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Kiniečiai užėmė Britų 
koncesiją Hankove

Šeši sovietų valdininkai 
bus sušaudyti

Pasmerkti už suktybes ir ky
šius; 26 kiti nuteisti kalėti

Meksika ims naga 
svetimšalių kompanijas

Sesi sovietų valdininkai bus,
sušaudyti už suktybes

Kiniečiai užėmė Britų kon 
cesiją Hankove

Meksika ims nagan sve 
timšaliy kompanijas

MASKVA, sausio 5. — šeši 
sovietų valdininkai tapo pa
smerkti mirties bausmei už 
suktybes ir kyšių ėmimą. Pa
smerktieji yra Irkutsto komu
nos departamento direktorius 
LoseviČ ir penki jo vyriausieji 

1 asistentai.
Viso teismo atsakomybėn bu

vo patraukta trisdešimt du val
dininkai, bet kiti buvo nute' t: 
įvairiems terminams kalėjimo.

Muitinė ir municipaliniai rū
mai įsiveržusių kiniečių ran
kose

Kurios nepasirūpino per nusta
tytą laiką gauti patvirtinimą 
teisių nuosavybėms

Albanijoj kilęs vėl maištas 
prieš valdžią

Europoj siaučia influenzos 
epidemija

LONDONAS, sausio 5. — 
j.Europoj siaučia gripo ir influ
enzos epidemija. Vien Didžio
sios Britanijos salose esą apie 
milijonas sergančių. Epidemija 
prasidėjo Anglijoj gruodžio me
nesį ir dabar jau išsiplėtus Vo
kietijoj, šveicarijo, Ispanijoj 
ir k. Pasak pranešimų praeitą 
savaitę viename tik Madride 
influenza mirė 94 asmenys, su
sirgusių gi -visame krašte esą 
apie 100,000. Genevoj, Šveica
rijoj, sergančių esą 15,000, o 
Berline apie 20,000. Daug 
žmonių miršta.

Komunistų sukilimas 
Sumatros saloj

HAAGA, Olandija, sausio 5. 
— Iš Batavijos praneša, kad 
vakarinėj Sumatros daly kilę 
vėl neramumų, komunistų su
kurstytų. Maištas išsiplėtęs vi
soj Silunkango apygardoj.

Neramumai prasidėję komu
nistų užpuolimu Silunkango ge
ležinkelio stoties. Čiagimių vir
šila, keluri mokytojai ir vienas 
geležinkelio inspektorius buvę 
užmušti. Maištininkai sutrukdę 
susisiekimą geležinkeliais, paš
tu ir telegrafu. Motorais pa
siųstų iš Padango ir Pandjango 
kareivių maištininkai buvę ties 
Savahluentu sumušti.
Maištas patremptas; 267 su

imti
Banditiškas Meksikos 

katalikų žygis 
____________________ I

| MEKSIKOS MIESTAS, sau- 
šio 5? Pranešimas iš Saltillo 
skelbia, kad penkiasdešimt baž
nytininkų, Katalikų Jaunuome
nės draugijos narių vadovauja
mų, puolė Parras de la Fuente, se tapęs patremptas. 267 :nai- 

iCoahuilos valstijoj, šaukdami: štininkai buvę suimti.
* y t • i t • t r • i at.

PADANGAS, Sumatra, sau
sio 5. Olandų vyriausybė 
šiandie paskelbė, kad komunis
tų sukurstytas sukilimas Pa
dango ir Silunkango apygardo-

Maišto priežastis esanti nužu
dymas šešių pastarojo suki
limo vadųsau-ŠANHAJUS, Kinai, sausio 5.

Pranešimai iš Hankovo sa-

neraliniam prokurorui vardus 
asmenų ir kompanijų, kurie ne
pasirūpino įteikti vyriausybei 
aplikacijos .jų teisėms patvir
tinti, kaip to reikalauja žemės 
ir aliejaus šaltinių naudojimo 
įstatymai.

Einant tais įstatymais sve
timšalių kompanijos, įsigijusies

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 5. — Prezidentas Calles in- 

ko, kad praeitą naktį kiniečių Įstruktavo pramonės ir preky- 
buriai įsiveržę ten į Britų kon- bos departamentą pristatyti Re
cesiją, užėmę muitinę ir muni
cipalinius rumus ir išviję bri
tus iš jų koncesijos. Tvarkos 
prižiūrinti kiniečių policija.
Britų kariuomenė pasitraukė iš 

koncesijos
HANKOVAS, Kinai, sausio 

5. — Vietos Britų koncesija,
kur užvakar įvyko didelės ki- aliejaus nuosavybių Meksikoj, 
niečių demontsracijos prieš turėjo iki gruodžio 31 dienos 
svetimšalius, praeitą naktį bu- pasirūpinti gauti iš valdžios sa
vo tūkstančių kiniečių darbinin-\o teisių toms nuosavybėms 
kų užimta. Visos barikados, ku- patvirtinimą, priešingą 
rios buvo įsteigtos koncesijai jos tų teisių nebetenka 
ginti nuo įsiveržimo, buvo su- savybes teisė pereina j 
naikintos. Tvarką palaiko ki- bės rankas, 
niečių policija ir kareiviai. |

Britų kariuomenė savu no-! 
ru pasitraukė į savo si 
prieš tai pasitarus, su kiniečių 
kariuomene, kuri prižadėjo 
tvarka išlaikyti.
Šanhajus teksiąs kantoniečiams

vasario 2.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 5. — Praneša, kad Alba- Į 
nijoj vėl kilęs maištas prieš1 
valdžią. Prie maišto prisidėjo-1 
sios septynios Albanijos kai-j 
niečių musulmonų giminės. ( 
Maištas kilęs dėl nužudymo ru
dai Skutari mieste šešių asme
nų, kaltinamų dėl dalyvavimo 
pastarajame sukilime, kurs bu
vo valdžios kariuomenės pa
tremptas.

IPacific and Atlantic Photo)

Grafas Ludwig Salm von Hoogstraeten, kuris nori iš Millicent 
Rogers, buvusios savo žmonos, atgauti vaiką. Eina girdai, jog jam 
siūloma $1,000,000, kad jis vaiko nebereikalautų.

atvejį 
ir nuo- 
valsty-

avu no- i ii t * i •••• 
tovyki9, J, V. laivyno kareiviai siun

čiami į Managua

Šliselburgo tvirtovė pa-
žmonės žuvo traukinio Vgrįjama VIBŠU mUZICJU 

katastrofoj ’
BUCHARESTA.S, Rumąnija, 

sausio 5. — Susikūlus ekspre
siniam traukiniui, ėjusiam iš 
Bucharesto į Konstanzą, buvot 
užmušti astuoni pasažieriai ir 
vienas traukinio tarnautojas. 
Daug pasažierių sužalota.. Ka
tastrofa įvyko netoli nuo Pra- 
ja stoties.

Dabartinė karta galės pamaty
ti politinių’ kalėjimo baiseny
bių carų laikais

Lietuvoj likviduojami žydy 
sporto klubai

Kaune įvyko daug kratų 
namuose ir areštuota 

'i ■ *

darbininkų ir studentų

'“Tegyvuoja karalius Kristus!’'-----------------
jie suėmė miesto admimstraci- 3niarkjos audtOS Hono- 
jos ir federalinis valdininkus, 
sugavo tris kongreso narius ir 
užmušė darbininkų vadą Rafa- 
elį Delgado ir vieną Jose Vie- 
rą. Po to puolikai susigaudę 
artimo rančerio arklius ir su
deginę keletą tiltų, pabėgo.

lulu apielinkėje

a • i • ' n J U’ vę gaumyuvj!Sprogimo laive 3 darbi- Sll Honolulu. 
ninkai užmušti 

37 sužaloti

MANILA, Filipinai, sausio 5. 
- Gavite radio stotis praneša, 
kad Honolulu apielinkėj siau
čiančios smarkios audros. Per 
pastaras dvyliką valandų 
vę galimybės susisiekti

nebu- 
r'adio

seis-

žydų j 
žydų

ŠANHAJUS, Kinai, sausio 5.
— Kantono kariuomenės va
das, gen. čiankaišek, pareiškė, 
kad kantoniečių armija paim
sianti Šanhajų ne 
ateinančio vasario 
na.I
Britų karo laivai

Hankovą
HONKOGAS, Kinai, sausio 

5. — Britų karo laivams Vin- 
dietive, Carlisle ir VVishart į- 
sakyta tuojau plaukti į llanko- 
va.
Moterims ir vaikams įsakyta 

kraustytis į laivus
ŠANHAJUS, Kinai, sausio 5.

— Gauti pranešimai sako, kad 
visų svetimšalių moterims ir 
vaikams ILankavę įsakyta sės
ti į laivus, pasiruošusiems ne
trukus apleisti uostą.
šiaurės kiniečių kariuomenė 

apiplėšė miestą
PEKINAS, Kinai, sausio 5.

— Oficialinis pranešimas 
Nankijio sako, kad šiaurės Ki
nų kariuomenės dalys puolu
sios ir apiplėšusios Wuhu mies
tą, Anhwei provincijoj, apie 
500 mylių nuo šanhajaus. . A* 

•'merikos karo laivui John D. 
Ford įsakyta plaukti į Wuhu.

vėliau kaip 
mėn. 2 die-

siunčiami i

MANAGUA, Nikaragua, sau
giojo. — Korinte išsodinta 
krantan 160 Jungtinių Valsti
jų laivyno kareivių, kurie ge
ležinkeliu bus atgabenti į Ma- 
naguą Jungtinių Valstijų lega- 
cijai ir amerikiečių gyvastims 
ir turtui daboti.
įleidžia Diazui gabentis ginklų 

iš Jungt. Valstijų
VVASHINGTONAS, sausio 5. 

— Valstybės departamentas 
pranešė konservatorių Diazc 
valdžiai Nikaraguoj, kad jai 
leidžiama gabentis ginklų ii 
amunicijos, pirktų Jungtinėse 
Valstijose.

Embargo Argentinos ir 
Uruguajos mėsai 

modifikuota
5.VVASHINGTONAS, sausio

— Del Argentinos ir Uurugua- 
jos protestų prieš suvaržymą 
importavimo iš tų kraštų švie
žios ir šaldytos mėsos, embar
go tapo modifikuotas ir per du 
sekamu mėnesiu bus vėl leista 
importuoti mėsą Jungtines 
Valstijas. , /

Davatkos nori užgint 
evoliucijos mokslą 

North Carolinoj

Sovietai susirūpinę gir
tybės įsivyravimu

LENINGRADAS, sausio 5.— 
Sovietų vyriausybė nutarė is
torinę šliselburgo tvirtovę ir 
kalėjimą paversti viešuoju mu
ziejum, kad dabartinei kartai 
parodžius politinių kalinių gy
venimo sąlygų baisenybės caro 
laikais. Muro kamera, kur val
džios įsakymu buvo nužudytas 
caras Ivanas VI, taipjau kiti

— Gir- tamsieji narvai, kur daug žy- 
4* kalinių buvo kan- 
sijos carų laikais, 

stipriausiomis dabar tapq| restauruota.

MASKVA, sausio 5 
tybė Rusijoj taip įsigalėjo, kad mių politin 
valdžia projektuoja gaudyti kinama R 
“nalagąvus” ! 
priemonėmis. Vedama ir toliau j _
kampanija už svaigalų uždrau-> e> f |» Ą I rpi ]
dimą, bet valdžia negali išsiža- z v 
dėti tų 600 milionų pajamų,!
kurių Ji gauna per metus už; 
vodką.

22 kasyklų darbininkai 
žuvo po ledais Sibire
MASKVA, sausio 6. — Nu-

KAUNAS, sausio 5.,— 
joji Lietuvos valdžia likvidavo 
kai kuriuos žydų sporto klu
bų skyrius Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose miesteliuo
se.

Padaryta daugybė kratų žy
dų namuose ir areštuota daug 
Žydų darbininkų ir studentų, 
kaltinamų dėl skleidimo koVnu- 
nistinių proklamacijų.

Nau-

“Mama” dovanojo bau
smę 3,307 kaliniams

IS SAVO VAIKUS 
TROŠKUSIUS

Nori kvost “kišančius i 
nosį” į užsienio 

politiką

AUSTIN, Tex., sausio 5. — 
“Mama” Fergusonienė, valsti
jos gubernatorius, per dvejus 
savo gubernatoriavimo metus 
susimilo ir paleido iš kalėjimo 
3,037 kalinius.

ISHPI$MING, Mich., sausio 
... — Gyvenančio netoli nuo 
Humbolto farmerio Snell žmo
na, kuri buvo išvykus atlanky
ti giminių, sugrįžus namo rado

(tris savo mažus vaikus garais 
nutroškusius. Namai buvo pilni 

• 5. durnų, 
ep.,' -----------------

Wis.] įnešė rezoliuciją, kuria SUVALGĖ PUSKAPĮ KIAUŠI- 
jis reikalauja, kad kongresas į NIŲ, LAIMĖJO SKRYBĖLĘ 
ištirtų privatinių asmenų “kiši
mą nosies” į valdžios užsienio 
politiką.

Graikija nori daugiau 
paskolos pabėgėliams

VVASHINGTONAS, sausio
Kongresmanas Beck [r<

Žudymosi manija Aus
trijos sostinėj

ATĖNAI, Graikija, sausio 
5. — Graikijos valdžia rengiasi 
prašyti Tautų Sąjungos pądėti 
jai gauti daugiau paskolos par 
bėgėlių aprūpinimo .reikalams.

Nori grąžint j Buchare- 
stą ex-kronprincą

O1L CITY, La., sausio 5.
Aliejaus darbininkas G. Litllle 
buvo susiderėjęs, kad jis su- 
valgysiąs 30 virtų kiaušinių, 

115 tostų ir tuziną karštų bly
nų. Jis tatai padarė, ir laimė-

VIENNA, Austrija, sausio nauJ^ skrybėlę.
5. — žmonių žudymosi manija =■ 
Viennoj nemažėja. Vakar vėl! 
aštuoni asmenys pasidarė sau 
galą. Trys senuolių prieglau
dos įnamiai nusinuodijo, vienas 
darbininkas pasikorė, o viena 
moteriškė su dvejetu savo kū
dikių nusitroškino gazu.

kORH
Chicagai ir apielinkei tedera- 

finis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

BUCHARESTAS, Rumaiuja, 
sausio 5. — Prof. Nicolas Jur
ga išvyko į Paryžių — taria
mai laikyti prelekciją Sorbonoj, 
bet artimi karaliaus rūmams 
rateliai sako, kad karalius Fer
dinandas pasiuntęs j j matytis 
su buvusiu kronprincu Karoliu 
ir prikalbinti jį grįžti namo.

dovjetai sujungs Volgą Bendrai gražu; maža atmai- 
SU Donu ,nos temperatūroj; vidutiniški

-----------t mainąsys vėjai.
MASKVA, sausio o. — 8o- ,t temperatūros buvo

vietų valdžia nutarė pradėti vldutiniškai 85/
i ir

su Ponu

MIESTELY NĖRA DAKTA
RO, NĖ ŽMONĖS NE

MIRŠTA

CIIA1RLOTTE, N. C., sausio 
5. — Apie šimtas “fundamen
talistų” savo laikyto.j čia kon
ferencijoj nutarė, pasisamdę 
advokatus, pateikti valstijos le-

griuvęs nuo kalnų ledynas ir gislaturai bilių, kuriuo butų 
sniegas užbėrė Chekaske, Jeni-’uždrausta evoliucijos mokslo 
seisko srity, Sibire, 1 
kasyklų darbininkų I 
Dvidešimt du darbininkai buvo’stijos kolegijoje ir viešose vals-j pastatymas pareisiąs apie 130 džiasi 4:38 valandą. Mėnuo 
užmušti. i tijos mokyklose. 1 milionų rublių.

te, j cvvmiujva iuvaoiu Vietų V<tlU4ia uutciie p*

kelioliką dėstymas North Carolinos uni^ kasti didelį kanalą Volgos 
barakų.' versitete, North Carolinos vai* t Dono upėms sujuhgti. Kanalo j šiandie saulė teka 7:18,

džiasi 6:48 vai. po pietų.

lei-
lei-

Mani los observatorijos 
mogrąias įregistravo smarkų 
žemės drebėjįpą, turėjusį at- 

ių tolumo, 
veikiausiai Ramiajame vande
nyne.

______ . \ žemės drebeupą, ture
BAIH'IMORE, Md., sausio 6. ;>0G m)lių

— Francuzų laive Ricfrelieu 
vakar čia įvyko sprogimas, ku
rio trys darbininkai buvo už
mušti, o kiti trisdešimt septy
ni sužaloti. Laivan buvo krau
nama derva. Sprogimas pagim
dė gaisrą, kuris nebepavyko 
gesinti ir laivas, po šešių 
landų baisaus liepsnoj imo, 
skendo.

I '

Statys tautinių mažumų 
rumus Maskvoj

uz-
va-
pa-

Prohibicija “žydi” ge
riausiai Washingtone
WASHINGTONAS, sausio 5. 

— Praeitais 1926 mėtais Wash- 
ingtone buvo areštuota viso 
19,209 asmenys už nusikaltimą 
prohibicijos įstatymui. To skai
čiaus 13,769 buvo suimti girti 
gatvėse.

MASKVA, sausio 5. — Tau
tinių mažumų departamentas 
nutarė pastatyti Maskvoj gra
žius rumus, kurie turės būt 
1<ulturiniu tautinių mažumų 
centru.

Maskvoj yra trisdešimt įvai? 
rių tautų grupių. Projektuoja
muose rūmuose tos tautinės 
grupės turės savo klubus, teat
rus, knygynus, skaityklas, re
storanus, gimnastikos sales 
etc.

NIPŽUDĖ SAVO UOŠVĘ
PABĖGO KALINYS

NEW YORKAS, 
Harold F. Webster 
mušė savo uošvę, 
Gallavvay, už tai,

JOLIET, III., sausio 5.—Pra
eitą naktį iš naujojo kalėjimo 
pabėgo kalinys, Roy Dowell, 
pasmerktas ilgiems metams ka- džius savo dukteiį
Įėjimo už plėšimus. teisme išsiskyrimo.

DUNBARTON, N. H.,.sausio 
5. —, Dunbarton miestelis turi 
405 gyventojus, bet jame nėra 
nė vieno gydytojo. Nežiūrint 
to, o galbūt ir dėl to, per praei- ( 
tus 1926 metus nė vienas as-; 
muo miestely nemirė.

sausio 5.— 
mirtinai už-

Catheriną 
kad ji gun- 

reikalauti

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iŠ daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų • ,

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmo*kėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
. kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks

jums patarnavimą:

> AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halstcd St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St., Chicago, III.
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Sveikatos Dalykai
- *

Rašo l>r. A. J. Karalius

sveikata žiemos metu

Mes visi turime “pasiteisini
mų”. Jei negalime ką nors tin
kamai atlikti, tai tuojaus su
randame “pasiteisinimą”: ne
miegojau kiek reikia, susiner
vavęs, susipykęs, ir tt. O kai 
dėl sveikatos, tai dar daugiau 
“pasiteisinimų” surandama. Tai 
oras kaltas, tai čia arti van
dens, tai žema vieta, tai rūpes
tis, tai sunkus darbas, tai kas 
kita; vis mes patys nekalti, vis 
“kas kita.” Ulbai retai žmogus 
prisipažįsta, kad tai jo paties 
kaltė. O vidutiniam piliečiui 
visur šioje* šalyje geras oras*. 
Mums nėra reikalo važiuoti kur 
nors sveikatos ieškot, mes svei
kata nerandama tam tikrose 
vietose, ('hicagoje, San Eran- 
cisco, Miami ar Meksikoje mes 
galime būti sveiki arba sirgti. 
Rūpesčiai tamistą nesusargins, 
jei savo kūną tinkamai užlaiky
ki.

dauginus iš javų padarytų val
gių ir duonų, žiemos laiku mes 
dažnai užmirštame valgyti 
šviežių žalių vaisių ar daržovių. 
O tai gan svarbu. Patartina vi
suomet valgyti kiek tiktai ga
lima daržovių ir vaisių (žalių). 

Į
Nereikia persivalgyti

Neretai žiemos metu žmonės 
(valgo dauginus, negu jų kūnas 
reikalauja. O tai, žinoma, nege
rai. Tiems, kurie dirba sunkų 
darbą ir dar atvirame ore, žie
mos metu reikia žymiai dau
ginus valgyti viršuje suminėtų 
daiktų. Vienok dauguma žmo
nių sunkaus darbo nedirba — 
tai yra tokio sunkaus darbo, 
kuris reikalauja daug dauginus 
maisto (pv. ledų išvežiotojai, 
'miškų darbininkai, trokų drai- 
jveriai ir kt.). 0 visi tie, kurie 
'dirba viduje, žiemos metu gali 
(Valgyti tuos pačius daiktus, 
kaip ir vasarą ir beveik tiek 
pat. Gal truputį dauginus.

Nėra nesveikų sezonų Bet žiemos metu nereikia už-
Negalima kaltinti sezonų, miršti ir kitų dalykų, apie 

Žmogus gali būti sveikas vasa- kuriuos dabar iš eilės galime 
ra, rudenį pavasarį ir žiemą.'pakalbėti. ♦

Jei oda aptingsta, tai inkstams 
daugiau darbo susidaro, kūne 
pasilieka daugiau nereikalingų 
medžiagų, žodžiu sakant, mu
sų odos darbas svarbus ir 
mums naudingas y— žiemos me
tu reikia stengtis odą truputė
lį paakstinti. Reikia dažniau 
maudyti. Neužmirškime: daž
niau maudytis, čia trumpai pa
sakome, bet dalykas svarbus, 
nes žiemą dažnai užmirštame 
išsimaudyti.

Reikia išsimankštinti
Labai lengva žiemos metu 

užmiršti išsimankštinti. žmo
nės dažnai bėga namo ir sėdi 
kur nors šiltose vietose. Sėdi 
perdaug. Vasarą tie patys žmo
nės išvažiuoja į laukus, bet žie
mą sėdi namie. Atsiranda šo- 

’kiai. Šokti, žinoma, gan geras 
išsimankštinimas, bet dažnai 
šokama dulkėtose vietose, o 
phskui valgoma įvairių “Rin
čių” arba geriama kokių nors 
nepergeriausių skystimų. Aš 
patarčiau visiems žiemos metu 
kas dieną kelis blokus pereiti. 
Labai sveikas sportas čiužinė- 
jimas, medžioklė ir kt. Vis-gi 
nereikia užmiršti išsimankštin
ti r žiemos metu.

Tyras oras
Galų gale tamisJLoms reikia 

tyro oro ir žiemos metu. Gal 
dar daugiaus. Be deguonies nč-

daiktas, bet žiemos metu oras 
gal būt truputį vertesnis. Bet 
tai paprastas dalykas: atidaryk 
langą ir viskas tvarkoje.

Galų gale
'lai tiek norėjau pasakyti 

apie sveikatą žiemos metu. Pa
sakiau nedaug, nes daugiau ir 
nėra reikalo pasakoti. Kalbė
ti tuščiais žodžiais apie tai, 
koki valgiai kiek šilimos sutei
kia, kokią įtaką Šaltis daro j
kūną ir k t. butų visai ne vie-
toje. Žiema turi savo gerų 
ypatybių kaip ir vasara. Tie, 
kurie tinkamai gyveno vasarą, 
gali būti sveiki ir žiemą. Jei, 
anot to posakio, šilima kaulų 
nelaužo, tai šalti?, nė negalėtų 
sulaužyti.

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali-

Škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
lies. Tel.

Beverly 2300

JONIŠKIEČIŲ LABDARINGAS 
IR KULTŪROS KLIUDĄS 

Rengia

KONCERTĄ IR JOKIUS
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ MAŽOJOJ SVET. 

8133 South Halsted Street 
Sekmadienyj, Sausio 9 d., 1927 

Programas prasidės 6:30 vai. vakare
Sekančios ypatos išpildys programą: E. Gaieckaitė, solo; B. Gricaitė, 

hoM; A. Bųikaltė, sčlo; A, Anciutė Ir Ponč Dackionė, duetas; M. Andriju- 
naitė ir K. Andrijunas.

Muziką grieš Jauni North Sidės Lietuvaičiai; įžanga ypatai 50c.
• j Kviečia KOMITETAS

BALIUS BALIUS
Rengia

Dr. ir Dailės Draugystė Šviesa

Sukatoj, Sausio-Jan. 15 d., 1927 m.
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 75c ypatai

Draugystės nutarta: Norintiems į si rašyt j viršminėtą Draugy
stę tą vakarą įstojimas veltui.

šokiams yra pasamdyta 9-nių gerų muzikantų Grušo orkestrą. 
Jaunimas turės progos tikrai gerai pasišokti.

Kviečia visus KOMITETAS .:
Garsinkites “NAUJIENOSE”

^1,000,000 
užmokėjome kad 
sustabdyti
Šalčius

Užmokčjom $1,000,000 uŽ HHI’b Oaa 
cnru-Broim‘de-Qninine dėlto, kad tai ge
riausias išrastaH būdas gydyt šalti 
Hill ’h sustabdo šaltį j 24 valandas. Jif 
sulaiko gripą j 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį, 
bet išmeta, lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

Sultis dalykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti.Nulaikykite jį su Hill’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jūf 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos aptickos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASURĄMININE
Raudona Dėžė su paveikslu

LIETUVON

Nėra reikalo kalbėti apie blogus 
sezonus (laikotarpius).

štai jau prasideda žiema su 
savo šalčiais, slogomis ir plau
čių uždegimais. Tamsta gali 
išvengti šitų ligų, jei tinkamai 
gyvensi. Jeigu istorija mus ko 
nors išmokina, tai štai ko: tose 
vietose, kur oras keičiasi, kur 
yra šalta- ir karšta, žmonių iš
sivystymas pasiekė aukščiausio 
laipsnio. Stipriausios rasės iš
augo tose vietose, kur vasara 
kal’šta, o žiema šalta ir snie
guota. žiemos olas mums ne
kenks, jei mes mokėsime prie 
jo prisitaikinti. Neretai žiemos 
oras mums dar naudingas? Jei 
visame sviete nebūtų žiemos, 
tai žmonės, sveikesni nebūtų.

Sezoninės ligos

, l iesa, mes nuo senai pripra
tę kalbėti apie sezonines ligas. 
Tūlų ligų daugiaus žiemos me
tu, bet čionais ne žiema kalta, 
bet mes patys. Tie, kurie mo
ka prisitaikinti prie žiemos, tų 
ligų ir nepaiso. Tikrai svei
kiems žmonėms ne baisios to-j 
kios ligos, kaip slogos, influ- 
enzos, plaučių įdegimai ir tt.; 
juos šitos ligos ir nevargina. 
Šitų ligų perai atakuoja ir ap-j 
sargina tiktai tuos žmones, ku
rių netikęs užsilaikymas su-(

Drabužiai
žiemos metu vieni perdaug 

drabužių apsivelka, o kiti per- 
mažai. Jei namuose ar kitur 
šalta, tai greičiausia grindys 
šaltos. Žiemos laiku neužmirš
kit tinkamai apsiauti; kojos šil
tos ir sausos gali nuo sunkių 
ligų apsaugoti. Ypatingai mo
terys tai turėtų atsiminti. Gra

ižius kojos, apautos tiktai su 
šilkine pančiaka gan g lažus 
dalykas ir dabar labai madoje, 

j bet kol žiema pasibaigs gali 
daug vargų pagaminti. Nuogos 
rankos dabar ir-gi madoje, bet 
žiema tokių dalykų nenori to
leruoti. Patartina moterims žie
mos laiku šilčiau apsirėdyti.

Arba štai kita klasė žlnonių 
(vyrų ir moterų), kurie žie
mos metu - visuomet perdaug 
'drabužių užsivelka. Toki žmo
nės dažnai slogomis serga. Ap
lamai imant, geriau truputėlį 
priprasti prie šalčio. Tiems, ku
rie lauke dirba, žinoma, reikia 
specialių drabužių — tai aišku 
be patarimų.

Oda.
žiemos metu oda, taip sa

kant, sutingsta. Už tai reikia 
ją truputį paakstinti, o tai ga
lima padaryti labai lengvai.

ra sveikatos; deguonis sudegi
na maistą. Jei nėra užtektinai 
deguonies (oksigeno), tai mais
tas musų kūne nesudega, o 
tai jau reiškia, kad atsiranda 
įvairių kenksmingų kunui me
džiagų, nuodų.

Žiemos metu mes dažnai už
sidarome langus ir gyvename 
blogame ore, ypatingai miega
me blogame ore. Tai blogas 
paprotys. Atidaryk langus. 
Nebijok slogų ir šalčių. Jei 
daugiau anglių reikia, tai ką 
jau ėia bėdavoti: piginus ang
lių nusipirkti, negu sirgti. Ži
noma, nėra reikalo, taip sakant, 
įsimylėti į tyrą orą ir manyti, 
įogei tyras oras lai jau tikras 
išganymas. Visai ne. Oras- tu
ri savo .vertę kaip” kiekvienas

—
Santai Midy 

SUSTABDO
' SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodį 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

vargino susilpnino jų kūną.
Garsinkites Naujienose

Travel pQĮJQy 
Accident ■ UmU ■

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Su V. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus mc4u« tr sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTtC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BĘLGENLAND, PENNLAND-(ex- 
1‘ittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitų kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock /Company

SPECIAL LOSSES FOR

lossof,
Life .............................................................
Bopi Hands ...............................................
Both Feet ...................................................
Sight of Both Eyes ...w-v..........................
One Hand and One Foot ............... ..........
One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye...............
Either Hand ...............................................
Eitiiar Foot ......... ........ ...............................
Sight-of Either Eye . .......... ......................

If sustained If sustained in
i n the the manner de-

manner sribed in Para-
described in graphs 2 to 9
Paragraph 1 inclusive

$10,000.00 $500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 1 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00

5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE.
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, UI.

ŽEMOS KAINOS.

Norėdami įsigyti aukštos rųšies 
seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus, neužmirškite atsilankyti į 
lietuvių dirbtuvę, kurioje rasite ge
riausius rakandus iš geriausio mate- 
riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

Kitą vertus, mes turime įvai
rių vasarinių ir pavasarinių li
gų, bet ir tos ligos alina tiktai 
nuvargintus netikusiu gyveni
mu kimus. Silpnas žmogus 
serga žiemą vienokia liga, o va
salą jau kitokia. Metų laikas 
čionais,. žinoma, nieko nereiš
kia. Jei tamista tinkamai užsi
laikai, tai tomistai nėra reikalo 
bijoti nė vasarinių, nė žieminių 
ligą-

Maistas žiemos metu
Sveikata reikalauja tinkamo 

maisto. Musų kunui reikia 
gauti užtektinai maisto visiems 
tikslams, bet ne daugiau kaip 
reikia, žiemos metu kunui rei
kia daugiau šilimos, daugiau 
riebalų. Vienok nėra reikalo tų 
riebalų perdaug valgyti; rieba
lai turi būti toki, kuriuos mu
lių kūnas lengvai pasisavintų— 
pv. lašiniai, sviestas, aliejus, 
grietine (smetosa). Jei tamis
ta bandai valgyti daugiau rū
kytų mėsų, kokių nors koptų 
ant taukų sunkiai virškinamų 
riebių daiktų, tai tiktai apsun
kini darbą virškinimo aparatui 
ir įtrauki į savo kūną nereika
lingų ir dažnai nuodingų me
džiagų.

žiemos metu mums reikia 
daugiau saldžių daiktų, bet Jie 
daiktai turi būti saldus vaisiai 
(figos, rėžinės, džiovintos vyš
nios ir tt.), bet ne kendės, ke
ksai. Kūnas tnip-g’ reikalauja 
truputį daugiaus krakmolo —

.DRAUGAI!
Užsisakykite savo giminėms Lietuvoje 

šiuos socialistinius laikraščius?

“PROLETARAS”
dvisavaitinis Lietuvos profesinių sąjungų laikraštis. 
Lietuvos Darbininkų ir Tarnautojų Profesinių Są
jungų Centro Biuro organas.

Kaina metams — <$0.40
Pusei metų <$0.20
Užsieny — dvigubai ,

Adresas: Lietuva Kaunas,1 Kęstučio g-vė 40.

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos organas 
Kaina metams — $1.20 
Pusei metų $0.60 
Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40.

“NAUJOJI GADYNE”
.Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas 

Kaina metams su priedais $1.00 
Pusei metų .’.   $0.60

Užsieny — dvigubai
Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40.

- “ŽIEŽIRBA”
socialistiškosios darbininkų jaunuomenes laikraštis. 

Lietuvos Socialdemokratinės Jaunimo Sąjungos 
“žiežirba” organas 

Kaina metams — $0.20 
Pusei metų $0.10 

Užsienyje — dvigubai
Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40.

i#
H
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SKaitykit ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs .sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIĘNŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
•šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE!
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančių aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatadėliokit šio reikalo

, ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted SĮt., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Folicy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, 
ir liudiju kad —

Čia įdedu registracijos 75c.

I Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

Į Į Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus. 
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai
tę 18 centų.

Į [ Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 7bc. 
apdraudos registraciją.

Vardas ................................................. ■..................  Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ............................................... ............................
Gatvė Adresas
Miestas ...........
Užsiėmimas .............  /.................................................

I’risiųskit šitą aplikacijų su 76c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui

savo 
atsakymo

Valstija
.... Apt.
Tel......

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHŪLSTERING CO.
6637 So. Halsted St.

Look
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOf
TABLETS

your druggiat, 25c
The Knight Laboratories. Chiae^i

Tonik
For Cuts and Woundi

Apsisaugokit ifžsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžintą nu šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.
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{Emigracijos ir imigra Dabartiniu metu ateivija j Ar-

cijos klausimas
Religiniai, politiniai perse- sudarė grupes ir kovojo 

klojimai ir socialia spaudimas ’ konkurentus. “ 
priverčia 
į kitą vietą emigruoti.

Viduriniais amžiais daugiau-! inteligentų ir darbininky 
šiai emigruodavo iš vienos į ^^'tumy papilde dar t--------
kitų valstybių, 
jo išvengti religinių persekioji
mu. Bet musų laikais bažny
čia nėra taip politiniai galinga, 
todėl ir persekiojimai nėra taip F 
pavojingi

Politiniai persekiojimai ir • imigracijos 
dabar duoda nemažai emigran- lama, 
tų. Po didžiojo karo kilo į- j 
vairios revoliucijos ir kontre- 
voliucijos, kurias emigrantų 
būriai palydėdavo. Lyg vulka
nas religiniai ir politiniai per
sekiojimai išsiveržia ir vėl nu
rimsta. Sočia lis spaudimas 
daugiausia turi reikšmės, 
emigracija lyg upės srovė 
latos tekėtų. Ekonominiai 
ziai ir gamybos įvairios 
mainos pagimdo socialį spaudi
mą. Valstiečiai ir- žemės ukio 
darbininkai emigruoti pradėjo 
devyniolikto amžiaus pradžioje. 
Auganti pramonė traukė ' juos 
į miestus, bet kuomet ten per
sipildė ir. darbo negavo, tai 
pradėjo keliauti į Ameriką. Bet 
greit prie jų prisidėjo ir mies
to proletarai. Pramones ša
lims, 
š.mtmečio pabaigos emigracija 
irgi buvo naudinga. Devynio
likto šimtmečio pirmų ketvirtį

trnk- 
gyventojus iš vienos dė darbininkams klasiniai są- 

monėti. Suvienytų Valstybių

Tos grupes

tik taip tegalė- Įva,_runiHS'
tautinis 

kuris darbininkų 
judėjimą trukdė. Organizuoti

Amerikos darbininkai nėra kla- 
I uniai susipratę, save skaito

1 aukšti sniais ir kovoja su sveti- 
i mais kaipo su priešais.' Be šių 
į grupių Suvienytų Valstybių 

politika nesupran-

nuo-

per-

stingusi, o į Naująją Zelandi
ją ir pietų Afriką mažėja. Į 
Braziliją, Kanadą ir Argentiną 
paskutiniu laiku emigracija pa
didėjo, bet vis dėlto negali Su
vienytas Valstybes pavaduoti. 
Nors visos tos šalys gerokai 
turtingos, o Kanadoje ir Ar
gentinoje ir klimatas neblogas. 
Brazilija .Australija, Argenti
na ir Kanada žemės ūkio kraš
tai, pramonė ten dar silpnai 
/eikia. Joms reikalingi žemės 

i ikio darbininkai. Bet rytų Ku
opos agrarinė revoliucija .su

trukdė žemės ūkio darbininkų 
.'migracijų. Italija nepergyve- 
io agrarinės revoliucijos, todėl; 
:i kolonizuoja savo gyventojus 
i Argentiną. O priešingai iš
y tų Europos mes kolonizacijos1 

jokios nepastebime. Argentinai 
r Brazilijai vystytis trukdo 
•ytų Europos Agrarinė revoliu

cija.

apie $60. Taigi apsimokėjo va
žiavimas ir darbas.

III.

,Eu- 
1)0- 

imi-

Kiek teko patirti, SLA. 212 
kp. Dailgs Ratelis vasario 13 d. 
duos koncertą , Racine. Sausio 
16 d. gi Dailės Batelis dalyvaus 
SLA. 10 apskr. suvažiavime, ku
ris įvyks Kenoshoj, Schlitz Hali, 
žodžiu. Dailės Ratelis dirba.

I

-kių, artistų, Ir abelnai čia 
progresyvis veikimas yra dide
lis. Bet jis netik nėra komunis
tinis, bet dagi griežtai anti-ko- 
muntetinls, nes jis yra grynai 
lietuviškas.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA 

3101 So. Hatatcd Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Šiaurinę Ameriką atkeliavo iš I 
Anglijos ir Vokietijos. Bet' 
greitai dalykai visai kitaip vir-1 
to. Nuo 1901 iki 1906 metų iš 
Vokietijos kuomažąiusia emi-j 
gravo. luomet pradėjo dau
giau emigruoti iš Rusijos, 
Austrijos ir Italijos. Iš vakarų 
ir šiaurės Europos 1882 m. 
emigravo į šiaurinę Ameriką 
87*,, o iš pietų ir rytų tik 13r4. 
Bet kitaip dalykai atrodo HM17 
metais iš šiaurės ir vakarų Eu
ropos emigravo 19'< ir pietų, 
rvtu 81'4. Mat tuo metu išau
gusi vakarų Europos pramonė 
reikalavo daug darbininkų. Iš 
Vokietijos pirmiau emigravo, 
bet paskui pradėjo darbininkų 
trukti. Prieš pat karų Vokieti
joj dirbo 75U,(M)() iš kitur atke
liavusių dai Liniukų. »Anglijos 
emigracija panašus likimas su
tiko. Emigravo į Ameriką iš tų 
kraštų kur pramonė žemiau 
stovėjo. Lenkija, Italija ir Lie
tuva vedė ekstensivų ūkį, todėl 
žemės ukio darbininkams tru
ko darbo. Kas pažymėtina, kad 
Austrijos ir Italijos atsilikusių 
sričių daugiau emigravo, negu 
iš aukščiau pakilusių. Galicija 
teturėjo 28 L visos Austrijos 
gyventojų, o emigravo į užju- 

,rį iš ten 
pradžioje. 
Italijoj
emigracija 
sisickimą pagerinus 
ją žymiai padidino.

Tarp Amerikos vielinių dar
bininkų ir naujai imigravusių 
pasidarė gana didelis skirtu- 
mas.N'auįieji atėjimai pradėjo 
apsirubežiuoti, įsisteigė savo 
krautuves ir viešbučius. Bos
tone gYynų italų šeimynų buvo 
91 L . o anglų 28,8'/ ir prancū
zų 25. IL . Nauji atėjūnai buvo 
žemesnės k uit liros, todėl mažes
ni jų ir gyvenimo reikalavimai. 
Jie dirbo už mažesnį atlygini
mą ir senieji Amerikos darbi
ninkai kentėjo nuo jų konku
rencijos. Jų tikslas daugiausia 
buvo susitaupyti pinigų, ku
riuos siuntė savo tėvynėn arba 
susitaupę patys grįždavo. Eko
nominiu žvilgsniu kraštui bu
vo žalingi.

Emigrantams reikėjo blogą 
ir sunkųjį darbą dirbti. Kaip 
registracija rodo, ne Ameriko
je gimusių darbininkų medvil
nės pramonėje dirlx> 69%, au- emigroti, bet didesnė dalis ko
dinio 72% ir žibalo 85%. Senes- liauja j Suvienytas Valstybes, 
n i Amerikos gyventojai nedir- Italai, kuomet Suvienytos Val- 
bo juodojo rankų darbo. Istybės užsidarė, emigruoja j

Darbininkai, kurie gavo ge- Argentiną (52%). Į pietų Ame- 
resnes pragyvenimo sąlygas, riką emigruoja daugiausia is-

Imigrantų nauji būriai suda
lė vis didesnį pavojų vietos 
darbininkams. Yra du keliai, 
kuriais galima kovoti su ta ne
laime. Aprubežiuoti imigraci
ją įstatymais arba sudaryti są
lygas, kad konkuruoti nau
jiems atėjūnams su vietiniais 
nebūtų galima. Pirmas kelias 
daug lengvesnis, todęl Ameri
kos darbininkai jį pasirinko. 
Suvilnytų Valstybių pramoni
ninkai buvo laisvosios emigra
cijos šalininkais. Bet vis dėlto 
au 1882 m. skaitlingą kinų 
migraciją upruhežiavo. O trū
nit į vėliau apribota ir japonų 
migracija. Ir kitos valstybės, 

kur virė baltųjų kova prieš
devyniolikto;geltonuosius, užgynė jiems 

imigruoti. Devynioliktam šimt- 
.ietyje stengėsi susiaurinti 
migracijų. Bet po didžiojo ka- 

r o visai apribavo.
Karas sustiprino nacionalistų 

ėgas, kurie irgi pradėjo prieš 
migracijos laisvę kovoti. Karo 
metu išaugo ginklų pramonė, 

i nemažai paveikė į darbinin
kų stisiorganizavimą. Kaip ma
dinio, laisvosios imigracijos 

riešai sustiprėjo. Suvienytos 
Valstybės nuo 1916 metų pra- 
»’ėjp leisti įstatymus, kad su-1 
/aižyti imigraciją iš Europos, 
.lytų Europos revoliucija išgąs- 
Jino Amerikos kapitalistus.

18 spalių 1918 metais pri-1 
mė įstatymų, kuris uždraudė 
migruoti iš valstybių, kuriose 
ėga buvo norima valdžią nu- 
ersti. Po rusų revoliucijos iš 
ytų Europos emigrantai pra
lijo skelbti .revoliucinius idėjas, 
uomet ir laisvosios imigraci- 
os šalininkai atšalo.

Pramonės darbįninkai netu- 
edami kur į užjūrį keliauti pa- 
iitenkino kontinentu. Sudaryti 

Į )ilną kontinento emigracijos 
/aizdą trūksta statistinių ži
lių. Bet drąsiai galime tvirtin- 
;i, kad po karo ji atgijo. Prieš 
tarą imigravo daugiausia i Vo
kietiją, bet vėliau pradėjo ma- 
;ėti: 1922 metais atkeliavo 42,- 
>29 ateiviai ir 1923 m. 19,735. 
Vokietijos ateiviai daugiausia 
šėmės ūkio darbininkai. Po di- 
Ižiojo karo Franciją tapo Ku
opos Amerika. Prijungus El- 

zas-Lotaringiją pramonė padi- 
lėjo, todėl reikalinga darbinin

kų. Atstatymo darbai irgi rei
kalauja svetinių darbininkų. 
I Franciją atkeliavę darbininkai 
lirba pramonės srityje. 1924 
metais į Franciją imigravo 
256,281 darbininkas (arba vy
žas), 19198 moters ir 9624 vai
kai. Kontinente emigruoja 
daugiausia Italija viso 2/3 ir
lemažai Lenkija.
'Kapitalistams laisva emigra

cija reikalinga, kuomet nori 
gauti pigių darbo jėgų ir ne
maloni kaip atsargos darbo ar
mija mažta. Bet socialių ne- 
ainumų baimė, kurios bedar

bių minia pagimdo ir kartu re
voliucinių elementų atkeliavi-

imigracijų. Vėliau 19

60% šio šimtmečio 
Vidurinėje ir pietų 

du kart buvo didesnė 
negu šiaurinėje. Su- 

emigraci-

įstatymas priimtas 1920 me-r 
ais per vienus metus visai su-|Į 
tabde 

gegužės 1921 metais nustatė iš
vairių Valstybių ateivių skai- 
•ių. Būtent 3% ateivių skai
čiaus, kurie 1920 metais atke- 
iavo ir nuolat apsigyveno. Bet 
•924 metais sumažino nuo 3% 
iki 2(/t 
7mė 
;ių, 
mu 
žėjo

'./v ir sumos pagrindu pa- 
ne 1910 metų ateivių skai- 
o 1890 metų. Tuo įstaty- 
imigrantų skaičius suma

niu) 350,000 iki 160,000.

mas, kapitalistą priverčia nusi
statyti prieš laisvą imigraciją. 
Kapitalistas svarbesnių imigra
cijos šalių visvien yra išskai
čiavimo stovėti už laisvą imi
graciją.

Amerikos organizuotų darbi
ninkų reikalai sutinka su Eu
ropos kapitalistų reikalais, 
ropos darbininkai kęsdami 
darbę reikalauja laisvos
gracijos čia jų norai supuola 
su Amerikos kapitalistų norais. 
Darbininkų grupes nusistačiu- 
sios prieš laivą imigraciją prie
šingos visų darbininkų reika
lams. Bendri visų darbininkų 
reikalai pageidauja laisvos dar
bo rinkos. Kad negręstų vie
los darbininkams imigracijos 
pavojus turi susiorganizuoti. 
Suteikti socialę apsaugą emi
grantams, pakelti atsilikusius 
kraštus yra daug sunkiau ne
gu įstatymu uždrausti imigra
ciją, bet ir naudinga plates
nėms masėms. Laisva emigra- 
jija išlygins ir pakels įvairių 
šalių kultūrą ir padės klasiniai 
darbininkams susiprasti.
Iš vokiečių kalbos laisvai vertė

—P. Bardušis.

Ištikrųjų butų gera, kad Vil
nies korespondentai nors tik de
šimtų dalį tiesos apie Kenosha 
parašytų.

akuše* 
kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar-

KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis
Margumynai.

d. 
iš

Bet jo 
progresy.ška, 
veltui Wau- > 
ir raudonų 

Dzūko su-

Vilny 83 nr. Dzūkas rašo apie 
progresyvį judėjimą, 
supratimu, tik tas 
kas raudona. Ne 
kegano komisaras 
kaklaraištį nešioja.
pratimu, turbut kas turi raudo
ną nosį, tai tas jau tikrai tinka 
į komisarus. 

f

Tiesa, progresyvis judėjimas 
Kenosha auga, bet ne taip kaip 
Dzūkas rašo ir supranta.

Toliaus. jis girias, kad yra po
ra vaikučių, kurie dalyvauja 
raudongvardiečių parengimuos. 
Betgi aš žinau, kad jaunimas 
virš 15 m. visai nenori būti pas 
tuos rusų patriotus; yra pas 
juos tik keletas mažų vaikučių. 
Visai kitaip yra su SLA. 212 kp. 
Dailės Rateliu. Čia galima ras-

Dailės Ratelis, kaip teko pa
tirti, rengiasi netolimoj ateity 
pastatyti gražų veikalą “Našlu
tė”, su dainomis. Lošėjai 
rinkti gana tinkami.

pa-

Patartina Kenosha lietuviams 
pasekti Chicagos lietuvių pa
vyzdžiu ir sušaukti masinį susi
rinkimą, tikslu užprotestuoti 
prieš Lietuvos smurtininkus.

— Svečias.

Vincennes 6987 arba Hemlock 5521

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA

7909 So.
IR CHIRURGAS 
Halsted Street

Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 
Res. 6000 So. Campbell Avė.

SLA. 212 kp. gruodžio 12 
statė gražų veikalą “Blindą’ 
įaudžiavos laikų Lietuvoj. Nors 
/eikalas didelis, bet ačiū pastan
goms J. Macnoriaus, kuris tą 
/eikalą mokino, liko suvaidintas 
gerai.

Tas pats veikalas “Blinda” 
bus pakartotas Racine, sausio 9 
d., SLA. 10 apskr., Wisconsino 
valst., vakare. Taigi turėsime 
progą dar sykį pamatyti tą vei
kalą. Patartina ir Mihvaukee 
pakartoti tą veikalą, jei tai pa
daryti butų galima.

Gruodžio 26 d., Dailės Ratelis 
buvo svečiuose Racine ir davė 
muzikali programą' 
svetainėj, 
vairus.

rėngimo kompanijos, pelno liko

Lietuvių
Programas % buvo 

Kiek teko sužinoti iš
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Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak.
Nedėliomis: 10 iki 12 diena

GERAS DARBAS, 
ŽEMOS KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori 
f

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St,

H

H

H

□xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz
KUPONAS

Atnešk šį kuponą su 
savim, 
20% už darbą pra
dėtu prieš Vasąrio 

1 dieną.

nuleisiu

M

GYVENIMAS
Mėnesinis žurhalas

1 Antanas žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669
Patogiausias laikas užsisakyti žur
nalą pradžioje metų. Užsisakykit 
tuojau ir paraginkit savo gimines, 
draugus ir pažystamus, kad ir jie 
užsisakytų.
J metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j vieną knygą 
— 384 puslapių.

Prenumerata metams
Pusei metų .................
Kopija ........................

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).
4120 So. Richmond Street

$2
$1

20c

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Y tiška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

Jei abejoji akimi#, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 

.'*4649 S. Ashland Ar. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie-
. ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Baigusi 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vani jos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, visokio
se ligose prieš, 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pi 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei
kaluose • mote
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite na 
-gelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaiishillas 

AKUŠERKA 
Halsted St.3252 So.
Viršuje

State

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartj.

Moterys
nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

Universal
Bank

ir mergi-

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0394

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

kitos, kaip, pavyzdžiui, Vokie
tija, Jugoslavija, Anglija ir tt. 
lel ekonominių ir politinių iš- 
kaičiavimų ateivija varžė. Su

vienytų Valstybių Įstatymas ne 
tik skaičių ateivių nustatė, bet 
ir naują kryptį išeivijai sutei
kė. Iš rytų ir pietų Europos nuo 
1913 metų iki 1923 metų % v*“ 
sų emigrantų į Suvienytas Val
stybes atkeliaudavo, o 1923 tik

Percentum Act tik iš Euro
pos imigraciją apriboja. Slap
tai į Suvienytas Valstybes at
keliauja kasmet apie 150,000. 
Pirmiau europiečiai atvažiuoja 
į Kanadą arba Meksiką, o ten 
pagyvenę į Suvienytas Valsty
bes. Nežiūrint visų suvaržymų, 
1923 metais iš Europos į Su
vienytas Valstybes emigravo 
40%, į Argentiną 19,5%, į Ka- 
nadą 11%, į Australiją 8,6% 
ir į Braziliją 7,7%. Anglai tu
ri daug kolonijų, kur patogu

K. JURGELIONIS
A D V O K A i AQ 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 , 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141 j
Bylos vlsuore teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.
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JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261 

<s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Te lepūne Roosevelt 9090 

Namų TeleUrsy Republic 9600

^DR. HERZMAN
-IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St^ netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10-12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

. Dienomis; Canal 
Telefonai:) «*»• Nak‘‘

) South * hore 2238
I Boulevard 4186

/ 3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 jnetais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ........ .................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS .........................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVfiS RASTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ............    55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių J

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Rtfcm 531 
Tel. Central 6390

Va k. 3223 S. Halsted SU Chicago
Tel. Yards 4081

--------- ---- J

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Valkų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Na- 
dėliomis ir iventadieniaia 10—12 dien.

—

NAUJIENŲ ) 
Pinigų ■ Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
\ Tel. Midway 2880

G E R B. Naujienų įkai
ty toj os ir skaitytojai 

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

DR. M. J. SHERMAN 
. Specialistas Moterų Ligą 

1724 So. Loomis. kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 88M

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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“KRIKŠČIONIŠKA TIESA”

Tuoj po pervarto Kaune, telegramos tiesiog iš Lietu
vos ir iš kitų Europos vietų pranešė, kad p. Smetona bu
vęs “išrinktas” prezidentu 38 balsais Seimo posėdyje, ku
riame dalyvavo 40 atstovų. Ta žinia buvo pakartota ir an
glų ir Amerikos lietuvių laikraščiuose.

Bet žiūrėkite, ką rašo Lietuvos žmonėms diktatorių 
kontroliuojamoji Kauno spauda:

J smurtininkų rankas pakliuvusioji “Lietuva”, apra
šydama tų pdsėdj, kuriame buvo “išrinktas” Smetona, 
sako:

“Posėdyje dalyvauja 42 atstovai, visas dešinysis 
* blokas, ir kai kurie mažumų atstovai. Iš kairiojo blo
ko be d-ro Staugaičio nėra nė vieno atstovo”.
Matot, čia jau padaryta iš 40 atstovų 42.
Bet “Rytas”, krikščionių demokratų organas, eina 

dar toliau. Apie tą patį atstovų posėdį jisai praneša taip:
“Posėdy dalyvauja daugiau pusės — 43 atstovai.
“Respublikos Prezidentu išrenkamas absoliučia 

balsų dauguma Antanas Smetona”.
Kunigų partijos laikraštis, vadinasi, sukirto melavi- 

lavime, net ir oficialį naujosios “valdžios” organą, pada
rydamas iš 40 atstovų net 43 — “daugiau kaip pusę” Sei
mo narių!

Tečiaūs, kits kitam prieštaraudami, tie melagiai pa
tys save išduoda.

SKYLĖTA “LEGALIŠKUMO” SKRAISTĖ
Kadangi net iš oficialiu smurtininkų “valdžios” pra

nešimo yra aišku, jogei dalyvavo mažiau kaip pusė atsto
vų tame Seimo “posėdyje”, kuris “priėmė” prezidento K. 
Griniaus rezignaciją ir Seimo pirmininko Staugaičio re
zignaciją ir paskui jų vieton “rinko” Smetoną ir Stulgin- 
ską, tai žinomas dalykas, kad visi šitie Seimo vardu atlik
tieji aktai yra neteisėti.

Klerikalų “Rytas” tečiaus išduoda dar aiškesnį netei
sėtumą, kurį “Lietuva” mėgmo paslėpti nuo publikos.

Pastaroji savo pranešimuose apie naujos “valdžios” 
susidarymą, pasakoja, kad Voldemaro “kabinetas” gavęs 
įgaliavimą iš prezidento K. Griniaus: teisėtai išrinktasis 
prezidentas, girdi, priėmęs Sleževičiaus kabineto rezig
naciją, paskui pavedęs p. Voldemarui sudaryt naują ka
binetą ir, pagaliau, Voldemaro sudarytąjį kabinetą pa
tvirtinęs.

Bet “Rytas” visą šitą pasaką apverčia augštyn kojo
mis, savo gruodžio 18 d. laidoje (t. y. ant rytojaus po “put- 
šo”) pranešdamas:

r “Naujasis Kabinetas Valstybės Vado patvirtin
tas ir jau veikia.

“Respublikos Prezidento d-ro K. Griniaus pavestą
jį profe. Voldemarui sudaryti ir jo vakar vakarą su
darytąjį Ministerių Kabinetą Valstybės Vadas p. A. 
Smetona vakar vakarą patvirtino ir Kabinetas nuo 
tos pat valandos jau pradėjo veikti”:
Klerikalų organas tuo budu aiškiai pasako, kad Vol

demaro “kabinetas” gavo savo įgaliavimą iš “valstybės 
vado”, o ne iš prezidento Griniaus.

O kas tas “valstybės vadas?” Tai ponas Smetona.
O kas Smetonai suteikė tą “valstybės vado” titulą — 

dagi tuo laiku, kada Grinius net pačių smurtininkų buvo 
laikomas teisėtu valstybės prezidentu? Pervartą įvykinu
sieji karininkai!

Taigi ir pats Smetonos, ir Voldemaro kabinetas yra 
visai ne Seimo, ne žmonių atstovų valios vykintoja, bet 
tiktai militaristų įrankiai.

žodžiu, tai yra grynas smurto padaras.
Vėliaus susirinkusioji dalis .Seimo narių neva “pa

tvirtino” tą “valdžią”, bet tų atstovų nutarimai neturi jo
kios galios, kadangi jie neturėjo teisės kalbėti Seimo 
vardu.

(iarsinkities “ Naujienose”

“GYVENIMO” NO. 2.•

Tik-ką išėjo iš spaudos ant
ras numeris žurnalo “Gyveni
mas”, kurį leidžia ir redaguo
ja Antanas Žyinontas.

Girdėt, kad su pirmuoju žur
nalo nurheriu leidėjas turėjęs 
gero pasisekimo. Skaitančiąja! 
publikai jisai patikęs. Mano
ma, kad antrasis numeris pa
tiks ne mažiau.

PERVARTO IŠVAKARĖSE

Iš laikraščių, kurie paskuti
nėmis dienomis atėjo iš Lietu
vos, matyt, kad Sleževičiaus 
kabinete buvo ketinama pada
ryt kai kurių pakeitimų. Mi- 
nisteriai Požėla ir Čepinskis 
buvo, kaip praneša “Liet, ži
nios”, įteikę atsistatydinimo 
raštus. Bet, anot vai. liaudinin
kų laikraščio, tatai nereiškia, 
kad koalicijoje butų kilę ko
kių politinių arba programinių 
skirtumų. Požėla ir Čepinskis 
nutarę pasitraukti dėl asme
ninių motyvų — veikiausia dėl 
to (taip mes spėjame), kad 
jiem dviem buvo įsipykę tie 
šlykštus klerikalų ir kitokių 
atžagareivių užpuldinėjimai, ku
rie buvo daugiausia atkreipti 
prieš juodu, nors jų dviejų po
litika buvo vedama su viso ka
bineto pritarimu.

“>L. Žinios” ten pat praneša, 
kad vieton tų dviejų socialde
mokratų ministerių, į kabinė
ta ketino ieiti kitu du social- 
de-mokratu — Girtautas, kaipo 
vidaus reikalų ministdris, ir 
Bugailiškis, kaipo teisingurdo 
ministeris.

Iš to nuomanu, kad koalicija 
visai neketino skilti.

GRUODŽIO M. 1« DIENĄ

“L. Žinių” gruodžio mėnesio 
16 d. numeryje įdėta tarp ko 
kita pranešimus, kad sekančių 
dieną, t.--y. gruodžio 17-tą, “ka
riuomenės atstovai sveikins 
Respublikos Prezidentą”. Tenai 
sakoma: .

“Gruodžio 17 d. 10 vai. ry
ta Lietuvos kariuomenės at
stovai asmeniškai sveikins 
Respublikos Prezidentą dr. 
K. Grinių su 60 metų sukak
tuvėmis. Sveikinime dalyvau
ja vyriausiojo štabo skyrius, 
visų dalių viršininkai arba 
jų atstovai ir visų dalių ka
rių atstovai. Prieš sveikini
mą karininkai renkasi “Ko? 
movėn”, o kariai Kauno ko
mendantūrom”
Dabar, kada mes žinome, 

kas j vyko gruodžio mėn. 17 d., 
lengva suprasti, kad “kariuo
menės atstovai”, kurie rinkosi 
Kaune neva pasveikinti prezi
dentą Grinių, buvo iš tiesų pa
darę sąmokslų prieš preziden
tą ir ministerius. Po priedan
ga prezidento pagerbimo, tie 
gaivalai nakties metu iš pasa
lų užpuolė valdžią ir ją suėmė.

Tai tau ir kareiviai! Tur-but 
nei gėdos jie neturi, kad galė
jo pavartoti tokią veidmainių 
ir nakties vagių taktiką.

ŠIAULIAI IR RYGA

Gruodžio 19 d. išėjo Šiauliuo
se dviejų laikraščių laidos, pa
švęstos Prezidento K. Griniaus 
pagerbimui: “Šiaulių Naujie
nų” ir “šiauliečio”. Pirmas 
laikraštis v. liaudininkų kryps
nio, antras — klerikalų. Bet 
abiejuose įdėta pirmūnu pusla
pyje Dr. K. Griniaus paveiks
lai ir minima jo gimimo dienos 
sukaktuvės kaipo Lietuvos 
Respublikos Prezidento.

Tai buvo jau dvi dieni po 
Įvykusio Kaune pervarto. “Šiau
lių Naujienos” » apie pervartą 
neužsimena nė vienu žodžiu, 
‘.‘šiauliečio” redakcija, jnatyt, 
taip pat dar neturėjo apie tai 
jokių žinių, kai spausdino savo 
paprastąją laidą. Apie pervar
tą jisai praneša tik atskiram 
priede.

czxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

vairius Dalykus, ||
Vyrai, moterys ir 

vedybos
Karas ir gyventojų skaičius.— 

Nors vyrų gimsta daugiau, 
bet moterų skaičius yra di
desnis.—Militarizmo įtaka.— 
Danija.— Vyrų skaičius su
mažėjo deltai karo.— Vedy
bos prieš karą, laike karo ir 
po karo. —Skaičių reikšmė.

Laike pasaulinio karo žuvo 
arba tapo sunkiai sužeista apie 
30 milionų vyrų, šalys, kurios 
labiausia nukentėjo, kaip, pav. 
Francija, šiandien bando iš
spręsti sekamą klausimą: kaip 
sulaikyti žmonių mirtingumų ir 
padidinti jų skaičių? Kitais žo
džiais sakant, kas reikia dary
ti, kad gimimų skaičius pra
lenktų mirimų skaičių, Tuo 
klausimu yra sueirupinusi ne 
vien tik Francija, bet ir kitos 
valstybės. Tačiau Francijoj jis 
yra labiausia svarstomas. Laik
raščiuose ir žurnaluose dakta
rai, mokyti akademikai ir šiaip 
rašytojai pašvenčia nemažai 
vietos gyventojų skaičiaus padi
dinimo klausimui. N. Rubaki- 
nas paduoda labai įdomias sta
tistines duomenis, kurios buvo 
įvairiose valstybėse surinktos. 
Jos sekamos:

rų išpuolė 817 moterų, o 1921 
m. jau 956. Įdomu ir tai, kad 
pasaulinis karas padarė įtakos 
ir neutralinėms šalims, kur 
moterų skaičius irgi žymiai pa
didėjo. Pav. Graikijoj 1881 m. 
tūkstančiui vyrų išpuolė 994 
moterys, o 1921 m. jau 1,013, 
Šveicarijoj (1,041 moteris 1881 
m. ir 1,130 moterų 1921 m.). 
Tie skaičiai kuogeriausia paro
do, kokių bledį neša militariz- 

O tuo tarpu valstybė, 
finos a buvo nuo militariz-* 
beveik išlaikė proporciją 
vyrų ir moterų. Čia kal-

Itali-
1047, 

Šveicarijoj

Daugelyj Europos valstybių 
berniukų gimsta daugiau nei 
mergaičių, o turp suaugusių: 
moterų daugiau nei vyrų. Taip 
pav. 1896—HMM m. kiekvienam 
tūkstančiui gimusių mergaičių 
išpuldavo štai kiek berniukų: 
Vokietijoj— 1011, Anglijoj — 
1036, Francijoj —1041, 
joj — 1057, Belgijoj 
Portugalijoj 1093,
—1012. O kl) sako skaičiai apie 
suaugusius'. Randasi ištisi kon
tinentai, kur vyrų skaičius di
desnis nei ipoterų. Pav. pabai
goj devyniolikto * šimtmečio 
kiekvienam 1,000 vyrų Austra
lijoj išpuldavo lik 852 moteri, 
o Azijoj 958, Afrikoj 969, Ame
rikoj 973. Visai kas kita Euro
poj; čia moterų nepalyginamai 
daugiau nei vyrų; kiekvienam 
tūkstančiui vyrų išpuolė 1,021 
moterys. Kodėl taip? Skirtu
mas pareina nuo to, kad vyrų 
ir moterų mirtingumas- nėra 
vienodas; vyrų miršta daugiau.

Laikui bėgant, žiūrint į tai, 
kokiose sąlygose prisieina žmo
nėms gyventi, kaip vyrų, taip 
ir moterų skaičius žymiai kei
čiasi. Kartais yra vienų dau
giau, kartais kitų. Vyriausios 
to reiškinio priežastys yra į- 
vairios žmonių nelaimės: nu- 
biednejimas, skurdas, badas, li
gos ir karai.1 Taip pav. 1881 
m. kiekvienam tūkstančiui vy
rų išpuolė 1039 moterys, o 
dviem dešimtim metų praslin
kus—viso lik 1,032, o dar 10 
metų prabėgus, t. y. 1911 m., 
tik J.,026. Bet štai prasidėjo 
beprasmingas karas, kuris pra
žudė milionus vyrų ir 1921 m. 
kiekvienam tūkstančiui vyrų 
išpuolė jau 1,100 moterų. Tas 
pat atsitiko dar ryškesnėj for
moj Francijoj, kur 1881 m. 
kiekvienam tūkstančiui vyrų iš
puolė 1,005 moterys, o 1921 m.

1,120. Tas pat aisitiko ir Ita
lijoj (995 moterys 1851 m. ir 
1,070 mot. 1921 m.) Rumani- 
joj (961 ir 1,016), Japonijoj

l,08y). Dar labiau nukentėjo 
Australija, kur tūkstančiui vy
rų 1881 m. išpuolė 852 moteri, 
o 1921 m. 968, ir Naujoji Ze
landija, kur proporcija tarp 
vyrų ir moterų pakitėjo seka
mai: 1881 in. tūkstančiui vy-

Latvijos
gruodžio 19 dieną

Tuo tarpu Rygoje, 
sostinėje, 
laikraščiai jau buvo pilni Viso 
kių 
įvykius.

Kauno sąmokslininkams ne
mažai padėjo ta aplinkybė, kad 
Lietuvoje susisiekimas labai 
lėtas kaip ir pačių žmonių 
būdas.

siiiulkmenų apie Kaulio

mas. 
kuri 
m o, 
tarp 
ba eina apie Danijų, kur 1911
m. tūkstančiui vyrų išpuolė 
1,061 moteris, o 1921 m. —vi
so lik 1,053. Jungtinėse Valsti
jose, kurios mažai nuo karo 
tenukentėjo, irgi labai mažos 
permainos teįvyko (965 mote
rys 1881 m. ir 958 moterys 
1921 m.) Bet jeigu palyginsime 
1911 m. su 1921 m., tai ir čia 
pastebėsime vyrų, sumažėjimų: 
1911 m. tūkstančiui vyrų išpuo
lė 943 moterys, o 1921 m. jau 
958,

Įdomus dalykas atsitiko Ru
sijoj. 1897 m. carų valstybėj 
moterų ir vyrų skaičius buvo 
beveik vienodas: kiekvienam 
tūkstančiui vyrų išpuldavo 
1,002 moteri. Bet štai kas pa
sirodė po revoliucijos: 1921 m. 
kiekvienam tūkstančiui vyrų iš
puolė 1,152 moteri. Visoj šalyį 
moterų perviršis pasiekė milžt* 
niško skaičiaus, būtent, 9,250,- 
000. Ypač tas perviršis 
ryškus tose apylinkėse, 
siautė žiaurus tarpusavinis 
ras, pav. Europos Rusijoj 
kstąnčiui vyrų išpuola 1
moterys, Ukranoj 1,138, šiau
riniame Kaukaze ir Dono apy
gardoj 1,058, Sibire 1,068. Le
ningrado gubernijoj tukstan- 

vyrų išpuola 1,335 mote- 
Čia tikra moterų valsty-

Po karo žymiai padidėjo ve
dybų skaičius Vokietijoj, A:: 
glijoj, Francijoj ir Belgijoj. 
Bet nė. vienoj tų šalių vedybų 
proporcionalis skaitlingumas ne
buvo toks didelis, kaip Rusijoj. 
Vedybų skaičius, žinoma, padi
dėjo todėl, kad po karo sugrį
žo j savo tėviškes milionai vy
rų. O Rusijoj, kaip žinia, 1919 
m. buvo išleistas naujas įsta
tymas, kuris žymiai palengvi
no susituokimą. Bet tas pats 
įstatymas palengvino- ir persky
ras. Todėl iš bendro Rusijos 
vedybų skaičiaus reikia atimti 
tas vedybas, ’ kurios tapo pa
skelbtos neįvykusiomis.

Vedybų statistika! Tai, rado
si, tik sausi skaičiai! O kiek 
ašarų, gali būt, slepia kiekvie
nas tų skaičių vienetas? O kiek 
kentėjimų, 
kraujo? Ir 
melagysčių, 
tikystės ir

Kiekvieną skaičių, sako Ru- 
bakinas, mes turime ne tik su
prasti, bet ir pajausti.

—K. A.

!as, bet ilgainiui atsirado ir 
a’ir : garvežiai. Taigi tobuli

nant Termeno prietaisą 
galima atsiekti te, kad žmogus, 
'stovėdamas prieš, galės matyti 
įvykius, kurie darosi toli nuo 
jo ir už storų sienų. Savo/apa
ratą Termenas aukonstruavo 
pusės metų laikotarpy.

Mažiausias žmogus
Lietuvoj

sielvartos ir gal 
kartu su tuo kiek 
šlykštybių, lengva- 
susi jaudinimų?

“Trimitas” suruošė mažiau
sio žmogaus Lietuvoj konkursą. 
[ konkurso skelbimą atsiliepė 
13 mažo ūgio žmonių, kurių 4 
panelės ir 9 vyrai. Tačiau kon
kurso dalyvių skaičius esąs to
li nepilnas, nes daug kas iš ma
žo ilgio žmonių dvi įvairių prie
žasčių »■ norėję konkurse da
lyvauti. Visi konkurso daly
viai yra lietuviai, dauguma iš 
jų mažamoksliai; didesnysis yra 
120 ctm. ūgio, mažesnysis 83. 
Konkursą lamėjo pil. Teofilis 
Graževičius. 83 ctm. 
m. amžiaus, gyvenąk
Dauguma dalyvavusių konkurse 
yra nepasiturį gyveną skur
džiai. Sunkaus darbo. neišgali 
dirbti, o iš lengvo, neišsimaiti
na. Pav. laimėjęs konkursą 
verčiasi dirbdamas iš šautuvo 
kuilių pypkutes, ir jas pardavi
nėdamas. Visi šio konkurso 
dalyviai nėra karlikai, t. y. 
žmonės, kurių bet kurios kimo 
dalys- nenormaliskai Išaugę, bet 
kaip iš atvaizdų matyti, yra 

l/ai mažo ūgio žmonės, turi 
normališką kūno sudėjimą.

ūgio,

Įvairenybės
Nepaprastas mokslo 

išradimas

yra 
kur 
ka- 
tu-

Čiui

Rusų fizikos—eksperi monte
ris' L. Termenas padarė nepa
prastų išradimų. Jis pagamino 
prietaisų, kurio pagalba galima 
matyti “per siemis”. Pirmieji 
bandymai davė gerus rezulta- 
fcrs. Rentgeno instituto audi
torijoje buvo užtiesti langai ir 
pastatytas ekranas. Termeno 
aparatui pradėjus veikti, ekra
nas nušvito žalia spalva ir at
vaizdavo visa tai, kaA darėsi už 
storų kapitalinių sienų.

Mokslininkai priduoda dide
lės reikšmės Termeno išradimui. 
Jo aparatas kol kas csųs dar 
silpnas, bet ir pirmas Stefen- 
sono garvežys buvęs ir netobu-

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandas nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Serpdomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Te). Lafayette 6792

visose šalyse vedybų skai- 
sumažėjo. Be to, kai ku- 
šalys labai nubiednėjo ir 
žymiai pašoko mirtingu- 
Tai reiškia, jog prie žu-

Iš Rusijos pavyzdžio galima 
spręsti apie neįmanomą karo 
blėdį. Karas, kuris pražudė 
milionus vyrą, tuo pačiu /laiku 
pastūmėjo į paleistuvystę mi
lionus moterų. Tai su'pranta- 
ma iš tokių skaičių: Rusijoj 
kiekvienam 1,000 vyrų 10—15 
metų amžiaus dabar išpuola
l, 024 mergaitės, vyrams 15— 
20 metų amžiaus išpuola 1,359 
moterys, o vyrams nuo 20 iki 
25 metų—net 2,590 moterų, — 
vadinasi, to amžiaus moterų 
yra pustrečio karto daugiau nei 
vyrų! z

Karas milžiniškų skaičių jau
nų vyrų išplėšė iš naturališkų 
gyvenimo sąlygų. Ačiū tam, be
veik 
čius 
rios 
jose 
mas.
vusiųjų karo laukuose reikia 
dar pridėti ir tuos nuostolius, 
kurie pasireiškė dėliai gimimų 
skaičiaus sumažėjimo ir mirtin
gumo padidėjimo. Visa tai pri
vedė prie to, jog kare dalyva
vusiose šalyse gyventojų prie
auglis sustojo.

Pav. Vokietijoj 1913 m. bu
vo 513,999 vedybų, o 1914 m. 
—tik 461,000, t. y. 52,000 ma
žiau. Ir tai nežiūrint j ben
drą gyventojų prieauglį. 1915
m. vedybų skaičius nuo 161,000 
nupuolė iki 278,000. Bet štai 
buvo padaryta taika, ir jau 
1919 m. Vedybų skaičius tuoj 
padidėjo tris kartus, pašoko 
iki 8>44,000, o 1920 m. net iki 
895,000. Bet kai Antantes ar
mijos ėmė šeimininkauti Ruhr 
srityj, vedybų skaičius Vokie
tijoj vėl sumažėjo: 1921 m. 
vedybų bebuvo 731,000, o 1922 
m. tik 682,000. Paskui vedy
bų skaičius vėl ėmė didėti.

Rusijoj vedybų skaičius nuo 
191 I iki 1916 m. nuolat mažė
jo, o nuo 1917 m. ėmei didėti. 
1919 m. kiekvienam tuktančiui 
gyventojų išpuolė 23.3 vedybų. 
Bei tuo pačiu laiku neįmano
mai padidėjo mirimų skaičius: 
iš kiekviena 1,000 gyventojų 
mirė 81.7.

Lietuviai Daktarai

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

* 3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 *Iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletine Šviesa ir diathermia
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 West 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. . Chicago, III.

A. L. Oavidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Te h Kenwood5107 

rz » J i nuo 9 ikt II vai. rytej ValandOS į nu0 jjj g vai. vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

k

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

8 iki 2 vai. po pietų 
———T—— ■ 111 ■ —

nuo
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chieafo. III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandas — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pulhnan 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

BR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

i

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
„ , - I nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nuo 6 ikį <, v#) vak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tol. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėhoj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis „ 
LIETUVIS DENTISTAS 

4615 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

S.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

J

D-RAI ŽILVIČIAI
Gydytoja* ir Chirurgą*

. M. ŽILVITIS 
Dcntistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179

Res. Telefoną* Hemlock 2615
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L. S. S. ŽINIOS
Of ic i alinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

skyrium. 
Socialde- 

paskui 
įsteigė

(Fabijonų ■t--*-.''*
į*Wi

Sausis 6 d., 1927 Eilinis No. 192

LJS.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. VUis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaukiing Avė.
M. Jurgclionienė, 1739 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, UI.

st.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, UI.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, 111.

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

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 615 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Sąjungiečiu Veikimas
žinios apie militarį pervartą 

Lietuvoje pusėtinai išjudino 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kuopas ir narius^ Socialistų su
rengtos tuo klausimu prakalbos 
jau įvyko Chicagoje ir Roselan- 
de (Chicagos priemiestyje). Pir- 
maih atsitikime prakalbas ren
gė Pildomasis Komitetas padeda
mas VIII rajono, antram atsiti
kime — 137 kuopa. Abu rengi- 
rn«i pavyko

Bostono drangai renge pra
kalbas bendrai su sandarieciais. 
Pasisekimas taip pat buvo labai 
didelis.

Paskutinėmis dienomis gauta 
pr nešimai iš Grand Rapids, 
Mich., Binghamton, N. Y., Det- 
roit. Mich., Brooklyn, N. Y., ir 
Baltimore, Md., kad tose kolio- 
nijose irgi ketinama rengti pra
kalbas. Brooklyniečiai jau turi 
pasiskyrę dieną, būtent, sausio 
15. Detroitiečiai norėtų rengti 
sausio 23-ią, o binghamtoniečiai 
— sausio 12-ą. Akrono kuopa 
seniaus teiravosi dėl kalbėtojo, 
bet šiuo tarpu dar jokios žinios 
apie save neduoda.

Sąjungiečiu tikslas šiame mo
mente turi būt, viena, rengtis 
pagalbon musų draugams, soci
aldemokratams, Lietuvoje; ant
ra, rūpintis, kad fašistų pusbro
liai, komunistai, nemulkintų vi
suomenės savo melagingomis pa
sakomis. Mums visiems aišku, 
kad bolševikų rėkavimai Lietu
voje labai žymiai padėjo smur
tininkams atlikti savo judošišką 
darbą. Jeigu ne bolševikų kelti 
skandalai Lietuvoje, tai šiandie 
Kauno diktatoriai neturėtų nė 
šešėlio pateisinimo savo krimi
naliam žygiui.

Reikia, kad tai aiškiai supras
tų ir Amerikos lietuvių visuo
menė.

kių sąlygų valdžia, nors ji ir su
sidėtų iš vienų socialdemokratų, 
negalės vykdinti grynai socialis
tinį programą. x

Latvijoje yra panaši padėtis.
Socialdemokratai tenai pro- 

porcionaliai skaitlingesni seime, 
negu Suomijoje. Iš 100 Latvi
jos seimo narių 33 yra socialde
mokratai. Bet Latvijos social
demokratai yra suskilę į “kai
riuosius” ir “mažumiečius”. 
Mažumą sudaro nedidelė grupė, 
nuo senai stojusi už dalyvavi- 
nitj. koalicijoje su buržuazinė
mis partijomis. Gi. “kairieji” 

Tėvijos socialdemokratai iki 
šiol buvo priešingi koalicijai. 
Del šitos priežasties tos dvi so
cialdemokratų srovės suskilo.

Dabar tečiaus dalykai taip su
sidėjo Latvijoje, kad ir “kai- 
riemsiems” socialdemokratams 
teko eiti į koaliciją. Tuo budu 
svarbiausias skirtumas tarpe tų 
dviejų socialdemokratų partijų 
išnyko. Reikia tikėtis, kad

Socialdemokratai Dviejose 
Valdžiose

kaiBeveik tuo pačiu laiku, 
Lietuvos militaristai, klerikalų 
ir fašistų i>adedami, smurtu, 
nuvertė teisėtą valdžią, kurioje 
dalyvavo socialdemokratai, 
dviejose Lietuvos kaimynų šaly
se socialdemokratai įėjo į val
džią.

Suomijoje valdžios sudarymą 
paėmė ant savęs vieni socialde
mokratai. Latvijoje socialde
mokratai pasikvietė talkon de
mokratines nepartines grupes, 
patys pasiimdami ministerio pir
mininko vietą ir penkias minis
terių vietos, o kitas penkias vie
tas kabinete pavesdami neparti- 
niems.

Nei'Suomijoje, nei Lat- 
socialdemokratai neturi 

Suomiu seime iš • > 
socialdemokratam 

Ynb tenai dar 17 
Likusieji 120 at-

Bet faktinai tose abiejose ša 
lyse yra koalicinės valdžios pa
dėtis, 
vijoje
daugumos. 
200 atstovų 
priklauso 63. 
komunistų.
stovų susideda iš buržuaziniu 
partijų. Taigi socialdemokratai 
tenai gali valdyti kraštą • tiktai 
su kai kurių buržuazinių partijų 
pagalba. Aišku, kad prie šito-

priversti organizuotis 
Pirmiausia jie įkūrė 
mokratinę Federaciją; 
kita socialistų grupė 
Fabian Society
Draugiją), kuri • susideda dau
giausia iš inteligentų. Ir, pa
galiau, susiorganizavo Nepri
klausoma Darbo Partija (iš 
darbininkų veikėjų, pritarian
čių socializmui). Visos šios 
trys organizacijos gyvuoja da 
ir šiandie, bet jos veikia dabar 
sutartinai su Darbo Partija, 
kadangi jų nariai piiklauso 
kartu ir Darbo Partijai.

Vadinasi, Darbo Partija An
glijoje dabar faktinai apima ir 
darbininkų unijas (beveik vi- 

ir socialistines organiza- 
Ji yra, trumpai sa- 

darbininkiškų ir socialis- 
organizacijų susi vieni j i-

Tik komunistai yra iš

sas) 
cijas. 
kant, 
tinių 
mas.
jos išmesti.

2. Kuomet Darbo Partija tu-, 
rėjo valdžią savo rankose, tai 
premjeras (ministeris pirmi
ninkas) buvo James Ramsay 
MacDonaJd, kuris yra vienas iš 
pirmutinių Nepriklausomos 
Darbo Partijos steigėjų. i

3. Darbo Partijos valdžią nu- neparodė jokii 
verte konservatoriai l 
lais. Tos dvi partijos 
parlamente daugumą, bet pra-J

įPacific and Atlantic Photo]
Vieta, kur buvo surastas Clara Olson kpnas. Del jos nužudymo tapo apkaltintas Erdman Okson, jos meilužis. Policija ieško 

Erdmano. Paveiksle parodyta vieta randasi netoli Mount Sterling, Wisconsin. * .

sekmingas, kokio nebuvo Rose- 
lande jau nuo kelių metų.

| Tik viena
veikimo. Bet 

su Ii bėra- reikia tikėtis, kad ir ji tuojaus 
turėjo stos į darbą.

‘ Pats LSS. VIII Rajonas irgi 
džioje liberalai, ant keršto kon- dar veik nieko neveikė šią žie- 
servatoriams, rėmė Darbo nią. 
Va-i-tijų. Paskui, leai liberalai 
persimetė į konservatorių pusę, vakarą kovo 13 d., M.
tai Darbo Partija pasiliko ma- svet. Bus vaidinimas ir muzi- 
žumoje, ir parlamentas išreiš- kalis programas. Gal bus ir 
kė MacDonaldo •kabinetui ne- daugiau vakarų ir paskaitų su- 

9
pasitikėjimą. t rengta.

4. Formaliai, Anglijos kara
lius tini teisę paleist parla- 
meųtą, bet Anglijoje senai yra ei j a bus sekmadieny 

--------------------karalius *16 d., 11 vai. ryte,
jam pataria 'name. Visos kuopos prašomos

Konferenci-

Bet jau rengiamasi prie 
veikimo. Pats Rajonas rengia 

M.eldažio

LSS. Vili Bajono konferen- 
, sausio 
Naujienųįėję į . paprotį, kad 

daro taip, kaip 
ministeris pirmininkas. Puria- išrinkti delegatus, 
mento paleidimą, naujus rinki-’ja svarbi, nes yra daug svar

jiedvi dabar galės vėl susilieti j j mus ir parlamento sušaukimą’bių reikalų. Bus taipjau ren- ■ . • • ■ « • i • t i • iii
daiktą.

Bet ar ne keistas dalykas: 
Lietuvos buožės apsiputoję der
gė Sleževičiaus kabinetą dėl to, 
kad jame buvo du socialdemo
kratai ministeriai, ir net pada
rė ginkluotą pervartą,. kad nuo 
tų “baisių” ministerių atsikra
čius. O tuo tarpu suomiai ir 
latviai pastatė socialdemokratus 
savo valdžių priešakyje!

Tas keistumas tečiaus išsi
aiškina gana lengvai: Lietuva 
stovi daug žemiaus kultūroje, 
negu Suomija arba Latvija.

Mes, socialistai visgi galime 
pasididžiuoti tuo, kad socialis
tai turi juo daugiaus pasiseki
mo tenai, kur yra apšviestesni 
žmonės. Socialistų • neapkenčia 
tiktai tamsybės apaštalai.

nutaria premjeras; o karalius 
tiktai pasirašo po pakišta jam 
popiera.

A. L. Tarybos Konferencija
Tarybos 

kuri įvyks 
16 d., ketina 
LSS. atstovai 
Chicagos) ir 

(iš Binghaaiton*

Amerikos Lietuvių 
konferencijoje, 
Brooklyne sausio 
dalyvauti, kaipo 
P. Grigaitis (iš 
d. Bučinskis
N. Y.). Gal būt taip pat da
lyvaus ir drg. K. Liutkus (iš 
Baltimore, Md.) nuo LDLD.

“Naujienų” redaktorius, va
žiuodamas į konferenciją ir 
grįždamas iš jos, gal sustos ke

li ra-bose vietose pasakyt po 
kalbą.

karna nauja Rajono valdyba. 
Konferencijos dienotvarkė bus 
ant vietos paskelbta. —Org.

Lietuviai Škotijoj

su/idedanciuos paprastai iš 
lų. Darbininko butas 
iš virtuvės ir dviejų, 

kamba-
)ro nedaug, dėlto dar- 

mėgsta lai-

syside 
kartais Įtrijų mažučių 
rėlių.
bininkų šeimynos 
kytis kiek galint gatvėse, ypač
vaikai ir vyrai. Bendrai imant, 
lietuviai gyvena švariai ir tvar
kingiau ypač už airius.
Ras paliete beveik visą Škotijos 
lietuvių koloniją, nes absoliute 
Fįetuvią dauguma—anglių kasiai, 
Del to dabar lietuvių kolonijos 
materialinė padėtis čia sunki. 
Aktyvesnis elementas vis dėlto 
ieško kitokio darbo, metasi į 
mažus biznelius. Kai kuriems 
pasiseka ir jie nebemano grįž
ti kasyklom

Lietuvių šviciimo reikalai 
Škotijoj neblogi. Lietuvių vai
kai gauna tokį pat apšvietimą, 
kaip ir vielos gyventojų darbi
ninkų vaikai. Bet pas lietuvius 
yra noras duoti savo vaikams 
ir aukštesnį mokslą, apie ką nė 
nesvajoja škotas darbininlkas. 
Dabar jau yra
GlasgowoX universitete, 
tais 
dar 
poros 
vietos
lių stoką jaučia visa kolonija.

Ištautėjimo nepastebima, 
ypač ten kur lietuviai gyvena 
tirštai. Vaikai čia kalba pui
kiausiai lietuviškai. Lietuvybę 
čia palaiko taip pat bažnyčia ir 
savitarpinės patalpos, kultūri
nės ir kb draugijos. Škotijos 
lietuviai išlaiko lietuvį kunigą, 
leidžia laikraštį “Išeivių Drau
gą”, turi susirinkimų sales. 
Taip pat turi keletą įvairių 
draugijų, labdarybės, savitar
pės pašalpos ir tautiškai kultu? 
rinio pobūdžio (chorai, mėgėjų

Darbo Partija Ir Sočia 
listai Anglijoje

LSS VIII Rajonas

at-Vienas skaitytojas prašo 
sakyti į šiuos klausimus:

1. Koks skirtumas tarp An
glijos Darbo Partijos ir Socia
listų partijos?

2. Kaip pavardė to asmens, 
ką Darbo Partija buvo išrinku
si premjeru, ką per keletą 
nėšių valdė šalį?

3.
džią

4.

me

vai-Kas tada darbininkų 
nuvertė?
Ar Anglijos karalius 
paleisti parlamentą?

Atsakymai.
1. Anglijos Darbo Partija su

sideda iš daugelio organizaci
jų, tarp kurių stambiausios 
yra darbininkų unijos. Darbi
ninkų unijose, žinoma, ne visi 
nariai yra socialistai. Iki didžio
jo karo darbininkų unijos An
glijoje buvo daugumoje net 
priešingos socializmui. Todėl 
ir Darbo Partija tuomet buvo 
ne socialistiška. Socialistišką 
programą ji priėmė tiktai kor 
kia dešimtis metų atgal.

Taigi galima pasakyt, kad 
šiandie Anglijos Darbo Partija 
yra socialistų partija. Tečiaus 
joje da ir dabar randasi neso 
cialistų.

Del tos priežasties, kad An
glijos Darbo Partija ilgą laiką 
priešinosi socializmo idėjoms, 
tai Angijos socialistai buvo

turi

Šią žiemą Bajono rybose 
esančios kuopos pasižymi dides
niu veikimu ir pirmosios jų 
veikimo pastangos buvo sėk
mingos.

LSS. 81 kp. pereitą šeštadie
nį, Naujų Metų dieną, surengė 
jaukų vakarėlį Liuosybės sve
tainėje (North Side). P-ios 
M. Dundulienės artistų mylėto
jų grupė suvaidino 4 veiksnių 
dramą “Kerštinga Meilė”, pas
kui gi buvo šokiai. Publikos 
buvo tiek, kad vos tilpo sve
tainėn. Visi vakarėliu liko pa
tenkinti, o ir kuopai liko pelno.

LSS. 4 kp. rengia paskaitas. 
Jos pirma paskaita buvo labai 
sėkminga. Skaitė Dr. J. Kara
lius. Neužilgo bus antra 
skaita. Skaitys, rodos, inž. 
Augustinavičius.

LSS. 137 kp., Roselande, ke
lios dienos atgal surengė pro
testo mitingą prieš Lietuvos 
fašistus. Mitingas buvo labai

[“L. A.”] Lietuvių skaičius 
Škotijoj siekia nuo iki
8,000 žm. ši lietuvių kolonija 
dideshė už Manchesterio rajo
no lietuvių koloniją, kur pri? 
skaitoma apie 4,(100 5,000 lie
tuvių, ir už Londono, kur pri- 
skaitcma apie 3,000 lietuvių. 
Škotijos lietuviai gyvena piet. 
Škotijoj (Lovvlands), nors at
skirų šeimynų yra šiaurinėj 
Škotijoj (Higlilands). 'Tirščiau
siai lietuviai gyvena upės Gydė 
klonyj, anglių kasyklų ir pra
monės centruos. Absoliutė 
Škotijos lietuvių dauguma dir
ba anglių kasyklose arba pra
monėj (ypač geležtes), kaipo 
darbininkai., . Labai nedaug 
amatninkų.
užsiima prekyba 
kai) ar kuriuo kitu 
bizniu.

, Labai
lik vienas kitas

(krautuvnin-
smulkiu

bendrai, 
pat ma-

------ -----__ -------- ------------------ -

pa

Škotijoj lietuviai, 
gyvena beveik tokiose 
tcrialėąH' sąlygose, kaip ir kiti 
vietos darbininkai—škotai, ai
riai ir anglai. Bet moralinės 
sąlygos čia nelengvos. Darbi, 
ninkas uždirba nuo 2 iki 3 svar. 
10 šil. arba nuo 100 iki 175 li
tų per savaitę. Labai nedaug 
tokių, kurie uždirba 4,ar dau
giau kaip 4 svarus per savaitę. 
Tuo tarpu dėl čionykščio gyve
nimo brangumo be 3 svarų per 
savaitę darbininkui su šeimy
na labai sunku išgyventi. Ne
vedęs gi turi uždirbti nors 2 
svarus per savaitę. Darbi n i n- 
kif gyvenami butai šiame pra
monės rajone bendrai menki, 
gyvena mažučiuos nameliuos, 
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad šių- 
s tieji iš Amerikos [>iru£*ra.i tapo pilnai išmokėti 
sekuntięms asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai- 
dos ir pašto siuntiniai. Tčmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

lietuviai
Ki- 

rengiasi stoti 
Taip kad už 
čia bus keletas

metais
pofa.
metų
inteligentų lietuvių, ku-

Uždarbiams grįžus, lietuviai 
čia yra pasiryžę statytis savo 
bažnyčią, o prie jos ir lietuviš
kų mokyklų.

Be vietos- laikraščio, lietuviai 
gauna Amerikos lietuviškus 
laikraščius. Iš Lietuvos labai 
maža kas tegauna.

'Tautiškas politinis susiprati
mas, palyginti, gana žymus. 
Vilniaus klausimu čia didelis 
susidomėjimas. Tai vienas klau
simas, kurs ne tik Lietuvoj, 
bet ir čia opus. Vietos chorai 
dainuoja vietos kompozitorių 
dainas dėl Vilniaus ir apie Vil
nių (politiškai-tautinio turinio), 
škotai nuo senų laikų lietuvius, 
kaipo katalikus, vadina “poles”, 
lenkais. Tačiau eina kova tuo 
pavadinimu atsikratyti.

Politiškai klasinius darbinin
kų reikalus gina, žinoma, bcn-

7475—Vincentui Mukui 
7476 - Agotai Mukienei 
7638—Elzbietai Laugąlienei 

55761—Onai šimkunienei
7696—Onai Sungailienei 

21620 Leokadijai Nacaitei
7702—Kazimierui Venckui 
7746—Motiejui Sinkui 

21633—Julijonai Bučienei 
23174—Petrui Juozapo Jociui 
21638—Jonui Janelioniui 
24324—Jonui Vasiliauskui
7739—Paulinai Ylevičienei 
7728 Leonui Monkevičiui 

21639—V i k tori j ai V azn i enei
7729—Kazimierui Valickui 
7733—Antaninai Janonienei 
7736—Antanui Didžgalviui 

7764—Jonui Urbonavičiui
7763 Onai Stulginskaitei 

12616—Jonui Jurgiui Labučiui 
21643—Bronislovui Krenčiui
7754—Pranui Rimeikai 

21645—Jonui Rutkauskui
7752 Liudvikai Lizaitienei 

12618—Antanui Juduičiui
7758— Kaziui Jankauskui 

21648—Antanui Galiauskui
7759— Klemensui Durai
7780—Mykolui Sinkui

24376—Barborai Pcdraštaitei 
24743—Petrui Poškui
7786 Marijonai Mišeikaitėi 

12625—Pranei Venckienei
7782—Alenai Buzienei
7770—Liudvikai Mazurevi- 

čienei
12623—Veronikai Lauskau^ 

kienei
7773—Melanijai Zapolskaitei 

23203 Pranciškai Vilkienei 
55787—Jurgiui Lazauskui 
55788—Barborai Geštautienei 
55790—Agnieškai Radauskienei 
55794—Marei Jankauskaitei 
55795 Marijonai Rubežaitei 
55796—Petronei Mišeikaitei

.55797—Pranciškui Mišeikiui
21651—Salomijai Murauskienei 

7792—Uršulei Mikšienei
7789— Steponui Rimkevičiui
7787—Uršulei Kazlauskienei
7805—Pranciškui Kliknai

21662 Jonui Čerapui
21658—Julijonui Gerlikui

7790— Feliksui Svirskiui
7818—Kotrinai Lekavičienei 
7809—Tadui Danta
7814—Julijorrai Sakalaus

kienei

droš britų profesinės darbinin
kų organizacijos ir daibo par
tija. škotų pažura į lietuvius 
bendrai palanki, jie įvertinami 
kaipo geri, rimti ir bendrai 
tvakingi darbininkai.

7812 Stasiui Savnoriui
21663—Marijonai Jokubaitienel 

7824—Viliui Večinui
7816—Motiejui Karkauskui

21653—Agota Ačienei
7796 Antanui Gudavičiai

21657—Aleksandrai Mažunavi- 
čaitei

21656—Pranciškai Nukaitei
7820—Aleksandrai Mandrijau- 

skaitei r *
21665—Dionizui Lukoševičiui
7810—Magdalenai Labunskie- 

nei
12626—Kazimierui Podriežiui
23206—Stasiui žiliui
23221 Motiejui Aleksandravi- Y • •

C1U1

23222—Marcijonai Vencienei
21668—Antanui Rasinskui
7849—Studentui J. Mačiui

21671—Onai Ilijauskienei
21674—Elenai Cebulskienei

7828 Stanislovai Sadauskai
tei

12633-^-Juzei Tamulevičienei
i Išmokėta per kitus Bankus:

960—Dr. I). Alsejoko
7798—J. Snarski
7836—S. Szupinska
7871 B. Gramont

21660—M. Gramont
7688—Barborai Margely tei

12605—Barborai Mačiulienei
12601—Agnieškai Duokšiėnei
7708—Domicėlei šliužiene!

23182—Utakui Jonui
7747—Magdelenai Gudavičai 

tei
7760—Onai Knaitienei
7755—Kazimierui Matui

cxxxxxxxxxxxxxzxxxtxtx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaaOX> 1 > > > > <XXXXXX'' £CQa 
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Už sausio mėnesį jau atspaudintas. .Jame randasi įvairaus .turinio gėry straipsnių ir žemaitės apysaka -“Prakilni Meilė’
900 West 52nd Street, Chicago, III.Md
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A MESSAGE A MEKICAN EVENING
The Tipica Orchestra oi 

Mexico* in concert at Orchestra 
HaK on December 28 the lašt 
presented *an interėsting and 
novel evening’s pleasure both 
fiom the musical angle and 
from the point of novelty of 
instrument, costumes and 
general appearance. Ihe 
orchestra composcd of t\venty- 
cight pieces \vas symphonic i n 
airungement t xcept for the in- 
clusion of two marimbas, a 
drum, six novel xithers, and 
five over-sized guitars. T\vo 
base viols, five vinims, two eel- 
los and one harp complcted the 
group.

Valentino Trousers
TIk vivid and picturesque 

appearance on the stage was 
due to Ųie supposedly typica! 
Mexica'n diess of the music- 
ians. The members of the 
orchestra \vore gray velvet 
coats and vests embroidered 
with dark braid. The glove- 
fitting trousers made of some 
Black material had t\vice triple 
rows of glistening buttons 
dovvn the side of each leg from 
beit to shoe. Large white 
sembreros with gay vari-color- 
ed bands and decorates brims 
topped the costume. Scarlet 
šilk bow ties of generous size 
and bright red šilk handker- 
chiefs contributed the desired 
splash of color.

The conductor's costume \vas 
more elaborate. He wore a 
bright green tie and no coat. 
His tan šilk shirt \vas strik- 
ingly different in that it had 
resplendent color gorgeously 
embroidered on the back. The 
conductor’s serapes (scarf \vorn 
for adornment) 'was a gay 
colored affair with a tsvelve 
indi fringe. He carried it on 
and off the stage with him. 
The serapes’ of the otherr 
members of the orchestra weiy 
draped over the chairs ana 
Instruments, thus brightening 
the stage in ils entirety.

Sweet Essence cf Garbe %
’Hie audience was small, the 

•najority bęing Mexicans. The 
lack of numbers was made up 
for by tlje enthusiasm, spirit 
and attention of those present. 
The music was excellent būt it 
\vas unfortunately accompanied 
bv the altogether incessant 
•ound of explosive gum che\v- 
ing, a sign indicative of the 
adaptation of these new 
Americans, —interpolated by a 
more than occasional cry of 
numerous young children. All 
this generously wreathed with 
a warmth of atmosphere due to 
the questionable fragrance of 
popular Mexican flosver (gar- 
lic).

“Mexican Saxophone” i
The musical members were 

well chosen and admirably 
executed. The Mexican Dance, 
a composition by Briseno, was 
especially’ appealing and was 
typica 1 of what we think is 
Mexican. The movement was 
quick, lively, full of the warmth 
and passion' characteristič of 
the people of warm elimates. A 
novel instrument was introduc-' 
ed in the renditlon of this se- 
lection and was used later 
on in the . evening Severai 
times. It was received with 
tremendous, applause and suo-

Dear Beader,
Gently, I pray, gen tly let thy 

criticism fall on this Studentą, 
Corner. ’Tis not such an easy 
matter to ėdi t a page that may 
justly represent the L. S. A. A.

’Tis not just so much^fun to 
maintain the standai»d attained 
h y my predecessors, the 
Standard \vhich they have l>een 
continually raising for ovor 
three years no\v.

In August. 1923, Miss Louise 
Narmonta edited the first 
Students’ Corner. Tlien it con- 
sisted of just one column. 
\Vithin one y*, ar Miss Narmonta 
had increased it to a full page. 
Her troubles and difficulties 
\vere many, būt faithfully and 
with unceasing effort she toil- 
ed.

By August, 1924,. when Mp. 
Julius Bakstis succceded Miss 
Narmonta, she had made the 
Students’ Corner a thing that 
meant much to students of 
Lithuanian descent. The 
Students’ Corner \vas a hond, a 
link, connecting the ne\v gen- 
eration with the old. It drew 
closcr together their views and 
interests.

Mr. Bakstis continued suc- 
cessfully to uphold this purpose. 
His untiring labor l^elped make 
the Students’ Corner what it 
is today. He has made it some
thing dear to us; w? a\vait ils 
issues eagerly.

Now, it is my duty to edit 
the Students’ Corner. It is my 
duty to keep it dear. Even 
more, I am exj>ected to make 
it grcater, to improve upon the 
past editions.

What a task! And the honor! 
Yes, I fully realize what it 
means to be elected Editor of 
the Students’ Corner of the 
L. S. A. A. My only xvish is 
that, I may be able to make 
good and that I may neVer fall 
below the expectations of the 
members who elected me.

So wish me success, dear 
reader, and be not too severe 
i n your criticism, just yet. 
If you have any suggestions, 
\vrite them to me and I shall 
apnreciate them fully.

For the success of this f irsi 
edition, I express my thanks 
to Miss Louise Narmonta, whose 
kind hclp and invaluable assist- 
ance and advice has, made it 
that.

Bespectfully, 
F ra neės H. Sadowskas.

SCHOOL IS LEISURE

Of course we think of “work” 
and “grind” when we say school. 
Originally, that vvord comes 
from the Greek word vvhich 
means leisure. School meant lei- 
sure and hence, ręst from a 
thing, ręst from work. Resting 
from work offered “leisure for 
learning’’, or time to hear learn- 
ed discussions and disputations. 
Thence, the places vvherfc such 
leetures were given, came to be 
called schools. Even so, in the 
ancient days, schools were re- 
garded not as places of work, 
as in our days, būt as places of 
leisure. • s

- ■ ■" ■■■— , ..... . . ■
Leo Warsh sefems to be fall- 

ing beneath the mighty spell of 
woman’s charms. Watch out 
Leo, that prophecy that you’ll 
get married within the next six 
months, might come true!

eumbed to many encores. It 
is constructed of wood in a 
semhlance of tvvo cows’ horns 
joined at their \vider ends. On 
the convex side of this huernu, 
several strings pass from end 
to end cross \vise.« A seraping 
sounu is produced when a 
specially adapted pronged piece 
is dravvn aeross the strings. In 
spite of the faet that my 
neighhor called it 4 “Mexican 
Saxophone’’, it blended well 
\vith the music. '

The Marimbas
The marimba seleetions de- 

serve mention. The Siberian 
Dance by Diaz \vas in an clusivę 
minor strain plūs the vividness 
and tire of the Spanish inter- 
pretation. One of the marim
bas had keys \vhich when 
sounded produced a violin-like 
voice thus produeing the usual- 
ly metailic sound of this type 
cf instrument. A seleetion 
entitled “Midsummer Night” 
\vas vividly suggestive of a 
moonlit starry nite, gentie 
waters, voiccs of birds and 
romance.

Solos, Etc.
(dear carrying voices con

tributed to the success of the 
soles and ųuintettes as \vcll 
as the choice of songs. Therc 
were encores and encores, and 
štili more encores.

The program includtd selee
tions from Webrt’, Diaz, 
Villanueva and others as \vell 
as a few popular “jazz” songs 
- and indicative of the versal- 
ility of this orchestra which 
ha ils from Mexico City. Some 
of the compositions were so 
heautiful and so \vell played 
that at times one felt a throaty 
constrictiOn of great joy and 
at other times the audience 
was so filled with spirit and 
vivacity that restraint of move
ment was practically well nigh 
impossible. 1

The conoert ended all too 
soon. One left the auditorium 
carrying away a splendor of 
color and sound, pursued by 
strains of tantalizing stirring 
music.

Louise Narmonta.

ANNOUNCEMENTS

Thpre will be an important 
Business mecting of the L. S. 
A.'A., this Sunday, Jan. 9, 1927, 
McKinley Park Hali, at 2:30 
P. M. The new officers will 
be installed. Other pressing 
Business mat terš mušt also be 
settled.

If you have not bought your 
L. S. A. A. pin, get it at this 
meeting.

Don’t forget the meeting will 
open at 2:30 P. M. SHARP.

Beginning with the next 
issue, we shall inaugurate a 
netvv policy whereby a column 
will be devoted to music and 
kindred subject^.

i.  * ,

Ą little birdie told us that 
the members of the Constitu- 
tion Cominittee did not reach 
home until 2:30 A. M. on the 
morning following their meet
ing. What was the attraction?

The milk man made his 
rounds before 4 most of our 
members disbanded from the 
X;mas party. Students and 
children, what hours to keep!

January 6, 1927 .

“S1NE QUO NON!”

Julius Rakštis

MR. JULIUS RAUSTIS
Our4 retiring editor, Julius 

Bakstis. is dropping the edit- 
Vial reins afler two and a 
third years of scrvice as chiel 
of staff of The Students’ Corner. 
His untiring efforts and persist- 
ance in proeuring material for 
our organ and in getting. it 
out regularly at the allotted 
periods of issue aided to a 
large extent in keeping the 
Students4 Corner aiive and 
before the public. His person- 
ality and popularity went a^ 
Icng wav tovvards arousing a 
greater interest i n our publica- 
tion.

The position of editor is not 
h v anv means an casy one. To 
fili up a pago tvvice a month 
is ((uite a task, especially if 
every type of lasle is to be 
pleased. Contributors at times 
take vacations and hence, it is 
the editor’s duty to make up 
for Ihe delinquent contributors. 
Many a time has Mr. Bakstis 
defrauded himself of pleasure 
and sleep in order to complete 
an issue, o f ten wroto the entire 
page himself, i n order to get 
the Students’ Corner out on 
time so that he would not fail 
the association. Julius Rakštis 
is sūrely deserving of a ręst 
after so many strenuous years 
and months of activity.

Of course, it is not necessary 
to statė that Julius is one of 
our most popular and well-liked 
members. Also, he is a very 
active member. That being 
the case, and as it would have 
been undesirable to keep him 
cntirely inactive, he \vas elect
ed to the presidency.

Aside from his activities in 
the association, Julius Bakstis 
is a practising pharmacist. 
After graduating from Crane 
High School, he entered the 
University of Illinois School of 
Pharmacy from which institu- 
tion he received the Ph. G. 
degree in June, 1925. When he 
passed the statė board examina- 
tion he hecame the youngest 
Lithuanian pharmacist in the 
statė at the time. He is a 
member of the American 
Ęharmaceutical Association, 
and the Illinois Phramaceuticąl 
Association. •

We understand Julius is 
planning upon opening bis own 
drug store soon. We wish him 
success in this nbw venture of 
his. Also we hope he will rė
mam as actively interested in 
us and in our association* ąs 
when he was doing such good 
\vork with the Students’ Corner.

Rep.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

GREETINGS
With charming words, as of a bard— •
I’d likę thus, fittingly,
To greet you, my audience,
Thus, grandly, to begin my work, difficult and hard;
I’d likę thus, becomingly,
To make myself worthy of your confidence,
And thus, rightly, to earn high regard.

Being no bard, however,
With words that are simple,
In an unpretending way,
I greet you and hope that ever
Ii shall be fully able
To please the L. S. A. A. ’ *> '
And to bore myj'eaders, never.

The new News and Nonsense Editor.

And No Kidding Either!
We Want Another One!
We Want Another One!
We want—bang,

zip, whee—
Another Xmas Party!

—a student.

Helen! Oh! Helen!
do you, by any chance, have 
any candy left? Frauk J. and 
Alex K. just found out that 
you dre\v a box of candy from 
the grab-bag at the partyf and 
they were wondering—yes, just 
wohdering—i f you could pos- 
sibly have concealed a few 
pieces from Stanley and saved 
a little for them, sipce it was 
Business that kept tbem from 
coming to the party lašt Wed- 
nesday.

The Truth and nothing Būt!
You know folks, Julius is 

not a gentleman. And that’s 
a fact! He does not prefer 
blondes.

A Maidenly lament .
Oh, dearie, 
wh<n zero xveather comes 
and through me 
the freezing north-wind hums, 
I feel so sad.
And I ask, when one’s pretty, 
little, Avhite nose becomes 
cold and red and so funny, 
\V.ho could be glad?

I’m not jealous, būt—
see here, John, Junior, who’s 
the peršon who taught you 
such ways? The idea, coming 
down to our party in a cab, 
\vcaring spats, and, and, oh 
why did they make so much 
fuss vvhen you came?

So Long Ago
Big Sister (to Little Sister 

who seems wistful and dreamy, 
just after doing the dinner 
dishes): “Well, well, thinking 
of him again, are you?”

Little Sister: “I shauld say 
not! And I haven’t given him a 
thought since the time I men- 
tioned him to you at dinner!”

Sh! A Secret!
Please forgive me,- A. A. D., 
For thus betraying thee. 
Yes, to keep it a secret, I

ąhould,
Būt really this news is too 

good.
So, listen world:
Our Anthony, once the great, 
Now to eupid, the heart

magnate,
Bows low, and at his com- 

mand— ‘
I’ve found this out, first-hand— 
Service and attention loyally 

offers
To a maiden, one, not ot our 

members.
sh! the little birdie.

Smart, n’est-ce pas?
Follo^ving is an extract from 

an history examination paper 
vvritten by a high school stu
dent: »

Question—Tell something
about ancient Greek dress.

Answer—The Greek costume 
consisted of a white robe which 
they carried over the left arm.

Perplexed
By day, 
they are everyvvhere,
I say, 
even in misty air— 
those gray-blue eyes,

By night, 
when ręst to give to me 
they might, 
confound it! Štili I see 
those gray-blue eyes!

And s’o
I’d likę, by the heavens above, 
to know
if that means that I love 
those gray-blue eyes!

—Willie.

And now before I say “au 
revoir” to my readers, in 'behalf 
of the L. S. A. A., I thank 
Betty Chesna and her sister, 
Vera, and their mother for 
their kind Services which made 
our Xmas Party a success. 
I also thank Julia Dubiske who 
was so good as to bake the 
most delicious cakes for us. 
To those who could not be at 
our party I extend my sym- 
pathy and feel sadly for them. 
They sure did miss something 
grand!

—Nuisance.

Oh, wait! I forgot: you are 
all invited to send in personals, 
news, and nonsense for this 
column. Please send all material 
to the Editor of the Students’ 
'Corner, for she has agreed to 
turu everything to me. You see, 
I am a little dazed by this 
publicity and hence, I shall 
stand in tl>c background for a 
little while. Būt you write me 
anything you want, only, if 
you don’t want the Editor to 
read my letters, salute me as

Nuisance

ANNOUNCEMENTS
,---------- -

Also for every issue there 
will be an article dealing with 
Science, either telling of the 
late discoveries, or discussing 
some partięular phase of it.

Nuisance promises to fili up 
a column in each edition of the 
Students’ Corner, too, and 
claims that sometimes the News 
and Nonsense might really be 
good, “if such an accident will 
happen” as Nuisance said.

Garsinkites Naujienose

Number 1

The contributions of all _
members and outsiders, alike — 
will be vvelcomed. If you h avė 
found out something interest- 
ing, let the ręst know about it. 
Or, maybe you are a specialist 
in some line? Bring your “pet 
hobby” to the attention of 
othcrs. Send i n an article.

. Vladas Jurgelonis and John 
Kurtinaitis were 'in Chicago 
over the Xmas vacation. They 
had fled from Urbana. Vladas 
was kept pretty busy here, go- 
ing to parties, and John — būt 
say, did 'you see that cute 
mustache of his?

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

•

Visuomet iiose Krautuvėse esti pla* 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
Tfc ^o^esj^įdtttre

Stu«M. Roaoe

foatrųl (este

1922-32 So. Halstcd Street 
Priei 19th Place

- 4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nesuranda Tymus 
užmušėjų

Dvi moterys prigėrė
Su automobiliu nusirito į Bub- 

bly upeli, prie 41 ir Ashland 
gatvių.

Dvi seserys, Mrs. EUa Haas, 
30 m., 5419 S. Maplesvood avė. 
ir Mrs. Emilia Schick, 28 m., 
3612 S. Western avė., prigėrė 
Itasmfrrdusiame Bubbjy upely 
piie 41 ir Ashland gatvių, į 
kuri jos nusirito automobiliu. 
Abi jos yra motinos, pirmoji 
paliko 11 mėn. kūdikį, o ant
roji 5 metų sūnų, teciaus vai
kų su jomis nebuvo.

Mrs. Schick pasiėmė savo se
serį ir išvažiavo savo nedideliu 
uždarytu automobiliu į sank
rovas pirkinių reikalais. Beva
žiuojant gatvekarių bėgiais, 
prie 41 ir Ashland gt. automo
bilius paslydo, peršoko per ša- 
lygatvį ir nusirito gana stai
gioj) pakalnėn, kelis sykius ap
siversdamas ir nutraukęs vie
las palei krantų, įsirito upeliu. 
Nors toje vietoje ir nėra gilu, 
tik 7 pėdos gilumo, liet auto
mobilius atsigulė ant šono ir 
moterims nebuvo kaip iš jo pa
bėgti.

Nelaimę matę keli žmonės, 
kurie tuojaus pašaukė policijų 
ir ugniagesius, kurie išėmė 
abiejų moterų lavonus. Schick 
jau buvo nebegyva, bet Haas 
pasiseko pulmotoru atgaivinti, 
I ciaus ir ji pasimirė bevežant 
į ligoninę.

Policija vis dar nesuranda 
lietuvaitės Valerijos Tymus už
mušėjų. Jų rasta sekmadienio 
ryte nušautų ir pamestų ant 
kelio netoli llarvey. Vakar pa
sidavė policijai “Jamcr”, kuris 
buk pirmiau .piršosi Valerijai ir 
grūmojęs jų nušauti, jei ji ne
pames savo vyro. Jo policija 
pradėjo ’ ieškoti tuoj po suradi
mo Valerijos lavono. Juo yra 
italas James Camei, 30 m., 3018

ir Jdseph “Scully” Scalese, taip
jau italas, 309 \V. 28 St., kuris 
taipjau piršosi Valerijai ir kal
bino ja panūsti savo vyrą. Pir
miau areštuoti, jų tarpe ir Ro- 
cco 1 .neardo, irgi italas, pas 
kurį rasta užmuštosios rankinį 
laikrodėlį, tebesėdi kalėjime ir 
visi jie yra tardomi dėl įvyku
sios žmogžudystės. Ypač yra 
aštriai tardomas Locardo apie 
tai, kaip pas jį atsirado užmuš
tosios laikrodėlis. Enokinienė, 
ui kuria užmuštoji praleido 
vakarą Lacardo ir Edvvards 
kompanijoje, sako, kad ji pa
siskolinusi laikrodėli nuo Vale- 

-ir paskui paskolinusi jį 
neardo. Policija nelabai 
tam tikėti.nori

Trūksta vietų 
mokyklose

Mokyklų taryba apskaito, 
kad šiemet viešose mokyklose 
urūksta virš 60,000 vielų. Pra
dinėse mokyklose trūksta apie 
10,00(1 vietų. Apie pusė to skai
čiaus vaikų yra sutalpinti į 
kilnojamas “portable” mo 
as, o kita pusė vaikų lanko 

/cyklų tik pusę dienos.

[Pacific and Atlantic Photo]
llija Tolstojaus žmona, kuri 

išvirto krutamu jų paveikslų ak
tore. Tolstojui dabar gyvena 
Kalifornijoj.

Lietuvių Rateliuose
Komunistai žvejoje 

draugijose
Musų tavoiščiai, neva griau- 

dendamiesi dėl fašistų įvykin
to perversmo Lietuvoje, siun
tinėja laiškus į visas draugijas, 
kviesdami prisidėti prie bendro 
protesto. Bijodami atvirai pa
reikšti savo suteptą komunistų 
vardą jie šį kartą apsikrikštijo 
“Chicagos ir Apielinkės Drau
gijų Sąryšiu”. Po laišku, kaipo 
“pirmininkas” pasirašo J. Gel
gaudas, o “sekretorius” — V. 
V. Vasys.

Bendra visų sužvejotų dele
gatų konferencija įvyksianti 

į 1 sausio 30 d., 1927 m.

’ . . . . ! Vkurie visai darbo nesupranta 
dirbti, tie visi palikti prie 
darbų. Pradėjo vieni ir kiti at
leisti darbininkai klausinėti 
darbininkų, kaip jie galėjo pa
silikti prie darbų. Pasirodė, 
kad vienas ir kitas yra davę 
po penkinę ir dešimkę, kad už- 
silikus prie darbo. Prie to 
dar prisidėjo vienas senas dar
bininkas, kuris dirbo per dau
gelį metų, gerai- savo darbą 
suprato dirbti ir buvo gavęs 
kelius darbininkus mokinti; iš
mokinus gi darbininkus, moky
toją paleido iš darbo už neda
vimą pinigų bosui, o mokinius 
paliko. Ateistas darbininkas 
apskundė boselius superinten
dentui. Superintendentas juos 
pabarė, bet atleistas darbinin
kas negalėjo atgal gauti savo 
darbą. Tada jisai apskundė 
bosus į Chicagos didįjį ofisą. 
Bosai gavo pranešimą, kad jie 
apskųsti į didįjį ofisą, kuogrei- 
čiausiai atgal priėmė darbinin
ką. Gavęs darbo išdirbo kele
tą savaičių. Atleido daug dar
bininkų, kartu prisėjo ir jį pa
leisti iš darbo. Pasakė jam, 
kad jis daugina jų nebaderiuo- 
tų—kaip pradės atgal imti dar
bininkus, tai jis pirmas gau
siąs savo darbą.

Darbininkai turėtų turėti 
vienybę tarp savęs. Susitarę 
kaip vienas apskustų bosus už 
kyšių ėmimą iš darbininkų už 
darbus, tuo galėtų apsivalyti 
nuo tokių bosų.

. — Darbininkas.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujiena a

mo

Kraujo, odos, chroniškaH Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj *

MYKOLAS JANGEVIČE

Persiskyrė su šiuo pasauliu į
Sausio 3 dieną, 1927 m., 2:20 
valandą po pietų. Turėjo 51 me
tus amžiaus. Kilo iš Kauno rė
dytos, Tauragės apskričio, Li
žių kaimo. Amerikoj išgyveno 
23 metus. Paliko dideliame nu
budime sūnų Petrą ir dvi sese- 
res Lietuvoj, Elzbietą Paulau
skienę ir Barborą Urbonienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1844 
Canalport Avė.

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioj, 
Sausio 7 dieną iš namų j Dievo 
Apveizdos Bažnyčių, 9 vai. ry
te, kurioje jvyks gėdulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. , •

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Sūnūs ir Giminės

■.... .. .......... |

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir ipoterų

Dr. J. W. Beaukite
VIRAU! ASHLAND 8TATE

BANKO

1800 So, Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1U. Nedė
toj nuo 2:30 iki 4:80 po piatų 

REZIDENCIJA:
2226 Mambai! BĮ v d 

TELEFONAS OKA W FORD lUfi 
TELEFONAS GANAI, 8464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mė
žk usiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Atėjo Kultūra No. 11.
Kaina 40c. Galima gauti 

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St., Chicago

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
<aip Nauiionoa.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. •

J, F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tol. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Rado Cicero butlegerio 
lavoną

Lavonas Theodore Anton, 
Anton hotelio, Cicero, savinin
ko ir artimo draugo Cicero but- 
legerių karaliaus Al. ('apone, 
liko rastas užkastas kalkėse 
pakrašty ('alumi t upės, ties 
1 17 gt., Burnham. Anton pra
puolė lapkr. 28 d. Jo kruvinas 
švarkas, revolveris ir roberi- 
niai batai buvo rasti netoli 
Dcsplaines upės gruodžio 3 d. 
Bet lavono iki šiol nebuvo su
rasta, nors ir dėta nemažų pa
stangų. Prapuolus Anton tuo
jaus spėta, kad jį nužudė kitos 
šaikos butlegeriai. Be to jis su 
savim turėjo apie $2,000 pini
gais ir už $1,500 brangmenų.

Du vaikai ir šuo užvakar žai
dė palei Calumct upę. Šuo pra
dėjo keistai elgtis, o ir vaikai 
užuodė negesytas kalkes ir ėmė 
kasti. Atkasę koja jie nusigan
do ir paliego. Ant rytojaus ta
po pranešta policijai, kuri la
vonų atkasė. Nužudytasis buvo 
palaidotus negilioj duobėj, pri
pildytoj negesintų kalkių, kad 
jos sunaikintų lavonų. Lavonas 
be to buvo susuptas j kelis 
Manketus. Pirštas, ant kurio 
jis nešiodavo $1,500 deimanti
ni žiedą, nukirstas. Daktarai » *'
spėja, kad lavonas palaidotas 
mėnuo ątgal. ,

Piešimo pamokos 
mokyklose

Dr.Mokyklų taryba Įgaliojo 
\Villiam H. \Vatson, preziden
tą School of Fine Arts, 10726 
S. Irving avė., suorganizuoti 
viešosiose mokyklose dailės kle
vas, kuriose butų mokinama 
oiešti aliejiniais ir vandens da
žais. Painokos prasidės 
drąsius 35 mokiniams 
viena vakarą į savaitę, 
kos bus nemokamos.

tik su- 
ir bus 
Pamo-

ttsiimkit Laiškus Iš Pašto

Būdami patys diktatūros ša
lininkai ir uolus jos rėmėjai, 
komunistai negali be apgaudi
nėjimo ir veidmainiavimo eiti! 
prieš Lietuvos diktatorius. 
Mes atsimenam gerai, kaip Ch. 
lietuviai komunistėliai tūlą lai
ką atgal purvais drapstė demo
kratinę Lietuvos vadžią ir kvie
tė tas pačias draugijos protes
tuoti prieš Grinių ir kitus. Da

lbai- jie be gėdos ir raudonavi- 
mo “smerkia” ,,jp^ nuvertimą.

Visos įimtos musų organiza
cijos turėtų atmesti komunis
tiškus laiškus ir nesiųsti jokių 
delegatų. Komunistų dalyvavi
mas bile kokiam proteste, dis
kredituoja visą darbą ir pagelb
sti visokiem diktatoriams prail
ginti laisvės ir demokratijos 
slopinimą. — Gavęs laišką.

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “z\dvertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME- 
Bį, kaip kad šiame surašė pa
žymėta. Laiškus paštas 
lik, keturiolika 
skelbimo.

3 Atkocinniu 
Cebulskini
Dambiauskas V 
Dapkienė Antanina 
Gedmietas F M 
Katavyein Juonas 
Kivelis John x 
Nugaratie Ona 
Pajarekas Jonas 
Paulus • Frank 
Punis Martin 
Rudys Anton 
Ulis Paul 
Wrbuties Jonas

dienu nuov

laiko
pa

Siųskit Naujienai 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

10
13

19

17
19

59
71

Jonui

Pullman
Pullman Calumet dirbtuvėje 

taisydavo pasažierinius vago
nus. Prie taisymo vagonų dirb
davo keli šimtai darbininku 
Darbas buvo daugiausiai nuo 
valandų, buvo ir nuo 'šmotų. 
Dirbo po aštuonias . valandas 
paroje. Sumažėjus darbui pra
dėjo atleidinėti darbininkus. 
Bosai sakė darbininkams, kad 
pirmiausia atleisim tuos darbi
ninkus, kurie nieko neturi už
laikyti ir netikę prie darbo. 
Bet kuomet darbininkai pradė
jo tyrinėti boselių pasakoji
mus, tai pasirodė, kad taip vi
sai nėra, kėfip pasakojama 
darbininkams. Darbininkai be
tyrinėdami boselių elgesį su 
darbininkais susekė, kad yra 
daug ženočių darbininkų atlei
stų, pavieniai singeliai ir dar

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn. Avė.

x Chicago, 11L

1) “Oremus” garsios gyduolės
nuo šviežių ir chroniškų vene- 
ričeškų ligų, kuriuos greitai 
ir pasekmingai išgydo že- 
miaus minėtas ligas, kaip ve: 
Pulėtekį ir užsilaikymą šla
pumo. Geriamos į vidų, bon- 
ka su prisiuntimu $3.15. Lei
džiamos į vidų, bonka su pri
siuntimu $2.15. »

2) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo akių ligų, kuri greitai iš
gydo užsišaldymą ir uždegi
mą akių. Bonkutė su prisiun
timu 60c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
1 

3313 So. Halsted Street 
.. <• Chicago, III.

Kazimieras Bartkus
Persiskyrė su šiuo pasauliu nelaiminga mirčia automobilio už

muštas, Sausio 2 dieną, 4:00 valandą ryto, 1927 m., sulaukęs apie 
38 metų amžiaus; gimęs Pušaloto miestelio, Biržų Apskričio, palik
damas dideliahie nubudime savo mylimuosius ir mylinčius moterį 
Bronislavą, po tėvais Vežaitę ir 2 sūnus, Edvardą 5 metų, Ixjonardij 
4, seserį Anastaziją ir 2 pusbroliu, Bronislovą ir Benediktą Andre- 
siunus ir ciocę Andrešiunienę Amerikoj, o Lietuvoj tėvus ir seserį 
Oną. Kūnas pašarvotas, randasi 3231 W. 38th St.

Laidotuvės jvyks Penktadieny], Sausio 7 dieną, 8:00 valandą ry
to, iš namų j Nekalto Prasidėjimo P. Š. parapijos bažnyčią, kurioje z 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Bartkaus giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Maži Šuneliui

Laidotuvėse patarnauja graborius Masalskis, Telefonas Boule- 
vard 4139.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai naktį.

1646 W. 46th St Chicago, I1I./I

Phorte Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Lovcikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams
- Vainikams

3316 So. Halsted Stn Chicago

Ipolitas Radvilas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 4 dieną, H valandą ryto, 

1927 m., sulaukęs 34 metų amžiaus; gimęs Okrenų kaime, Židikų 
valsčiaus, Mažeikių apskričio, paliko dideliame nubudime moterį 
Pauliną, sūnų Alandiną 9 metų, dukterj Dianą 5 metų, sūnų Euge
nijų 3 metų, brolį Antaną Amerikoj, o Lietuvoj motiną, vieną bro
lį ir .3 seseris. Kūnas pašarvotas, randasi 710 W. 31st St.

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioj, Sausio 7 dieną, 2 valandą po pie
tų iŠ namų bus nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Ipolito Radvilas giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, '
Moteris, Vaikai ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Telefonas Boule
vard 5203.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
r£AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales tas sun
kus uždą  vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo • aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Loms, U. S. A.

= 1"’,"'......... 1 .............

------------------ , ...........t......... .

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turi*: sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
fiuslės, užkrečiamas 
igas, šlapumo arba 

privatiškas ligas, pasi- 
terkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

čijy nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroniškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe St., Crilly Building 
linkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENĘI METAI 

TAME PAČIAME NAME.

Vyrų pi iėmimo kambarys 5o6. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

IDUA.T
Y OOGVVY TO

Cooo VOOKlMG ?

BILLX fSTUN CL E
• 1 V

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime. Šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St

Chicago, IU.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.
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LIETUVIŲ RATELIUOSE
Cicero

Frainesimai
NAUJIENOS, Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ RAKANDAI
Ketvirtadienis, Sausis 6, ’27

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

NUOMON 2 moderniSki kambariai 
dėl dviejų vaikinų. 6515 So. Talman 
Avė., Hemlock 7081. 1

TURIU parduoti forničių, dvi 
lovas, naujas karpetas, siuvama 
mašina kriaučių! ir kirpimui įran
kių.

Visi atliko savo užduotis la
bai gėlai. Buvo labai malonu 
klausytis publikai vaikučių dai
navimo. O užvis maloniau vai
kučių tėveliams, nes visi didi 
ir maži stengėsi, kad jų daine-

"Nauji metai—senos bėdos". '16« gražiai skambėtų, Mažos 
Taip yra ir pas mus. mergaitės ir berniukai su tokiu

Jau buvo Naujienose rašyta,'entuziazmu dainuoja, rodos, 
jų balselių skambėjimo nie- 

. kuomet neužmiršime. Mums 

. yra labai malonu matyt tiek 
daug vaikučių, taip gražiai dai
nuojant mums lietuviškas dai-’ 
nas. Jaunosios Birutės valdy
ba labai daug pasidarbavo ren- ių Ir kiekvienas 
gdamu šį vakarėlį. Taipgi ir rwn ,lkr’ ,l“rb* Prslęl.dand. c.n- 
organizatorius, J. Uktveris, ir
gi prisidėjo prie šio vakaro. 
Jam buvo įteikta piniginė do
vana nuo Jaunosios Birutės le
vų, kurią surinko pirm. Bara
nauskienė ir Baronienė. J. l’k- 
tveris dėkojo ir žadėjo ateity 
dirbti kiek galėdamas.

i Po dainų org. J. Uktveris 
liepė vaikučiams žiūrėti kaip 
Kalėdų dėdukas įlys per kami
ną ir atneš vaikučiams dovanų. 
Kalėdų dėdukas atėjo ir atnešė 
didelį maišą ir visus tenai bu
vusius apdovanojo saldainiais, 
uobuoliais, riešutais. Vaikučiai 
džiaugėsi apdovanoti dėduko, 
rodė tėveliams ką gavo ir vie
nas su kitu dalinosi.

Toliau sekė programas Jau
nosios Birutės orkestro, po va
dovyste geib. P. Sarpaliaus. 
Sugrajino penkis gabalėlius. 
Labai malonu buvo matyli mu
sų jaunimą grajinant 
šokių instrumentų.

Bet nežinia kodėl 
Luvo neperdaugiausia, 
tik vaikučių tėveliai ir moti
nėlės. Ihiblika turėtų tokį pra
kilnų darbą remti, atsilankyti Į 
įsirengtus vakarus ir stengtis 
sulaikyti musų jaunimą nuo iš- 
tautėjimo. Y.Ta garbė turėti to
kių narių tarpe Jaunosios Bi
rutės, kaip Dr. Yuška, P. Sar
palius, B. Janulis, ir kiti, kurie 
taip puikiai mokina vaikučius 
muzikos arba dainavimo. Visgi 
matyt Jaunosios Birutės tėvai 
nesigaili nė vargo, pasišvenčia 
dėl savo vaikučių ir prigelbsti 
vaikam išaugti mylinčiais Lie-

kad serga S. A. Stankeviče, 
bet kad jam padaryta sėkmin
ga operacija, tai greit pasveik
siąs. Tečiaus jis gavo žaizdos 
uždegimą, turėjo išnaujo žaiz
dą atidaryti, naujus skausmus 
kinieti ir ilgiau pagulėti ligo
ninėj.

Pereitą sekmadienį susitarę 
su V. Ž. Kliubo prez. L. Maku- 
tėnu nuvykome i šv. Antano 
ligoninę aplankyti sergantį 
Stankevičių. Jis via 322 kam- 
bary. Radome ligonį gana gė
lai atrodantį ir jau gana gerai

* I esijaučianti, 
dienų galės

Toje pat 
301. radome 
gantį, būtent 
urnai pateko 
stalo prieš pat Naujus Metus. 
Operacija Luvo sėkminga ir li
gonis mano už savaitės laiko 
važiuoti namo prie savo biznio 

geležinių daiktų sankrovos. 
Abu ligoniai priklauso prie 

kelių Cicero ir Chicagos liet, 
draugijų ir jų draugai turėtų 
juos atlankyti.—K. P. Deveikis.

taip kad už kelių 
važiuoti namo.

ligoninėje, kamb. 
kitą cicerktį scr-

ant operacijos

Pereitą sekmadieni įvyko 
Vakarinės žvaigždės Pašelp. 
Kliubo metinis susirinkimas, 
įstojo vienas naujas narys. Iš 

’ raportų pasirodė, kad kliubas 
finansiniai stovi gerai; turtas 
siekta virš $3,000. Narių turi 
126, vyrų

Metinis
vasario <>
Programą
rutės dramos skyrius, 
turėsime progą pamatyti vai
dinimą tikrų artistų. Nariai 
jau platina tikietuk; įsigykite 
visi, kad jų nepritruktų.

Dar nutarta dalyvauti kitu 
parengimuose: 
maskarade 
bės b-vės 
d. ir Liet.

ir moterų.
kliubo vakaras bus 

d., Liuosyhės svet. 
pildys Clricagos Bi-

Taigi

KIEK KAINUOJA 1MCGUI 
LEISTI tlOO.OVt

AtaakjmM: $100 00 aut syk 
16.00 j metus per ritą 

likosi gyvenimą.

P RA

RENDON 4 kambarių flata’s.
Elektra, gazas, maudynė.

4441 S. Campbell avė.

K. WILIUS 
189 S. VVestern avė. 
BLUE ISLAND, ILL. 
Tel. Blue Island 2226

ant vi-

publikoiį 
beveik

R. R. Kliubo 
sausio 8 d., Liuosy- 
koncerte sausio 23 
Seserų Taut. dr-jos tuvių kalbą ir gerais Amerikos 

maskarade sausio 23 d. Jeigu piliečiais. —Amerikos Lietuvė.
kliubo nariai skaitlingai atsi
lankys, tai galės ir gerą prizą 

Pildykime nutarimus,

dole* 
, . - cen‘ 
centas atlieka 

fam tikra darbą, Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiamo 
šį*ulą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

įsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulka?

Naujieną. Spulka. uždirba po 
ffl.OO gryho pelno ant kiekvieno 
¥100.00 — pamislyk klek jūsų 
Aimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus. 6 nuo jo Su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA. 
17>9 So. Halsted St.

K irk vienas musų praleista* 
riN sudaro nematomą juostą

REIKIA DARBININKy
VYRV ir MOTERŲ

AMBITINGI VYRAI IR 
MOTERYS

PARDAVIMUI
GROJIKLIS pianas vertas $700, už 

$110, sykiu 90 roleiių ir benčius, $50 
cash ir po $10 atsakantiems žmo
nėms. 6512 So. Halsted St,, Ist fl.

Mes turime vietos musų ofi
so skyriuje dėl keleto rimtai 
protaujančių, inteligentiškų vy
rų ir moterų, pageidaujama lie
tuviškai kalbančių, su patyri
mu arba be patyrimo, pilnam 
arba dalinam laikui. Jei jus 
seksite instrukcijas ir veiksite, 
mes galime tikrai jums paro
dyti geriausią real estatev par
davimo propoziciją Chicagoje. 
Ekspertai maiiągcriai išmokins 
jumis biznio* ir galutinai už
baigs jūsų surengtą pardavimą. 
Geras komisines, elektra bopai, 
privatiški automobiliai jums ir 
jūsų prospektams. Suteikiama 
didžia tįsis koperavimas.

Populiaria • reikalavimas mu
sų South Side savasčių, netoli 
ir' prie geros transportacijos, 
pigiomis kainomis, apriibežiotoj 
vietoj, pilnai įrengta subdivi- 
zija su cementuotomis gatvė
mis, gražus parkai, gražios švi<9 
sos prie gatvių, naujas golfo 

metų nuveiktų darbų. Visi nariai • laukas, miškų auginimas, Ca- 
biikit susirinkime. Už neatsilanky- himet upė ir keliai arti ir prie 

■ pat elektrinės Illinois Central 
tėvų stoties, mažiau negu 30 minu- 

bus šiandie vakare1 čių nuo vidnrmiesčio.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su ar be namo.

2057 W. 22nd Place

PARDAVIMUI Rooming House 
arbį pusininką priimsiu. Paty
rimas nėra reikalingas.

3251 So. Michigan Avė. 
Chicago, III.

jutų

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
tiškus Kliubas laikys metinį 
rinkim;.) penktadieny, sausių 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted st. Kliubo 
susirinkimų laikas tapo perkeltas 
iš sekmadienio į pirmą penktadie
nį. Dabar mitingai' visuomet atsi
bus pirmą penktadienį. Malonėkit 
laiku priimti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti.

S. Kunevicze, nut. rast.

Tau- 
susi- 

7 d.,

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
semė, jūsų pasiūlymui dėlei 
svarbios priežasties. Turi| aplei
sti miestą. Gera vieta ir biznis 
pigi. Rendą gausit bargenu.

2742 W. 38th Street

PARDAVIMUI šuniukai, policijos 
šunų veislės, tiktai privatiškoms 
šeimynoms, jie yra 7 savaičių se
numo. Atsišaukit greit ir pasirin
kit geriausius. Boulevard 2489.

PARDAVIMUI Restoranas ir Room- 
ing house, 1114 W. Madison St.

Roseland. — A. Ž. L. P. ir P. 
Kliubo metinis susirinkimas įvyks 
7 d. sausio, 7;30 vai. vak., K. Stru-’ 
milo svet. Bus Raportai iš pereitų 
metu nuveiktų darbų. Visi

mą bausmė 50c. —J. Kirkus, rašt.

Jaunosios Birutės metinis 
susirinkimas
(sausio 6d.), Mark White So. parko 
svetainėj (IJberty Room), tuoj po 
pamokų. Visi tėvai kviečiami. atsi
lankyti, nes yra dąug svarbių rei
kalų. —Valdyba.

North Side. L. T. S. 23 kuo
pos metinis susirinkimas įvyks į 
penktadienio vakare, sausio ? '*, 
apie 8 vai., p. Rugio kambariuose,! 
1614 N. Winchester avė.

Komitetas.

Westville, III. —- SLA 223 kuo
pa perkelia mitingus į antra ne- 
dėldieni mėnesio. —P. Stulginsky.

lllinois Lietuvių Pašalpos' Kliu- 
bo metinis susirinkimas įvyks penk
tadieny, sausio 7 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, 3L33 So. Hals
ted st. Visi kliubiečiai esate kvie
čiami pribūti į susirinkimą, 

Laiškai Atėję Naujienų tarti. —A. J. Lazauskas, sekr.

Ofisan

Pamatymas yra įsitikinimu, 
atvažiuokit ir pamatyk it patys, 
džiaugsitės, kad” taip padarėt. 
Jums nereikia būti patyrusiu 
salesmenu, tik \ šiaip sau žmo- 

V'iu'gumi, kuris gali pasakyti tie
sių tiesiausiai — musų savas
tys pačios parsiduoda — mu
sų pasiūlymas patiks, kad ir 

‘ 1 skeptiškiausiam žmogui. Atsi- 
J šaukit tik nuo 12 iki 2 ir nuo 

G iki 8 vakare. 
* (* Ofiso .Skyrius)

BRANIGAR BROTHERS 
3400 W. 26 St.

CO.
nes 
ap-

Ro-

Prašom ateiti j Naujienų 
ofisą atsiimti šiituos laiškus, nes

laimėti.
eikime pas kitus, tai ir kiti pas 
mus ateis.

Dar vienas žymėtinas daly
kas. Buvo Dr-tės Lietuvių 
Tvirtybė atsišaukimas dėl vie
nijimosi. Kliubas prielankiai j busim priversti siųsti krason. 
atsinešė j tą atsišaukimą. Tą 
jau senai reikėjo padaryti. Tad 
lauksime laimingų jungtuvių.

—K. P. Deveikis.

Cicero. — Lietuvių Raudonos 
žės Pašei pos Kliubas laikys nicti- 

p 7:30 
. W. Lukšto svetainėj, 
avė., Ciiero, III. Nariai 
visi laiku pribūti, nes 
svarbių dalykų aptarti.

Ben. Tumavice, rašt.

nį susirinkimą sausio 7 d., kaip 7:30 
vai. vakare. 
1500 S. 49 i 
malonėkite 
turim daug

VYĘŲ

Bridgeportas
Kalėdų Eglaitė

Jaunosios Birutės draugijėlė 
buvo surengusi Kalėdų Eglai
tę gruodžio 27 d., Fellovvship 
House svet. Vaikučiams Įėjus 
į svetainę ir sustojus prie gra
žiai papuoštos eglaitės, choras, 
po vadovyste gerb. P. Sarpa
liaus, sudainavo keletą daine
lių: Mes važiavom į miestą, 
Svajonė. Leiskit į tėvynę, Kur 
banguoja Nemunėlis. Choras 
labai gerai išlavintas. Matyt P. 
Sarpalius dirba su vaikučiais 
kiek sraledamas. kad išmokinus 
kuodau^ęiausia dainelių.

Toliau seka programas —so
lo, deklamacijos, monologai ir 
tt.

Piano solo — Aldona Gulbi- 
binaitė; Mergaičių kvartetas; 
deklamacija — Milda Baronai- 

piano solo, ... Daumantas
Keistu-

Aldona Yuškaitė;

tė;
Yuška; monologas
tis Janulis; deklamacija —Mil
da Baronaitė; dialogas — bro
liai Medžiūnai; piano solo — 
— Birutė Sarpalius; deklama
cija.—Aldona Zabavičaitė; pia
no solo
solo (Christmas song) —* Alvi- 
ra Yuškaitė; deklamacija — 
maža mergaitė.

Choras sudainavo: Vidury 
girios, Bitutė pilkoji, Dainuok 
sesutė, Oi čia čia, Lietuvos 
brangi šalelė, žalioji girelė.

Adomaitis A. 
Anibrasevičius K. 
Bleson Joe. 
Butėnas Charles 2 
čikanavičius J. 
Chavey Joe 
Gutauskis John 
Gestautienė E. 
Greitjurgis W. 
Hoekstra Thomas 
Jonaitis Musys 
Jokūbaitis R. 
Jakštas Ignacas 
Kazlauskas S. 
Kaitis P. M. 
Kazlauskas Chas. 
Kastanauskis E. 
Kalkauskas J. 
Lelingis Joe. 
Lonckas Thomas 
Masionis Antanas 
Marozas Povilas 
Mesic I.uka 
Miller Joseph 

A. N. 
Oden Alex. 
Orvidu Alex. I Packauskas V. 2 
Peklis Peter 6 
Puceta Joe. 
Rudy A. 
Pušinskas V. 
Pocela G. 2 
Raugas M. 
Raškauskienė M. 
Schvvager K. 
Shaucunas Isidor 4 
Slucz Thomas 2

kuopos susirinkimas 
Meldažio svet.,

SLA 109 
įvyks sausio 7 d., 
2242 W. 23rd PI., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba.

Burnaide. — SLA 63 kuopa lai
kys metinį susirinkimą 7 d. sausio, 
7 vai. vakare, J. Podgomiko svet., 
1200 E. 93 St. Nariai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

P. Pivorunas, sekr.

Birutės Choro dainų pamokos at
sibus Sausio-Jan. 6 <1. 1927, 8 vai. 
vak. Mark White Parko svet. Po 
visų švenčių su Naujais Metais, su 
nauja energija visi dainininkai bu
kit pamokose.—Birutė.

1 Moterą Pasaulio Parodos Komite
tas “Woniens’ World Fair” susirin
kimas atsibus sausio 10— Mark 
White Sųuarc svetainėj 8 vai. va
kare. Malonėkit visos moters, ku
rios interesuojatės šia paroda, pri
imt susirinkiman minėtoj vietoj.

. —Valdyba.
ne

I ASMENŲ JIESKOJIMAI
| ATVYKAU iŠ NVostij Chicagon 
sifęyventL Norėčiau susitikti su savo 
draugais ir pažįstamais Antanas Vir- 
bickis, Viktor Gricius ir kiti. Tie ku
rie norStų su manim pasimatyti, pra
šyčiau susižinojimo delei rašyti man 
stkamu adresu: JOĘ WAITKUS, 
Naujienos, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

i 4 . , - J t z

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
I IEŠKAU pusininko prie labai 
pelningo biznio Blue Island mieste
lyje. 189 S. VVestern avė., Blue 
Island, III.

Umont John 2 
Yosulinas A.
Vįdale M.
Wenskus Joe.
Žily William 2

Į SIŪLYMAI KAMBARIŲ
1 KAMBARYS ant rendos dėl 
vieno ar dviem vaikinam, arba 
vedusiai porai, su valgiu ar be 
valgio. Kambarys Šildomas. Vi
si parankumai.

7140 So. Maplewood Avė.

di-

1927 * 
Gali Reikšti■ <•./■ I . J , • ,v ’ •" •

Daug Pinigų dėl jūsų 
Jei jus norite dirbti

Ar jus prisirengę griebti
dėlę PROGĄ? Pereiti metai bu
vo geriausi mėtai dėl šios orga
nizacijos. 1927 bus dar geresni. 
Prisidėkit prie musų, ir jei jus 
seksite musų instrukcijas ir 
veiksite kaip jums bus sakoma, 
jus galit uždirbti DAUG PINI
GŲ. Jus galit pradėti dirbti da
lį laiko, dirbant tik 1 arba 2 va
landas | dieną, kol jus įsitikin
sit, kad čia galit dirbti VISĄ 
SAVO GYVENIMĄ. Bet atsi- 
lankykit anksti, peš mes tik pri
imsime keletą gerų vyrų. Atsi
gaukit nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo, kasdien apart Seredos.

Klauskite ‘ ,

Iii R. F. A. SUNEGA 
29 So. Ia Šalie St. 

Room 348

NAUJI METAI
SUTEIKIA

NAUJĄ PROGĄ
, DEL JŪSŲ
turime vietos savo or- 

tik-
Ml2S 

ganizacijoj, kuri suteikia 
rą progą dėl keleto smarkių lie
tuvių. Jei turit ambicijos už
dirbti 1927 metais daugiausiai 
pinigų savo amžiui ir esat nu
sprendę VEIKTI TUOJ, tai pa- 
simatykit 
savaitėje. 

p tiktai iki 
w 1 šaukit

su Mr. Sleuzas šioje 
šis pasiūlymas bus 

sausio 8, 1927. Atsi-

Rnv 502, 
7 W. Madison st.

PARDAVIMUI bučernė-grosernė. 
Tai yra senas ir pelningas biznis. 
Biznio daroma nuo <80 iki 100 dol. 
į dieną. Kurie ieškot biznio ir nebi- 
ot darbo arba norit i trumpą lai
tą palikt bagotais, štai jums proga. 
Nemokanti darbo, išmokysiu. 1967 
Canalport Avė. 
*bone Roosevelt 4395.

SPECIALIS BARGENAS. Del su
prantančio biznieriaus grosernė ir rū
kytos mėsos. Malt ir Apynių užlai
kome. Del svarbios priežasties greit 
parsiduoda. Viską patirsit ant vie
tos’.

4447 So. Wentworth Avė.
Tel. Boulevard 7628

EXTRA BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu j kitą 

biznj bučernę ir grosemę. Fikčeriai 
— pirmos klesos. Stakas — didelis. 
Turiu parduoti greit ir pigiai. Prie
žastis pardavityp — neturiu patyri
mo tame biznyje.

5124 So. Ashland Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
PARDUOSIU bučernę labai pi

giai dėl svarbios priežasties. Turiu 
parduoti šių sartaitę. Teisingas ptš- 
siulymas nebus atmestas. Jeigu no
rit padaryti bizni, atsišaukit kuo- 
greiciausia. Geras biznis, gera vie
ta, ilgas Jysas.

Chesterfield 2736

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. 3985 S. (’alifornia avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Gerai išdirbtas biznis, parduo
siu nebrangiai, nes einu i kitų biz
ni. 627 W. 18 St.

PARDUOSIU ar mainysiu ant 
namo bučemę ir grosernę, geroj 
vietoj. Geras biznis. Namas tu- 
ri būt nedidesnis kaip 2 f laitų.

138 Broadway 
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; senas biznis. Priežastis parda
vimo — liga. Vienas esu ir nega
liu tinkamai prižiūrėti. Mainyčiau 
į mažą namą.

šaukit
Tel. Yards 1571

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ųė, labai pigiai. Biznis geras, kny
gučių nėra. 5752 S. Racine avė.

PARDAVIMUI pečius anglimis ir 
gasu kūrenamas, tiktai metų senu
mo. Pigiai gausit.

3144 So. Lowe avė.
PARDUOSIU savo $750 vertes 

groįiklj pianą už $110, cash $50, 
kitus po $10 į įnėnesj. Pasimatykit 
su Barney Kaspuska, 6136 South 
Halsted st., 1 fl.

NAMAI-ZEME
Nauji Namai

Kelioliką naujų muro namų 
gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

Namai dviejų augštų po ke
turis ir penkis kambarius, pui
kaus muro, moderniški įrengi
mai ir nepaprastai geroj vietoj.’

$1,500.00 įmokėti, o likusią 
sumą kaip rendą, po $60.00 į! 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
į mėnesį.

1 MORTGECIAI-PASKULŪS
Pirmi Mergišiai

Investuok savo pinigus į pirmus sau
gius aukso morgičius ir gaukite še- 

1 šis nuošimčius už savo sutaupytus pi- 
[ nigus. Genausj patarnavimą gausite 
pas

Juslia Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITĖS

Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va- 

baigiami būdavot ir dabar ant karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo- 2 iki 5^28pi^Hal8ted strcet 
keti, likusius išmokės rendoriai Pirmos lubos

4-rių augštų muro namai jau

ir dar pelną pirkėjui duos. Ge
riausias investmentas Chicago
je.

Kelioliką puikių muro bunga- 
iow po 5 kambarius, su labai ma
žu (mokėjimu.

Keli muro namai po 5 kam
barius mainui ant farmų ar lo
tų. 

I __ ■ —
Visos šios sąvastys yra ge- 

riausis pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čia gali uždirbti greitu lai
ku dalius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. I^afayette 8600

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai ru- 

i bus kol mokinsią. Mes taipgi turi- 
. me klesas Millinery ir Tailoring.

Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Su Chicago, III.

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

MARQUETTE MANOR 
Pardavimui 8 flatų mūrinis na
mas 90 pėdų kampas, garu šil
domas, aržuolu trimotas, labai 
geroj vietoj, vienas blokas nuo 
63rd St. 2-7, 2-4, 4-5 kambarius. 
Rendos $579 Į mėnesį. Greitam 
pirkėjui kaina labai prieinama.1 
Kreipkitės prie savininko.

2537 W. 63rd Street 
Krautuvė

.......................   j,--------  

PARDAVIMUI NAMAS SU
* BIZNIU

Name randasi bučernė su groser- 
ne, • biznis išdirbtas per 3 metus. 
Priežastis pardavimo — einu į ki-1 
tą biznį.

Kreipkitės:
4359 S. Campbell avė.

PARDAVIMUI per savininką 
nauja krautuvė, 25y60 ir 6 kam
barių flatas viršuj, sekamas nuo 
N. W. kampo 59 St. ir Sacramen- 
to avė. Kaina ir išlygos labai pri
einamos.

šaukit 
Prospėct 8588 arba Prospect 9875

PARDAVIMUI namas mūri
nis, 4 ir 4 ruimų, tik įmokėti 
$1,500 reikia. Namas geras ir 
bargenas.

3313 W. 38th Place 
Tel. Lafayette 4540

ĮVAinyS SKELBIMAI
.......................■■■■■———I ■■■— ............— R

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez. i _____________ >

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers Jn

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

Tel. Lafnyette 8705—870G

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ apšildymą 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė ir grosernė; didelis barge
nas. 2435 S. Leavitt st.

NAMAS ir grosernė pardavimui 
tik $5,400. 2539 W. 46th St. ,

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių,, Delikate- 
gstn, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
keroių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

SERAI—BONAI
REIKALAUJU pilnai apmokėtų 

šėru Cooperative Societv of Ameri
ca. Mokėsiu $10.50. Industrial Loan 
& Guarantee Co., $10. Motor Car 
Society Corp. pref. $10, cotnmon 
$5. Po 6 vakare telefonuokit 
Englewood 0187.

L. J. Mather, GSU7 Union Avė.

MORTGEClAIPASKOLOS

ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
>• Seniausis iš lietuvių, 1<ur duoda 
užgariėdinhną. Ivedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčeribs ir tt.
W. I*. Stephan Electric Co. (not inc) 

2522 So. Halsted St., Chicago 
Phone Victory 7452

vistų

PARDAVIMUI keletas naujų pe
čių. gasu ir anglimis kūrenamų, 
mėlynai ir baltai enamelioti už H 
kainos. Tol. Stcvvart 2148.

PARDAVIMUI bekernė, geras 
biznis, geras retail ir olselio biz
nis, pigiai. 850 W. 18 St.

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
smulkmenų krautuvė. Savininkas 
1818 Canalport avė.

MICHIGAN MEDUS !
5 SVARŲ viedrukas} $1.50. Imant 

daugiau duosiu pigiau, 900 karve- 
lių-balaindžių visokių lietuviškų 
verstinų po $2.50 pora. Medžioklei 
šunų labai gerų $16 ir $30; labai 
didelių apželtkojų geltonų 
$10 pora.

M. P. ANDREKUS 
Peniwater, Mich.

Didžiausios Vertės Ir 
Barbenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų
Mes per daugelį metų pardavinė
jome tiktai olselio kaihomis. Da
bar pasiūlome publikai rąkandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki Šiol. Garantuojame, 
kad musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš- C^QQ 
margintas setas
Gražus Jacųuard $82.50
Ir daugelis kitų gerų bargenų 
musų didelėj dirbtuvėj.

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street v* ........... .i i i.,-...... i


