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Lietuvos ir Lenku fe 
derybų laikas dar 

l nesąs tikras fe
Varšuva sako, kad tik siu sa

vaitę busianti pasiusta Kau
nui nota su derybų pasiūly
mais *

VARšAVA, vas. 8. [PAT].- 
Pusiau oficialiais Lenkijos val
džios laikraštis Epoka paduo
da Vokiečiu spaudos praneši
mus apie tai, kad Lietuvos-Len
kijos taikos derybos prasidė
siančios Kopenhagoje vasario 
25 diemj. Epoka tečiau deda 
savo pastabą, kad vokiečių 
spaudos žinios nesą pilnai tik
ros, kadangi Lenkija dar nepa- 
siuntus savo notos Lietuvai. Ta 
nota busianti pasiųsta j Kauną 
šią savaitę ir joje busįąs išdė-l 
tas busimų derybų programas, I 
o taipjau paskirtas derybų pra
sidėjimo laikas ir vieta.

Norvegijos darbo 
kabinetas griuvo
OSLO, Norvegija, vas. 8.

Pirmas socialistinis Norvegijos 
m misterių kabinetas, negyve
nęs nė dviejų savaičių, griuvo, 
pirmame savo prisistatyme 
parlamentui gavęs kairiųjų 
[?] ir agrarų partijų nepasiti
kėjimą.

Visos buržuazinės partijos 
stojo piestu prieš socialistinio 
kabineto programą, kurs esąs 
priešingas konstitucijai. Jos pri 
kiša dar kabineto nariams, kad 
jie neturį politinio prityrimo.

Sovietai nori piliečius 
aprūpinti pigiais dvi

račiais
MASKVA, vas. 8. — Mas

kvos miesto taryba tariasi pa
skelbti “dviračių paskolą”, kad 
galėtų aprūpinti sovietų pilie
čius nebrangiais, sovietijoje ga
mintais, dviračiais.

Ta paskola surinkti pigiai 
butų pavartoti nebrangiems 
dviračiams gaminti, idant juos 
kaip labai reikalingą keliavimo 
priemonę, galėtų pigia kaina įsi
gyti kiekvienas paprastas pilie
tis.

Paskolos bonai manoma leng
vais išmokėjimais pardavinėti 
darbininkams ir valstybės bei 
kooperatyvų tarnautojams.

Vokietija protestuoja 
prieš Cavell filmos ro

dymą teatruose
BERLINAS, Vokietija, vas. 

8. — Vokietijos užsienio rei
kalų departamentas per savo 
ambasadorius Londone ir Briu
sely prašo Anglijos ir Belgi
jos vyriausybių užginti rodyti 
teatruose filmą, kurioje vaiz
duojamas nužudymas karo me
lais vienos anglės, Edith ('aveli 
ligonių dabotojos, kurią vokie
čių karo vyriausybė, apkaltinus 
dėl šnipavimo, sušaudė. Vokie
čių užsienio departamentas nu
rodo, kad tos filmos rodymas 
galis sukelti skaudžius atmini- 
dus ir pasėti vėl neapykantos 
vokiečiams.

Portugalijos valdžia iš
tremia generolą .

LISA BONAS, Portugalija, 
vas. 8. ~ Gen. Gomez da Cos- 
ta, kuriam vyriausybė įsakė ap
leisti Portugaliją arba būti iš
tremtam, išvyko iš Lisabono į 
Italiją.

I Teismas ima nagan 
gelžkelio ponus

Liepia pripažinti geležinkelie
čių broliją ir likviduoti “kom
panijos uniją”

HOUSTON, Tex., vas. 8. — 
federalinio teismo teisėjas 
Hųtsheson Įsakė suimti ketu
ris Southern Pacific geležinke
lio Texase ir Louisianoj virši
ninkus dėl atviro laužymo gele- 
žinkelių darbininkų įstatymo ir 
teismo indžionkšeno. Tas Įsta
tymo ir indžionkšeno laužymas 
pasireiškė tuo, kad minėti 
Southern Pacific geležinke
lio viršiinnkai organizavo 
“kompanijos uniją’’ prieš 
Brolherhood of Raihvay Clerks.

Teisėjas llutcheson nusista
tęs reikalauti, kad Brotherhood 
of Raihvay Clerks butų pripa
žinta kaip teisėta oficialinė ge
ležinkelio kompanijos tarnauto
jų organizacija ir kad pačių 
samdytojų organizuota “kom
panijos unija” butų likviduota.

Prieš 23 metus pabėgo 
iš kalėjimo; dabar 

pasidavė
HUNTVILLE, Tex., vas. 8.— 

Bert Creed, kuris prieš 23 me
tus pabėgo iš valstijos kalėji
mo, dabar patsai sugrįžo ir pa
sidavė vyriausybei. 11X13 me
tais Creed buvo nuteistas šeše- 
riems metams baudžiamojo ka
lėjimo už arklio pavogimą. Po 
šešių mėnesių jam pavyko iš 
kalėjimo pabėgti. Nuo to laiko 
’is, slapstydamasis, bastėsi po 
Jungtines Valstybes, po Kana
lą ir po Meksiką. Visa tai, sa
ko Creed, jam taip pagrisę, jis 
taip pavargęs, kad nusitaręs 
grįžti ir pasiduoti. Jis dabar 
yra 15 metų amžiaus.

0

Prof. Biržiškos refera
tas Krakovo Univer

sitete
VARšAVA, vas. 8. [PAT].— 

Didžiulėj Krakovo Universiteto 
-alėje Lietuvos Universiteto 
irofesorius Biržiška skaitė re- 
’eratą apie Lietuvos istoriją ir 
iteraturą. Jo pasiklausyti buvo 
nisirinkę daug publikos, jos 
arpe profesorių ir valdžios at- 
itovų. Puikia lenkų kalba prof. 
Biržiška aiškino senesnių lai
kų ir dabartinės lenkų literatū
ros Įtakas į naujovinę lietuvių 
iteraturą. Prof. Biržiška parei

škė vilties, kad Lietuvoj greitai 
įvyksią permainų tiek vidaus 
tiek užsienio politikoj ir po tų 
•įermainų gal įvyksiąs geresnis 
lietuvių-lenkų susipratimas.

Meksika paleidžia visus 
religinius nusikaltėlius
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 8. 

— Teisingumo ministerio Orte
gos įsakymu, Meksikos Mieste 
apo paleisti visi asmens, ku

rie buvo suimti dėl nusikaltimo 
orieš bažnytinius Įstatymus, iš
skiriant vieną kunigą, Antonio 
Tovar, kurs atiduodamas į tei
smo rankas.

Amerikiečiai perdaug 
“busy”, nemano apie 

karą
LONDONAS, vas. 8. — žino

mas laikraštininkas J. A. Spen- 
?er, buvęs Westminster Gazet- 
te redaktorius, kurs nesenai 
lankėsi Jungtinėse Valstybėse, 
sako, kad amerikiečiai esą 
taip “busy“ savais kasdieniais 
reikalais, kad apie karą jie ne 
šapuute nesapnuoją.

Kova su maištininku fe 

gaujomis Meksikoje
Kunigas, maištininkų vadas, 

sugautas ir sušaudytas; mai
štininkai puolė traukinį

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
8. — Spaudos pranešimai me
na, kad maištus Ųueretaro ir 
Guanajuato valstijose išprovo
kavo nežinia kieno įvykintas 
nesenai išsprogdinimas Kristaus 
stovyios Ei Subilete, netoli nuo 
Siloa, Guanajuato valstijoj.

Vienas katalikų kunigas, Da- 
niel Perez, kaltinamas dėl . iš- 
provokavimo sukilimo Salaman- 
coje, buvo kartu su kitais 
maištininkais sugautas ir su
šaudytas. Kunigas Perez jau 
ilgoką laiką užsiėmė kursty
mu maištų ir rūpindavo maiš
tininkams ginklų ir amunici
jos. * 1

Iš Guadalajaros praneša, kad 
atvykę iš Colimos keleiviai pa
sakoja, jogei maištininkų ban
da puolus pasažierini traukini, 
ėjusį Į Manzanillo. Traukinį ly
dėjusi kareivių sargyba gynę 
traukinį kol iš Colimos atskri
dę karo aeroplanai ir ėmę iš 
oro banditus bombarduoti.

Klaipėdoje išrinkta de
šiniųjų miesto taryba
KLAIPĖDA, sausio 21. (El

ta). Sausio 19 d. Klaipėdos 
miesto Seimelis (taryba) per
rinko ligšiol buvusią kairiąją 
miesto valdybą, ' kurią sudarė 
3 vadinamųjų darbininkų at
stovai ir 1 socialdemokratas. 
Nauja miesto valdyba susideda 
iš pirmininko d-ro Lohrentzo, 
miestiečių bloko atstovo, vice
pirmininko mokslo tyrėjo Lob- 
sieno, valdininkų frakcijos, I se
kretoriaus Pavlovskio, pirklių 
atstovo, ir II sekretoriaus prof. 
d-ro Gaigalaičio, lietuvių atsto
vo. Dabartine miesto valdyba 
yra dešinioji.

Nauja lietuvių politinė 
partija Klaipėdoje
KLAIPĖDA [Lž]. — Klai

pėdoj įsisteigė nauja pirmuti
nė politinė Klaipėdos krašto lie
tuvių miestiečių organizacija 
vardu “yi'etuvių V/isoumenčs 
partija”. Naujos partijos svar
biausias tikslas yra sujungti 
į bendrą frontą visus lietuvius 
miestiečius Klaipėdos krašte, 
būtent, valdininkus, pirklius, 
pramonininkus, amatninkus, ir 
laisvų profesijų žmones kultūri
niams ir autonominiams lietu
vių visuomenės reikalams gin
ti. Į partijos valdybą išrinkti: 
dr. Trukanas, dr. Didžys, kon
sulas Reizgys, Augimas, Aušra, 
šuišelis ir Liauteris. Į revizijos 
komisiją išrinkti: dr. Pakuc- 
kas, Dėdelė, Sprogys. Valdybos 
kandidatai kap. Stulpinas, To- 
leikis ir Kornekas.

Smarkios sniego aud
ros šiaurinėj Japonijoj
Per audras daug laivų žlugo;

13 žvejų kūnų rado išplautų 
krantan

TOKIO, Japonija, vas. 8. — 
šiaurinėje Japonijoje siautė 
smarkios sniego audros, per 
kurias žuvo nemaža žmonių. 
Jūrėse ties Hokkaido sala per 
audrą paskendo keliolika ma
žesnių laivų, jų tarpe aštuoni 
motoriniai laivai. Kq1 kas vil
nys išplovė krantan trylikos 
žuvusių žvejų kunus, bet ma
noma, kad žuvusių skaičius yra 
daug didesnis.

[Atlantic and PacMlO Photo]

Galusha M. Cole iš Pasadena, Gal., kuris jau sulaukė 101 metų 
amžiaus. Jis yra nevedęs ir pats vienas šeimininkauja.

Kiną piratai nunovi
ję 300 žmonių

Puolę pajūrio miestą Lingšui. 
jūrių plėšikai padarė sker- 
dines ir, apiplėšę, padegė

HONKONGAS, Kinai, vas. 8. 
Iš Haihovv, Hainano saloj, pra
neša, kad jūrių plėšikai puolę. 
Lingšui, salos pietų rytų daly, 
ir išskerdę apie 300 žmonių, 
daugiausiai prekininkų ir 
krautuvininkų, taipjau vieną 
presbiterijoiių kunigą, kinietį. 
Miestas apiplėštas ir iš dalies 
nudegintas. Plėšikai, išsiga
bendami grobį, išsigabeno taip
jau keletą vyrų, kuriuos jie, 
turbut, tikisi padaryti savo 
bandos nariais.^

Trys vaikai žuvo 
namų gaisre

FLINT, Mich., vas. 8. — 
Praeitą naktį netoli nuo čia su
degė farmerio Reuben Storko 
namai, o jų liepsnose žuvo ir 
trys farmerio vaikai — dvi ma
žos dukterys ir vienas sūnūs. 
Gaisro priežastis nežinoma.

GYVĄ PAKASĖ

ŠIAULIAI. — Sausio 16 d. 
Šiaulių vai. Lieponų kaimo 
pil. O. Burokienė pagimdė kū
dikį, kurį, kaip vėliau tardo
ma prisipažino, tuojau pakasė 
žemėn. Bet paslaptis kaime ne
silaiko. Tuojau sužinojo polici
ja, kuri vaiką surado.

O. Burokienė pasisakė, kad 
vaiką nužudžiusi todėl, kad ne
pajėgsianti auklėti.

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

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprus 
žiemių vakarų ir žiemių vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 40° ir 30° F.

šiandie saulė teka 6:55, lei
džiasi 5:14. Mėnuo teka 9:05 
vakaro.

Vokietijos komunis
tų įtakos žlugimas

Streikuojantieji metalo darbi
ninkai gena juos laukan iš 
savo mitingų

BERLINAS, vas. 8. [F]. — 
Didžiajame Vokietijos metalur
gijos pramonės streike, kuria
me dalyvauja daugiau kaip 60 
tūkstančių darbininkų, komu
nistai gauna smūgių vieną po 
kitam. Jų avantiūristiški pasiū
lymai ir obalsiai streikuojančių 
darbininkų griežtai atmetami. 
Daugely vietų komunistų kal
bėtojai genami šalin nuo pa
grindų ir neleidžiama jiems 
kalbėti. Jų avanturos pasirodė 
taip žalingos darbininkų judė
jimui, kad tokiuose miestuose 
kaip Halio, Mersenburge etc. 
pačios komunistinės unijos at
sisakė klausyti savo centro va
dų įsakymų. Minėtų vietų ko
munistų vadai atvirai pripaži
no, kad avantiūristiški komu
nistų centro vadų obalsiai pade
da tik darbininkų priešams, 
fabrikininkams, o ne streikinin
kams.

Permainos Klaipėdos 
uosto Direkcijoje

Tautų Sąjungos atstovas Kjel 
strupas išeis. Jo vieton bu
siąs paskirtas Apcieras

“Klaipėdos Keleivis” praneša, 
kad Tautų Sąjungos paskirtas 
Klaipėdos uosto Direkcijos na
rys norvegas p. Kjelstrupas ne
trukus atsistatydinsiąs.

Jo vieton Tautų Sąjungos 
tranzito ir susisiekimo komi
sija paskirsianti švedą p. Ap- 
cierą, kuris tas pareigas apim- 
siąs kovo menesį.

DAKTARAS UŽMUŠTAS 
TRAUKINIUI UŽGAVUS

AUTOMOBILĮ

HAMMOND, Ind., vas. 8. — 
South Shore elektriniam trau
kiniui užgavus čia automobilį, 
buvo užmuštas Dr. Charles 
Seymour iš Michigan City. Du 
jo draugai, Michigan City Dis- 
pateh leidėjas J. Faulkner ir 
vaistininkas Ed. Moran, pavo
jingai sužeisti.

Pan-Europos konfe
rencija Paryžiuje

Nutarta veikti Tautų Lygą kon
takte su visomis organizaci
jomis, dirbančiomis de] Eu
ropos vienybės

PARYŽIUS, vas. 8. — Car- 
negie institute Įvyko centrali- 
nės Pan-Europos Sąjungos ta
rybos konferencija. Posėdžiuose 
tarp kitų dalyvavo ministeris 
Loucheur, Graikijos pasiunti
nys Politis, Estijos pasiunti
nys Pusta, gr. Coudenhave Cal- 
lergis ir Vokietijos buvęs mi
nisteris Koch.

Konferencija nutarė veikti 
glaudžiausiame kontakte su 
Tautų .Sąjungos Draugų orga
nizacijomis, idant tuo budu sė
kmingiau butų galima pan Eu
ropos idėją popularizuoli Tautų 
Sąjungoje. M misteriui Lou
cheur pavesta susižinoti su 
Tautų Sąjungos Draugų orga
nizacija Frapcijoje, o taip pat 
pateikti tųdviejų organizacijų 
bendradarbiavimo planą. Kartu 
nutarta visuose kraštuose kar- 
telizuoti Pan-Europos draugi
jas su Įvairiomis kitomis orga
nizacijomis, įsietkiančiomis su
kurti Europos vienybę.

Konferencija tečiaus priėmė 
lenkų delegato Al. Lednicko pa
siūlymą į Pan-Europos sąjungos 
kongresą nekviesti sovietų Ru
sijos atstovų.

Varšuvoj suimti trys 
aferistai, veikę kaip 

kunigai
VARŠAVA, vas. 8. — Var

šuvos policija suėmė tris kuni
gais apsitaisiusius asmenis, ku
riuos ji jau ilgesni laiką se
kiojo. Padarius pas juos ir jų 
butuose kratas, policija rado 
tokių daiktų, kurie nieko negal 
turėti bendro su kunigo profe
sija, būtent, revolverių, daugy
bę padirbtų guminių antspau
dų, tiek Įvairių valdžios įstai
gų tiek bažnytinių, Įvairių ofi- 
cialinių įstaigų blankų, liudiji
mų ir diplomų, užpildytų Įvai
riais vardais, etc. Kai kurie tų 
padirbtų dokumentų buvo neva 
Vatikano duoti ir leidžią tiems 
subjektams laikyti mišias, rin
kti pinigus, etc.

Jugoslavų ministerių 
kabinetas pasitraukė
VIENA, Austrija, vas. 8. — 

Visas Jugoslavijos premjero 
Vukičevičo kabinetas šiandie 
atsistatydino. Manoma, kad 
naujai valdžiai sudaryti kara
lius kvies h) patį Vukičevičą, 
l>et ar jis norės apsiimti, labai 
abejojama.

.f *

Kolumbija užgynė imti 
kariuomenėn nemečių

BOGOTA, Kolumbija, vas. 
8. — Valstybes taryba panai
kino karo ministerio įsakymą, 
kuriuo jis leido rekrutuoti pri
verstinai kariuomenės tarny
bai nemečius, jaunesnius kaip 
21 metų amžiaus berniokus,

SIUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Mirties bausmės tai
kymas J. Valstybėse
Iš keturiasdešimt aštuonių val

stijų mirties bausmė panai
kinta tik šatuoniose

NEW YORKAS, vas. 8. Są
jungos Mirties Bausmei Panai
kinti (League to Abolish Ca
pital Punishment) pranešimų, 
nuo 1817 metų mirties bausmė 
buvo jau panaikinta keturioli
koje valstijų, bet šešios jų mir
ties bausmę vėl atsteigė.

Valstijos, kuriose mirties 
bausmė yra panaikinta, yra: 
Michigan, Rbode Island, Wis- 
consin, Kaušas, Maine, Minne
sota, North Dakota ir South 
Dakota. Pastarose trijose vals
tijose mirties bausmė gali būt 
navarteta už žmogžudybę, papil
dytą kalėjime.

Pirmutinė valstija, panaiki
nusi mirties bausmę dar 1847 
metais, buvo Michigan. Colo- 
rado buvo mirties bausmę pa
naikinus 1872 metais; 1878 me
tais ją atsteigė; 1897 m. vėl 
nanaikino, bet 1901 m. vėl at
steigė.

Tennessee mirties bausmę 
buvo panaikinus 1915 m., bet 
1918 m. vėl atsteigė. Washing- 
tono ir Oregono valstijos buvo 
ią panaikinusios 1913 m., o 
1920 m. vėl atsteigė. Arizona 
ir Missouri buvo panaikinu
sios irgi 1913 metais, liet pir
moji vėl atsteigė 1918 m., o an
troji — 1919 m.

League to Abolish Capital 
Punishment buvo įsteigta 1925 
metais. Ji veda stiprią propa
gandą už panaikinimą mirties 
bausmės visose Jungtinėse Val
stybėse.

Socialistas Berger sve
čiuose pas Coolidge’ą

t
WASHINGTONAS,’vas. 8.

Su prezidentu Coolidge šiandie 
oietavo Baltajame Name, kaip 
svečiai, penkiolika atstovų bu- 
o narių, jų tarpe ir Wisconsi- 

•)<> kongresmanas Berger, socia- 
’istas.

[komunistai, ūžia!]

Vokiečiu užsienio mini
steris išvyko i Italiją
BERLINAS, vas. 8. — Savo 

ydytojo lydimas, užsienio rei
kalų ministeris Stresemannas 
švyko Į San Rėmo, Italijoj. Iš 

ten jis žada keliauti Į Cannes 
štisam mėnesiui, kad sustiprin- 
ų savo sveikatą.

PROJEKTUOJA PABALTfiS 
ŽURNALISTŲ KONGRESĄ

KAUNAS, sausio ' 21. [LŽ]. 
— Lietuvos rašytojų ir žuima- 
istų sąjunga nutarusi šių mė
li rudenį Lietuvos ncpriklau- 
omybes 10 metų sukaktuvių 
iroga sušaukti Pabaltės vals- 
ybių žurnalistų kongresą.

t----- --

“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-.............. .............................. i ■—
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Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius,

eina kartą savaitėje, ketvirtadieniais
------------------ ■ _  . .. __ , — .1  .J.'
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NAUJIENOS, Chicago, IU.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Salsted St.
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Mihvauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halstcd St.
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, III.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851

Baltimore, Md.
Žiopsnelis aukų Lietuvos

Socialdemokratams

L. S. S. 1 l-ta kuopa, laiky
dama susirinkimą 22 d. sausio, 
šalia kitų kuopos bėgančių rei
kalų, plačiai apkaltojo ir Lie
tuvos draugų dabartinę neįma
nomai rūsčią situaciją. Smur
tininkų valdžios kruvinas tero
ras, represijos ir grudimas į 
kalėjimą siaučia pasiučiau, ne
gu kad buvo kada nors prie 
caro laikų. S»ito delei, dalis drau
gų yra pasprukus Į užsienį ir 
ten, kaip matyti, iš paduoda
mų žinių, yra atsidūrę kritiš
kam padėjime. Turint šitą vi
są galvoj, draugai supranta, 
kad dabartiniam laike, social
demokratų partijai parama yra 
reikalingesnė, negu kad kuo
met nors, l’žtad mes, dėdami 
savuosius dolerius, kartu krei
piamės į LSS. draugus, ir sim- 
patizalorius, kad kiek tik ku
ris išgalit aukotumėte Lietu
vos sočia 1-demokratams. .įve
damoji kova yra už visos Lie
tuvos darbo žmonių gerovę, už 
šalies demokratiją ir apgynimą 
nuo vidujinių ir išorinių prie
šų. Matydami taip svarbų ir 
neatbūtina reikalą, neatidėlio
dami aukauk it, ir kitus ragin
kite, kad aukautų ir remtų so- 
cial-demok ratus.

Musų LSS. 1 l-tos kp. drau
gų yra sekančios aukos:

LSS. 1 l-ta kuopa $5.00, S. 
Butkus, K. Matuliauskas ir V. 
Litvaitis po $2. T. Matulau- 
skienė, Z. Gapšys, V. Lebedis 
ir K. Liutkus po $1. Viso 
$15.00.

Aš manau, kad draugai ge
riausia dar atsimena tuos lai
kus, kuomet mes per eiles mė
tų dirbom ir aukavom savo 
centus kovai su carizmu. Tuo
met musų idėjos priešai iš mu
sų tyčiojosi, sakydami, “kad 
tai yra tuščias darbas” ir mes 
savo tikslo neatsieksią. Bet 
šiandien tas visas yra faktu, 
kad musų darbas ir aukos ne
žuvo, bet atsiekė tikslo, ši- 
tuom pat supratimu ir tokiu 
pat pasišventimu mes turim 
dirbti ir aukauti savo centus, 
kad ir dabartiniai Lietuvos 
despotiški tironai nugriūtų nūo 
sosto.

K. Liutkus

VENGRIJOS SOCIALDEMO
KRATŲ SUVAŽIAVIMAS

Darbininkų judėjimas net ir 
llorthy diktatūros prislėgtoje 
Vengrijoje ima atgyti. To re
zultate nesenai Budapešte įvy
ko socialdemokratų partijos 
suvažiavimas. Tarp svarbesnių
jų jo nutarimų yra šie: rezo
liucija, reikalaujanti sovietų 
Rusijos pripažinimo; nutari
mas, kad partijos centro komi
tetas šauktų bendrą visų Du
nojaus šalių socialistų konfe
renciją.

DARBININKU LAIMĖJIMAM 
ANGLIJOJE

Papildomuosiuose rinkimuo
se į Anglijos parlamentą Nortli- 
hamptono distrikte laimėjo 
Darbo Partijos kandidatas pulk. 
Lest ra nge Malone, gavęs 15,- 
156 balsus prieš 11,551 balsūs,

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
em Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

Hollins St. Baltimore, Md.

paduotus už konservatorių. Nuo 
pereitų rinkimų tam distrik- 
tui atstovavo parlamente kon
servatorių žmogus.

ESTONIJOS DARBININKŲ 
SĄJUNGOS ĮSTOJO I AM

STERDAMO INTER
NACIONALĄ

77 balsais prieš 27 Estų dar
bininkų profesinių sąjungų su
važiavimas nutarė prisidėti prie 
Tarptautinio Profesinių Sąjun
gų Susivienijimo (Amsterdamo 
Internacionalo).

Pirmiaus Estonijos profesi
niame judėjime vadovavo ko- 
nunistai, bet laikui bėgant 
lai Liniukai ėmė nusivilti savo 
“raudonaisiais” vadais. Patyri
mas parodė, kad komunistai 
vartoja ekonomines darbininkų 
organizacijas savo politiniems 
ir partiniems tikslams, o ne 
darbininkų reikalų gynimui. 
Todėl Estonijos sąjungos nu
sigręžė nuo Maskvos. Per ke
letą paskutinių metų tečiaus 
jos dar nenorėjo dėtis prie so
cialistinio sąjungų Internacio
nalo. Dabar kova dėl šito 
klausimo pasibaigė Amsterda
mo srovės laimėjimu ant Mas
kvos srovės.

Pabaltės valstybėse dabar 
jau trijų šalių profesinės są
jungos yra prisidėjusios prie 
Amsterdamo: Silvijos, Lietu
vos ir Estonijos. Kaip tik to
kį pat žinksnį padarys Suomi
jos darbininkai, tai sąjungų 
Internacionalo centras žada su
daryti tam tikra Pabaltės ša
lių profesinių sąjungų komi
tetą, kas žymiai sustiprins to
je Europos dalyje darbininkų 
judėjimą.

Domo Šidlausko vei
kimas Lietuvos Soci- 
al-Demokratų Par

tijoj
(šis I’. K. straipsnis yra 

ištraukia iš bendrosios p. 
Domo šidlauskio-visuomio bio
grafijos, parašytos to paties 
autoriaus. Ji iki šiol dar ne
buvo spausdinta, ir mes čia 
šį straipsnį dedame daugiau
sia dėlto, kad jame randasi į- 
domios medžiagos Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos is
torijai.—Red.)

1896 metais Liepojos moks
leivijos ir šiaip gyventojų tar
pe pradėjo reikštis socializmo 
pragiedruliai. Ir Lietuvių gim
nazistų slaptas ratelis savo 
“aušrininkų” palinkimą nukrei
pė j “marksistiškąją” pusę. Bu
vo studijuojama politinė ekono
mija, skaitomos “Genių Dėdės”, 
“Krumplių Jonas” ir tolygios 
knygelės, laikraštis “Darbinin
kas”. Vieną laiką būrelį vedė 
pakaitomis studentai: išvaryta
sis iš Rygos politechnikos ir 
sėdėjęs kalėjime Mišeika (da
bar Amerikoj) ir Perapilės 
technologijos institute Silvest
ras Grinkevičius (dabar fabri
ko direktorius Kaune). 1897. 
IV. 18 d. gimnazistų būrys 
(apie 30 asmenų) šventė Gruo- 
bino pusėje, paežery darbinin
kų šventę, čia dalyvavo: iš 
Lietuvių Jpnas Biliūnas, D. 
Šidlauskas, Juozas Bacevičius, 
iš latvių—Kliavc, Pabers, iš 
lenkų Maderdas Daunaravi- 
čius nuo Žiemių, broliai Bie- 
leckiai nuo Raudondvario,

Stravinskiai nuo Ukmergės, 
Landsbergiai nuo Šiaulėnų, Ka
zys Venclauskas nuo Plungės 
(tada jis prie jų buvo prisidė
jęs), iš rusų—Smtenas iš Tau
ragės, iŠ žydų Liepojos fabri
kanto sūnūs Bestovskis ir kt. 
Prakalbas laikė rusiškai Dau- 
naravičius, Bieleckis vyresny- konferencijose 
sis. Biliūnas, Venclauskas ir k. muose būdavo gryni Lietuviai. 
Dainuota rusiškai “šalin, mums 
nereikia tironų”, “Atsižadam 
senojo svieto”; lenkai sudaina
vo “Raudoną vėliavą”. Už so
cializmą jau seniau buvo areš
tuotas ir pabėgęs 
gimnazistas latvys 
apsuptas karžygio 
pastarąjį laiką — 
Kliavė. Dažnai 
gandų apie busimas kratas.

Šidlauskas skaitė Bogdonovą, 
U. Sinklerio “Po šimto metų”, 
lietuviškusius dalykėlius ir ta- .P) eidavo net ukrainiečių raštai 
po darbininkų simpatiku. Pelik- i Kijevą, nors spausdinama ba
sas Vaičkus (dabar tėviškėj pa-lvo artimoje Galicijoje, šidlaus- 
mišėlis) ir buvęs gimnazistas kis matydavosi su atvažiuojan- 
šmaižys (dabar Odesoj) kele- žiu pasiimti raštų ukrainiečiu, 
tą sykių jį buvo nusivedę pas Begabenant

1899 metų pra- "><> tejkliuvo Baltutis, gavęs pa-

i užsienin
Relandas, 

aureolės, o 
kitas latvis 
pasklysdavo

M intau joj
darbininkus.
džioj, gyvendamas
šidlauskis sueidavo su vienmin 
-čiais moksleiviais žydais šter- 
nu, Levinu ir k t. Tų pačių me
tų rudenį patekęs Petrapilėn, 
gvardijos saperių batalionan, 
drauge su Taganrogo kazoku
Muratovu ir kitu rusu savo'pundelį raštų imdavo jį sekti 
kuopoj varė politinę agitaciją, kuris šnipas, bet būdamas aky- 
Kadangi šioj daly tarnavo labai pus ir pažindamas kai kuriuos 
daug ne rusų, dauguma buvo1 iš veidų, visuomet nusikratyda- 
gerokai apsitrynusi ir visi mo
kėjo rašyti, agitacija sekėsi.
Po trijų menesių, įskųstas ne- pon baigti tarnybai, susipažino 
tarnybinio burininko ir i.štar- su visos 24 divizijos lietuviais, 
dytas bataliono adjutanto Jer- 
šovo, Šidlauskis buvo grąžintas 
Šiaulių karo viršininkui. To-Į 
liau tarnaudamas pasirinktame 
pulke Vilniuje, taip pat bent 
kiek varė priešvalstybinę pro
pagandą. nežiūrint priminimų 
vėliau virtusio politiniu šnip.i 
viršilos, nesusipratusio gudo 
Kokoros. ča jis buvo neliečia
mas, tur būt, dėl protegavimo 
kuopos vado, Lietuvių šimpa!i- 
ko kapitono Oleškevičiaus, Jen- 
kauskio, Jaščoldo, rusų social
demokrato kap. Chlopovo ir 
kaikurių kitų karininkų. 1991 
m. rudenį, šidlauskiui pasida
rius vienų metų pertrauką ka
ro taryboje, energingas karš
tas agitatorius, studentas Vla
das Sirutavičius (dabar fabri
kantas) Vilniuje įtraukė jį į 
Lietuvių social-demokratų par
tijos (L.S.D.P.) veikimą,
pažindė su, savo bendrais -Ste
ponu Kairiu (dabar Seimo na
rys), Jurgiu čiurliu (dabar 
gelžkelių dirbtuvių direktorius) 
ir kitais, nusivesdavo į kailia
dirbių ir batsiuvių atstovų po
sėdžius.
traukti savo pusėn priklausan
čius prie konkuruojančių lenkų 
socialistų, vadinamų paj uasais 
(nuo P.PjS.) ir Lenkijos ir Lie-

AG’O VIDURIUOSE
“Phillips Milk of MagBeaia” 

Geriau negu Soda

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

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

tuvos social-demokratų parti
jų; rungtines laimėjo Lietu
viai. . Nemokantiems lietuviš
kai teikiama buvo savi raštai 
lenkų kalba—“Echo” ir kt.
Darbininkų susirinkimuose 
daugiausiai buvo kalbama len
kiškai, bet vadai ir atstovai 

ar suvažiavi-

Šidlauskui buvo pavesta lai
kyti social-demokratiškų raštų 
sandėlį ir pristatyti jų kur rei
kės didmenomis. Gaudavo raš
tus pačiame Vilniuje. Tačiau 
sykį prisiėjo visą vežimą jų 
parsivežti pačiam iš ūkininko, 
gyvenusio per porą kilometrų 
nuo Vilniaus priemiesčio Kami
nų. Į čia arkliais gabenta iš Su
valkijos. Lietuvoj knygų kon
trabanda pačių lietuvių taip ge
rai buvo suorganizuota, jog per 

raštus nuo pasie-

ragauti Sibiro, ir Augustinas 
Janulaitis, suimtas, teistas ir 
atsėdėjęs 10 mėnesių kalėjimo 
ne savo pavarde, kaip “Vokie
tijos pilietis”. Sandėlį Šidlaus- 
kis laikė išslapstytą visame Vil
niaus mieste. Kartais benešant

vo, 6rnęs eiti zigzagais.
1902 metais grįžęs savo kuo- 

su-

Tabako
Derliaus
Smetona

IVCKV

1-pCKir

°As Labai įvertinu Lucky Strike,” sako 
George M. Cohan, Amerikos Scenos 
Mylimasis

t(Geri senieji Luckies ! Mes buvome draugais per ilgus 
, metus. Ir jie su manim gerai apsieina, kaip koks senas 

draugas. Nedaro jokio man gerkles erzinimo nei jokio 
kosulio. Ir dŠ branginu Lucky Strike — gryną, nemai
šytą tabaką su apkepinimo kvapsniu, kuris palieka tas 
pats nuo tos dienos, kaip tik mes susitikome.9 9

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo —- Nei Jokio Kosulio*

ir dalydavo raštus, rengdavo 
susirinkimėlius. Palaikė santy
kius ir su kai kuriais rusais so- 
cialdemkoratais, ypač kapitonu 
Chlopovu ir gydytoju Gusaro- 
vu. Jie, neturėdami tokių pla
čių ir patikimų santykių, duo
davo Šidlauskui platinti savas 
proklamacijas, ir jis tą atlikda
vo, jei nerasdavo ko priešinga 
lietuviams ir L. S. D. Partijai.

Nesant Vilniuje Sirutavičiui 
(“Zosei”) ir Kairiui (“Marei”) 
Šidlauskiui atitekdavo viršinin
kavimas. 1902 ir 1903 metais 
jam teko surengti 1 gegužės 
šventę Karolinoj ir ties Geleži
ne Trobele — ir laikyti sveiki
namą prakalbą darbininkams. 
Jis sukūrė pirmą social-demok- 
ratų būrelį savo Mažeikiuose ir 
jų apylinkėje.

1903-5 metais, 
Leipcige (metus 
Biliūnu), palaike 
“Darbininko Balso 
demokratiškų raštų redaktorių 
A. Janulaičiu Tilžėje ir “Drau-

gyvendamas 
drauge su J. 
santykius su 

ir social-

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

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 skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už tuną.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233

go” redaktorių Vincu Mickevi- 
čiu-Kapsuku Berne; kartais šie 
atsilankydavo Leipcige. Šidlaus- 
kis rašė į “Darb. Balsą” Kūrė
jo ir kitais slapyvardžiais. Da
lyvaudamas Rusijos piliečių 
studentų (daugumoj žydų) su
eigose, piktinosi jų rietenomis 
dėl menkniekių ir tuščiais gin
čais. Kartais oponuodavo. Pas
kiau, gailėdamasis laiko, nebe
lankydavo tų sueigų ir, norėda
mas geriau pažinti socializmą, 
kritiškai jį įvertinti, skaityda
vo rimtesnius oportunistų ir 
priešų veikalus.

(Bus daugiau)

Nauja Jėga Silpniems 
Žmonėms

Jei jus nuolat permažai nvcrint, e»at men
kas, silpnas ir ligotas, jums labai daux pa. 
gelbės, jei jųn paimsit Tanlac arbatini gauki- ; 
tc'l po kiekvieno valgio. Šios atsakančios ' . .
senos gyduolės f>ag<dbsti skilviui virškinti W. W. Khnball Co. pianas, 
maistą kas padaro stiprius raumenis. Grci-1 181116 UŽ
tai jums padaugės svarumas, stiprumas ir v;.nk\11 (Jronklia J750 Ofli vpr- 
patvarumas, jus valgysit ir miegosit kuo- UroJIKllS, ver-
geriausiai '• j tos No. 344178, UZ ......... f

Toks buvo patyrimas Mrs. Charles L. 1 Kerzheim pianas No. 87833, 
Stults, 1127 St. Mary’s Avė., Forest Wayne, ' 
Ind. "Aš turėjau permažai kraujo ir vien 
tik sktin> ir kaulus - - buvau taip silpna 
voj tik galėjau vaikščioti. Po išvartoj mo 
Tanlac trijų butelių aš galiu dirbti savo na
mų darbų. Taniiac prašalino mano vidurių 
užkietėjimų. Mano atsirado ružavi veidai Ir 
aš pasunkėjau 40 svarų."

Tanlac yra puikios gyduolės dėl silpnų, 
nervingų ir tų, kurie turi skilvio trubelius, 
svaiguli, raugėjimu ir visokius kūno skaus
mus ; dėl žmonių, kurie jaučiasi nuolat 

^miegūsti ir labai greitai pavargsta. Vienas 
sykis vartojimo kainuos jums mažau, negu 
2 centai. Pirmutinis butelis suteikė pagelbų 
tūkstančiams žmonių.

Tanlac yra geros grynos gyduolės. Turi 
savyje saugias, mokslines daržovių dalis iš 
šaknų, ž'cvių ir žiedų, kurios yra priisiž.n- 
tos per Jungtinių Valstijų Pharmacopoeia. 
Nusipirkit nuo savo vaistininko ir pradėkit 
tuojau vartoti. Jūsų pinigai bus grųžinand 
jei nepagelbės.

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

Schoeder Bros. Pianas No.
53952 už .............................. $65.00

W. W. Rimbai] Co. pianas No.
218460 už  .......   $110.00

$72.00

$278.00

už ........ .’................................ $48.0C
Vose and Son pianas už .......  $29.00
Stark Cabinet Grand No. 47556, 

už/.................................... $95.00
StarM Pianas, No. 84426, ver

tes! $700.00, už ........... $295.00
H. C. Bay Electric Reproducer 

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

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

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

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

VICTROLOS

Ortophonic No. 30795, 
$125.00, už 
Ortophonic, 
$150.00, už

Victrola,
vertės

Victrola
vertės

Columbia Graforiola,
motoras už ..........

Victor vertės $200, už
Brunswick

grafas ir
Brunswick

springsų,
dų vienu

Ilarmony naujas garsus console
Phonografas už

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

........... $69.00
No. 23537, 

......... $82.00 
3 springsų

$29.00
$62.00

Radiola 35, Phono- 
Radio krūvoje už $98.00

Phonografas, 4 
išgrajina 10 rekor- 
užsukimu už .... $39.00

$54.00

RADIO

tūbų vienu kont-

$87.00

$190.00 

Radiola 25, G
rolių, neerikia nei dratų, ver
tės $250.00, už ................... r

‘ Radiola, 28, 8 tūbų, su elektra, 
už

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

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

kuo, už ..........................
• Crosley, G tūbų, už ...............

Crosley, 6 tūbų elektrinis už 
Freshman, 5 tūbų už ...........
Mohavvk, 5 tūbų už ...............
Mohawk 6 tūbų už ...............
Spartan G tūbų už ...............
Hovvard G tūbų už ...............

$79.00

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

Columbia, Victor, Brunswick 
Rekordai seni numeriai po .... 19c

Rollės dėl Grojiklių pianų po 
Radio Tūbos naujos po .........
B. Baterijos 45 volt. po .......

19c 
. 85c 
$1.45 

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

Tol. Boulevard 4705 
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UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
Madų knyga Rudens, žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halstcd St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius
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įkorespondencijosĮ
Detroit, Mich

Ir musu didmiestį aplankė 
nesenai sugryžęs iš Rusijos A. 
Kupreišis, kuris sovietijoj iš
gyveno virš pusantrų metu lai
ko, kaipo lietuviu amerikiečių I*, 
komunos atstovas ir kaipo to-1 
kis visą savo buvimo Rusijoj J 
lakią akylai sekęs tenaitinę 
ekonominę ir politinę padėtį. 
Jo prakalbos gana gerai nusi
sekė. Butų buvę dar sėkmin
gesnės, jeigu būtumėm galė
ję gauti svetainę sekmadieny; 
dabar gi turėjom pasitenkinti 
pirmadieniu, o i 
oras buvo labai 

priežasties 
ir negalėjonių 

se.

prastas. Del 
perdaug žmo- 
buti prakalbo-

Kupreiškr

va- 
at-

I rus, paleido savo kakarines bol
ševikiškas rėksnių choras ir 
ėmė staugti tokiais balsais, 
kaip kad Chicagos stockyar- 
duose “dainuoja” raguočiai.

Gaila žiūrint į sumišusius 
lietuviškus bolševikus, kurie 
jau prilipo proto galą. Senovės 
gadynėje ūkininkas iš jaučio 

| padarė kunigą, o šiais laikais 
Rusijos komunistai padarė iš 
mūsiškių bolševikėlių jaučius ir 
karves.

Muzikos Mokinys.

Grand Rapids, Mich
Kunigas pradėjo kovą su ŠIA 

kuopa. Bandė pakenkti kuo
pos vakarui. Vakaras betgi 
pilnai pasisekė.

prakalbos į 
ko sausio 16 d., Lietuvių s 
tainėj. Kalbėjo apie porą 
landų, nuosakiai ir rimtai 
pasakodamas savo įspūdžius
gyvenimo Rusijoje ir vaizdžiai 
apibudindamas Rusijos darbi
ninkų padėtį.

A. Kupreišio pasakojimai 
pie Rusiją visai skyrėsi 
visų bolševikų tauškalų, 
pasakojo tą, ką matė, o 
tė jis pasibaisėtinų dalykų, vi
sur sauvalę, didžiausį skurdą 
ir vargą, priespaudą ir žmonių 
beteisę. Bolševikų gi kalbėto
jai, kad daugiau dolerių prisi- 
kolektuoti, visuomet Rusiją 
kuolabiausia giria, kad ten buk 
esąs tikras rojus, kad viskas 
priklauso darbininkams; jiems 
esą nereikia daug dirbti, visi 
yni puikiai pasirėdę ir skaniai 
pavalgę. Bet -patys bolševikų 
kalbėtojai, ir su pagaliu ve
jami, į savo giriamą Rusiją 
nevažiuoja: jiems gerai ir čia, 
kol jie gauna iš darbininkų 
buržuazinių dolerių. Jie gerai 
žino, kad pasakodami apie Ru-( 
sijos rojų jie meluoja, bet me
luoja todėl, kad tai jiems ap
simoka, kad jie už melą gauna 
dolerių. Kupreišio gi pasako
jimu, Rusijoj yra ne rojus, bet 
tikras pragaras. Darbininkai 
ten ir dirbdami baisiausia skur
sta ir neturi kuo pasirėdyti, bet 
tik maža dalis darbininku te
dirba, nes darbų nėra; maši
nos yra daugumoj suardytos, 
dirbtuvės stovi, uždarytos, o 
naujoms mašinoms pirkti nėra 
pinigų, nes tuos pinigus, ku
riuos gauna už išnuomotus alie
jaus ir rudos laukus, išleidžia 
komunistinei propagandai už
sieny ir šėrimui sandvičiais už
sienio komunistų vadų.

Pastebėtina, kad laike pra
kalbų bolševikiškas rėksnių 
choras tylėjo, 
prastas dalykas, 
bai pasibaigus ir 
klausimams, atkuto 
ki rėksniai ir ėmė 
ti. Juokinga yra, 
vikai pirm negu duoti klausi
mą, pirmiausia atkalba leniniš- 
ką maldelę, kuri trunka maž
daug dešimt minučių laiko ir 
paskui duoda kokius tris klau
simus kartu. Prakalbų pirmi
ninkas pamokino juos kaip duo
ti klausimus, bet viskas buvo 
veltui: kaip pasirodo, bolševi
kus sunku ką nors geresnio iš
mokinti. O gal jie turėjo per
daug klausiąfcų^ nes buvo atsi
nešę pundus “Laisvės” ir “Vil
nies”, kuriuos atsigabeno eks
presu. Jie norėjo iš tų pundų 
labai daug skaityti, bet tik pir
mininkas neleido to jiems da
ryti ir reikalavo vien klausi
mų. Pakila trys ir visi kartu 
nori duoti klausimus. Pirmi
ninkas vėl turi aiškinti, kad 
po vieną duotų klausimus, o na 
visi ant karto. Gavęs balso iš
syk paberia tris klausimus, į 
kuriuos kalbėtojas rimtai atsa
ko. Vėl pašoka koks rėksnis ir 
nori skaityti visą pundą savo, 
šlamštų; pirmininkas vėl turi i 
stabdyti ir priminti, kad gali-Į 
ma tik 
skaitymą turi palikti kitam 
kartui.
savo begalines maldas, o klau
simuose pasirodė visai negud-j\^

i a-
nuo

ma-

Tai buvo nepa- 
Tik prakal- 

prasidėjus 
bolševikiš- 

triukšmau- 
kad bolše-

klausimus statyti, o

Nebegalėdami tęsti

Sekmadieny, sausio 22 d., S. 
L. A. 60 kp., bendrai su jaunų
jų skyrium, statė scenoj trijų 
veiksmų komediją “Karulio Te
ta'.” Nors veikalas gana ilgas 
ir nelengvas pastatyti ir užėmė 
apie tris mėnesius laiko kol iš- 
simokinom, bet galų gale atlik
tas tasai sunkus darbas, dabar 
pasilieka tik paminėti kaip 
prie jo buvo rengtasi, ir kaip 
jis sulošta. čia reikia pasa
kyti, kad nors kaip augusių, 
taip ir jaunųjų skyriai statė 
tą veikalą bendrai, bet lošime 
dalyvavo veik tik vieni jaunuo
liai, išskiriant tik kelis akto
rius, kurie priklauso augusių

skyriuje. Į
Lordo Frank Chesney rolę 

lošė Juozas Kiani, atliko savo 
užduotį gana gerai ir iš publi
kos žiūrint atrodė, kad jis iš- 
tikro yra kokis lordas, o ne pa
prastas darbininkas; Lordas 
Bobberley 
nas, tas vyras tiek buvo tinka
mas savo rolėje, kad vargiai ki
tą tokį surastum, kuris taip 
puikiai mokėtų publiką prijuo
kinti; Jokūbas 
rolis Wykham, 
dentai, Felik. 
ravičius, lošė 
jiems reikia atiduoti kreditą už 
atliktą darbą, o ypatingai Pet
ravičiui, kuriam buvo gana 
sunku prisirengti prie lošimo 
nevartojant gerai lietuvių kal
bos; Dannos Lucijos rolėje lo
šė Ona Akimavičienė, atliko Į 
kaip tikra milioniere; Spetick, 
advokatas, Jurgis Luckus, 
nors jo lošime buvo kiek tru
kumų, bet kadangi jis lošė tik 
pirmą kartą, tai negalima ge
riau nė norėti; Katrės rolę lo
šė Zofija Naviskaitė, nors mer
gina jaunutė, bet gera artistė 
būti jai lemta, nes jos ir žvilk- 
snis ir šypsą, kurią ji vartojo 
laike lošimo tikrai, iš publikos 
žiūrint, atrodė artistiškai; fi
nos rolėje Stela Staniuliutė, 
Ella Dellahay — Nellie Marčiu- 
laičiutė, Marytės rolėje Alena 
Aleliuniutė, šitos visos trys 
merginos atlošė gerai; Brasset, 
kaipo senas tarnas, D. GreiČai- 
tis tiko toj rolėj. Vienu žo
džiu veikalas atloštas vidutiniš
kai. Publikos buvo gana daug, 
bet kaip ant tokio parengimo 
reikėjo, kad butų jos dar dali

darbininkas;
— Vincas Aleksy-

Chesney ir Ka- 
universiteto stu- 
žukaitis ir Pet- 
gana gerai ir

adresa ir laukiam kada mums 
duos atsakymą. Bet mes atsa
kymo nuo jų negavom ir tik 
vėliau išgirdom, kad jie vis- 
vien rengiasi statyti tą veika
lą visai nesiskaitydami su nni- 

’i’ada mes nutarėm vai
dinti sausio 22 d., manydami, 
kad jie vaidins sausio 8 d.,

mis.

kaip jie sakė. Mes norėjo 
vaidinti kad ir vėliau, bile vis 
gi ne vieną dieną. Bet , a 
mes jau pradėjom apg<l’s,n(1 
mus dalinti, žiūrim, kad ir JV 
tas pats veikalas statomas 4 
patį vakarą, tik kitoj sve ai 
nė j. čia aiškiai pasirodė, ka< (
kunigo Lipkaus norėta kaipj

nors pakenkti, nes kitaip kaip- 
.• butų sotaikint vienu 

g^karu lošimu Apgailėtina, 
kad tokis žmogus, kaip kuni- 
K\s 1 »Pkus Pasie1^ tail> ne- 
deramai, ir da s" tokia or«a' 
nizaciia, kaip >SLA.. kuris vi- 
mioniet stengiasi geruoju su- 

—Gulbiniškis.

toks

• v virs
vie-

visi vienam
todėl vienokis

giau. Mat čia ir kunigas Lip- 
kus bandė pakišti koją.
/ Nors man nemalonu yra ką 
nors rašyti apie parapijonų 
veikimą, bet kadangi pasirodė, 
kad kunigo Lipkaus vadovau
jama jaunųjų grupelė bando 
pakenkti SLA. 60 kp. veiki
mui, todėl bus neprošalj pami
nėti keli žodžiai iš kurių pa- 
rapijonys galės spręsti ar ge-; 
ras buvo kunigo Lipkaus 
pasielgimas.

Besirengiant mums prie 
minėto veikalo pastatymo,
name SLA. jaunųjų skyriaus 
susirinkime paaiškėjo, kad ir 
bažnytinis jaunimas mokinasi 
tą patį veikalą. Kadangi, 
Grand Rapidso lietuviai apsi
gyvenę beveik 
krašte miesto,
veikalas negali duoti jokių pa
sekmių nė vieniem, nė kitiem. 
Tad tuoj ant vietos SLA. 60 
kp. jaunųjų skyrius išrinko 
tris narius iš savo tarpo, kad 
pasitarti su bažnytiniu jauni
mu. Mes nuėję pas bažnytinio 
jaunimo liomitetą, kuris rengė 
tą perstatymą, paklausėm, ar 
ištiesų jie mokinasi tą patį vei
kalą. Gavome atsakymą, kad 
taip. Sako, jau jiems kunigas 
Lipkus ir dieną paskyrė — 
sausio 8 d. Tad mes pasiūlėm 
jų komitetui šitokias sąlygas: 
mes jiems atmokėsim visas iš
laidas. kad jie neloštų to vei
kalo; o jeigu jie nori lošti, tai 
tegul mums atmoka iškaičius, 
tada mes nelošime. Bažnyti
nio jaunimo komitetas pasakė, 
kad jis mums duos žinią tik ant 
rytojaus, nes turys pasitarti 
su kunigu. Mes palikom savo

Geriausia Ir Tikriausis
Budas Pasisekimui”

Ši dekleraciia progų yra pasiūloma kiekvienam lietuviui vyrui ir mote- 
rei, kuriems reikia daugiau pinigų ir kurie nori turėti geresnių dalykų savo 
gyvenime.

Ar jus galit sau įsivaizdinti, kad jus turite užtektinai jėgos įsigyti ge
rą namą, puikų automobilių, turėti užtektinai banko je pinigų, turėti pagar
bą, būti mylimas savo šeimynos ir draugų? Jus žinote, kad doleriai yra 
geriausi draugai; jei jus turite užtektinai dolerių, jumis myli žmona, vai
kai, draugai, kaimynai; jumis visi mėgsta ir gerbia kaipo protingą vyrą ar
ba moterį. Jus galit! Mutual Benefit Club of Chicago gali išmokinti jumis į 
4 savaites laiko dykai, ir suteikti jums vietą arba įtaisyti jums biznį, kuris • 
atneš jums nuo $5,000 iki $15,000 į metus. Kiti, labai tankiai mažiau kompe- 
tentiški, džiaugiasi tais dalykais — kodėl ne jus? Jei jus neturite suprati
mo, kad kiti yra padarę daug didesnių dalykų, apleiskite tą klaidingą įsiti
kinimą iš savo minčių. Klaidingas savęs pasitikėjimas nuskriadžia jumis ir 
jūsų mylimus, tie dalykai padaro gyvenimą nevertu gyvent. Atsilankę į šį įs
pūdingą lietuvių susirinkimą, jus dasižinosite kaip paprastu dalyku yra pa
gerinti dabartinį savo padėtį ii- uždirbti daugiau pinigų.

Per paskutinius 6 metus ši organizacija jau yra išmokinusi šimtus vyrų 
ir moterų ir pastačiusi j gerai apmokamas vietas arba biznius. Tą pat gali 
padaryti ir dėl jūsų. Jus galit uždirbti $50 į savaitę ar daugiau kol mokinsi- 
tės. Šis pakvietimas yra atsakančios, gerai žinomos Chicagos organizacijos, 
kuri pasiūlo gerą ir nuolatinį darbą ambitingiems lietuviams vyrams ir mo
terims, kuriems yra reikalinga turėti daugiau pinigų, kad turėti geresnių 
dalykų gyvenime.

Atsiminkite, kad neužsiganėdinimas yra ligos perai dėl pasisekimo. Jei 
jūsų dabartiniai uždarbiai $25, $35 arba $50 į savaitę nėra tokie, kiek jus 
turėtumėt uždirbti ir norėtumėt uždirbti daugiau, norite įsigyti daugiau 
garbės, meilės ir t. t., tuomet jus turite įsigyti galimybių, kurias jums su
teiks Mutual Benefit Club of Chicago. Jis nurodys jums, kaip padaryti lai
mingesnę ateitį su apsimokančiu bizniu ir pasisekimu.

Atsiminkite tą faktą, kad jus atvažiavote čionai j Ameriką, kad užsidirbus pinigų ir pageri
nus visus dalykus savo gyvenime, negu kad jus turėjote Lietuvoje. Nutraukite uždangą nuo savo 
akių ir ausų ir tegul nušviečia progų šviesa ir geresnė ateitis būna žengiant toliau į gyvenimą. 
Ar jus žinote, kad Chicago yra magiškas miestas pasaulyje Ar jus žinote, kad Chicagoje yra 
daug daugiau progų dėl uždirbimo pinigų ir likti turtingu, negu visame pasaulyje paėmus j 
daiktą. Ar jus gaunate sau prideramą dalį? Yra žmonių, kurie atvažiavo į Chicagą 2 metai atgal 
visai nemokėdami anglų kalbos ir neturėdami jokių prisirengimų ir kurie turėjo tik 85c. savo 
kišeniuje, dirbo naktimis mazgodami grindis. Šiandie jie jau turi atsakančią, vadovaujančią, ne- 
prigulmingą vietą musų grupėje ir turi įplaukų $2,000 į mėnesį. Ir mes turime tokių žmonių, 
kurie kasdie prisideda prie musų kliubo: studentai, pirkliai, biznieriai, darbininkai ir jie visi 
siekia prie vieno siekio — PASISEKIMO!

Ar jus nemanote, kad yra naudingu dalyku būti tarpe vyrų ir moterų, kurie turi pasisekimą 
ir kurie nori pagelbėti jums tapti pasekmngais? Mes tik esame teisingi vyrai ir moterys su daug 
pep, ambicijos, energijos ir smagumo! Ir norintys mokintis ir'išmokę pasinaudokite progomis, 
kuomet pasitaiko jūsų kelyje. Ir mes norime t urČti tokių vyrų ir moterų apie mus, mes nori
me pasidalinti su jais savo darbu, savo pasisekimu, savo turtu ir savo tikru koperavlmu.

Mes išmokinsime jus dykai ir suteiksim jums darbą, kuomet jus išmoksite ir mokėsime jums 
gerą algą. Kiekvienas vyras arba moteris, Chicagoje arba iš kito miesto ar miestelio, kurie nori 
prisidėti ir išmokti ir turi tikrą pasiryžimą, turi rimtumo ir norą budavoti savo gyvenimą ir da- 
sižinoti tikrą būdą link pasisekimo ir sekti musų patvirtintus nurodymus, kurie padarė mus pa
sekmngais, jus esate kviečiamas.

Žingeidumų sekėjai žino viską. Kritikuotojai stovi nuošaliai. Jus esat pralaimėtojas ir neno
rite pasisekimo. Jei jus esat neturtingas ir nežinote kaip gauti daugiau pinigų, būtinai atsilanky
ki!. l ik vieną vakarą pastumkit savo kėdę į šalį, pasakykit savo meilužei, kad jus pranešite jai 
ką nors malonaus. Lys ar sniks, atsilankykit ir sužinokit “master secret” — kaip dadėti $5,000 
iki .*15,000 į metus savo, liuosaine laike prie savo dabartinio uždarbio.

RALPH F. HARTENSTEIN ORGANIZATION ,
35 E. Wacker Drive Room 1768 Central 6886

INTERNATIONAL PROSPERE CLUB OF CHICAGO
Lietuvių skyriaus mitingai prasidės 8:15 vai. vakare, 
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MOKYKLOS NURS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

Vengrų profcsiona- 
buvęs 

a ma torių ristikųčam- 
Valsti-
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JOE VARGA
V,so Ubo.

JOE

PERSKAITYKITE ką Joe Vargą sako 
apie Pain-Expellerį. Ką 1’ain-ExpOleri» P ‘ 
jam, lygiai tą pat j jis gali padaryti T J .į 

Palaikys jūsų raumenis lanksčia*8 ir 1 * ■
j.Ainis įkirlus skausmus reumatizmo. neu?‘ / 
susiinetuslo pergalimo krutinėję, strėnų < " K • 
sąnarių sustirimo ir skausmus raumenys': 
paeina nuo petsidirbimo ir perdideho manks y

Influenzos Simptomai
Kuomet visas jūsų kūnas yra skaudamas. 

jums rodos, kad tik su didelėmis pastangom J 
galite vaikščioti, pasilenkti, sėdėti ar gulėti, t 
pamėginkite išsitrinti su Pain-Expellcr|U-._ • 
nieko jam panašausi Sugrąžins /***♦ JCK- 
energija pažymėtinai trumpu laiku. AgsiMug 
kitę nuo pavojingų ligų, pajudinant aptingusi 
cirkuliavimų! /

Originali* Pain-Expclleris, kuris jau parduotiamas 
per šešiasdešimts metų, yra apsaugotas #a,s 
Inkaro vaisba/enkliu. Bukite tikri, kad j V* 
tikrąjį Pain-Expcllerį ir neimkite jokių pūva 
ir pamčgzdžioiimų.

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?

KALBĖDAMA aukStesnča mo
kyklon merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nvraS pasakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalis mank- 
žtinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo." i

Nujol galit 
rlnt kaip jus _ 
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

Šaukštą kiek* 
Jos nepadarys

vartoti' neliu- 
jaučiatčs. Kiek-

Pašalink -Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir .Visas 

Gyląs ir Skausmus

MU5TER0
p

Visose aptlakoM—35c Ir 65c puodukas Ir 
dūdelė. Children’s Mustorolo (lengves

ni forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Auksine proga lietuviams vyi ams. 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 j šitą kontesto darbą 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti Naujienų la
bui ir sau už įdėtą darbą kaipo kontestantai laimė
ti atatinkaAias dovanas: automobiliais, pianais, ra- 
diolais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis j Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksimais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash 
pinigais.

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

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

ą ir prisiųsti 
lankykite as-

BLANKA

“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 į kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavarde

Gatve

Miestas Valstija

Telefonas ...
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PAŠTO “NUOSTOLIAI”

DIKTATŪRA PRIEŠ PROLETARIATĄ

Rusijos komunistų opozicininkai nenurimsta ir iš 
-trėmime. Žinios iš Maskvos sako, kad Trockis ir jo 
vienminčiai išleido manifestą, kuriame jie pareiškia, 
kad Stalinas su savo klika padarę iš “proletariato dik
tatūros” diktatūrą prieš proletariatą.

Buvusieji bolševizmo lyderiai ir vakarykščiai ko- 
minterno dievaičiai reiškia tvirtą savo įsitikinimą, kad 
jie, nors išguiti iš “raudonojo” Olympo, dar sulauksią 
laiko, kada Rusijos ir pasaulio revoliucija vėl “pašauk-

Amerikoje labai “ne madoje” visuomeninė nuosa
vybė biznyje. Geležinkelius čia valdo privatinės kom
panijos.' Telegrafą ir telefoną — taip pat. Tramvajai 
(gatvekariai) miestuose, gazas ir elektriką irgi randa
si privatinių kompanijų rankose. Ir jeigu kas duoda 
sumanymą, kad tos įmonės butų suvisuomenintos, tai 
spaudoje tuo jaus kyla didelis riksmas, kad tai esąs “ne
praktiškas” daiktas.

Kaip argumentas prieš visuomeninę nuosavybę, 
dažnai yra vartojamas Jungtinių Valstijų pašto pavyz
dys. Paštą valdo valdžia, bet jisai, anot privatinio biz
nio garbintojų, nuolatos, nešąs nuostolius. Taip, girdi, 
butų ir su geležinkeliais, gatvekariais ir kitoms įmo
nėms, jeigu jas paimtų į savo rankas krašto valdžia ar
ba miestai. ; t

Bet ar iš tiesų paštas duoda deficitą? Kaip tik da
bar šituo klausimu prasidėjo ginčai kongrese. Kai ku
rie kongresmanai tvirtina, kad tariamieji pašto nuosto
liai pareiną tiktai nuo klaidingos buhalterijos (bookype- 
rystėš) valdžios įstaigose. Paštui, būtent, prirašoma 
daug tokių išlaidų, kurios visai neišplaukia iš jo biznio, 
bet yra nemokamas valdžios patarnavimas arba pašal
pos, teikiamos tam tikroms žmonių grupėms. Vienas 
kongreso narys suskaičiavo, kiek daug-maž apseina tie 
patarnavimai, suversti ant pašto departamento.

Nemokamas senatorių, kongresmanų ir kitų virši
ninkų laiškų pristatinėjimas — apie $50,000 metams; 
valdžios departamentų laiškai ir siuntiniai — $15,000,- 
000; laisvas vietinių- laikraščių pristatymas sodžiuje — 
$10,000,000; nemokamas paštas neregių prieglaudoms 
ir panašioms labdaringoms įstaigoms----$75,000; dvi
gubas mokesnis už pašto siuntinių gabenimą valdžios 
laivais — $3,600,000; papiginta siuntinėjimo kaina re- 
liginiems, fratern’aliems ir mokslo leidiniams — $16,- 
000,000; pašto išvažiojimas sodžiuje (atėmus įplaukas 
iš šio šaltinio) — $48,000,000. Viso — $92,000,000.

Jungtinių Valstijų paštas pernai metais davė 
$28,000,000 nuostolio. Bet jeigu nuo pašto išlaidų butų 
buvę atskirta aukščiaus pažymėtosios išlaidos, kurios 
tikrumoje priklauso labdarybei ir pašalpų skyriui, o 
ne pašto bizniui, tai paštas butų davęs $64,000,000 gryno 
Peln0- . , . I *!

Kongrese dabar yra įneštas įstatymo sumanymas, 
kuriuo siūloma tos labdarybės ir pašalpų tikslams ski
riamos sumos perkelti iš pašto išlaidų į bendrąsias val
džios išlaidas. Jį remia Amerikos Darbo Federacija, 
pašto darbininkų unija ir visa eilė kitų organizacijų, 
kurios yra suinteresuotos tuo, kad visuomenė nebūtų 
klaidinama neteisingomis skaitlinėmis apie stovį tokios 
svabrios valstybinės įstaigos, kaip paštas.

Taigi iš tiesų paštas ne tik apsimoka, bet da ir ne
ša žymų pelną valstybei, ir tai, nežiūrint to, kad už jo 
patarnavimą žmonės moka labai pigiai. Įsivaizduokite, 
kad tą bizni vestų kokia nors privatinė kompanija: ar 
ji apsiimtų už du centu vežti laišką iš New Yorko į 
San Francisco ir pristatyt į namus?

Pagal plotą, kurį apima Amerikos pašto veikimas; 
pagal njilžinišką daugybę atliekamo darbo, skaičių sa
vo darbininkų, išmokamų jiems algų ir didumą turto, 
įdėto į pašto triobas, trokus, automobilius ir orlaivius; 
pagal kiekį pinigų ir kitokio gero, siunčiamo paštu, ir 
pagal skaičių žmonių, kuriems jisai patarnauja, — 
Jungtinių alstijų paštas yra, be abejonės, vienas di
džiausiųjų biznių, o gal net ir pats didžiausias pasau
lyje. Betgi valstybė sugeba jį tvarkyti gerai ir sėkmin
gai ir be nuostolio sau. Kodėl gi negalėtų būt taip pat 
tvarkomi geležinkeliai arba bent kuri kita įmonė, ku
ria naudojasi plačioji visuomenė?

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................ $8.00
Pusei metų    ____ —— 4.00
Trims menesiams _______    2.50
Dviem mėnesiam _______    1-50
Vienam inžmatuiij _ - B

Chicagoje per i&neiiotojusi
Viena kopija -.——--------- 8c
Savaitei _____________  18c
Mineaiul 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje,
paštui

Metams   ---------------—— $7.00
Pusei metų ........ ............—- 3.50
Trims mėnesiams —---------- 1.75
Dviem mėnesiams ----------1.25
Vienam mėnesiui ——--- — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metams ..------------------------ $8.00
Pusei metų _______ 4.00
Trims mėnesiams _____   2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

sianti” juos vadovybėm Kartu jie pasmerkia “išdavi
kus” Zinovjevą ir Kamenevą, kuriuodu “atsivertė” prie 
stalinizmo.

Trockis, matyt, dar ir šiandie nesupranta, kad jokios 
pr ole tariate diktatūros Rusijoje nebuvo iv pirmiaus.

Litera

Petras Vaičiūnas — 
“Tuščių pastangų 

autorius”
—•‘“Ei, pasauli, mes be Vil

niaus nenurimsim!...” Kurio lie
tuvio klausos ir širdies nėra 
pasiekusi toji Vanagaičio dai
na? Vanagaitis parašė muzi
ką, bet dar ankščiau rašytojas 
sukūrė eilėraštį, kuris plačiai 
ir galingai praskambėjo visur, 
kur tik plaka musų žmonių šir
dys...

Tą eilėraštį parašė ir musų 
visų drąsą ir pasiryžimą aikš
tėn iškėlė — rašytojas Petras 
Vaičiūnas. Ir toji Vaičiuno- 
Vanagaičio daina virto lyg ir 
antruoju musų himnu, musų 
vilties ir žut-butinų pastangų 
reiškėją.

Petras Vaičiūnas šiandien — 
vienas iš žymiausių dabartinės 
Lietuvos rašytojų. Labai popu
liarus ir plačiai žinomas. Jo 
kūryba krypsta poezijos ir 
dramaturgijos linkui. Ypač, 
kaipo dramaturgas, kaipo sce
nos veikalų autorius P. Vaičiū
nas užkariavo sau tikrai pir
mąją vietą tarpe visų musų 
šiandieninių rašytojų. Beveik 
kas met Kauno Valstybės teat
ras stato naująjį to autoriaus 
veikalą ir visada tas įvykis su
daro didelę sensaciją, nepa
prastą visuomenės teatru su- 
siįdomėjimą.

Prieš porą, menesių Kauno 
teatras vėl ‘“pakrikštijo” visai 
dar naują P. Vaičiūno sceniš
ką kurinį—dramą “Nuodėmin
gas angelas“. Iš Kauno spau
dos pranešimų mes girdim, 
kad tą veikalą bevaidinant te
atras visada būna , publikos 
kimšte-prikimštas. Ir ne gana 
dar to, laike kelių pirmų to 
veikalo vaidinimų, nežiūrint, 
kad visada būdavo apie porą 
šimtų extra pristatomų kėdžių, 
visti k teatras negalėdavo sutal
pinti visų, kas norėjo tą vaidi
nimą matyti. Ir kiekviena P. 
Vaičiūno veikalo premjera, 
kiekvieno jo naujo veikalo pa
statymas visada sudaro kažko
kį ypatingą Kaune įvykį. P. 
Vaičiūno pirmoji Valstybės te
atre vaidinama drama “Su
drumsta ramybe“ buvo stato
ma Kaune ir po visą Lietuvą 
laike 2 metų, gi jo komedija 
“Tuščios pastangos“ jau treti 
metai sutraukia kupiną žiūrovų 
Kauno teatro salę.

Tokio pasisekimo vyriausia 
priežastis gludi, turbūt, tame, 
kad P. Vaičiūnas ima savo vei
kalams temas iš dabartinės 
Lietuvos gyvenimo; jo gabi 
plunksna pastebi įvairius šalies 
įvykius, bet be ypatingai lie
tuviško antspalvio jo veikalai 
turi sykiu ir “visiems žmo
nėms“ tinkančios gilios pras
mės. Neveltui P. Vaičiūno 
veikalais susiįdomavo svetim 
taučiai ir juos verčia ir vaidina 
savuose teatruose. Jo komedi
ją “Patriotai“ žada statyti net
gi... Varšuvos Valstybinis te
atras.

P. Vaičiūnas pasižymi ypa
tingu našumu, darbštumu. Per 
pirmąjį desėtką savo literati- 
nės karjeros laikotarpį jis yra 
parašęs ir išleidęs: drama 
“Pražydo nuvytusius gėlės“, 
“žodžiai ir atbalsiai“, “žemėtos 
Kaukės“, “Giedrėjanti Sąžinė” 
(paskutinės trys—mistinė tri
logija), dramatizuota poemą 
“Mildą“ ir eilių knygos “Rasoti 
spinduliai“, “Tekanti saule“ ir 
“Gimtuoju vieškeliu“.

Paskutinių 4 metų jo kūry
bos laikotarpis davė mums 4 
žymius scenos veikalus: dra
mas “Sudrumsta ramybė“ ir 
“Nuodėmingas angelas“ ir ko
medijas “Patriotai“ ir “Tuščios 
pastangos’. Bu tų originalių 

veikalų, P. Vaičiūnas yra dar 
(išvertęs apie 20 įvairių veika- 
! lų, kurie naudojami musų pro
fesionaliame teatre ir dar porą 
mokslinio turinio knygų, iš ku
rių mokosi Lietuvos universite
to studentai.

Ir kiekvienas P. Vaičiūno 
darbas randa sau plačią vagą j 
lietuvių visuomenės širdis. Ta 
me jo, kaipo rašytojo, “Dievo 
dovana“, privalumas ir laimė.

Kaune yra leidžiamas teatro, 
literatūros ir dailės reikalams 
pašvęstas laikraštis “7 meno 
dienos“. Nesenai tame laik
rašty tilpo Petro Vaičiūno au
tobiografija. Ryškia, reikš
minga ir vaizdžia gabaus ra
šytojo kalba štai ką papasako
ja pats kūrėjas apie savo gy
venimą ir darbus.

Sąryšy su jo veikalo “Tuš
čios pastangos“ nebetolimu vai
dinimu Chicagoje gal skaityto
jams bus įdomu apie P. Vai
čiūną plačiau išgirsti, štai toji 
iš “7 meno dienų musų rašy
tojo autobiografija:

“Mano kūdikystės dienos tu r 
būt maža kuo skiriasi nuo ki
tų mano amžiaus lietuvių inte
ligentų kūdikystės gyvenimo. 
Pasiturinčiųjų ūkininkų šeima. 
Lygus, rausvi laukai, žalios lan
kos, pilnos margaspalvių gėlių, 
žaliuojantieji miškai, čiurle
nantis upelis, vidury lauko pi
liakalnis, sena medinė bažny
tėlė—tai nuolatinė panorama, 
kurią aš kasdien mačiau, be
augdamas pas tėvus. Be to, vi
sur ir visuomet baimė Dievo, 
gražios svajonės ganant bandą 
bei arklius, žiemos metu ele
mentorius.

“Paskum mokykla—pradžios, 
aukštesnioji. Lenkų kultūros į- 
taka ir rusų valdžios smaugi
mas kiekviename realiame gy
venimo žingsny. 1905 m. revo
liucinis bruzdėjimas. Atgavi
mas spaudos. Pirmieji musų 
poetų kuriniai. Brendimas .tau
tinės sąmonės. Troškimas žy
gių. Toliau—didelis Petrapilio 
miestas, aukštoji mokykla, stu
dentų susirinkimai, valdžios re
presijos, augimas revoliucinės 
potencijos.

“O ten— karas su visomis sa
vo baisenybėmis, svajonės apie 
tėvynės laisvę, pervertinimas 
visų vertenybių, revoliucijos 
dienos, grįžimas į kylančią ją iš 
kapo Lietuvą. Naujas gyveni
mas, naujos dainos. Literatūros 
darbas.

“Pagaliau užsienis. Perdėm 
paniurusi ir geležim apsikaus
čiusi Vokietija, amžinai gra
žaus demokratizmo kupina 
Šveicarija, visuomet linksma, 
visuomet saulėta Italija, kas
dien grakšti ir judri Prancūzi
ja ir toli pasilikusi, tokia dar 
jaunute, tokia dar kūdikis, svei
kų artojų šalis— Lietuva, ku
rios netekus taip ilgu darosi.

“štai, maždaug, jeigu nelies
ti čia savo širdies pergyvenimų 
ir asmeninės laimės siekinių, 
tie svarbesnieji elementai, ku
rie sukonstruktavo mano gy
venimą.

“Ką galėjo duoti žmogui pa
našus gyvenimas? Be praturti
nimo. mano sielos pasaulio žmo
nijos gražių darbų žiedais, pir
miausia jis mane užgrudino, 
arti suvedė su dažnai -pasitai
kančiomis pasaulio neteisybė
mis, su vargu, su žmonių kan
čiomis. Prabanga, nerūpestin
gumas, žaidžiančios žemiškos 
laimės varsos, aistrų svaigulys 

visa tai man, kaipo lietuviui, 
buvo svetima pasaka, ameriko
niškas filmas, bet už tai dar
bas, pasiryžimas, kova, amži
nas ieškojimas savyje žmo
gaus, atgimstančios tėvynes 
romantizmas, nerimstanti tau
tos dvasia, musų laukai, girios, 
lankos, musų •lūšnų gyventojų 
skaisčios širdys, musų ramių 
naktų linksmai brėkštančios 
aušros, nuplautų pievų malonus

[Pacific and Atlantic Photo]

Grigorii Zinovjev, buvęs III 
Internacionalo pirmininkas, da
bar už opoziciją Stalinui paša
lintas iš komunistų partijos ir 
vistiek ištremtas į Penzą, nors 
jis su Kamenevu ir padarė at
gailą, atsižadėjo opozicijos ir 
prisižadėjo vieniai tarnauti 
Stalinui ir paskui jį visur nuo
lankiai šliaužioti.

kvepėjimas, baltu sniegu nuklo
tos tolumos— tai mano reali 
tikrenybė.

“Mane gyvenimas išmokė, 
kad jis žmogui dažnai yra la
bai sunkus, kad jį perdėm 
reikia skaidrinti, kad gražion 
žmogaus širdin gyvenimo die
nos prineša daug dulkių, ne
švarumų, pikta, kad visa tai 
reikia tos pačios širdies tyra 
liepsna valyti, sekti dievišką 
pasaką, kad kiekvienas žmogus, 
gyvendamas šiame pasauly, tu
ri svajoti kokią nors gražią du
rną, turi ką nors gražaus nu
veikti.

“Apie savo kūrybą aš čia 
nieko nesakysiu. Tegu apie ją 
kalba tie, kuriems aš ją auko
ju.

“Nežaidžiant gyvenus šiame 
■pasaulyj, iki valios prisižiūrė
jus ir gražiai ir baisiai tiesai 
akysna, retai norisi be reikalo 
kraipytis. Tat ir aš kolei kas 
nenoriu savo kūrybinėms jė
goms ieškoti kažkokių ten iš
galvotų bei suktų formų. Ne 
forma pirmoj vietoj turi būti, 
bet dvasia, kuri visuomet ran
da sau tinkamą lytį.

“Mano supratimu, klysta tie, 
kurie mano, kad musų tiek vie
šojo gyvenimo, tiek sąryšy su 
juo ir musų literatūros ir ben
drai meno rūmai jau pastatyti 
ir kad juos galima jau puošti 
įvairiaspalvėmis vėliavėlėmis. 
Kolei kas mes tik pradedame 
savo rumus statyti. Tat pir
miausia turime padėti jiems 
stiprų, ir sveiką pamatą ant 
musų liaudies turtingos kūry
bos. O kol 99% musų skai
tančios visuomeiės pasiims ir 
supras visų dažnai nereikalingų 
valgio priedų skonį, tegu jie 
pirma išmoksta pervirškinti na
tūralų ir sveiką savo dirvoj 
išaugintą maistą, be kurio nie
kas negali gyventi.

“Ir dar viena— menas, nu
traukęs ryšius su savo tauta, 
ne tik kad niekados nepa£ipuo
šia kūrybos žiedais, bet visai 
nuvysta.

“Musų kelias— iš lūšnos į 
miestelį, iš miestelio į miestą, 
iš miesto į platųjį pasaulį, o 
paskum atgal, bet jau ne į lūš
ną, o į gražią trobą, pilną svei
kos kultūros ir saulės. Jeigu 
taip darysime, tada išvysime 
visoj grožybėj ir savo dvasią, 
be kurios visai nėra prasmės 
ne tik veržtis j tautų areną, 
bet ir namie gyventi.

“Musų visų uždavinys — at
rasti giliai kalne užkastų pilną 
brangių mums turtų skrynią, 
apie kurią seka % mums musų 
liaudies pasakos, arba kitais 
žodžiais tariant—grįžti į liaudį, 
prie tautos sielos gelmių tyro 
šaltinio“.

Taip savo kūrybą ir savo gy
venimą apibudina “'Tuščių pa
stangų“ autorius, R. Vaičiūnas.

ILGIAUSIOS UPĖS
Iš dvylika ilgiausių upių pa

saulyje šešios yra Azijoj ir 
trys Afrikoj. “Naujas Pasau
lis” atstovaujamas tik Amiizon 

upe Pietų Amerikoje ir Missis- 
sippi ir Mackenzie upėmis šiau
rių Amerikoj. Jeigu skaity
sime Missouri upę atskirai nuo 
Mississippi upės, ji irgi butų 
skaitoma ikaipo viena iš pasau
lio ilgiausių upių.

Ilgiausia upė pasaulyje yra 
Nilo upė, kuri 4,000 mylių il
gio nuo prasidėjimo vietos iki 
įtakos. Ji per 1,500 mylių ne
turi jokių prieupių. Ir prie į- 
takos vanduo žymiai išsibaigęs 
išgaravimu ir irigacija.

Kitos Afrikos upes yra Ni- 
ger ir Congo, kurias ekvato
riaus tropiški lietus pripildo. 
Jos dauginus panašios į Pie
tų Amerikos Amazon upę, ne
gu į šaltesnes šiaurinių konti
nentų upes.

Iš Azijos šešių ilgiausių u- 
pių, keturios yra Siberijoj — 
Ob, Yenisei ir Lena teką į šiau
rius į Arktiko okeaną, ir Amur 
tekanti į Pacifiko okeaną. Ki
tos dvi yra Yangtze ir Huang, 
arba Geltonoji upė, Chinijoj.

Tos ilgiausios upės teka per 
įvairiausi klimatą ir civilizaci
ją. Amazon ir Congo teka per 
sultingus ekvatoriškus tanku
mynus, kur randasi gražiausi 
paukščiai, laukiniai žvėrys ir 
laukiniai žmonės, kuomet įta
kos Yenisei ir Lena upių yra 
virš šiaurinių girių linijos ir 
jų klonyse randasi labai mažai 
gyventojų.

Mississippi ir Yangtze upės 
teka per tvirtą civilizaciją, ant 
jų krantų įsteigti turtingiausi 
miestai.

Nilo upė yra pasaulio istori
jos lopšys. Madkenzie gi yra 
rubežine upe.

Pasaulio žemlapis rodo, kad 
penkios iš tų tuzino upių teka 
“(aukštyn“ (up-hill) tai yra, 
teka į šiaurius. Jos yra Nile, 
Mackenzie, Ob, Yenisei ir Le
na. Mississippi ir Niger teka 
į pietus. Amur, Yangtze, 
Huang ir ĄViazon į rytus ir 
tik Congo teka į vakarus.

Visos tos upės taipais kyla 
pakol krantus apsemia. Bet 
visuose atsitikimuose pasek
mės kitokios. Mississippi ir 
Yangtze upių potviniai yra 
tautiškos nelaimės, nes milio- 
nai netenka namų arba apsi
gyvenimo vietų. Bet metinis 
išsiliejimas Nile upės prisideda 
prie Egypto turto, nes ant 
krantų palieka vaisingus sluogs- 
niuą. Huang, arba Geltonoji li
pė, kuomet išsilieja, vis permai
no visą upės kursą..

Amazon ir Congo upės guli 
beveik po dkvatoriu, bet kitos 
dešimt randasi šiaurinėj hemis- 
pheroj. Gal todėl ilgiausios 
randasi šiaurinėj hemispheroj 
kad šiaurinė pasaulio pusė turi 
dauginus, žemės ir be didelių 
žemės plotų, ilgų upių nebūtų. 
Australijos ir Europos mažes
ni kontinentai neturi labai ilgų 
upių.

Kadangi Yangtze ir Missis
sippi upės randasi vidutiniškos 
šilumos juostoj, ant jų krantų 
randasi turtingiausi miestai. 
Tropiškos Amazon, Niger ir 
Congo yra per karštos; Ma
ckenzie ir Siberijos upės yra 
per šaltos turėti daug miestų 
ant krantų. Nile klonis neto
li Cairo miesto yra tik maža 
žalia pievelė, tik nuo 15 iki 
30 mylių platumo tarpe dvie
jų kraštų tyrlaukių. Huang li
pęs kursas per tankiai maino
si, todėl netinkamas laivams 
plaukioti.

Nuo ankščiausių dienų žmo
nės tyrinėja šių upių apielin- 
kes. Senoviškose dienose No
rulius pasiuntė ekspediciją ty
rinėti Nile upę, bet nebuvo pa
sekminga. Rusai bando sekti 
Siberijos didžiules upes, šian
dien žmones vis tyrinėja Ama
zon ir Gongo upių apielinkes. 
Yangtze upės pradžia apdengta 
aziatišku tamsumu. Senoviš
kose Thnbtfku dienose Niger 
upė buvo romanso upė.

Lb’LIS).

UŽTIKRINA SAUGUMU 
“BAYER ASPIRIN"

Vartok i t be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

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

You will be a better buyer 
when you buy better m adė 

furniture from us
Mes dirbam vėliausios mados Par- 

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

Musų darbas atsako jūsų peržiū
rėjimo, mes įdedame į vidų setų dau- 
»<el metų dėvėjimo, apart viršutinio materiolo. žymiai sumažintos kai
nos dėl surpries parties.

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parlor sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 3306 Archer Avė.

Phone Lafayette 8936

Nauja Lietuviška 
Valgykla

Pranešame Bridgeporto ir apielin- 
kės lietuviams, kad mes atpirkome 
valgyklą ilgą laiką buvusią svetim
taučių rankose ir nuo dabar gami
name skanius lietuviškus valgius. 
Sanatoriškas įrengimas. Greitas ir 
mandagus patarnavimas. Mes patys 
turim platų patyrimą tame biznyj.

Skaniausi Valgiai Bridgeporto 
Apielinkčj”

3457 So. Halsted Street
IG. BARTKUS ir WM. PAUKŠTYS 

Savininkai.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit M r. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

G G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO*

“GYVENIMO” turinys va
sario menesio sekamas: (1) 
Kaip galima pailginti žmo
gaus amžių. (2) Darvvinas. 
(3) Viktoro Hugo pranaša
vimas. (4) Keturi milionai 
vergų Afrikoje. (5) šunys. 
(6) Didieji gyvenimo žo
džiai. (7) Darbo užbaiga. 
Jsigykit ši “GYVENIMO” 
numerį — jis jums patiks.

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................... $1
Kopija ........................... 20c

--------- ■ — G
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KAIP IR KODĖL BAISUS ŽMOGŽUDYS 
JAUNĄ MERGAITĖ Į ŠMOTUS SUPIAUSTĖ

Baso Dr. Margelis

(Tęsinys)
Civilizuoto žmogaus gyveni

mo aplinkuma yra taip baisiai 
sudėtinė ir paini, kad iš tik
rųjų jis turi būti labai suma
nus, tikslus ir pavyzdingas, 
jeigu jis nori atatinkamai prie 
gyvenimo aplinkybių prisitai
kyti. Bet toksai sumanus, ti
kslus ir pvyzdingas sugebėji
mas prie gyvenimo aplinkybių 
prisitaikyti, juk tai, reikia tie
sa sakyti, yra jo 
gumas. Už Ui ir 
tinai sakome, kad 
singam ir doram 
būtinai reikalingas 
tingumas, vadinasi, tokia dva
sinė jėga, su kuria jis pajėg
tų suvaldyti instinktus, impul- 
tus ir aplamai jausmus.

lyg primyg- 
geram, tei- 
žmogui yra 

inteligen-

O 
pa
tai

Dabar, sugrįžtant prie 
mano, užvis pirmiausiai

instinkto, tai 
palaikymo in- 

jau nebe 
prasitaręs, 

i instink- 
>, toks at- 

kad, girdi, prieš jo už- 
atsilaikyti negalima, 

sako, jis ir tą mergaitę 
nes reikėjo savo kailį 

saugoti. Jinai galėjusi jį iš
duoti. Maža to, jis dar ir dėl 
kitų dalykų savimi baisiai su
sirūpinęs 
kolegijon eiti, 
gi rūpėjo

Taigi Ilickmano esama be 
galo atkaklaus egoisto. O ego
isto emocijos kaip tik daugiau
siai ir susideda iš baimės, 
rustingumo ir apatijos. Todėl 
jis ve ne tik už savo kailį dre
bėjo, bet ir nekaltos mergai
tės visai nepasigailėjo. Ir tai 
labai aišku, žinant faktą, kad 
ego instinktas yra baisiai tam
priai su neapykanta surištas. 
Juk kas save be galo mylit tai 
kitų neapkenčia, šita tiesa, 
berods, jau visiems žinoma. O 
kadangi egoisto galva yra vi-! 
sados piktų idėjų tarsi kimš-Į 
te. prikimšta, tai jis, progai 
pasitaikius, kitiems skriaudą 
padaryti arba net ir gyvybę at
imti ne 1 
didžiausiu 
jeigu tik 
džiuojasi

pasa
kyti reikia, kad jis yra perdėm 
valdomas ego 
yra, tik savęs
stink to. Jis rodos 
kartą yra viešai | 
kad savęs palaikymo 
tas esąs toks stiprus 
kaklus, 
mačias 
Del to,

O tiii, sako, norėjęs 
Matote, jam ir- 

ne bile kuomi būti!

neslopinami, ir nuvedė jį sta
čiai į pelkes.

čia, musų nuomone, reikia 
da kartą pastebėti, ką reiškia
me inteligentingumu,.. žmonė
se, mat, yra įsigyvenusi labai 
klaidingas šito termino supra
timas. Daugelis paprastai ma
no, kad jeigu žmogus pabuvo 
metą kitą aukštoje mokykloje, 
tai jau ir inteligentas, 
yra ir tokių, kad jeigu tik 
matė žmogų praturtėjusį, 
irgi inteligentu vadina,
profesionalus, tai beveik be jo
kios išimties inteligentais 
vadinama. Inteligentu bet
gi čia suprantame tik tą Žmo
gų, kuris ir supranta, ir pažįs
ta, ir priima, ir gerbia, ir pa
galios, sugeba išlaikyti draugi
jos nustatytas 
mosi taisykles, 
aišku, yra ir i 
ralus, nes jis 
lygsvarą tarp 
grupių, kitaip 
tokią dvasinę 
suvaldo instinktus, 
arba stimulus ir aplamai jaus
mus. O tai yra jėga, kuri 
daugiausiai atskiria žmogų nuo 
gyvulio. Ir va kaip tik žmogus 
šitos jėgos neturi, o jeigu ir 
turi, bet nevartoja, vadinasi, 
negražiai pasielgia, tai jau pa
kastai ir sakoma: “Jis visai 
neinteligentas — stačiai kiau- 
ė”! Tatai, regis, sakyti mums 

sako, kad ve patys paprasčiau
si žmonės, veikiausiai visai ne
sąmoningai (nesužiniai) su
pranta, kad ne mokslas, tur

kas, profesija padaro žmogų in
teligentu, bet' mokėjimas ir 
išgalėjimas elgsti pagal drau
gijos priimtas žmogaus pasive
dimo taisykles.

Dabar^L 
neisiIrys g 
lieknumas

i žmogaus elgi- 
Tokis žmogus, 

normalus ir ne
pajėgia išlaikyti 
painių instinktų 
sakant, jis turi 
jėgą, su kuria 

impulsus

gal būt, nė vienas 
Ltis, kad jeigu 
Hkštąją mokyklą 

>aigė. tai jau, klausykis,

pasielgimu, visuomenės 
vės visišku neigimu, o

ir in- 
baisiu

tik nesidrovi, bet su 
i pasimėgimu dirba, 

galima, tuomi di- 
ir save didvyriu lai- 
antai Loeb, Leopold 
Hickman. Keisčiau-

savęs 
begaliniu paisymu, —iš tikrųjų 

i pasirodė plėšriu žvėrimi. Bet, 
1 labai galimas daiktas, jog atsi- 
j ras ir tokių, kurie sakys, kad 
! Hickmanas ne tik aukštąją mo
kyklą laiigė, bet ir labai geru 
studentu joje figūravo. Mat, 
žmonės jau senu įpratimu tar
si manyte mano, kad jeigu tik 
studentas mokykloje išlaiko 
kvotimus aukštais pažymiais,

del?
Štai

savo darbais 
už normalų žmo- 
daugiausiai nau- 
egoistiniais ins- 
šitie yra geriau-

ir dabar
sias daiktas, kad ne tik jie pa
tys save viršžmogiais skaito, 
bet ir kiti žmonės. Pavyzdžiui, 
kiek visokių “gabumų” svietas 
Loeb’e ir Leopold’e surado. Ko

be abejo, jus paklausite, 
kodėl: Gana dažnai ego

istas pasirodo 
daug gabesniu 
gų. Mat, jis 
dojasi tiktai 
tinktais, taigi
šiai ištobulinti, be to, jo egois
tiniai matyvavimai irgi yra ga
na stiprus. Taigi kaip jis jau 
ką veikia, žinoma, dažniausiai 
tik dėl savęs, UŽ save ir sau, 
tai jau, vyruti, veikia visomis 
savo jėgomis. Tik tokiu bud u 
jis ir gauna gabesniu už nor
malų žmogų pasirodyti. Juk 
kai žmogus krūvon sukopia vi- 
sas savo jėgas, tai nors ir men
kutis, vis dėlto ką nors pada
ro.

ego

Būrio (gaujos) arba visuo
menės instinktų, matoma, kad 
Hickrrranas visai nepaisė. O to
dėl jis ir neišlaikė lygsvaros 

instinktų grupės ir
gaujos instinktų grupės. Kitaip 
tariant, jis nenuslopino vienų 
instinktų kitais. Jis negalėjo 
ir impulsų suvaldyti, nes men
kutėliu savo inteligentingumu 
nesugebėjo nustatyti abiem 
impulsų grupėm reikiamos dė
mesio bei stebėjimo normos. 
Viena grupė gavo perdaug, o 
kita permažai. Ego instinktai 
todėl, gaujos instinktų visai

tai, dievulėli, genijus! Bet nuo- 
l gasai gyvenimas jau tukstan- 
i čiais kartų įrodė, kad tie, ku- 
i rie iš mokyklos išeina aukso 

medaliais apsikarstę, — nesa
kome visi, bet gana daug, — 
dažniausiai 
liurbiais arba 
baisūnais, 
pold ir 
Pasaulis 
nijų, * kurie mokykloje išlai
kė kvotimus lygiai nuliui, pa
vyzdžiui, Zola!

čia mums gali dabar kadir 
šitokį užmetimą padaryti: “Ge
nijai paprastai labai daug in
dividualistinių tendencijų turi, 
taigi ir gyvenime dažniausiai 
tarsi visai nepriklausomi arba 
savarankus”. Tai tiesa. Bet dar 
didesnė tiesa, kad pasauliui ži
nomi genijai 
skriaudos nedarė, 
begalinės naudos, 
stiprius ego instinktus, 
mokėjo ir pajėgė juos 
dyti.

Ne tame žmogaus originalu
mas ir genialingumas gludi, 
kad jis turi be galo stiprius 
ego instinktus, bet tame, kad 
jis turi da stipresnes jėgas 
(inteligen tingumą) tuos ins
tinktus suvaldyti.

Paprastai sakoma, kad juo 
žmogus yra silpnesnis būrio in
stinktais, tuo jis daugiau nau
dojasi visai savarankiu inteli
gentingumu, vaizdžiau tariant, 
pasirodo savo individualumu 
ir originalumu, čia ne visame

pasirodo 
net 

kaip 
dabar 

betgi

tikrais 
ir tokiais 
Loeb, Leo- 

Hickman. 
turi ge-

visuomenei 
bet 

Jie
atpenč 
turėjo 
bet ir 
suval-
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kame tiesa. Toks žmogus 
tiek turi menkus būrio insti 
tus, kiek jis turi didelę j 
ego instinktus nuslopinti, 
jie, tarytum niekeno nekon 
liuojami, nevyrautų. Be 
toks žmogus išnaudoja s 
individualumą ir originali 
daugiausiai dėl visuomenės.

(Bus daugiau)

ne

kad

to,

Suvedam ivteaaa 1 
elektros jiegą | nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas H 
pas | senas; duodam 
ant lengvo iimokiji- 
mo.

Metropolitan Electric
Stop

2211 W. 22nd Street 
Pitone Caaai 2191

TIKRA PAGELBA 
NUO KOSULIO

Gaukit greiti*. pat 
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JUSU KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METH0D DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini 
mas Geros Sveikatos

Natūraliai perliniai balti dantys su dykai gold .crtnvn 
Auksinės erown ...................................................................
Baltos crowns ........... ..........................................................
Auksiniai fillings ................................................................
Sidabriniai fillings ..............................................................
Be skausmo ištraukimas ..................................................
Pabandyk musų savaitinių Išmokėjimų planų. Nereik

918.7:
4.2!
4.0(

1.1

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

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

THE NEW METH0D DENTISTS
Naujame name, 18 ir Halsted St.

1800 S. Halsted St.

JAU ARTINASI DIDELE IŠKILMĖ

NAUJIENŲ 
KONCERTAS IR BALIUS

Tatai įvyks

Kovo 11 d., 1928
WICKER PARK HALLS
2040-2046 W. North Avė

Pradžia 4:00 po pietų. Įžanga $1.
Mes kviečiame kiekvienų būti prisirengu

siais, ir kada ateis paskirta diena ir valanda, 
atvykti į šį didelį ir gražų koncertą ir balių. Čia 
bus galima išgirsti puikiausi programą, kokį tik 
galima surengti; pasimatyti su draugais, pasi
šokti ir pasistiprinti.

Rengkitės ir pakvieskit kitus.
NAUJIENOS.

ii.
V t*

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

1IETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija

Gegužio 29 d.

Iš new York o Klaipėdon 

Baltic America Line — “Lituania”

Smagiausia
Patogiausia
Kelionė

Klaipėdon

Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR!
Cleveland, Ohio 

Detroit, Mich.

East Si. Louis, III,

Springfield, III.
Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS
Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerų ir Poco- 

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdatnas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap- 

lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui į New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Proto higiena

“Daktaro, ar tamsta manai, 
kad aš išeisiu iš proto?”, tokj 
klausimą ne retai duoda dak
tarui pacientai, kurie yra ner
vingi ir nesijaučia gerai. Žmo
nes, turintys normalų protą, 
retai kada duoda tokj klausi
mą. Pacientai, kurie serga pro
to pamišimu, nenusivokia apie 
savo padėtį ir labai retai ka
da klausia daktarą ar jie ei
na iš proto, — taip sako Alex 
Hersrfield, valstijos daktaras 
proto ligoms gydyti.

Teisybę sakant, reikia nuro
dyti, kad tie, kurie tokius klau
simus daktarui duoda, retai ka
da išeina iš proto. Bet ko klau
siantiems stoka, tai daugiau 
supratimo, kokie veiksniai pa
laiko mintį normale, o taipgi 
daugiau supratimo, kaip pasi
tikti gyvenimo painiavas. Esa
ma ne mažai žmonių, kuriuos 
vadinama neurotikais, kurie iš
rodo negalintys prisitaikyti gy
venimo reikalavimams, kurie 
tolinasi nuo žmonių ir kurie 
visuomet kuo nors nepatenkin
ti, kurie visuomet įsivaizduoja 
sergantys šiokia ar tokia liga. 
O tuo tarpu visa, ko jiems rei
kalinga, tai truputį daugiau 
drąsos, idant įveikus gyvenimo 
painiavas. Kitaip sakant, jie 
turėtų padaryti pastangų pri
sitaikyti gyvenimui. Truputį 
daugiau tvirtumo, truputį ma
žiau aimanavimų, ir nei nerei
kės rūpintis klausimu, ar jie 
neina iš proto, — sako Dr. 
Hershfield.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių menininkų 
kuriniai

Aragon teatre
Ateinantį sekmadienį Aragon 

teatre, Lawrence avė., prie “L” 
stoties, vėl bus duotas progra
mas -žinomas kaip Civic Mat- 
inees. Programą išpildys seka
mi asmenys:

P-lė MacCormick dainuos 
šiuos numerius: Caro mio, Stiz- 
zoso mio, Nevicata, Stornell- 
atrice.

Pianistas Eshaniz skambins: 
Sherzo, B flat minor; Preliudi
ją, Polonaise. A flat.

P-lė MacCormick dainuos: 
Petites Litanies de Jėzus, 
Fleur de Pecher, Entoches, 
L’Ile Heureuse, VVhen I am 
Laid in Earth. Nymphs and 
Shepherds, Under the Moon, 
The Appeal ir kitas dainas.

P-nas Eshaniz skambins pia
ną: Caprice, Burlesųue, Pre- 
lude, Allergo de Concierto ir 
Eleventh Rhapsody.

Pora žodžių apie p-lę Mac
Cormick. Ji pirm keleto metų 
pakilo iš choristės bažnyčioje 
iki solistės Chicagos operoje, 
kur pirmu kartu pasirodė Car- 
menoje. Dabar ji nesenai sugrį
žo iš Europos, kur dainavo 
Paryžiaus operos kompanijai.

P-nas Eshaniz atvykęs iš 
Cubos. Jis dar šešių metų vai
kiščių būdamas pasirodė kon
certuose. Kaip gabiai jis pasi
rodė, liudija tas faktas, kad į 
jį atkreipė domės paskilbusis 
dainininkas Tito Shipa, kuris 
ir atvežė Eshanizą į Jungtines 
Valstijas pirm trejų metų.

Walter Stein (iš VVinnetka) 
pereitą šeštadienį pamatė, savo 
pačią įsėdant automobiliu su 
Keitii Estelle (iš Floridos). Jis 
pasišaukė taksį. Pati su floridie- 
čiu važiuoja, vyras vejasi. Vi
josi, vijosi. Pasivijo sekmadie
nio vakare Madisonville, Ky. Vi
josi 400 mylių. Pasivijęs išėmė 
varantą. Ir Šteino pati ir Keith 
Estelle buvo nubausti teisme 
kiekvienas po 50 dolerių užmo
kėti.

Stein jau nuo pereitų metų 
rudens ieško divorso. Kolei kas 
jisai turėjo mokėti pačiai $120 
mėnesyje “alimony”. Beje, šofe
riui Stein turėjo sumokėti 
8192.90.

Praeitų metų spalio mėnesy 
šerno Fondo Komitetas paskel
bė Amerikos ir Lietuvos laik
raščiuose konkursą ir pakvietė 
lietuvius menininkus pagaminti 
projektus Dėdės šerno pamink- 
’ui. Konkurse, kurio laikas jau 
>asibaigč su šių metų pirma 

diena vasario, dalyvauja gan 
gražus būrys menininkų. Ame
rikiečių yra tik vienas (iš Ci
cerus), du iš Paryžiaus, vienas 
iš Romos, gi visi kiti iš Lietu
vos.

Menininkų, kurio užsiregis
travo pas komiteto sekretorių, 
kad dalyvaus konkurse, ne visų 
projektai pasiekė komitetą pa
skirtu laiku. Bet jie vistiek 
bus priimti konkursan, nors ir 
atėjo porą dienų vėliau. Gi 
projektai tų menininkų, kurie 
jau prisiuntė ir kurie dar gal 
nrisiųs savo priešinius jau po 
pirmai dienai vasario, nebus 
priimti konkursan. Nelabai ma
lonu, kad juos tenka atmesti, 
bet tokia jau visų konkursų 
tvarka ir komitetas privalo jos 
laikytis.

Vienuolikos ypatų komitetas, 
kuris turės išspręsti tinkamu
mą ir artistiškumą, jau nuskir
tas. Ir jis turės labai sunkaus 
darbo. Projektų yrą daug, nes 
nekurie dailininkai prisiuntė 
po du, tris ir net po ketu
ris. Ir visi jie yra puikus. Pa
sižiūrėjęs į tuos musų brolių 
kurinius, siela iškyla ligi mir
gančių žvaigždžių. Iš viso gauni 
ispudį, kad lietuviai, kaipo tau 
ta, jau atsistoja savo vietoje.

Visai dar netolimoj praeity, 
kada tekdavo matyti kur nors 
kokį meno kurinį, tai vis buvo 
italų, francuzų, vokiečių ar 
lenkų smegenų ir rankų darbo 
vaisius. Ir labai dažnai ne vie
nas toliau praregėjęs lietuvis 
statydavo sau klausimą, kodėl 
gi tokiais dalykais niekur ne
pasižymi lietuviai, šiandie gi 
jau tokio klausimo nebėra, 
šiandien lietuviai, ačiū jų liki
mui, jau pakilo virš vergų ei
lės ir atsistojo greta kultūrin
gųjų tautų, šitą tiesą kuo aiš
kiausiai parodo rinkinys pieši
nių, kuriuos šerno Fondo Ko

mitetas išstatys viešon paro- 
don Mildos svetainėje, 3138 S. 
Halsted St., sekmadienyje po 
pietų, vasario 12 dieną, čia mi
nėtas vienuolikos ypatų komi
tetas atliks savo darbą ir kartu 
visi tie Chicagos lietuviai, ku
rie domisi. Metuvių tautiniu 
menu, turės nepaprastai puikią 
progą pasigėrėti savo brolių 
menininkų kuriniais.

ši paroda savo eile bus dar 
pirma Chicagojc, kurioje bus 
išstatyta specialiam tikslui pa
gaminti kuriniai vien tik lietu
vių menininkų, gyvenančių at
skirai keturiose šalyse. Ji pra
sidės 2-rą valandą po pietų ir 
tęsis ligi vėlam vakarui. Ir ti
kimės, kad Chicagos lietuviai 
šią išimtina proga tinkamai 
pasinaudos. Ir verta!

—Julius Švitra, 
š. F. K. Sekretorius.

Už tokj jo draugiškumą ir 
veiklumą Northsidės lietuviai jį 
taip pamylėjo, kad sumanė su
rengti jo pagerbimui bankietą, 
idant parodžius/jog lietuviai į- 
vertina jo darbavimąsi. Girdė
jau, kad bankietas bus šeštadie
nyje 25 d. vasario.

So. Englewood
Garnys tai vis garnys, nie

ko jam nepadarysi. Jis nebijo 
nei šilto oro, nei šalto, nei smar
kaus lietaus, ir nepamiršta ap
lankyti So. Englmvoodiečius.

Vasario 2 dieną jis aplankė 
Antano IJauko namus ir pali
ko jiems mažytę ir meilią an
trą dukrelę. Nors drg. liaukas

DREBULIS
North Side

yra Pavojaus Ženklas *■

labiau dėkingas butų buvęs už 
sūnelį, bet ką tu žmogus pa
darysi - lai garnio valia ir

garnio teisman nepatrauksi. Ką 
paliko, tai ir ačiū.

Ilganosis nuo savęs linkiu

kuogeriausios laimės drg. Dau 
kui ir jų dukrelei.

_  Ilganosis.

$575 DOVANOMIS $575

14 Maskaradinis Balius
Rengia Lietuvių Kareivių Draugystė iš Cicero, 1H-

Subatoj, vasario 11, 1928
Liuosybės Svetainėje, Kampas 14 St ir 49 Ct.

Pradžia 6:30 vai. vakare. Šokiai prasidės 7:30 vakare.

įžanga 75c. su rūbų pasidejimu. Muzika J. F.

AVIATION
Service and Transport, Ine.

Mes išmokinsime dar keletą 
vyrų pilname arba liuosame lai
ke namie studijuojant, prireng
sime į gerai apmokamą vietą 
kaipo mechanikus, 5 metams 
dykai darbas. Del pilnų infor
macijų rašykite Dep. L. arba 
atsišaukite

AVIATION SEBVICE AND 
TRANSPORT, Ine.

203 N. Wabash Avė., Chicago.

Tel. BouJevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & €0. 
4604 So. Failini St, Cblcatcc. m

Northsidės lietuvių kolonija 
nėra didelė, bet veikimu gali 
lygintis bile kuriai didžiųjų, 
čia lietuviai gyvena labai išsi
mėtę ir tas trukdo jų veikimą, 
bet jeigu gyventų tokiame plo
te kaip Bridgeportas, tai jų 
veikimas butų dar didesnis.

Iš inteligentų profesionalų 
mes turime gal veikliausi tai 
daktarą Montvidą. Kur koks 
vakarėlis, prakalbos ar kitoks 
visuomeniškas parengimas, tai 
buk tikras, kad musų daktaras 
Montvidąs ten bus. Ir jo daly
vavimas visados suteikia sma
gumo ,nes jis visuomet links
mas, paprastas ir su kiekvienu 
draugiškas.

Jau kelintas metas kaip Dr. 
Montvidas mokina vaikus lietu
vių kalbos, nesigailėdamas lai
ko, nė energijos.

Gali reikšti šaltį. O šaltis gali baig
tis gripu ar flu. Vcikkite laiku! Imki
te HILUS Cascara-Bromide-Quinine ir 
perlaužkite šaltį į dieną. HILUS veikia 
greitai, nes atlieka kcturius reikalingus 
daiktus sykiu. Raudonoje dėžėje viso- 

aptiekose, 30c.se

HILL’S 
Činara > Bromide » Oolitine 

I.iuoti
Viduriai 

Sulaiko

DlScholl's 
"Zino-pads

PŪSLĖS
Grdtas, saugus, tikras būdas 
pagydyti skaudančias pūslės 
ant kojų.

Aptiekose. autuvų ir dept. 
krautuvėse 35c.

Uždėkite
vieną— 

skausmo nėr!

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Milionai vartoja šitą arbatą pra- 
šalinimui slogų, jie geria karštą ei
dami gulti. Prašalimi užkietėjimą, 
sustiprina silpną skilvį ir inkstus ir 
pataiso kraują. Klauskit savo vai
stininko, arba apdraustu siuntiniu 1 
didelis šeimynai bakselis, $1.25 ar
ba 3 už $3.15 arba 6 už $5.25.

Adresas, H. H. Von Schlick, Pres. 
100 Marvei Building, Pittsburgh, Pa.

Trijv dieną 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas mcdikaliskas 
išradimas ir jis veikia padvigubinttt- 
greitumu; jis1 palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

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

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

“Juokudemija”
Kas yra

’ I ? I

“Juokudemija”?

Kur pamatyt

‘ ‘ Juokųdėmiją’ ’ ?

Kada?

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

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:31 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Skaitykit

“Naujienas”
ir temykit

-------------------------------------------- - —

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Glorify This on Your Gintai*.



Ketvirtadienis, vas. 9, 1928

Tarp Chicagos
Lietimą i

■............... - - 7.. .... ——<į

šį vakarą kalbės 
Visliomis

šį vakarų Visliomis dėstys 
savo tikybinį mokslą ir atsaki
nės į klausimus. Prakalba įvyks 
Ežerskio svetainėje (IGth and 
Paulina st. kampas) 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga 25c.

Roseland
Penktadienio vakare Golden 

Star kliubas laikė mėnesinį su
sirinkimą. Kliuban įstojo pen-! 
k i nauji nariai, keturi jų jau
nesni kaip 20 metų. Golden 
Star kliubas turi jau daugiau i 
kaip 300 narių. Per pereitus) 
metus kliubas turėjo iš paren
gimų daugiau kaip 700 dole
rių pelno. Dabar kliubo turtas 
siekia per $7,000.

J. VAIČKUS, teatro direktorius, Keistučio rolėje veikale 
“Keistutis,” kurs statomas vasario mėn. 12 d. Goodman teat
re, I’4ist Monroe at So. Parksvay, 10-ties metų Nepriklauso
mos Lietuvos sukaktuvių apvaikščiojimui.

NAUJIENOS, OKIcago, IH.1
-r L---------- ■ ----------

Pereitame susirinkime tapo 
priimti įstatai, nusakantys kaip 
tvarkyti sporto skyrių. Dabar, 
patvarkius sporto skyrių, jau
nimas gali dar didesniu skai
čiumi rašytis kliuban. Čia bus 
galima daug kas jaunuolių la
bui padaryti.

— A. N.

Bridgeportas
‘‘Juškas” ChicHgos Lietuviu 

Auditorijoje

Lietuvių bylos 
teismuose!

Bridgeportas

'teatras — trijų veiksmų ko
medija “Lapkus“. Nedėlioję, 
vasario 12 d., vaidins tą kome
diją Birutės dramos skyrius.

“Lapkus” —• viena juokin
giausių komedijų.

Bus gera proga pamatyti 
gerą veikalą scenoje ir smagiai 
laiką praleisti. P-as art. S. Pil
ka daug juokų prikrės, nes jis 
ir Vanagas jau ne kartą suteikė 
daug malonumo Chicagos pub
likai.

Taip pat ir šį kartą bus visi 
užganėdinti. O prie to, atsilan
kydami paremsite Chicagos Lie
tuvių Auditoriją.

. Todėl, ateinantį sekmadieni 
visi į Chicagos Lietuvių Audi
toriją! Juoksitės visi ir aš juo
ksiuos. — Anelė.

Iš Birutės
Stato Faustą, vadovaujamas 

roles užima Ona Vilkaitė, J. 
Kudirka, P. Stogis ir S. Kra
sauskienė.

Pirmą kartą Chicagos lietu
vių tarpe Birutė pastatys di
džiulę operą Faustą. Visas va
dovaujančias roles yra paėmę 
visi mums žinomi vaidylos ir 
dainininkai. Justas Kudiika yra 
dainavęs ir vaidinęs Fausto ro
lę Kaune. Stogis pirmu kartu 
pasirodys Mefistofelio rolėje; 
p-lė Vilkiutė — Margaritos ro
lėje, o p. Krasauskienė — Zy- 
belio; dalyvaus taipgi visas Bi
rutės choras. Kai kuriuos sce
nos taps suvaidintos su kosti u-1 
mais, kokių veikalas reikalaus. 
Gi ištisai veikalas bus duotas 
koncertinėje formoje. Režiso- 
ruos art. St. Pilka. Reikia ti
kėtis, kad pastatyti šis veika
las pavyks tikrai gerai.

Tai yra didelis darbas. Biru
tei priseis repetuoti kiekvieną | 
dieną, idant tą didelį darbą at
likus kaip dera.

Faustas statoma scenoje 4 d. 
kovo, Lietuvių Auditorijoje.

Ncwyorkiečiai kviečia chicagie- 
tę smuikininkę

S. L. A. aštuntas apskritys, 
kuris susidaro iš New Yorko ir 
Brooklyno ir apielinkės kuopų, 
ateinantį sekmadienį duoda di-| 
delį koncertą. Programų i išpil
dyti yra pakviesta ir chicagie-j 
tė smuikininkė Lulu Kabeli | 
(p-nia Misevičienė).

— D. M.

Michael Kamfnski prieš Kat- 
riną Kaminski, bylos numeris 
470381, Superior Crt., divor- 
sas.

A n na \Vysocki prieš .John 
\Vysocki, bylos numeris 470527, 
Superior Crt., divorsas.

Katherine Pechailis prieš 
Anton Pechaitis, bylos nume
ris 470583, Superior Crt., di
vorsas.

lekia Sveikauskis prieš Me
čislovas Sveikauskis, bylos nu
meris 170593, Superior Crt., 
divorsas.

Mary Rimšelis prieš Adomas 
Rimšelis, bylos numeris 470591, 
Superior Crt., divorsas.

Valentine Fernekis prieš Li- 
lian Fernekis, bylos numeris 
470089, Superior Crt., divor
sas.

Steiki Grabovvski prieš Wm. 
Gra)>owxki, k>yl<»s numeris 170- 
718, Superior Crt., divorsas.

Auna Narkutis prieš Chicago 
So. Sliore ir South Bend gelž- 
kelį, bylos numeris 470723, Su
perior Crt., byla dėl $ 10,000.

Barbora Butkus prieš Frank 
Butkus, bylos numeris 470854, 
Superior Crt., divorsas.

Evelyn Joz\viag prieš Vero- 
nica Chalukonis, bylos nume
ris B157033, Circuit Crt., by
la dėl $15,000.

Alfred Romanowski ir kiti 
prieš Jokūbą ir Oną Maskoli
aus ir Joseph Lepa ir kitus, 
bylos numeris B15799, Circuit 
Crt., byla uždaryti trust deed’ą 
$6,100.

Belty Manis prieš Walter 
Manis, bylos numeris B157800, 
Circuit Crt., divorsas.

A. Wisbaras prieš Peter ir 
Katrina Palelunas, bylos nume
ris 171087, Superior Crt., byla 
dėl $3,000.

Jaunų Lietuvių Tautiškas 
kliubas Amerikoje laike mėne
sinį susirinkimą vasario 3 die
ną. Protokolas iš pereito susi
rinkimo priimtas vienu balsu. 
Dabartiniu laiku kliubas turi 
tris ligonius. Buvo pakeltas 
apie paminklo statymą aa. Juo
džiui. Išreikšta pageidavimas, 
idant kliubas prisidėtų šiam 
tikslui su didesne pinigų su
ma. Apsvarsčius klausimą, jį 
atidėta pusmetiniam susirinki
mui. Kliubas rengia metinį šo
kių vakarą prieš užgavėnes, t. 
y. sekmadienyje, vasario 19 (L, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Prasidės 7 vai. vakare.

— J. š.

Apie visūomybę
Mes, Amerikos lietuviai, skai

tydami žinias iš Lietuvos, gir
dėjome, kad koks ten žmogus 
skelbiąs naują tyrą tikybą su 
mokslu sutinkančia. Bet mes, 
būdami Amerikoje, mažai te
žinojome apie ją. Tik vienas 
kitas buvome gavę knygelę, už
valdytą “Visuomybė”.

Pastaruoju tečiaus laiku su
silaukėme ir patį naujos tiky
bos skelbėją. Jis dabar Chica- 
goje. Chicaga, 'kaip skaitlin
giausia lietuvių kolionija, rodos 
turėtų būti gera dirva p. Vi- 
suomio darbuotei.

Chicagos lietuvių tarpe yra 
ne mažai tokių, kurie laukė 
panašios tikybos, — tikybos, 
kuri skelbtų mokslą ir išmin
tingumą, t. y. mokintų kas yra 
gero, o neigtų tai, kas yra blo
ga, fanatiška; kuri parodytų 
tiesos spindulėlį ir tiems, ką 
pagalba biblijos palaiko dar 
daug žmonių tamsybėje.

Todėl p. Visuomio misija yra 
prakilni ir remtina, kaip kad 
senovėje skelbtas naujas dan
gus ir nauja žemė. Bet p. Vi- 
suomio mokslas visuomybėje 
daug naujesnis ir teisingesnis 
ir sutinkantis su šių dienų mok
slais. Todėl veliju jam pasise
kimo. — Visuomietis.

PRANEŠIMAI
Birutės Kalno Draugija laikys mė

nesinį susirinkimą pėtnyčioj, vasario 
10 d., 7:30 ’val. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorium Svet., 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami draugai drau
gijos Birules Kalno malonėkite visi 
laiku pribūti, nes turim daug svar
bių reikalų. Valdyba.

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos koleg i j ą; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
Ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergl n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo b 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6
9 vjal. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkite* su 
-eikalais nuo 12 iki 
4 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Akių Gydytojai

Lietuviai Daktarai
Res. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chieaso. III

felephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

25J59 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:©0 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Off. & res. Yards 8557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjj; paštą (Clark 

ir Adams gatvių) atsiimti. įtei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
iow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
rik keturioliką (Jenų nuo pa
skelbimo.

Si mano Daukanto Teatr. Jaun. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčios vakare, vasario 10z d. 1928 
m.. Liet. Auditorijos svet. Nariai yra 
kviečiami visi pribūti. Taipgi isitė- 
mykite naujo sekretoriaus adresų, 
kad reikalui prisejus žinotumėte kur 
kreiptis.

Sekr. S. H. Dijokas,
4060 So. Richmond St.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, 
A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, vasario 10, 
1928, 8 vai. vak., 1564 N. Robey St.

A. M. Kadselis, sekr.

Iiir.it «?h choro pamokos jvyks
Aj vakarą, lietuvių Audi to rijoj. JVIo- 
kinama yra “Faustas”, 4 dienoj’ ko- 
Vo šių metų Faustas bus pastatytas 
scenoj Lietuvių Auditorijoj. Daini
ninkai bukit pamokose. Birute.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Naują Tyrą Tikybą 
pažįsi nusipirkęs už $1 224 
pusi, knygą “VISUOMY 
BĘ”. Gaunama “Naujieno 
se”, 1739 S. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 

Itez. .Tel. DrexeJ 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S'o. Halsted StM Chicago
* arti 81st Street

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

Tekphone 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. Nedėk nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 8200

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 no piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6353

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl ' 
išmokėjimo. Ne- 
reik nieko jmo- 
keti, nereik mo- 
keti nuošimčių. Cr 
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 mėn.

Dr. C. W. De Roque
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

i Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Bo'.ilevard 7589

4649 South Ashland Avenue 
ir 805 East 47th Street 

Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

DR. MARGERIS

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

3421 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 8483

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

2 Aldonis Ignas
7 Ragdisanka /Antanas

13 Boksza Cslas
15 Budreckis Peter
26 (įamžink P
29 Ilermanovich Konstantin
31 Jaksetvicz Anton
36 Kulikauskas Martin
II Lenkauskis Alfomis
17 Mikionas Sėkla
48 Mikolaitis Tomasz (2)
49 Miskikuis Jonui
51 Muravvska Stefanja
73 Walatkiawiciai Antano
77 Yokubalįskite S

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

Musų patar n a v i m a 
laidotuvėse ir kokiame . 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

A + A
FRANC1ŠKUS LAPINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 7 dieną, 8:30 valandą 
ryte, 1U28 m., sulaukęs 56 m. 
amžiaus, gimęs Šiaulių apsk., 
Ligumų valse., Sitkūnų kaime. 
Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Veronika su kurių iš
gyveno 17 metų, dvi dukteris 
Barbora 15 m., Veronikų 9 
metų, du brolius Zenoną ir Jo
nų Amerikoj, o Lietuvoje sese
rį Pranciškų Rimkienę ir daug 
artimų giminių. Melrose Parke 
išgyveno 28 m. Buvo visų my
limas. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1104 — 17th Avė. Melrose 
Park, III.

Laidotuves įvyks subatoj, 
vasario 11 dienų, 9 vai. ryto iš 
namų į Sacred Heart parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
M t. Carmel kapines.

Visi A. A. F. Lapinskio gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveiki
nimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Broliai 
ir Giminės.

Laidoulvėse •patainauja gra
bučius A. Prabish, Tel. Melrose 
Park 797.

** Al A
LEONAS GAUDĖŽA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 7 dienų, 4 valandų ry
to, 1928 m., sulaukęs 56 metų 
amžiaus,*gimęs Telšių paviete, 
Kretingos apskr., Šateikių so
dos. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Juzefų, po tėvais 
Gailaite, 6 vaikus, Katriną Le
onų, Barborą, Joną Alvyrų ir 
Justinų, 2 brolių, Antanų ir 
Kazimiera ir brolienę, o Lietu
voj motinų, du brolius ir dvi 
seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3497 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, va
sario 11 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų Į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
S v. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leono Gaudėžo 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Broliai, 
Broliene ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yardš 1188.

S. D. LACH1VICZ

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

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

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 SL Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pa^al sutarti

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai .... — 
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 labos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

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.
Nedelioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. P-

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

Lietuvis Graborias ir 
Balzamuoiojas

2314 W 23rd PL 
CJhilago. III

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenne 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 3895

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tol. Cicero 3794 ir 8094
SKYRIUS

3201 Auburu Avė., Tel. Blvd. 3201
Tel. Boulevard 0313

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. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenue 

TeL Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-S. Nedalioj 10-12 d.

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS -

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—8 

VukftrHis
8241 South Halsted SL 

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

Pėtnyčios.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apari šventadienio ir ketvirtadienio

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V alandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

fcLASSIFIED ADS.
............... t

Miscellaneous
Įvairųjį

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 1086

(Continued on page 8), . _
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RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87M

Chicago

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMB1N- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą, 
skaitliavimas 
0398. 
ING & 
Cottage Grove Avė.

Business Service
Bi zn io Pat a rnay im as

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 686*1.

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

1076 N. Hermitage Avė. 
Humboldt 5556

J. W. Beaver & Co.,
BUDAVOTOJAI '

2044 N. Fairfield Avė. \
i bungalow, 

es ir apt. ant 
, Teikiame planus ir ap- 

škaitliavimą.
Phone Independence 0878

-___ pastatys ir finansuos
Ap-! 2-3 flatinius, krautuve

dykai. Oakland'
R1GIIT WAY PLUMB-

HEATING CO., 4532

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. $4

14

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namą apšildymo ir 

elektros reikmenys
2118-20-22 So. State St, Chicago' 
Cicero Branch 4G06-06 W. 22nd St. į 
Phone Victory 2454. Laxvndale 2454

Auto Travel
Automohibais Kelionė

ekskursija”
Patogus apšildomi karai į 

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

Checker Coach Lines, Ine. 
Planters Uote!

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

Financial
Finanaai-PaskoloR

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

PASKOLOS namų savininkams — 
i gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 

fN. Ixi Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Westem Avė. Hemlock 
2636.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų 

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietus ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

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

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vama mašiną. Turime pilną pasirin
kimą Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė- 
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

Automohiles
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 karų p: 
sirinkimui. Montrose Motor Sale 
3106 Montrose Avė.

na- 
es,

GROSERNĖ, delikatesen, puikioje 
vietojo, lietuvių kolonijoje, nėra kon
kurencijos, švarus šlakas, 3 kamba
riai gyvenimui, gera proga patyru
sioms žmonėms.

6419 So. Western Avė.
Tel. Hemlock 3777.

PUIKUS restoranas parsiduoda 
labai greitai ir geroj vietoj, iš prie
žasties savininko ligos, 5903 South 
Ashland Avė., Tol. Hemlock 9291.

Exchange—Mainai
KAS TURIT mainyti namą, 8 

arba 10 flatų, po 4 ir 5 kambarius j 
mažesnį namą. Atsišaukit j Aušros 
Knygyną, 3210 S. Halsted St.

MAINYSIU savo bungalovv arba 2 
ar 3 flatų namą j farmą, lotą; biznį 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

FORECLOSURE, 2 flatų, 5-5 mo
derniškas, naujas, 4622 S. Homan 
Avė. Bargenas, išmokėjimais.

Room J 608,
77 W. VVashington St. 

Phone State 6688.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da namas 10-ties kambarių, karšiu 
vandeniu šildomas, 2 mašinoms gara
žas, prie 2-jų karų lainės, 51 st ir 
Western Avė., tik pusė bloko parkės, 
visai arti, tik 2 blokai. VenČia mane 
parduoti mano farma. Atiduosiu už 
$5,500, Namas randasi 5127 Sol .Ar- 
tesian Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI G kamb. mūrinis 
bungalow, octagon fronlu, cemen
tuota ėlė, stikliniai porčiai, po $50 i 
mėnesj, savininkas 6532 S. Talman.

GREAT NORTHERN RA1LWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatini gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise-j 
kimą. Idaho, Wash{ngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, j 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas ■ 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS) 
EKSKURSIJŲ TIKIETA1. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny-. 
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. Ė. C. LEEDY j 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul. Minn. Į

Business Service
Biznio Patarnavimas

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk j dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare |

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

DE LUXE MOTOR STAGES
3 So. Jefferson 

Tel. Dearborn 0681

LABAI ŽEMA KAINA 
$4 Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- 
$4 į tarnavimas — Construction paskolos.

, Metropolitan Bond &
Mtge. Co.

134 N. La Šalie St.
Room 2006 Dearborn 4636. State 5864

REIKALINGAS darbininkas kuris 
sutiktų atsipirkti “Naujienų” išne
šiojimą Route — Town of Lake — 
prieinama kaina, gerai apsimokąs 
darbas.

Kitas darbininkas reikalingas Ro- 
selande, taipgi prie nešiojimo “Nau
jienų” — reikalinga piniginė kauci
ja uždėti ““Naujienoms”. Kreipkitės 
j “Naujienas” 1739 So. Halsted St.

CASII UŽ KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau.

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

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
rfpt. murinis namas, po 4 kamb. mod. 
2 karų gar. nebrangiai, netoli 69 ir 
Ashland, šaukit Columbus 10452.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

ELECTRIC KONTRAKTORIUS!
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
d ratus, motorus, taisom elektros! 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
VV. P. Stephun Electric Co., (notinc.) 

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

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

PERKAME

V' i

Bndgeport Painting
& Hardvvare Co.

Makvojam ir popieruojam. Užlai-
kom maleva, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone \ictory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

EKSPERTAI taisymo plumbingo 
arba steam fitingų. Labai pigi kai-. 
na, šaukit, Gilchnst Diversey 01371 
arba Hemlock 2937.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Malevojimas, po 

i, iš
20% PIGIAU. Malevojimas, 

pieravimas, dekoravimas, pigiai 
mokėjimais.

Hemlock 7817.

50% PIGIAU už saus) ir vasa 
Pleitseriavimas, popieravimas, 
•.i m, malevojimas. Matyk mus šian- j

Brunsvvick 5023.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau- 
• ; site teisingą patarimą ir patamavi- 

cal n,ą' Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt SU

Tel. Canal 1678

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

MALEVOJU, dekoruoju — dar
bas pirmos rųšies ir garantuotas.

280 W. Division, 
Uncoln 0474.

MALEVOJIMAS, poperiavinias, ' 
langų užlaidos, calc.—geras darbas, 
pigi kaina, greitas dailus darbas, i 
greitas apskaitliavimas. Mr. Foster. I 
Juniper 0717.

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 
priežiūroj.

Atsigaukit arba telefonuokit. 
UNITED FINANCE CO., 
3449 So. Michigan Avė.

Douglas 9362.

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

darbas. Užganėdinimas garantuoja- KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
mas Atsišaukit pas:

Tei. Kedzie 7166 Eicfhteenth Bond &

PIRMOS klesos karpenterystes

KARPENTERIS — generalis kon-j 
traktorius, statome ir pertaisome na-, 
mus. Frank Keliam & Co. 855 W.! 
54th St. Boulevard 0536.

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

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

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

Tel Canal ,1875 
į visus departmentua 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

KARPENTERIS. Taisau namus, 
porčius, garažus, $198 ir daugiau, 
kainos nebrangios. Tel. Bittersvveet 
5168.

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 biskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ
20 serija prasideda nuo 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St, Chicago.

MALEVOJU, dekoruoju — darbas 
pirmos rųšies ir garantuotas. Male
vojimas ir calcimining, labai geras 
darbas. Tel. Lincoln 0474.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Mi nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St 

TeL Armitage 1199.

vai.

Jei reikalingi pinigai
Mes parupinam linus ir 2trus Mor

gičius ant Naujų ir Senų namų, ant 
lengvų išmokėjimų.

V. M. STULPINAS
3256 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6122

Persona!
Asmenų Ieško

Help Wanted—Female
Darbininką ReW _________

REIKIA MOTERŲ kurios nori 
tapti 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.

REIKAIJNGA senyva moteris 
prižiūrėjimui 2 metų vaiko. Gera 
mokestis. Tel. Aurora 5077, 67 N. 
Broadway, Aurora, 111. J. Buronas.

PARDAVIMUI nesvaiginaųių gė
rimų parloras, 3 metams lysas, geroj 
vietoj, pigi renda, turiu parduoti tuo
jau, už $250 cash, savininkas 4328 
Hermitage Av. Boulevard 6027.

PARDAVIMUI parose r nč ir bučer- 
n8 su namu. Geroj vietoj. 6459 So. 
Kedzie Avė.

IŠSIMAINO 6 kambarių bun- 
galow, su 2 karų garažu, j au
tomobilį kaipo dalį įmokėjimo. 
Arba kas turit didesnį namą 
bus galima susitaikyt tiesiai 
per savininką. K. G, Urnežis, 
2515 W. Marųuette Rd.

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

BRIGHTON PARK

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

REIKALINGAS pusininkas j soft 
drink biznį, su pinigais arba be 
pinigų, 't'uri būt patyręs ir gabus. 
Atsišaukit vakarais po 6-šių. 2710 
W. 59 St. Klauskit Mr. G. K. Budria 
Prospect 6977.

PA J IEŠKAU sunaus Antano Dau- 
joČio, aš Levenora Daujotienė. Tėvas 
niiri, nėra kam ūkis valdyti, 25 me- 

■ tai kaip iš Lietuvos persiskyrė, 12 
i metų atgal dar gyveno Amerikoj 
kai kurie pasakoja dar matę. Jei kur 
esat prašau prisiųsti laišką šiuo ant
rašu: Tauragės apskr., Skaudvilės 
vai., Kušleikių kaimo, paštas Stul- 
giai, Levenora Daujotiene, Lietuva.

Help Wanted—Malė
________ DarbininkųKeikia________

REIKIA VYRŲ dėl 'išsimokinimo 
barberiavimo. Didelės algos vy
rams šiame biznyje, su puikia užtik
rinta ateičia. Tik reikia kelių mė
nesių dėl išmokimo. Klesos dieno
mis ir vakarais. Reikia turėti pra
dinės mokyklos mokslą. Atsišau- 

! kitę. Moler College, 512 N. State 
1 Street.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų 

Mes turime labai gera progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai

dėl 
va- 

Mo- 
turi 

gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šj skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Leyy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III.

TINKANTIEMS VY-

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

REIKIA berniukų muzikantų 10- 
16 metų amžiaus. Visi instrumentai 
dėl pradedančių, dabar organizuoja
mas orkestras. Atsišaukit nuo 
iki 10 vak.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

10

DIDELE automobilių industrija 
reikalauja vieno arba dviejų vyrų j 
auto mechanišką, elektros ir battery 
biznį. Kad turėtų mechaniko ga
bumus su norais progresavimo. Pro
ga patiems {stoti į biznį. Atsiųskit 
savo vardą ir adresą, Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 1039.

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bite kur. MacCavley, 
Edgewater 6161.

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui. 6146 Archer Avė., Summit 
236 M.

Furnished Rooms
REIKALINGA burdingierių vie

nam gulėti .$8.00, dviem po $5.00 ant 
mėnesio ar vedusiai porai, 1921 Ca
nalport Avė., Istfl.

RENDON gražus kambarys su 
valgiu ar be valgio, 2nd fl. front. 
2554 W. 69th St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Bubnai, Banjos, • 
Smuikos

25c. į savaitę
Organizojame naują instrumentų 

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

Mumford Music
Studios,

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

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.

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

MR. JARTZ,
2918 Milvvaukee Avė., Ist floor

PIRMOS klesos fonografų taisy
mas visokių išdirbysčių, nebran
giai. 1233 S. VVabash. šaukit Calu- 
met 1968.

Radio
Sutaupykit Pinigų

Atsineškit šį skelbimą — gausi 
10% pigiau. Atsivesk draugų kurie 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADĖKIT NAUJUS METUS
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
doler; ir pinigų verte už viską ką 
tik pirksite. Mes nelaikome viduti
nes vertės tavorų. Mes sustatysimo 
jums setą ir mes patarnausime jums 
bile -kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

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

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

ATSINEŠK šį skelbimą su savim 
gausi 10% pigiau. Atsivesk savo 
draugą, kuris pirks radio gausit 
10% pigiau.

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

DELIGHT SHOP
8428 W. 63rd St Hemlock 3352

Furniture & Fixtures
Rakandal-Įtaigai

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasims pečius, $6, pastatomos liam- 
pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros. 
Storage, 640 E. 61st St.

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’/z%.

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

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit.

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 1026.

REIKIA krikščionių su $130 ir 
po $20 j mėnesi per 3 metus, gali 
gauti $14,000 po G metų ir po 300 j 
mėnesį visam gyvenimui. Suteikit 
savo telefono numerį, atsiųskit var
dą ir adresą,

Naujienos,
1739 So. Halsted St. 

Box 1144

REIKALINGAS partneris j bučer- 
nę ir grosernę su .$1,600. Vienam per- 
sunku. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia. Šaukit Pullman 4228. 10839 
S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI groseris ir kendžių 
krautuvė. Greitam pardavimui, aplei
džiu Chicagą, 1733 Ruble St.

PARDAVIMUI grosernė ir soft 
drink parlor. Vienas negaliu 2 biz
niu prižiūrėti. Parduosiu pigiai. 4522 
So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Parduosiu arba mainysiu ant 
mažesnio biznio. Bus parduota už 
teisingą pasiulimą. 1967 Canalport 
Avė. Pnone Roosevelt 4395.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, 6 metai ant vietos, labai geras 
bargenas, priežastis nesutikimas 
partnerių, 10742 Michigan Avė. 
Phone Pullman 6762.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro- 
! šerne, daromas geras biznis. Puikus 
fikčeriai. Pigiai parduosiu. Vieta 
gerai apsimoka. Apleidžiu miestą. 
155 W. 59 St. Tel. Englevvood 2219.

EXTRA!
Pardavimui ivairių vyriškų daik

tų krautuve. Mainysiu ant Into, au
tomobilio arba namo, arba priim
siu partnerj. Priežastį patirsit ant 
vietos. Atsišaukit:

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted st. Box 263

PARSIDUODA grosernė, * kendžių 
ir ice creamo krautuvė, tarp dviejų 
mokyklų. Priežastis pardavimo va
žiuoju j Lietuvą. 919 W% 33 St,

PARDAVIMUI bekernė, biznis ge
ras, gerai įrengta. 2 vyru šapa, 
,$500 cash. Rendos $40. 4515 Wallace 
Street.

PARDAVIMUI soft dring parlor. 
Didelis bargenas, turi matyti, kad 
apvertinti, 2831 Archer Avė.

PARDAVIMUI du Storai, būtent 
groseris ir saldainių krautuvė. Atsi
šaukite, 2900 W. 40th St.

PARDUODAMAS pool roomis su 
trims stalais ir visais fikčeriais, 2235 
W. 22nd St. Coroer Irving Avenue. 
Tel. Roosevelt 4649.

Pardavimui soft drinks parlor — 
graži vieta, lietuvių kolonijo — vie
nai persunkus biznis. 733 W. 18 St.

PARDAVIMUI grosernė. Labai 
geroj vietoj. Parduosiu pigiai. 8416 
So. Wallace. St

BARGENAS. Parsiduoda grosernė 
ir minkštų gėrimų krautuvė visokių 
tautų apgyventa vieta. Priežastis 
partenenų nesutikimas. 4447 South 
Wenworth Avė.

MAINAI

2-4 kambarių medinis, cementiniu 
pamatu, mainysiu j grosernę arba 
bučeme.

2-5 kambarių naujas mūrinis, ge
roj vietoj, mainysiu j cottage, gro
sernę arba bučemę.

2-6 kambarių, mūrinis, mainysiu į 
bungąlovv, cottage arba mažesni biz
niavę namų.

Mes turime dar daugiau visokių 
mainų. Atsiiankykit ir pasimatykit 
su mumis prieš darymo biznio.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47 Street

TURIU Road House ant dviejų 
kryžkelių, 15 mylių nuo Chicagos. 
Noriu mainyti ant 6-8 ar 10 flatų 
namo South Sidėj. šaukit Lafayette 
6036. L. Misevičia.

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemč Pardavimui

Turiu šešis namus. Didžiau- 
sis $150,000, mažiausis $8,000, 
noriu mainyti ant farmos. At
sišaukite

J. Wialichka
2517 W. Marquette Hoad

Tel. Republic 3769

PARDAVIMUI 5 kamb. mūrinis 
bungalovv, sun parloras, knygynas, 
paneled valgomas kambarys, bufetas, 
tile grindys maudynėj, įmūryta vana, 
pedestal lavatory, sandėlis balti
niams, virtuvės kabinet, prosinimui 
lenta, miegojimui porčiai, su stik
lais ir sieteliais, su grindimis viškai, 
pleisteriuotas skiepas, karštu van
deniu šildomas. Pigiai už cash, arba 
išmokėjimais, 6740 Laflin St. 
Republic 3818.

Tel.

FLATINIS namas North Sidėje, 
už $5000 nupliksite, gerai pastatytas 
3 apt. 5-6-6 Kamb. ugnavietės, lietaus 
lašų vana, 2 karų garažas, lotas 35x 
168, “L” transportacija, .$26,500, 
Tel. Ravenswood 7256.

NEGIRDETI MAINAI
PARDAVIMUI Storas ir 3 flatai, 

medžio namas, ant Halsted St., kai
na .$8000, jmokėt tik $1500, rendos 
neša $107 j mėnesį. Savininkas va
žiuoja Lietuvon, atsišaukit greitai.

2 flatų po 4 kamb. muro namas, 
randasi ant Bridgeporto, kaina $5000 
jmokėt $1500, likusius kaip rendą.

2 busines lotai 30x125 ant 63 PI. 
netoli Central Avė, kaina $3000, 
abudu. Ta kaina ne ant ilgo.

Kreipkitės

V. M. STULPINAS
3255

pas

So. Halsted St 
Tel. Victory 6122.

už

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas, Storas ir 4 flatai, mainysiu ant 
farmos, arba priimsiu lotus, bučer- 
nę, automobilių, kaipo pirmą {mokė
jimą, namas randasi Lietuvių kolio- 
nk!$ŠlMAINO 2jų flatų namas po 4 
kambarius, mainysiu ant bungalovv.

IŠSIMAINO 5ių kambarių naujas 
muro bungalow, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant Cottage, nepaisant 
apielinkės, arba priimsiu lotus, bu- 
černę, kaipo pirmą {mokėjimą, bun- 
galovv randasi naujoj kolionijoj. Su 
virš minėtais reikalais kreipkitės 
pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107.
1 r ... .1. v

$500 ĮMOKĖTI — $50 
Į MĖNESĮ

Nupirksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalow, bloko nuo 
63 St. karų linijos, moderniškas, ar- 
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šj greit.
Hemlock 6315

M r. Reimer.

o

PARDAVIMUI 4 apt., namas, 
$18,000, 17 kambarių, 4 vanos, 2 ka
rų mūrinis garažas, garu šildomas, 
įplaukų $3200, galima padvigubinti, 
prie 46 St., 1 blokas iki ežero. 
$4000 cash. Savininkas Kenvvoou 
8558.

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.

GERAS INVESTMENTAS
Pardavimui naujas murniiR naniaa 9 fia

lų arti MalHtvd ir 79th. parduoniu pigiai, 
arba mainymu bile | ki> kaipo dali innrn- 
kfjirno. WALTER J. PAUL. 0001 South 
Vvestern Avė., Tel. Republic 4170.

PUIKUS naujas 6 kam. bungalovv 
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.

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai moderniš

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

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

4705 S. State St.
Drexel 1800.

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

6 KAMBARIŲ BEVERLY" bun- 
galow, didelis lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

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

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

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

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

6409 So. Kedzie Avenue
PARDAVIMUI pirmos klesos 6 

kambarių murinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu Šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką, Rainbow Electric, Hyde 
Park 2976.

GRAŽUS 5 kambarių murinis 
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, 

2135 So. 56 Avė.

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

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

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. 

Boulevard 7769.


