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nori su

politiką Nikaraguoj bėmis revizijos

naujas sąmokslas

Kongretv* nariai reikalauja, kad 
karo jėgos butų urnai iš ten 
ištrauktos

Sąmokslo vadai, ruošę sukilimą 
prieš dabartinę valdžią, tapo 
areštuoti

Smerkia Washingtonow
Buvęs nacionalistų valdžios už

sienio ministeris siunčiamas 
j VVashingtoną

VVASHINGTONAS, sausio 5. 
— Kongresui vėl pradėjus sesi
ją po švenčių, vakar tiek at
stovų bute, tiek senate buvo 
aštriai puolama valdžia dėl jos 
politikos Nikaraguoj.-

Senatorius Heflin pasiūlė se
nate rezoliuciją, kuria reika
laujama, kad prezidentas Cool- 
idge tuojau ištrauktų laivyno 
kareivius iš Nikaraguos. Sena
torius N ve pasiūlė antrą rezo
liuciją prieš siuntimą karo jė
gų į svetimus knistus Jungti
nių Valstybių kapitalistų inte
resams ginti. Senatorius Wheel- 
ler vėl rengiasi reikalauti, kad 
butų paskirta speciali nė senato 
komisija Jungtinių Valstybių 
valdžios politikai Nikaraguoj iš
tirti.

Atstovų bute kongresmanas 
Bloom įnešė rezoliuciją, reika
laudamas, kad valstybės sekre
torius ir laivyno sekretorius 
pristatytų kongresui informaci
jų dėl aplinkybių, privedusių 
prie kruvinų kautynių, kuriose 
žuvo nemaža Jungtinių Valsty
bių kareivių, ir dėl kurių prie
žasčių Amerikos kareiviai siun
čiami žūt Nikaraguoj.-

Senatoriai ir kongresmanai, 
kritikuodami valdžios politiką 
centralinėj Amerikoj, pareiškia, 
kad valdžia, siųsdama karo jė
gas j Nikaraguą kariauti, 
met kongresas visai nėra 
paskelbęs, laužanti krašto 
stituciję.

kuo
kam 
kon-

Ispanų vyriausybė are
štavo Unamuno žmonų

IšPARYŽIUS, sausio 5.
Hendaye, Ispanijos sienoj, pra- 

♦neša, kad ispanų policija areš
tavus garsaus rašytojo, Miguelio 
de Unamuno, žmoną. Ji buvo 
išvykus į užsienį Kalėdų šven
tes praleisti su savo vyru, kurs 
yra ištremtas iš Ispanijos, ir 
kai dabar grįžo namo, sienoje 
buvo areštuota.

$200
Už TAI, KAD GALĖJO SUSAI 

TI NUBAUSTAS

sausio 5. 
nubaudė 

dviem

FBEMONT, Neb., 
- Policijos teismas ‘ 

pilietį Williamą Belke 
šimtais dolerių už “rizikavimą 
savo gyvastimi.” Pilietis Belke 
buvo rastas bemiegąs nuošalia
me geležinkelio daržo kampe 
tuo tarpu, kai Šalčio buvo pen
ki laipsniai žemiau zero.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 5. — Queretaroir Guanaju- 
ato valstijose tapo susektas 
naujas revoliucinis sąmokslas, 
šeši sąmokslo vadai suimti ir 
atiduodami į teismo rankas.

Sukilimas Queretaro ir Gua- 
najuato valstijose, į kurias 
nuolatos buvo šmugeliuojami 
ginklai iš Jungtinių Valstybių, 
buvo planuotas kaip sausio 1 
dieną, bet dėl kai kurių prie
žasčių buvo dar atidėtas.

Vienas suimtų sąmokslinin
kų, Juan Dclgado Lima, prisipa
žino, kad sąmokslo inžinierium 
esąs Alfredo Dominguez, dabar 
pabėgęs j Jungtines Valstybes.

8500 J. V. kareivių 
gina Amerikos ka

pitalą Kinuose
\VASHINGTONAS, sausio 5. 

— Valstybės departamento in
formacijomis, Amerikos kapita- 
’istai turi investavę Kinuose 
bendrai apie $150,000,(XX), ir 
liems kapitalo investmentams 
Tinti Jungtinių Valstybių val
džia laiko Kinuose septynioliką 
karo laivų su 8,527 kareiviais.

Anglai nori daugiau
kreditų Amerikoj

Anglijos Banko viršininkai at
vyksta tartis su New Yorko 
bankininkais

LONDONAS, sausio 5. — 
Sausio 15 dieną išvyksta į Jun
gtines Valstybes sir Otto Nie- 
meyer, vienas svarbiausių Ang- 
’ijos Banko valdininkų. Jo ke
lionės tikslas yra pasitarti su 
federalinio rezervos banko val
dytoju ir kitais svarbiausiais 
New Yorko bankininkais dėl 
gausesnių ir lengvesnių kreditų 
New Yorko rinkoj angių preky
bai.

Devyni žvejai išgelbėti 
jūrėse

HONOLULU, Havajai, sausio 
5. — Jūrėse buvo išgelbėti de
vyni žvejai, kurie per aštuonio- 
liką dienų buvo vilnių 
mi audros aplaužytame 
dintame škunery.

blaško- 
ir ga-

MARSHiFIELD, Ore
5. — šaligatviui įgriuvus, į rū
sį sukrito penkios dešimtys 
moterų, kurios buvo susirinku
sios ties viena departamentine 
krautuve.

sausio

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
5. Dr. C. C. V u, buvęs Pie
tų Kinų nacionalistų valdžios 
už i< iro reikalų maustei is, ku
ris dabar tapo paskirtas specia
liu pasiuntiniu j VVashingtoną

Indianos farmeriai ir. darbininkai ' n»o. (tnr nėra nusitaręs, ar pri-

kuria politinę sąjungą
—- I Kinuose dar nėra atsteigta ir,
Meksikoje susekta iis nežinąs, kaip pusiu- 

, lymą dėl sutarčių revizijos pri
imsiu Jungtinės Valstybės.

Protestas Anglijai
Naujame Kinų nacionalistų 

kabinete finansų ministeriui ta
po paskirtas T. V. Soong, o. už
sienio reikalų — . Kod Taiči. 
Naujasis užsienio reikalų mi- 
nisteris savo pareigų ėjimę 
pradėjo stipriu protestu Ang-| 
Ii jai dėl sunaikinimo Kinų gar
laivio Irene, kurį britų subma- 
dinas praeitą spalių mėnesį pa
skandino Bias įlankoje, netoli 
nuo Honkongo. *

Kai sek išvyko į Nankiną
Vyriausias karo vadas ir fak-| 

tiškus nacionalistų Valdžios I 
galva gen. čian Kaišek, lydi
mas 300 sargybos žmonių, iš
vyko Į Nankiną pradėti savo 
pareigas eiti. Jis, graudena vi
sas fakcijas užmiršti praeitus 
nesusipratimus ir smulkius tar
pusavio kivirčus ir daryti vie
nybę dėl visos tautos labo.

Statysią “Palais Fran
cais” už 20 milionų 

dolerių
NEW YOBKAS, sausio 5.— 

Į Ne\v Yorką atvyko franeuzų 
finansininkas Nicholas Nato- 
lovitch, kurs sako, kad Franci- 

vjos ir Amerikos kapitalistai 
planuoja už $20,000,000 įsteig
ti Fifth avenue gatvėj puikius 
rūmus — “Palace of France”. 
Trobesys busiąs trijų dešimčių 
penkių aukštų ir dinesne jo da
lis busianti vartojama kaip ote
lis, vyriausiai franeuzų kelei
viams. Pirmajame aukšte busią 
parodų kambariai Franci jos 
prekėms reklamuoti.

PAMIŠUS BOBUTĖ PRIGIRDĖ 
DU VAIKU IR PATI 

PRIGĖRĖ

INDIANAPOLIS, Ind., sau
sio 5. — Gavus, matyt, staigiai 
proto pamišimą, moteriškė Let- 
tą Irwii)’ienė, 67 metų amžiaus, 
prigirdė maudykloje du mažu 
savo, dukters, \ Schonle’nienės, 
vaiku, o paskui pati įkišus gal
vą į vandenį prisigirdė. Vaikų 
motina tuo tarpu buvo išėjus 
į krautuvę.

Lakūnas Lindbergh at
skrido j Nikaraguą

MANAGUA, Nikaragua, sau
sio 5. — Amerikos lakūnas 
pulk. Charles Ą. Lindbergh iš 
Honduraso sostinės ♦ šiandie 
kaip 2:25 po pietų atskrido į 
Managuą.

' Iš čia pulk. Lindbergh žada 
skristi į Kosta Riką.

f Atlantic and Pacific Photo 1

Mokytoja lola Bradpord iš Dana, III., kurią jos mylimasis 
farmeris Hiram Reed bandė nužudyti, įdėdamas dinamito 
mokyklos krosnį. Ji liko tik sužeista. Jis norėjo jos atsikratyti, 
nes ji buvo nėščia ir vertė jį vestis.

Indianoje įsisteigė 
farmerių darbininkų 

politinė sąjunga
INDIANAPOLIS, Ind., sau

sio 5. — Laikytoje čia Indianos 
valstijos darbo federacijos ir 
Indianos Farm Bureau federaci
jos atstovų konferencijoje ta
po įsteigta politine, farmerių- 
darbininkų sąjunga, kurios tik
slas bus kovoti dėl naudingų 
farmeriams ir darbininkams įs
tatymų.

Konferencijoj dalyvavo dau
giau kaip penkios dešimtys de
legatų, atstovaujančių bendrai 
apie 2M,000 tos valstijos orga
nizuotų darbininkų ir farme
rių.

Konferencija, be kita, priė
mė rezoliucijas:

1. Reikalauti Įstatymų, ku
riais butų suvaržyta teismų ga
lia išleisti indžionkšenus sam
dytojams prieš darbininkus 
streikų atsitikimais.

2. įstatymų farmerių likimui 
pelengvinti.

3. Kovoti prieš panaikinimą 
federalinių mokesnių nVo pavel
dėto turto.

Sąjungos pirmininku išrink
tas William H. Settle, farmų 
biuro federacijos pirmininkas.

BELLEVILLE, III., sausio 5. 
— čia sudegė Belleville Ena- 
meling and Stamping kompani
jos įmonė. Nuostoliai siekia per 
200 tūkstančių dolerių.

®RR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; kartais gali būt 
sniego; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiprus, daugiausiaiatmaina; stiprus, 
pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros
tarp 12* ir 32* F-

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:33. Mėnuo leidžiasi 6:52 
ryto.

buvo
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Kinų komunistai 
skerdžia žmones

Hupeh provincijos dalyse jie 
esą įsteigę teroro viešpatavi
mą.

IIANKOVAS, Kinai, sausio 5.
Iš įvairių Hupeh provincijos 

vietų praneša, kad ten kilę aš
trių komunistų neramumų. 
Daugely vietų komunistai įs
teigę teroro viešpatavimą, sker- 
sdami gyventojus ir piešdami 
jų mantą.

Tuo tarpu Vuhano miestuose
Hankove, Vučange ir Han- 

jange — kasdien atsitinka ko
munistų sušaudymų.

Sovietų agentas sušaudytas

KANTONAS, Kinai, sausio 5.
— Honamo saloj, priešais Kan
toną, tapo sušaudytas dar vie
nas sovietų Rusijos agentas, 
vardu Pfaff, Jis buvo sugau
tas SU Bušų komunistų doku
mentais gruodžio 27 dieną.

Rusų banditai puolę 
Rumanijos kaimus
LONDONAS, sausio 

Bucharesto praneša, 
briovę per sieną rusų 
ėmę plėšti ir deginti 
kaimus Gravicerą ir
Rumanijos sienos sargyba ban
ditus išvijo, vieną jų nukovus 
ir keletą sužeidus.

5. — K 
kad įsi- 
banditai 
pasienio 
Putineą.

OSSINING, N. Y., sausio 5.— 
Gaisras sunaikino čia istorinį 
Westdra viešbutį, ir iš degėsių 
išimta apdegę dviejų vyrų ir 
vienos moteriškės, kūnai. Ar 
žuvo ir daugiau žmonių, žinios 
nėra, kadangi viešbučio kny
gomis sudegus nežinoma, kiek 
viešbuty buvo svečių.

BATAVIJA, Java, sausio 5.— 
čarsus Krakatao ugniakalnis 
to paties vardo saloj tarp Su
matros ir Javos, kuri dabar yra 
nugrimzdus į jūres, ėmė smar
kiai veikti. Lava ir pelenai, 
verčiami iš kratero, išmetami 
iki 600 pėdų * aukštumo nuo 
vandens paviršiaus.

Sprogimo septyni 
žmonės užmušti

KĖBLINAS, sausio 5. —šiau
rinėj miesto raly šiandie vie
nuose namuose įvyko smarkus 
sprogimas, kurio visas trobesys 
buvo suardytas ir uždegtas. 

■Septyni asmens buvo užmušti 
ir dvidešimt ar daugiau sužeis
ti, daugelis jų pavojingai. Be 
to dviejų asmenų, pasigendama 
ir manoma, kad jie yra griuvė
siuose palaidoti.

Lenkijoj uždaryta dau
giau kaip 20 bankų

XrA Itfi A V A , sausio J>. ----- !>:, il

giau kaip dvidešimt bankų Len
kijoj tapo valdžios uždaryta, 
kadangi, 'einant nauju įstaty
mu, bankas, neturįs bent vieno 
miliono zlotų kapitalo, negali 
egzistuoti.

Nuo 1929 metų pradžioj tik 
toki bankai begales egzistuoti 
Lenkijoj, kurie turės nemažiau 
kaip du ir pusę miliono zlotų 
pagrindinio kapitalo.

Persijos protestas 
prieš Anglijos-

Hedžazo sutarti
GENEVA, Šveicarija, sausio 

5. — Persija įteikė Tautų Są
jungai protestą prieš sutartį 
tarp Anglijos ir Hedžazo kara
liaus dėl Bahreino salų, kurios 
yra Persų įlankos Arabijos pu
sėj. Savo protestą Persija re
mia Sąjungos konvencijos X 
straipsniu.

Persija sako, kad Bahreino 
salos neginčijamai priklausą jai 
ir nurodo, kad dar 1869 metais, 
kai Persija užprotestavus prieš 
specialinę sutartį tarp Anglijos 
ir Bahreino šeiko, lordas Cla- 
rendonas pripažinęs to protes
to teisingumą.

r

Pirmas Lenku laikraš
tininkas įsileistas j

Lietuvą
VABŠAVA, sausio 5. — Išli

kų Telegrafo Agentūros atsto
vas vardu Dryng, kurio prieš 
keletą dienų neįsileista į Lietu
vę,, šiandie gavo Lietuvos vy- 
riausybės leidimą atvykti į 
Kauną,

Per septynerius techniško 
karo stovio su Lenkija melus 
tai dar pirmas atsitikimas, kur 
lenkas teisėtu keliu peržengė 
sieną į Lietuvą.

Nes Europa daugiau 
brangina meną

NEW YOBKAS, sausio 5. — 
Vienas amerikietis, kurio var
das pasilieka slapty, padovanos 
jo Luxemburgo muziejui Pary
žiuje bronzinę natūros didumo 
stovylą “Grande Eve” žinomo 
franeuzų skulptoriaus Despįan 
(darbo. Ta stovyla buvo čia jhe- 
no parodoj išstatyta, ir minėtas 
amerikietis nupirko ją Pary
žiaus muziejui už $10,000.

DIDELIS GAISRAS CHERRY 
VALLEY MIESTELY

ROCKFORD, BĮ., sausio 5. — 
Netolimame nuo čia Cherry 
Valley miestely gaisras sunai
kino keletą namų pačiame vers
lo centre. Pagalbos kovai su 
gaisru teko šauktis iš kitų 
miestelių. Ugnies padaryti nuo
stoliai diekfia Smitus tūks
tančių dolerių.

Įsteigė naują res
publiką Nikaraguoj
MANAGUA, Nikaragua, sau

sio 5. — Sukilėlių vadas, gene
rolas Augustino Sandino, prieš 
kurį Jungtinės Valstybės siun
čia daugiau laivyno jėgų ka
riauti, Nueva Segovia krašte 
įsteigė ^aują respubliką.

Naujos respublikos valdžia 
spausdinąs nuosavus pinigus ir 
išleido dekretą, kuriuo svaigie
ji gėrimai aštriai užginami par
davinėti.

J. V. skola 1927 m. sumažėjo visu bi- 
lionu dolerių

šių metų pradžioj valstybės 
skola siekė dar daugiau kaip 
18 bilionų dolerių

WASHINGTONAS, sausio 5. 
— Iždo departamento praneši
mu, Jungtinių Valstybių skola; 
1927 metais tapo sumažinta 
daugiau kaip vienu bilionu do
lerių. Ta skola 1927 metų gruo
džio 31 buvo $18,036,352,451, 
tuo tarpu kai 1926 metų gruo
džio 31 ji siekė $19,071,665,- 
337, tai yra visu $1,038,312,- 
886 daugiau.

Gruodžio 31 valstybės skokį 
sudarė:

$1.939,156,850 Pirmos Lais
vės Paskolos bonų< $2,147,653/* 
150 'frečios Laisvės Paskolos 
bonų, $6.296,901,900 Ketvirtos 
Laisvės Paskolos l>onų,$2,790,- 
788,650 iždo įvairiais laikais iš
leistų ilgaterminių bonų, $2,- 
252,210,350 iždo notų ir $1,- 
247,011.700 iždo certifikatų.

Chicagos policija den
gianti “negeidžiamus 

svetimšalius”

VVASHINGTONAS, sausio 5. 
— I. F. Wikon, iriausias imi
gracijos biuro superivizoris, 
šiandie skundėsi imigracijos 
komisijai, kad Chicagoje polici
ja ne tik nepadedanti federali- 
nei imigracijos vyriasuybei 
gaudyt negeidžiamus svetimša
lius, idant jie. butų galima de- 
portuoti, bet dar slapta įspė
janti, kai imigracijos vyriausy
bė rengiasi juos suimti.

Tais “negeidžiamais svetim
šaliais” laikomi visoki “gengs- 
teriaj” butlegeriai ir kiloki kri
minalistai.

Teismas nesiskaitė su 
indijonų papročiais

Indijanas dėl to už uošvės nu
žudymą turės kalėti ligi gy
vos galvos

DETROIT LAKĘS, Minn., 
sausio 5. — Federalinis tkismag 
čia nuteisė kalėjimui iki gyvos 
galvos vieną Chippewa gimines 
indijoną, Alexą Jourdaną, kal
tinamą dėl užmušimo savo se
nos, 90 metų amžiaus, uoš
vės. Indi jonas nesigynė, kad jis 
neužmušęs uošvės, bet teisino
si, kad padaręs tai einant savo 
giminės papročiu nužudyti visai 
pasenusius, kuriems gyvenimas 
esąs tik našta.

Bet kadangi baltųjų teismas 
nesiskaitė su tokiu raudonodžių 
papročiu, tai indijonas turės, 
kol gyvas bus, kalėti.
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Suomijos
(tąsa)

Suomijos šiaurėje » • ’
Iš pietų į žiemius suomių 

žeme užima daugiau kaip tuk-, 
stantį kilometrų. Todėl, kiek 
pietinėje daly Suomijos gamta 
yra dar panaši j mūsiškę, tiek 
Suomijos šiaurėje tegalima už
tikti tik savotiškus, grynai 
šiaurės kraštų vaizdus. Vasa
ros čia trumputės, vos kelioli
ka dienų, pavasaris ir ruduo 
taip pat neilgi. Daugiau, kaip 
pusę metų tęsiasi žiema. Tik 
šilti vakarų vėjai apsaugoja 
Suomijos žiemius nuo tokių di
delių šalčių, kokie siaučia ati
tinkamose vietose Europos ry
tuose. Tačiau ir esamos klima
to sąlygos žemės ukiui nebe
tinka. Gyventojai čia verčiasi 
daugiausia miškininkyste, med
žiokle, o ypač briedžių ukiu.

Paveikslėly matyt kelių šim
tų elnių banda žiemos metu. 
Elniai, kaip yra žinoma, gerai 
pakelia šaltį ir minta sena žo
le arba samanomis, kurias pa
tys išsikasa iš po sniego. Dau
gely vietų elnias yra jau vir- 
tęs naminiu gyvuliu, kaip i>as 
mus arklys, arba karvė. Ta
čiau Suomijos miškuose yra ne
maža dar ir laukinių elnių, ku
rie čia veisiasi l>e žmogaus prie
žiūros. šiuos elnius suomiai 
gaudo, darydami miškuose tam 
tikras užtvaras.

Suprantama, kad Suomijos 
šiaurėje ir žmogui gyventi są- 
hgos yra labai sunkios. Todėl 
čia dideli žemės plotai yra la
bai retai apgyventi. Tuo tik 
ir galima išaiškinti, kad Suo
mija, turėdama beveik šešis 
kartus didesnius žemės plotus, 
negu Lietuva, gyventojų tetu
ri tik vienu milijonu daugiau, 
negu musų Respublika, be Oku
puotos Lietuvos.

Tačiau panašus laikiniai Vaiz
dai tėra tik Suomijos ši'&uče^ 
je. Vidurinėje ir pietinėje Suo
mijoje visur susitinku su mo
derninės kultūros žydimais.

Suomijos uoste

Gamta yra apdovanojusi 
Suomiją ne tik patogiais van
dens keliais, bet ir visa -eik 
gerų uostų. Per šiuos uostus 
eina Suomijos užsienių preky
ba ir visas susisiekimas su pa
sauliu. Vieni uostai pritaikin
ti įvežimui, kili išvežimui. Ta
čiau ir vienuose ir antruose na
vigacijos laiku galima pamaty
ti eilės didžiulių laivų, atvyku
sių iš įvairiausių pasaulio kra
štų.

Ypač gyvą vaizdą sudaro mi
ško eksporto uostai, tokie, 
kaip, pav. Viipuri arba Turkų 
miestuose. Suomijos miškai už
ima 25 milijonus hektarų (30 
kartų daugiau, negu Lietuvo
je). t ie miškai duoda kasmet 
apie 13 milijonus kubinių met
rų medienos prieauglio. O tik 
maža to prieauglio dalis yra 
suvartojama pačioje Suomijo
je. Visa kita miško medžiaga 
parduodama užsienin. Tačiau 
neapdirbtos miško- medžiagos 
Inveik ne išvežama. Miškas ei
na užgjenin lentomis arba bal
kiais, bet ir tai šios pusiau ap
dirbtos miško medžiagos par
duodama mažiau, negu degtu
kais, celiulioza, kartonu ir po- 
piera. Bendrai imant, suomiai 
turi iš miško kasmet iki vie
no milijardo litų pajamų.

Paveikslėlis vaizduoja Turkų 
uosto miško ir kartono sandė
lius. Tai beveik ketvirtainio ki
lometro plotas, apkrautas len
tomis, balkiais ir kartono ry
šuliais. Tarp kalnais sukrautų 
prekių eina geležiu kelio bėgiai, 
kuriais vaikščioja vagonai ga
benantieji prekes prie milžiniš
kų keltuvų, paduodančių jas j 
laivus. Žiūrint j einantį uoste 
darbų, aiškėja visas didumas 
įtraukto į tą darbą kapitalo. 
Ir netyčia skverbiasi galvon 
klausimas, o kada mes lietu
viai pradėsime tokiu mastu 
dirbti ?

Pr. Dailidė.

Vaizdai
Imatra

hnatra tai garsus ne tik Suo
mijoj, bet ir visoj Europoj van
denkritis. čia suspausta tarp 
tamsiai raudonų granito uolų 
upė Vuoksa šniokščiančia ir pu
tojančia juosta didelių smarku
mu meta savo vandenis į tam
sią ežerų mėlynę. Iš toli gir
dėt, kaip ūžia, suduždamos į 
uolas, kunkuliuojančios vers
mės. O arti per vandens uži
mą negalima susikalbėti.

Dvidešimties metrų pločio, 
trijų metrų ilgio putojanti van
dens juosta numeta kiekvieną 
sekundą po pusę milijono li- 
terių vandens iš devyniolikos 
metrų aukštumos. Nuo tokio 
kiekio vandens kritimo toli ap
link dreba žemė.

Vandenkritis yra išgraužęs 
u|M'i vagą stačiai granito uo
lose. Todėl tiek jo dugnas, tiek 
krantai akmeniniai. Prie van- 
denkričio iš abiejų krantų ga
lima labui arti prieiti, taip ar
ti, kad krintančios bangos su- 
skildamos į paristus skersai ke
lio didžiulius akmenis, aptaš
ko žiūrovą vandeninėmis dul
kėmis. šviečiant saulei, tos dul
kės spindi visomis vaivorykštės 
spalvomis, priduodamos didin
gam vaizdui poetišką gražu
mą.

Tačiau gražus ir didingas 
Imatros vandenkritis gyvena 
savo paskutinius melus. Inži
nieriai jau senai apskaičiavo, 
kad padarius Vuoksos upėje 
kiek aukščiau vandenkričio 
tvenkinį ir nukreipus upės van
denis j dirbtiną vagą, galima 
išnaudoti vandenkričio jėgą fa
brikams varyti. Todėl, kaip 
tik susirado reikalingi pinigai, 
suomiai pradėjo statyti sale 
Ihiatros didžiulę elektros stotį. 
Šioji stotis bus varoma astuo
niomis turbinomis. Kiekviena 
turbina bus 27,000 arklio jėgų 
galingumo. Iš pradžių visai Suo
mijai užteksią tiiijų turbinų 
Kokio didumo išeis stoties tur
binos, galima spręsti iš to, kad 
kiekvienai jų pastatyti bus su
naudota 50,000 kubinių metrų 
betono.

Įlašant šias niles, buvo jau 
padaryta upei nauja vaga, iš
grįsti granitu jos dugnas h 
krantai ir paruošti turbinų mo
deliai. Visa įmonė bus baigta 
statyti 1930 m. Ji kainuos 170 
milijonų suomių markių (45

mil. litų). Be to, kitą tiek kai
nuos elektros laidai jungiantie
ji stotį su įvairiais Suomijos 
miestais. (

Įdėtas į įmonę milžiniškas 
kapitalai papigins elektros en
ergiją daugiau kaip dvigubai. 
Tai turės gerai atsiliepti į Suo
mijos pramonę. Ir dabar suo
miai savo dirbiniais išlaiko 
konkurenciją su pramopės kra
štais. O papiginę darbo jėgą, 
jie turės savo pramonei išim
tinai geras sąlygas.

Suomijos Mančesteris
— Tampere

Nepalankios žemės ūkio gam
tos sąlygos jau senai priver
tė suomius kreipti daugiau dė
mesio į pramonę. Ir šiandien 
Suomijos pramonė yra tiek iš
augusi, kad įvairios jos šakos 
lengvai išlaiko konkurenciją su 
užsieniu. Augti Suomijos pra
monei padeda, iš vienos pusės, 
pigus vandens keliai, kuriais 
Suomija yra aprūpinta labiau, 
negu kuri kita šalis Europoje, 
o iš kitos pusės, —- daugybe 
vandenkričių, tiekiančių fabri
kams pigią energiją. Yra ap
skaičiuota, kad Suomijos van- 
denkričiai gali duoti iki 3 mi
lijonų arklio jėgų, l^igi šiol tik 
menka dalis tos energijos yra 
šnaudota. Kokią reikšmę Suo

mijos pramonėje turi ši “bal
toji anglis”, geriausia rodo mie
sto Tampere, arba švediškai 
Tammerfors, pavyzdys.

eiti savomis. Tame pačiame 
Tampere, pragintame Suomi
jos Mančesteriu, yra didžiulės 
Aaltoneno batų dirbtuvės, ma
šinų ir garvežių fabrikas, po- 
pieros ir celiuliozos fabrikai, 
linų verpimo ir audimo fabri
kai ir kt.

Tačiau Suomijos pramonės 
miestai, palyginti su tokiais 
pat miestais Vakarų Europoje, 
atrodo daug švaresni ir jau
kesni. Dirbant jų fabrikams, 
“baltąja anglimi”, jie yra ap
saugoti nuo suodžių, kurie taip 
teršia Vakarų Europos mies
tus. Be to, visur tarp fabrikų 
čia yra užvesti sodneliai ir par
kai.

Pats Tampere miestas paly
ginti dar nėra senas. Jo isto
rija prasideda nuo 1779 m., 
kada švedų karalius Gustavas 
III suteikė jam laisvo miesto 
teises. Tačiau nuo to laiko, kai 
Tammerkovski vandenkritis bu
vo Įkinkytas į pramonės dar
bą, miestas sparčiai auga, šian
dien Tampere yra jau didžiau
sias po Helsinkio Suomijos mie
stas, turįs apie 50,000 gyven
tojų. \

Suomijos Neapolis 
— Savonlinna

Savonlinna, arba švediškai 
Nyslot, yra gražiausias vidu
rinės Suomijos miestelis. Jis 

!■ teturi apie 4909 gyventojų. Jo 
gatvėse daugiausia vieno auk-

što namai. Tačiau gražine apy
linkės sutraukia į šj miestelį 
nerųaža lankytojų. Ypač vasa
ros metu. Miestelis stovi ant 
didelio ežero kranto. Atkeliau
jančiam laivu jo šviesiai gel
toni jiamukai iš tolo daro la
bai jaukų įspūdį. Atsispindėda- 
mos lygiame, kaip veidrody, 
ežero paviršiuje sykiu su ža
liuojančiais sodnais, Sąvonlin- 
nos gatvės labai primena pie>- 
tų kraštus. Todėl nėra ko ste
bėtis, jeigu Savonlinna yra įgi
jusi Suomijos Neapolio var- 
dą.

(Bus daugiau)

f
 7 Jis Budavoja Stiprumą

Kasdien jums reikia vitaminų, 
tokios rųšies kurie turi cod-liver 

>7 oil’ kad pagelbėtų apsaugdti jūsų 
y sistemą nuo slogų ir kosulio. •

SCOTT’S EMULS1ON 
užtikrina dėl nusilpusių kūno sistemų stiprumą bu- * 
davojantį maistą, turtingą sveikatą-budavejančiais 
vitaminais iš cod-liver oil. Jis gardus ir lengvai virš
kinamas.

Scott’s Emulsion turėtų būti vartojamas 
reguliariai kaipo apsisaugojimas nuo slogų 
ir kosulio.

'><>ot.t A Bown«, Bloomfield, N. J. 27

NAUJI FRANKLIN PATVIRTINTI FIKČERIAI
i

Šviesa yra labai 
maloni su 

lengvai valomais 
stikliniais 

uždangalais

Tampere stovi siauroje, iš 
viso kokio pusantro kilometro 
platumo juostoje tarp dviejų 
didelių ežerų. Vieno ežero pa
viršius yra 18 metrų aukščiau, 
negu kito. Jungiantis abudu 
ežerus vandenkritis Tammer- 
koski teikia daugiau, kaip 27,- 
900 arklio jėgų pigios energi
jos. Visos didžiausios Tampere 
pramonės įmonės yra išaugu
sios ties minėtu vandenkričių.

Paveikslėly matyt suspaustas 
tarp akmeninių krantų van
denkritis ir milžiniškos abie
jose vandenkričio pusėse jino- 
nūs. .

Iš viso Tampere yra 110 fa
brikų ir dirbtuvių. Jų tarpe 
didžiausios Finlaysono audimo 
dirbtuvės, įsteigtos dar 1820 m. 
Finlaysono fabrikiei dirba da
bar apie 2,500 darbininkų. Jie 
ne tik pagamina reikalingos 
suomiams apsirėdyti medžia
gos, bet daug dar išvežama ir 
užsienin. Reikia pasakyti, kad 
Suomija siekia įvežti į savo 
kraštą svetimų prekių kuo ma
žiausiai, o deda pastangų apsi-

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMŲ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

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

Bes. Tol. Saginaw 952K
Burke ir Crane

Advokatai
Ofisas Tel. State 536K—1731

155 N. Clark St.
ilooni 1002

Care of Babies
Kodėl labai Maugclis Siądieninhj 

kūdikių neturi tų visokių nemalo
numų, kain Imdavo biskį seniau ii’ 
tas suteikdavo motinoms didelį rū
pestį ir jos taipgi negalėdavo mie
goti naktimis?

Jei jųs nežinote atsakymo į tuos 
klausimus, tai jųs dar nežinote apie 
gryną, nekankinančią Castoria. Ji 
yra saldi vartoti, ir saldi kiulį^ių 
skilviui. Ir jos -naudingumas tartum 
pereina per visų kūdikio kūnelį. 
Net ir negardus castor oil vartoji
mas nesuteikia tiek gero. O jos 
taip malonios valioti. Paragaukit 
pačios ir jųs dasižinosit kodėl “Kū
dikiai reikalauja jos.“

Flether’s Castoria yra iš grynų 
daržovių, jųs galite duoti jų liue
sai, iš pat pirmo pasirodymo colio; 
arba numatote, kad bus vidurių 
užkietėjimas arba viduriavimas. Ar
ba ir tokiose atsitikimuose, kuomet 
jųs tikrai nežinote kas kūdikiui 
yra. Ištikus sunkiai ligai šaukit gy
dytojų. O kitais atsitikimais duokit 
keletą lasu Fletcher’s Castoria. Pa
matysit kaip greitai nusilpimas pra
nyks!

Tiktai vienas žodis persergėji
mui:’ augsciau minėta.-, patarimas

■ lik teisingas kas link tikros Casto- 
’riios. Tokios rųšies kuri vadinasi 
Fletcher’s turinti Fletcher’s užra-i 
š-j \ ra tikra — ir neturi savyje1 

lopiates ar bile kitų vaistų, kurie 
kenktų jūsų kūdikiui. Kitokios gy-1 
(hiotčį gal irgi yra nekenksmingos, Į 
bet rašytojas JŲ nežino, bet tik ži
no šeimyną, kurių dukikiai nedaro 
bim/lvmij su kitomis. f

SPI CIM.Ė PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatchor’s (Jas-1 
locijos vra įvyniota knygutė “Care 
and Feeding of Babies”, verta tiek 
aukso, kiek ji pati sveria dėl kiek
vienos moliuos arba busiančios mo
tinos. ,---- r————————

■ ■ ■*■■■■», ii —m.. T.; J

Children Cry for

A. Pritaisytas 

svičius dėl pri

sukimo šviesų, 

kuomet jų nerei
kia vartoti. *

Demonstra
vimas jūsų 

namuose 
be

jokio užmo
kesčio arba 
atsakomy

bės

Lengvais 
mėnesiniais 

išmokėjimais 
pridedamais prie 

šviesos bilų jei 
norite

Modernizuokite savo 
šviesą žiemai! Ji la
bai pagražina visą 
namą. Del išbandy
mo namuose šaukit 
Randolph 1200, Local 

285 arba 286

Ji apsaugoja 
brangų akių 
regėjimą ir 
pagražina 

namą

B. Ekstra paran
kamas dėl pri
jungimo kitų 
elektrinių daly
kų. Tas prijun
gimas yra pasle
piamas, kuomet 
nevartojamas.

Gerai užmokama 
už jūsų senus 

fikčerius kuomet 
perkate naujus 

bile į kokj 
kambarį

: COMMONWEALTH EDISON COMPAN Y
Contract Department Telephone RANdolph 1200 — 72 Wcst Adams Street

Local 285-286

Aoj nors visuomet atima gyvenimo linksmumą ■ BRIGGS
ŠTAI PRADEDI KOSĖTI KRANKSĖTI

CzG47?£775

ZjO'-I

< Wia^ z. ^uas^

Tai švelnesnis ir geresnis cigitnius 
Išrūkysi vežimą, ir kostsfe neturėsi
lithuhiam ™

«gsriw -rveRKis 010 OOLO.... nėra 
KOSULIO VISAME VEŽIME-

IR TU PAS LA|£yBU LAIKYTOJI
* UŽMETI DEŠIMKĘ UŽ TO ARKLIUKO

NOSĮ

TAIP KAO LENKTYNES PRASIDEDA PIRM 
NEGU PASPĖJI SAVO LAŽYBAS PAKLOTI

----- Tat " '.m
O COUGH ORGP ATŠVILPIA IR u£ J) DE -
JUSIEJI GAUNA 10 vf 1

JUS GAUNATE KARSTI KAO 
COUGfl OROP LAIMĖSt KADA ARKLIUKAI 
JAU rtASlRENG^
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Penktadienis, sausio 6, 1928

Detroit, Mich
Kilbasninkas šaučiaus vietoje

BALTIKI) AMERIKOS LINIJA

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis fijmet

tai pirmutinė ir vienintelė laivinė bendrovė 
kurios laivai pralaužė kelia iš Amerikos 

New Yorko

TIESIAI Į LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

3216 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILt.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8-tai 
valandai vakare, kasdien 

Nedėtomis uždaryta 
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius

NAUJIENOS, Chicago, 11).

[KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

306
Ra-
pa-

Tūlas Dzūkas “Vilnies” 
nr. džiaugiasi, kad Dailės 
tolio pasidarbavimu tapo 
statytas didelis veikalas “Ma
rija Magdalietė”. kuris sutrau
kęs visus katalikus, kartu ir 
patį Dzūką. Bet šimtas bolše
vikų neatėję. Tečiaus kad jų 
ir nėra; gal yra kokie trys ir 
tie nedaug verti.

Dzūkas 
to didelio 
bet nerasdamas nieko peiktino, 
bando nors dra'bužius papeik
ti. Bet drabužiai ištikrųjų bu- 

visi aktoriai savo ro-

norėdamas papeikti 
veikalo pastatymą,

v o
les gerai mokėjo ir vaidino ge
rai. l’abarškienė Marijos Mag- 
dalietės rolėj vaidino tiek ge
rai, kad reikėtų gerokai paieš
koti kas geriau galėtų vaidin- 

Radavičiutė tarnaitės Re- 
rolėj vaidino gerai, o ir 
rolę gerai mokėjo ir vi- 

Flavijaus

buvo geras. Tie-

savo 
sur kalbėjo aiškiai.
rolėj Šidlauskas irgi gerai vai
dino. Bet ir visi kiti aktoriai 

"gčrai vaidino; gal kai kuris vie
tomis kalbėjo silpniau, bet vai
dinimas visur
sa, veikalas buvo ilgas, bet ne
nuobodu^, taip kad snaudžiant 
nė vieno nesimatė, kaip kad 
Dzūkas rašo. Gal pats Dzūkas 
ir snaudė, bet tai nereiškia vi
sos publikos. Jis sako, kad pub
lika mažai plojusi. Bet kaip 
jis galėjo girdėti, jei visą Įai- 
ką jis snaudė?

Dzūkas ir kili lirelninkai 
bando sekti kiekviena Patelio 
žingsni, kiekvieną rateliečio pa
sijudinimą ir visokias nesąmo
nes apie juos rašyti. Jeigft ir 
rateliečiai butų tokie išpustgal- 
viai, kokiais yra lirelninkai, tai 
tarp abiejų chorų išeitų dide
lė kova. Bet rateliečiai perskai
to lirelninkų nesąmones, nusl
ėpiau na ir dirba savo darbą.

Lirelninkai pavydi Rateliui, 
kad jis turi gerus dainininkus 
ir aktorius ii- gali pastatyti di
delius veikalus, liei surengti ge
rus koncertus. Imkime, kad ir 
šiame veikale Radavičiutė 
rai vaidino savo rolę, b< 
pertraukose, pianu palydint 
vo Sigutei, dar padainavo 
lotą dainelių*. Mat abi jos 
vinasi muzikos

ge
to

sa

la-
ir dainavimo,! ari

Nedėlioj, • gruodžio 17 d., 
Draugijų Sąryšio kambaryje 
prie 21 ir Michigan Avė., mu
sų taip vadinamas 21 draugi
jos prieš-fašistinis komitetas 
surengėm prakalbas. Buvome 
pakvietę kalbėti šaučių .Jukelį 
iš Gbicagos, kuria buvo apsi
ėmęs. Rot rtius labai nustebi
no, kuomet iš Chicago atvyko 
kŲbasnlnkas ir pranešė, kad 
Jukelis neatvažiuos ir jis už
imsiąs jo vietą. Esą Jukelis 
dar nepasitaisęs sa^Zo “proleta- 
riškų” čeverykų ir todėl atvyk
ti negalėjęs. Ret kilbasninkas, 
matyt, turi pelningesnį biznį, 
kad jam netik nereikia lopy- 

i savo čeverykus, bet dar at
vyko iš Chicago savo puikiu, 
kelių tūkstančių dolerių vertės 
uitomobiliu.

Kilbasninkas kalbėjo apie per
lai Lietuvoj sušaudytus darbi
ninkus, apie fašistų žiaurios re
akcijos siautimą Lietuvoj ir už
baigė P. Grigaičiui. Jei ne Gri
gaitis, tai nebūty turėjęs ir apie 
ką kalbėti. Tų klausimų, ku
kiais rengėm prakalbas, jis ir 
lepalietė. Matyt, tie visi klan
iniai jam yra visai svetimi ir 

’is nieko apie juos nenusima
no. Ot, kad jis butą pasiėmęs 
ašakoti, kaip laike streiko gy- 
ulių skerdyklose per streikie- 
ių pikietus atvežti bučernėms 
nėsos, kaip pares komisarams 
kabaretuose rengti ir šimtines 
praleisti, apie svetimo Adomo 
šonkaulius, tai esu tikras, kad 
hutų labai daug pasakęs. Bet- 

• i čia teko kalbėti apie politi-1 
' ą, apie darbininkų reikalus, | 
’.as jam visai svetima ir apie' 
ką jis nieko nenusimano ir nu- 
imanyti nenori. Todėl i iš jo 
irakalbos nieko ir neišėjo,

Antras kalbėjo vietinis Pra
nas Jačionis. Jis keikė J. J. 
Bimbą, kam jis viešai pasakęs: 
‘Nušaukit mane, jei matysit 
mane aukojant Brooklyno fon- 
lan”. Bet Jačionis tą pasaky
mą išvertė savaip, būtent vie
no Brooklyno fondan, ji^ iš- 
ertė Lietuvos kaliniams. Mat 

:ti nori savo priešą mušti, tai 
pritaikinti ir lazdą. Taip 
ir Pranas. Jei jis pakar- 
J. J. Bimbos

baliuką pakrikštija Lietuvos 
“kaliniais” ir mano daug pel
nęs. Bet kįla klausimas: kas 
yra kaliniai: ar tie, kuriems 
renka aukas, ar tie, kurie Brook- 
lyne tas aukas suvalgo?

Kilbasninkas savo kalboj gi- 
rė “Vilnį” ir kitą savo spaudą 
ir ragino pirkti “Vilnies” ben
drovės Šerus. Kuomet po pra
kalbų prasidėjo klausimai, tai 
Kriaučiūnas ir užklausė: “Ar 
galit pardavinėti šeinis ant Liet. 
Socialistų Sąjungos mašinų, ku
rias smurto keliu pavogėt ir 
*nt kurių dabar Šerus parda
vinėjat?”. Kilbasninkas susi
mušė ir sako: “Čia ne klausi
mas”. Vieni juokias, kiti šau
kiu, liula didžiausias triukšmas. 
Didelis triukšmas kilo ir dėl 
o, kad Jačionis savo kalboje 

užkabino apšvietiečius, dėl jų 
nuntimo aukų į IJetuvą. Vie
las apšvietietis reikalauja, kad 
'am duotų b&lsą atsakyti j Ja- 
čionio melus. Darbiečiai neduo 
la. Bet publikai vienbalsiai nu
balsavus, pagalios, sutiko duo 
’i balsą.

Taip prakalbos ir užsibaigė 
lidžiausiu triukšmu. Jei Volde
maras su Smetona butų tą 
' riukšmą girdėję Kaune, lai bu
tų tikrai dūmę iš Katino, ma
nydami, kad prasidėjo baisiau
sia prieš juos revoliucija. Ka
la'ateis tas laikas, kuomet dar
bininkai pradės rimtai svarsty- 

i savo reikalus ir išvys iš sa
vo tarpo visokius kilbasninkus 
sendvičininkus ir kitokius ša
šus? Rodos, butų laikas darbi- 
linkams apie tai parųąstyti.

gė kokia lai klerikalų federa
cija, pirmininkavo iškilmėse. 
Tarp kitų kalbėtojų buvo pa
kviesti ir progresyviai dakta
rai Jonikaitis ir Matulaitis, ku
rie savo kalbose pasmerkė smur
tininkų valdžią. Tas spaustuvi
ninkas tada pareiškė: “Turim 
žinoti ką leidžiam ant steičiaus. 
Duokit aukų, kad visiems 
bolševikams nusukus sprandus”. 
O bolševikais jis vadina visus,' 
kurie tik priešinasi Lietuvos, 
fašistams. Nuo to laiko visi' 
progresyviai žmonės nustojo rė
mę jį spaudos darbais. Bet da
bar teko matyt, kad darbiečių 
‘Aido” choras pirmas sulaužė 
^avo prižadą ir davė darbų už 
kokią šimtinę. Reikia tikėtis, 
kad ir darbiečiai greitu laiku
usivienys su fašistais ir su-J 
larys su jais bendrą frontą, 
jrieš visus progresyvius darbi
ninkus.

— Vienas iš Komisijos.

šaltis prieš policiją

Paskilbusis Joe šaltis /užve-1 
dė teismuose bylą prieš polici
nis viršininką, Miehael Hughes 
detektyvų virš ylą O’Connor’ą. 
Ieško $100,000 atlyginimo už 
įuoskriaudas, kurias buk jam 
padariusi Chicagos policija, 
areštavusi jį keliais atvejais. [

Policijos viršilos betgi sako, i 
kad jie nepaleisią Džiovo iš 
ikių.

Vielos beieškant
—Tastos specialybė ?
—Vertėjas.
—Ką tamsta verti?
—Vuokus.’
—Kreipkis tamsta į valdišką 

įstaigą.

KAINOS LAIVAKORČIŲ 
J KLAIPĖDĄ

Trečia klesa ..................
Ten ir atgal tiktai ...

Turistinė III klesa .....
Ten ir atgal tiktai ..

Valdžios taksai atskirai

$107.00
$181.00
$117.00
$196.00

“LITUANIA” ...... Jan.
“ESTONIA” .... Febr.
“LITUANIA” March

31
21

13
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Žiniom kreipkitės į bendrovę:
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chięago, III.
3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 Weat 35th SU Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, UI.
809 West 35th S t., Chicago. III. 
1723 West .47th Stn Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 "Wewt 18th St„ Chicago, III.
3255 So. Halsted St., Chicago. III.
3252 So. Halsted St., Chicago,^ III.
4559 So. Paulina St., Chicago,“ III. t
2201 W. 22 St., Chicago, III.
1103 — 4th St., Sioux City, Iowa.

Paul Baltutis & Co.
Central Mfg. Diat. Bank 
J no P. Ewald 
S. L. Fabian
Vinc. Milaslewic^
Naujienos
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Cniversal State Bank
J. J. Znlp
Metropolitan State Bank
O. E. Jacobson,

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirijęs arba dcl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu- 
vargusiems žmonėms.

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

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JUSU EVEIKATOS

Dau-

tos ralelietės irgi mokinasi mu
zikos ir dainavimo, todėl Ra
telio koncertai ir būna geri ir 
įvairus, kuo visai negali pasi
girti lirelninkai. Lirelninkai to
dėl niekuo negalėdami pasigir
ti, giriasi vien tuo, kad net kel
nės sušlapo besėdėdami ant ša- 
lygatvio ir bežiūrėdami kaip 
ratelieeiai laiko susirinkimus, 
arba kad jie (lirelninkai) su
rengė vieną kitą parę vienam 
kitam asmeniui iš savo “cho
ro”, arba dar susirinkę ant gat
vės kampų prie svetainės už
kabinėja praeivius.

Verčiau tie lirelninkai Dzū
kai ir Kenoshiečiai, vieton apie 
kitus rašyti, pasižiūrėtų kas jie 
yra ir ko verti; patys niekuo 
geru nepasižymėję, bando tilę 
kitus apjuodinti: patys suodini 
būdami nori ir kitus suodinti. 
Bet iš to nė patiems lirelnin- 
kams jokios naudos nėra, nes 
su pliuškiais ir šmeižikais jo- 
kis rimtas žmogus nenori tu
rėti jokių reikalų, nė nenori su 
jais užsidėti.

— Teisybę Mylys.I

Lietuvis Kontraktorius
Suvedant šviesas 
elektros Jiegą j nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas lia 
pas j senas; duodam
ant lengvo ilmokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2216 W. 22nd Street 
Phone tanai 2**1

Garsinkitės Naujienose

(Elektros, Gaso ir Transportacijos) ■

žodžius, i

Galvos skaud.
Lumbajfo 
Reumatizmo
Skausmu

Detroite randasi spaustuvi
ninkas, kuris pereitą žiemą ap
vaikščiojant IJetuvos nepri
klausomybės šventę, kurią ren-

daro
Lctų
uos

Bet dabar Pranelis Brooklyno
Petrikienę, Paukščiuką ir Va-

Vartoki t be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

i

LAMUI n

Valstija

# , - < ■■•‘ii. ••■• > ‘'(k*’ ■ v‘s. •ibhhhhioi \ -Mtla’i-Jui! .i>.L 11 uli fc <w i

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

’ DR.C.C.SINGLEY .-ė
20 W. Jackson BIv., netoli State St. 
Kambariai 1012. 1015, 1016. Imkit elevatorių 

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Padekit Savo Kalėdų Dovanas 
Pinigus ar Bonus 

darban į

Saugius Public Utility 
Serus

EvetyboityfStote

UŽTIKRINA SAUGUMU 
“BAYER ASPIRIN”

HalstodahdKlein Bros. 20

Atdara subatos vakare iki 9!
Pasirinkimas iš 
visos krautuvės 

išpardavimo

KAUTU
Jūsų pasirinkimui bile 
kokio kauto iš musų vi
so stako, kurie buvo 

pardavinėjami po 
$39.50, DABAR po

S19I?
VISOS MIEROS

13 iki 19 — 16 iki 44
* “ I 2? r— 45 iki 53

YRA DIDŽIAUSIS

Džiaugkitės Paprastomis Extra Įplaukomis 
e /

EEIKVOKITE pinigų kokius jus gavote Kalėdoms 
dovanų arba bonus. Investuokit juos sumaniai ir sau

giai Į public utility staką ir tegul jie jums uždirba di
videndus! Padarykit tokius investmentus, kurie butų 
pelningi ir naudingi ateičiai. Stokit ant kelio finansi
nės neprigulmybės ir pasisekimo šiuo lengvu budu. 
Public utility Šerai yra tarpe saugiausių investmentų. 
Tas biznis yra būtinas kasdieniniame gyvneime—-divi
dendai paprastai atneša 6% į metus, yra prisiiinčiami 
kas ketvirtainis metų.

Nuošimčiai, Dividendai ir
Sausyj Ke-Investmentai

Sausio mėnesis yra Ikiaas kuo
met daugelis morgičių yra apmo
kama. Kodėl nejvestuoti tuos pi
nigus kuriuos gaunate už juos į 
saugius public utility Šerus, ku
rie uždirba gerus nuošimčius?
Jei jus gausite taipgi pinigų už 
jūsų kitus investmentus, tai juos 
investuokit j public uility šėrus, 
kur jus žinosite, kad jie bus 
saugus ir dirbs dėl jūsų dieną 
ir naktį ir kasdie per visus me
tus.

Dividendai kas 90 Dienų.
Dividendai už jūsų public utiity 
Šerus yra išmokami keturis sy
kius į mejus.. Tie dividendai yra

tikras dadččkas prie jūsų įplau
kų; jie suteiks jums daugiau pa
togumų — turėsite daugiau pi
nigų dėl nusipirkimo sau reika
lingų dalykų.

Lengvas Taupinimų Planas

Jus galit pirkt public utility staką 
už cash arba lengvais išmokėjimais, 
$10 įmokėti ir po $10 j mėnesį. 
Jus gausite 6% už įmokėtus pi
nigus kol išmokėsite. Jei negalė
tumėt išmokėti, jus gausite savo 
pinigus atgal. Tas lengvas iš- 
molkėjimas yra retenybė dėl su
manių investuotojų, kurie nori 
kuodaugiausiai uždirbti su savo 
sutaupytais pinigais ir saugiai 
investuodami. Vartokit kuponą 
dėl pilnų informacijų, dykai!

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

Slogų 
Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

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

14 iki 20 r
ŠTAI
KAUTŲ BARBENĄS Šiame se
zone. Pasirinkimas toką didelis, 
kad kiekviena moteris gali iš
sirinkti koks tik jai patinka. 
Pasirinkimas iš šitų turtingų 

materiolų.
KAILIŲ MATERIOLAI 

Karanti Tu
(Materiolas kuris beveik taip 
pat išrodo karacul)

Hudson Seal
(Labiausiai populiaria kautij 
materiolas, sunku jį atskirti 
nuo Hudson Seal)

Muskitiny
(Labai gera imitacija Muskatt 
Rat.)
Broad Tail Materiolas
(Vienas žymiausių ir pageidau
jamų kautų materiolų).
Žieminės Naujos SPALVOS!

Gražiais Kailiukais
TRIMUOTI Beaverette, Mandel 
ir Marmot.

Labai Naujausi Styliai.
St. Antros Lubos

Utility Securities
Company

230 South La Šalie Street, CHICAGO
N.w Y«rk - St. Louis . Milwaukee Loulsville - Indiananolia . Minneanolis

jiiiinnii)
Įiiiiiiiim

Musų naujus ofisas randa
si ant kampo La Šalie ir 

Jackson Blvd.

Utility Securities Company,
230 So. La Šalie Street, Chicago, III.

Malonėkit atsiųsti man pilnas informacijas dykai apie 
jūsų public utility Šerus kuriuos pasiūlote dabar dėl 
saugių investmentų.

Vardas

Gatvėė

Miestas
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Chicagoje — paitaj
Matam*

Chicagoje per netiotojvii 
Viena kopija .. ...........

Savaitei —-------- -
Mlnariui ........ ........

1M
LM

.76

Bditor P. SRIOAITia 

1739 Soath laistei Street 
Ckicafo, I1L 

Telephone Rooeevelt IMI

Subscription Batas I 
|8.M per year in Canaia 
|7.00 per year outaide of Chicago.

sekantis vis baisesnis už pirmesniuosius — tai “laimin
ga” tautiška era. Ar tik dar daugiaus tokių “laimių” 
nebus susilaukta per antruosius diktatūros metus?

. ............................ —.............-...................... <...................................

Skaitytojų Balsai

Penktadienis, sausio 6, 1928

Lietuvos seimo rinkimus ėmė- 
d net kriminalinių priemonių 
kad sau užtikrinti priėjimą 
prie valstybės iždo. Krikdemai, 
rinkimuose pralaimėję, prisidė
jo prie neteisėto 1926, Gruo
džio 17 d. Lietuvos valdžios nu
vertimo ir Lietuvos Seimo iš
ardymo.

Ne save, bet socialistus 
“Draugas” apkaltindamas 
čionai nurodytų faktų akyvaiz- 
doje, man rodosi “Draugo” ne
nuoširdus prie kaltės prisipus 
žinimas. Su “Draugo” “teisy
be”, kolkas sąžiningam žmogui 
ne pakeliui. Ir prisipažinimų 
nė gana. Reikia padarytąsias 
skriaudas atlyginti. Bet kaip 
apie pasmerktuosius ir sušau
dytus Lietuvos Konstitucijos 
gynėjus?! Kas užmuštųjų šei
mas aprūpins? Kas tikriems 
Lietuvos didvyriams nuplėštą 
garbę sugrąžins? Apie tai 
“Draugas” nei nesapnuoja.

—Tylintis.

[Ui išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]1torį Pirmininką Sleževičių ir 

Seimą?
šitiems ponams tečiaus kun. 

Tumas nė neužsimena, apie jų 
“infamiją”. Ne, jisai juos į 
padanges kelia, o smerkia stu
dentą Ancevičių, kuriam šiaip- 
taip pasisekė ištrukti iš savo 
kankintojų nagų!

Argi “senas romantininkas 
idealistas” (kaip jis pats save 
vadina) kun. gūnias nemato, 
kad garbės žodžio laužymu yra 
pagrįsta visa dabartinė val
džios sistema Lietuvoje? Argi 
jisai neišmano, kad garbes žo
džio ir net priesaikos laužymas 
pasidarė “valstybingumo” ir 
“tautiškumo“ pavyzdys nuo to 
laiko, kai prasidėjo Lietuvoje 
“naujoji era”?

Ne, mes nemanome, jogei 
Vaišgantas-Tiimas yra taip žli
bas, kad jisai to nematytų. Ji
sai laiko nereikalingu daiktu, 
kad tie, kurie valdo/ “adminis
tratoriai”, patys pildytų tuos 
dorovės įsakymus, kurie yra 
skelbiami “globojamiems” ir 
“ganomiems” paprastiems žmo
nėms. Tvoros yra tveriamos 
tam, kad iš ganyklos neitų gal
vijai, ? bet ne tam, kad pats 
šeimininkas negalėtų vaikščioti

Apžvalga
------------- r"

18?
Tie

Suvienytos* Valstijose, m Chica<oje,

Metama ........ —
Pusei motą ,, ____
Trims menesiams
Dviem mintelėms _

Bloga 1928 m. pradžia

MORALISTAS” TUMAS.

Kauno “Lietuvyje” gruodžio 
17 d. kun. Tumas rašo ilgą pa
mokslą apie studentą Praną 
Ancevičių, “savo garbėsyžodžio 

18.10 laužytoją”. Jisai smuAkmeniš- 
kai pasakoja, kaip ji^ai bėgio

 

jęs pas karo komendantą Sku

 

čą, pas apsaugos minist6|’į Dau

 

kantą, pas vidaus reika\ų mi- 

 

nisterį Musteikį ir pas žvalgy
bos viršininką Budrį, prašyda
mas jų atšaukti administraci-

Readinge, Pa., nuo Naujų Metųį užėmė vietą į sočia- j
listinė administracija, su mayoru Stumpu piiesakyje. į Varnių koncentraci-
Pirmiaus tą didoką Pennsylvanijos miestą valdė kapi- j^ stovyklą.
talistinių partijų politikieriai ir atvedė jį prie to^ kad Tumas giriasi, pagaliau, iš
gyvento jai stačiai nebegalėjo toliaus pakęsti sunkių gelbėjęs Ancevičių nuo ištrė- 
mokesniu ir netvarkos visose administracijos šakose, imlm^ iš jo “garbes

T; i • • j. .. i .v . i . įžodi?, kad jisai nebedalyvau-Naujoji Keadingo administracija buvo išrinkta su-, politikojej 0 lik užsiimsilJ9 
sipratusiųjų darbininkų balsais, ir darbininkai visoje m()]ęg]0 studijomis ir literatu- 
šalyje gali tiktai pasidžiaugti tokiu savo laimėjimu ta- ra. Su tuo įprižadu Ancevi- 
me mieste. Bet neva darbininkų reikalams pasišventusi' čius gavęs leidimą išvažiuoti 
“Laisvė” šitą progą panaudojo tam, kad išniekinti ir i užsienį, bet — ve ką jisai 
bimbiškai iškolioti socialistus. dabai darąs.

Del to, kad tame Pennsylvanijos mieste susidarė 
socialistinė administracija, tai Brooklyno komunistų] 
organas randa reikalinga išplūsti Socialistų Partijos 
vadus “suniekšėjusiais” ir apšmeižti Milwaukee’s socia
listinę miesto vyriausybę, kad jie nieko gera nepadarę 
darbininkams!

Ir ve demagogišku humbugu tas laikraštis baigia 
savo pliovones:

“Readingo socialistai’ kairesni (? “N.” Red.) 
už New Yorko socialistus, bet ir jie nepajudins nė 
piršto, kad uždavus smūgi 
(! “N.” Red.).
Vadinasi, valdant Readingą 

ma užduoti smūgį kapitalistinei 
žmonės, kurie gali pliaukšti tokius idiotiškus nonsen
sus, tinka į beprotnamį.

Bet komunistai, kurie šitaip, lyg iš galvos išsi- 
kraustę dergia socialistus, tuo pačiu laiku nesisarmati- 
ja kviesti juos i “bendrą frontą”. Pati “Laisvė” aną die
ną rasė, kad maskvinė “tvorkerių” partija pasiūliusi 
Amerikos Socialistų Partijai statyti bendrus kandida
tus ateinantiems prezidentiniems rinkimams.

Kas tenka pasakyti apie meklerius, 
dieną šaukia socialistus į bendrą darbą, 
prikaišioja jiems “niekšystę”?

Matyt, jie sprendžia apie kitus pagal

8c. per copy.
Entored a* Seeond Class Matter 

M a re h 7th, 1914, et tha Port Office 
of Chicago, III., undec tha art of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kaadian, i*akirla*t 
sekmadienius. LeidftU Maojieni Ben
droji, 1789 So. Halstad St, Chteago, 
III — Telefonas: Booeavalt 85M

I7JM 
8.M 
1.75 
UI 
.71

Lietuvon ir kitur uialenluoeei 
(Atpiginta)

Matams--------------------
PumI __________

Pinigui reikia lipti palto Monty

DARBININKIŠKAS” PASVEIKINIMAS

“...Jis stačia galva puolė 
į re
publikai žalingą darbą: ne
lemtame revoliuciniame lie
tuvių emigrantų kongrese 
Rygoje — sekretoriauja, len
kų globojamas ir lenkai į 
Vilniaus universitetą priim
tas, leidžia dar nelemtesnį ir 
Lietuvos Respublikai žialin- 
gesnį socialdemokratų orga
ną ‘Pirmyn’, pasirašydamas 
tikruoju jo redaktorium, vi- 
’sokerioipai afišuodamas sa
vo solidarumą su Tauragės 
plėšikais ir brutališkai kuo
neveikdamas tuos Lietuvos 
Administratorius, kurie tiek 
užuojautos (!!! “N.” Red.) 

, jam parodė.”
Ir kanauninkas 

šitokį nuosprendį 
nuolj: “studentas 
cevičius pasirodė 
bes žodžio laužytojas.”

Keistas tai yra pamokslas ir 
dar keistesnis jo autorius.

Kiek studento Ancevičiaus 
darbuotė Rygoje ir Vilniuje y- 
ra žalinga ar ne Lietuvos res
publikai, mes nesiimame sprę
sti, kadangi ikii šiol apie poli
tinių Lietuvos emigrantų dar
bus, jų ginčus, jų santykius su

Savo laiku “Elta buvo pranesusi, kad lapkričio 2(j. turi tjk ,abai prieStaraujan. 
dieną įvykęs mažas incidentas augštosiose Kauno sfero- gius pranešimus. Bet eisime 
se. Karo apygardos viršininkas pulk. Petruitis, girdi, prie Tumo kaltinimų dėl “gar- 
labai “susinervavęs” dėl įvairių gandų, pasklidusių apie bės žodžio sulaužymo”, 
tariamą pavojingą krašto padėti, ir, Smetonos pataria
mas, turėjęs išvažiuoti į savo ūkį gydytis. Daugiaus ne
buvę nieko.

“Naujienos” gi buvo gavusios žinių, kad tuo laiku

..UJO OVCVVJC* 
evoliucinį Lietuvos Res-J<ur tinkamas!

Pirmučiau-

kapitalistinei sistemai

arba Milwaukee, gali- 
sistemai! Aišku, kad

kurie vienų 
o kitų dienų

save!

PRISIPAŽĮSTA, kad buvo labai riesta

Tumas 
apie tą
Pranas

infamis,

daro
jau-
An-
gar-

Bendrai imant tai įsunkus 
moratis nusidėjimas, ypač jei
gu jį atlieka einąs mokslus 
jaunuolis, kuris gali suprasti 
tokio savo elgesio vertę. Te- 

Kaune įvyko karininkų sukilimas prieš fašistinę dikta- čiaus labai navatna, kad kun. 
turą ir kad tą sukilimą rėmė krikščionių demokratų 
vadai, kurių vienas (Dr. Bistras) buvo priverstas dėl 
to net dumti j užsienį.

Šiandie ir patys Lietuvos diktatoriai prisipažįsta, 
kad jų oficinle žinių agentūra skelbe netiesą. Gruodžio 

19 d. tautininkų dienraštis Kaune rašo apie Smetonos 
kalbą karininkų kliube, kur tarp kitko jisai pasakęs,

auką, 
laikosi

Tumas, irgi, rodos, apsišvietęs 
asmuo, smerkia už duotojo žo
džio sulaužymą tiktai “Lietu
vos Administratorių” 
o visiškai nepaiso, ar 
tos paęios moralybės 
tie “administratoriai”.

Kunigui Tumai nereikia to- 
kad “valstybė pergyveno tris sukrėtimus”. Tie sukreti, ‘ival«7t,8> kad Pat.vrus aP>e 
mai buvę: Pajaujo pasiruošimai, Tauragės riaušės ir 
26 lapkričio “koalicijos” ultimatumas.

* Kaip žinoma, tuo pačiu laiku, kai opozicinių parti
jų koalicija gamino “ultimatumą” valdžiai, tai pulk. 
Petruičio vadovaujami armijos karininkai reikalavo 
Smetonos ir Voldemaro atsistatydinimo.

Kitame to paties “Lietuvio” numerio 
išsireiškiamą dar aiškiau:

“Dabar, kada didžioji audra nuo 
jau yra visai (? “N.” Red.) nuėjusi, 
krašte jau vėl matoma giedri padangė, mes galime 
ramiai pakalbėti ir apie tos perėjusios audros pa
vojus. Jų buvo daug. Bet didžiausia tai buvo lap
kričio 26 dieną.” 
Kad ir giriasi Voldemaro organas, kad jisai “da- 

dar” jau galįs ramiai pakalbėti apie praėjusias audras, 
bet apie “didžiausiąją audrą” jisai daugiaus smulkme
nų nepaduoda. Iš jo atsidusimo matyt tiktai, kad ponai 
diktatoriai pergyveno didelį kinkų drebėjimą lapkričio 
26 d.!

Trys “sukrėtimai”

“administratorių” moralybę. 
Jisai yra narys los pačios par
tijos, ar šaikos, kuri šiandien 
valdo Lietuvą. Štai 
zidentas 
“premjeras

pre- 
Smetona”; štai — 

Voldemaras. Ar 
juodu nebuvo davę garbės žo
dį ir net priesaiką, būdami 
Seimo atstovai 1926 metais, 
saugoti Lietuvos Respublikos 
Konstituciją? O betgi juodu 
susidėjo su karininkais, kurie 
gruodžio 17 d. tą konstituciją 
begėdiškai sutrempė I

O kaip su tais komendantais, 
ministeriais ir kitais “adminis
tratoriais”, pas kuriuos Tumas 
bėgiojo, prašydamas susimyĮė
jimo biednam studentui, “nau
jakurių sklypininkų” sunui? 
Ar nebuvo garbės žodžio ir 
priesaikos 
m et 
lais 

vienų mepį bėgiu Jr kiekvienas

Šita gryno reakcininko, iš 
carizmo laikų atsinešta, pažval- 
ga į valdonus ir valdovus kun. 
Tumas ir vadovavosi savo pa
moksle apie Ancevičių, Nieko 
čia nėra nuostabaus. Juk tas 
pats Tumas, kaip žinoma, dar 
1905 metų revoliucijos metu, 
kuomet visa Lietuvos liaudis 
buvo sukilusi prieš Rusijos de
spotizmą, rašė krikščionių de
mokratų programą, kur buvo 
pasakyta, kad “krikščionys” 
esą ištikimi Jo Didenybės ca
ro pavaldiniai!
buvo suaugusi 
temos dvasia.

Ir dalbar,»n
Ancevičių, jisai nesidrovi girti 
“administratorių užuojautą” 
jam. Kame pasireiškė ta jų 
užuojauta? Tame, kad jie jį 
suareštavo ir be jokio teismo 
nutarė gabenti į koncentraci
jos stovyklą ■— ar tame, kad 
jie, i>o ilgų Tumo prašymų, su
tiko ištremti kalinį į užsienį? 
Bet smetoninis kanauninkas 
turėtų juk žinoti, kad valdžia, 
be teismo bausdama piliečius 
kalėjimu ir ištrėmimu laužo 
Lietuvos Respublikos Konsti
tuciją, kuri užtikrina kiekvie
nam žmogui asmens neliečia
mybę. šitas valdžios nusidė
jimas Tumui nerupi; jis nori 
tiktai, kad komendantų engia
mi Smetonos valdiniai “garbin
gai”''duotųsi kailį lupti.

Labai liūdna, kad garbės žo
dis Lietuvoje pradėjo netekti 
jokios reikšmės. Bet ta padė
tis nepasikeis, kol tenai vieš
pataus smurto ir sauvalės re- 
žimas, o ne teisėta tvarka. Da
bartinė Lietuvos valdžia yra 
karo stovyje su žmonėmis, gi 
karo stovis visuomet veda prie 
to, kad priešingos puses var
toja viena, prieš anti’ą tokias 

priemones, kurios skaitosi Be
doros normalėse sąlygose. Kaip 
diktatoriška valdžia nesijaučia 
nusidedanti, kuomet ji neteisė
tai areštuoja savo priešus, nai
kina jų konstitucines teises ir 
juos žudo, taip valdžios prie- 

leistina sau tą 
jos autoritetą 
jai kaip įma-

Taip jo siela 
su carizmo sis-

kuoneveikdamas

Rąsto savoje akyje “Drau
gas” nemato, bet nuo Lietuvos 
budelių gyvybę gelbėdami Lie
tuvos seimo nariai į Vilnių pa
bėgę — vadinami “tautos iš
davikais.” Gi tauta juos, sa
vo seimo narius, nuo “pučistų” 
nei nebando apginti. Del sei
mo atstovų neliečiamybės, 
“Draugo” redaktorių numany
mu, neverta sielotis... Ir to
kie redaktoriai savame edito- 
riale “1927 metus palydint” 
sako, kad, “musų tautai nykš
tukų nebereikia.”
šiai kila klausimas: kur mes dė
tume “Draugo 
jeigu nykštukų muąų tautai 
nebereiks?

Tiktai priverstinai “Draugas” 
liepia: “žmogus turi... tobulė
ti.” Tojo tobulumo pasieki
mui, anot jo, “reikia... pažinti 
klaidas ir prie jų prisipažin
ti.” Apie skriaudų atlygini
mą; apie lygybę prie gyveni
mo progų; apie karų, ir mirties 
bausmės panaikinimą; abelną 
apšvietę, ir apie piliečių prie 
sveiko ir naudingo gyvenimo 
pri rengimą, 
neužsimena. “Draugui” gana 
liepti: “žmogus turi?,, tobulė
ti” — ir tiek. Ar ne butų ge
riau, vieton prisipažinimo — 
padarytąsias skriaudas atly
ginti. Lietuvos konstitucijos ir 
Lietuvos teisėtos valdžios išnie
kinimą galima tiktai atitaisyti 
atnaujinant prezidento K. Gri
niaus ir M. Šleževičiaus Lietu
vos teisėtą valdžią ir sukvie- 
čiant buvusįjį seimą. Į nužu
dytųjų seimo atstovų vietas, 
darenkant iš tų pačių sroyių 
kitus seimo atstovus; vien
kart paleidžiant, nūn neteisė
tos Smurtininkų “valdžios” ap- 
kalintus buvusios teisėtos Lie
tuvos valdžios seimo atstovus, 
konstitucijos gynimo šalinin
kus.

redaktoriuš,

“Draugas” nei
Draugui

“žmogus turi?..

(Pacific and Atlantic Photo]

Cozette Parker iš Anderson, 
Ind., gal jauniausia aviatorė 
Amerikoj. Nors ji tik 13 m. 
amžiaus, bet viena atskrido paj? 
tėvukus į Kankakee, III., pada 
rydama 138 m., norėdama įro 
dyti tėvams, kati ji jau gali 
skraidyti. Jos tėvai yra seni 
aviatoriai. Jos brolis būdamas 
13 m. amž. nuskrido iš Ander
son į Washingtoną. Jos jaunes
nis brolis irgi gali skraidyti.

straipsnyje

kada musų

sulaužymas, kuo- 
jie nakties metu su gink- 
ra akose užpuolė Respubli- 
Prezidcntą Grinių, Minis*

žinoma, kenčia

šai laiko pilnai 
valdžią apgaut, 
diskredituot ir 
nant keršyti.

Nuo to viso,
Lietuva, bet ar no Tumas su 
savo vienminčiais yra pirmiau
sia dėl to atsakom ingi £ Jisai 
palaiko tą negarbingą (infn- 
mis), nedorą smurto valdžią, 
prieš kurios apguvingus ir 
kruvinus dailbus visi atskirų 
piliečių nukrypimai nuo “do
ros kelio” yra tik menkniekis!J f ■

... ............ ?---- -
Naujas laikraštis 

PIRMYN,
Soc. Dem. organas, leidžia
mas Vilniuje. Galima gauti 
Naujienoje. Kailiu 10c.

aw

teisėtos valdžios nuver- 
ir Lietuvos Seimo išvai- 
ir konstitucijos išnieki- 
“Draųgas” net minėti 

“Draugpi” rupi pri- 
nevy- 
“pu-

vien todėl, kad smc- 
vieni norėjo prie 

iždo šildytis. Juk 
“Draugo” redaktorių

1926 gruodžio 17 dienos Lie
tuvos 
timo 
kymo 
nirpo
vengia.
ritinti tiktai krikdemų 
kusį iš eilės jau antrą 
čą” — pasikėsinimą 1927 me
tų pradžioje, pasigrobti Lietu
vos valdžią, o tapus W val
džios atstumtais, krikdemai 
ėmėsi tautinės vienybės ardy
mo darbo, 
tonininkai 
valstybės 
vienas iš
net turėjo Amerikon sugrįžti, 
valdiškos vietos negavęs, Visi 
žinojo, kad tasai “tautos va
das” buvo Lietuvon nukakęs 
“vadovauti”. Bet kaip tik 
algos negavo, tai pametė Lie
tuvą josios nelabam likimui. 
Daug negarbingesnis už Pleč
kaičio pasielgimas. Plečkaitis 
savo «-yvastj gelljedamas nuo 
smetonininkų įbudelių iš Lietu- 

vos turėjo įbėgti, o “Draugo” 
redaktorius pats Lietuvą Pil- 
sudskio malonei paliko ir tur
būt už tai nuo kito “didvyrio” 
net auksinį medalį laimėjo. 
Aukso medalį dėvintis tik-gi 
jau ne “nykštukas”.

“Draugas” teisingai pažymi, 
kad “Lietuvos nepasisekimų 
kaltininkai nėra tauta, ąy val
stybė, kaip tokios, bet*jos va
dai (Krupavičiąį, Petruliai, 
Karveliai, Bistrai ir (lauk ki
tų T.) kurie ne tautos ir val
stybės reikalų žiuri, bet savo 
ašmeninių ambicijų ir garbės 
siekia.” Turtint “Draugo” re
daktorius į veidrodį žiūrėda
mas šituos žodžius parašė. 
Prezidento K. Griniaus val- 
džips’ pradėtos teismuose by-< 
los prieš buvusius krikdemų 
ministerius aiškiausiai liudija, 
kad krikdemams ne valstybės, 
ne tautos gerovė rūpėjo, bei 
tiktai savos partijos įsigalėji
mas ir pasipinigavimas, kol

I 
jie (krikdemai) buvo val
džioje.

Nors pradžioje minėtojo 
editorialo “Draugas” rašė apie 
prie klaidos prisipažinimą, kai
po progreso ir tobulėjimo prie
monę, bet kuomet bandė su
rasti faktų, nežiūrėjo į savo 
partijos vadus, bet išvadino 
“tautos išdavikais”' socialistus. 
Ne vien Plečkaitis, bet viso 
pasaulio socialistai, išskiriant 
bolševikus, stovi kaip mūras 
prieš karus, “pučus”, mirties 
bausmes ir visokius žiauru
mus. Nesiimu Plečkaičio ginti
— Plečkaitis, kaip ir “Drau
go” redaktorius, gąli prasi
lenkti su stambiais faktais, o 
įžiūrėti krislą savų priešų 
akyse. Visgi išsivaizduokime, 
kad Lietuvos seimo nariams, 
Lietuvos konstitucijos ir Lie
tuvos teisėtos valdžios apgy
nėjams, nėra vietos jųjų tėvy
nėje, jei bent kalėjimuose ar
ba kapinėse

Lietuvos smetonininkai glo
boja buvusius lenkų legioni
ninkus: Plekavičių, Daukantą, 
Glovacką ir Žukauską. Nega
na to, kad globoja, bet ir pa
veda Lietuvos armijos valdy
mą į tokias pro-lenkų rankas; 
o “Draugas” insižlaibė ' nuo 
mirties pasprudusį į lenkų už
imtą Lietuvos sostinę Vilnių
— Plečkaitį. Tiktai šitas žli- 
l>uma.s. įprirodo, kad “Drausfui” 
nepridera nuo “nykštukų” kra- 

tytiesi.
Juk Vilniuje gyvendamas 

Jurgis Matulevičius “šoko kaip 
lenkai jam smuikavo”, net ir 
Lietuvos su Vatikanu Konkor
datą Lenkijos naudai pagami
no. Kitas garbužis Dr. J. 
Basanavičius buvo priverstas 
Bassanovvicz pasirašinėti. Tai 
ko galima norėti bado prispau
stų ir nuo mirties iš Lietuvos 
pabėgusių ^emigrantų ?

Koliai krikdemai socialistų 
veikime ras vien “tautos * išda
vikus”, geriau kad “Draugas” 
neskelbtų apie kokius ten prie 
pažangos ir prie tobulinimosi 
siekimus..

Socialistų darbai tiek yra 
Lietuvos liaudžiai naudingi, kad 
be jų liaudis butų maldų ir 
ponams vergavimo užburtame 
rate. Socialistai visuomet pa
tys iš valdžios pasitraukia, 
kuomet tautos didžiumoje ne
randu sau pritarimo. Krikde
mai atvirkščiai, prieš trečiojo

Savotiškas krikštas
e Prieš kiek laiko Afrikoje 
anglai areštavo tvirtą negrą, 
✓ardu Tomą, kuris savotiškai 
krikštijo savo tautiečius. Pats 
apkrikštytas baptistų, kunigų ir 
sužinojęs apie šv. Jono krikš
tytojo gyvenimą ir darbus, To
mas ir nutarė kuo daugiausia 
pakrikštyti savo tautiečių. 
Krikštydamas jis laikėsi vieno 

' nincipo, kad krikštas žmogų 
atleidžia nuo visų nuodėmių: 
bet žmogus ir po krikšto gali 
papildyti nuodėmių, todėl ge
riausia krikštijant) upėj tuoj 
krikštijamą nuskandinti. To
mas, tos taisyklės laikydama
sis, krikštydamas nuskandino 
gal šimtą savo vientaučių beg- 
rų ir dar butų skandinęs, bet 
anglams pavyko tą krikštyto
ją pasodinti į “klioštorių”.

Didelės Krautuvės
Dideles krautuvės kaip kada turi 

didelių nuostolių, kad įgijus savo re
putaciją už suteikimą gerų tavorų 
vertės. Kaip kada vien tik dėl su
pažindinimo publikos su savo krau
tuve yra daromi dideli tavorų atpi
ginimai.

Pavyzdžiui, The 12 Street Store 
skelbimas, kuris telpa šios dienos 
Naujienose. Jis tiesiog nustebino vi
sus, kad tokiomis pigiomis kainomis 
pardavinėjami tokie geri tavorai.

Dabar 12 Street Store yra daro
mas inventorius ir pasirodė, kad ran
dasi daugelis tavorų kurie yra atli
kę nuo pereito sezono. čia ran
dasi puikiausiių siutų, ovęrkautų ir 
įvairiausių marškinių. Vyrai gali 
tuojau pasinaudoti ta nepaprasta 
proga ir nusipirkti sau reikalingų 
dalykų labai pigia kaina.

OLD COLD
JUOKAI

Pirmas vagis. — “Man rodosi, kad 
paėmėm viską. Mes nieko nepra- 
žiopsojomo, ar taip, Mike? ( Antras 
vagis. — “Aš taip manau, bet mes 
gausime laikraštį iš ryto ir pama
tysime.

M r. Kazei. — ‘Kokia negražią kal
bą jūsų papūga vartoja!”

Mrs.. Knutt. — “Taip. Mano vy
ras pirko papūgą miestelyj ir vežėsi 
namo įsidėjęs j automobilių. Grįž
tant susprogo trys tajerai ir 'turėjo 
inžino trubelį.”

Motina. — “Marė, ar tu daleidai, 
kad tave bučiuotų tas jaunas vyras 
vakar vakast?"

Mare. ----- “Ar inanot., kaži jis
atvažiavo iš Yonkers tik išgirsti nia- 
ne dainuojant?”

“štai tas mažas dalykas pasaulyj 
kuris pasakė*’, pareiškė Marė 
traukdama iš po sofos savo jaunąjį 
broliuką.

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs, Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi.’’
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Another year, 
another story

The season’s 
costoms

Or the šame one just a little 
bit differently told! — ’cause 
it cannot be cntirely different 
vvhen the šame person is tell- 
ing it, and vvith the šame pur
pose. And I told it lašt year 
at this time.

Lašt year at this time, vvhen 
it first became my duty to 
edit this page for the L.S.A.A., 
I remember I asked my read- 
ers to J>e kind and consider-

is noIn Lithuania there
Claus! The peoplc there 
the birt h oi* the Christ 
and on Cliristmas Eve 

mcal called “kūčios”,

On February 4, 1988 will 
be held the L.S.A.A. Dance. 
It is given for the purpose 
of starting the Studentą’ 
Benefit Fund, which it has 
always been one of the 
L.S.A.A.’s chief aims to 
establish and to ūse in the 
wąy indicated by the nomen 
itself: the studentą’ bene
fit.

Ac-
De-

Santa 
avvait 
Child 
eat a 
aftervvards placing slravv on the
table for the holy Child. to lie 
on. In the cities there are 
Christmas trees, hut in the 
counlry none are decorated or 
sėt up, no niatter how plenti- 

- , i j n fui they may be in'the woods.ate, s.nce I had the task of^ c|n.jstmas ,lolidays )ust 
until January the sixth, the 
day of the three kings. In this 
time no vvork is done except 
the most necessary daily vvork. 
New Year’s Day is considered 
very holy and almost the whole 
day is spent in church.

The Russians pay compar- 
atively small attention to 
Christmas, reserving their en- 
ergies for Nevv Year’s Day, and 
štili more for Easter. Before 
the World War the Russian 
calendar vvas fourteen days 
later than ours. Under the nevv 
regime, 
adopted the regulai* calendar.

Santa

Tickets are already on sale. 
Get them from members of the 
L. S. A. A, or at the follovv- 
ing places: —
BELSKIS and RAMSTIS
DRUG STORE

2425 W. Marquette Road 
Chicago, Illinois

GALENS PHARMACY 
4193 Archer Avė.

Chicago, III.

the šame
the identical message 

as the 
it?

issuing “The Students’ Corner”, 
the type of content of vvhich 
was neither fully’ delermined 
upon nor i n any way limited 
except that it be approriate*for 
such a page.

That was lašt year! Now, 
one year later 
plea ?
sent again, inasmuch 
šame person is sending

No. One cannot offer the 
šame eNCUses^fpr one’s failings 
after a year’s time has been 
offering countless opportunities 
to remedy the weaknesses. I 
will not proffer any plea! Yet, 
please do not conjecture from 
this that there in truth be no 
need of any plea. On the con- 
trary, there is even reason for 
a greater number of them, 
now. Furthermore, I might in- 
clude apologies for my faults, 
explanations of why I did not 
faithfully perform my duty, 
and entreaties that all errors 
be forgiven. Būt! —

however, they have

another year is that I may have 
one more chance to correct the 
habits and to redircct the steps 
vvhich the year’s experience ha s 
taught me were vvrong. And 
thence, to strive for the higher 
lovels vvhereon are destined the 
greater achlevements Ihrough 
vvhich the nobler aims may be 
realized.’

For this next year, for the 
performance of the duty vvhich, 
though štili the šame, is some- 
what greater/ slightly hcavier, 
I have asked two of the more 
capable students to help me, 
to work vvith me, to create a 
“The Students’ Corner” of a 
superior quality and, possibly, 
of a greater quantity.

Miss Aldonna Pūkas vvill be 
the Assistant Editor. She is 
already well-known to the read- 
ers for her literary ability. She 
has personality and she has 
ideas — both, iniportant fact- 
ors in good vvriting. A p ropos, 
allovv me to prophesy that in 
the near future Miss Pūkas 
will be a most capable Editor 
of The Students’ Corner.

Clad in Fishing-Net
In Lapland and Finland, 

Christmas is the great festival 
of the year. There tiie old Yule 
log custom is inaintained under 
the supervision of the mythical 

Yule Svvain”. The business of 
this spirit, \vho is reputed to 
be double the height of the 
average Laplander, and whose 
sole clothing is a fishing-net, 
is chiefly to visit each house, 
and vvhere he finds vvood 
enough has not been stored 
for Christmas, he spoils such 
^is has been collected and de- 
parts until Christmas Eve. Then 
h e again returns and outside 
that house complains that he 
feels the cold Ihrough his fish- 
ing-net raiment. lt is needless 
to sąy that likę Santa Claus, 
he has mortai embodiments to 
carry out his fuuctions.

The Germans alvvays have 
Christmas trees both for child
ren and “grovvn-ups” and they 
also provide a kind of 
cake called Marzipan. 
typical of feasting, and 
doubt, the šame ovigin
“Panetonue” of the Italians, 
vvhich appears upon all būt 
the poorest (’hristmas tgbles 
throughout Italy.

Jews all over the vvorld keep 
Christmas, not vvith the signi- 
ficance it possesses for Christ- 
ians, būt in celebration of the 
freeing .of the Temple by Judas 
Maccabeus, and to keep in re- 
collection the miraele wrought 
therein, when the sacred oil 
burned vvithout being con- 
sumed. In remembrance of this 
lašt, lamps are lit, as other 
nationulities light the Yule log. 
There are special Services in the 
synagogues and feasting there- 
after, vvhich gives to the func- 
tion all the similitūde of a 
Christian Christmas.
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Save Saturday evening, Feb
ruary 4, 1928 for the Students’ 
Benefit Fund — L. S. A. A. 
Dance!

Avė.

— Committee.

ANY QUESTIONS?

Send all inųiriries concern- 
ing the L. S. A. A. and its 
membership requirements to the 
L. S. A. A. Corresponding 
Secretary, Mr. Anthony Du- 
biske, ($802 So. Talman Avė., 
Chicago, III.
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M r. John Stocker will 
Circulation Manager. In 
dition, he will also write and 
in this he has had experience 
since he has. written for school 
puhlications. Undoubtedly Jie 
will introduce to our page 
something new and valuable.

Thus, as never before, will 
we try to cnkindle in .The 
Students’ Corner a light which 
will be bright and warm, and 
vvhich \vill beckon and inspire 
to higher education and eloser 
relationship the Lithuanian- 
American youth.

— Frances Sadowskas.

No Stockings; Būt, Shoes
In France the children put 

their wooden shoes by the firc- 
place or chimney the night be
fore Christmas in expectation 
of the Christ-child, xvho is 
their gifl-bringer.

In Holland the little ones 
put their wooden shoes on the 
window-sills or doorsteps, first 
scrubbing them clean and then 
placing hay, oats, and carrots 
in them. You see, Saint Nich- 
olas coines on a ipilk-white 
steed and the steed is hungry 
after traveling so far, so the 
refreshments are timely.

In Spain, Christmas is the 
most popular of all holidays. 
The night before Christmas 
they walk the streets, carrolling 
and playing on drums ąnd tam- 
bourines. At bvelve o’cloek 
they go to church for the mid- 
night mass. After the mass, 
families and friends meet for 
supper. In the churches and 
in many homes they have “ria- 
cimientos” or “portales” whicb 
are scenes o f the holy family 
in the stable, represented in 
miniature with clay figures. 
These “nacimientos” as a rule 
are placed agamst a wall in 
the middle of the room and 
have a miniature sky and the 
stable. On the 25th, every one 
goes visiting to see the “por
tales”. Gift-giving is axnew 
thing in Spanish-speaking 
ccuntries. The Christ-child is 
considered the gift. Būt on the 
sixth of January the children 
place their shoes on the bal- 
conies of their homes for the 
three gift-bearing kings to fili.

“Elta” Bulletin, No. 20. — 
cording to Information of the 
partment of Elementary Educa
tion, this year there have been 
cstablishcd 196 new elementary 
schools and 76 new sets of schools, 
which represents a further step 
towards the creation of a netavork 
of elementary schools for coni- 
pulsory elementary education. The 
entire area of Lithuania is divided 
into regions and in each region it 
is proposed to establish a four- 
year elementary school with two 
teachers. The school region radius 
will embrace three kims, one 
school being assigned to each 500 
inhabitants. From the beginning 
of the present year (school year) 
steps are being taken vvhereby i n 
each network 
spot vvill be 
with at least 
manner it is 
seven years to complete the plan 
of universal conjpulsory educa
tion.

On January Ist this year there 
were 2301 elementary schools in 
Lithuania. Of these 1997 were Lith- 
uanian; 135 Jewlsh; 91 Polish; 22 
German; 10 Latvian; 16 Russian; 
1 White Russian; and 29 mixed 
schools. There are 43 high schools 
(gymnasia) in Lithuania, of which 
14 are governmental (one Polish) 
and 29 private (three for adults). 
Moreover, there are five pro-gym- 
nasia, 67 middle schools, 1 govern
mental, and three private com
mercial schools; six governmental 
and two private eraft schools, and 
nine teachers’ seminaries, of which 
five are governmental. There are 
altogether in Lithuania 136 higher 
and middle school establish ments 
not counting one art school, two 
music schools, and two theological 
academies. i

✓

Encourage Adult Education
Consistent efforts are being 

made to encourage adult, educa
tion. For this purptose special 
courses are attačhed to the el
ementary schools. During 1925 the 
teachers gavę their Services gratis. 
During 1927 Estimates Lits 120,000 
were ąllocated for this purpose; 
the šame amount is asked for in 
1928. Courses begin to ^pperate as 
soon as at leaat twenty appli- 
cants are forth-coming. The el- 
eipentary school inspectors super- 
intend the work of these courses.

Re-organize Higher Schools
It is proposed so to re-or- 

ganize the middle schools as 
to turn out students adapted 
to the practical needs o f every- 
day life. With this object in 
view it is intended tq introduce 
the teachifig of special com
mercial, erafts, and agricultur- 
al subjects. The first attempt 
of this kind has been made in 
the Giedraičiai middle school, 
\vhere from the beginning of 
this year art wood\vorking has 
been taught to boys, and 
embroidery and sewing 
igjris.

Concuprently wilh the ration- 
alizatįon of the higher schools 
now i n progress will be es- 
tablished more pūrely practical 
erafts schools. In the near 
future it is intended to open 
two caq>entry and joinery 
schools at Telšiai and Utena, 
or elsewhere, vvhere suitable 
quarters for such schools can 
be found. It is further pro
posed to open metai work 
schools at Kaunas and Šiauliai

of schools in.<a givcn 
cstablished a school 
one tcacher. In this 
hoped during six or
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A t the lašt meeting of the 
L. S. A. A., December 11, 1927, 
the new officers were eleeted. 
The club is to be compliment- 
ed on its choice of workers 
for the coming year. Alex Kezes, 
a student a t Crane Jr. College, 
succeeded Anthony Dubiske as 
President; Joseph Yakubowski, 
a graduate from Morton Jr. 
College, took over the Vice- 
Presidency from Aldonna Pū
kas; Elizabcth Chesna, who at- 
tends evening school, will short- 
hand meetings next year and 
has the heavy duties of Secret
ary on her hands (she is re- 
lieving Lucy Sadovvskas); Stan
ley Lucas, another officer .who 
studies in the gvenings, will 
control all the “kold kesh” (bet 
Joseph hated to give up that 
office of Treasurer!); Anthony 
Dubiske, a Pre-legal at De Paul 
University, will aet as Cor
responding Secretary; and 
Frances Sadowskas, a senior at 
the University of Chicago, is 
again to be Editor.

Because no other Saturday 
was ’ available our ‘Tarty” is 
to be held January 7th. The 
party committee decidcd that 
Morgan Park was too far away 
from Cicero to hold the party, 
so Miss Chesna’s home will be) 
the scene of our festivities. 
Someone suggested that seeing 
as it’s Leap Year, the .girls 
should finance the eats, etc., 
and the boys should furnish 
the gifts for the grab-bag, būt 
nothing definite as to this 
suggestion was decided upon. 
May I vėnture to suggest 
mistletoe? January 7th is a 
late date for a Chrislmas Party, 
būt does it inatter? We may 
call it a Get-Acquainted Party, 
because we certainly have a 
number of nc>w members noxv.

Five new memljers were en- 
rolled December 11, 1927:

Bernicc Balickas, a senior at 
Lindblom High ISchooL (ah! 
chance for a bid to the prom!) 
who is taking a General Lang- 
uage Course.

Aldona Galskis (no, not Al
donna), a graduate from a 
four-year Commercial Course 
at the Austin High School; she 
is entering Nortliwestern eve
ning school this month.

Valeria Genilis, freshman at 
Crane Jr. College, who is tak
ing a Pre-medical Course.

Eugenie Roges ip an element- 
ary “school-marm” and is after 
acųuiring more knowledge by 
entering Norlhwestern evening 
school this month.

Joan Sirutis is a freshman

Plans foiled!

Santa Claus had rome and 
did not fili up my
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of junk, 
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stocking and fooled Santa

dear brelbrcn, 
toki you what

don’t tell
Santa .said

and at first one each of schools 
for stove-makers, dyers, and 
tailors, in certain of the larger 
centres.

For such schools the person- 
nel vvill be provisionally re- 
cruited from among the abler 
and more intelligcnt of Lith
uanian masler craftsmen, *and 
in the future partly trained at 
home and abroad. This year 75 
recipienls of scholarships are 
studying abroad.

Economic and Gen’L Bullet
in, No. 21 — Lith. “Elta” 
Agency Service —

On the evening of Nov. 28th 
lašt, the Lithuanian Prime 
Minister and Minister for For- 
eign Affaii's, Professor ’A. 
Voldemaras, received the re- 
presentalives of the local and 
foreign press and in the course 
of a long intervievv threw 
much imporlant light upon the 
various eurrent questions 
prominently before the 
lic.

The premier ohserved 
latterly in Lithuania
abroad many ruinours of an 
alarmist charaofter 
vvidely circulated.
questions in whįc^i everybody
vvas most deepiįt interested 
werc: (1) The Lithuanian- 
Polish dispute and the like- 
lihood of its giving rise to 
vvur, and (2) What were the 
International reactions to 
conf liet?

Deahng with the 
queslion the Premier 
*‘The greater part of the nevvs 
about Polish 
an attack 
comes from 
is content to 
Information,
European press v/rites less on 
the subject. »

“To what extent is a Lith- 
uanian-Polish vvar possihle? In 
the Government’s opinion such 
a passibility is not great. Lith- 
uanian-Polish 
regulated by tvvo acts, 
the Suvalki
the League of Nations Cove- 
nant. According to that agree
ment, Lithuania and Poland 
have pledged themselves to 
seltle all disputesjn a peace- 
ful manner,' vvhile the League 
Covenant imposes upon its 
adherents the duty not start 
a vvar vvithodt fulfilling cer
tain formali ties. Should there 
be danger of war or should 
vvar break out, the League of 
Nations would have to inter- 
vene. The League of Nations 
Counicil vvould quickly con- 
vene; and vvhile this procedure 
is going on vvar could not be 
begun or conlinued. If the 
League Council failed to settle 
the dispute, then only after 
three months might hostil- 
ities begin. The State that be- 
gan hostilities vvould ipso 
f acto find itself in a statė of 
vvar vvith all the members of 
the League of Nations, and 
these KvoukI have to sever 
all relations vvith such a State. 
If the League of Nations were 
not povverful enough to stop 
vvar, the question of its exist- 
ence vvould thereby be raised. 
Would» Poland be permitted to 
do this? It is difficult to think 
so, unless a gcneral European 
vvar were being prepared.
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Agreement and

To Our Readers l
As sincerely ąs we wish that> Success befriend 

our own undertakings, so, we wish that Good 
Fortune shall ever be your constant and faithful 
companion throughdut this year, 1928, and all the 
yoars pf your life. 

' J'J J'/’ !

at Crane Jr, College and is 
pursuing the Literature and 
Arts Course. We are quite safe 
in saying that you will hear 
more of her in this paper 
Ihrough her literary work.

We hope that Santa Claus 
was as good to you as he was 
to us and to Nize Baby, and 
hereby wish a Happy New 
Year and many of ’em!

— Sir Knight Errant II.

Frances

The Staff CONTRIBUTIONS
H. Sadowskas ..........................

6028 S. Albany A v., Chicago.
Editor

Aldonna Pūkas 
John Stocker ..

“The Students’ Corner” 
invites articles on various 
subjects and news concern-

....  Assistant Editor ing student opinions and 
Circulation Manager) activities. —Ed.

So 
went, and 
stocking, — whoal not because I 
was naughty for telling 
secrets throughout the 
ub-uh! I didna wanna 
stocklng empty or filled 
ah-bunk or some kind 
and par conseųuent I did 
up a 
Glaus!

And 
nia I
then, he said:

“That was a heli of 
to gd thru, and now I can’t /ind 
that damn stocking of Ncw Sense’s. 
Who-the-devil could have whisper- 
ed tbat I was going to fili it with 
something un-looked for. If I 
kncw, I’d run all the ęhirping 
angelic birdies clear to Hades and 
then come baek unannounced and 
catch the nuisance, NEW SENSE. 
Oh! hel—p! now to go up the 
chimney!”

(little boys and girls, learn from 
Santa’s sad (?)' experience this 
inoral: — Never do, nor try to 
do, the uridesirgble, the malicious, 
to anyone, because it all comes 
back

a chimney

to you).

Oi! oi, ain’t dat nize?
Noo Tsenls:Dirr

Look vat I goti! Sandy Claws 
b rot me nize noo maus. Poofl mit 
dat filasofur! Soch a liddle punk 
mine frendt Susic und I shud 
fight ofer! I alvays tolt you she 
iss a nize gel, no? She. feex me 
opp hers eozzin und I feex her 
opp de boy negs-door. Iss good 
bizness by us, no? Hcppy Noo 
Yirr. ,

Mitt luff in de hott,
Nize Baby.

P. Eth. Yeth, vve finally agvveed 
to agwce. The’th an avvful nithe 
giri. That nathty Iii coof kin go 
tie up a noodle. Thank you ever 
tho muth Mithith O’Leary’th Cow!

Thuthy.

What do you mean, Pray tell?

Who said we’re late?!!! 
your pardon, we are only 
teen months early when we hold 
our Xmas Party in January.

I beg 
•leven-

Oh, /by the way, speaking of 
parties (didn’t somebody mention 
it to us?) Joseph had a birthday 
the day before our lašt meeting 
an* he didn’t tell us anything 
about it! F. William had ono lašt 
week and this week the two A’s, i 
Aldonna. and AdoJph will have 
thrir days (not meaning to 
associate the two, or anything, at 
all!). Gce, nobody giving a party 
cxccpt the ciub? (Darn good thing 
they don’t know xvho I am or I 
vvould be left out).

HE —

\Vhen I look into your eyes, 
And see that beckoning lustre 
Of iiTesistible fire
That captivates my being.
My šefui slips earthly ties
And soars ’yond heaven’s bovver 
Of ethereal attirc
And of nebular dvvelling.

AND SHE

When I look 
And see the 
Of fishy įnirę 
That nauseates my' being; 
My soul sllps heavcnly ties, 
And sinks ’lovv Satan’s bowcr 
Of eternal fire 
And of pitchiest dwcUing.

—Irene Bielis.

into your eyes 
foolish fluster

Everybody be nicc 
body elsc, there’s lots 
proins coming off this

to evcry- 
of senior 

month.

vvent overYes our lašt meeting 
with a bang (on the table by 
Aldonna).

Aldonna, 
novv don’t 
] knovv, 
more — 1

vvho is Pink\ ? N av, 
get excited, that’s all 
būt 1 shall learn

saying anything about 
nor Eugenic, nor Aldona 

nor Bernicc, nor Jonu,

I’m not
Valeria, nor Eugenic, nor
(one n), nor Bernicc, nor 
this time; būt wait, they’ll get xvell 
acfjuaintcd socui •noiigh with

\ SENSlk.
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Proto higiena
Vienon musų valstijos ligo

ninių tapo priimtus vyras, ku
ris išsyk pasirodė nesukalba
mas ir nesuvaldomas. Jam vis 
rodėsi, kas jį kas nors perse
kioja. Kadangi šiose ligoninė
se yra patvarkymas duoti dar
bo sveikiems kurni asmenims, 
ir šis asmuo tuo žvilgsniu bu
vo tinkąs darbui, bet nepasi- 
duodąs disciplinai, tai dakta
rai nežinoję ką daryti, sako 
I)r. Alex Hershfield, Illinois 
valstijos gydytojas proto li
goms gydyti.

Pagalios . ligoninės daktarai 
nutarė leisti kalbamam ligo
niui sekli savo palinkimais. 
Praslinko dar kiek laiko, 
gonis paprašė duoti jam 
lydės įnagius. Parūpinta 
kalaujami įnagiai. Ligonis 
si darbo.
slinkus jis {padirbo 
štai sumaniai lėlių 
visais baldais, kurie 
tik tokiam namui.

šiandien tas ligonis sveiksta 
protu dirbdamas darbą, ku
riam turi palinkimo. Paduotas 
aukščiau pavyzdys rodo, kokie 
yra moderniai metodai gydy
ti sergančius proto ligomis. 
Jie reikalauja didelės .kantry
bės, supratimo ir užuojautos 
iš gydytojų pusės. Jie tečiaus 
duoda ir geriausių pasekmių 
gydymui, nurodo Dr. 'Hersh
field.

Li
dai’ 
rei- 

ėmė- 
pra-Kuriam laikui

nepapra- 
namą, su 
tiko kaip

Chicago, Grand 
Crossing

Illinois Interior Finish 
panjos dirbtuvėje buvo paleistų 
darbininkų iš darbo ant Kalėdų. 
Nekurtoms darbininkams davė 
dirbti ne visas dienas savaitė-

Po Kalėdų, kuomet darbinin
kai sugrįžo vieni dirbti, o kiti 
užmokestį atsiimti, paprasti 
darbininkai gavo po dešimtį 
dolerių “Krizmus“ ir |>o vieną 

čiokoliado. Davė “Kriz- 
ir naujokams darbinin- 

Tik vienas boselis, kurį 
sužeidęs italas, vienam

mus 
kams. 
buvo 
darbininkui kažinką padarė su 
baksu čiokoliado. Darbininkas 
buvo paleistas iš darbo ant Ka
lėdų. Po Kalėdų, jiėtnyčioje 
darbininkas sugrįžo atsiimti už
mokestį. Gavo užmokestį ir de
šimtį dolerių 
kad butume 
tai butume 
baksą, dabar 
kendės gon.
ganėdintas 
vieni ir kiti ] 
jo, jis kito 
kaip tik: aš kendžių ne labai 
laikinu.- žinoma, tą kiekvienas 
pasakytų, kuomet jų negauna.

Tas boselis, nors jau buvo 
pultas italo, vis kažinkaip keis
tai elgiasi su darbininkais. Pir- 
miaus spausdavo darbininkus 
prie darbo, dabar pats dirba. 
Nori, kad ir kiti dirbtų, kaip 
jisai. Dabar, pastaruoju laiku, 
vėl nesusipratimas su kendė- 
mis, kurtas kompanija buvo pa
skyrusi darbininkams ant 
dų. Jeigu kas praneštų, 
lis turėtų nęmalonumo.

Ne vieną metą nedavė 
panija “Krizmus”, karp šiemet. 
Darbininkai sako, kad tur būt 
kompanija daugiau uždirbo 
šiais metais, negu pirmiaus.

Dabar pusėtinai užėjo snie
go. Keli darbininkai paliko 
dirbti ant lauko, kiti paleisti iš 
darbo. Pasakė darbininkams, 
kai, kai reikės, mes atgal pa
šauksime prie darbo.

Darbininkas.

“Krizmus”. Sako 
atėjęs subatoje, 
gavęs ir kendžių 

■ gi jau per vėlu: 
Darbininkas neuž- 
paliko. Kuomet 

pradėjo šaipytis iš 
nieko nesakydavo,

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St„ Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
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NAUJAS LAPAS

OFISE

/z

XMAS SAVINGS CLUB yra vienas iš parankiausių 
būdų pinigų taupymui. Prisirašykit tuoj!

Sunku yra duoti atsakymų j tokį klausimą, bet jeigu 
pasiskirsime sau TAUPUMO kelią, tai tą lapų ir visą gy
venimą užbaigsime GERBŪVIU.

MAŽI MORGIČIAI parsiduoda greičiau negu didesni, 
ir todėl jų ne visiems užtenka. Bukite pirmi.

TURINTIEMS SUTAUPINTŲ PINIGŲ didesnius su
mas mes patariame dabar pirkti morgičius, nešančius 6%. 
Mes turime daug PIRMŲ MORGIČIŲ nuo $250.00 iki 
$10,000.00 ir patariame kreiptis tuoj, pakoLmaži dar nėra

’LAIN 
OR HOP 
FLAVOR

Pas visus vertelgas!

Išpardavimas Vyry Marškiniu 
$119, $1.49, $1.99

Noi vienas vyras kuris ėionai atsilankys, ne- 
iAots lauk nenusipirkęs mažiausiai pusę tuji
no marškinių ut ta žema kaina. Daugelis 
motorų taipgi ras didelio smagumo nupirk- 
damos savo vyrui, meilužiui, arba minui ke
letą marškinių už tokia žema kainą ir tokio 
didelio pasirinkimo. *2.75 marškiniai, *1.19, 
$2.95 marškiniai, $1.49. ir $4 marškiniai, 
$1.99.

NAUJIENOS, Chicago, III
čius pareikšti savo linkėjimus! Rąntauskas, I. 
vaišingiems šeimininkams. Pir
miausiai buvo pakviesti išreikš
ti savo linkėjimus kuinai: p. J. 
Smith su p. V. Lapaitiene, o 
tolinus sekė kiti svečiai. į

Visi svečiai gražiai pasilink-
pa- 

vai-
savo 

j

susirinkime galėsime aminę ligi vėlumo nakties, 
kuo kitu.)vakarieniavę ir palinkėję 

šeimininkams

Skumock, R.
Šfjitlis, J.
šiulstas, A. 2
Viskont, P.
Sarijonas, K.
Waisl, A. A.
Yokubauskaitč, K.
Žukas, J.

Nauji Metai tai atidarymas naujo lapo gyvenimo kny 
goj, kurios autoriais mes patys esame.

Ką-gi įrašysime į 1928 lapą?

Reiškia, vienu sykiu bus gali
ma daug ko atlikti.

Taipgi yra manoma surengti 
jaunuolių koncertą, arba pa
statyti scenoje veikalą. P-nia 
S. Čerienė turi atatinkamą vei
kalą jaunuoliams, kurį visi ap
kalbėję
priimti ar pakeisti 
Musų jaunuoliai gali prie viso'ši ilgiems šeimininkams

me-lLo prisirengti. Jeigu tik eisi- mažutę Violetą užauginti pa
ine prie kokio nors veikimo. | vyzdinga lietuvaite, visi links-

Taigi žinokite, jog ateinantį į mi ir patenkinti išsiskirstė na- 
penktadienį, sausio 6 d., apie mon. —Svečias.
8 vai. vak„ Liuosybės salėje, -į-| 
vyks svarbus tėvų, valdybęs ir 
komisijų bendras susirinkimas, 
šį kartą, be atdėliojimo, visi 
atsilankykite ir atlikite savo 
pareigas. North sidiečiai labiau 
rūpinasi jaunuolių auklėjimu 
iki šiol, negu kitos kolionijos, 
tai ir ant tolinus privalome lik
ti pavyzdingais gyventojais 
šiame darbe.

—K. J. Semaška.

s.

dėl “šven-

valdyba at- 
gąrai susi- 

knygų

apie 
vei- 
kad 
ma-

SLA. 226-ta kuopa laikė 
tinj susirinkimą sausio 1 d 
m., bet susirinkimas buvo ne
skaitlingas, turbut 
čių”.

Senoji ir naujoji 
silankė, tat viskas
tvarkė. Peržiūrėjimo 
komisijos vardu p. J. Kaulinas 
išdavė platų raportą, kuris 
vienbalsiai tapo priimtas.

Plačiai buvo svarstoma 
Jaunuolių skyriaus kuopos 
kimą. Mat, buvo įrodoma, 
kuopos išrinktoji komisija
žąi kreipia domės j jaunuolių 
veikimą. Nekuriu buvo nuomo-; 
nė, kad reikėtų rinkti tokią ko-j 
misiją, kuri>turi laiko ir noro; 
padirbėti, o ne tik vietą užimti, i 
Taigi tuo reikalu nutarta ir j- 
galiota kuopos 
imtųsi tuoj už darbo.

Bendras tėvų susirinkimas 
sausio 6 d. Liuosybės salėj 
Motinų-tėvų susirinkimas 

yra būtinai reikalingas, šiame 
susirinkime dalyvaus kuopos 
valdyba, komisijos ir tėvai, ku
rie leidžia jaunuolius lietuvių 
dainų ir kalbos mokintis, šiame 
susirinkime galėsite užmokėti 
duokles.

Marąuette Park
Naujų Metų dieną pas pp. 

valdyba, kad Darachunus, gyvenančius 5610 
;So. Sawyer avė., įvyko jų ma
žutės dukters krikštynos, į ku
rias atsilankė gana skaitlingas 
būrelis pp. Darachunų draugų.

Kadangi pp. Darachunai yra 
labai draugiški ir nuoširdus 
žmonės, tad ir nieko stebėtino 
nėra, kad jie tiek daug draugų 
turi.

Pietus bevalgant, toastmaste- 

kurios yra užvilktos, ris p. Rukštella paprašė sve-

“SURPRISE PARTY” IR ŠOKIAI
Nepamirškite atsilankyti į didelę “Surprise Party” 

ir šokių, rengiamų Lietuvos Seserų Tautiškos Draugys
tės, Liuosybės svetainėj, 14th St. ir 49th Court, Cicero, 
III. įvyks subatoj, sausio (January) 7 dieną, 1928 m. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Tikietai iš kalno nuo narių 
50c., prie durų 65c.

LAIŠKAI NAUJIENŲ 
Andrekonis, J. 3 
Burogas, J. 
Chavey, J. 
Chevinskas, S. 2 
Camdi, J. 
Dargužis, S. 
Dambrauskaite, A. 
Dobrowolski, J. 2 
Dundulienė, M. 
G leiskis, S. 
Janke, F. 
Lukas, J. 
Laurinaitienė, A. 
Lipauskienė, A. 
Aleksandra, A. 
Orr, D. 
Palšis, M. 
Petkus, J. 2 
Pocienė, M. 
Petrauskas, F.

MALT EXTRACT 
lasfe if! Smėli if! 
Ifi EHIlRILYDilferenf!

3252 So. Halsted 
c/iicago, III

IZ'StieetSloie
FAMOUS THRIFT COR^

The Store Satisfaction,

MUSU VISAS
VYRU SIUTU IR OVERKAUTU
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vxxxyyyytxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kom

MASKU BALIUS

s

XXXXXXXXXXXXXXYYXXXXXXXYYXYYYYXYXXYXXYXXXYYXXXXXXXX.v

txxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm

h

M

guzikų mo-
M

h
N

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxm

H1LLY*S*UNCLEkom-

H 
>4

H
X

M 
N

H 
M 
M
M 
M

M

N
M

M 
M 
M

N 
H

mo
mos w _ r___
p-nia Syirmickienė, P. Miller, J. Kemėšis ir kiti.
visus užganėdinti lošimui ir muzika.

Kale-
ix)se-

— Rengia —

Draugystė šviesios žvaigždės No. 1 ir Garsaus 
Vardo Lietuvaičių Merginų ir Moterų Draug.

Šeštadieny, Sausio-Jan. 7 d., 1928
COLUMBIA IIALL 

48th ir Paulina Street
Pradžia 7 vai. vakare. \ „ Inžanga 50c.

Daug dovanų bus išdalyta visiems apsirengusiems. Geriausi 
muzika. Ir tikrai bus gražiausias pasilinksminimas.

Kviečia visus KOMITETAS.

Tiktai Subatoje, 
Sausio 7 dieną

•» L a

Kurie Originaliai Yra Parduodami po 
$35, $40, $45 arba $50 — dabar

VISI VIENA KAINA
Padaryti geriausių 
šalyje išdirbinėtojų

DVIDEŠIMTS METU JUBILEJUS
Lietuviška Tautiška Draugystė Vienybė

Stato scenoj trijų atidengimų komedija

“LAPKUS”
Nedėlioj, sausio 8,1928 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 
2244 West 23 Place.

Pladžia 6:30 vai. vakare. Lošimas prasidės 7 vai. vakare
PO PERSTATYMUI ŠOKIAI 

įžanga 75c. y patai. Į šokius 50c.
šiame vakare bus priimami nauji nariai į draugystę be įstoji- 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Programą išpildys Birutės Dra

skyčius. lošime dalyvaus geriausi artistai: B. Vaitiekūnas,
Kviečiame visus atsilankyti į musų vakarų, o mes stengsimės 
s užganėdinti lošimu ir muzika. KOMITETAS.

MUSŲ VISAS STAKAS! Tas reiškia, kad kiekvienas 
siutas ir overkautas 12 Street Krautuvėje — NEI VIE
NAS SIUTAS NEI OVERKAUTAS NEBUS PALIKTAS 
— yra sužymėti šiam išpardavimui po $20! Nei vieno 
rūbo nėra visame stake, kad nebūtų vertas mažiausiai 
$35 — daugelis iš jų yra pardavinėjami po $40 ir $50! 
Vyrams kurie yra apsipažine musų metiniais išpardavi
mais mums nereikia atkartoti, kad kiekvienas siutas yra 
padarytas geriausių išdirbinėtojų šalyje. Kiekvienas 
rūbas vilnonis — IkieKvienas rūbas naujos mados ir di
delis pasirinkimas spalvų.

SIUTAI
Nauji viena eile guzikų, dviem eilėm 
deliai — padaryti iš vilnonių mėlino seržo, gražių 
seržų, novelti cheviotų, vidutinių ir tamsių spalvų 
worsteds. Siutai kurie yra pripažinti geriausi ir 
kuriuos vyrai perka per visą sezoną, ir moka už 
tuos reguliarę kainą, kurie yra daug pigesni kaip 

tur kitur. Mieros 33 iki 48, taipgi modeliai dėl 
storų ir mažiukų. Atsivežkit su savim ir draugą. 
Jis bus užganėdintas. ' ' »

OVERKAUTAI
Labai daug skirtingų modelių — daugelis skirtin
gų paternų — įvairiausių spalvų materiolas, bet 
visas aprašymas užimtų perdaug vietos. Yra nau
ji mėlini ir daugelis novelty spalvų. Overkautai 
kurie yra pasiūti su dideliu atsargumu dėl muaų 
reguliario išpardavinėjimo — vyrams kurie žino 
reikalavimus, tai yra geriausi kokius gali gauti 
styliai, rųšis ir padirbimas.. Kiekvienas overkautas 
šilkinių pamušalu rankoves. Mieros 34 iki 48.

$5 Depozitavus Mes Palaikysime Jums Siutą Arba 
Oyerkautą Per 30 -Dienų

Mazi • 
Pataisymai 
Bus padaryti 
Be užmokes

čio
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Penkiadienis, sausio 6, 1?‘?8

Tarp Chicagos 
Lietuvių

| Dailės Institute

Roseland
»

Letuvių Scenos Mylėtojų Ra
telio repeticija “Kalvio duktė” 
įvyks šį vakarų Strumilo svetai
nėje. Visi, kurie dalyvauja vai
dinime, būtinai atsilankykite. 
Repeticijų pradžia 7:30 v. vak.

North Side
Rengia balių

Lietuviai DaktaraiJ. Sankunas sergaToliau B. J. Kazanauskas 
(sekretorius) išdavė raportų iš 
1927 metų. Pasirodė, kad spul- 
kos apyvarta paaugo $38,000. 
Gražus paaugintas. Reikia te
čiaus pasakyti, kad tikėtasi 
daugiau, būtent paaugsiant ant 
$1000,000. Taigi užbriežtas tiks
las nebuvo pilnai atsiektas. Ne 
visi nariai stengėsi pritraukti 
daugiau šėrininkų.

Išrinkta komisija patikrini
mui knygų. Taipgi buvo svarsto
mas klausimas apsaugos nuo 
vagių. Palikta ta pati skaitlinė 
$6,000. Valdybos kaucijos pa
liktos tos pačios, t. y. pirmi
ninkas $3,000, sekr. $6,000, iž
dininkas $10^000 ir direktoriai 
po $2,000 kiekvienas.

Nutarta pasiųsti kiekvienam 
šėrininkui bendrovės atskaitą 
taip greitai, kaip greitai ji bus 
atspausdinta, kad I ' 
žinotų savo spulkos stovį.

Toliau nutarta vėl daryti i 
sieniniai kalendoriai, kaip kad 
šiais metais, su Simano Dau-! 
kanto, garsaus Lietuvos rašy
tojo, paveikslu.

Pagalios buvo įneštas suma
nymas pagaminti bendrovei 
konstitucijų, kad kiekvienas šė- 
rininkas turėtų progos susipa
žinti su bendroves įstatymais • 
ir elgtis sulig jais reikalui 
esant. Nors niekas įnešimo ne
parėmė, bet vienas valdybos 
narių pradėjo aiškinti, buk 
konstitucijos nereikią, tik pa
sidarysią bereikalingų išlaidų. 
Esu, turime arterį ir ten visi 
Įstatai paduoti.

Daugiau nieko nebuvo tarta 
ir metinis susirinkimas tapo 
uždarytas 9*:45 vai. vakare per 
pirm. Balchuną. —D.

Akių GydytojaiVaičkaus teatro 
maršrutas Pastaba: Mano ofisas dabar randasi l'elephono Republic 0083

DR. VAITUSH, O. D. Dl. V. B. MfeZOWiCZNuo Kalėdų atsidarė Dailės 
Institute didelė kfltektivė tapy
bos paroda. Paroda tęsis iki pa
baigos šio mėnesio.

Pirmą vietų užima trys euro
piečių artistų galerijos: Boris 
Anisfeld, Sergi j Sudeikių ir 
Miuncheno artistų bendra ga
lerija. Kitos galerijos užpildy
tos amerikiečių dailininkų ku
ri n ias. Žymiausias amerikiečių 
dailininkas, Ch. Hawthorne, tu
ri išstatęs portretus.

Beikia pažymėti, kad Boris 
Anisfeld yra pasauly garsus 
dailininkas, kilęs iš Besarabijos. 
Jo kuriniai, kaip anglai sako: 
“Enchanted lite”, daro nepap
rasto įspūdžio. Sudeikin antras 
žymus teatro scenų dekorato
rius ir kostiumų rengėjas.

verta

22 d. sausio mėn. Brighton 
Park.

5 d. vasario mėn. Roseland.
12 d. vasario mėn. Goodman 

Theatre, Art Institute of Chi- 
cago, East Monroe and So. 
Parkway.

19 d. vasario mėn. Bridgepor- 
te.

26 d. vasario mėn. Town of 
Lake, School

4 d. kovo 
Park.

18 d. 10vo
Be to teatras aplankys West 

Side, North Side ir 13-ios gat
vės apielinkę. Kokiomis dieno- 
mis tenai vaidinimai j vyk s, bus 

kiekvienas paskelbta vėliau. —Rengėai.
I

J. Sankunas, žinomas Chica- 
giečiams kaip vienas gaibausių 
aktorių lošėjų lietuvių tarpe, 
sunkiai susirgo. Atiduotas ligo
ninėn. Yra kritingoje padėtyje.

Pastaruoju sezonu buvo susi- 
I

jungęs su Vaičkaus teatru.
— Reporteris.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins''-akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karst}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atvda atkreipiama 
j mokyklos vaikus, valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

Si paroda kiekvienam 
pamatyti. —Reporteris.

North Sidės Draugijų Sąryšis 
rengia koncertą ir balių nedė
lioj, sausio 8 d., Liuosybės sve
tainėje, 1822 VVabansia avė.' 
Pradžia 7 vai. vakare.

Tai bus vienas linksmiausių’ 
parengimų šiuos 1928 metus 
pradedant. Į

Programą išpildys Bijūnėlio '”surwill 
draugijėlės choras ir Pirmyn! 
Mišrus Choras. Tiem dviem1 
choram vadovauja p. S. Čerie-’ 
nė. Ji yra viena gabiausių tar
pe moterų chorų mokytojų.

Taigi visi northsidiečiai tu
rėsime progos

18-ta Gatvė
Vaikezas užsimušė

po*I Anksti trečiadienio rytą, 
į ’icininkai Canal gatvės stoties 
!___ __ ..„1 (lietuvis), Ri-
i hard Corcoran ir VVilliam 

jwton pastebėjo porų vaikezų 
i išlendančių iš garažo John Dvo- 

ak’o, kuris randasi 1339 So.
Cullerton st. 

Policininkai sukomandavo 
išgirsti pirmą vaikėzus sustoti. Vaikėzai te- 

syki dainuojant Pirmyn Mišrų ?iaus k.idOsi bėgti. Policininkai 
Chorą, vadovaujant p-iai čerie-’ 
nei. Apart gražaus progranio
bus linksmi šokiai. Gros North zinibo, 18 metų, gyvenanti 1515 
Sidės jaunuolių orkestras, su-’\Vest 18-th st. 
sidedantis iš septynių muzi
kantų.

Todėl atsilankykim kuoskait- to porčių name 1514 Cullerton 
tingiausia, o savo atsilankymu st. 
paremsim North Sidės Draugi
jų Sąryšį, kuris užlaiko svetai
nę ir knygyną. —Antanėlis.

vytis.
Policininkai. pagavo Povilų

Kitas tečiaus 
vaikėzas bėgo toliau. Policinin
kai užsivijo jį ant antro aukš-

Roseland
Roselando Lietuvių Darbinin

kų Namo Bendrovės Direktorių 
(senųjų ir naujai išrinktų^ su-1- 
sirinkimas įvyko ketverge va
kare, gruodžio 29 d., Aušros 
Knygyno kambariuose.

Apsvarsčius nepabaigtus rei 
kalus, rinkta nauja 
Išrinkta: M. Titenas, organiza- 
torius-pirmininkas; J. Slanciau- 
skas, raštininkas; J. VarekojisJ 
kasieriuš; K. Klibas, Matiko- 
nis iždo globėjai. Visų šėrinin- 
kų susirinkimas įvyks sausio 
20, 1928,

Kai Sunvill jau buvo bepa
gaunąs, vaikėzas šoko žemyn ir 
pataikė ant tvoros. Susižeidė.' 
l apo nugabentas Bridewell Ii- ' 
goninen, kame neužilgo ir mirė. 
Pirm mirsiant jis pasisakė esąs 

1 Krank Janosek, 19 metų, 1348 
Cullerton st.

Velionies tyrinėjimas parodė, 
J<ad . vaikezai taikėsi išnešei iš 
garažo batarėjų.

West Side
valdyba.

Penktadienyje, 30 gruodžio, 
1927 m., Meldažio svet. atsibu
vo metinis S. Daukanto Buda- 
vojimo ir Paskolos bendrovės 
(spulkos) susirinkimas. Kadan- 

• gi oras pasitaikė ,prastas, šalę 
ir pustė, tai dėl tos priežasties

Hali.
mėn. Brighton

mėn. Cicero, III.

Roseland
Jaunieji Boselando Golden 

Star kliubo didvyriai, basketbo
lininkai, gali paskaityti sau dar 
vienų laimėjimų. Paskutiniame 
lošyje su J)o. Chicago Collegia- 
tes 'padarė 20 mazgų, kuomet 
jų priešininkai laimėjo tik 18 
mazgų. Tai buvo 1^ iš eilės 
Golden Star basketbolininkų lai
mėjimas. Nežinau, kaip jau
čiasi sportininkai, kada jiems 
priseina pralaimėti. Bet esu 
tikras, kad jie jaučiasi puikiai, 
kai laimi. Ir užsitarnauja tokio 
jausmo pilnai.

Sekmadienyje.
Strumilo svetainėje Golden 

Star basketbolininkai los bas-

______Graboriai______
Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojo

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III.

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

JONAS SABUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 31 dieną, 9:00 valan
dą ryto, 1927 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Kaltinėnų parapijos, 
Kutalių kaimo, Amerikoj išgy
veno 16 metų, paliko dideliame 
nuliudime Lietuvoj moterį Sta
nislavą, seserj Marcijoną, 2 
broliu: Aleksandrą ir Juozapą, 
o Amerikoj pusbrolius, pusse
seres, cioces ir gimines? Lai
dotuvėmis rūpinasi pusbroliai: 
A. Macikas ir Juodis. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1814 W. 
46 St.

laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 7, 1928 m., 8:00 vai. ry
to iš namtį j šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioie atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio iselą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kaimiero kapines.

Visi A. A. J. Sabučio gimi
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, Pusseseres, 
Cioces ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL

S. D. LACHAVICZ

Dentistas 
. 2559 West 63rd Street 

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

CHICAGO, ILL.

TiCm? ITsiifiKOL-
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Bouievard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d. --- -- t - -- ——±--- — ■ - ■
Telephone Hevnlock 0066

DR. B. J. ROOTH 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija
4712 South Ashland Avenue; ofiso Va?a^do«:^:ooe™ M.v1ki 12:00 

Phone Bouievard 7589 l 1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 1'. M.
________________________________ CHICAGO
Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

l’hone Bouievard 6487
4649 South Ashland Avcnue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenwood 1762
Praktikuoja 20 metu

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street 

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

i Nedelioms nuo 11 iki I po plotu
Kės. 6600 South Artesian Avenue 

Phone I’rospect 6659 
Ofiso I’hane Canal 0257 

i DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
(,'hicazo. Iii

Akių S'pccialistaa

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5ihu negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tek Bouievard 2160 

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

Lietuvės Akušerės

Lietuviai Advokatai
JOSEPH J. GRISK 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

A. VIDIKAS-LULEVICH „• Nuo
■ -<:30

DR. KARCERIS
3421 South Halsted Street

Tel. Bouievard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
v. vak. Sekmadieniais nuolO—12AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai rrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
Čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir pp gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir męrgi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Telefonas Bouievard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
' 9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9;30 v.
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, 111.

v

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3Ut Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomis ir šventa<i. 10—12 dieną.FORTŪNATAS LIPEIKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 dieną, 4:45 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 44 
metų amžiausį gimęs Šiaulių 
apskr., Vaiguvos parap., Užgi
rių kaimo. Amerikoj išgyveno 
27 metus, paliko dideliame nu
liudime moterj Stanislavą po 
tėvais Višniauskaitę, 2 suny: 
Juozapa ir Joną, 2 dukteris, 
Stefaniją ir Prancišką, pusse
serę Kaz. Vaitkienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 5353 
So. Artesian Avė.

Laidotuivės įvyks panedėlyj. 
sausio 9 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų į Nek. Prasidėjimo P. š. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. F. Lideiko gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekameT’
Moteris, Vaikai, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

1111

piet

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Bouievard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarų, išskyrus ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Phone Victory 4962
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Telephone Yards 0994

1 DH, MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Bes. Telephone Piaaa 3200

DR. HERZMAH
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
! kaipo patyręs gydytojas, jehirurgas ir
j Gydo staigias ir chroniška.! ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau-

' *    a _ . 1 _. . Y) .»__ 2 __ L ■ i z. 1> t < ■ r. a! .

šėrininkų atsilankė vos apie 100! kelbolą su So. Englewood o A- 
■ parties. Apaches — vardas ytin 

Apie 7:45 vai. bendrovės pir-1 hidsus. Bet ar jie pajėgs nu- 
Balčunas atidarė skalpuoti pakaušius musų lietu- 
Buvo renkamas viams, kaip kadaise skalpavo 
prezidiumas. Jais pakaušius Amerikos kolonis- 

. 1 vienbalsiai išrinkta: pirm. F. bims, parodys ateinantis j—
ateinantiems(Balčunas, jo padėjėju A. Vii- nla(her,is. 
j išrinktas kas, pekr. B. J. Kazanauckas.

Skaityta protokolas iš praeito 
susirinkimo, 4 d. sausio, 1927 
metų. Protokolas priimtas be 
pataisymų. Toliau sekė rapor
tas komitetų peržiūrėjimui 
knygų. Jį išdavė B. Jankauc- 
kas. Antras su tuo sutiko, o 
trečio nebuvo. Finansiniai ra
portai tapo priimti.

Toliau ėjo 3 direktorių rin
kimas trejems fnetams. Adv. J. 
Kuchinskas paaiškino, kad su
lig Illinois valstijos įstatais, 
šėrininkai renka ne nuo ypatų, 
bet nuo Šerų. Taigi, jei kdris 
turi apsiėmęs mokėti 10 šėrų, 
jis automatiškai turi 30 balsų. 
Iš perstatytų 6 kandidatų tapo 
išrinkti sekami: A. Vilkas, ga
vęs 4538 balsus, J. Balsevičia 
— 4093 b., ir P. Kraujalis — 
3991 bal.

Paskiau aiškino, kad minėta 
bendrovė neturi užlaikyti aukš- 

prezidentų bei

* ’ * * ypatų.
L D. Kunigaikščio j 
susirinkimas įvyko mininkas F.

F. Sedviloš sa- susirinkimą, 
buvo prieš- tam vakarui

Dr-tės 
Gedimino 
30 d. gruodžio, 
lėj. Susirinkimas 
metinis. Tarp kitų dalykų iš 
rinkta valdyba < 
metams. Pirmininku 
A. Grebelis, pagelbininku J. 
Markauskas, nutarimų raštinin
ku F. Grigula, finansų raštinin
ku V. Dargis, iždininku J. Gu- 
muliauskas. * 

* * *
L S. M. Ratelis subatos va

kare, gruodžio 31 d., F. šedvi
los salėj turėjo parengęs lauk
tuves naujų metų. Nors ne
daug buvo susirinkusių, i bet 
susirinkusieji linksmai pasiba- 
liavojo, ir sulaukę Naujų Metų 
skirstėsi linkėdami 
tiems 
tų.

vieni
linksmų ir laimingų

ki- 
me-

* * *

L. D. K. Vytauto Nr. 2 
metinį susirinkamą šau

ti., Strumilo salėj. Naujai 
pirmininkas, kuriuo

susirinkimą.*

vienbalsiai išrinkta: pirm. sek-

Lošio pradžia 7 v. v.
Lošiui pasibaigus bus šokiai. 

Reiškia, turėsite progos netik 
pamatyti basketbolo lo£į, bet 
ir pašokti ir šiaip smagiai va
karą praleisti.

Vienas Kliubiečiu.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

190 1012

Viršui UnJversal
State Bank ...

Moterys ir mergė Į akū'įėi-isT 
nos kreipkitės su

•eikalais nuo 12 iki sius metodus X-Ray ir kitokius elek-
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Dr-tė 
laikė 
šio 1 
išrinktas 
komunistai labai džiaugėsi. 

* * * 
Ratelio vakaras, 

riame bus suvaidintas gražus tų valdininkų, 
veikalas “Kalvio Duktė”, įvyks!jų padėjėjų, todėl išgali mokėti 
vasario 5 dieną Strumilo salėj, aukštesnius 
Rateliečiai rengiasi prie šjo kitokios piniginės įstaigos, ir 
veikalo jau 
Musų 
kuris 
karui 
daug 
vio Dukterei”. 
Rateliui, kad turi tokių 
kaip Br. Liutkevičius.

ku-

rengiasi 
kelintas mėnuo, 

tykusis' Br. Liutkevičius, 
kiekvienam Ratelio va-1

dėl aiškumo ant lentos parašęs 
rodė pavyzdžius, kad žmogus 

n.vRv.niaui darbininkas, mokėdamas vos
papuošia scenerijas, jau $2.50 į savaitę per 6 metus ir 3 

“Kai- mėnesius įmoka $812.50, o gau- 
LSM.
narių, šimčių priauga $187.50. Ir tau

pymas prasideda visai menku
mas, te $2.50 suma.

turįs prirengęs ir
Garbė na 1000 dol. Taigi tikrų nuo-

nuošimčius, negu

Antanas Wasilus
va-
os

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 3 dieną, 9:30 valandą 
kare, 1928 m., lusaukęs 43 m. amžiaus, gimęs Kauno rėd., Kreti 
apskr., Platelių parapijoj, Terbaičių sodos, paliko dideliame nuliu
dime moterj Oną, sūnų Pranciškų, marčią Oną, dukterį Oną Lukas, 
žentą NJikolą, o Lietuvei 2 brolius, Adomą ir Joną ir seserj Domicėlę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3254 So. Union Avė.

Laidotuvės j vyks Subatoj, Sausio 7 dieną, 8 vai. ryte iš namu į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gėdulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano W.asiliaus giminės, draugai ir pąžjstami eąat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku 
tinj patarnavimą ir atsisvekinimą. 1 “ ‘

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SŪNŪS, DUKTĖ, MARTI, ŽENTAS ir GIMINES.

Laidotuvčse patarnauja graborius S. P. Mažeika, Tol. Yards 1138

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
North State St., Room 

Phone Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

Bruktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 i? 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

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

Namu Telefonas Republic 9600

A. A. StAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VVest Washington Street 

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

Namų Tel.: Hy-le Park 3395

1. A. BUS
ADVOKATAS

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

3241 South Halsted St.
Tel. Yards 0062 

7—9 vai. vak, apart Panedilio ir 
PėtnyČios,

Lietuviai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

i Iros prietaisus.
Ofisus ir l.aborutorja:

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

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

Naktį Su. Shore 2238, Bouievard 6488

Office Bouievard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DANTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

\ Ofisas
1729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midwfcy 2880

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

A. L OA VIOONIS, M. D. į slaptas ligas vyrų ir moterų 
4910 So. Michigan Avė.

/ Tel. Kenwu‘)d 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vnl. vakare į VIRiUI ASHLAND STATE BANKO 

apart šventadienio ir ketvirtadienio ‘
C'fiso ir Res. Tel. Bouievard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

senas žaizdas, ligas teitai

DR. J. W. BEADŪETTE
1800 So. Ashland A ve.

Valandos: 
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų
TELEFONAS CANAL 0164

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

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

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Servdos vakare uždaryta
Nodelioj pagal sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Looinis Street 
kampan J8th St. ir Blue Island Avė.

i Vai. 2—4 po piet. ir 7 9 vai. vakare, 
rytu Telefonas < mal 1912

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v.
uuo 6 iki 9 vai. vak. Naktimis Tel. Fairfax 6353

<■



NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, sausio 6, 1928

Tarp Chicagos

Lietuvių

Brighton Park

Roseland
Sekantį antradienį, sausio 10, 

8 vai. vakare, Aušros knygyne/ 
kambariuose įvyks Draugijų 
Sąryšio delegatų metinis susi
rinkimas! Šiame susirinkime tu
rės dalyvauti seni ir naujai iš
rinkti delegatai. Bus jame ren
kama valdyba, knygiai, įvairios 
komisijos, bus metinis rapor
tas ir įvairių pranešimų. Taipgi 
bus svarstoma nauji reikalui. 
Visos draugijos, kuopos ir 
kliubai prisiuskite delegatus. 
Žmote, kad nuo delegatų suga- 
bumo ir darbštumo priklauso 
užlaikymas Aušros knygyno.

Žiemai užėjus, darbininkai 
yra liuosesni. Tat! be reikalo 
liueso laiko neleiskite, ateikite 
i “Aušros” knygyną pasiimti 
kny£\i pasiskaitymui namie. 
Knygos duodamos skaityti vel
tui užstatant kauciją 
ga verta.

Aušros knygyno 
naudojami geriems
Tėvai turi įsteigę lietuvių kal
bos mokyklą Vaikams Aušros 
knygyno kambariuose. Pamo
kos įvyksta šeštadieniais ir 
sekmadieniais 10 vai. iš ryto. 
Visi tėvai turite leisti savo vai
kučius į tą mokyklą. Vaikai 
lankydami mokyklą, pramoks 
lietuvių kalbos ir rašybos.

Antra mokykla įsteigta Auš
ros knygyno kambariuose su
augusiems žmonėms — anglų 
kallios. Mokyklą palaiko |>atys 
mokiniai. Mokytojauja Tadas 
Kučinskas. Mokytojas gerai mo
li ina.
Todėl 
anglų

Staigiai mirė Fortūnatas Li- 
deika, 11 mot i amžiaus, kuria 
gyveno adresu 5353 So. Arte* 
sian avė.

Trečiadienyje velionis parėjo 
iš darbo. Atsisėdo ant lovos ir 
laukė vakarienės. Urnai suėmė 
jam širdį. Pašaukia daktaras. 
Bet Lideika mirė tuojaus. Mir
ties priežastis — širdies liga.

Velionis. Lideika buvo pla
čiai žinomas Brighton Parko 
apielinkčs lietuviams. Paliko 
nuliudusius moterį, dvi dukte
ris ir su sunu.

Laidotuvės bus ateinantį pir
madienį, sausio 9 dieną, 8 vai. 
ryto, j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, o iš ten į šv. Kazi
miero kapines.

laidotuvėmis rūpinasi p-nų 
Eudeikių laidotuvių įstaiga, 
1605 So. Hermitage avė.

— Reporteris.

Illinois Lietuvių Patalpos Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks penkta
dieny, sausio 6 dieną, 1928 m., 8 
vai. vąkare, Chicagos l.etuvių Audi- 
toriioj, 3 1B.'J SS o. ii »*! At,e<l St. Visi 
kliubiečiai malonėkite atsilankyti į 
susirinkimą) nes randasi daug svar
bių dalykų dėl aptarimo.

A. Lazauskai!.

Jauną Lietuvių Amerikoje Tautii* 
kas Kliubas laikys metinį susirinki
mą penktadieny, sausio 6, 1928 m., 
7:30 vak., Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkit laiku pribūti, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

Brighton Park. —• SLA 176 kp. 
metinis susirinkimą^ įvyks pėtny- 
čioj, sausio 0 d., 7:30 vai. vakare, 
Jokantų s vėl., 4138 Archer u ve. Vi
si ir visos narės bukite laiku, nes 
tai metinis susirinkimas. Yra dauM 
svarbių reikalų. • Taipgi atsiveskite 
ir naujų narių prirašymui prie S. 
L. A. —Sekr. A. Tre Jonis.

CLASSIFIED flDS.|
Educational

Mokyklon

kiek kny-

kambariai 
tikslams.

Prieinamas bedarbiams, 
visi turėtų pasinaudoti 
kalbos mokykla.
—J. Tamašauskas, Sek.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
j NAUJIENŲ SPULKĄ

20 serija prasideda nuo 
sausio pirmos, 1928 metų. 
Kiekvienas, kuris rųpinasi 
savo ateičia, turėtų prisira
šyti prie Naujienų spulkos.

Atdara dienomis ir vaka
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

PRANEŠIMAI

šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLA 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDEJ 

Visą dieną 
Utarninkais, Sercdomis, 

Ketvergais ir Pėtnyčioms 
Tel. Armitage 0908

SOUTH SAIDEJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolas Petruševičius

[ CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial 

Flnaniai-Paakolng Darbininkių Reikia
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Raiiai

Draugystė Atgimtiem Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų rengia me
tinę vakarienę, Sausio (Januaiy) 7 
dieną, 1928 metuose, Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Pra
džia 6 valandą vakare. Malonėkit 
visi atsilankyti, nes norintieji įstoti į 
į uadrgiją bus priimami veltui.

Kviečia Komitetas.

Miscellaneous
________ Įvairus_______

ROBIN BROS.

Garfield Park I.. Vyrų ir Moterų 
Paš. Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, sausio 8 d., Lawler 
Hali, 3929 W. Madison st., I vai. ( 
po pietų. —Raštininkas.

NAMŲ STATYTOJAI 
4X65 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—87®(»
Chicago

PERKAME

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo Ir 2-ro MorgeČio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Senyvam žmogui darbas ir pra
gyvenimas ant visados

Pastatomos ilampos, $7 ir daugiau. 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 šmottį narloro setas, 29 ir daugiau. 
Victrolos; $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia
nai, krėslai. Mes turime pilną pa
sirinkimą namų rakandų. Atsineškit 
šį skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Gaffied Firefroof Storage Co.,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

- — - * * * ** ■ ■ * - * vvu-u-v*
PARDAVIMUI saliunas labai ge

roj vietoj. 461 W. 43rd St.

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms 

KUOMET JUMS REL
KIA PINIGŲ ' 

Atsišaukit pus: 
Eighteenfh Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

I. F. DANKOWSKį Prez.
C. J. DANKOWSKI, Sękr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
nntarhavimajB.

ANTRIEJI morgičiai hyle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
rą, geromis sąlygomis. Pamatykit 
nane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82t Central 6260

JEI JUMS RElklA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 W. Division St. 
Te.. Armitage 1199.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

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

172G W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Vyras, susilaukęs 50 metų su 
viršum ir nelabai betikdamas 
darbui fabrikuose, gali gauti 
užtikrintą duoną, i 
lengvą darbų iki tol, kol jam) Sausio mėnesyj tiktai 
tik patiks. " 
padorus, mylėti gamtą ir turi x - . Vi. . , , , . 3 šmotų parloro setas ..............įnešti darbo bendrovėn nuo 500 7 šmotų valgomo kambario se 
iki 1000 dolerių pinigais, ku-

mokestį ir i 6929-31 S. State St.______________
I, ------J -

Turi būti sveikas,; Atsinešk su savim šį skelbimą, njef 
dėti gamta ir turi nuteisime jums 10% pigiau

Exchange—Mainai
REIKALINGAS automobilius už

darytas (Sedan) į mainą ant dviejų 
biznio Jotų 50x175 pėdų ant Archer 
Avė., gatvekarių linijos, pietvaka
riuose. /

Atsišaukit greitai
S. P. KAZWELL, 

6312 So. Westem Avė.
3 šmotų parloro setas

tas ...........................
| Gasiniai pečiai .........

nuos galės atsiimti su niiosim-l pastatomos liampos 
čiu, apleisdarųas darbą. Kas Iio- 
ri užmiršti rūpesčius apie dar- 4 šmotų wa*inut miegruimio se- 
bo ieškojimą ir gavimą, kas 
nori turėti aprūpintą senatvę, 
jei atsako paminėtiems reika
lavimams, tegul atsišaukia laiš
ku, paduodamas pilnas žinias 
apie save, sekamu adresu: Nau-( 
j ienos, Box 1019, 1739 South į 
Halsted st., Chicago, III.

(Pastaba: tokia pat proga 
yra vienai senyvai moterei).

$15 
$6 
$3 

ir aukščiau
3 tikri walnut miegruimio setai $65

tai ............................................. $119
Kietoms anglims pečius ........... $15

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, victrolos 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schwarts Bros. 

Storage Co. 
640 E. 61 st St.

REIKALINGAS grolijlis pianas, 
nedaug vartotas į mainą ant didelio 
loto 100x175 pėdų didžio, aukšta ir 
sveika vieta gyvenimui su dideliais 
medžiais miško, pietvakariuose.

Atvažiuok pamatyt.
, J. ZACKER, 

6210 So. Rockwell St.

Kcal Estate For Sale
Namą4-Žemč Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinis namas, 2 Datai po 6 kam
barius, karštu vandeniu apšilda
mi. 3322 S. Wallace St. Phone 
Boulevard 8032

Help Wanted—Fe m ai e
Darbininkių Reikia

REIKIA jaunos merginos prie 
abelno hotelio darbo. 1246 S. 
Wabash Avė.

I šis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ii 

•mes jums nuJeisiine 
10% pigiau 

FRIEZE PAHLOR SĖT... 
MOIIAIH PAHLOR SĖT 
WALNUT BEDBOOM SĖT 
WALNUT DIN. RM SĖT

REIKIA moteries virėjos į klebo
niją. Atsišaukit iš ryto. 45221 
Wallace st.

$300
$250
$200
$150
<$75 9X12 \V1LTON RUG
$60 COXWELL CHAIR .
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau
Available Storage

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė 

įlomis iki 6 vakaro.

$71.' 
$58 
$41 
$38 
$22 
$17

BARGENAS
Pirmas geriausis šių metų barge

nas. Tai yra 6 kamb. mūrinė cot
tage ir 3 mašinų medinis garadžius, 
visi vėliausi įrengimai, naujai išde- 
koi'uoli, be i z man tas 8 pėdų, kuriame 
galima padaryti kambariai arba ma
žas štoriukas, randasi prie 36tos ir 
So. Wallace St. Greitam pardavi
mui tiktai $4400 pinigais, $400 ar
ba daugiau.

Savininkas
JOHN PAKALNIS, 

6551 So. Califomia Avė. 
Hemlock 0367

REIKALINGA merginu ar mote
ris apsivedimui, 30—40 metų, be 
vaikų, kad ir bėdna. Esu 38 metų 
našlys, be vaikų; su pirmu laišku 
malonėkit prisiųsti paveikslą.

NAUJIENOS 
Box No. 1017

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

Furnished Rooms
RENDON Šildomas ir geras kam

barys. 6217 So. Albany Avė.

Iš SLA. 36 kuopos
Kuopa dirba naudingų darbų; j ^•*&^ ;vet:|

paklydę nariai 
rinkimuose ramu
Įvykęs pereitą

Lietuvių Auditorijoje SLA. 3fiĮ Rr,j<>s Sv P).tronel^ 
kuopos reguliaris susirinkimas mns yra atidėtas 
dar karta parodė ir patvirtino, ■ Susirinkimas atsibus

1 * r ’ | delK)je, sausio 8<l., 1 vaL po
kad “clean up”, padarytas čia šv. Jurgio parap. svet., C2...1 Z 
per Pildomąją 
Susivienijimui, o ypatingai šios 
kuopos nariams, ant naudos.

Kuopos 
dirbamas naudingas 
Nariams, kurie ateina į susirin
kimus, rupi šios kuopos 
vė, rupi gera tvarka ir 
gingumas', o ne ergeliai, 
nėjirnai ir užgauliojimai 
narių; yra pas narius 
pasiryžimo apsiimti 
bile koki darba, bet nėra noro kp. valdybą 1928 m. ir _ v.. .. -ji apskričio konferencijų, laipgi turi-verztis per gvoltą prie darbo, n)C (jaug kitokių reikalų aptarimui.

kuopoje Nariai būtinai dalyvaukite; atsi
veskite ir savo draugus prirašyt 
prie kp. —P. Chekius.

LSS 81 kuopos metinis susirinki ) 
. nias -įvyks šeštadieny, sausio 7 d., j . • ■ • • - -j

gryžta; susi* | 1822 Wahansia avė. Nariai prašomi 
•alku atvykti. Bus kuopos valdy-, 
l>o.s rinkimas, ir svarstomi kiti 

trečiadienį svarbų.s klausimai. —Raštininkas.

Dr-j<)s Šv. Petronėlės susirinki-i 
dėl priežasties

> ne- 
po piet, 

., 32nd Pi. ir 
Tarybą, išeis Allburn. Narė? un°?i*l<i!e..ii'i J 1 1 sos susirinkti. —A. Kliučinskaite.

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del -informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmi} ir antrų morgičių. Greitas pa
tam v imas — Construction paskolos. 
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co.
134 N. La Saite St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864
--------------- ----y---p----- jy.---------------------

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
real estate 2 mofgidius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606. 
Dearborn 4646.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Personai
Asmenų Ieško

RENDON 2 furnišiuoti kamba
riai vaikinams. 1700 S. Union avė. 
Pirmas floras nuo užpakalio.

Miscellaneous for Sale
■ Įvainis Pardavimai

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu 

vinėjimams Vilnonės: 4 incijų mot 
kas nuo 25 iki 40 centų; mar-ško 
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų

' Taipgi vilnonės skiautės audeklu 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ii 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro 
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAlčTA
504 VV. 33rd St., prie Norma! Avė 

ChicMgo, III.

RENDAl kambarys vienam vai
kinui arba dviem merginom. Atsi
šaukit vakarais. 3313 So. Union 
Avė. Užp.

ANT rendos kambaris, moder
niškas. Karštas vanduo, dėl vieno 
ar poros. Kreipkitės po 6 vakare 
ar subatoj po pietų. 7037 S. Arte- 
sian avė.

For Rent

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

Business Chances-
Pardavimui Bizniai

PARDUODU įbučornę, grosernę: 
trekas, ledų mašina. .Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu mor 
giČių. Tel. Pullman 4228.

$2000 PIGIAU, 12 flatų muro na
mas prie 71 St., rendų $10,700 j me
tus parduosiu už 5% sykio rendų, 
tiktai $5000 jmokėt, 1 blokas nuo 
Rock Island Stoties, puikus pirkinys, 
matykit savininką, 7519 S. Halsted 
St. Tel. Radcliffe 2520.

'PARSIDUODA namas su bizniu, 
arba vienas biznis priešais Tautiškų 
kapinių. Gali atsišaukti ir agentai. 
A. K. 82nd ir Kean Avė., Justice Park, III.

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

North Šulės Draugijų Sąryšis; 
susirinkimuose yra I ren*^a k°ncerto ir balių nedėlioj,1 

sausio 8 (L, Liuosybės svet., 1822 
dai'bas. \Vabansia avė. Pradžia 7 vai. va-l 

kare. Bus grasus programas, dai-f_____
nuos Pirmyn Mišrus *r Bijūnėlio |<om malevi 

gero- chorai po vadovyste p. čerienės. 
drau- Kviečiame publiką skaitlingai atsi 
įžeidi- 

kitų
lankyti. —Komitetas.

PAJEŠKAU partnero lunch rui
mam Pelningas biznis. Viena negaliu 
apsidirpti. Mary* Zelnis, 3439 West 
51st St.

FLATAS, 6 kambariai, modemiški. 
Antras augštas. Rendos $30.00 mė
nesiui. 1901 Canalport Avė.

SOFT drink mirimas pardavimu 
pigiai. Atsišauki! prie savininko 
842 W. 59th Si. Veikit greitai

Bridgeport Painting
& Harchvare Co.

Matevojam ir popteruojam. Užlai- ; . .. - . . .
„.n malevą, popierą, stiklus ir t. t. kaimo parapijos Raseinių apski

3149 So. Halsted St. . ........... ......
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

IEŠKAU kaimyno Jono Mickaus, 
paeinančio iš Ražaičių kaimo, ‘Gir- 

r. 
•’ Jis pats, ar jį žinanti malonėkite 

pranešti.
Laurinas Stašaitis, 

3935 W. l lth St., Chicago

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

E. Chicago, Ind. — SLA 89 kuo>- 
noro ir Į l,os metinis susirinkimas įvyks su-

. botoj, sausio 7 d., 7 vai. vakare, J..., . ,r ____
ir dirbti Kavaliausko namuose. Rinksime 1 toileto outfitas $10, 1753 N. Cicero

’r delegatus į Į Avė. Berkshire 4772.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, - pigiai,

kaip būdavo kuomet 
tebebuvo šuleriai iš ADPLS. 
Kuopos susirinkimuose, apart 
įvairių tarimų ir darbų, būna 
laiks nuo laiko trumpos pa
mokos įvairiais dalykais 
klausimais.

Siame kuopos 
buvo atliekami bėgantys kuo
pos reikalai ir išklausomi meti
niai raportai, 
atstovus j Bridgeporto Drau
gijų Susivienijimą, 10 delega
tu į 6-tą apskritį ir užsibrėžė 
dirbti “Auksiniam Konkurse”. 
Laike susirinkimo kuopos na
riai sušelpė vieną pavargėlį, a- 
tėjusj prašyti pagalbos — tapo 
sumesta 9 doleriai su viršum.

Iš finansų raštininko prane
šimo paaiškėjo, kad nariai, 
priskirti 53-čiai kuopai, vienas 
po kito gryžta į savo seną bu
veinę, atnešdami čia savo mo
kesnius ir pareikŠdami noro 
lankytis čia į susirinkimus. To
kių sugryžūsiu jau esama apie 
40. Kuopos valdyba tikisi, kad 
pabaigoje šių metų kuopa vėl 
turės apie 600 narių.

Ramu dabar kuopos susirin
kimuose: nariai kalba, disl^u- 
suoja klausimus, bet‘■kalba 
draugiškai, lietuviškai. Mask
vos dvasia yra pranykusi, tik 
dar pletmės kur nekur ant grin
dų ir sienų juoduoja.

— Rep. Pupa.

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

Dr-tė Liet. Vėl. Am. No. 1 laikys 
savo metinį susirinkimą sausio 8, 
paprastoj svet. Davis Sųuare Park. 

ir į Draugai ir draugės malonėkite at
silankyti į susirinkimą, o yra daug 

) svarbių dalykų aptarimui,
susirinkvne j Joe Dabuteki, sekr.

Paskaita. Skaitys p. S. Kodis 
moj “Senovės gadynės lietuvių 

Kuopa išrinko 5 kėjimo pamatai“ septintadienio 
tą, sausio 8 d., nuo W—>12 vai., Lie
tuvių Auditorijoje. Nuoširdžiai kvie
čia visus skaitlingai atsilankyti.
Bus svarbi pamoka.

A. L T. Sandaros 4 Ap. reng.

te- 
ti- 

ry-

West Pullman, III. — SLA 55 kp. 
metinis susirinkimas įvyks subatoj, 
sausio 7 d., A. Statkaus svet., 722 
W. 120th St., kaip 7 vai. vakaro. 
Kadangi šitame susirinkime * bus 
sprendžiama daug naujų sumany
mų, tai kiekvieno nario yra parei
ga būtinai atsilankyti.

K. Statkus, rašt.

Lietuvių Auditorium 
mėnesinis susirinkimas

Chicagos 
bendrovės 
įvyks pirmadieny, sausio 9 d., 8 v. 
vakare, Auditorium svet., 3133 S. 
Halsted St. Gerbiami direktoriai ir 
draugijų atstovai priimkit laiku. 

—Nutarimų rašt.

SLA 109 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 6 d.. M. Meldažio sve
tainėj, 2242 W. 23rd PI., 7:30 vai. 
vakaro. Visi nariai kviečiami da
lyvauti susirinkime. —Valdyba.

North Side. — Bendras, Jaunuolių 
Tėvų-Motinų, 226-tos kuopos valdy
bos ir kamigijų susirinkimas įvyks 
nenktadieny, Gausio 6 d., apie 8 vai. 
vakare, Liuosybės Salėje. Gerb. tė
vai malonėkite visi ateiti, kurie lei
džiate į pamokas savo jaunuolius. 
Prie to, atsilyginsite duoklėmis, yra 
ir kitų svarbių reikalų.

S. L. A. 226 kp. Valdyba.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS į

Seniausias iš lietuvių, kur douda 
užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturinlame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina 
kimą. Idaho, Washington ir 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JfišKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 469, Great Northern Raihvay, 
St. Paul, Minn.

a8ise- 
regon

PAJIEŠKAU savo dėdės Jono Ru- 
sikio, paeinantis iš Telšių apskričio, 
Alsėdžių valsčiaus, kaimo Gedeikių. 
Jis baigęs yra kunigo mokslą Lietu
voj ir buvo kunigu Chicagoj pasku
tiniu laiku nežinau kur randasi. 
Prašom atsišaukti arba kas žinote 
tai praneškite jo antrašą. Mes no
rėtumėm labai susitikti. Mes esa- 
hie Onos Rusikaitės vaikai, tai yra 
jo

Specialia Bargenas
Smuikų ir šmičiolų tik $6, taipgi ir 
brangesnės smuikos. Mes darome vi
sokius muzikalius instrumentus ir 
taisome victrolas. Taipgi pilnas pa
rinkimas muzikalių instrumentų —* 
giausiomis kainomis Chicagoj.

914’ Maxwell
pi

JEI JUS norite tikro radio pa
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP, 
3428 W 63rd St. Hemlock 8352 

Pilnas pasirinkimas Radios

PARDAVIMUI mažas grosęriuka* 
arba priimsiu pusininką. Vienai 
(esu našlė) sunku apsidirbti. Biz 
uis neša gerą pelną. 920 W. 37th 
PI. Priešais Illinois Packįng Housc 
......... ? -1

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nč, lietuvių apielinkėj; biznis 18 me 
tų senumo. 642 W. 18 St.

EXTRA SPECIAL BARGENAS 
Geroj vietoj bučemė, daroma geras 
bizniĄ prie Cicero Avė., turiu par
duoti tuojau, kaina tik $1600, su vi
sais fikčeriais. Geriausis ir didžiau- 
sis bargenas Chicagoj. Pamatykit 
ŠIANDIE. Savininkas 1

RM. TOPS, 
5624 Irving Park Blvd. 

Telephone Pensacola 5900

$250 pigiau atsinešus šį skelbimą
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 

low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, fumace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bite kokios rųšies bungalovv ar
ba flatini namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUC’MON CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

DIDŽIAUSIAS BARGENAS

ją

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis narnas, 2 vanos, elektra, naujas 
furnas, 3983 Vemon Avė., kaina 
$5,000, su mažu cash įmokėjimu. 
H. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- 
ing Road. Tel. Boulevard 7769.

----------------------------------- i-------------
SAUSIO mėnesiui. Jei jus atsi- 

nešite šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bile už kokią gražią ir 
naujos mados murinę bungalow, vis
kas yra moderniška. Geriausis barge- 
genas Chicagoj, Tiktai t ‘ 
tykit mane šiandie. M R. IlULL, 3801 
N. Cravvford Avė. Tel. Irving 3631.

sesers.
GREGORIUS IR LIUDVIKAS 

BURBAS,
3214 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 2477

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

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

i PAIEŠKAI! darbo. Patyręs bate- 
rių ir fenderių amate. Nuolat ar 
ant piece work. Atsišaukit: A. Jo
nelis, 3442 So.* VVallace.

PARDUOSIU jūsų/ pačių kaina 
grojiklį pianą, upright, vietrolą ir 
t. t., kad padarius vietos dėl naujo 
stako. Toyee Bros. Co., 5711 So. 
Halsted St.

• Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

MES turime gerų vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir

PATENTAI, COPYRITED IR
VAIZBOS ŽENKLAI

FRANK SCHRAEDER, Jr.
Patentų advokatas naujoj vietoj ( neiKia moKeu 1

32 W. Randolph St. , ,. ...
Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbuiVala.idos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.
IsteigtaVai909aioffiaWa“hinKtone ir mes Jum8 nurodysime kaip bu- 

svarbesniose kituose šalyse ti pasekmingu.
Atsišaukit asmeniškai ir at-

KRAUTUVIV F- KČERIA1 sineškit su savim šį skelbimą.
Groserąių, Bučer- - ~ ~

4 nių, DelikateRsen. 
f Restaurantų, Kan

džių, Bekemių, Mu
sų snecialuma* Ge- 

patarnavimas, žemosras 
kainos. 

SOSTHEIMS, 1912 So. Stote Street

Roseland Motor Car Co., 
10857 Michipan Avė.

REIKALINGAS janitoriaus pa- 
gelbininkas, kad butų nevedęs ir 
unijistas, P. Petronis, 3523 W. 13th 
Place.

Radio
PRADĖKIT NAUJUS METUS 

Su nauju Radio. Nusipirktt sau 
Radio riuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų vertę už viską ką 
tik pirksite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums setą ir mes patarnaukime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

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

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

Kas norite restauracijos biznio, 
štai proga: parduodu, arba mainau 
ant namo or lotų. Restoranas ran 
dasi prie dviejų karų linijų, prie te 
atro ir biznis išdirbtas per 15 me
tų. Priežastį pardavimo patirsite 
pašaukdami

Victory 5065
WM. GRITENAS

PARDAVIMUI pigiai karčiama. 
Ilgas lysas. Yra pragyvenimui kam
bariai, 3286 Limo Stį.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė. Geras senas išdirbtas 
biznis. 717 W. 21 Place.
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PARDAVIMUI saliunas, gerai iš 
dirbtas senas biznis. Turiu du bizniu 
vienifš negaliu apeiti. 5151 Archer 
Avė. Tel. Virginia 2015.

PARSIDUODA restaurantas, 540 
W. 18th St.

PARDAVIMUI gazo stotis, deli- 
cattesen, cigarų ir cigaretų kratų 
tuvė su ar be namų ant Lake M. 
vieškelio. Pelningas biznis, 
našlė, negaliu viena apsidirbti, 
giai.

, 3601 W. Ūke St. 
Mclrose Park, III.

Esu
Pi-

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

RADIOS, $2 j savaitę. Geras 5 tū
bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 į 
savaitę. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

1;

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
tc šį skelbimą nuliesime $250 pigiau 

Box 1009

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 8 
kambariai apačioj ir 4* viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Western Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto 1 be Jmo- 
kėjimo bile kokį bungalow arba 2 
flatų namą.

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

6409 So. Kedzie Avenue

, PARSIDUODA
Garage biznis

BRIDGEPORTE
Naudokis!

Gera proga
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St.
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Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirkiniu, 

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

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.


