai “Vilnies” num. 280- 
ryti Vilniuje* viso to kramto1 silpnu, kurj begindami. įsikišo tas, pats Gasiunas komunistų 
[su 10 mil. gyventojų I visų į karą. laikraščiui šaukia pagelbos ir,

pramonės ir prekybos šakų! Kaip matome, dabartinė Vii- sako, kad “Daily Workeris” pa- 
centrus ir reikalauti iš valdžios niaus krašto padėtis yra nėščia vojuj’.. Ir kad jo palaikymui
įsteigti Vilniuje muitinę ir ki
tas valstybines įstaigas, suriš-. 
as su užsienio prekyba. Tas 
r buvo pradėta vykdyti, bet 

pilnam įvykdymui sukliudė ka- 
as.

Apie Vilniaus prieškarinį, 
ekonominį gyvenimą galima' 
spręsti kad ir iš to, kad per 401 
metų Vilniaus gyventojų skai
čius padidėjo trigubai [1870 m. 
ių buvo 64,000, o 1910 m. jau 
201,000].

Esant tokiam prekybos cent-i 
rui Lietuvoje, visas Lietuvos 
ekonominis gyvenimas įgytų 
gyvumo ir intensivingumo, o su 
tuo sustiprėtų ir politinė padė
tis.

Del minėtų ekonominių su
metimų Vilnius yra būtinai 
reikalingas Lietuvai, o jei pri-| 
dursime dar musų Istorines ir 
etnografines pretenzijas, tai 
bus suprantama, kodėl visos 
Lietuvos partijos reikalauja 
Vilniaus prie Lietuvos prijun
gimo.

Ekonomiški interesai spiria 
ir Vilniečius dėtis prie Lietu
vos. Vilnius Lenkijos ribose 
nustojo savo svarbos, kaipo pre-

karu ir gali atnešti rytų Euro
pos gyventojams ' didžiausias 
nelaimes. Ta padėtis turi būti 
pašalinta, o prie pašalinimo tu
ri prisidėti visa demokratija, 
ne tiktai Lietuvos ir Lenkijos, 
bet ir Rusijos, Vokietijos, Lat
vijos ir kitų kraštų.

Kaip gi išeiti iš to keblaus 
padėjimo?

Prie Vilniaus turi pretenzijų, 
ir tai rimtų, Lietuva,. Lenkija 
ir Gudija; bet neturime užmirš
ti, kad Vilniaus krašto gyven
tojai dar daugiau užinteresuoti 
savo likimu, ir todėl negalima 
to krašto likimą rišti, neatsi
klausus pačių Vilniaus krašto 
gyventojų, su kuo jie norėtų 
dėtis. Tam atsiklausimui turi 
būti sudarytos tokios sąlygos, 
kad vilniečių valia butų laisvai, 
be spaudinio, išreikšta.

Visi, kas nori pašalinti karo 
priežastis, ir kas gerbia tautų 
teises, turi kovoti už vilniečių 
apsisprendimo teises. Lenkijos 
ir Lietuvos demokratija, b pir
moje vietoje socialistai, turi 
griežtai kovoti prieš nusistaty
mą savo nacionalistų, kurie 

i Lenkijoje šaukia: “Ziemi Vi-
kybos mazgas tarp Vokietijos 
ir Rusijos, nes lenkų pramonin
kai kliudo šitai prekybai išsi
vystyti, o jei kokia dar Vokie-' 
tijos Rusijos prekyba liko, tai 
jinai nukreipta per kitus cent
rus, Vilnius liko Lenkijos eko
nominio gyvenimo užkampyje: 
ir dėl to skursta. Apie jo skur
dą gali liudyti kad ir jo gyven
toją skaičiaus sumažėjimas: iš 
201,000, kurie buvo 1910 m., o 
prieš karą net 210,000, dabar 
beliko tiktai 129,000. Lietuvos 
ribose jis galėtų vėl įgyti savo 
prieškalinės reikšmės, bet tam 
būtinos sąlygos: panaikinimas 
tarp Lietuvos ir Rusijos kori
doriaus, sudarymas gerų sauty-

lenskiej pigdy .nie oddamy”, o 
Lietuvoje: “Vilnių atimsime, o 
be Vilniaus nenurimsime”, ne
atsižvelgdami j pačių Vilniečių 
norą, į platų ekonominį gyve
nimą ir į brutalūs prievartos 
įgyvendinimo pasėkas.

Laisvo Vilnijos gyventojų at- 
siklausimo rezultatai turėtų at
aušinti tą įsikarščiavimą, kurs 
dabar viešpatauja tose valsty
bėse, kurios yra užinteresuotos 
Vilnijos likimu, o pradėjus šal
čiau galvoti, galima butų su
rasti budus politiniams ir eko
nominiams santykiams sutvar
kyti ir taikiu budu, susitarimo 
keliu juos įgyvendinti.

V. Bielskis.

greitai reikia aukų..
Tad, kada šitas žmogelis me

lavo: ar tada, kai sakė kad 
komunistų laikraščiai “eina 
stipryn”, ar tada, kai šaukė 
“Daily Workeriui” auką?

Tai šitaip tie melagių dėdės 
laiko žmones už neišmanėlius, 
kad apie tą patį dalyką gali 
jiems ir vienaip ir kitaip kal
bėt, 

n: * *
Faktai ant faktų paliudija, 

kad komunistų laikraščiai tik 
ubagavimais — išmaldomis pa
silaiko. šiaip gi mažai kas juos 
prenumeruoja ir skaito.

Patrini jau, kad komunistai 
dabar Chicago  j po biznierius 
ubagauja savo lapo palaikymui. 
Ir sako, kas duos almužną, tas 
bus “progresyviškas” biznie
rius. . Aną melą “svolačių” au
torius (Pruseika) savo drau
gus mokino “Laisvėj” kaip 
ubagaunant elgtis (kad turėt 
pasekmes), o tai: kuris biznie
rius neduos penkines, tai tam 
parodyt liežiuvį.. Taigi dabar 
čikagiškiems komunistams sa
vo “draugo” patarimu vertėtų 
pasinaudot. — Kalvis.

Tautiški Miškai
Pereitais metais Suv. Valsti

jų tautiškų miškų žemė padi
dėjo 41,214 akrų sulig vėliau
sio suskaitymo, kurį užbaigė 
Suv. Valstijų žemdirbystės De
partamento Miškų Tartnystė.

Iš viso, birželio 30 d. 1927 
m., tautiški miškai įėmė net 
158,800,424 akrus. Didžiausias 
padidėjimas buvo Pennsylvani- 
jos valstijoj, kur 65,274 akrai 
pavesti tautiškiems miškams, 
Washingtono valstijai pavesta 
63,084 akrai, Wyoming valsti
jai 42,914 akrai, Georgia vals
tijai 34,967, New Mexico vals- 
stijai 27,084 akrai ir kitoms 
valstijoms mažiau. [ELISJ.

Žmonės, kurie matė išgany
mą komunizme, vyko į Rusi
ją ieškoti geresnio gyvenimo 
komunose ir koperatyvose. 'ra
čiau nuvykę ten, jie greit pa
tyrė ant savo kailio, kad bol
ševikiškame rojuj gyvenimas 
yra neįmanomai sunkus. Ku
rie turėjo amerikonišką pas- 
portą ir kiek pinigų, tie tuoj 
spruko atgal į Ameriką, liet 
ne mažai buvo ir tokių, kd- 
rie jokių popierų dėl sugrįži
mo neišsiėmė ir lodei noroms 
nenoroms turėjo pasilikti bol- 
ševikijoj. Sakoma, kad skęs
tantis ir už šiaudo kabinasi. 
Ir tie elementai, kai pakliu
vę j desperatišką padėtį, irgi 
prądcjo stvertis visokių prie
monių, kad kaip nors savo kai
li išgelbėti. Jie kviečia savo 
draugus ir pažįstamus, kad 
tieji važiuotų iš Amerikos į 
Rusiją skursti. Rašo jie ne
būtų dalykų apie Rusijos 
“gerovę”, kurią jie tiek tema
to, kaip savo ausis. Kuomet 
žinantieji Rusijos darbininkų 
gyvenimą komunose ir kope- 
ratyvuose bando perspėti ame
rikiečius, kad tie nevažiuotų, 
lai tie elementai kartu su ko
munistiškais raudonais biznie
riais pradeda juos visokiais 
budais kolioti.

Paimkime, pavyzdžiui, lie
tuviu plytų koperatyvą Niko- 
laevo mieste. To koperatyvo 
nariai, nebegalėdami į šią ša
lį grįžti, pavirto tikrais Mo
lio Motiejais. Patys įpuolę į 
duobę, dabar jie deda pastan
gų, kad ir kilus įklampyti.

Sausio (i d. “Vilnyj” tilpo 
laiškas iš Rusijos. Laišką pa
raše Lietuvių Koperatyvas 
kažkokiam A. M. Šatui, štai 
kas ten rašoma:

“Tikim, kad jus jau be svy
ravimų esate pasiryžę atva
žiuoti pas mus į S. S. R. S., 
bet gal dar kokių neaiškumų 
rasis, ypatingai dabar, kuo
met keli elementai, sugryžo į 
Ameriką ir už savo klaidas 
lieja keršto tulžį ant S. S. R. 
JS. ii-' komunų txv kooperatyvų 
remdamiesi ‘faktais’ ir t.t.”

Tie ponai, vadinasi, pataria 
nesvyruoti ir neprotauti, bet 
taip jau aklai ir žioplai va
žiuoti, kaip kad jie važiavo. 
O jei kas perspėja to neda
ryti, tai tas yra aršiausias ko
munų ir S. S. R. S. griovikas.

Aš sakiau ir sakysiu, kad 
tie, kurie Amerikoj negali nu
rimti, ardo organizacijas, ser
ga bolševizmo liga, — tegul 
važiuoja į Rusiją. Tai bus 
jiems geriausias vaistas. Kuo
met jie ant savo kailio patirs 
bolševikiško rojaus saldybes, 
tai lasyk apie aziatišką komu
nizmą jie ir girdėti nebeno
rės. Bet ir tiems karštagal
viams aš patariu štai ką pa
daryti: išvažiuojant apsirūpin
ti dokumentais, kad po me
tų laiko butų galima sugrįž
ti į Ameriką. Kurie yra ve
dę, tai tegul savo žmonas pa
lieka Amerikoj. Jei joms čia 
pas greką teks “dišias” plau
ti, tai ir tarne atvėjyj jos bus 
laimingesnės, negu bolševikiš
kame rojuj. Kurie taip apsi
rūpins ir nuvažiuos j Rusiją, 
tie žinos, kas reikia daryli.

Dar vienas patarimas: ne- 
sivežkite su savim visų pini
gų. Geriau juos palikite ku
riam nors banke. Mat, daly
kas toks, kad iš proletarinės 
valstybės negalima ir savo pi
nigus išvežti. Leidžia išvežti 
tik $150. Kas bando “iššmu- 
geliuoti” daugiau, tai tas ne 
tik pinigų netenka, bet dar 
magaryčioms trims metams 
tampa j kalėjimą pasodintas. 
Gi Rusijoj apsigyvenus parsi
traukti pinigus iš Amerikos 
banko nėra jokio sunkumo.

Prie progos bandykite išsi
derėti iš Centro Biuro naeal- 
ninkų, kurie randasi New Yor
ke, kad jums butų leista vyk
ti į Rusiją neįdėjus $500 j jų 
“banką”, Pinigus įnešti į ko- 
peralyvą visuomet suspėsite.

Centro Biuro “bankas” nie
kam jokių nuošimčių nemoka. 
Daugiau to, jis neleidžia į Ru
siją važiuoti todėl, kol žmo
gus nepalieka jų banke 500 
ar daugiau dolerių. Tais ko- 
mttnarų (ir koperatninkų sur 
dėtais pinigais Biuraė daro 
sau puikų gešeftą.

Aš manau, kad tuose pata
rimuose nieko blogo nėra. 
Kiekvienas žmogus privalo bū
ti atsargus. Antra vertus, ko
kią naudą Rusija turi iš tų, 
kurie važiuoja sudėję į kope
ratyvą po $500? Absoliutiš
kai jokios. Rusijos atstatymui 
yra reikalingi bilionai dolerių, 
žmonės, kurie veža savo pini
gus į Rusiją, norėdami ten 
koperatyvus steigti, tik patys 
save skriaudžia. Pinigus jie 
sumeta kaip į 'vandenį, o pa
tys pasilieka ubagais. Naudą 
turi tik tie komun!f,tiški šar
latanai, kurie užsiima siunti
mu amerikiečių į Rusiją. Cen
tro Biuras yra raudonojo biz
nio agentūra. Vykstantiems į 
Rusiją jis parduoda laivakor
tes ir gauna iš laivų kompa
nijos komisą. Komunoms jis 
supirkinėja įvairias mašinas, 
už agentavimą ‘ irgi imdamas 
komisą. Maža to, jis tankiai 
perka prasčiausias mašinas, o 
komunoms priduoda sąskaitas 
už geriausias mašinas. Sudėti 
komunarų pinigai Centro “ban
ke” kaltais išguli pusėtinai 
ilgą laiką. Per Centro rankas 
perėjo mažiausia Vienas mli- 
lionas dolerių. Kiek Centro 
viršininkai turėjo iš to pelno 
pavidale nuošimčių, — to nie
kas nežino. Bet nėra abejoji
mo, kad tas pelnas buvo pu
sėtinai didelis.

Minėtame laiške toliau ra
šoma:

Kad visą darbą atlikti sėk
mingai, tai dar turi atvažiuoti 
25 nariai iš Amerikos, o jei ne, 
tai turėsime priimti vietinius. 
Keli jau pasisiūlė įnešti reika
laujamą pinigų sumą ir tapti 
kooperatyvo nariais, bet mes ti
kimom ir na£r<>idau.iatne. kad at
važiuotų reikalingas skaičius iš 
Amerikos.”

O je tu mano! Begkite jus 
amerikiečiai kuogreičiausia, o 
jei ne, tai jie privarys pilną 
molio duobę vietinių rusų, o 
jus amerikiečiai prarasite auk
sinę progą Rusijoj molį minky
ti. Juk tai bus baisus dalykas, 
ar ne? Minkyti bolševikiškos 
žemės molį bolševikiškos vieros 
žmonėms, matomai, yra didelis 
daiktas.

(Bus daugiau)

ATĖJO Liaudies Balsas 
Naujų 1928 m. No. 1. Kai
na tik 5c. Galima gauti 
“Naujienose”.
------- --------------------- -,—,—,-------------

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.

v
Šalčiai, kurie 

išsivysto į 
pneumonią

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Crco
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sutaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kpipo vieną is geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paloną- 
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irrltaciją ir uždėgimą. 
Kūlei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi suslabdb 
gemalų augimą.

Cręoųiulsion 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 jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jj taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jnsų aptiekorių/ Crcomulsion Com- 
pauy, Atlanta, (ja, (upg)

(Pacific and Atlantic Photo]

Amerikos kviečių karalius C. 
Edson Smith iš Cornvallis, 
Mont., laimėjęs už savo kvie
čius pirmą prizą internacijona- 
linėj grudų ir šieno parodoj.

šis žmogus serga slogomis. Praša
link slogas ir apsisaugok nuo influ- 
enos arba pneumonijos.

Bulgariška Žolių Kraujo Arbata 
yra geros šeimynai gyduolės. Ger
kit ją karštą eidami gulti prašalini- 
mui slogų. Parduodamos vaistinė
se arba prisiunčiamos paštu 75c. ir 
$1.25. Adresuokit H. H. Von Schlick, 
100 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

UŽTIKRINA SAUGUMį 
“BAYER ASPIRIN”

Va r tok i t be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio
I

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o. tai jus <lar negaunant tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotoją 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaųd.
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.

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMV

Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

O G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Skaitykit
Ir patarkit
Savo
Draugams
Skaityti
GYVENIMĄ

Prenumerata metams .... $2
Putei metų ......................  *1
Kopija .............................. 20c
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THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for 

student-opinions, ideas and activities

Graduation 
everyday

ii June and January 
editorials to, comments 

advice to Graduates are 
everywhere

Rightly, no doubt, be- 
Graduation is a note- 
and laudable achieve-

come 
on 
everywhere heard, 
printed.
cause
vvorthy 
ment.

Yet, vvhat is Graduation? It 
is a step Irom the level one is 
on, to the level one dėliberately 
chooses to be on, or to the level 
one unintentionally or careless- 
ly gets on. Anyvvay, it is a step 
from the present.

lt is a step to the future.

up or a step down is for the 
Graduate to decide. He is the 
one who elimbs the stairs—the 
stairs the top of vvhich is a 
dazzling light, and the bottom 

sees no more clear- 
would i f he were

of vvhich 
ly than 
blind.

step
the Graduate 
to, take, 
Būt the 

him to be so 
knees are rather s 
weak and the light is so 
far awav; it is too far ;

ought

up, certainly, 
knows 

and wants

and

he 
to 
to

and 
• far, 
avvav

Save Saturday Eve.
Feb. 4, 1928

L. S. A. A. DANCE

Number 3

Meaning of preedom
given by

Dr. Harry Emerson Fosdick

Got It?

Come NEWS AND NONSENSE
---------- JDid you get it yet? 

on, then, get it now!
Help the Students’ Benefit 

Fund and buy your L.S.A.A. 
DANCE ticket now, from mem- 
bers or from the following:

BELSKIS AND BAKSTIS 
DRUGSTORE

2425 W. Marųuette Road 
Chicago, III.

BELSKIS DRUGSTORE 
1900 S. Halsted St. 

Chicago, 111.
DALENS PHARMACY 

2957 W. 63rd St. 
Chicago, III.

RASHINSKUS LADIES’ & 
GENT’S FURNISHINGS 

5022 W. 16th St. 
Cicero, III.

F. STASULIS & CO., 
REAL ESTATE

4407 S. Fairfield Avė.
Chicago, III.

UNIVERSAL PHARMACY 
3301 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Help a fine cause, and have 
good time Saturday Evening, 

1928 at the 
Fund L.S.

As usual
I sat dowi/ and started to 

write my koljum, wondering if 
I would forget to remember to 
tell all I wanted to tell you.

The notėti Baptist minister, 
and author and lecturer, Dr. 
Fosdick, addressing the Uni- 
versity of Chicago student 
body, Mond^iy, January 30, in 
Mandel HallJ told them what it 
meant to He Free, informed 
them how t|iey could become 
really Indepfendent.

Everybody vvants freedom, 
the young and the old. The 
young vvant to oe free from the 
dictates of the old. The old, of 
course, say youth has too much 
freedom and is ruining itself, 
būt then “this business of be- 
vvailing the decay of youth’’, as 
Dr. Fosdick stated it, “is an 
ancient enterprise”.

Būt what is Freedom? The 
instinctive reaction of youth— 
to this (juestion -is that it is 
the “tingling thrilling feeling 
of flesh and blood liberty.” .
“Freedom is an Achievement”

' Econ. and Gen’l. Bulletin, No.
1,—Lith. “Elta” Agency:
Service— Under the auspicies! 
of the Union for the Liberation 
of Vilna, a lecture was recently 
delivered in the large hall of 
the University at Kaunas by 
Docent A. Rimka, a well-known 
economist and ex-Minister of 
Finance. * -

Examining the conditions ofi 
the origin of Lithuania’s two 
largest

Į nas, it 
regards 
portą n t 
at the 
biggest 
Nieman 
which in the past constituted 
the country’s best means of( 
communication.

Under what conditions then 
did Vilna grow? If we glance 
at the map of Europe, we will 
see that all modern European 
means of communication meet 
in Vilna. The cause of Vilna’s 
rise was the necessity for 
eloser contact with the Dniepr, 
with White Russia, • and other 
countries 
Southern 
strategic 
also responsible for the rise of 
Vilna in Lithuania’s file. Lith
uania’s -most formidable foes 
were the Teutonic Knights, and 
it was therefore necessary for 
Lithuania to posses a strong 

Well, wait and see,'and durable base in order that

Among Friends
I/ap Year holds so many 

other interests for hopeful 
young ladies, that I’m aure I 
may be excused for omitting 
sonie important facts about the 
dance, in the lašt 
Corner. 
fellow-blondes, do 
vvhat orchestra we 
to dance

issue of the 
Friends, countrymen, | 

you know 
got for you 

to?—Why, the Col- 
Serenaders! Yas-suh! 

And another thing (per A. 
Gump)—most of these young 
men are college students — 
members of the Chicago branch 
of the University of Illinois. 
And maybe can’t they play 
just that sort of music! U m-m! 

You folks had better hustle 
and get your tickets, at the 
rate they’re going at now — 
it should’nt take much longer 
before they’re all gone. 
another thing — you 
know who’s going to be there. 
I overheard one sweet 
thing say to a second, 
I’m going. Why all the Lith
uanian society folks are going 
to be there, so it mušt be 

who she 
society 

up with

pretty good”. (Just 
meant by “Lithuanian 
folks” makesme burn 
cunosity).

might mean 
me".

you have been view- 
two sights all your 
have been gradually

ever to reach and to learn vvhat|she 
it illuminates ou the other side< 

The dovvnvvard step is the 
step that’s easy to make, and 
the bottom seems near becąuse 
he sees only a fevv steps and 
darkness hides the ręst, if there 
be any more belovv.

Būt, let not the knees shake 
in fear; let not the eyes turn 
to the deceptive kindly-dark 
bottom rather than to the 
vvondrous 
Graduate, 
ing these 
life. You
elimbing the stairs upvvard to 
the light, only you did not 
realize that until now, until 
Graduation vvhen the vvorld 
telis you, points out to you 
these tvvo phenomena.

It may be that you have come 
to a step that is a little higher 
than the ręst have been, būt, 
ahead! You’ve elimbed many 
before, you’ll elimb this too! 
Graduation is not different 
from any of the other days. 
You have calmly and ably been 
elimbing 
continue, 
this day 
you and
just because it is called Gradua
tion.

Now you realize that there 
are steps up and up, and that 
there are steps dovvn. And 
novv vvhat you have realized 
this on Graduation Day, here- 

you have been 
elimbing stairs 
knovvingly you 
((iiickly, vvith

facility and vvith in- 
joldness elimb tovvard 

top of the 
—Editor.

stairs in the past, 
Graduate, and let not 
or this step frighten 
retard your progress

aite r just as 
unconsciously 
everyday, novv 
should more 
greater 
creased
the ligth on the

L.S.A.A. MEETING
Members, there will be 

an important business 
meeting of the L.S.A.A., 
Sunday, February 12, 1928, 
at 2:30 P. M., at McKinley 
Park Hali , 391 h Street and

And
should

young 
“Yes,

And another thing: We have 
we’d likęsome new members

you to meet:
Henry Briedis is a

Lindblom, and is
General Science course. He 
another prospective pharmac-

senior 
taking

at

is

First of all
mušt tell you that 1’11 see 
at THE dance. So look 

me. Yeh, 1’11 wear—, 1’11 
my new aw, you

cities, Vilna and Kail
is easy to see that as, 
Kaunas, the most im-1 
factor is its situation 

confluence of the two! 
Lithuanian rivers, the 
and the Nerys (Vilija)1

of Eastern and 
E u rope. Moreover, 
considerations were

P-le Ilelen Willis, viena žy
miausių pasauly tennis žaidėjų, 
vienoj rolių mokyklos vaidi
niuose. Ji ne tik labai gera ten
nis žaidėja, bet ir nebloga ak
torė.

Another Pharmacist

she might more successfully 
resist the enemy. To this end 
the Lithuanians had to search 
for it by withdrawing . east- 
ward, because Kaunas was too 
near the frontier of the Teut- 
onįc Knights.

Need Each Other
Vilna is the outcome of Lith

uania’s economic ability. With- 
out Lithuania Vilna is doomed 
to a precarious and poverty- 
sricken existence, and without

Joseph Makace Jr. is a Fresh- 
man at De Paul, in the Pre- 
medical course.

Bruno Nausėda is another Vilna it would be difficult for
De Paulite first year Law Lithuania to live. The soil of 
gives him that knouing look. > the Vilna region is not very

At lašt we have a represent- fertile, būt on the other hand, 
ative from Northvvestern, the it is rich in forests which would 
U famed for its pretty co-eds. well supplement our common 
Konstant Savickus J r. ir pursu- economic resources which, espe- 
ing the Liberal 
there. j

Another
Crane Jr. 
future M. 
sophomore

We really meant to present.
them to you before, būt as per 
first sentence it somehow slip- 
ped us. Jerhaps it was that 
we feel we know them so long 

-and so well, that they 
likę old members. (The
of that chummy feeling being 
the “Get-Acquainted 
lašt month).

Arts course cially in the Suvalki and že- 
I maitija regions, are defficient 

young man •from in timber. Forests in that area 
College, another constitute only about 16%, 

D.—Anton Stupelis, wheras in the Vilna region they 
in the Pre-medic. 1 represent about 33%. 

Vilna before the war in an 
economic sense formed the 
centre of Lithuania’s life. In 
an industrial sense, Vilna in 
Lithuania also holds the first 
place. Before the was there vvere
inethnographic Lithuania about 200,000 inhabitants, and other 
1095 industrial establishments 

party with a turnover of 18 million 
itself there 
vveheras in 
government 
207). In a 

Vilna also

seem
cause

Tony Tverionas, a member of 
the L. S. A.A., was graduated 
from a four-year course at the 
Lindblom High School t this 
January, 1928. He was a popu- 
lar lad and was well-known 
and well-liked. While going to 
school, pursuing his studies, 
taking part in school operettas 
— you bet, Tony is a singer 
this ambitious young man also 
\vorked in the drug store.

The coming autumn Mr. Tve
rionas plans to enter the Uni
versity of Illinois 
Pharmacy.
pharmacist! — is our prophecy.

In the L. S. A. A. “Half- 
Pint” is also a popular member. 
Why “half-pint”? because he 
is not so very tall, I guess, būt: 

“multum in parvo”, heh, 
Tony? —F.

School of
Another capable

strenghtens and supplements 
Lithuania’s distinetive geo- 
graphical unity. Separated from 
that unity it is destined to die.

(2) The not very fertile 
Vilna distriet would enlarge the 
market for Lithuania’s agri- 
cultural .produets in Vilna and 
the Vilna region, Lithuania 
would rėmai n less dependent 
upon foreign couųtries in this 
respect. Vilna itself, a city of

roubles (in Vilna 
were 269 concerns 
the entire Kaunas 
there were only 
commercial respect
held the first place.

lt will therefore be seen that 
in Lithuania’s economic life 

importance,

Nine times out of ten we 
think of freedom from some- 
thing, whereas it is “freedom 
for” something. It is freedom 
to be free to go and work at 
something gladly. Freedom is a 
positive achievement and it is 
obtained through costly self- 
discipline.

“The noblest thing in this 
universe is a man taking chargė 
of his own life. To take charge 
and manage one’s own life re- 
vercntly, discreetly, is to be 
Independent. Real freedom is 
getting roots of your own that 
are strong enough to resist the 
external forces that try te bend 
and

a
February 4, •
Students’ Benefit
A.A. DANCE, at the Cooper
Carlton Hotel, the Crystal Ball- 
room. i

—Committee.

spiritual vahie, goodness, oeau- 
ty, love.

The psychology that says it 
is freedom to do anything as 
you please is a “pink” psycho
logy. It says you mušt not 
repress your
mušt freely ex press 
“This self-expression”,

you 
for 
wear my new aw, 
vvouldn’t see ’em anyhow. Be- 
sides, you don’t have to know 
what 1’11 wear just look for me 
and th^t’s all. Now, 
vvon’t be hard to find 
kind that’s hard to 
Impossible to avoid).

Oh! Sure! 
‘and all the ręst will be 
even Aldona way out 
nortwest and Aldonna 
the South and Stanley 
Bridgeport.

And maybe not 
from Cicero? Hellen and 
(please excuse, I can’t find an 
eraser an, jimny, ’t ain’t so 
easy to keep single l’s from 
doubling and doublle ll’s—oh!) 
1’11 say it this way: all the Ci- 
ceronians (is that spelt right?) 
will be there ton,—and maybe 
even Norbrhertt.

As a MINOR Incident,— 
how are the tickets, going? 
Betty’s are racing and A. A. 
D’s are flying.

now, I 
(I’m the 
lose and

there, 
from 
from 
from

Adele

sway you.
Freedom is Dėvotion, 

Subserviance
“The only way to mastering 

yourself, the only way to 
liberty is to be mastered by 
something else. There is no 
liberty until there is obedience 
to something that has the right 
to master you. Stand before, 
something greater than your-į 
self, before something that 
carries you out 
something that 
help būt adore, 
forget yourself. Until you have 
been carried out of yourself 
you haVe not knovvn one single 
hour of freedom.

You are free when you de- 
vote yourself to something 
that is greater than yourself, 
when you adore it, are sub- 
servient to it, when you follow 
its laws. When you denote 
yourself w something greater 
than yoursjelf, you are reljgious. 
Religion i$ dėvotion to life’s

instincts. You 
yourself. 

, thinks 
Dr. Fosdick, “is self-explosion’’. 
The real psychology does not 
advocate selfexpression, būt 
self-realization, whereby all of 
the instincts are mastered, 
unifield into one whole person- 
ality.

“l^et’s have our Fling!”

A n ton Stupelis even tried to 
ūse Chemicals (yeh, he works 
in a Drug Store) to turn the 
vvhite tickets into green dollars.

Bruno from the nortside is 
gonna show Eddie from the 
south vvhether a baker can sėli 
more tickets than a lawyer or 
NOT. How about it, Bruno, 
ipso facto,—or hot air?

df yourself,1 
you cannot 
marvel, and,

When a man gets these 
! ideas, he gets into the In- 
dependent minority. There are 
many individuals produced, būt 

i they are produced in ųuantities 
i in standardized 
bitterly need 
dependence.

Youth gets 
conventional 
and 
that

And Genie and 
school ma’ams, since 
school to teach on 
are coming to the Dance.

And Rah! Rah!

Irene, y e 
there’s no 
Satidday,

forms. Wo 
real true In-

tired of a certain 
form of living 

goes to another and calls 
1ndependence.

Jr. is coming too! How do 
I know? H e got a haircut! 
getting ready for the Dance, 
you see.

young
giri may grow tired of living 
the 
serious minded reserved

conventional life

Curses!
I got so excited about the 

dance, I dabhid my pen into the 
battle and spilt the ink and so 
have to quit vvriting and go 
clean up before the madre 
comes i n and finds out who 
did it and maybe makes me 
stay hdme (for punishment) on 
Saturday. And there couldn’t 
be a real dance, you know, 
vvithout NEW SENSE.

of a
y on g 

lady and go to the extreme, 
becoming the worst kind of a 
flapper,—forgetting that that 
too has become standardized, 
is conventional.

Siu seems to carry vvith it 
the atmosphere of freedom, sin

" ■ I------------------ t looks e.vciting. Goodness is
life, and Vilna vvithout Lith-1tame, it is cautious, full of for God against sin! for peace
—, _„i__ suffer an(| hesitation, vvarning. We are to aginst warl- Let’s

Let fling and in our own personali- 
ty and. see What We Can Do 
With It before we are through, 
—that is release, that is
liberty.” —F. S.

uania could onlytowns of the Vilna region, could 
consume a considerable ųuanti- Į ve8ehvte. 
ty of Lithuania’s food produets.

Thus it is essential blame for this outlook.
that Vilna should be recovered, I’m going to have my fling!

From the Vilna area, as already and in this .wo,'k we sht>uld be the PhDoaophy of life! 
could rely uP°n ^ur own n°t al*en 

forces.
mentioned, Lithuania 
obtain the timber that she 
lacks.

| (3) The Vilna region is very 
sparsely sęttled; conseųuently 
a portion of our surplus popula- 
tion could 
thus help 
ųuestion

i Generally

“Yes!” concluded Dr. Fos
dick, “Let’s have our fling!—

have our

find vvork there and 
to solve the difficult 

of emigratioh.
speaking, the Vilna 

history of | The lecturer drew the fol- region would render Lithuanian 
stresses the’ lowing conclusions from what life broader and deeper.

had been said:
(1) Vilna will either be again 

the source of Lithuania’s 
economic povver and constitute

STUDENT-BENEFIT FUND

DANCE
Saturday Eve., February 4,1928 
COOPER-CARLETON HOTEL 

CRYSTAL BALLROOM 
53rd and Hyde Park Blvd.

Music by the Collegiate Serenaders

| (4) With all these considera- 
tions before them, the Lith
uanian people feel a sort of in- 
stinctive gravitation to Vilna. 
True, Lithuania would not 

Vilna; 
Vilna’s im- nevertheless vvithout Vilna she 

Vilna could not Ii ve a f uit economic

A Different Vievvpoint
In November, 1927, there 

was published in Paris-a bul
letin with the title “Les Rap- 
ports dės Nations Lithuahienne 
et Polonaise”. P. Klimas, the
author of this treatise, explains Vilna had great 
(in French) the relations and in the commercial and in- 
betvveen Poland and Lithunia dustrial sphere a predominant 
in a slightly <lifferent manner. signjficance. 
He gives a brief 
Lithuania and
sočiai side rather than the pol- 
itical. lt is an interesting ac- 
count, delightfully told.

We have received and read it 
and hope to print a revievv ofi its predominant centre or, de- 
this worthwhile booklet in the tached from Lithuania, it will perish even vvithout 

Students’ miserably perish.
—Ed. |M>rtance is manifold.

near future in 
Corner”.

mm
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Tarp Chicagos 
j Lietuvių
Lietuvis neteko $3,- 
415 i kelias minutes

Antanas Krisiunas išėmė iš 
Universal State banko $3.415 
cash. parsivežė namo, užrakino 
šėpoje. “Draugai", su kuriais jis 
susipažino pirm keleto savaičių, 
grūmodami revolveriais, atė
mė pinigus pusvalandžiu vė
liau po to, kai pinigai išimta iš 
banko.

Antanas Krisiunas, gyve
nas (>801 So. Artesian avė. 
(Marųuette parko apielinkėje), 
turėjo pasidėjęs stambiausioje 
lietuvių piniginėje Įstaigoje 
Bridgeporte — Universal State 
Banke — gražią sumą pinigų. 
Tai buvo gal būt viso įn gyve
nimo ir darini taupiniai.

Jau kuris laikas atgal Kri
siunas buvo sumanęs statyt' 
Marquette parke namą. Del šie 
sumanymo jis turėjo pasitari
mų su p. Eitas, Universal State 
Bank'o prezidentu. Žmogus pa
sisakė, kad manąs statyti mu 
ra, kuriame apačioje butų jo če- 
vervku taisymo dirbtuvėlė ii 
keturi kambariai gyvenimui; o 
antrame aukšte turėjo būti di 
delis gyvenamasai butas išren- 
davimui.

P-nas Krisiunas, išpasakoję? 
p. Elias’ui savo planus, teiravo 
si ar jis galėsiąs gauti iš Uni 
versal Banko paskolos $12,000 
P-nas Elias paaiškino, kad ga
lėsiąs, bet atbeiojąs, ar jis ga
lėsiąs duoti $12,000; bus duotr 
$10,000.

Po to įvyko dar keletas pasi
kalbėjimų. Pagalios p. Elia' 
pažadėjo duoti reikiamos pasko
los tokiomis sąlygomis: $10,- 
000 ant namo, o $2,000 ant no
tos.

Taip dalykai ir vilkosi iki 
antradienio, sausio 31 dienos 
Tą dieną, apie 12:30 valandą 
p. Krisiunas atvažiuoja bankai) 
ir reikalauja, kad jam butų 
išmokėti jo taupomieji l'niver- 
sal banke pinigai. I niversal 
Banko politika yra tokia, kad 
didesnėse transakcijose klijen- 
tai yra prašomi pasitarti su 
kinko perdėtiniais.

Na. gerai. P-nas Elias klau
sia Krisiuno, kodėl jis ištraukia 
savo pinigus. P-nas Krisiunas 
atsako, kad turįs kontraklo- 
riams išmokėti, ba jau nusam
dęs juos namui statyti.

P-nas Elias tuomet sako, kad 
nereikia juk visų pinigų išimti. 
Universal Bank išrašysiąs čekį 
tokia suma, kokią reikia išmo
kėti. ir bus atliktas dalykas.

-No, ne — pareiškia p. 
Krisiunas — Aš noriu visų pi
nigų ir noriu, kad jie butų iš
mokėti man cash.

Žmogau — sako p. Elias— 
ar tamsta supranti ką darai? 
Juk dabar tokie laikai, kad 
Chicagoje esama tokių paukš
čių, kurie tamsta dėl šimto do
lerių paskerstų, netik dėl trijų 
tūkstančių, jei tik žinotų, kas 
šimtą turi.

—Nieko neatsitiks — sako p. 
K risiunas.

—Klausyk tamsta, imk pini
gus, jei nori, bet imk čekiu! 
Musų čekis geras kiekvienoje 
bankoje. Jis taip geras, kaip ir 
pinigai. Nerizikuok!

Bet p. Krisiunas pareiškė, 
kad jam čekio nereikia. O kai 
dėl pavojaus tokią pinigų su
mą vežtis, tai jis, Krisiunas, 
esąs negrynorius!

Nesivežiok tokios pinigų 
sumos! dar kartą perspėjo 
banko prezidentas, bet kadan
gi p. Krisiunas buvo ne gryno- 
rius, tai jis nuėjo prie langelio, 
kur yra išmokami pinigai. Čia 
vėl pinigų išmokėtojas, p. Stun
gis, ėmė įrodinėti, kad nesive- 
žiotų tūkstančių dolerių su sa
vimi, kad daug saugiau pasiim
ti čekį. Bet p. Krisiunas norė
jo cash, ir dacol! 

l Išmokėta jam $3,115. Įsėdo 
jis savo automobiliui), kuriame 

įsėdėjo jo draugas, kartu su juo 
j atvažiavęs, lx't nėjęs bankan.

Parvažiavo jiedu namo. P-as 
Krisiunas užnešė pinigus ant 
antro aukšto, kur gyvena, ir 
užrakino šėpoje. Nulipo že
myn, atleido kostumerius, kurie 
buvo atnešę čeverykus taisyti, 
ir pasiliko krautuyeje tik jis ir 
jo du draugu. Vienas jų buvo 
lietuvis, o kitas — slavokas ar 
cechas. Susipažinę jie buvo pirm 
keleto savaičių. Bet “draugai” 
išrodė p. Krisiunui pasiturin
tys žfnonės, nes dažnai sakyda
vę ir “rodydavę” didelį glėbį 
pinigų.

Lik staiga lietuvis “drau
gas“ ėmė vaitoti ir aimanuoti. 
Vidurius jam kvaraba pradėjus 
sukti.

—Kur čia brolau toiletas?— 
klausia jis.

Apačioje nėra — sako p. 
Krisidnas. — Viršuje yra.

įleisk, susimildamas viršun 
- maldauja “susuktieji vidų- • I 11 nai.
Kaip dėl tokio opaus reikalo, 

kur čia geras žmogus neleis 
iraugui lipti viršun.

—Eisiu ir aš pareiškė an- 
‘ rasis “draugas" — noriu gerti.

Taigi lipa viršun visi trys: 
urmas lietuvis, kuriam reika- 
ingas toiletas, antrAs — Krisiu* 
)as, iš paskos — norintysis 
-erti slavokas.

Užlipo. Susuktais viduriais 
rietuvis staiga ištraukia revol
verį ir atkreipia jį į p. Krisiu- 
lą. Užmiršo ir slavokas apie 
»ėrimą. Jo rankoje taipgi re
volveris.

—Tylėk! — išgirsta Krisiu
nas komandą. — Atidaryk Se
ną, jei gyvastis brangi. Grei
čiau !

Atsitupia Krisiunas rakinti 
šėpą, bet negali pataikyti rak
ti skylėm Rankos dreba.

—Greičiau! — girdi }is palie- 
nima.

Pagalios šėpa atidaryta. Už
riša jam plėšikai akis skara. 
Liepia tylėti ir nejudėti, jei 
•jyvybę jis vertinąs. Liepia nu
sigrįžti veidu sienon.

Pasigirsta durų trenksmas, 
’šbėga p. Krisiunas plėšikų vy
ris, bet jų nei ženklo nebepa- 
riko.

Apie pusę trečios valandos 
Krisiunas su detektyvu atpiš- 
kėjo j Universal banką pajuo- 
lęs, persimainiusiu veidu. Ban
ke tečiaus jis neranda preziden
to; prezidentas išvažiavęs mies
tan. •

Vakar včl Krisiunas atvažiuo
ki bankan su detektyvu, kuris 
abejoja ar tik žmogus kartais 
neklejoja. Detektyvui rodosi, 
kad gal būt Krisiunas gaude 
“vištas" su pinigais, kadangi 
užtikta skaraitė, palikta plėši
kų, o po ja, tarp baltų popie
rių, keletas popierinių dolerių.

Skundžiasi, aimanuoja žmo
gus. Klausia p. Elias:

—Kodėl tamsta išėmei tuos 
’rinigus? Sakyk teisybę. Gal tei
singas pasakojimas duos poli- 
•ijai kokių nors įrodymų, ko
kių nors plėšikų pėdsakų.

Pasakoja p. Krisiunas. Esą, 
uvę taip: supykau aš ant tam

stų, sumaniau išimti pinigus ir 
perkelti kitan bankan. Bet no- 
rėjau pats pasidžiaugti pini
gais ir pačiai parodyti vakare, 
kai ji sugrįš iš darbo. Tat rei
kalavau būtinai cash.

Beje, p. Krisiunas buvo atva- kunigu,

BILLY^VNCLE

žiavęs bankan išimti pinigų 
kartu su vienu tų “draugų", 
kurie jį apiplėšė. — Reporteris.

Apie... “Tuščios 
pastangas”.

“Tuščios pastangos’’.. Nepa
prastas veikalo pavadinimas, ar 
ne? Kažkoks kreipiantis į save 
ypatingą atydą ir lig daug ką 
žadantis. Toks pavadinimas ne 
.tik atminty pasilieka, bet ir su
įdomina pačiu veikalu. Gal net 
lodei, kad iš to pavadinimo jo
kiu budu negalima atspėti ko
medijos turinio. O turinys tel
pa net j 4 veiksmus, reiškia 
nemažas. Ir girdėt, veikalas 
moderniškas. Kiekvienas pa
klaus kame gi dalykas? Kodėl, 
sveikas nepaaiškini. Bet para
šyti paaiškinimą, tai reiškia at
pasakoti veikalo gurinį. Ir to 
dar neužteks. Reikia, turbūt, 
nuo pradžios iki galo perspaus
dinti visa veikalą....

Bet... ką pasakys vielinių ži
nių redaktorius, ką jaisakys ki
li!.. Žodžiu, dalykas nepriim
tinas. Ir todėl reikia griebtis 
kitokių priemonių. Tikėsit ar 
netikėsit, bei veikalas yra ge
ras. Ir panašaus veikalo čika- 
giečiai dar niekuomet nematė 
lai yra žymiausio šiandieninės 
Lietuves veikalų rašytojo kū
rinys. Iš dabarinio mus pri
pultos šalies gyvenimo. Ameri
koniškai tariant veikalas “up te 
date." Tai yra komedija, ku
ri ryškiau, negu Lukšio paveik
slai parodo tolimą 1 ietuvą. Pa
veikslas, mat, nors ir kruta, bet 
tyli .O komerijoj gyvi žmonės 
apie gyvus dalykus šneka. Ga
rima, ne tik matyt, bet ir girdėt. 
Dvigubas, vadinasi, įdomumas. 
O jei dalykai, apie kuriuos šne
kama, savaime žingeidus, tai 
gal pasidaro net trigubas įdo
mumas.

Kitaip sakant, iš vieno atvejo 
“Tuščios pastangos” yra - pa
veikslai moderniškos Lietuvos 
būklės. Toks gyvenimas, koks 
ištikrųjų Lietuvoje dabar yra, 
tik rašytojo gabumu įdomiai ir 
ryškiai atpasakotas. Musų sce
nos veikaluose iki šiol dar nei 
vienas lietuvių rašytojų tai pla
čiai Lietuvos gyvenimo nepa
lietė kaip kad tai padarė “Tuš
čių pastangų” autorius P. Vai
čiūnas. Su blogumais tas gy
venimą.^, ir su gerumais, bei tai 
mums artimas šalies gyvenimas. 
Ir, kaip ten nebūtų, bet “savas 
daiktas — arčiau prie dūšios ir 
prie kūno,” nieko jau nebepa
darysi. Man ateina į galvą, — 
kad jei kas kada nors rodytų 
“Tuščias pastangas” kaipo kru 
tarnus paveikslus, tai maždaug 
apie to veikalo turinį praneštų 
sekamai, kaip kad aš dabar ban
dysiu padaryti. Tas gąl nors 
šiek tiek paaiškins žingeidaujan- 
liems komedijos turinį. štai, 
sakysim “Tuščių astangų” pro
grama:

I dalis
Lietuvos dabai tinis kaimas 

vasaros šventadienio popiety. 
Pasiturinčio ūkininko seklyčia.

1. Šių dienų Lietuvos mados 
ir papročiai.

2. Piršlybos. (Ant stalo “val
stybinė” ir “cukrinė.” “Pasa
go" klausimas).

3. Miesto žmonės ir ponios iš 
dvaro ateina pas kaimiečius.

4. Sūnūs, kuris turėjo būti 
bet dabar “šveicari

jon” nuvažiavo ant “pilvoso- 
pijos” daktaro mokintis ir, be
simokindamas, turtingas pasi
darė. Nors daktaras ,bet li
gonių negydo.

5. Tas pats sūnūs, kuris “my
li" vieną, “myli" kitą, bet tuo 
pačiu laiku su trečia nori ap
sivesti. Sena pasaka, lx*t da
bar ant naujo “gyvenimiško 
kurpaliaus padaryta. Ir prie
žastys visai modemiškai—lietu
viškos.

(>. To sunaus motina. Net 
ne davatka, bet šiaip perdaug 
dievobaiminga. Jos tuščios pa
stangos matyti savo sūnų kuni
gu. O kiek meitėlių, kiek kar
vių, kiek eržilų tai kainavo...

7. Naujos Lietuvos naujas 
ūpas. Jaunoji gentkartė.

8. Kaimiečiai kaime ir jų bė
rimas į miestą, noras “ponais” 
būt.

9. Vilniaus klausimas kaime.
Pirmoji dalis (1 ir 2 veiks

mai) parodo, kas būna, kai 
miestas nuvažiuoja šiais laikais 
į savo tėvų šiaudinę pastogę. Ir 
kai miestiečius “ponus” kaimas 
nutinka. ,

II dalis.
Kaune. Tarpe didelių ponų 

ir šiaip labai aukštų žmonių.
1. Maskaradas—balius labai 

garsiam Kauno kliube. Džia 
’as visiems, o ypatingiems pa
triotams mozūras ir netgi klum
pakojis.

2. Nutukęs ponas. Kažkoks 
nonas. Plikas ponas. Ponas su 
monokliu.

3. Ko reikia kad graži kai
miete į ponią pavirstų.

4. Dolerio, paprasto ameri
koniško “$” garbinimas. Ir 
iar koks $. Su procesija!

5. “Unijos” dalykai. “Vadina
si, Lietuvos su Lenkija. Kad 
butų viena “krulevstva.” Kaip 
ten darosi, kad jeszcze nasze 
nezginęlo.” Tuščios vėl pas
tangos.

(>. Vilniaus klausimas Kau
ne.

7. levai atvažiuoja pas sū
nų, Bet sunūs tikrų tėvų ne
bepažįsta.

7.. Kipšas... su ragais ir net 
su ilga uodega.

8. Lazda, kuriai dar daug 
yra darbo.

Tuomi baigiasi 3 veiksmas.
9. Turtingas Kauno namas. 

Tokį namą ir Amerikoj nevisur 
rasi. Žiemos vakaras. Laikas 
tuoj važiuoti šliubą imti.

10. Dvarininkas patriotas.
“Lietuva, moscipanie, buvo 

ir turi būt"!
11. Sužadėtinės baltas šydas. 

Bet Kaune sunku rūtų surasti.
12. Pavėlavęs jaunikis.
13. Trys mylimos ir vienas 

mylimasis.
14. Ar ką nors reiškia tėvo 

palaiminimas šiais laikais.
15. Poniška kaimietė paima 

bernelį.
15. Uždanga nusileidžia... Bet 

prieš uždangos nusileidimą, 
kaip ir pridera, pasidaro veika
lo galas.

Ir tuomi baigiasi 4-tas ko
medijos veiksmas ir su juo ir 
pats veikalas. .

Ruošia tą vaidinimą art. St. 
Pilka. Vaidinimas bus 26 va
sario Goodman teatre. Kitur 
vaidinti to veikalo nebuvo ga
lima, nes nei viena lietuviška 
sale deja, neturi dar reikalin
gų tam veikalui vaidinti scenos 
įtaisymų.

Vaidintojų veikale daug. Jie 
visi visiems žinomi, mylimi. 
Dauguma jų ir pereitais me
lais vaidino su art. Pilka ir su 
A. Vanagaičių. Gal būt tai bus 
įdomiausias šio sezono vaidini
mas Chicagoje, reikia tikėtis, 
štai kol kas ir viskas apie “Tuš
čias pastangas". Kitą syk apie 
kitką. — Litera.

J-------
Schodas
(Feljetonėlis)

Pirmininkas atidarė schodą 
ir paaiškina, kad schodas yra 
specialiai sušauktas Kinijos žu- 
vusiems revoliucionieriams pa
gerbti, ir kad butų surengtas 
mas-mitingas.

—Pirmininke, duok man bal
są!

—Šnekėk!
—Aš duodu įnešimą.
—Gerai — pastebi pirminin

kas.
—Kodėl “Naujienos" nieko 

nerašo apie nenusisekusią ko
munistų rrrevoliuciją Kinijoj? 
Ir kodėl jos nepasmerkia im
perialistų intervencijos Kini
joj ?

Niekas neparemia “įnešimo”, 
bet visi prašo balso. Pirmi
ninkas aiškina, kad įnešimas 
nevietoj, bet pastaba tai labai 
sveika.

Kalba tavorščius Dombke:
—Tavorščiai, darbininkai, ta

vorščius Stalinas daug pasidar
bavo pasaulinei rrrevoliucijai 
suorganizuodamas Kinijoj so
vietų konsulate rrrevoliucionie- 
rių jėgas. Nuvežė ten arudi- 
jas, pastatė jas sovietų konsu
late ir viską prirengė kaip rei
kia. Bet rrrevoliucidnieriams 
su revolveriais, strielbomis ir 
arudijom išėjus į gatves, sušau
dė juos tie Grigaičio, Baltru
šaičio ir Trockio šmokai. Tūk
stančiai šaudė komunistus kaip 
zuikius. Dabar mes turime 
atiduot jiems garbę dėl didvy
riško jų darbo...?

- Urrra! — šaukia tavor
ščiai su tavorškom.

—Noriu ir aš balso — gau
na balsą.

—Tavorščiai, klaus y k i t e. 
Man rodos, kad dėl “Kinijos re
voliucijos” mes negalime nie
ko kaltinti, kaip patys save. 
Ir štai kodėl: Argi čįortas ten 
siuntė taip silpnas revoliucio
nierių jėgas? Stalinas kaltas. 
Jisai žinojo ir pritarė organiza
vimui komunistinio pučo Kin- 
joj. Suagituoti komunistai, ki
niečių komunistų padėdami, pa
kėlė ten “revoliuciją". Bet ta 
drama taip užsibaigė, kad net 
pats Stalinas tyli kaip oisteris, 
o svietas juokias.

—Svolačius, išdavikas, mes
kit jį laukan!

—Išmeta.
Kalba pats pirmininkas.
—Vadinasi, vieną renegatą, 

Baltrušaitinį cicilistą išmetėm. 
Jeigu’dar kuris drys panašiai 
šnekėt — susilauks to paties.

Urra, bis, paremta!
—.Dabar, tavorščiai, prie 

tvarkos. Mitingas buvo šauk
tas surengti Kinijoj žuvusių 
tavorščių pagerbimui mas-mi- 
tingą ir padaryt gerą biznį.

Iš sėdynės pasistoja red-hat- 
torius Kvailonis ir prašos šne
kėt. Tavorščiai jam ploja ka
tutes ir meta kepures aukštyn.

—Kadangi diskusijos stovi 
ant stalo, tai aš išdėstysiu kaip 
surengti mas-mitingą ir kaip 

padaryt gerą biznį. Jus žino
te, kad Roselande republ ikonai 
turėjo savo mitingą, kuriame 
ir mes patys dalyvavome. Mes 
pasikviesime juos pas savo. Aš 
jau rašiau anądien iežedniev- 
noje ir jau prašiau ateiti, bet 
to dar negana.

—Aš protestuoju! - šau
kia vienas. — Tavorščius Kvai
lonis pradėjo kvailiot. Argi se
nai dar jis rašė, ir pravardžia
vo “Naujienas" vadindamas so
cialistus “stocial-relpublikonais" 
už tai, kad “N.” dėjo republi- 
konų skelbimus. Dabar jis'no
ri, kad mes gertumėm iš to 
šulinio, į kurį jis spiaudė.

—Svolačius, Kupreišinis. Mes
kim jį laukan. — Išmeta.

Red-hat-torius tęsia savo 
spyčių.

—Aha, taip ir reikia! Mes 
galime pasikviesti nors ir pa
tį velnią į savo parengimus, bet 
tik jis pinigų mums atneštų. 
Be to, mes pastatysime porą 
desėtkų tavorškų, kurios ped- 
levos Lenino ir Stalino pikče- 
rius, žydiškas ir rusiškas ga- 
zietas, “šiltą vandenį" ir visus 
kitus Maskvos tezius. Prie to 
dar parinksime aukų. Sakaugi, 
kad publiką varu suvarysime. 
Sanvičkomo narius nuštrofuo-
sime, jeigu neateis į mas-mitin-- 
gą ir viskas bus orait.

—Aš noriu duot klausimą.
—Gerai, klausk.
—O kam dar aukas rinkti. 

Juk sušaudytiems komunis
tams aukų nereikia.

—Meskite ir tą vyrgalį lau
kan! — Išmeta.

—Aukos visada reikalingos 
— sako pirmininkas, o Kvailo
nis katutes ploja.

Visi tyli. Pirmininkas da
ro kaip ir įnešimą rengti mas- 
mitingą, bet niekas neparemia 
jo “įnešimo". Vėl kila šilti de
batai. Susiginčija. BIV1DI 
jačeikos nariai pradeda vartot 
komunistinę discipliną ir mė
to vieną po kito laukan. Ant 
galo lieka tiktai pirmininkas, 
pisorius, red-hat-torius ir dže- 
nitorius. —Puspadis.

Vaičkaus teatras
Jau kiekvienam skaitančiam 

musų laikraščius yra žinoma, 
kad sekmadienyje, vasario 12 d. 
(Fehruary), garsiame Good
man teatre, Art Institute, East 
Monroe at So. Parkway, Vaič
kaus teatras stato “Keistutį", 
istorišką penkių veiksmų trage
diją.

“Keistučio” pastatymu Chi
cagos publika tiek susidomėjo, 
kad jau dabar beveik puse ti- 
kietų išparduota. Programo rin 
kimo menedžeris, B. Vaitiekū
nas, praneša, kad jam taipgi 
nepaprastai gerai sekasi. Iš vi
sų biznierių ir profesionalų tu
ri prielankumo, žinoma, atsitin
ka ir išimčių. Nieko stebėtino 
nėra, kad Chicagos liet, publi
ka laukia “Keistučio” pastaty
mo, nes tai bus ne koks papras
tas eilinis vaidinimas, bet jubi
liejinis apvaikščiojimas 10-ties 
met Nepriklausomos Lietu
vos sukaktuvių. Ir dar tokiame 
gražiame Goodman teatre, prie 
specialiai “Keistučiui” paga
mintų scenerijų ir kostiumų.

žymiausią rolę, būtent Keis
tučio, vaidins pats teatro direk
torius, J. Vaičkus.

Tikietai išanksto parsiduoda 
Universal State Banke, Bridge
porte. — Rengėjai.

Town of Lake
Teatralis Kliubas Lietuva tu

rėjo šokius pereitą šeštadienį, 
sausio 28 diena. Susirinko skait
lingas jaunuomenės Lnrys. Da
lyvavo daugiausia čiagimis jau
nimas. Muziką parūpino p. Pet
rošius, kuris turi muzikos stu
diją Town of Lake apielinkė
je, <> taipgi Northsidėje, kur 
gyvena. Kliubo nariai ir jų 
viešnios ir svečiai, gražiai pa
šokę, pasilinksminę iki 12 va
landos nakties, išsiskirstė pil
nai patenkinti puikia pramogė
le.

Teatralis Kliubas Lietuva ma
no pastatyti scenoje teatralį 
veikalą apie Velykas. Yra iš
rinkta komisija, kuri h’ rūpi
nasi šia užduotimi. '

Beje, Kliubas turėjo dar šei
mynišką vakarėlį, kuris įvyko 
kiek pirmiau, būtent sausio 21 
dieną. Ir šis vakarėlis nusise
kė gerai.

— Reporteris.

Pirkit bilietus iš 
anksto

Į art. St. Pilkos ruošiamos 
{komedijos “Tuščios pastangos" 
vaidinimą sekmadieny, vasario 

’ r-1 t _ 11 4 111 1i 1i *.»26 d. Goodman teatre, bilietus
jau galima gauti:

1) Universal State Bank
2) “Aušros” knygyne, Brid

geporte.
3) “Naujienų" administraci

joj.
Vietos visos rezervuotos. Iš 

anksto pirkus, galima parinkti 
geriausias sėdynes. Tolimesnių 
kolonijų gyventojams patartina 
užsakyti sau tam vaidinimui 
biletus laišku |>er “Naujienas” 
Biletų kainos: $2.20, $1.65, $1 
ir 75c. — X. X.

lietuvis Kontraktinius
Suvertam ftvfesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namūs c 
mainom naujas lian> 
pas | senas; duodami 
.nt lengvo iimokiji 
mp.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Pbone Ca*jal 2591

AUTO 
SHOW 
COLISEUM 

Wabash Avė. & 16 St.

EVERY DAY 
THIS WEEK

10 A. M.—10:30 P. M.
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Lietuvių
L. Šernui pastatyti 

paminklą aukos
Chieago.

Lietuvos Konsulas
P, žadeikis ..................... $5.00

P. L. GaižaitS ............. 5.00
Adv. John B. Borden .. 5.00 
.1. M. Kiras.................  10.00
M. Enziuliene .............  3.00
A. L. T. Sandaros

23 kp.................................  5.00
Jaunų Lietuvių Ame

rikoje Tautiškas Kliubas 10.00 
Lietuvos Būtos Drau

gystė No. 1 ..................... 5.00
Chieago Lithuanian

VVomen’s Club ............. 10.00
Huniboldt Park Lith-

uanlan Political Club .. 10.00
S. L. A. 260 kuopa .. 13.00 
Palaimintos Lietuvos

Draugystė ..................... 13.00
Tėvynės Mylėtojų Lie

tuvos Draugystė .......... 15.00
J. Butkevičius .......... $1.00
J. Gribinas ................. 1.00
.1. Valonis .................... 1.00
J. Narbutas .................. 1.00
Bruno Janulis .............. 1.00
V. Mickeliunas .................. 50
K. Vincekas ......................50
T. Benikės ......................... 50
J. Klemavičius ..................50
A. Jurėnas ........................... 50
K. Belcikis ...........................50
.1. Daukis............................ 50
.1. Jaskunas.........................50
S. (irukaskas .......................... 25
A. Lašikas ......................... 25
J. Janulis ..........................25
S. Baršda ............................25
Vakarinės žvaigždės

Pašalpos Kliubas .......... 15.00

Brooklyn. N. Y.
T. M. 1). (’.entras . . $25.00

Dayton, Ohio
T? M. I). Moterų

6 kuopa ..................... $15.00
Kencsha, VVis.

S. L. A. 10-to
Apskritis ......................... $6.15

Indiana Harbor, Ind.
S. L. A. 185 kuopa . . $13.00

P. Bružas ................. 1.00!
D. Vaitkus ................ l.(X)
V. Mikelionis ..................50
P. Siekis ..................... 1.00
V. Sukienas .............. 1.00
R. Gilia vienus ......... 1.00
M. Slekienė ............. 1.00
P. Stanislovaitis .... 1.00
W. B. Saehel .......... 1.00
Just. Vaitkus .............. 1.00
K. .Puseneki ......................50
B. Mišką .......................... 50
B. Kaplen ..........................50
B. Misevičienė ..................25
M. (i rok ...........................25
W. Motoni .......................25
J. Galenčkas ...................25
Smulkių aukų surinko

>. Morta Vitkienė .... $3.75 
širdingai ačiū visiems au

kavusiems Dėdės šerno Fon
dui, kad pastatyti paminklų. 
Meldžiu visus aukų nelaikyti 
>as save, nes jau trumpas lai
kas iki Gegužės 30 d. Meldžiu 
jas siųsti raštininkui: S. K. 
Grisius, 6228 So. Sacramento 
Avė., Chieago, 111., Telefonas 
Bepublic 7180.

Town of Lake
P-nams Ežerskiams liūdna 

naujiena

Sausio 20 diena, kaip 12 va- 
’anda, pp. Ežerskiai gavo iš 
Philadelphijos telegramų, ku 
•ioje buvo pranešta, kad jų švo- 
geris, p. špokas, rasta negyva: 
biznio vietoje.

P-ną Špokų pažįsta ir datų 
chicagiąčių. Jis pereitų vasari 
su šeimyna lankėsi Chicagoje 
vakaeijoms. Philadelphijoje ji 
turėjo valgyklą. 19-tų dieiu 
sausio šeimyna, nesulaukdami 
’o pareinant namo, manė, ka< 
ii užlaikė biznis ir nuėjo gul 
li. Kita dienų ryte jis rasta ne 
’yvas valgykloje. Koronerio ty 
•inėjimas pripažino, kad mirę 
nuo širdies ligos.

Velionis paliko žmonų, pp 
Ežerskių seserį, sūnų Edmund 
11 metu, ir (lukteri Ifene, ! 
notų mergaitę. Philadelphijor 
išvyko Juozas Ežerskis, iš Chi- 
agos ir jo brolis, iš Gary, In

diana. Jie tur būt užtruks Phi
ladelphijoje ilgesnį laika.

— Reporteris.

Mil’inocket, Maine
V. Makauskas............. $2.(M)

Dayton, Ohio
P. Dambrauskas  ...........$5.00

Thorp, VVis.
Per “Naujienas”

F. Mikolainis ........... $1.00
J. Kurtinaitis .......... $1.00

Rockford, Iii.
S. L. A. 77 kuopa .. $5.00
P. G. Aleksynas .... . 3.00
S. J. Petrauskas ... . 1.00
V. Mizeris ............... . 1.00
Ig. Bacevičius ........ 1.00
J. J. Petraitis .......... . . .50
Al. Savickas ............. . . .50
F. Krikščiūnas .......... . . .50
J. Ūsas ..................... .. .50
Smulkių aukų .......... $2.85

Toltesbjn, Ind.
S. L. A. 281 kuopa $20 00
S. Kūčios ................... . 2.00
J. .Viliniaitis ............ . 2.00
M. Siekis ................ . 1.00
J. Dargia ..................... . 1.00

Padėkos žodis
Mirus mano mylimam vyrui 

Vntanui Dalbukui, kuris tapt 
palaidotas 'Tautiškose kapinėse 
sausio 28 dienų, pasilikusi nu 
iudime jaučiu savo skaudan

čioje širdyje dėkingumų visiems 
giminėms, draugams ir pažįsta
miems už prisiuntimų vainikų 
ir dalyvavimų laidotuvėse, o 
taipgi grabnešiams ir visiems 
kitiems, kurie kuo nors sutei
kė paskutinį patarnavimų ve
lioniui.

Ačiū p. Masalskiui už man
dagų patarnavimų. Sunkiausio 
musų nuliūdimo valandoje jus 
neužmiršote musų, - reikškė- 
te užuojautų, taigi prašau pri
imti iš musų skaudančių einan
ti padėkos žodį.

Kazimiera Dalbukienė, • 
dukterys, sūnūs 
ir žentas.

Šį vakarą Visuomis
parodys katalikybės bei krik

ščionybės blogąsias puses. Pra
kalba įvyks 7:30 vai. “Liuosy- 
bės Svetainėje” (1822 \Vaban- 
sia avė., North Side). Po pra
kalbos paklausimai ir ginčai, 
įžanga 25 centai. j

PRANEŠIMAI i

S. L. A. 129 kp. susirinkimus įvyks 
ketvirtadieny], vasario 2 <1., 1928 m. 
J. Savicko svet., 1900 S. Union Avė. 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti, nes turime svar
bių reikalų. Taipgi malonėkite atsi
vesti savu draugus ir pažįstamus 
prisirašyti prie S. L. A. 129 kp.

l’rot. rašt. K. Bakutis.

kitę dalyvauti. Turime daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi atsives
kite ir savo draugus ir pažystamus 
prisirašyti prie SLA. 176 kp.

Sekr. A. Trejoms.

... Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas. laikys mėnesinį susi
rinkimą penktadieny], vasario 3 d., 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorium 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičius.

SLA. 109 kp. mėnesinis suirinki- 
mas įvyks penktadienį, vasario 3 d., 
Meldažio svet.. 2242 W. 28 Place. 
lygiai TtBO vai. vakaro. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti. Valdyba.

Studentų Pašalpos Fondo links
miausi, mandagiausi ir puikiausi 
LSAA. šokiai, subatoje, vasario 4, 
1928, 8 vai. vak.. Cooper-Carlton 
Hotel. 53rd ir Hyde Park Boulevard, 
Crystal Ballroom. Tiktai vienas do
leris.

Lietuviai Daktarai
L) R. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėliąj 10-12 d.

Liet. Rytines žvaigždės Paš. ir 
Pasil. Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimą vasario 2 dieną, 1928 m. 
Kliubauzėj 1652 N. Robey St. Drau
gai malonėkite atsilankyti, yra daug 
svarbių reikalų ir bus renkami dar
bininkai ant baliaus.

Rašt. M. Chepul.

Roseland. SLA. 139 kp. susirin
kimas įvyks vasario 2 d. 7:30 vai. 
vakare Strumilos svet. Visi nariai 
ir narės dalyvaukite susirinkime, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti, 
atsiveskite ir savo draugus prisira
šyti prie SLA. 139 kuopos.

Sekr. J. Slancauskas.

Vaidylų Brolija renkasi vasario 2 
dieną, paprastoje vietoje, apkalbėti 
specialius klausimus. Dalivauja tik
tai nariai gerame stovyje.

Krivių Krivaitis.

Roselaųd repeticija “Kalvio Duk
tė” bus seredos iv pėthyčios vakare, 
Strumilo svet.

Visuomio Prakalba prieš krikščio
nybę, vas. 2 d. ketvirtadieny], 7:30 
/ai. vak., Liuosybės svetainėje, 1822 
\Vabansia Avė., N. z S. Visuomis pa
rodys, katalikybės bei krikščionybės 
ilogasias puses. Rengia: Visuomenės 
Darbo Sąjunga.

Illinois Lietuvių Pašei pos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks penk
tadieny], vasario 3, 1928 m., Chica- 
gos Lietuvių Auditorium, 3133 So. 
Ualsted St., 7:30 vai. vakare. Visi 
lariai pribukit laiku, todėl, kad yra 
laug svarbių dalykų dėl tarimo.

A. Kaulakis, rašt.

Lietuvės Ahujėręs

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u Me
rijos kolegiją; 
ilgai Praktika
vusi Pensy 1 v a 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin 
gai patarnauja 
visokiose ligos* 
prieš gimdymą 
laike gimdy m < 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika 

; įuose moterim^ 
ir mergi n o m s 
kreipkitės, o ra 
-<ite 'pagelbą 
Valandos nuo • 
ryto iki 2 v. po 

Į pietų, nuo 6 iki 
j 9 vai. vakare.

Phone, Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Indiana Harbor, Ind. SLA. 185 
cp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
>enktadienio vakare, 7:00 vai. vasa
lo 3 d., 1928, Katherine House svet. 
38 and Deoilor St. Y'ra kviečiami1 

zisi nariai atsilankyti laiku taipgi ir 
.įaujų narių atsiveskite. Valdyba.

Brighton Park. SLA. 176 kp. šu
nį inkimas įvyks penktadieny], vasa
lo 3 d., Jokantų svet., 4138 Archer 

Avė., 7:30 vai. vakare. Visi malonė-1

VISUOMIS APSIGYVENO: 3622 
•>. Parnell Avė., Chieago, III. Tele- 
onas Yards 2465.

Viršui Unlversal
^fatr Bank

Moterys ir mergi- 
-»► kreipkitės su 
‘'kaisis nuo 12 iki 
vakaro Kitu lai- 

u pagal sutarti

Akių Gydytojai

(auja Tyra Tikyba1 R.TkTfiMBHfeE
v. , c v I ETRHI•ažįsi nusipirkęs už $1 224 

iiisl. knygą “VISUOMY 
3Ę”. Gaunama “Naujieno 
••e”, 1739 S. Halsted St.

Lhune Boulevard 6487
4649 South Ashland A vena* 

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
i

4 ūsų patar n a v i m a », 
aidotuvėse ir kokiame 
eiltale, visuomet esti 
-anžiningas ir nebran 
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. 0. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriis ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd Pi.

Gulago. III. '
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 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.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VATTTTSH, O. D.

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

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI .

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 ,
SKYRIUS

3201 Auhuru Ava.. Tel. Blvd. 3201
Tel. Boulevard 0313

L1E1 U VIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima Kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 

' su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai
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 VVallace Street

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

4615 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekęs 

C111CAGO, 1LL.

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

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diatherrnia 

ajTda vidoniš, mTo.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

felephone Bepublic 0083

Oi. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St 

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO 
r-h — '

Off. iKies. 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. ZALATOR1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

t'hicauo. III

Phone Canal 6222
DR, S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgai

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned 10—12 ryto
Rezidencija 6640 Š. Mnplewond Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Lafayette 4146
' h l a n d o s 

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2830 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 8b. Halsted SL, Chicagv 
arti 31st Street

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

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai ........
Ofisas 

1729 South Ashland Avenue, 2 l«bo» 
Chičago, 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 Midvvay 2880

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. No- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad jums reikės 
mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 men. 
Dr. C. W. De Roque 

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phono Boulevard 7589

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. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 n> 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga' 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
dus metodus X-Ray ir kitokius elek 
t ros prietaisus.

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

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

Naktį So. Shore 2238. Bouieyard 648>

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta>

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANK<

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ‘r CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel Fairfax 6358

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res Telephone Plaza 3200

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namu Telefonas Repuhlir 9723

Advokatai______

A, A. DUS '
ADVOKATAS

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

V h r<ii h 
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios. ,

įCLASSIFIEB APS.
Miscellaneous

(vairus •

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas tužtikrina pasise
kimą. Idaho, VVashjngton ir Oregon 
valstijoje dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
vra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1KIETA1. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railvvay, 
St. Paul, Minn.

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

Boulevard 1036

RUBIN EROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4156 Archer Avė. 
Tel Lafayette 8705—8760 

Chieago

Atsineškit su savim šį skel
bimų, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
>)398. RIGHT WAY PLUMB- 
1NG & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

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

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

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

Bes. Tel. Saginavv 9528

Burke ir Crane
Advokatai 

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

Room 1002

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Ivvedam elektros 
Uratus, motorus, taisom elektros 

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

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

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Maltvojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČ10NIS. Sav.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pie> 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tol.: Hyde Park 8895

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 960(1

EKSPERTAI taisymo plumbingo 
arba steam fitingų. Labai pigi kai
na, šaukit, Gilchnst Diversey 0137 
arba Hemlock 2937.

20% PIGIAU. Malevojimas, po- 
pieravimas, dekoravimas, pigiai, iš
mokėjimais.

Hemlock 7817.

50% PIGIAU už sausį ir vasari. 
Pleitseriavimas, popieravimas, cal- 
cim, malevojimas. Matyk mus šian
die, 

Brunswick 5023.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

MALEVOJU, dekoruoju — dar
bas pirmos rųšies ir garantuotas.

230 W. Division, 
Ijncoln 0474.

MALEVOJIMAS, poperiavimas, 
langų užlaidos, calc.—geras darbas, 
pigi kaina, greitas dailus darbas, 
greitas apskaitliavimas. Mr. Foster. 
Juniper 0717.

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

MALEVOJIMAS, popieravijnas, 
calcim. ekspertas, medžio greinavi- 
mas specialėmis žiemos kainomis, 10 
metų patyrimais. Apskaitliavimas 
veltui. Tel. Irving 1498.

KARPENTERIS generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frauk Keliam Co. 855 W. 
5-jth St. Boulevard 0536.

(Ųvutmued ou paga 8)
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansal-Paskolos

((?ontinued from page 7)
ATYDA BUDAVOTOJAMS

Ar jus manote apie tsatymą arba 
taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

IŠMOKĖJIMAMS IR RAKAN
DAMS PASKOLOS

Greitas ir geras patarnavimas, 
$25 iki $300.

$25 jums kainos 89c.
$50 jums kainos $1.75
$100 jums kainos $3.50

Legalės kainos, valstijos valdžios vakarais, 
priežiūroj. 'r,L’-----

Atsišaukit arba telefonuokit.
UNITED FINANCE CO., 
3119 So. Michigan Avė.

Douglas 9362.

Help Wanted—Malė
Pal>in ink i Ų Reik

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

Musical Instruments

PIRMOS klesos fonografų taisy
mas visokių išdirbysčių, nebran
giai. 1233 S. \Vabnsli. šaukit Calu- 
mel 1968.

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

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

Automobiles
CASII Už KARUS

Turim pirkti 100 karų tuojau.
Mokam aukščiausias kainas. 6707 S.
State St. Went. 1974.

KARPENTER1S. Taisau namus, 
ponius, garažus, $198 ir daugiau, 
kainos nebrangios. Tel. Bittersvveet 
5168.

Morgičiai pirmi ir antri

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu 
rininkystės, karpenterystės, cemen 
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy 
inas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIWIEC & CO. 
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

6 nuošimčiais padaromi į 24 
valandas.

Musų išlygos bus jums naudingos. 
Kreipkivės pas

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

DIDELĖ automobilių industrija 
j reikalauja vieno arba dviejų vyrų į 
auto mechanišką, elektros ir battery 

Kad turėtų mechaniko ga
bumus su norais progresavimo. Pro
ga patiems įstoti j biznį. Atsiųskit 
savo vardą ir adresą, Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Bok 1039.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% koinišo,i 

i Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8,1 
192 N. Clark St. Dearbom 4020.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ 
20 serija prasideda nuo 

. i sausio pirmos, 1928 metų 
krautuves ir apt. ant Kiekvienas, kuris rūpinasi 

>r ap-isavo ateičia, turėtų prisira 
syti prie Naujienų spulkos 

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

J. W. Beaver & Co
BUDAVOTOJAI

2014 N. Fairfield Avė.
pastatys ir finansuos 
2-3 flatinius, krautuves 
jūsų loto. Teikiame planus 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

REIKIA tuojau 3 vyrų dėl išai- 
i mokinimo auto electric inžinerijos, 
aviacijos, gera mokestis kol išmok
site. Atsišaukite

2024 Wabash 
M R. DAVIES arba THOMAS

REIKIA berniukų muzikantų 10- 
16 metų amžiaus. Visi instrumentai

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai i 

$4 -...........- DETRO1T ........ —
$4 _______  ST. LOUIS -....... .

Checker Coach IJnes, Ine. 
Plasters Hotel

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk į dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare 

DETRO1T .............................  $4.00'
ST. LOUIS .............................. $4.00
KANSAS CITY ...................... $8.00DE LUXE MOTOR STAGES 

3 So. Jefferson 
Tel. Dearbom 0681

Personai
__________ Asmenų leiko

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

: Greitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attomey, 
2300 W. Chicago Avė.

Dept. 7 
Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Financial
Finansal-Paskolos

REIKALINGAS parteneris į bučer- 
nę ir grosenę su $1,600. Vienam per- 

i sunku. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228. 10839 
S. Michigan Avė.

2-RUS MORGIČIUS
Padarome į porą dienų

PETRZILEK BROS. & CO.!. :au -įr^
1647 W. 47th St. ' —------------------ ----------

Situation VVanted
Darbo Ieško

Box
1042, 1739 S. Halsted St. Chicago, III.

1 JIEŠKAU darbo ant farmų. Esu 
PASKOLOS namų savininkams —'patyręs visus darbus kas reikalinga 

gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor- prje farmu. 2139 W. 37 PI. Telefonas 
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 Lafayette 5597.
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Westem Avė. Hemlock: 
2636. Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

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

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

Radio
16 motų amžiaus. Visi instrumentai RADIOS, $2 j savaitę. Geras 5 tu- 
del pradedančių, dabar organizuoja- bu radio setas, pilnai garantuotas, 
mas orkestras. Atsišaukit nuo 10 tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 i 
iki 10 vak. savaitę. Mr. Kujavvski, 1723 South

APOLLO STUDIOS. Ashland Avė.APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

------------------------- 4-0-6-7-8 tūbų radio setai pardavi- 
-------- ------------------ mui, garantuoti. Išparduodame, kad 

padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge- 
markių vyrų, turi riausi radio taisytojai, 
niuo snlPsmenai. i DELIGHT SHOP

RŪBAMS SALESMENŲ
Man reikia 2 si__ Ll, ___ -

švariai išrodyti kaipo salesmenai, i DELIGHT SHOP
pardavinėti vyrų rubus tiesiai iš i 3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

liškai. Didelė ir sena firma rems jus
i Geras uždarbis ---- 1O „iMUUW . >au>ui>»D imuhuuud
j kams. Visą laiką arba dalį. Pradėkit j Atsineškit šį skelbimą, gausit pi 
tuojau, lai nėra greitas praturtėji 
mas arba skynias, bet tikras ir leng
vas būdas padidinti įplaukas. Atsi- 
lankykit tuoj dėl pasikalbėjimo. MR. 
OPPENHEIMER, 844 W. Adams 2 fl.

dirbtuvės. Turi kalbėti ir rašyti ang-,---------------------------- ——---------------
liškai. Didelė ir sena firma rems jus. I GAUTI į mainus ir sampeliai bus 

uždarbis geriems darbinin-: išparduoti pigiauiomis kainomis.
irba dal|. 1 radekit • Atsineškit šį skelbimą, gausit pi- 
reitas praturtėji-, gjau

, , - .... 4. . , , WONDER RADIO SALES CO.yas būdas padidinti jplaukas. Atsi- 3ie2 Irvink Pk. blvd. Key 2499

REIKALINGAS janitoriaus 
bininkas. Unijistas turi būti. 
1510 S. Ridgevvay Avė.

REIKALINGA 3 
Gerų Real Estate 

Salesmanų 
Geriausios išlygos 

Kostumeriai duodami 
Apgarsinimai už dykų 

Atsiliepkit laišku 
807 W. 18th St.

; SPECIALI SPECIALI SPECIALI
l Didelė Muzikos ir radio krautuvė 

u" I North Side. — Parduosime šią sa- 
r. B. vaitę tik naujus Standard garantuo

tus radio nupgintomis Kainomis. 
-------- Veikit tuoj, sutaupyki! pinigų ant 

naujo radio.
Johnson’s Music & Radio Shop 

2772 Lincoln Avė. 
Buckingham 6358

Help Wanted—Feinale
Darbininkų Reikia

REIKIA MOTERŲ kurios nori 
pti Beauti specialistėmis. Gera 

alga mokama tame biznyje, ir proga 
atsidaryti savo šapą. Reikia tik ke
letą mėnesiu dėl išmokimo. Klesos 
dienomis arba vakarais. Reikia tu
rėti pradinės mokyklos mokslą. At- 
sišauKite. Moler Collage, 512 North 
State St.

tapti Beauti specialistėmis,

Miscellaneous for Sale
________ Įyairug PardajiTnai

SLIP covers, 3 šmotų visokių 
spalvų, $10. Taipgi 3 šmotu setui, 
Belgian druželėmis, $13. Tel. Sun- 
nyside 4245 ar Lincoln 2911.

Business Chances
________ Pardayiinui Bizniai_______

PASTABA
Proga kurios neturėtu

mėt praleisti
Tai yra proga asmenims įvestuoti sa
vo pinigus kaip ir į banką, valstijos 
ir valdžios priežiūroj, dėl apsaugoji
mo savo pinigų.

Jūsų investmentai jums atneš 
6%%.

I keletą metų juru pinigrąi bus grą
žinti ir jus gausite užtektinai pinigų 
visam savo amžiui.

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit. 

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1789 So. Halsted St. 

Box 1026.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai_____

Dabar $1000 pigiau
Savininkus turi greitai parduoti 

beveik nuują mūrinį bungalow, tin
kamas 2 šeimynoms, 4 ir 5 kamba
rių. Randasi netoli Marųuette Par
ko. Kainavo $10,500, nuleido už 
$9500. Su $1000 j mokėjimu 
pirksi arba mainys ant didesnio 
mo ar loto.

6959 So. Halsted St.
Ant mainymo

8 pagyvenimų murinki namas, 

ant "mažesnio namo, bungalow, 
ar biznio.

J. SINKUS & CO.
Com 70th and Halsted 

Tel. Normai 4400

nu- 
na-

8 pagyvenimų mūrinis namas, ant 
kampo. Turi būti greit išmainytas 

. loto

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemi Pardavim«i_____

TURI BŪT PARDUOTA ŠIĄ 
SAVAITĘ

$1,000 cash ar daugiau, kitus leng
vais išmokėjimais, 6 kambarių ir 
sun parloras, mūrinis bungalow, ar
žuolo trimas ir grindys, garu šildo
mas, stikliniai miegojimui porčiai, 1 
karo mūrinis garažas, lotas 30x125, 
Yra daug krūmų, medžių ir t. t. 
Randasi netoli 60 St. ir Mozart St. 
Parodysim tik pagal sutarti.

šaukit po 6 vai. vakare.
šaukit Prospect 2468

NAUJI bungalovvs budavotojo 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

. PARDAVIMUI namas su bučer- 
nės ir grosernės bizniu. Storas, du 
flatai po 6 kambarius, vandeniu šil
domas. Parduosiu su namu arba 
vieną biznį. Pirkėjui duobiu antrą 
morgičių. Agentams nuošimtis. Sa
vininkas bučemėj.

2553 W. 69 St.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Iš PRIEŽASTIES didesnio užsiė
mimo, esu priverstas parduoti arba 
priimti teisingą moterį į partnerius 
prie gero Rooming House biznio ne
šančio gerą pelną, reikia įnešti $3,000 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

KAZIMIERAS KSENOWICZ 
1652 Monroe St., Chicago, III.

DEL svarbios priežasties par
davimui pigiai lunch ruimis; 
vieni fikčeria? kainuoja $1,000. 
Parduosiu už trečdalį. Kas pir
mesnis, tas laimės. Kreipkitės 
ant viet6s. 5340 S. Wentworth 
Avė.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo
kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu įmokėjimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. Went. 5702.

5 flatų medinis
Pečium šildomas, naujai dekoruo

tas, 50x125 pėdų lotas, 3941-5 So. 
Wells St., Rendos $125 į mėnesį. 
Pirmas morgičius $2,000. Kaina 
$6,000.

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

Boulęvard 7769.

OERAS INVESTMF.NTAS
Pardavimui uaujiiH muriniR nam:m 

tų arti llalRU-d ir 79th, parduoHiu 
nrba mainymu bilc | k;, kaipo dal| 
kėjinto. VVALTER J. PALL. 0(101 
We«tern Avė.. Tel. Republic 4170.

0 (la
piniai, 
inmo- 
South

PARDAVIMUI didelis mūrinis na
mas ir krautuvė ir flatai, Milwau- 
kee, netoli Ixigan blvd. Geras dėl 
bile kokio biznio. Tuoj galit kraus
tytis, bargenas, $25,000, cash $7,000.

Savininkas
Tel. Keystone 2044 arba 4465

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
ėlė, lotas 32x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

REIKIA VYRU dėl išsimokinimo 
barberiavimo. laideles algos vy
rams šiame biznyje, su puikia užtik- 

i rinta ateičia. Tik reikia kelių mė
nesių dėl išmokimo. Klesos dieno- j 
mis ir vakarais. Reikia turėti pra-( 
dinės mokyklos mokslą. Atsišau
kite. Moler College, 512 N. State 
Street.

REIKIA patyrusios moteries in
dų plovėjos, 4169 So. Halsted St.

REIKALINGA virėja j valgyklą 
naktimis, 3457 S. Halsted St.

PERKAME

REIKIA moterų prie išdavi
mo dešrų ir paėmimo orderių.

Kreipkitės:
4601 S. Francisco avė.

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Hal&ted St.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų .

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo-

! tora Corporation. Salesmanai turi - - 7----- 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin- vaikinui rlown _ol Lake 
karnai išaiškinus dalyką savo tautie- nuo 46tos gatvės, be 
Čiams. Kas nori greitai prasilavinti Soutus, bet nelabai toli nuo 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo- gat 

ir šį skelbimą. Faget Buick Co„ I 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd.,' 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III.

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambaris vienam 

s apielinkėj 
be skirtumo i 

» Ashland 
_ ___  ____  ___ __ gerai butų kad vakarienę pa

jau atsišaukia. Atsineškit su savim gamintų. Naujienos, 1739 S. Halsted 
ir ši skelbimą. Favet Buick Co.. St. Box 1048.

PAJIEŠKAU burdingierių, su val
giu ar be valgio, kambarius atiduo
siu pigiai. 727 W. 21 St. 2nd floor.

Chicago. III. 25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 

Kam reikalingi pinigai ing amato, mes išmokin- 
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

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

Justin Mackiewich 
2342 So. Leavitt SL 

Tel. Canal 1678

irsvi įvirto
1 SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GERA MOKE
STIS
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 

Be Komiso ir Išlaidų s^kvto
Mes paskoliname jums $100, $200 NLJO 9 BY1O IKI 8 VAKARO, 
arba $300, imame legalj nuošim- ILLINOIS WELDING WORKS 
ti. Pinigus gausite į 12 valandų. 512 N. LA SALE ST. CHICAGO Industnal Loan Service: _____ •_____________

1726 W. Chicago Avė., I
Kampas Hermitage Avė. MumS Teikia lietUVlŲ 

i automobilių salesmanų 
MES turime gerą vietą su 

didele proga dėl jaunų lietuvių 
KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ' su tikra ambicija prie automo- 

Atsišauki! j biliy biznio. Mums nesvarbu
Eighteenth Bona & jusy patyrimas, jei tik jus tu- 

Mortgage Organization rite užtektinai apŠvietos ir rei-

REIKALINGAS darbininkui kam
barys ant Bridgeporto prie laisvų ir 
blaivų žmonių. Geriau butų su val
giu, bet gali būti ir be valgio. Pa
šaukit X. Y. Z. 3210 S. Halsted St.

TINKANTIEMS VY- For Rent
RENDON flatas, 5 kambarių, yra 

garadžius, 2 automobiliams, 3614 S. 
Seeley Avė.

RENDON moderniškas 6 kambarių 
apt., naujai dekoruotas, gera trans- 
Rortaciia, netoli Crane ir kitų dide- 

ų dirbtuvių, rendos $30 j mėnesį.
3811 S. Kedzie Avė.
Tel. Crawford 2025

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

Atsišaukit pas:
Eighteenth Bond &

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

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

Tel Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

PASKOLINSIM nūn $50 iki $300 
už 2Vi nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 Wąst Diviaion St 

Tel. Armitage 1199.

kalingų asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norų dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimų. 

( Roseland Motor Car Co., 10857 
1 Michigan Avė.

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai______

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę 
Organizoįame naują instrumentų 

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

Mumford Music
Studios,

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

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

Sterling Shop Radio
įsigyk Crosley

i Mes turime visus modelius Crosley 
i setų. Atsilankykit ir išgirskit 

PERSITIKRINKIT 
jo gerumu ir jo balsu

Sterling šapa stovi užpakalyj 
i kiekvieno Crosley seto. Mes jums 
i parduosime ir garantuosime užganė- 
dinimą. Jums yra užtikrinta ge- 
riausis balsas ir ryšis.

MUSŲ CROSLEY SETŲ
Sterling šapos radio ekspertai yra 

jūsų užtikrinimu puikiausių radio 
priimtuvų. At^ilankykit šiandie ir 
daleiskit jums parodyti. Crosley ra
dio yra jūsų radio setas ir Sterling 
šapos patarnavimas garantuoja.

UŽGANĖDINANTI PIRKINĮ 
STERLING SHOP RADIO

4328 Lincoln av. 3248 N. Ashland 
Phone Buckingham 3800

PARDAVIMUI Rooming House 
biznis, 12 kambarių rakandai, kartu 
su elektriniu pianu. Buick automobi
liu, kaina už viską $1,700, šaukit 
Josephine, Tel. Victory 8919.

BARGENAS, 6 flatų mūrinis na
mas, po 6 kambarius kiekvienas, pe
čium ir fumas šildomas, 2 karų ga
ražas, 50 pėdų kampinis lotas, $255 
mėnesinių įplaukų, viskas išrenduota, 
kaina tik $27,000, savininkas, 

5542 So. Aberdeen, 
* Ist flat.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, senas išdirbtas biznis, 4 kamba
riai pagyvenimui, 3 karų garadžius; 
pigi renda, 5124 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI barbernė, ilgas 
lysas, parduosiu pigiai, nes perku 
kitą biznį. 802 W. 78 -St.

PARDAVIMUI bučernė su ledo 
mašina ir troku. Daromas didelis 
biznis. Parduosiu nebrangiai, arba 
mainysiu į namą, 1750 W. 63 St.

PARDAVIMUI dry goods krau
tuve iš priežasties ligos, 2423 West 
Marųuette Rd.

Fu mitu re & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

8 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinis pečius, $6, pastatomos Ram
pos, $15 ir daugiau. S'chwartz Bros, 
Storage, 640 E. 61st St.

KENDŽIŲ štoriukas ir grosemė 
parsiduoda pigiai. Geriausia^ vieta 
daryti visaip pinigą. Atsišaukit, 
627 W. 14 SI.

NORIU parduoti savo pusę biznio 
soft drink parlor bizny tik už $350. 
Nesutinku su partnerių. Renda tik 
$15.00. Neša gerą pelną. 500 West 
54 Place.

KAM prisigauti ir mokėti daugiau? 
2 šmotų parloro setas padarytas 
ant orderio, garantuotas, įmokėti 
$66 ir daugiau. Coxwell krėslai, $24.

Atdara
9,

PARDAVIMUI pigiai dentisto 
ofisas. 4643 Wentworth Avė. šaukit 
Kenwood 3075, nuo 12 iki 6.

Šutaupykit $50 iki $150. 
utarninke, ketverge ir subatoj iki 
nedėlioj iki 6.

Wholesale Fum. 
3837 Greenvievv Avė. 

Tel. Buckingham 6764

šis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jj su savim ir 
mes jums nuleisiniejums nuleisinie '

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

$75 9X12 WILTON RUG .......
$60 COXWELL CHAIR.............
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau
Available Storage

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė- 

liornis iki 6 vakaro.

$300
$250
$200
$150

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

FURNIČIAI 4 kambarių pilnas 
įrengimas- Visai pigiai. 824 W. 21 
St. II lubos.

Sewing Maciūne
Siuvamos Mašinos

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

1952

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

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

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

PARDAVIMUI geras Restauran- 
tas, su namu arba be namo, mai
nysiu į privatišką nedidleį namą, ar
ba j lotus arba parduosiu vieną biz
nį, namas naujas mūrinis, Storas ir 
viršui 6 kambariai ir 2 karų gara
džius mūrinis.

4102 Archer Avė.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ, gerai 
einantis biznis, kampinė krautuvė, 
ilgas lysas, kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu nebrangiai. Persitikrinkit, 
600 W. 55 St. arba Garfield Boule- 
vard.

PARDAVIMUI grosemė arba pri
imsiu partnerį. Biznis geras. Prie
žastis pajieškoma partnerio. Esu 
vienas. 7859 S. Paulina St. Telefonas 
Hemlock 3479.

SALDAINIŲ, soda, fountain, ci
garų krautuvė, 4 kambariai gyveni
mui, ilgas lysas, pasiulykit patys. 
2815 W. 38th St.

PARDAVIMUI gasolino stotis ar
ba mainysiu į namą arba lotą. 5035 
S. Western Blvd.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą lotą, biznį 
ar kitą, 2*31 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

IŠSIMAINO 6 kambarių bun- 
galow, su 2 karų garažu, j au
tomobilį kaipo dalį įmokėjimo. 
Arba kas turit didesnį namų 
bus galima susitaikyt tiesiai 
per savininkų. K. G. Umežis, 
?515 W. Marąuette Rd.

PARDUODU bučernę su kampiniu 
namu ant biznio gatvės. Naujos 
mados fixtures. Ledui mašina. Sa
vininkas išeina iš biznio, $6000 
pirks.

4101% Archer Avė.
ar 2835 W. 24 Boulęvard 

po 6 vai. vak.

nu-

Mainysiu
Savo propertę 2 fl. Brighton 

ke ant didesnės.
Turiu 2 flatų medinį namą.

Noriu gauti
Medinį arba mūrinį namą Brigh

ton Parke arba Bridgeporte.
Turi būti po 5 ar 6 kamb.

Atsiliepkit.
Canal 4960

807 W. 18 St.

Par-

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai modemiš

kas, su atdaru sun porčium, namas 
turi 15 apt. po 4 kambarius, randa
si netoli 47 St. ir Champlain (Juo- 
daspalvių distrikte), rendų virš $11,- 
000, galit jį nupirkti už $51,000. 
Namas turi pirmus morgičius $23,- 
(»00 dviem metam, galima padidinti 
iki $30,000. Galima įmokėti $15,000, 
kitus antru morgiČiu. Galite gauti 
33%% už savo investmentą.

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

4705 S. State St.
Drexe] 1800.

DARBAS
Ant visados. Geram žmogui, 

kuris yra teisiųgas, gyvas, ap
sukrus ir gerai apsipažinęs 
Chicagoj. Turi turėti truputį 
pinigų dėl biznio ir pats juos 
valdyti.

Tik tinkamas žmogus mel
džiamas atsiliepti.

Naujienos Box 1041

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

6 KAMBARIŲ BEVERLY bun- 
galow? didelis lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Bevęrly 7380.

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

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

— Noriu —
— Namo — 

5 ir 6 kambarių — 
Pirksiu ar mainysiu 
savo gerą namą 
Bridgeporte.

šaukit Canal 4960 
807 W. 18th St.

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

MIESTO ROTUŽfi
tik 7 mylios 
iki tai vietai 

Parsiduoda
čielas (1) akeris žemės —» 

kambarių), 3 namai su 2 karu ga- 
radžium, vištininkas ir kiti budinkai

už $3500.00
Graži apielinkė — apsupta 

liais medžiais.
Tik 1 blokas nuo karų.
Gera proga — pigiai pirkt.
Savininko giminaitis.

807 W. 18th St. 
Canal 4960

Reikalinga 
— 100 — 
Bargenų 

dėl perdavimo 
Mainymo — 

šaukit •
S. J. DARGUŽIS, 

Canal 4960
807 W. 18th St.

(18

dide-

Ekstra specialis 
bargenas

Dabar yra laikas. Dasižinokit apie 
šį puikų pirkinį. Tai yra ekstra 
specialis, modemiškas 2 flatų na
mas, 8844 S. May St, puikiausia na
mas South Side. Yra 3 karų mūri
nis garažas, tile sienos maudynėj, 
lietaus lašai, moderniškas. Turi būt 
parduotas šią savaite. Isigvkit šį 
puikų 2 flatų namą. xSu $5,000 cash 
falit pradėti veikti. Mr. Sweeney, 

871 E. 79 St. Saginaw 7900.

EXTRA bargenas, 6510 S. Wash- 
tenaw Avė., 6 kamb. bungalow, tile 
vanos, lietaus lašai, 2 karų mūrinis 
garažas, ėdė cementuota ir apmokė
ta, nėra asesmentų, lotas 29x125, 
netoli parko, kaina $11,500, $3,000 
cash arba pigiau įmokėti, šaukit sa
vininko namus Prospeca 6190 arba 
biznyje Vincennes 6660 arba 
Triangle 6020.

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

6409 So. Kedzie Avenue

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

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

2 flatų mūrinis, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, garažas, 2 
blokai iki 63 St. ir Halsted St. $8,000 
cash, $100 į mėnesį, rendų $125 į 
mėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.

2 FLATŲ. 6-B kambarių. miegojimui por- 
<Maf, su RtiklaiR. karAtu vandeniu Alldoinas. 2 
karų garažas, lota* .'<3x125. Artesian. netoli 
Oevon. kaina $1Ų.OO(>. Tiktai blRkl įmokėti, 
kitus lengvais iftmokCjimats. Puikus barg 
trenaa. T, H. Evans. 7100 N. Western Avė. 
itogors Park 27S7.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiūrėki! 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininkė Rainbow Electric, Hyde 
Park 2976.

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalow, $7500. Galit pamatyti 
prie 1621 So. 56 Avė. Cicero. Netoli 
nuo 12 St. karų ir Douglas Park 
elevatorio. Cash reikia $2000.

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2185 So. 56 Avė.

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas, netoli 71 St. ir Western Avė. 
Phone Hemlock 5279.


