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Lietuva atmetė Len-I
I

kų pasiūlymus j
Voldemaras keliauja į 

Berlyną konferuoti
Nikaraguos sukilėlių vadas, 
gen. Sandino, esąs užmuštas

Lietuva atmetė Len 
kų pasiūlymus de

ryboms pradėti

Smith nepriimtas 
senato nariu

\V ASl IINGTONAS, sausio
. Senatas šiandie atsisakė

Smithui už-
vieti), kurion

(Atlantic and Pacific Photo)

Panamos respublikos, centrai i nėj Amerikoj, sostinės Panama apielinkės. Prieky matyt avia
cijos laukas.

Tornadas Ohioj
Daug žalos padalyta; vienas 

žmogus užmuštas, daug su
žeistų

CINCINNATI, Oliio, sausio 
19. — Pietinėj Ohio valstijos 

į daly šiandie siautė viesulą (tor
nadas), padarius didelės žalos. 
Viesulą sugriovė nemaža namų, 

j daug kitų apdraskė, telegrafo 
stulpų išvartė. Žmonių taipjau 
nemaža sužeista, o vienas buvo 
užmuštas. Pačiame Cincinnati 
mieste keletas namų sugriauta 
ir stogų nu varly ta.
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Buvusiųjų bolševikų 
vadų ištrėmimas

Baudžiamieji paskaidyti į kate
gorijas “nepataisomųjų,” “at
gailaujančiųjų” ir “neatgai
laujančiųjų”

jos lini^Ts kaip sienos tarp 
abiejų kraštų

V ARS AVA, sausio 19. [N. Y. 
Times]. — Santykiai tarp Len
kijos ir Lietuvos vėl pablogėjo 
dėl Lietuvos atmetimo lenkų 
pasiūlymų pradėti šio mėnesio 
pabaigoj derybas Rygoje dėl 
atsteigimo susiekimo tarp abie-

leisti Frankui L. 
imti senatoriaus 
jis buvo Illinois balsuotojų iš
rinktas.

Jo vieta senate paskelbta va
kuojančia, kadangi, kaip tardy
mai parodė, Smith buvo išrink
tas Chicagos kapitalistų (Sam 
Insull’o gazo elektros, telefonų 
ir gatvėkarių kompanijos gal
vos ir kitų didžiulio biznio vieš
pačių) pinigais ir balsuotojų 
papirkimais.

Generolas Sandino 
esąs užmuštas

Nikaraguos sukilėlių vadas žu
vęs nuo Jungtinių Valstybių 
aviatorių bombų

Areštai komunistų 
Turkuose

Suimti trisdešimt septyni 
munistai, vengrai

ko-

Generolas Žukaus 
kas pašalintas

Persijoj valstiečiai 
kelia maišta

Susirėmime su kariuomene Chu- 
ristane 60 valstiečių užmušta

BASRA, Irakas, sausio 19. — 
Praneša, kad Churistane, pietų 
vakarų Persijoj, valstiečiai pa
darę sukilimą, ir kad susirėmi
me su kariuomene šešios dešim
tys sukilėlių buvo užmušta.

Valstiečiai, daugiausiai ara
bai, kelią maištą dėl to, kad

Lietuvos m misterio pirminiu-1 
ko Voldemaro atsakymą parve
žė į Varšavą karjeras Tarnovs- 
kis. Savo atsakyme Voldemaras 

kalbėtis sienos

Voldemaras konfe- 
ruosias su Vokiečiais

sau
gi r- 
kad

ir jo kolegos ka- 
nusistatymo, kad 
ir Lenkijos sie

lai k i nė de-

atitaisyta.
reikalavi-

visai atsisako 
klausimais.

Voldemaras
Linete laikosi 
tarp Lietuvos
uos nėra, o yra tik 
markacijos linija, 
turi būt derybomis

Pastatęs visą eilę
mų, Voldemaras betgi savo at
sakyme pagaliau pažymi, kad 
Lietuvos valdžia esanti prisi
rengus pradėti diskusijas dėl 
plukdymo Nemunu ir susisieki
mo geležinkeliais ir telegrafu.

Atsižvelgiant betgi į Lietuvos 
statomus reikalavimus, tenka 
aebjoti, begu derybos įvyks.

Stiprus žemės drebėji
mas Peruvijoj

LIMA, Peruvija, saisio 19.— 
Trečiadienio naktį čia buvo jau
stas stiprus žemės drebėji
mas, labai išgąsdinęs žmones. 
Ar žalos buvo kur padaryta, ži
nių nėra.

BERLINAS, sausio 19.
Beuthene viena moteriškė 
metų amžiaus, pagimdė vienu 
kartu keturis kūdikius, visas 
mergaites. Visos jos sveikos ir 
sveria po pusketvirto svaro 
kiekviena.

Prieš daugiau kaip metus lai
ko ta pati moteriškė pagimdė 
tris kūdikius, taip kad dviem 
gimdymais motina susilaukė 
septynių vaikų.
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H
“Naujienų” Kon- 

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

IL --i|

Tarsis dėl prekybos sutarties ir, 
manoma, pristatys Berlinui 
Lietuvos ginčą su Lenkais

šio 19. Girdėt, nors tie 
dai kol kas nepatvirtinti, 
sukilėlių vadas, generolas 
gustinas Sandino esąs užmuš
tas. Girdai skelbia, kad jis bu
vęs užmuštas praeitą šeštadie
nį savo tvirtovėje kalnuose ties 
EI Chipote, kai ją iš oro bom
bardavo Jungtinių Valstybių 
laivyno aviatoriai. Grįžę iš ek
spedicijos aviatoriai pasakojo, 
kad per tą bombardavimą tuo
met buvę užmušta keturios de
šimtys sukilėlių, ir daug kitų 
buvę sužeista.

tarp

dik- 
eko- 

liečian- 
manoma

N ikaraguos sukilėliai 
puolė J. V. laivyno 

patrolių

BERLINAS, sausio 19. 
Lietuvos ministeris pirmininkas 
Vold. maras žada kaip sausio 
25 dieną atvykti į Berliną kal
bėtis su Vokiečių užsienio rei
kalų ministeriu dėl proponuoja- 
mos prekybos sutarties 
Vokietijos ir Lietuvos.

Nors oficialiai Lietuvos 
totorius žada kalbėtis vien 
neminiais klausimais, 
čiais abudu kraštu,
betgi, kad jis, pasinaudodamas 
proga, išdėstys * Vokiečių vy- 
riausybei ir savo pažvalgas j 
lietuvių-lenkų ginčą. Juo labiau 
verčia taip manyti Voldemaro 
duotas Lenkijai atsakymas į 
jos |>asiulymą pradėti derybas 
dėl prekybinių santykių tarp 
abiejų valstybių atsteigimo.

Voldemarui atsilankius į Ber- 
iiną bus diskusuojami kai kurie 
klausimai, liečią Klaipėdą, ypač 
žvejybos, pasienio prekybos ir 
kariškių emeritūros.

VVASIIINGTONAS, sausio 
19. — Laivyno departamento 
gautu pranešimu, Nikaraguos

stybių jūreivių patrolių EI San- 
?e, netoli nuo Leono, bet bu
vę atmušti. Vienas sukilėlių 
buvęs nukautas.

Naujas Norvegų parla- 
mentus susirinko

Nauji dideli potvyniai 
Meksikoj

EI PASO, Tex., sausio 19.— 
EI Continental praneša, kad 
Meksikoj iš naujo kilo potvy
niai. Upės Sinaloa valstijoj 
smarkiai patvinusios ir Guaza- 
pares ir Urique miestai iš 
dalies apsemti.

OSLO, Norvegija, sausio 19. 
— Šiandie tapo atidarytas nau- 
jasai Norvegijos stortingas 
(parlamentas). Jį atidarė kara
lius Haakonas.

Dabartine valdžia rytoj (šian
die) įteiks rezignaciją. Kadangi 
pastaraisiais spalių mėnesį rin
kimais Darbo partija sumušė 
konservatorius ir liberalus, nau
joji valdžia bus socialistų ran
kose.

SALIUNKYPERIŲ IR BAR- 
TENDERIŲ AREŠTAI * 

KENOSHOJ

Bankininkas nunuodijo 
savo šeimą ir pats mirė

MILWAUKEE, Wis., sausio 
19. — Kenoshos kauntėje fede- 
raliniai agentai suėmė septy- 
nioliką smuklininkų, bartende- 
rių ir roadhauzių savininkų. 
Be to, išimti varentai dar pen
kiolikai asmenų, kaltinamų dėl 
pardavinėjimo svaigiųjų gėri
mų.

JERUZOLIMAS, Palestina, 
sausio 19. — Jordono klony J- 
vyko stiprus žemės drebėjimas, 
jaustas taipjau ir Jeruzolime.

CLEVELAND, Oliio, sausio 
19. — James Potter, 45 metų 
amžiaus, buvęs Steubenvilles 
bankininkas ir kapitalistas, nu
nuodijo savo žmoną ir du sunu, 
vieną 16, antrą 14 metų, ir 
pats tų nuodų išgėręs mirė. 
Nuodus jis pats buvo sutaisęs 
kaip vaistą nuo Šalčio, ir 
visiems gerti.

Potter, nors 
tingas žmogus,
rado įvairioms spekuliacijoms, 
pagaliau, įklimpęs, įsivėlė į suk
tybes, dėl kurių dabar prieš jį 
buvo iškelta byla.

buvo labai 
savo turtą

davė

tur- 
pra-

ANGORA, Turkija, sausio 19. 
— Purkų policija staiga pada
rė medžioklę ir suėmė, trisde
šimt septyni vengrų komunis
tus. Jie kaltinami dėl priklausy
mo slaptai komunistų organiza
cijai. Čia mat yra daug vengrų 
darbininkų, dirbančių trobesių 
ir geležinkelių statybos darbus.

Tuo tarpu Konstantinopoly 
dabar tardoma keliolikos komu
nistų byla. Jie buvo suimti dar 
praeito lapkričio mėnesį, kalti
nami dėl konspiravimo prieš 
valdžia.

Bendrai, komunistų Turkijoje 
visai maža, kadangi proletariato 
beveik nėra. Turkijos santykiai 
su sovietų Rusija yra geri.

Mussolini užgynė vo
kiškas maldaknyges

Tyroliuje
Tyrolius, sau-

Italijos diktatoriaus
INSBRUKAS 

šio 19. 
Mussolinio išleistu dekretu, Ita
lijos kontroliuojamame pietų 
Tyroliuje visos biblijos ir mal
daknyges vokiečių kalba aštriai 
užginama vartoti ne tik mokyk
lose, bet ir namuose.

Didelės kaitros Ar
gentinoje

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 19. — Argentinoje užė
jo pirmutinės didelės šios va
saros kaitros. Buenos Aires mie
ste karštis* siekia 104 laipsnius 
Fahrenheito.

Prezidentas Coolidge grįžo
V^SHINGTONAS, sausio 

19. — Prezidentas Coolidge, 
kurs praeitą penktadienį buvo 
išvykęs į Havaną dalyvauti Pan- 
Amerikos kongreso atidaryme, 
jau grįžo į Washingtoną.

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

Bendrai grąžu, bet daug šal
čiau; stiprus žiemių 
vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 41* ir 51° F«

šiandie saulė teka 7:14, lei
džiasi 4:48. Mėnuo teka 5:37 
ryto.

vakarų

buvo

VARŠAVA, sausii 19. Lie
tuvos prezidentas Smetona pa-i 
sirašė dekretą, kuriuo genero- nauju patvarkymu dabar iš jų 
las Žukauskas pašalinamas iš vyriausybe reikalauja 
vyriausiojo Lietuvos karinome- bai didesnių mokesnių, 
nės vado vietos.

dvigu-

Povilas Sinkus suklydo 
dėl savo ūgio

Ir dėl |)enkių colių skirtumo da
bar bus deportuotas atgal

Nugina pranešimus 
apie Ispanų kara-

• liaus “divorsą”
ROMA, Italija, sausio 19. — 

Romoj nuginami pranešimui, 
kad Ispanijos karalius Alfonsas 
derąsis su Vatikanu dėl išsisky
rimo su savo žmona dėl dinas
tinių priežasčių. Papa neturįs 
galios anuliuoti regularių vedy-

NEW YONKAS, sausio 19. — 
Imigrantų stoty Ellis Islande, 
buvo sulaikytas vienas lietuvis, 
Povilas Sinkus. Kad jis buvo
Povilas Sinkus, rodė ir jo doku- bų ne dėl dinastinių priežasčių 
mentai.
Sinkus sakėsi, kad jis esąs se
nas Jungtinių Valstybių pilie
tis, natųralizuotas dar 1916 me
tais.

Dar daugiau, Povilas nė dėl ko kito.
[Dar lik nesenai papa Pijus 

XI anuliavo Anglijos kunigaikš
čio Marlborough vedybas su 
amerikiete Consuelo Vanderbil- 
taite ir Marconi, bevielinio te
legrafo išradėjo, vedybas su 
Beatriče O’Brieniute.]

NEBYLYS PRAKALBĖJO
Sinkus buvo matuotas

Visa tai buvo gerai. Bet Po
vilas Sinkus, matyt, nebuvo 
kaip reikiant išmatavęs savo 
ūgio, ir dėt to imigracijos vy- 
’iausybė prie jo prikibo. Da

lykas nuėjo į teismą, čia Po
nias

šiaip, matuotas taip, ligi paga- 
’iau 
kad naluralizuotas 1916 melais 
Povilas Sinkus, kuris sakėsi 
esąs penkių pėdų ir dešimties 
•olių ūgio, dabar tėra tik pen
kių pėdų ir keturių colių ūgio. 
Tatai suradęs, teismas išspren
dė, kad Povilas Sinkus, šiaip 
ar taip, negalėjęs visais šešiais 
coliais susitraukti. Dabar jis dėl 
to bus deportuotas.

federalinis jury surado,

2 užmušti laivo katilui 
sprogus

BOSTON, Mass., sausio 19.— 
Aliejaus gabenamame laive Pet- 
rol, plaukusiame iš San Ped- 
ro, Cal., j Boston, įvyko gari
nio katilo sprogimas. Du laivo 
įgulos žmonių buvo užmušti, 
keli kiti sužeisti.

15 kinų'piratų sugauta;
8 nužudyti

LONDONAS, sausio 19.
Exchange Telegrapho praneši
mas iš Honkongo sako, kad 
penkiolika kinų piratų (jūrių 
pėŠikų) tapę sugautą ir ati
duota į karo vyriausybės rankas 
Pachojuje, apie 300 mylių i va
karus nuo Honkongo. Aštuoni 
jų jau tapę pasmerkti mirties 
bausmei ir sušaudyti.

Už tai teisėjas nubaudė jį dešim
čia dolerių

Nuo mažų 
kurčias ir nebylys,” ir 
priverstas elgetauti, Ed- 
Boger, 48 metų am- 
atsiduręs prieš teismo

jis priverstas 
ir teismas su-

aš turiu žmo-

CHICAGO.
dienų 
dėl to
garas 
žiaus,
majestotą staiga atgavo žadą ir 
girdą.

Kai policininkas atitempė jį 
į teismą, teisėjas Trude, pasi
žiūrėjęs į Bogerą, tarė:

“Vargšas žmogelis, jei jis ga
lėtų kalbėti, rasit jis galėtų pa
siteisinti, dėl ko 
elgetauti gatvėse, 
similtų.”

“Pone teisėjau,
ną ir dvejetą vaikų St. Louise 
—turiu jiems duoną pelnyti,” 
susigraudinęs pasakė kurčias 
nebylys.

“Dešimt dolerių pabaudos,” 
tarė teisėjas. “Next.”

Tuojau buvo pasiųsta tele
grama St. Louiso policijai, iš 
kurios gauta atsakymas, kad 
“kurčio nebylio” paduotas ten 
šeimos adresas prasimanytas.

NUŠOVĖ DU BANKO 
ŠIKUS

PLft.

PORTUND, Ore., sausio 19. 
— Du nepažįstaiui banditai, 
kurie šiandie vidudienį bandė 
apiplėšti Mount Scett State 
banką, buvo banko iždininko nu
šauti.

[Žemiau paduodama telegra
ma, sovietų cenzūros stipriai 
suvėlinta, yra pirmas tiesiogi
nis, Associated Press gautas, 
pranešimas iš Maskvos apie 
Trockio ir kitų opozicijos vadų 
ištrėmimą. Pirmesnės žinios 
buvo gautos per Rygą ir Ber
liną.]

MASKVA, sausio 14. — Visi 
opozicijos vadai, visokios spal
vos ir charakterio, gavo įsaky
mą apleisti Maskvą ir vykti į 
jiems paskirtas tolimas vietas, 
kur jie turės pasilikti neribotą 
laiką.

Skiriant l>ausmes. opoziciniii- 

kai buvo paskaidyti į tris gru
pes: nepataisomųjų, atgailau
jančiųjų ir neatgailaujančiųjų.

Trockis, buvęs raudonosios 
armijos galva ir kitkart žy
miausia sovietų valdžioje figū
ra,* Christianas Rakovskis, bu
vęs sovietų ambasadorius Fran- 
cijai, ir Karlas Radekas, bolše
vikų žurnalistas, yra pirmuti
niai “neatgailaujančiųjų” są
raše, nes jie laikosi savo prin
cipų. Jie dėl to gauna aštresnę 
bausmę. Rakovskis ir Radekas 
tapo išsiųsti į Ust-Sisolską, 
mažą miestelį tolimame žiemių 
krašte, sale Archangėlsko gu
bernijos.

Keblumų buvo su paskyrimu 
trėmimo vietos Trockini, atsi
žvelgiant į blogą jo, kaip džio
vininko, sveikatos padėtį. Gy
dytojai priešinos išsiuntimui jo 
į Astrachanę, kaip kad valdžia 
iš karto planavo, ir patarė siųs
ti jį į Sukchumą, Kaukazijoj, 
Dėt valdžia atsisakė jį ten siųsti.

Leonas Kaincncvas, buvęs 
sovietų ambasadorius Italija: ir 
Grigoras Zinovjevas, buvęs ko
munistų internacionalo nn ali
ninkas, yra piimi “atgailaujan
čiųjų” sąraše, nes Jie prisipaž’- 
no prieš visą kompartiją, kad 
klydę save, pažvdgose ir takti
koje. Kamenevas išsiunčia
mas į Penzą, o Zinovjevas i Vo- 
logdą. Abiem paskiriamos vie
tos švietimo departamente, ir 
jie turės pasilikti trėmime, ligi 
centralinis komitetas pagaliau 
ras, kad galima jiems grąžinti 
teisės.

“Nepataisomųjų” prieky yra 
Sapronovas, buvęs centralinio 
vykdomojo komiteto sekreto
rius, ir jų bausme yra daug aš
tresnė. Sapronovo grupė iš
tremta į įvairias tolimiausias 
Sibiro vietas.

Tos grupes žmonės laikomi 
kaip “chroniški opozicininkai”, 
kurie visados ir visur buvo prie
šingi, dagi Leninui gyvam 
esant. Jie proponavo panai
kinti komunistų internacionalą, 
užsienio prekybos monopolį ir 
panašius dalykus. Jie laikomi 
kaip “kraštutiniai dešinieji”, ir 
pastaruoju laiku buvo paskelb- 
tik kaip amžini kontrrevoliuci
ninkai.

Visi opozicininkai, išskiriant 
“nepataisomuosus”, buvo pa
prašyti išvykti į paskirtas trė
mimo vietas savu noru ir, kiek 
žinoma, nė vienas, kuris tik ne
atsisakė pats savo valia apleisti 
Maskvą, nebuvo išsiųstas kaip

Atvykę į savo paskirtas vie
tas tremtiniai, suprantamas da
lykas, bus poitinęs policijos 
priežiūroje, lygiai kaip kiekvie
nas šiaip politinis nusikaltėlis.
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ĮKORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

Neteisingi Pr. Jočionio 
užmetimai

jis gali pasilikti ir ten,

IM'l’ 
ne- 
čia 
da-

“Laisves” 312 n r. tilpo ilgas 
straipsnis, kuriame Pr. Jočionis 
daro neteisingus užmetimus J. 
Overaičiui, buvusiam SLA. 21 
kp. finansų sekretoriui. Matyt, 
Jočionis negali sueiti Overaičio 
susirinkimuose, tai nors 
spaudą apie jį rašo ir dagi 
sigedina meluoti. Bet kur 

meluoti, juk
bar tokie laikai.

Pr. Jočionis pirmiausia pava
dina “gražiu“ vardu SLA. or
ganą, paskui pasileidžia šmeiž
ti ir meluoti apie J. Overaitį. 
Jeigu kas nežino Pr. Jočionio, 
tas gal ir gali patikėti jo raši
niams, bet kam Jočionis yra 
gerai pažystamas, tai noriu apie 
jį pasakyti ir kitiems, kad Vi
ši apie jį žinotų ir matytų, ar 
galima tikėti jo melams. J vi

jo užmetimus nealsakinė- 
bet tik i keletą, nes, ma- 
jau ir iš to bus aišku kas 
Jočionis ir jo “darbuotė”

sus 
siu, 
nau, 
yra

■ ■ .n ■ i

jis nepatinkąs tik todėl, kad 
sandariečių kuopai nepriklausąs. 
Visai ne. Sandariečiai labai ge
rai apseina ir be jo ir niekas 
iki šio laiko ten jo nepageida
vo,
kur jis dabar yra. Bet kodėl 
jis ir jo vienminčiai perdaug 
lenda į musų kuopą su savo 
kromeliu? Musų kuopoj priklau
so kelių partijų žmonės, bet 
dar nė viena partija savo at
sišaukimų neskaitė. Betgi retas 
yra susirinkimas, kad Jočionis 
su savo kromeliu neateitų. Vie- 
lių kartų buvo padu lytas net 
specialia nutarimas, kad susi- 

rinkimuose jokių atsišaukimų 
nebūtų skaitoma. Bet ar jie iš
kentė? Porą susirinkimų dar 
iškentė ir tie susirinkimai, kaip 
pats Jočionis galėjo pastebėti, 
buvo ramus. Bet Jočionis tur
būt nusprendė, kad be triuk
šmo negalima būti ir jau bene 
trečiame susirinkime pats pir
mininkas Jočionis paminė po 
kojų kuopos tarimą ir pats ėmė 
skaityti kokią 
“Laisvės”. Tuo 
lė triukšmą ir 
jo pilną teisę
Jočionis yra triukšmų priežas
tis, nes tai buvo pilniausia tie
sa.

Jočionis taipjau giriasi, kad 
įį pirmininku išrinkę penkis 
tykius ir du sykiu į seimą siun
tę. Dabar mat tokie laikai, kad 
ne visuomet sekasi išrinkti val- 
iybon geriausius žmones, ir ne 
visuomet pasiseka išrinkti tei
singai. Jočionis taipgi susirūpi
nęs, kad netoli 
'7bos rinkimai 
dėl jis jų taip 
iau du sykiu 
Pild. Tarybą,
seime, bet nieko 
nors ir buvo pasiryžęs, 
pat pelnys jis ir šį kartą. Jo
čionis taipjau pasigiria, kad jį 
užpereitais rinkimais išrinko 
150 balsų didžiuma. Bet jis 
nepasako, kad niekas nepalai
kė kandidatūros į pirmininkus 
ir tik po ilgo' prašymo vienas 
jo vienmintis apsiėmė kandida
tuoti, bet kartu pareikšdamas, 
kad jei ir butų išrinktas, jis 
vistiek neis savo pareigų. To
dėl niekas už jį ir nebalsavo. 
Bet aš atmenu, kad buvo ir to
kių laikų, kada Jočionis likda
vo išrinktas tik trijų balsų dau
guma. Ar Jočionis pamena 
tai ?

Jočionis sako, kad kada jį už
tvirtino pirmininku, tai Overai
tis sukėlęs triukšmą ir atsisa
kęs imti mokestis nuo narių.

tai iškarpą iš 
Jočionis sukė- 
(įverti tis ture- 
pasakyti, kad

Pirmiausia Pr. Jočionis puo
la Overaitį, kam jis nepastebė
jo ir tylėjo delei I)r. Palevi- 
čiaus persikėlimo lakštų. Aš 
nežinau kodėl Overaitis tada 
tylėjo, bet aš žinau ką Overai
tis gaudavo, jeigu netylėdavo 
ir padarydavo pastabą. Tokiuo
se atsitikimuose pirmininkas Jo
čionis liepdavo Overaičiui sės
tis, o jei Overaitis bandydavo 
nepraleisti kokio dalyko, tai 
pirmininkas rodydamas pirštu j 
Overaitį šaukdavo: “Žiūrėkite, 
draugai, Overaitis triukšmą ke
lia”. Tada tavo, Jočioni, vien
minčiai pradėdavo Overaitį vi

Pildomosios Ta- 
ir seimas. Ko- 

baidos? Juk jis 
kandidatavo į 

du sykiu buvo 
nenuveikė, 

Tiek

Kada sekamam susirinkime 
iš centro liko pranešta, kad Pa- 
levičiaus persikėlimo lakštai yra 
nelegalus, tai ką Jočionio vien
minčiai darė? Jie visi šoko 
Overaitį niekinti ir kolioti ne
naudėliu, šnipu ir kitais pana
šiais žodžiais iš jų turtingo ko
vojimo žodyno. Ar Jočionis su
draudė tą atvirą konstitucijos 
laužimu? Visai ne. Jis tik sa
ko. kad triukšmų sukėlę Ove
raitis su žmona ir Motuzai, kad 
net reikėję paskirti tris drutus 
vyrus. Čia pasirodo, kad Jo
čionis moka gerai apsaugoti 
“tvarką“, nes triukšmą kėlė tik 
du vyrai ir dvi moterys, o jis 
paskiro net tris drutus vyrus 
tvarkai daryti.

Jočionis sako: tegul kiti 
sprendžia apie jo darbus. Ne
reikia toli eiti ieškoti sprendi
mo. Overaitis šiai kuopai yra 
prirašęs netoli trijų šimtų na
rių. Jočionis gi su visais savo 
vienminčiais ir per dešimtį me
tų to nepadarys. Patį Jočioiiį 
kuopa dar tik nesenai pradėjo 
matyti. Kur gi jis pirma buvo, 
kad nė susirinkimuose nesirody
davo? Ir aš nežinau ne vieno 
nario, kurį butų prirašęs prje 
kuopos Jočionis. Jočionis toliau 

• sako, kad Overaitį turėję kuo
pa ir centras nubausti. Aš tik 
tiek pasakysiu, kad jei Overai
tis butų buvęs baudžiamas, tai 
Jočionis su savo vienminčiais 
Lutų senai nubaudę, kaip jie 
nubaudė du narius, atimdami 
balsą šešiems mėnesiams, nors 
vienas tų narių nė susirinkime 
nebuvo. Betgi Jočionis, kaipo 
pirmininkas, įnešimą priėmė ir 
leido balsavimui. Puiku, ar ne?

Toliau Jočionis sako, kad 
•Overaitis ėjęs i>er stubas ir rin- 

reiškia skundėsi 
irybai, kad pas 

ir buvo

Aš turiu pasakyti, kad Jočio
nis čia meluoja. Overaitis ne 
atsisakė, bet buvo priverstas tai 
padaryti, nes buvo manyta, kad 
iškils inuštynės. Kas prie to
kios tvarkos gali imti nuo na
rių mokestis? O antra, nariai 
jau buvo išbuvę susirinkime 
daugiau kaip penkias valandas 
ir ilgiau būti nebenorėjo, tad 
ir apleido susirinkimą su di
džiausiu triukšmu. Keikia dar 
pasakyti, kad tuo laiku nė li
gonių raportai nebuvo išduoti, 
nė kiti kuopos ir SLA. reika
lai nebuvo svarstyti. Tai to
kia tvarka buvo Jočioniui pir
mininkaujant. Ir taip buvo ne 
vienas sykis, liet daug kartų.

Ant 0do Jočionis siūlo Ove- 
raiCiui eiti l«ižyl»ų nęt iA #50. 
Bet Overaitis yra darbininkas 
ir jam sunku yra uždirbti $50. 
Jočionis gi yra biznierius, tu
ri po savim ir porą vergų, tai 
jam, žinoma, nėra baisu pra
lošti penkdešimtę. »

fciai kuopai priklausau jau 
17 metų ir turiu pasakyti, kad 
betvarkė kuopoj atsirado kartu 
su Jočioniu ir jam panašiais. 
Ir jeigu Pild. Taryba ne|>cr- 
tvarkys, tai iš didelės kuopos 
pavirs visai mažai. Jau per 
paskutinius dvejetą metų daug 
narių apleido SLA., o beveik 
niekas neprisirašė. Atmenu lai
kus, dar prieš karą, būdavo, .ei
nam į susirinkimus su dideliu 
linksmumu. Po susirinkimo 
taipjau atsisveikinam visi, kaip 
tikri draugai. Bet nuo 1923 m. 
prasidėjo šlykštus susirinki
mai, vieni kitų užgauliojimai, 
pravardžiavimai, tarsi vieni ki
tiems butų didžiausi priešai. Iš- 
tikrųjų, jeigu Pildamoji Tary
ba nedarys pastangų sutvarky
ti musų kuopą, tai pati kuo
pa neįstengs susitvarkyti. Tai 
rodo ir šių metų pradžia 
pereitas susirinkimas. Nors li
ko išrinkta visa valdyba iš vie
nų vienminčių, rodos, galėtų 
sutikti, bet jau pirmame susi
rinkime iškilo nesusipratimas ir 
vienas valdybos narys rezigna
vo. Jei jau taip dėjosi pirma
me susirinkime, Ulb Jias bus 
toliau ?

— J. Ambraziavičius.

Scottville, Mich.
Teisėjas Biehardson nubau

dė Juozą Juriką už medžiojimą 
be leidinio l^ike paviete. Jis 
užsimokėjo $19.29 pabaudos.

Joe Kibutis, ir Vincas Kase- 
viče, abu 17 m. vaikinukai, iš 
Bass Lake apielinkės, liko nu
bausti už perštekeriavimą 
(spearing trout) Little Manis- 
tee upėj. Kadangi jie yru nepil
namečiai, tai jiems pabaudą 
dovanojo, tik kiekvienas jų tu
rėjo užsimokėti po $11 teismo 
lėšų.

Juos visus buvo areštavęs 
“conservation officer” Frank 
Knorvles, kuris j trumpą laiką 
jau daug lietuvių areštavo už 
netuisykliiiRij medžioltlv ai’ žu- 
vnvimų. Saugokimės, lietuviai, 
tų nereikalingi/ bausmių.

Uniikas, A. Stankus, J. čer- 
bauskas, Jonas Unikas, A. Kad
žius, O. German, W. Steponas, 
J. Chapas, S. Skirmontas, A. 
Jankauskas.

Po 50c: P. Valatka, K. Doč
kus, Ig. Norkus, St. Danevi- 
čius, P. žclnis, F. Chapas.

W. II. llovvcll Co. darbinin
kai, kur vėlioms dirbo, sudė
jo $52, višo surinkta aukų 
$136. Už palaidojimą užmokė
ta $112.50. Užsakytas akmuo 
ant kapo už $15, kunigui —$5, 
lieka $3.50, su kuriais aukau
tojai tedaro kas patinka.

—R. G. Kissel.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

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

UŽTIKRINA SAUGUMU 
“BAYER ASPIRIN”

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

0AVER

kęs parašus, 
Pildomąja! 
mus nėra tvarkos. Na 
surinkta apie* pusketvirto šimto
parašų. Paskui gi Jočionis pa
leido savo vienminčius kalbin
ti narius ištraukti savo para
šus. Pats Jočionis irgi »visur 
bėginėjo. Ir kiek jie surinko? 
Viso tik keturius. O kiek 
prafundino, tai lik jiems 
niems težinoma.

Jočionis taipjau giriasi,

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

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

jie 
vie-

kad

Didelė nelaime patiko musų 
gerą draugą M. Lietuvai t j. Jis 
besidarbuodamas su gasolininiu 
motoru nusilaužė ranką. M. Lie
tuvaitis yra darbštus šv. Juoza
po parapijos veikėjas.

— Joker.

Geneva, III.
Sausio 8 d. čionai įvyko lai

dotuvės Stanislovo Račkausko, 
kuris ne po ilgo sirgimo plau
čių uždegimu pasimirė Commu- 
nity ligoninėj, nepalikdamas 
pinigų ir neturėdamas giminių, 
kas pasirūpintų apie jo palai
dojimą. Todėl vietos lietuviai, 
vadovaujant poniai M. Zaran- 
kienei sumanė, kad parinkus 
aukų lietuvių- tarpe ir tinka
mai velionį palaidoti.

Aukavo sekančios ypatos:
Po $5: M. Skirpctis, P. Go- 

belis, St. Petniunas, Ig. Lapin
skas, P. Mačis, K. G. Kissel, J. 
Zaranka ir VI. Aidrikas.

Po $2: K. Plungėj, žusinas, 
J. Keršulis, St. Cooper, Jos. 
Cooper, K. Pačiunas, P-ia Jan- 
kunienė, J. Puronas, VI. Tam- 
kus ir Kl. Gužauskas.

Po $1: P. Demportas, A. Plu
ngė, P. Stromert, F. Chažaus- 
kas, K. Venckus,•< Wm. ‘Kaznau- 
skas, 0. Venckienė; F. Fiskow, 
O. Martušienė, A. Kadaitis, J.

No.

•

Care of Babies
Kodėl labai daugelis šiądieniniy 

kūdikių neturi tų visokių nemalo
numų, kain būdavo biskj seniau ir 
tas suteikdavo motinoms didelį rū
pestį ir jos taipgi negalėdavo mie
goti naktimis?

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

Flether’s Castoria yra iš grynų 
daržovių, jųs galite duoti ją liuo- 
sai, iš pat pirmo pasirodymo colic; 
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
dytoją. O kitais atsitikimais duokit 
keletą lašu Fletcher’s Castoria. Pa: 
matysit kaip greitai nusilpimas pra
nyks!

Tiktai vienas žodis persergėji
mui: augščiau minėtas patarimas

lik teisingas kas link tikros Casto- 
rijos. Tokies rųšics kuri vadinasi 
Fletėher’s turinti Fletcher’s užra
šą yra tikra — ir neturi savyje 
opiates ar bile Ritų vaistų, kurie 
kenktų jūsų kūdikiui. Kitokios gy
duolės gal irgi yra nekenksmingos, 
bet rašytojas jų nežino, bet tik ži
no šeimyną, kurių dukikiai nedaro 
bandymų su kitomis.

SPECIALUS PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatcher’s Cas- 
torijos vra įvyniota knygutė “Care 
and Feeding of Babies’’, verta tiek 
aukso, kiek ji pati sveria dėl kiek
vienos molinos .arba busiančios mo
tinos.

Children Cry for

Castor i A
Ar Tai Ne Iškilmingas Ir Puikus Pajautimas BRIGGS

_______•___________________________ ___________ _______ —.  .... į 2- — 1

KUOMET BUVOT TRAUKINIŲ ĮRAUKĖ JU 

IR VIEN/į DIENA JŲS PRADĖJOTE SAUKTI - 

TRAUKINIUS GANA SMARKIAI

IR KAIP TIK JŲS j?ISMAGINOTE
ir žmones pradėjo klausytis 

IR GĖRĖTIS JŪSŲ BALSU, JUS PRADĖ 
JOTE KOSĖTI

PRAĖJUS KOSULIU! JŲ* PRADE : 
JOTE IR. VĖL- SU MA1ESJ4IU ĮSITIKINI
MU IR BISK) SUSIMAISĖT

:r PASKIAU VĖL.jys PRADĖJOT 
KOSĖTI

ir Štai ateina dioVsis uiveizda ir 
SAKO, KAD JŲS RYTOJ GALIT NEAT
EITI JEI JŲS VIEN TIK KOStSlT

m DRAUGA5 PADUODA
GOIO C>GARe-^,T<»VGAftET'' KUR 

NĖRA SUKOSĖJI'*'0 trukius ir 
VET.IMĄ IR JVS PERKAM JUOS. O BROLI, 
KOKS TAI liKllMINOAS IR PUIKUS 

PAJAUTIMAS

OLD CG1 r
Tai švelnesnis ir geresnis aigaretas 

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi. 
uthOM/av V 3 rradMtaa p. LviirięJuktaa P. UUilunJ Co., l™

Schoeder Bros. Pianas
53952 už . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W. W. Kimball Co. pianas No.
218460 už .......................... $110.00

W. W. Kimball Co. pianas,
No. 181116, už ..................  $72.00

Kimball Grojiklis, $750.00 ver
tės, No. 344178, už ....... $278.00

Kerzheim pianas No. 87838, 
už ...................................... $48.00

Vo.se and Son pianas už ...... $29.00
Stark Cabinet Grand No. 47556, 

už ...................................... $95.00
Stark Pianas, No. 84426, ver

tės $700.00, už ........... $295.00
H. C. Bay Electric Reproducer 

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

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

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

tės $000.00, už $235.00

VICTROLOS

No. 30795, 
......... $69.00

No. 23587, 
......... $82.00

3 springsų 
$29.00 
$62.00

Radiola 35, Phono-
Radio krūvoje už $98.00 

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

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

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

Victrola, 
vertės

Victrola
vertės

Columbia Grafonola 
motoras už .....

Victor vertės $200, už
Brunsvvick 

grafas ir
Brunsvvick 

springsų, 
dų vienu

Ortophonic 
$125.00, už 
Ortophonic, 
$150.00, už

RADIO

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

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

Atwater Kent 20, 5 tūbų už $29.00 
Atvvater Kent, G tūbų, su elekt

ra, vertes $150.00, už ....... $79.00
Atwater Kent Model 35, su vis

kuo, už .............................. $40.00
Crosley, 6 tūbų, už ............... $42.00
Crosley, 6 tūbų elektrinis už $85.00 
Freshman, 5 tūbų už ........... $19.00
Mohawk, 5 tūbų už ........  $23.00
Mohavvk G lubų už ............... $32.00
Spartan G tūbų už .................. $90.00
Hovvard G tūbų už ............... $90.00
Colunibia, Victor, Brunsvvick

Rekordai ąeni numeriai po .... 19c 
Rollės dėl Grojiklių pianų po 19c 
Radio Tūbos naujos po ........... k 85c
B. Baterijos 45 volt. po ....... $1.45

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

Tel. Boulcvard 4705
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LI5TERINE 
THROAT j 
TABLETS i

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
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na Gerk
ite Parpi
mą. Skau- 
džjimĮ ir 
Kotiėjimft.
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Penktadienis, saus. 20, 1928 NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kontesto Honoratų Komisija:
'Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienė, 
Jonas Degutis.

Kontesto N u merą t orius:
Antanas RipkevlČius.
Kontesto Vigilijas: 
Mare Kemešiene. Naudinga prelekcija temoj e “I lemokrati j os 

; vasario 5 d. — adv.

Kontesto Pradžia Sausio 
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

DIENOS UŽRAŠAI
šiandie vėk būrys naujų kon- sakys Naujienas per mane, tai 

gausiu kelis tūkstančius skaity
tojų. Bet pinigus turi atnešti 
arba prisiųsti, nes aš tingiu nu
eiti pasiimti. Daugelis kontes- 
tantų, nėra abejones, kreips 
daugiausia domės į skaitytojų 
gavimą. Skelbimų Naujienoms 
gali gauti bile kas. Aš pats ma
nau jų gauti už kelias dešimtis 
tūkstančių dolerių. Aš kreip
siuos į dideles pirmaklases fir
mas. Jos iš lietuvių irgi 
todėl privalo garsjntis 
laikraščiuose. Lai ir 
taučiai duoda paramos 
įstaigoms, žifioma,
biznieriai nenorės būti išstumti 
todėl ir jie turės nupirkti gana 
vietos savo sbelbimams. Todėl 
kili kontestantai lai p'aiina 
lietuvių skelbimus. Aš pasižadu 
susivaldyti, kad nepardavus 
visos vietos* svetimtaučiams.

testantų pridavė įvairaus biz
nio į “Naujienų” kontestyną: 
Stasys Masiulis, apsukrus an
gliakasių unijos darbuotojas iš 
Harrisburg — prisiuntė pustu
zini naujų skaitytojų “Naujie
noms”. S. Naudžius, Grand 
Bapids lietuvių darbuotojas, ir
gi pasiskubino sii šešiais nau
jais skaitytojais “Naujienoms.”

senas
Banionis iš CJevelamfo. 

“naujienielis” irgi padarė

Chicagiečiai taipgi nesnaud
žia: Juozas Šimkus, jaunuolis iš

pelnosi, 
musu 

svetiin- 
musų 

lietuviai
.)

draugas 
pustuzini

Jau Baras, senas 
laisvamanis

mano 
neliktai 

a t lak i no,
bet dar ir skelbimu 
Marųuetteparkietis \V. H. 

o įimtai 
darbuotis pradžia gera. Kon- 

Kelps sako, jog bent 
apielinkėje bandymų 

konkuruoti, — ta 
į miltus sumalti.

pamatysime

su juo 
tą žadą 
gyvensime, 
smarkusis Kelps gali.

Musų expedi torius 
dinskas dirba išsijuosęs

Naujienos yra lietuvių visuo
menės laikraštis. Jos yra 
vių iuformuotojos visais 
mais klausimais, švietėjos 
ša Amerikoj gyvenančius 

vienon šeimynon.
*a- 
kai vius

nil- 
ian- 

din vėl pridavė pluoštą bomaš- 
kų, daugiausia už skelbimus į 
Lietuvių Biznio ir Informacijų 
Knygą. Nieko stebėtino, kad 
Kučinskas iš pirmos dienos pra 
dėjo skubotai veikli, nes jam 
Studebakeris būtinai reikalin-

liet u- 
bėga- 
ir ri- 
lielu-

Dabar, 
kada gyvename svarbius mo
mentus čia ir Europoj, kada dėl 
įvairių priežasčių musų lietu
viai taip mažai beskaito knygų, 
kada kultūrinis lietuvių kėli
mas pradeda sustoti, yra svar
bu išplatinti nors vieną įrankį, 
kas keltų, budintų ir rištų musų 

nemokantis skaity- 
suidiotėjęs 
lietuvis

Vadinasi, padir 
besime
Dr. A. Montvidas

Kaip jau visas krikščioniškas 
pasaulis pastebėjo, ir ąš ši sy
kį šioj u Naujienų kontestan. 
Jeigu prohibicijos agentai, mo
ralistai, idiotai ir kiti geri žmo
nės nesutrukdys, nėra abejonės 
aš laimėsiu augšriausius prizus 
liesą pasakius, aš pinigų neno
riu. nes ir šiaip galėčiau nusi
pirkti kelis automobilius - - ka
dangi jie dabar pigus — nuc 
5 dol. iki 10,(MM) dol. Pinigi 
Amerikoj tiek daug, kad žmo
nės kartais nebežino kur dėti; 
nešė jie 
Ponziui 
su i, kas
tuviai vis da stato naujas baž
nyčias už šimtus tūkstančiu 
dolerių, įsitaiso munšaino fab
rikus, perka šėrus, aukoja vi
sokiems galams ir kraštams 
Vadinasi, pinigų tiek daug, kad 
nėra jų kur dėti. Vienas-kitas 
dejuoja apie blogus laikus, biz
nio 
yra 
kol
apie šituos žlembėjus 
paisyti. Iš kitos 
kaltinti negalima, 
turi sveiko proto, 
yra tinginys, tam 
ra i. Pas velyk lai
veišių armiją arba 
ir renka aukas.

Mes Naujienų 
esame ambitingi, 
mokame protauti, 
kontestan ne kad

Bišofui, I larringlonui, 
ir Bile kokiam varg
uolėj o juos imti. Lie-

neturtą, bet jienė j imą, 
apsigimę dejuoti ir skustis 
tik numirs. Jų maža ir 

nereikia
pusės, jų ir 
nes kas ne- 
ambicijos ir 
niekur nege
stoj a j sala- 

boševikus

kontestantai 
darbštus ir 
Mes stojame 
patys nega- 

žiedų, pianų,
automobilių ir kitko. Musų tik
slas yra padirbėti gerai priežas
čiai. Ne elgetauti ir maldauti 
mes išeiname, o turėti smagumo 
ir patirti savo gabumij biznyje. 

Aš esu labai užimtas savo 
profesijos darbu, o čia da turiu 
padėti vykinti prohibiciją, susi
rūpinęs esu bažnyčių reikalais, 
IJetuvos generolų padėtim ir 
tt. Jeigu mano seni draugai už-

ir protu 
atsisakys 
Man ro- 
protingų

parduoti, 
skaitymo tai 

pas 
'lai 
turi 

I tik
ri e-

tautą. Tik 
ti, arba 
nusmukęs 
Naujienas užsisakyti,
dos, yra tūkstančiai 
ir kilnių lietuvių, kuriems rei
kia tik pasiūlyti, o jie tuoj taps 
Naujienų skaitytojais.

Keikia ir knygų 
Tauta l»e knygų
puvėsis. Knygų skaitymas 
lietuvius yisai sumažėjo, 
yra pavojus. Kontestantai 
parduoti knygų už šimtus 
stančių dolerių. Kas knygų 
skaito, tas civilizacijai yra 
gęs.

old Gold
t

Juokai. «
Anksti ir tankiai
— “Aš manau, kad jie rei- 
daiig remtos už šį apart-

— “Taip Jurgi, jie reika- 
septynis sykius {tereitą

“Ar žinai, kad George 
šioje 
am-

Victor 
kalavo 
menti)?”

Viešnia 
lavo jau

Tėvas
\Vnshington buvo pirmutinis 
klesoje, kuomet buvo tavo 
žilius?”

Simus — ‘‘Taip, bet jis jau 
Prezidentu Jungtinių Valstijų 
met buvo tavo metų.”

Ice creaino iškabos užrašas: x 
“Parsinešk namo plytą, ji gera, 

kuomet svečiai atsilankys.”

buvo 
kuo-

...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.’’

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO..
4604 So. Paslina Chicago, III.

A

Lietuvis Kontraktorius
Sudedam šviesas l> 
elektros jiegą | nau 
jus ir Benus namus t- 
mainom naujas lian> 
oas | senas; duodam, 
;.nt lengvo ifcnokiji- 
mo. /

Metropolitan Electric 
Shop

K 2215 W. 22nd Street 
Pilone Canal 2*91

'Poliaus, toje pačioje vietoje 
ir tų pačių rengėjų paskaitos 
įvyks sekančiai:

Sausio 22 d. komp. Stasys 
|Šimkus laikys paskaitą temoje: 
“Kryptys ir srovės muzikoje”; 
sausio 29 d. p. J. Hertmanavi- 

' čia
1 evoliucija
J. Buchinskas temoje “Jaunuo- 

j5 menės auklėjimas”. Visų pre-
■ ZJ lekcijų laikas 10 12 vai. ry- 

ijii t i Kaip matome, visų prelek-
■ ( cijų temos yra įdomios ir svar- 

prelekcija temoje: hlos, prelegentai
- - ’ - - , savo temose,

Kalbėjo 1)r S^Biežis žmonės. Tat patartina visiems 
kiek laikas ^’oni’s prelekcijomis susidOmė-

Pereitą sekmadienį, saus 
dieną, Lietuvių Auditorijoj įvy
ko iš eilės antra Amer. Liet. 
Taut. Sandaros 4-to apskričio 
rengiama | 
“Kaip galima pailginti žmogaus 
amžius”. I 
Gerb. prelegentas, 
leido, plačiai ir suprantamai aiš
kino apie ligas, k. t: vėžio, džio
vos, inkstų, širdies ir kitas, 
nuoširdžiai patardamas žmo-J 
nėms daugiau kreipti dėmesio 
į savo sveikatą, t. 
kartu metuose leisti 
gydytojui padaryti 
katos egzaminaciją. 
budu didelė dauguma 
pilnai išvengti tgTp baisių, tan
kiausia ir noisgydomų ligų, ir 
taą kančia^/ir vargus prašalin
ti ir ^nikiai uždirbtus centus 
sutaupyti. Garbė ir dėka pri
klauso gerb. Dr. S. Biežiui už 
taip gerus žmonių sveikatai pa
tarimus. Tik apgailėtina, kad 
musų publika palyginamai ne
skaitlingai lanko taip svarbias 
ir naudingas paskaitas. Nėra 
abejonės, kad lankantieji nie
kuomet nesigailės nė laiko, nė 
kelių centų, išleistų įžangai, 
nes tas jiems duoda didelį at
lyginimą.

y. bent du 
patikimam 
pilną svei- 
Tokiu tik 

galėtų

kuriai grojant jie galės pašok
ti, o taipgi komisija pagamins 
skanių valgių.

Taigi lauksime skaitlingo at
silankymo. Neužmirškite, nariai 
ir narės, susirinkti subatoj, 
sausio 21-mą J. Barono svetai
nėje, 4523 So. Wood st.

— Komisija.

Nauja tikyba
Domas Šidlauskas, pirm 

ros menesių atvažiavęs iš
IX)-

profesionalai ^tuvos, nori supažipdinti ameri- 
plačiai patyrę kiečius su savo naujai kuriama

I A • • • (I %»♦ n t/l ui ATV10 1 1 • • • T • m y •

ir atsilankyti į jas.
Paskaitas Įkinkanti.

Town of Lake

Ateinantį šeštadienį vakare, 
J. Barono svetainėje, 4523 So. 
\Vood st., įvyks paprastas Lie
tuviško Teatrališko Klubo šei
myniškas vakarėlis, 
bas kasmet parengia 
rianis iždo lėšomis 
karėlj, kuriame visi 
narės su savo
giai pasilinksmina, pavalgo ir 
pasišnekučiuoja. Ir šį kartą ko
misija yra pasirengusi suteikti 
atsilankiusiems gečos muzikos,

šitas Klu 
savo na 

šitokį va 
nariai ii

draugais sma

religija, vadinama Visuoma.
Kiek teko patirti iš jo aiški

nimų, jo skelbiama nauja ti
kyba yra gana įdomi ir origi
nali. Jo atmetama biblija, vi
sokį stebuklai ir nžgrabinis gy
venimas. Jo -tikyboje Dievas 
suprantamas kaip geri žmo- 

Igaus palinkimai kovojantys su 
blogaii, Pikuliu vadinamais. A- 
■peigose ir išreiškiama senovės 
Lietuvių papročiai.

Visuomos nariai gauna kro- 
| dilus už gerus darbus, ir de-; 
bitus už blogus. Krivė veda1 
užrašus Visuomos narių.

šiandie Northsidės Liuosybės 
svetainėje, 1822 Waibansia A v., 
pats tos tikybos tvėrėjas papa
sakos plačiau apie savo tyrą | 
religiją.

—Northsidietis.

£ Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja
■ skolina pinigus ant lengvų išlygų

Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas 
2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887,

i
m

Iš Public Service

ĮNVESTORIŲ augimo pasekmės j public 
Utilities yra pripažinimas stiprumo in

dustrijos. štai yra 6% preferred stakas 
išleistas žinomos public utility kompanijos, 
kuris yra pilnai rekomenduojamas dėl jūsų 
investmentų. Šerų vertė yra $100 ir jie 
yra dabar pasiūlomi po $94.50 plūs accrued 
divedendai.

DIVIDENDAI
NATIONAL ELECTRIC P0WER

COMPANY ~“

Atneš virš 6.3%
Už tą kainą stakas atneš jums virš 6-3% į 
metus už jūsų pinigus! Dividendai bus 
prisiųsti paštu sausio, balandžio, liepos ir 
spalio męn.

Uždarbis yra geras
ši kompanija kuri kontroliuoja elektros 
šviesą ir jėgą, teikiant tą būtiną patarnavi
mą virš 1,250,000 žmonių, turi puikų pasi* 
sekimą. Metams baigianties lapkričio 30, 
1927, sujungtų viso įplaukų buvo $25,746,- 
808, gryno uždarbio buvo $10,195,997, pa
sidarė virš 3.3 sykių daugiau negu metiniai 
dividendai yra reikalaujami už šį preferred 
ataką.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL. Hm

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $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
20 W. Jackson Blv., 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.

BALTIKO AMERIKOS LINIJA
Tai vienatinė ir pirmutinė Linija, kurios 
laivai plaukė STAČIAI Į KLAIPĖDĄ 192G 
ir 1927 metais su būriais ekskursantų.
Tėmykit šių 1928 metų ekskursijas TIE
SIOG | KLAIPĖDĄ ir prie jų prisidėkit. 
Iš anksto pasirūpinkit reikalingas popieras 
“Lituania”— 17 Balandžio-April 

Lietuvių Judamų Paveikslų Korp. 
ekskursija.

“Ėst Dnia” — 2 Gegužės-May
“Vienybės” ekskursija.

“Lituania” — 29 Gegužės-May
Dėtuvių Darbininkų Sąjungos ekskursija.
“Estcnia” — 16 Birželio-June

Lietuvos Vyčių ekskursija.
KAINOS LAIVAKORČIŲ

I KLAIPĖDĄ
Trečia klesa ......................  $107.00

Ten ir atgal tiktai ....... $181.00
Turistine III klesa ........... $122.00

Ten ir atgal tiktai .......  $203.50
Valdžios taksai atskirai

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

Žiniom kreipkitės į bendrovę: 
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.
Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewic^ 
Naujienos
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacobson,

3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 Weat 35th St., Chicago, III,
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 3 51 h St., Chicago, III.
1723 West 47th St., Chicago, 111.
1739 So. Hhlsted St., Chicago, III.
726 West 18th St., Chicago, IU.
3255 So. Halsted St., Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

2201 W. 22 St., Chicago, III.
1103 — 4th St., Sioux City, Iowa.

31
21
13

Cumulative Preferred Stock 
atneš jums 6.31% už 

jūsų pinigus

Natnonul Electric Power 
Company 

praktiškai turi visą comon 
8 ta ką panašios 'grupes kom
panijų kurios operuoja pub
lic utility savastis Pennsyl- 
.vania, Ohio, Indiana, Maine 
ir Michigan ir da bus savi
ninkė didelės daugumos 
common stako New England 
Public Service Company. ši 
jcompanija taipgi turi daug 
‘savasties kitose didelėse ir 
pasekmingose utility {kom
panijose. Apie 726 miestų 
ir miestelių yra aprūpina
ma elektros patarnavimu; 
gasas yra teikiamas 26 
miestams, gatvekarių tar
navimo jėga yra Nuteikia
ma 22 miestams, įskaitant 
Portland, Me. Pridėtinės 
kompanijos turėjo (lapkri
čio 30,1927) 302,375 gaso ir 
elektros koštumerius.

UTILITY SECURITIES COMPANY
230 South La Šalie Street, CHICAGO

New York 
Louisville

Musų naujas ofisas randa
si ant kampo La Šalie ir 

Jackson Blvd.

UMiun.

St. Louis 
Milwaukee

Indianapolis 
Minneapolia

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

MalonSkito prisiųsti man pilnas informacijas dykai apie 
6% Cumulative Preferred Staką National Electric Power 
Company.

Vardas

Gatvėė

Miestas Valstija

GARSINTOS “NAUJIENOSE”

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksinė proga lietuviams vyrams ir moterims 

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

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

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

BLANKA

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP„
1789 So. Halsted St., 
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu Įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “ 
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane į 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu:

____ _____ ne “Naujienų” kon- 
raŠau priimti mane į kontesto dalyvius

Mano Vardas, Pavarde

Gatvė

Miestas Valstija

Telefonas
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NAUJIENOS-
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Edi to r P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago.
3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Koosevelt 8500.

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu: ,

Metams .................................. $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Dviem mėnesiam ................... 1.50
Vienam mėnesiui ....~........., .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija   ~..............—. 3c
Savaitei ..............................  18c
Mėnesiui ........ ....... . ................- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ..............................— $8.00
Pusei metų ...............................4.00
Trims mėnes^ms ................... 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ŽINIOS APIE IšTReMIMĄ BUVO SLEPIAMOS

Vakar Amerikos korespondentas Junius B. Wood 
pranešė telegrama tiesiog iš Maskvos, kad sovietų spau-į 
doje, pagaliau, tapo paskelbta, jogei komunistų opozici
jos vadai yra ištremti į Sibirą ir kitas tolimas vietas. | 
Trockis yra gabenamas j Vierny, Turkestane. Ir be jo , 
yra ištremiama dar 29 Stalino oponentai. •

Korespondentas savo telegramoje pastebi, kad tos 
žinios apie opozicininkų ištrėmimą buvo pasirodžiusios 
užsienių spaudoje jau prieš dvi savaiti. Bet Rusijoje 
bolševikų cenzūra jas iki šiol slėpė nuo žmonių. Tai tau 
ir proletariato “laisvė”, kuomet viso pasaulio “buržua
zija” patiria apie tai, kas dedasi Rusijoje, ištisoms sa
vaitėms anksčiau, negu patys Rusijos gyventojai.

Beje, Wood praneša dar vieną įdomų dalyką. Girdi,, 
einą gandai, kad “didžiausias pasaulio revoliucionie-į 
rius” Zinovjevas ir nabašninko Lenino pirmoji ranka 
Kamenevas vengią raštą prieš Trockį, kad tuo budu at
pirkus savo griekus ir gavus teisę sugrįžti atgal į par-
tiją. Žmonės kalbą, kad tai busiąs “trečias jų dviejų pa
sirodymas Judošiaus ^rolėje”.

Tai kur nusmuko vakarykščiai komunizmo dievai-
V •• • fciai!

KATALIKŲ SKILIMAS VOKIETIJOJE

Pastaroms dienoms atėjo iš Vokietijos vienas po ki
tam du pranešimu apie krizį Centro (katalikų) parti
joje. Vienam pranešime buvo sakoma, kad rengiąsis re
zignuoti iš partijos vadovybės Dr. Wilhelm Marx, da
bartinis Vokietijos kancleris (ministeris pirmininkas); 
antram — kad ketinąs paduoti rezignaciją antras po 
Marx’o partijos vadas, Steger\vald.

Priežastis esanti ta, kad katalikų vadai nieku budu! 
negali surasti tokią politikos liniją, kuri patenkintų par
tijos mases. Centro partija Vokietijoje, kaip ir visos 
panašios partijos kitose šalyse, savo daugumoje suside
da iš dviejų klasių žmonių: fabrikantų ir darbininkų.į 
eJuos jungia į daiktą katalikų tikyba, bet ekonominiai 
jų reikalai yra visai priešingi.

Vokietijos darbininkai šiandie kovoja už didesnes 
algas ir už trumpesnes darbo valandas. Kapitalistai ši
tiems darbininkų reikalavimams griežtai priešinasi, ir 
valdžia, kurioje svarbias vietas užima Centro vadai 
(Marx — kancleris, Brauns — darbo ministeris, ir t.t.), 
neišmano, kaip tuos priešingumus pašalinti. % |

Iš skirtingos ekonominės padėties darbininkų ir 
kapitalistų išplaukia nevienodas Centro masių nusista
tymas ir svarbiais “grynosios politikos” klausimais. 
Kapitalistai simpatizuoja monarchijos šalininkams, ku
rių priešakyje stovi senieji karininkai ir junkeriai 
(dvarponiai), o darbininkai stoja už demokratinę res
publiką. Kancleris Marx, norėdamas patenkinti ir vie
nus ir antrus, nesenai viešoje kalboje pareiškė, kad 
Centro partija esanti “konstitucine”, bet ne respubliki-! 
nė. Vadinasi, jeigu monarchistams pavyktų nuversti 
respubliką ir pasodinti ant sosto kaizerį, tai Centras 
butų ištikimas susidariusiai po tokio perversmo tvarkai. •

Šitas Marx’o pareiškimas iššaukė protestų audrą 
katalikų darbininkų sąjungose ir spaudoje. Dabar yra 
galimumo, kad darbininkų masės ims bėgti iš Centro 
partijos ir dėtis prie socialistų. Tuomet kapitalistiški 
Centro elementai galutinai nukryptų į reakcijos pusę 
ir gal susilietų su nacionalistais. Kadangi šį pavasarį! 
turi įvykti rinkimai į reichstagą (visos Vokietijos par-: 
lamentą), tai katalikų lyderiams darosi tiesiog baisu,! 
matant šitokį konfliktą savo partijoje.

Mes čia neketiname pranašauti apie Vokietijos ka
talikų partijos ateitį, bet turime pastebėti, kad tas, kas 
dedasi tenai, dedasi ir beveik visur kitur, kur randasi 
katalikiškos partijos. Imkime kad ir Lietuvą ir pažiū
rėkite, kas per pastaruosius dvejus metus pasidarė su 
“krikščionių bloku”: krikščionių demokratų partija daž
nai vos besusikalba su ūkininkų sąjunga, o klebonų pe
nėta darbo federacija suskilo ir visai atsimetė nuo blo
ko.

Religiniu cementu suklijuotos partijos pasirodo, 
jau nebeatsilaiko šių dienų gyvenimo audrose. Tvirtos 
partijos pasilieka tos, kurios jungia vienodas ekonomi
nes visuomenės grupes, kitaip sakant, — klases. Klasių
partijoms ir priklauso politikos arena ateityje.

PANAšU I PARTYVISKUMĄ

Rygos “Liaudies Balso“ re
daktorius, agronomas V. Mic
kus, rašo “Sandarai“ apie Pleč
kaitį ir jo “keistą avantiūrą“. 
Gana keistas išrodo ir jo paties 
laiškas.

Jau apie du mėnesiai laiko, 
kaip Mickus viešai, spaudoje ir 
kitokiais budais, kaltina Pleč
kaitį “parsidavimu“ Lenkijos 
imperialistams. O dabar jisai 
rašo:

.Plečkaitis tėra sąmonin
ga ar nesąmoninga lenkų im
perializmo auka.“
Vadinasi, dabar Mickus jau 

abejoja, ar Plečkaitis esąs tik
rai parsidavęs lenkams, ar tik 
yra “nesąmoninga auka“. Per 
keletą mėnesių kaltint, o pas
kui pareikšt, kad tie kaltini
mai gal ir neteisingi — tai juk 
keista. i I Į

Dar nuostabiau yra tai, kad

na su imperialistine Tautų 
Lyga, kuri mažąsias tautas 
smaugia.“
Pirmiausia, reikia pasakyti, 

kad ambasadorių konferencijos 
yra ne tautų sąjungos įstaiga, 
bet buvusios (karo metu) di
džiųjų valstybių santarvės or
ganas. Santarvei nykstant — 
kai karą laimėjusios valstybės 
ėmė tarp savęs nesutikti — “di
lo“ ir ambasadorių konferenci
jos, iki, pagalios, jos beveik 
visiškai tapo užmirštos.

Tikrumoje ne tautų sąjunga 
vartojo savo tikslams ambasa
dorių konferencijas, bet didžių
jų valstybių santarve kontro
liavo ir tautų sąjungą ir am
basadorių konferencijas. Tautų 
sąjungą ji kontroliavo dėlto, 
kad pradžioje jokia didesnė val
stybė, neprisidėjusi prie san
tarvės, nebuvo priimama j tau
tų sąjungą. Dabar jau yra šiek- 
tiek kitaip, nes į tautų sąjungą 
įstojo Vokietija ir su tautų są
junga ėmė bendradarbiauti Ru
sija. šiandie tautų sąjunga jau 
anaiptol nėra aklas santarvės 
(Antantės) įnagis.

: Apie įvairius Dalykus i

Ugniakalniai
Amerikos ugniakalniai.— Nebe

veikiantys ugniakalniai. — 
Krakatau salos ekspliozija.— 
Observatorija Hawaii saloj. 

—Prof. Jaggar’o stebėjimai.— 
Kiek pasaulyj yra ugniakal- 
nių?— Vezuvijus. — Ugnia- 
kalnių atsiradimas.

“L. B.“ redaktorius reiškia sa-| Tai yra faktinoji klausimo 
vo abejojimą dėl Plečkaičio pusė. Bet dabar pažvelgsime į 
parsidavimo kaip tik tuomet, j “gilų“ komunistinės “Laisvės“ 
kai Plečkaitis, pasak jo, ėmęs protavimą. Ji sako, kad, jeigu 
po Rygos “kongreso“ organi-j socialistai stoja už “imperialis- 
zuoti “emigrantų armiją“, ati-'tinę Tautų Lygą“, tai jie nega- 
duodamas ją “lenkų karininkų lį būt mažųjų tautų teisių gy-
globai“. Iš kur jisai žino, kad nėjai. Kodėl gi ne? Ar negali- 
tokia “armija“ buvusi tikrai ma ginti mažųjų tautų teises 
organizuojama, jisai nepaaiški- pačioje tautų lygoje?
na. Bet sakysime, kad tai tiesa. Jeigu tautų sąjungoje viskas 
Tečiaus, jeigu Plečkaitis iš tie- butų tiktai imperializmas, tai
sų rinko emigrantus į lenkų 
kariuomenę, tai jisai yra ne 
kokia nors sąmoninga ar nesą- 
moninka “auka“, bet tikras 
parsidavėlis. Ir kam tuomet 
Mickus dar abejoja?

Viena iš dviejų: ar Mickus 
pats netiki savo “faktais“, ar
ba jisai nesižino ką šnekąs.

Ne visai suprantama yra ir 
ta Mickaus-laiško dalis, kur pa
sakojama apie Plečkaičio pase
kėjų “išbėgiojimą“:

, “Išbėgiojo ir tie, kurie po 
kongreso — dievino (? “N.“ 
Red.) Plečkaičio liniją ir mus, 
— liaudininkus, — vadino 
Voldemaro agentais.“
Yra faktas, kad prieš Pleč

kaičio poziciją pirmutinis pakė
lė balsą socialdemokratas Viko- 
nis ir paskui dar keturi ar pen
ki socialdemokratai. Bet Mic
kus tą ginčą piešia, kaipo susi
rėmimą tarpe liaudininkų ir so
cialdemokratų. Todėl išrodo, 
kad jo lupomis kalba ne beša
liška tiesa, bet — partyvišku- 
mas.

O partyvi.škumams šitokiuo
se klausimuose neturėtų būt 
vietos. Su Mickaus išvadžioji
mais, kad Lietuvos demokrati
ja negali tikėtis pagalbos iš 
lenkų imperializmo, — sutiks 
ne tik liaudininkai, bet ir so
cialdemokratai ir visi kiti de
mokratijos šalininkai. Todėl, 
jeigu Plečkaitis nuo to princi
po nukrypo, tai jisai yra ver
tas pasmerkimo, neatsižvelgiant 
kuriai partijai jisai priklauso. 
Bet smerkimas turi būt parem
tas faktais, o ne įtarimais, ku
rie paskui gali pasirodyti netei
singi.

KOMUNISTIŠKA “IŠMINTIS”

Kauno “Socialdemokratas” 
pažymėjo, kad Socialistų Dar
bininkų Internacionalas stoja 
už tautų apsisprendimo teisę ir 
todėl nepripažįsta visų tų spren
dimų, kuriuos nuo 1918 metų 
padarė apie Vilnių, Danzigą, 
Lenkijos-Rusijos sieną ir t. t. 
ambasadorių konferencijos. Del 
šitų “S.“ žodžių Brooklyno ko
munistų organas pastebi:

“Bet ‘Soc.-tas’ nutyli apie 
tai, kad tas pats Antrasis (? 
“N.” Red*) Internacionalas 
visomis keturiomis palaiko 
Tautų Lygą, kuri pagelba 
taip vadinamos ambasadorių 
konferencijos Vilnių atidavė 
Lenkijai. Vadinasi, socialistų 
sapaliujimaas, kad jie stoja 
už tautų teises, yra blofas,

kuriam galui važiavo į jos su
šauktą tarptautinę nusiginkla
vimo konferenciją sovietų Ru
sijos delegatai? Ir kam jie pa
sižadėjo ir toliaus dalyvauti 
tautų sąjungos darbuose? Išei
tų taip, kad sovietų valdžia yra 
imperialistų bendradarbis!

Musų, taip pat kaip ir kitų 
tautų, komfašistai laikosi pa
prastos davatkų “logikos“. Kas 
juoda tai juoda, kas balta tai 
balta, ir nieko kita jie nemato. 
Šita davatkiška “logika“ pasi
remdami, komfašistai prieš ke
letą metų buvo apšaukę parla
mentus “buržuazijos įrankiais“ 
ir juos boikotavo, — kadangi, 
mat, parlamentuose iki šiol be
veik visur yra buržuazijos, o 
ne darbininkų viršus. Šitą tak
tiką komunistai šiandie jau yra 
atmetę ir rinkimuose į parla
mentus. kur tik galėdami, sten
giasi dalyvauti. Bet kitą, “bur- 
žuazišką išmislą“, demokratiją, 
jie da ir dabar tebeniekina: nes 
demokratinė tvarka dar pati 
viena nepanaikina kapitalizmo.

Pirmiaus komfašistąi, maty
dami, kad daugelyje darbininkų 
unijų vadovauja konsėrvaty- 
viški elementai, buvo paskelbę 
boikotą ir unijoms.

Davatkiška “logika” nesu
pranta, kad visuomeninės orga
nizacijos ne stovi vietoje? bet 
keičiasi — ir kad tas, kas šian
die yra “juoda“, ateityje gali 
pavirsti visai priešingu daiktu.

Ir kaip su kiekviena visuo
menine organizacija, taip yra ir 
su tautų sąjunga, šiandie joje 
dar yra galingos imperializmo 
jėgos, bet ryto jos gali susilp- 
nėt, o toliaus jos gali but ir vi
siškai nugalėtos. Tautų sąjun
gos kryptis priklauso ir priklau
sys nuo to, kas turi savo ran
kose galią tose valstybėse, iš 
kurių’ ji susideda.

Šito nesuprasdami, komunis
tai ją “atmeta“, bet ką jie siū
lo jos vietoje? Nieko. Faktinai 
jie siūlo, kad tarptautinėje po
litikoje butų palikta ta “kumš
čios teisė“, kuri joje viešpata
vo nuo amžių, čia komfašistai 
yra gryni reakcininkai, iš kurių 
mažosios tautos negali tikėtis 
nieko gera.

Socialistai stoja už tautų są
jungą ir kartu .joje kovoja už 
pavergtųjų tautų teises. Viena 
iš priežasčių delko jie už ją sto
ja ir yra ta, kad tautų sąjunga 
teikia naują areną kovai už 
tarptautinį teisingumą. O kom- 
fašistiški barškalai moka tik 
plūstis ir tuščiai liežuviais mal-

kuomet jie ranka rankon ei-, ti.

Nors Jungtinėms Valstijoms 
priklauso nemažai ugniakalnių, 
tačiau jų teritorijoj randasi tik 
vienas, būtent, Lassen Peak 
šiaurinėj Kalifornijoj. Kiti ug
niakalniai randasi Alaskoj ir 
Amerikai priklausančiose salo
se. Tačiau kas gali pasakyti, 
kad jau paliovę veikti ugnia
kalniai kurią dieną vėl neat- 
gys?

Tres Virgines pietinėj Kali
fornijoj veikė 1857 m.; Mount 
St. Helens Washingtono valsti
joj—1841 ir 1842 m.; Mount 
Baker 1843 m., o Mount Hood
Oregone ir Mount Rainier Wa- 
shingtone dar ir dabar leidžia 
iš savo kraterių garus.

Nors butų netikslu prana
šauti, kad bile vienas iš tų už
gesusių ugniakalnių vėl pradės 
veikti, tačiau tokia galimybė 
yra visiškai tiksli. Faktas yra 
tas, kad daugelis ugniakalnių 
per metų metus pasilieka ra
mus ir vieną gražią dieną visai 
netikėtai pradeda veikti. Pavyz
džiui, prieš 45 metus saloj 
Krakatau ekspliodavo ugnia-j 
kalnis, kuris prieš tai neveikė 
per du šimtu metų. I

Bondaison, Japonijos ugnia-' 
kalnis, po 1,000 metų neveiki
mo visai netikėtai išsiveržė 
1888 m. Rekordai rodo daug at
sitikimų, kad per šimtmečius
nebeveikiantys

dujų sudėtį. Vėliau Dr. Day 
tokiu pat tikslu buvo nuvykęs 
j Lassen Peak. Japonijoj, Ita
lijoj ir Naujojoj Zelandijoj: 
taip pat randasi mokslininkų, | 
kurie tyrinėja ugniakalnius.

Bet ugniakalnių tyrinėjimui 
yrą reikalingi pinigai. O pinigai! 
gauti bet kuriam moksliškam 
tyrinėjimui yra labai sunku, 
ypač kuomet nematoma apčiuo
piamos naudos. Vienok pasta-1 
mojau laiku pradėta suprasti, 
jog galų gale moksliškas tyri
nėjimas apsimoka.

Reikia manyti, kad trumpoj 
ateityj bus patirta, kiek pasau
lyj yra veikiančių ugniakalnių 
ir kiek tokių, kurie piaeityj 
veikė. Tos rųšies informacijos j 
mokslininkams yra būtinai rei-t 
kalingos.

Apskaičiuojama, kad pasau
lyj yra nuo 300 iki 400*vei
kiančių ugniakalnių. Hawaii sa
loj randasi du - Kilauca ir Mau-
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Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]K 

U-.—..... ...... -J

Musų Tribūna
Pastaruoju laiku ėmė rody

tis daugiau “Skaitytojų Balsų“. 
Tai labai geras ženklas. Tai 
reiškia skaitytojų domėjimąsi 
įvairiais klausimais ir noras pa
sidalinti savo nuomonėmis su 
kitais skaitytojais. Daugelį me
tų atgal, kada skaitytojų domė
jimasis visuomeniniais klausi
mais buvo didelis, .šis skyrius 
buvo labai platus ir jame bu
vo galima rasti pareikšta įvai
riausių minčių. Bet po karo, 
kada visas musų visuomeninis 
gyvenimas nuslūgo, užėjo visuo
tina apatija, tai ir tas skyrius 
buvo visai pranykęs. Dabar gi, 
kaip matyt, domėjimasis visuo
meniniais reikalais vėl kyla, nes 
sKyrius pradeda vėl atgyti. Tie
sa, jis nėra toks įvairus, kaip 
būdavo pirmiau, bet visgi kas 
kartą darosi įvairesnis ir rim
tesnis.

na Loa; prieš 1811 m. tebevei
kė dar Huolalai. Aleutų salo
se randasi apie 50 vulkaniškų 
kraterių. Alaska irgi turi ke
letą veikiančių ugniakalnių, iš 
kurių labiausia žinomas yra 
Katmai.

Japonų salose randasi 50 su- 
viršum ugniakalnių. Kiti ugnia
kalniai randasi Filipinų salose, 
East Indies, Naujojoj Zelandi
joj, Ramiojo Vandenyno salo
se ir t.t.

Labiausia žinomas ugniakal-' 
nis yra Vezuvijus, kuris 79 m. 
sunaikino Pompejaus miestą. 
Keturiolika metų prieš tai že
mės drebėjimas buvo gerokai 
tą miestą sunaikinęs. Nespėjo 
jis atisbudavoti, kaip Vezuvi
jaus išsiveržimas galutinai jį

ugniakalniai sunaikino.
staiga vėl atgija. žmonės, ku
rie gyvena prie tų ugniakalnių, 
mano, kad jokios katastrofos 
nebegali įvykti. Kartais jie pa
sirodo tiek drąsus, jog visai ne
toli nuo kraterio apsigyvena. 
Užtat tiems drąsuoliams tenka 
skaudžiai nukentėti, kuomet 
ugniakalniai atbunda.

Į klausimą, ar Mount Rai
nier, St. Helens, Mount Baker,

Įdomu pastebėti, kad vei
kiantieji ugniakalniai visuomet 
randasi arti vandens, paprastai 
ant salų.

Geologai yra tos nuomonės, 
kur yra vulkanų, paprastai ne
pasižymi senumu. Jie, taip sa
kant, auga, formuojasi. Kal
nai, jei galima taip pasakyti, 
gimsta ir auga. Jų augimo pe-

Šis “Skaitytojų Balsų“ sky
rius yra labai svarbus. Jis ro
do pačios publikos palinkimų, 
jos nuomonę, jos protavimų. Čia 
kiekvienas skaitytojas gali lais
vai išreikšti savo nuomonę, 
nors ta jo nuomonė nesutiktų 
su Redakcijos nuomone, lai 
yra musų, skaitytojų, tribūna, 
kur mes, skaitytojai, galime pa
reikšti savo nuomonę laisvai, 
niekeno nevaržomi, kur yra pil
niausia laisvė žodžio mums, 
skaitytojams, čia mes galime 
kalbėtis ir tais klausimais, ku
rių nejudina Redakcija, l>et ku
rie mums rupi, ar skaitome rei
kalinga pasidalinti savo nuomo
ne su kitais skaitytojais.

Turėdami tokią plačių laisvę 
žodžio “Naujienose“, mes turė
tumėm ir nesidrovėti jąja nau
dotis ir kuoplačiausia naudotis 
musų tribūna — “Skaitytojų 
Balsais“. — Skaitytojas.

Naujas laikraštis 
PIRMYN,

Soc. Dem. organas, leidžia
mas Vilniuje. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 10c.

Mount Hood, Tres Virgines ir riodas tęsiasi gan ilgai. “Jau- 
kiti nebeveikiantys ugniakal- nystės“ laikotarpiu ir pasireiš- 
niai vėl kada pradės veikti, mo- kia ugniakalnių išsiveržimai.

Geologai yda tos nuomonės, 
; kad Japonija ir Filipinų salos 
I palyginamai nesenai teatsirado, 
štai kodėl ten randasi daug ug-

kslininkai šiandien yra privers
ti duoti tokį atsakymą: “Mes 
nežinome“.

Tačiau atrodo, jog trumpoj 
ateityj mokslininkai galės duo
ti tinkamesnį atsakymą^ Ug
niakalniai ir žemės drebėjimai

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit M r. MAC1KĄ 

PEOPLES BANK 
47 St & Ashland Avė.

Ugniakalniai, sako William 
monijai milžiniš- Bowie, yra savo rųšies žemės

kų nuostolių. Vienok iki šiol skauduolės. Kaip ant žmogaus 
mažai dar kas tėra padaryta,! odos atsiranda spuogai, taip ir 
kad patirti priežastis daliai ku-įant žemės paviršiaus iškyla ug

niakalniai.rių įvyksta tie baisus gamtos 
reiškiniai. Kuomet mokslinin
kai daugiau sužinos apie ugnia
kalnių išsiveržimo priežastis, 
tąsyk jie galės įspėti žmones 
ir apie besiartinančią katastro
fą. *

Pastaruoju laiku vulkanų 
(ugniakalnių) mokslu pradėjo 
domėtis ir Amerika. Prieš ke
letą metų saloj Hawaii ant ug- 
■niakalnio Kilauca tapo įsteigta 
observatorija, kurios direkto-

Manoma, kad tai vienoj tai 
kitoj vietoj žemutinis žemės 
sluoksnis pradeda skėstis. Ta
tai, žinoma, išstumia viršutinį 
sluoksnį, kas veda prie atsira
dimo naujo kalno. Kalnui be
siformuojant, kartai® nuo dide
lio spaudimo ištirpsta uolos ir 
sudaro lavą. Tąsyk kalne atsi
randa krateris, pro kurį karts 
nuo karto išsilieja lava.

—K. A.

Mes Mokam Cash

S68.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai į Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, 111. Prieš City Hali. 
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
PanedSl. ir ketverge iki 8 vate.

rium liko paskirtas prof. T. A. 
Jaggar. Prof. Jaggar atliko 
didelį darbą, rekorduodamas 
diena iš dienos lavos pakilimą 
ir nuslugimą, o taipgi jos tem
peratūrų. Jis taipgi bandė pa
stebėti įvairius prajovus, ku-
riais pasiremiant butų galima 
nuspėti laiką, kuomet ugnia
kal nis pradės smarkiau veikti. 
Prieš kiek laiko Amerikos val
džia paėmė observatoriją savo 
globon ir ją užlaiko. Prieš tai 
observatorija buvo privatiška į- 
staiga, palaikoma geros valios

i

žmonių aukomis.
Keletą metų atgal Dr. A. L. 

Day ir jo asistentas Dr. E. E. 
Shepherd (abu iš Camcgie In- 
stitution) praleido Kilauca ug- 
niakalnyj nemažai laiko, bestu-1 
dijuodamu chemišką lavos ir J

GERIAUSIA DEL SILPNU 
STRĖNŲ

Ar jus kenčiate dėl raišumo mize
rijos, skaudamų strėnų? Jus galite 
gauti beveik ūmią pagalbą naudojant 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis šildo, švelnina ir sustiprina silp
ną nugarą, maloniai masažuoja kū
no audinį su kiekvienu kūno judėsiu, 
tuo padedant atstatyti tinkamą, cir
kuliaciją ir normalę jėgą. Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster teikia nuo
stabiai greitus rezultatus, dėl to, kad
gyduoles persisunkia tiesiog per odą 
į apimtas vietas —• skausmas išeina, 
diegliai apleidžia, jėgos sugrįžta be
veik urnai. Ir jus gaunate -patvarią 
pagalbą, irgi, dėl to, kad gyduolės 
veikia nuolatos, kol plasteris laiko
mas prie kūno. Mėgink Red Cros.s 
Kidney Plaster šiąnakt ir įsitikrink, 
kaip greit jis pašalina silpnų strėnų 
mizeriją.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 3669

GYVENIMAS 
Sausio Mėn.
Atspausdintas
ĮsigykitGYVENIMĄ

Nesigailėsit

Prenumerata metamu 
Pusei metų

I Kopija ........................

$2 
$1 

20c
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6028 So. Albany Avė., Chieago, UI.
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OFFER?
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THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for 

student-opinions, ideas and activities

Econ. and Gen’l. Bulletin, 
No. 1, Jan., 1928 (Lith. “Elta” 
Agency Service). — “Lietuva” 

long ėdi toriai in 
writer elosely an- 

(|uestion of hovv 
there is in Polish

are you taking up 
1 answered, “Bak- 
grins spread over 
as though saying 

kidding”. Even the 
the “Corner” was

FROM A LITTLE NOTEBOOK

1 vvas asked why I took such 
ųueer and out-of-the-way notes.

I did not ansvver; I merely 
thought to myself: 1 mušt vvrite 
that in my little notebook, it 
certainly is an out-of-the-vvay 
and a ųueer ųuestion.

A schoolgirl, tall and rather 
plump, is \valking slowly, hold- 
ingxa mirror in one hand and 
is trying to wipe off a speck 
of dust on her chin with the 
other hand, at the šame time 
holding i\vo laioks under her 
arni. A middle-aged man, of 
small statu re, is walking rapid- 
lyf intent on counting some 
change in his hands. The two 
meet with unexpected force. 
The change drops and rolls, the 
mirror drops and rolls, the 
books slip from under her arm. 
“I beg your pardon, madam!” 
and he stoops to pick up the 

and, then, the books. 
and she stoops

to pick up the nickels and the 
pennies.

One who is “stuckup 
either disgusting or hi 
amusing, to others.

is

burden

AMONG FRIENDS

One of the great sočiai events 
of the season has come and 
gone, leaving in its stead a 
liappy memory of a very en
joyable time. This is one of 
the limes vve feel no ųualms of 
conscience in saying everyone 
enjoyed himself, because every
one did.

The party committec is to be 
congratulated on and thanked 
for the success with 
the party vvas given.

\Vho was there? — 
one; this includes old
bers, nevv •members, interme- 
diaries, and prospectives. Its

vvhich

Every- 
mem-

He who does not 
others with his troubles is the 
one whom others burden \vith 
their troubles.

A young man; a very young 
blonde, a little nervous; con- 
versation ceases; she touches 
up her hair the dozenth time.

If you are not the one \vho 
habitually thro\vs clever slams 
which amuse, do not try to do 
so all at once, because the es- 

■vvit.ty šiam from you rouy 
turu out to be a sharp sting 

wliich you 
Borrow

Your own
no one else’s “line”, 
is the one for you.

remembrapce vvhenA little
out of sighl means more than 
voluminous flattering endear- 
ments when together can ever 
hope to mean.

One truly suffcrs when one 
suffers in silence.

good
most 
they

Lose popularity and 
tame, and you have lošt 
of those \vho boast that 
are your friends.

— Eff Ess.

OLD COPIES WANTED

We ask our readers please 
to cooperate with us and help 
us complete our file of the num
inus of The Students’ Corner. 
If anyone has any numbers of 
volume UI and of the previous 
volumes, will that person please 
let us know?

— the Staff.

ABOUT US

ųuestions concerning the 
A. A. and its member- 

reųuirements should be

responding Secretary, M r. 
Anthony Dubiske, 6802 South 
'Tahnan Avė., Chicugu, III.

printed a 
vvhich the 
alyzed the 
much truth
assertions aboul the impossibi- 
lity of economic cxistence for 
Lithuania without Poland and 
about the brilliant prospects 
that await Lithuania 
economic relations with 
and. 

t
The paper points out

Poland cannot be a market for 
our exports. In the first place 
agricultural

from
Pol

that

Products, repre-

Severai people have asked of 
me, “What 
a t school?” 
ing”, then 
their faces 
“ųuit your 
Editor o f
somesvhat sceptical ’til I could 
convince her, much to my sor- 
row. “You’ll have to write and 
explain this course in “The 
Students’ Corner”, she said or 
“1’11 pester you to death”. So 
here are some of the main sub- 
jects of the course briefly out- 
lined:

The rapid grovvth of Baking 
Industry 
eraft to 
teeini ical 
trained
as any o t her trade or profes- 
sion. The instruction given in 
this course 
ation such subjeets as Baking 
Chemistry,
and Bakery Mathematics, etc.

The Chemistry of Baking 
consists of a systematic series 
of experiments on the com- 
position and properties of the 
various ingredients such as, 
Flour, Shortening’s, Sugars and 
many different ingredients used 
i n the bakery.

ex- 
has

NEWS AND NONSENSE

from a mere lutndi- 
a highly organized 
industry reųuires a 

personnel, the šame

įpurpose as a get-acųuainieu 
affair was certainly fulfilled. 
We could tell you of the taste 
in sandvviches preferred by this 
one, the size collar worn by 
that one, etc., būt let’s not get 
too out-spoken.

The old officers vvere shovvn 
the vvav out and the nevv ones 
vvere ceremoniously ushered in 
to their respectiv.e places.

What else did vve do? The 
usual party activities — playing 
games, dancing, eating, chat- 
ting vvith old friends and nevv, 
and everything vvas done just 
a shade diffcrently from 
other party.

• • ♦
any

cannot find a market in Pol- 
and, because the latter herself 
is hard put to it to find an out- 
let for her produce. As re- 
gards industry, this is out of 
the ųuestion, because our in- 
dustrial exports are very few.

Regarding the ųuestion of 
Polish transit through Lith
uania, the paper statės that 
this vvould be very insignifi- 
cant and that the Poles xvill 
pursue such a tariff policy that 
their goods shall not be trans- 
ported through Klaipėda port. 
Thus nothing will come also 
of the vaunted Polish transit

takos into consider-

Biology, Nutrition

NEWS AND NONSENSE
I wish to Announce 

what Ye Ed has, per reųuest, 
not yet made known, —I, NEW 
SENSE, wish to announce that 
the “News and Nonsense” ko- 
lyum vvill again be eondueted 
by me. If you don’t likę me 
’s too bad, būt you might try 
to tell it to me and see if it’ll 
do you any good.

nat g-
and 1

rathur

wimun and thet I wuz 
ing too fol fr them, 
didunt.

Bat naw, ther iz ei
difurent guri hoo kontribioots 
this “kolym” and I hav bin ri- 
ding hur artikuls, or hur poemz 
with ei litui mor her. Shi simz 
to bi ei savont and 
wasiur
and pipul. Im rifuring to Irene 
Bielis.

Its

ei kan- 
wen it kams too men

Necessary to Know Children
It is not enough that a den- 

tist know how to fili cavities, 
sėt gold crowns, construct 
bridges, to fashion braces, or 
whatęver else dentists do. A 
dentist mušt know his dieiits, 
themselves, as well as their 
teeth, especially the younger 
elients: the children.

Dr. Matilda White, 
perienced dentist, who
speeialized in work with child
ren’s teeth, says that the most 
important factor in child-dental 
work is to get the child’s con- 
fidence, to make the chiM un- 
derstand ^that you are doing 
something good for him.

When a youngster comes to 
have his teeth fixed, the den
tist first of all mušt remove 
all traces of fear and hostility 
from the child, who usually 
comes with inimical thoughts 
regarding dentists because of 
exaggerated and unreasonable 
remarks given by older folk at 
home about dentists in general.

Children Know More Than 
Gnown-Ups

Work is much easier and 
pain i s lesser when doctor and 
patient are friends. When the 
child understands why the den
tist mušt do this or that to 
his tooth, when the child is 
honestly informed that now the 
tooth will .not hurt and then 
sensibly warned that it might 
gi ve sharp pain, the child 
trusts the dentist and under
stands that the dentist does 
not want to pain him un- 
necessarily.

Then too, the child becomes 
honest and brave. He does not 
stay stiff with fear, and does 
not foolishly pretend that he 
is pained xvhen in reality there 
is no pain, būt groundless ex- 
pectation of it and imagination 
are what make 
is pained.

Furthermore, 
claims, children 
more pleasant
intelligent. Unlike 
children become truly interest- 
ed in

and—
aw shucks! no, I won’t say no more 
’eause BilL, yOu kNow, 
not likę to be teased.

DoES

Būt Say:—
A certain somebody has often 

threatened to tell New Sense 
something about a certain 
somebody else, well wh£inell he 
doesn’t tell me or what I’d likę 
to know. C’ mon bruvver, I’m 
all ears, and I’ve been long try
ing to get the dope on her, too.

breinz thet atrakt
—filasofur.

Send
He

“poor-looker”. The girls
likę him in the club. Ar ne, Al- '
donna,—the man you went with 
to the Prom?

Him an Application 
dances vvell. He’s

Card! 
not xa 
vvould

Where Were*t Thou, little giri?
We’d all likę to know what 

or who was the greater atrac- 
tion than The Studente’ Xmas 
Party. Yes, can you imagine? 
Frances did not come to our 
Party!

Do that just once again, f ai r 
maiden, and, well, you know 
that saying:—a word to the 
wise, 
(Dear

Ten, Thirty, Sixty! Seventy?
How many tickets for the 

L.S.A.A. Dance have you sold? 
You mušt sėli more! So far, 
Giggles and her little sister 
(vvhoopee, I think I have em 

1 mixed) have the lead. Let’s get 
ahead of ’em.

etc.
New Sense,

Is that a darė?
—Frances.)

As regards timber floalihg 
on the Niemen, the river is 
available for Klaipėda and all 
Lithuania, būt has anybody 
tried to e.\amine and estimate 
hoxv much timber štili remains 
in the Niemen basių? It is not 
kno\vn that the Poles have cnt 

jdown a large portion of this 
timber, sawn and exported it 
by rail to Germany or through 
Danzig abroad? If the Poles 
had seriously thought about 
floating timber do\vn the Nie
men to Klaipėda, there \vork- 
ing it up and -transporting it 
farther, they could have done 
this already, because Lithuania 
long ago announced that she 
would permit timber floating 
by the Niemen.

In the paper’s opinion, if the 
Poles have raised this ųuestion, 
it is not because tliey were 
cconomically intercstecl būt be- 

cause they saw the interested- 
ness of Lithuania and wished 
to take adVantage of it as a 
meUns of 
Thus the 
is merely 
flated by 
to deceive 

“In this 
the paper,
far as Poland is interested 
relations vvith Lithuania, 
order sdmeho\v to draw us 
to her net, to that extent should
Lithuania l?e cautious in order 
not to fall into that net. Those 
that anticipate benefit for 
Lithuania from intercourse vvith 
Poland resemble the unhappy 
Jagellon dynasty wlūch, desir- 
ing to find benefit for Lith
uania in the union, thereby 
ruincd her”.

girl is tai! and slender,Sam’s
My giri is fat and low.

Sam’s giri
My giri

Sam’s giri
My giri

Do you think I’d 
giri?

You know darn
—The Unpreferred Blonde.

Yes, and Durnb?
Hovv ąbout it, Ed Stankus, 

aren’t girls simple? Oh yeh, 
only sometimes, heck:—

She who says’ she’s simple 
is sipmly the she who 
sūrely is not simple.

wears silks and salins 
wears ralio.
is svvift and speedy, 
deinure and good;

swap for Sam’s

so- 
the 
our

has gone, būt 
on its way, —

Yes, one 
cial events 
greatest is 
annual dance. Dances are heing
given all the time by all sorts 
or organizations. This one is 
not likę the ręst. Our dance 
this year is for the Student 
Benefit Fund, \vith which we 
aim to help poor būt ambitious 
students. The dollar you contri- 
bute for your tiekei xvill go a 
long way. Part of it will pay 
for an enjoyable evening in 

surroundjngs, and tlie 
will go to help someone 

just a bit more education. 
uill be doing your bit,— 

how little that is — bring

ręst 
get

būt
your friends and their friends 

let’s put this over big!- We 
kno\v you xvill have a nice time 
at the dance, for the time, place 
and those present are the šori 
to be enjoyed.

See you at the Cooper-Carl- 
ton, Saturday, the Ith, and 
don’t forget and save me that 
dance! — A. P.

GET ’EM NOW!
Get your tickets for Students’ 

Benefit Fund — L. S. A. A. 
Dance from members or at the 
follo\ving places: — 
BELSKIS AND RAKŠTIS 
DRUG STORE

2425 \V. Manj net te Road 
Chieago, Illinois

BELSKIS DRUG STORE 
1900 So. Halsted St.

' Chieago, Illinois

2957 W. G3rd St.
Chieago, Illinois 

RASH1NSKUS LA'DlES’ 
& GENTYS FURN1SHINGS 

5022 W. IGth St.
Cicero, Illinois

F. STASŪiLIS & CO.,

4107 So. Fuirfield Avė.
Chieago, Illinois

UNIVERSAL PIIARMACY
3301 So. llalstcd St.
Chieago, Illinois

wcll I woiild.

this

compound the formula 
dough so as to get a 
temperature of the 

usually 80 degrees F. 
process vve ūse ’vvater

him believe he

exerting pressure. 
floating of timber 
a soap bubble in- 
the Poles i n order 
us.
manner”, conchides 
“\ve see that in so 

in 
in 

in-

demopstrations and laboratory 
\vork on Yeasts, Bacteria, Molds 
and their relation to problema 
in bread making.

The study of Nutrition has 
been developed to give the 
student fundamentai kno\v- 
ledge of tlie food value of bread 
and it’s place on the dietary. 
It also gi ves the student a 
chance to hold his o\vn \vitb 
the diet eranks.

In Bakery Mathematics we 
take the different temperalures 
of the various ingredients that 
go to make up a bread dough, 
and so 
of this 
certain 
dough, 
In
to vary the temperature and 
in many 
or ice to get the desired tem
perature, and so we mušt study 
a bit of refrigeration to xvork 
out the refrififeratin/4 problema. 
Tlieu >ve steam and it’s

problema. Usually a person 
vvould ask yvhat have steam 
and ice to do with bread mak
ing, būt nevertheless it is very 
important for the baker to 
know all these problems xvhen 
he compounds these doughs.
; The most interesting study 
of the course is the decorating 
and ornamenling of cakes and 
pastries, with sugar flowers 
and leaves. It is somevvhat a 
hard subjcct to describe Lut 
most of you have seen a de- 
corated cake some time or other 
at a Birthday Party or a Wed- 
.ding. If you haven’t, I would 
suggest you go by some bakery 
and look in, and I may safely 
say that you will see plenty 
of

cases we ūse steam
as 
are 
and

Dr. White 
by far the 
the more 

grov\'n-ups,

And speaking of women, 
h ere’s another:

Breinz
Az soon az Nize Baby and 

Thuthy bigan too inturapt mi 
in mai raitingz, I noo imidatly 
thet thei wur dziast laik tha 
ręst:: fikiil and flity, and I sėd

the xvork done to their 
'l'liey iu<iiiire and learn 

used,

And Julius and Alice were 
the chapterones at our party, 
or I mean, since they’re Mr. 
and Mrs. they could be con- 
sidered as such. They X>uld 
be, būt they vvere not, oecause 
they went home before the 
chaperoning was necessary, oh, 
no, no, it wasn’t necessary, I 
just meant before it might 
have been necessary, get me?

each instrumerft

exact-

Lithuanian’s Tenth 
Anniversary

course it reąuires 
and patience and 
one’s nerves are

by some children.
the work with children’s 
is on the whole the more

their

kind- 
some- 
sorely
How-

December 2nd last a

Thank You!
All say they had a good 

time at the Xmas Party, būt 
let’s remember that we mušt 
thank the hostesses, the Misses 
Chesna, for they were the ones 
who planned and made it pos- 
sible for us to have a good 
time. Of course to Mrs. Ches
na, too, we say “Ačiū!” we of 
the L.S.A.A.

On 
meeting of Cabinet Ministers 
and representatives of various 
public organizalions \vas held 
at the Ministry for Foreign 
Affairs to ‘consider plans for 
the celebration of the tenth 
anniversary of iLithuanian in- 
dependence in 1928.

through
NEW SENSE.

about 
eąch successive stop Uken. 
('.hlldrcn want to kno\v 
ly tvhat’s wrong with their
teeth and they learn every little 
detail in the care of 
teeth.

Of 
ness 
t įmes 
tried 
ever, 
teeth
interesting, and it is surprising 
to find that there are compar- 
atively so fow who have special- 
ized in this field.

L. S. A. A. Member 
is Chieago Dentist

Dr. Matilda White — a mem
ber of the L. S. A. A. — at 
present is doing more and more 
vvork with children’s teeth and 
plans in the future to limit her 
elients to children alone. She 
has her own office in Berwyn, 
Ilk, bu t three days a week 
comes to Chieago to take care 
of the children coming to Dr. 
Wach’s office ai 59th Street 
and South Kedzie Avenue.

Dr. Wach believes that a 
child’s teeth are importat 
enough to necessitute a special- 
ly trained ‘dentist and that the 
ideal dentist’s office is one 
\vherr, besides the regular den
tist, there is also the dentist 
\vbo is especially trained to 
take care of the children’s 
teeth. — F. 11. S.

LS A A. ŠOKIAIThe University of Lithuania

„a. -

them.
— A. J. Stankus.

Subatoje, Vasario 4, 1928
8-tą valandą vakaro

The University of Lithuania 
at Kaunas has issued a hand- 
sorne report of nearly four 
hundred pages, profusely ill- 
uslrated, to commemorate the 
fjrst five years of the Univer- 
sity’s existence, from February 
IGth 1922 till February IGth

The University today com- 
prises seven facullies: Theolog- 
ical and Philosophical; Evange- 
lical; Liberal Arls; Law; Ma- 
themalics and Natūrai Sciences; 
Medicine; and Eiiginuering.

A n Active Lithuanian 
Film Artist

The well known Lithuanian 
kinema film artist, C. G. Luk- 
šis, has gone to the United 
States taking wilh him over 
3,0(19 metras of film of Litli- 
uąnian life. This film repro- 
duees the President’s recent 
tour of Lithuania, the festivals 
of various military units, and 
the more interesting beauty 
spots of Lithuania. M r. Lukšis 
will shovv this film to the Lith
uanian coloni(‘s in Americu, 
and the best sections. \vill be 
transfered to American kib
omas.

STUDENTU PAŠALPOS FONDO
Linksmiausi, mandagiausi ir puikiausi

COOPER-CARLTON HOTEL
Crystal Ballroom

Tiktai vienas doleriukas
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

' 1 ■ _______ 1

Brighton Park
------------ I

Klaidos pataisymas.

“Naujienų” 16 dienos sausio: 
laidoje, korespondencijoje iš| 
Keistučio Kliubo darbuotės, bu
vo pasakyta, kad kliubas au
kavęs dėdės šerno Paminklo 
Fondan $100. Turėjo gi būti 
pasakyta, kad paminklo pasta
tymui kliubas aukavo $25, bet 
jis yra aukavęs pačiam dėdei 
šernui, ir kad su tomis auko-' 
mis Keistučio kliubas viso pa
aukavo $100.

Bridgeporte
Chicagos Lietuvių Auditori

ja ir jos rėmėjai daug metų 
svajojo pastatyti svetainę drau-| 
gijų gerovei, visų lietuvių ge
rovei. nes nė vienas tėvas ir
motina sakydavo: jeigu turėtų 
gerą svetainę musų kolionija, 
tai nereikėtų musų vaikeliams 
trankytis per naktis po kitas 
kolionijas; čia pat nueitų pasi
šokti ir sugrįžtų laiku, o dabar 
po svetimtaučius važinėja ir 
dolerius moka. Jų mintis nenuėjo 
niekais. Nors sunkiu darbu ir 
didMių darbu ir dideliu vargu, 
visgi tapo pastatyta Chicagos 
Lietuvių Auditorija.

Štai jau keturi metai, kaip 
Chicagos Lietuvių Auditorija 
gyvuoja. Vasario 12 d. ji ap-l 
vaikščios 4-rių metų sukaktu
ves. Svetainė yra pastatyta,’ 
daug draugijų turi šokius, ren-| 
gia koncertus, balius.

Tėveliai ir motinėlės, ne vie
nas iš jūsų pirkote* Šerus 
minėjot, kad jūsų dukrelės ir kyti. Be rinkinio valdybos šiems 
sūneliai nevažiuos i svetimtau- metams teks aptarti ir apvaik- 
čių sales šokti. Ar nustojo va-, ščiojinias dešimties metų Lietu- 
žiavę? Ne, važiuoja, ir jus ne- vos nepriklausomybės. — K. 
patariate eiti Auditorijon —j___________
savo svetainėn, nes jus esatej 
savininkai to namo, 
kote šėmis; 
kitę dėmesį 
kitę savo 
Auditoriją.
atsakys
Pasakys, buk gerų žiponių ne
susirenka Auditorijoj, buk su
sirenkantys tik berneliai. Ir štai §erno Fondo Komitetas yra pri- 
-------------- ; $1 ar daugiau ir rengęS nepaprastai puikų kon

certą, kuriame yra sutrauktos Lietuvoje.
i visos geriausios spėkos ne tik jjs eina valstybės teatre, Kau- 
vietos lietuvių, bet ir svetim
taučių. Vienas tik ukrainiečių 
60 ypatų choras, kurį visi Chi
cagos didžiuliai dienraščiai va
dina “graustiniu • graujaučiais dosi, yra populariausias dabar- Dauba’, 
gyvaisiais vargonais”, bus ver-tinių lietuvių teatro veikalų1 važiuok”.
ta išgirsti kiekvienam, kas tik rašytojų Lietuvoje; kiekvienas Jaskunas tartum užbaigia Dau-

Tegul

LYSENKO UKRAINV CHORAS, vedamas D. Atamanec, kuris dalyvauja Šerno atminimui pagerbti koncerte trečiadienyj, sausio 25 d., Lie-tuvių Auditorijoj.

Šiandie V. V. K-to 
susirinkimas

Tuščios pastangos

Metinis Vilniaus Vadavimo 
Komiteto susirinkimas įvyksta 
pėtnyčioj sausio 20 d. S vai. v. 
Lietuvių Auditorijoj.

isų organizacijų atstovai ir
ir šiaip rėmėjai prašomi atsilan-

"T Rašytojo Šerno at 
minimai pagerbti 

koncertas
tat jus ir atkreip-; 

į svetainę ir patar- 
vaikeliams lankyti 
Numanu ką jums 

jie dėl to patarimo.

Pasikaibėjimas su art. St. Pil
ka, kuris rengia komediją 
/‘Tuščios pastangos” scenai 
vasario 26 d. Goodman te

—Iš kur dabar atvykote Chi- 
cagon? — buvo paklaustas p. 
Pilka.

—Pastaruoju laiku buvau 
Brooklyne, dirbau kontakte su 
brooklynieČių Operetės Choru, 
nors vaidinimuose dalyvavo as
menys visokių, kaip 
srovių ir įsitikinimų.

—Koks paskutinis 
vaidintas?

—“Aušros sūnus”,
pasakyti, kad vaidinimas išėjo 
gerai.

—Ka manote čia veikti?
Vasario 26-tą Goodman te

atre statau Petro Vaičuno “Tu
ščias pastangas”. Tas veikalas 
rado nepaprasto pasisekimo 

. Jau trečius metus

sakoma,

veikalas

Ir turiu

Chicagos lietuvių visuomenei 
jau žinoma, kad sausio 25 d.1 
vakare Lietuvių Auditorijoj

tėvas duoda 
važiuoki!

Bet kodėl jie taip sako, buk1 v, 
vieni bumeliai tesirenka Audi-1 
torijon? Todėl, kad jie sarma- 
tinasi taip pasirodyti, kaip pa
sirodo svetimtaučių salėse, ba 
Lietuvių auditorijoj juos visi 
pažįsta. Ot kad ir tų pačių 
lietuviškų draugijų baliuje, pa-

ne.
—Kodėl jis taip patinka pub

likai?
—Petras Vaičunas, man ro-

—Publika mėgia komediją, niekas nerupi”.
bet ne tuščią; ji mėgia tokią Kitoks betgi išrodo Jonas, fi- 
komediją, kuri per juokus rim- losofijos daktaras, kuris arti 
tos teisybės pasako. pačių ministerių stovi. Karje-

“Tuščios pastangos” vaizduo- ristas, garbintojas lito, jis dėl 
ja dabartinę Lietuvą — kai- jo gali ramia širdimi sutripti 
miečius, turinčius daug sveiko 
“mužikiško” proto, ir dvi in
teligentų ryši, viena kurių lai
kosi “senų” palinkimų, papro
čių ir idealų, o kita — šian- 
’dieninė, užsidtgusi gaudymu li
to, karjeros, garbės ir šiltų: 
vietų. .

“Tuščios pastangos” daro la
bai malonaus įspūdžio. Tas 
malonumas, tur būt, jaučiamas 
todėl, kad švelni veikalo sati-! 
ra neįžeidžia, neužgauna, tik1 
lengvai pašiepia ir tuo pašiepi-1 
mu parodo, kaip tuščios yra 
kai kurių žmonių pastangos.

—Gal duotumei vieną-kitą

silpnesnį žmogų. Meilė, idealai 
— jam tik priemonė karjeros 
tikslams siekti.

Moterys, išvestos “Tuščiose 
pastangose”, jos yra taipgi ne
išskiriamos Lietuvos, kaip ir 
kitų šalių, visuomenės gyveni-

—Štai tiesiog klasiškas da
bartinės Lietuvos ūkininko pa-1 
reiškimas. Tūlas ponas klausia 
ukininko Daubos, ar jam patin
ka būti piliečiu, o šis atsako:

“Ar patinka piliečiu būti? 
Mums vis tiek kuo būti, kad 
tik laisviau gyventi. O žiūrėk, 
kai tik pratars kas ‘pilietis 

tai jau ir duok arba 
, Jaunas gi ūkininkas
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matęs kas nors nederamai vi-į turi šiokia tokia nuovaka apie jo naujas veikalas yra svarbus bos mintį pasakymu:
giantis, praneš tėveliams, o tė-1 muziką, šiuos žodžius rašan- 
veliai bars. Svetimtaučių gi|čiam teko jis girdėti Chicago 
svetainėse jie elgiasi taip, kaip teatre. Jo dainų harmonija yra 

Jų niekas nepažįsta. To- tikraį hipnotizuojanti.nori. < 
dėl jie nenori ten eiti, ir pa
lieka lietuvių vietą berneliams. 
O mes esame priversti vis kal
bint juos, idant eitų j savo 
svetainę.

Štai 12 dieną vasario rengia
mės paminėti Auditorijbs 4 me
tų gyvavimo sukaktuves. Bus 
labai puikus koncertas, kuriam 
yra pakviestos geriausios Chi
cagos lietuvių meno jėgos. Jos 
išpildys programą. Po koncerto 
bus šokiai iki vėlyvos nakties. 
Jus tėveliai, priedermė yra sa
vo vaikučius arba jaunimą at
vesti nors tą vakarą Auditori- 
jon. 
čiau jiems musų 
eite šokiams. Todėl 
kiekvieno 
koncerto 
minti.

Vienas 
parėmimas to namo, 
kimės, kad nei vienas lietuvis 
nepasiliks neatėjęs Auditorijos 
5-to koncerto pasiklausyti va
sario 12 dieną. Bilietus galima 
gauti pas kiekvieną draugijos 
atstovą. Dar kartą kviečiame 
visus Auditorijos koncertam

Ir pamatysit, ar ne ver- 
Audi torijon 

pareiga 
ateiti ir pasiklausyti 

pasilinks-ir gražiai

geriausių tikslų tai 
ir mes ti-

įvykis Lietuvos teatro 
me.

Ypatinga Vaičuno 
reikšmė yra ta, kad
savo veikalams temas iš

Ir tik 
stebėtis tenka šerno Fondo Ko
miteto jtakingumu, kad jis to- bartinio pokarinio Lietuvos 
kį chorą galėjo gauti dykai.

Taigi jau vien ukrainiečių 
choro dalyvavimas užtikrina, 
kad muzikaliu atžvilgiu koncer
tas bus geras. Iš savo pusės ko
mitetas padėjo visas pastangas, 
kad davus Chicagos lietuviams 
tą, ką jie jau senai beturėjo. 
Dabar kiekvieno sąmoningo ir 
nuoširdaus lietuvio patriotinė 
pareiga yra būti Lietuvių Au
ditorijoj seredos vakare, sau
sio 25 d., ir tuomi prisidėti prie 
pastatymo tinkamo paminklo 
musų pirmamjam rašytojui Dė
dei šernui. Jeigu jau svetimu 
taučių tokios meno spėkos, kaip 
ukrainiečių choras ir operos ar-' 
tistč, nuoširdžiai remia Šernui 
paminklo statymo reikalą, tai 
kaip ištikrųjų atrodytų, jei pa
tys lietuviai į jį tik pro pirštus 
pažiūrėtų ?

Negali būti mažiausios abe
jonės, kad Chicagos pažangio
ji visuomenė pilnai supranta 
svarbą šio didelio ir garbingo 
darbo ir jį nuoširdžiai ir entu-j 
ziastiškai parems. —J. š.

“Tuščiose pastangose” ?
—Tipai dvarininkų, prara

dusių dvarus ir sėdinčių ant 
80 akerių žemės, matančių iš
ganymą Lietjtrvos unijdje su 
Lenkais. .Jų pastangos kuogrei- 
čiausia sujungti Lietuvą su 
Lenkija, idant pataisius savo 
ekonominę padėtį. Jie taipgi 
Lietuvos patriotai, tik... iš “ki
tos pusės”. Jų tarpe tečiaus 
rasime tokių, kuriais dabartinė 
Lietuva gali pilnai pasitikėti. 
Ir kuomet Vandos motina Gin- 
tautienė visą laiką skemuoja 
Lietuvos su Lenkais unijos in
teresuose, jos giminietis Gin
tautai ve ką sako: “Lietuva 
tai Lietuva. Juk ji buvo mos- 
cipanie, tai ir turi būti. Dva
rus dalinti — dalinkite! Tik 
žiūrėkite, kad duotumėt žemės 
tiems, kurie jos verti, kurie 
jąz myli taip, kaip geras vaikas 
myli savo motiną. Manęs, pro
se pana, nepabaidysite! Aš 
valgiau kumpį, valgysiu jį ir 
ant 80 hektarų.”

—Reporteris.
(Pabaiga bus).

mo dalys, štai Jono motina: 
jos sūnūs jai geriausias. To
kios, galima sakyti, yra visos 
motinos. O ve Birutė ir Van
da — miestietės merginos ir 
Barbora — kaimietė. Jos pa
tikėjo Jonu, pamylėjo jjj, ir 
nors vėliau jus pasirodė visai 
nevertas to pasitikėjimo, jos 
betgi negali išrauti Jono pa
veikslo iš savo širdies.

—Kokie dar tipai išvesti

Pas visus vertelgas

RAŠYTOJUI ŠERNUI PAMINKLĄ PASTATYTI

KONCERTAS
LIETUVIU AUDITORIJOJE

3133 S. Halsted St.gyveni- jį bala, dėde, tą pilietį”.
Arba ve jums Giedrius — 

idealistas. Ir idealistų juk 
esama Lietuvoje. Štai ką jis 
sako apie paveikslą, kurį pie
šia: “Tame paveiksle aš noriu 
sukaupti musų jaunos Lietuvos 
dvasią ir apgaubti ją šydu, kad 
įvairiausio plauko perėjūnai ne
galėtų jos badyti savo pirš
tais”. Taip žiuri į Lietuvą jos 
idealistai ir jų tarpe pats au
torius Vaičunas, ir žiūrėdami

veikalų 
jis ima 

da- 
®y- 
ne- 
be-

venimo; kad jis pasižymi
paprastu gabumu įvertinti 
sipinančias gyvenimo jėgas ir 
aiškiausiai jas atvaizduoti.

—Ar galima tai pasakyti ir 
apie ‘Tuščias pastangas”?

—Mane paijį jos sužavėjo.
Paėmiau šį veikalą vaidinti dar taip ve kaip jie įgyvena (kalba 
todėl, kad jis yra komedija. Giedrius): “Daug čia man rei-

—Beje, kodėl pasirinkote kia. Kiek uždirbu, tiek ir už- 
vaidinti komediją? tenka. Be turtų dar linksmiau,

hM Kaip kada jus jaučiate,. kad
jums reikia toniko pagelbėjimui 

atgaivinti jūsų stiprumo ir atbuda- 
voti jūsų atsparų. . Ko . jūsų kunui’

7 tikrai reikia, tai vitaminų - maisto.

SCOTT’S EMULSION
yra maistas-tonikas kuris turi daug vitaminų iš 
cod-liver oil. Tūkstančiai vartoja jį kasdie, kad tin
kamai maitinus kūną ir atgaivinus stiprumą.

Jei norite būti tvirtu ir gerai maitinamu 
— vartokit Scott’s Emulsion.

& Bowne, Bloomfield, N. J.

Įžanga ypatai 75c ir $1.

• Gerbiamieji Chicagos Lietuviai!

Pradžias vai.

Koncertas jau pilnai prirengtas. Jame dalyvauja visos ge
riausios meno spėkos—K. Sabonis, pianistė Sadauskaitė, smui
kininkė čepukaitė, p. Krasauskienė, operos žvaigždė S. Zimba- 
list, Pirmyn Mišrus Choras, ir Ukrainiečių 60 ypatų choras 
Lysenko “griaustiniu graujanti gyvieji vargonai”. Tokį meno 

spėkų sukoncentravimą Chicagos lietuviai jau senai bematė. Pa
sitikime, kad Chicagos lietuviams bus nepaprasto malonumo 
sausio 25 dienos vakarą praleisti muzikos puotoje ir tuomi pri
sidėti prie didelio ir garbingo darbo—pastatymo paminklo mu
sų pirmąjam rašytojui Dėdei Šernui. Po koncerto bus šokiai.

Visus nuoširdžiai kviečia,
ŠERNO FONDO KOMITETAS.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Laidotuvės
Antradieny, sausio 17 d., bu

vo laidotuvės ji-nios Onos Gar- 
jonienės, “Naujienų” dženito- 
riaus žmonos.

šia ir progresyviskiausia drau
gija Chicagoj, o gal ir visoj 
Amerikoj. Jai priklauso, taip 
sukyli, Chicagos “smetona”. ši 
draugija turi gerame stovyje 
700 narių. Jos turtas siekia 
$17,000. Mano supratimu, kiek
vienas chicagietis lietuvis-vė 
privalėtų tapti šios draugijos 
nariu.

— J. Naujalis.

šerno Fondas
Dar prieš 8 vai. ryto susirin

kome visi namuose 3655 Eme- 
rald avė. Netrukus atvažiavo 
ir kun. Albavičius. Velionės 
kūnų nulydėjome i 18-tos gt. 
parapijos bažnyčią. Bažnyčioje 
kun. Albavičius atlaike mi
šias ir pamaldas. Po pamaldų 
graboriui p. Butkui vadovau
jant apie vienuolika automobi
lių nulydėjome velionę G ar Jo
nienę į šv. Kazimiero kapines. 
Į kapines lydėjo kun. Gasiunas. 
Kapinėse kun. Gasiunas atlai
kė pamaldas ir pasakė trumpi] 
prakalbą.

šerno Fondo Komitetas, kaip 
matome, energingai varo savo 
darbą pirmyn. Tuo reikia vi
siems gėrėtis.

S. L. A. 6-to Apskri
čio Suvažiavimas

—« I I ■

šešto apskričio suvažiavimas 
įvyksta ateinantį septintadie- 
nj, sausio 22 d„ Mildos teatro 
salėje, Bridgeporto kolionijoje. 
Posėdis prasidės 1 vai. po pietų.

Kaip atrodo, tai šis apskričio 
suvažiavimas bus labai skaitlin
gas, nes bus metinis. Prie to, 
delegatai turės daug darbo: 
bus rinkimas valdybos ir įvai
rių komisijų. Visa tai užims 
nemažai laiko, todėl butų ge
rai, kad delegatai-tės susirink
tų laiku. —Delegatas.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovu vi
suotinas susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio (January) 22 dieną, 1928 m. 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted 
St., 1 valandą' po pietų ant 3 lubų. 
Jūsų atsilankymas būtinai reikalin- 
f'as, nes randasi daujj svarbių reika- 
ų dėl aptarimo, teipgi bus penki 

direktoriai renkami sekančiam ter
minui.

Lietuvės Akušerės Lietuviai Daktarai Advokatai

Reikia pasakyt, kad velionės 
grabas buvo papuoštas dauge
liu gražių vainikų. Nuo “Nau
jienų” darbininkų buvo gražus 
ir didelis vainikas. Iš “naujie- 
niečių” į kapines palydėjo ke
letas žmonių su p. J. Lapaičio 
ir dail. M. Šileikio automobi
liais.

Iš kapinių visi grįžome atgal 
į namus, kur buvo paruošti 
pietus. — Reporteris.

North Side
Chicagos Lietuvių Draugijoj 

Savitarpinės Pašalpos koncer
tas ir šokis.

Pereitą sekmadienį atsibuvo 
C. L. I). S. P. koncertas, kurį 
išpildė dailės draugija Biruti 
Wicker Park svetainėje. Pro
gramas, kuris buvo įvairus ir 
turiningas, turėjo prasidėti Itą 
vai. po pietų. Apie pusę ket
virtos svetainė buvo puspilnė.

Pirmiausia pasirodė estradoj 
Birutės merginų choras ir su
dainavo keturias liaudies dai
nas. Po to “musų Onutė” 
na, neklauskit kokia Onutė, 
nes mes visi chikagiečiai gana 
gerai žinome Onutę — p-nią 
Oną Biežienę — - savo švelniu 
balseliu žavėjo publiką su tri
mis dainomis. Garsus plojimas 
palydėjo ją nuo estrados.

Nepasirupinimas Dėdei šer
nui papuošti kapą jau mums 
garbės nedavė. Ačiū rimtiems 
visuomenės darbuotojams, ku
rie šį Komitetą įkūrė ir tvarko, 
jau pilnai pasitikima, kad pa
minklas bus pastatytas.

Kitas šio Komiteto girtinas 
darbas, tai kad visi jo nariai 
dirba visą sunkų darbą be jokio 
atlyginimo ir griežtai laikosi 
savo statuto, kuris buvo visuo
menei paskelbtas. Aną dieną 
skaitau “Naujienose”, kad yra 
paskirta specialu komisija iš de
vynių musų žymių chicagiečių, 
kurios tikslas bus parinkti ir 
užgirti projektą, kaip ir koks 
paminklas turi būti pastatytas 
uit Dėdės šerno kapo. Taigi 
tokis paminklas šios komisijoš 
leidžia manyti, jog šerno Fon- 
lo Komitetas atsieks savo tiks
lo.

Vientaučiai, musų prisidėji
mas prie šio atmintinio tikslo 
yra būtinas. Draugijos aukavo 
vienos mažiau, kitos daugiau, 
>et abehiai imant, aukos plau
kia mažiukės. Pavienių ypatų 
daug nepasirodo. 'Tai kodėl 
taip? Ar manome, kad pamink- 
ą dvasia šventa pastatys? Ne! 
Vyrai, stebuklų šią gadynę nie
kas nepadaro, Dėkime po vieną, 
kitą dolerį ir prie to, patarkime 
kitiems, kas buvo Dėdė šernas.

Aukos siunčiamos šiaip: iš
pirk čekį ar money orderį var
du: šerno Fondas, ir pasiųsk 
laiške šiuo antrašu: St. Gri
sius, 6228 So. Sacramento avė., 
Chicago, III.

Aišku, jog finansinė parama 
reikalinga. Tik pasidrąsinkime, 
o pamatysime, jog gegužes mė
nesyje eisime pamatyti ir ati
dengti paminklą.

Koncertas netoli

North Side

Kviečia
Kapinių Valdyba.

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

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

— Valdyba.

Darb, Vart. horp. Bendrovės, St. 
Charles, 111. bus laikomas metinis 
šėrininkų susirinkimus, sausio 20 d., 
1928 m., kaip 7 vai. vakare, svet., 
po airių bažnyčia. Gerbiamieji šė- 
rininkai-kės malonėkite visi atsilan
kyti, nes bus daug svarbių klausi
mų, kuliuos reikės išrišti. Kviečia

Direkcija.

SLA. 226-tos kuopos Jau
nuolių skyrius, t. y. choras, 
perkelia dainų pamokas iš ant
radienio va\aro į šeštadienio 
popietį. Dabai’, reiškia, musų 
Jaunuolių choras rinksis į pa
mokas lygiai kaip 3 vai. po 
pietą šeštadieniais.

Reikia žinoti, jog Jaunuolių 
choras rengiasi pastatyti veika
lą “Jonukas Melagis.” Mokyto
ja, p. Čerienė, iš jaunuolių tar
po parinko lošėjus lošėjas, 
kurie tuoj pradės repeticijas, 
lai naudingas jaunuoliams dar
bas, nes gerai pramoks lietuvių 
kalbos besimokindami veikalą.

— Aras.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
I NAUJIENŲ SPULKĄ 1 i20 serija prasideda nuo 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose ' reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site psgelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Aveme

Ant Zaleskio Aptiekog 
CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAI

North Side. Pirmyn Mišrus Cho
ras rengia Būnco party. šeštadienyj, 
sausio 21 d., 1928, 8 vai. vak., Liuo- 
sybės svet., 2218 Wabansia Avės 
Daug gražių dovanų bus išdalinta 
laimėjusiems btinco. Kviečiame 
skaitlingai atsilankyti. Rengėjai.

Liet. Teatr. Draugijos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dienyj, sausio 21 dieną, 1928 m., 7:30 
vai. vak., šv. Jurgio parapijos svet. 
32 PI. ir Auburn Avė. šiuomi nariai 
yra kviečiami būtinai atsilankyti, 
nes yra svarbus susirinkimas. Taip
gi išgirsite raportą apie draugijos 
stovį ir bus rinkimas darbininkų 
baliui patarnauti vasario 5 d.

P. K., rašt.

S. L. A. 6-to Apskričio suvažiavi
mas įvyks sausio 22 d., Mildos Te
atro salėje. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Gerbiami delegatai-tės, kurie 
esate kuopų išrinkti šiems metams 
atstovais, visi atvykite j suvažiavi
mą. šis yra metinis apskričio su
važiavimas, todėl svarbu yra visiems 
būti. — K. J. Semaška, Apskr. sekr.

Akių Gydytojai

Tclephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

- Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi | 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
— 1 1 • • 1  • . _ 1 fPalengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,1

Nuo 
8:30

DR. MARGER1S
3421 South Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
a 1 a n <1 o s

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

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Jjeavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

K. JURGELIONIS ~
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State St., Koom 1*12 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOS'EFINA PETRAUSKIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 17 dieną, 7:30 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukus apie 
41 metų amžiaus, gimus Lie
tuvoje, Skaudvilės valsčiaus, 
Girdi rškio parapijos, Upinos 
miestelio, paliko dideliame nu
liūdime vyrą Joną ir 3 sudus, 
Joną, Tofilį ir Edvardą. Paliko 
seserį Oną Norbutienę ir bro
lį Antaną Bartkų ir marčią 
Emiliją Petrauskienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi 842 W. 33 
Place.
• Laidotuvės įvyks subatoje, 
sausio 21 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Josefinos Petrau
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- . 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sunai, Brolis 
Sesuo ir Marti.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Graboriai

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
a mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

kreivas akis, nuima kataraktą, afltai- J A w.. »v»»Ar» 4. 1 *
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias Netoli 46th St. 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
Į lAokyklos vaikus. Valandos nuo 10

■ iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
so trumparegystę ir toliregystę. Pri- 9iki 12> i iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 r9iki 12, 1 iki 3 diena ir b:3U iki y:au v.

4608 South Ashland Avenue
Chicago, III.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLU MENTE AL

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Itandolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Įvairus Gydytojai

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

V akfti'tiis
8241 South Halsted St

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

Pėtnyčios.

Vyrų choras uždrožė Geleži
nio Vilko maršą. Vyrai, tai vis 
vyrai! Nuo jų balso ne tik ge
ležinis vilkas butų sutirpęs, bet 
ir giriniam vilkui butų buvę 
karšta. Balsai, harmonija! Pub
lika nenorėjo leisti jųjų nuo 
estrados. Buvo priversti pakar
toti. Na, o jau kai visas (miš
rus) choras užtraukė St. Šim
kaus “Atsisveikinimą su tėvy
ne”, tai manėm, kad nukels 
svetainės lubas!

.Julė Gapšiene sudainavo dvi 
dainas. Klausytojai, užžavėti 
jos balsu, privertė ją pridėti 
“magaryčių”.

Sabonis, well, Sabonis tai Sa
bonis! Jis yra artistas-daini- 
ninkas pilnoj to žodžio pras
mėj. Jo užduotis buvo sudai
nuoti tik porą dainelių, bet 
publika su tuo nesutiko. draus
mingu plojimu reikalavo pa
kartoti ir dar naujų dainų pa
dainuoti. Jeigu jis tik vienas 
butų atlikęs antrų programo 
dalį, tai susirinkusieji butų bu
vę pilnai užganėdinti.

Dainuoja p-nia S. Krasau
skienė. Balsas garsus, švelnus, 
žavėjantis! Ir jeigu leisit man 
išreikšti savo mintį kartu su 
publikos, tai pasakysiu, kad 
p-nia Krasauskienė buvo antra 
žvaigždė po Sabonio.

Visą programą vedė gerb. 
St. Šimkus. Svetainė, nors ne
maža, buvo kupina. Keturioli
ka narių gavo dovanas — auk
sinius žiedus. Per paskutinius 
dešimtį metų jie neėmė jokios 
pašalpos iš draugijos. Tokius 
narius ši draugija vadina gar
būs nariais.

C. L. D. S. P. yra didžiau-

šerno Fondo Komitetas run
gia puikų koncertą Lietuvių 
Auditorijoje sausio 25 d. Jame 
dalyvauja visų mylimi solistai 
ir chorai. Žiūrėkite, kad ir uk- 
ainįečiai ateina į pagalbą ir 

□risideda papuošimui programo. 
Kad taip, tai mes kas gyvas 
aisime ir prisidėsime prie skait
lingos publikos, sausio 25 d.

— šerno Draugas.

Jubiliejaus Ekskursija
1928 m.

10 melų Jubiliejus nuo paskelbi
mo nepriklausomybės Lietuvos Res
publikos pasauliui.

Sekantį gegužės mėn. Lietuvoje 
bus rengiama didžiausios iškilmės 
paminėjimui tos atgimimimo links
mos dienos.

Tūkstančiai lietuvių rengiasi j 
Lietuvos Jubiliejų iš Jungtinių Vals
tybių sekantį pavasarį, kad aplanky
ti savo Tėvynės patriotinę šventę.

Baltijos Amerikos Linija, kuri yra 
vienintelė tiesioginė linija tarp Ame
rikos ir Lietuvos prieplaukos Klai
pėda, per kurių yra rengiamos Ju
biliejaus Ekskursijos sekančių orga
nizacijų:

S. S. "Lituania” Balandžio-April 
17, — Cineova Motion Pictures 
Corp. (Lietuvių Judamų Paveikslų 
Korporacija).

S. S. "Estonia” Gegužės-May 2 d., 
“Vienybė”.

S. S. “Lituania” Gegužės-May 29 
d., IJetuvių Darbininkų Sąjunga.

S. S. “Estonia” Birželio-June 16 
d., Lietuvos Vyčiai.

Visi laivai Baltijos Amerikos Li
nijos yra gerai aptarnaujanti kelei
vius; geras maistas, lietuviai tarnau
tojai ir pavyzdingas Švarumas. Vi
siems keliaujantiems bus duodamas 
geriausias prižiūrėjimas, ir oficialiai 
Kompanijos, kurtu su atstovais iš 
įvairią organizacijų Lietuvoje, pa; 
dės keleiviams Klaipėdoje tvarkiai 
pasiekti sausžemj. Manantieji da- 

i lyvauti Jubiliejaus iškilmėse viršmi- 
nėla ekskursija kreipkitės prie savo 

1 agento arba tiesiai į vieną iš viršnii- 
uetų organizacijų, kad tuojaus galė
tumėt pradėti rupinties visais reika
lingais dokumentais ir kad laikui 

‘atėjus viską turėt u te tvarkoj. Pir
mieji pasirinks geresnes vietas laive.

Jdomi prelekcija. Kompozitorius 
Stasys Šimkus laikys prelekciją sek- 
madienyj, sausio 22 d., tarp 10-12 va
landos ryte, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Tema, “Kriptys 
ir srovė muzikoje”. Kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyti.

A. L. T. Sandaros 4 Apskričio 
Paskaitų Rengimo Komisija.

Kas įdomaujate susipažinti su 
Nauja Ueluvių Tikyba “Visuoma” 
atsilankykite į Liuosybčs svet., 1822 
Wabansia Avė., penktadieny, sausio 
20 dieną.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stes.

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.

Lietuviai Daktarai

KAZIMIERA MIKOLAITIENfi 
po tėvais Šulcaite

Mirė sausio 18, 1928, 8:30 
vai. vakare, sulaukus 42 metų 
amžiaus, iš Lietuvos , Kėdainių 
apskr., Krakių parai)., Užvarčių 
kaimo. Paliko dideliame nu
liūdimo vyrą Pranciškų, 2 sū
nų, Vincentą ir Joną, 1 dukterį 
Antaniną, 2 brolių, Vincentą ir 
Juozapą ir brolienes Amerikoj, 
o Lietuvoj seną motinėlę ir 1 
seserį Oną Jankauskienę. Kū
nas pašarvotas, 638 W. 35 St.■F

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 23 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurtrio parapijos 
bažnyčią, kur atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiajai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Liekame nubudę,
Vyras, Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patar n a v x m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet • ■ 11 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui & 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
irLietuvis Graborius 

Balzamuotoj as
2314 W 23rd PL 

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

Lietuvės Akušėrės
Phone Victor

MRS. A. JARUSH-l___________
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

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.

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

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

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

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockvvell St. 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .... — 

Ofisas
South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880 
------------- .— -------- -----------------1—

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

4729

James M. Burke
Res. Tol. Stewart 1713 
GEORGE M. CRANE

Res. Tel. Saginaw 9528

Burke ir Crane
Advokatai

Ofisas Tel. State 53G8—1731
155 N. Clark SU

Room 1002

CLASSIFIEŪ APS.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. REAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Educational
Mokyklos

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę
Organizojame naują instrumentų 

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

Mumford Music
Studios,

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

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

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

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

l^AUSHILLAS A. L. DAVIDONIS, M. D
4910 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
• nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio
Viršui Universal ' 

State Bank .... 
Moterys ir mergi
nos kreipkitės su j 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai- 3303 South Morgan Street1 
ku pagal sutartį.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Ava. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakar© 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Miscellaneous
įvairus  .

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose 'dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
vra tinkamas ir geros aplinkybės. 
Vietų jėškotojams pigus 
EKSKURSIJŲ T1KIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railvvay, 
St. Paul, M imi.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Boulevard 2160
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų,

I 7 iki 9 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 dieną
Res. Telephone Pluza 320U

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais. , 
, jBoulevurd 1036,,.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
Šildomų boilerių, furnas ir Rasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Wentwurth 
Avė. Phone Victory 9631.

(Contiuued on p ag e 8)
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(Continued from page 7)
RUBIN BROS.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Ave.

Tel Lafayette 8705—87W
Chicago

4 GASOLINO piunpos beveik nau
jos, $150 kiekviena, 350 galionų 
baltos arba žalios inalevos, $1.40 ir 
$1.50 gal. 300 rolelių stogų dengi
mui materiolo, raudono arba žalio, 
vinys ir cementas, $2 roleliui, 50 
skrynučių vinių, 16 ir 20 py, $2.50 
skrynutei, 1 lot virvių, ’4i iki i co
lio, 1 lot dratų, 1 lot švirškinems 
dudų, 30 kn\gvedžiams deskų po 
86 kiekviena
C klatnpkų, 5 dideli A. C. motorai, 
2 International laiką rekorduojanti 
laikrodžiai. 1600 svarų heli dratų, 
16 iki 22 Rauge, 18c. svarui. 3 tonai 
metalinių shop pans, visokių didžių, 
20c. kiekviena. 2553 XV. Madison st. 
Sceley 6065.

rubains užraktų 3000

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
I’estaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

LABAI ŽEMA KAINA Gera proga dėl lietuviu 
5E3.&.“ i aalesmanų

. Metropolitan Bond & Į Mes turĮme |abM prog(Į (lcl 
Mtge. Co. lietuvių salesmanų pardavinėti va-

134 N. I41 Šalie St. žiovaujančius produkus General Mo-
Room 2006 Dearbom 4636, State586-1 tors . vna/ (ari
______________________ '_________ gerai kalbėti lietuviškai, kad tin- 

karnai išaiškinus dalyką savo toutie- 
AR jums reikia pinigų? ITivatiš- čiams. Kas nori greitai prasilavinti 

kas žmogus turi pinigų investuoti 1 šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo- 
real estate 2 mprgičius, 4% komiso. jau įsišaukia. Atsineškit su savim

I C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 607 įr g; skelbimą. Faget Buick Co., 
Dearbom 4020.

200 RADIO CONSOLE CABINET
Specinlis išparadvitnas ir dirbtu

vės jums.
THE UNIVERSAL RADIO 

CJABINET Co.
1750 W. Austin Ave. Hay. 2986

Sterling Shop Radio
įsigyk Crosley

Mes turiitfe visus modelius Crosley 
setu. Atsilankykit ir išgirskit

PERSI TIK RINK IT 
jo gerumu ir jo balsu

Sterling šapu stovi užpakalyj 
kiekvieno Crosley seto. Mes jums 
parduosime ir garantuosime užganė- 

Jums yra užtikrinta ge- 
Rp Komiko ir Išlaidu r“ick wlcs Co’ 5312 West ,,u 'M^sŲ^CROsiHiv setų ne nomiso ir isiaiuų , 22 bt., Cicero, III.___________ • Sterling šapos radio ekspertai yra

J;’ 
DEL IŠSIMOKINIMO XVELD- daleiskit jums parodyti. Crosley ra-

Western Avė. prie 65 St., James J lL.vy Motor Co 3832 Roosevelt Rd . S* bąli“ ir

Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandųt|. Pinigus gausite j 12 valandų. DIGE ISblMOKlN IMU WELI)> daleiskit jums parodyti. Crosley ra* 
Industnal Loan .Service ing amato, mes išmokin- v  y  -  1  .  1 — A . - _ 1 —

1726 W. Chicago Avė., SIME JUS SI() GERAI APMO- ' 1 UzSaNKDINANTI PIRKINI
____ Kampaa Hena,t,>IĮe Ave- K AMO AMATO. GERA MOKĖ-L„_ STERLING SHOP RADIO. .

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
į už 2’,^ nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosemė ir delica- 
tessen biznis gerai išdirbtas. Parduo
du dėl blogos sveikatos. 2557 W. 39 
St. Phone Virgrinia 0721.

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

PARDAVIMUI groesrnė ir delika- 
tessen krautuve, puiki biznio vieta. 
Didelis rinkinis tavorų, geri rakan- . . . --------- sn_

Biznio per
dai, 4 kambariai pagyvenimui, 
tu vandeniu apšiluoma. Bizn 
savaitę $400.00.

5406 Wenworth 
Tel. Boulevard

Ave.
1823.

MAINYSIU savo bungalow arba 2 
ar 3 flatų namą j farmą lotą, biznį 
ar kitą, 2031 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

ANT IŠMAINYMO
2 FLATŲ muro namas ir 4 kam

barių cottage mainysiu ant farmos 
ar ’ ’ 
ar

biznio. Del mainymo, pirkimo ! 
pardavimo kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory 4898

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardayimiii_

"parsiduoda
Garage biznis 

RRIDGEPORTE 
Naudokis!
Gera proga 

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

KAMO AMATO. GEBA MOKĖ 
STIS TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY* 

lllAMS KURIE IŠMOKS ČIA
AMATĄ. OFISAS ATDARAS

: 4323 Lincoln av. 3243 N. Ashland 
Phone Buckingham 3800

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtoisai

Pastatomos Įtampos, $7 ir daugiau. 
iNUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. P«rloT pe^iai’ jaugiau,v. . ...... 3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau.
ILLINOIS XX ELDING WORKS Victrolos, $35 ir daugiau. Kautai 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO! 9x?2’bl151 !r daJigiauu . Bufet,ai- Pianai, krėslai. Mes turime pilną pa-

I y?RUREKIA kaip tveriu. Me, Į
i i fc?aAdtaur St00^ S‘°rage

gauti jt».ns gerai apmokamą darbą._______*_______________
! čia baigę gerai uždirba ir paskiau;
'savo biznį įsitaiso. Specialia planas į 3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
išmokėjimų už mokslą, klesos dieno- šmotų valgomo kambario setas, $15 

mis ir vakarais. Reikalaukit katalo- gasinu? pečius, $6, pastatomos liam- 
' go ir informacijų dykai. Moler Col-
legę, 512 N. State St. Chicago. '

PARDAVIMUI bučemė ir jn-ošer
ne. Turiu parduoti greit ir todėl pi
giai. Nes vyras serga, o viena ne
galiu prižiūrėti. Viena tokia krau
tuve visoj apielinkėj. Pelningas biz
nis; visokių tautų apgyventa vieta. 
Gražus pagyvenimas. 3119 I>ake St. 
West Mohose Park. Tel. Melrose 
Park 4452.

60 PĖDŲ biznio kampas, Brighton 
Parke, 2 krautuves ir 2 flatai, 
nysim j 2 flatų arba bungalow.

Atsišaukit
Rudolph Vacek 

1751 W. 47th St. 
Yards 3895

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

South
9234.

niai-
bun-

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7

. pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros. 
’ Storage, 640 E. 61 st St.

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo! Sis skelbimas yra vertas pinigų 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- dcl jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
nizing” ir viso praktiško garažo dar- mes 
bo. Didelis reikalavimas vyrų į ga
ražus. Nuolat darbas per metus..' Po ! 
3 savaičių pasimokinimo galit už- $300 
dirbti gerą alga. Klesos dienomis ir $250 

:Kam reikalingi pinigai 7ak:mus’ ofma :at<'a,'as vakaraii'- 
Pirm jieškant paskolos ant namo, i.,, šalie Št. Room 101. 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau- 
Seniausias iš lietuvių, kur douda sjte teisingą patarimą ir patarnavi- j 

užganėdinimą. Įvvedam elektros, mą. 
dratus, motorus, taisom elektros' 

reikmenis, iikčerius ir t. t.
XV. P. StephaiFElectric Co., (not inc ) 

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTR AKTORIUS

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

~~~. ,,. .. . , Ar jums reikia pinigų 
Atsineskit su savim s| skel- J šventėms

liimą, nuteisime pigiau 5%.PIMlrn 
STEAMHEATIN.G, PLUMBIN-'KU0MET Jl Ms ■l!ElklA P,NIGŲ
GAS, 21 MĖNESIAI DEL IŠ

Atsišaukit pas:
Eighteenth Bond & 

mokėjimo, nereikta NiE-j Mortgage Org’anization 
KO ĮMOKĖTI. Įvodam plum-| 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. R1GHT \VAY PLU.MB-1 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage G rovė Ave.

1(»18 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

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

Tel Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

6 KAMBARIŲ BEVERLY 
galovv, didelis Jotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

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

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

1217-21 So. Califomia Ave. » 
. Neel, Haymarket 3000

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

ĮSIGYKIT NUOSAVYBĘ 
$14,000 Į 6 METUS SU 
SAVAITINĖMIS ĮPLAU

KOMIS PO $80

$12,000—cash--$12,000 & iZįia“ PaX,"
Su nauju anglišku skiepu, 6 apt. 1217-21 So. Califomia Ave. _ 

namas, aukštos rųŠies 6 apt., po 6 Phone Mr. * , ,r _ 
kambarius, 2 tile grindimis vanos,--------------------------------- ------------
lietaus lašai, baltiniams klosetas, 
cedar klosetas, ledaunes, kiekvienas' 
kambarys didelis, namas metai PASTATYSIM PAGAL JŪSŲ 
weather-stripped. Kevvanee boileris, j NORA
“Unitem” karšto vandens sistema, 6 ■ Dabar yra laikas išsirinkti vietą, 
i--------- --------------- x. ^A..inr Qak jjawn> 4 kambarių namas, visi

parankamai, $2,800, cash $400, kitus 
$35 į menesį. Naujas 2 flatų mū
rinis, garažas, $13,000, kampinis lo
tas $2,000 cash, Uitus $125 į mėne
sį, 2 lotai, $350 cash. H. C. Phillips, 
Tel. Oak I.awn 18.

karų garažas, 60x125 pėdų lotas, 2 
blokai iki I. C. geležinkelio, 1 blokas 
iki gatvekarių ir didelio teatro, na
mas gerai finansuotos, su vienais 
morgičiais. Skaitytojui reikia eash 
ir jis parduoda us išlaidas. Del su
tarties šaukit, Tringle 8200.

Bridgeport Painting
& Hardware Co. i 

Makvojam ir popieruojam. Užlai-Į 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. 1.1 

3149 So. Halsted St.
Phone Xrictorv 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Morgičiai pirmi ir antri,
6 nuošimčiais padaromi j 24

Musų išlygos bus jums naudingos.
Kreipkitės pas

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

EKSPERTAI taisymo plumbingoj 
arba steam fitingų. Labai pigi kai-į

Personai
Asmenų Ieško

na, Saukit, Gilchrist Diversey 0137 
arba Hemlock 2937.

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai į 

$4 ............... DETROIT .............
$4 ............... ST. LOUIS .............

/ Checker Coach Lines, Ine. 
Planters Hotel 

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

$4

Parlor Car Motor Coach 
L’žbonsuoti ir apdrausti.

Du syk j dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare 

DETRO1T ........
ST. LOUIS ....
KANSAS CITY

DE LUXE MOTOR STAGEŠ 
3 So. Jefferson

Tel. Dearbom 0681

$4.00
$4.00 1
$8.001

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

jums nuteisime
10% pigiau

FIUEZE PAKLOK SĖT.... 
MOHAIR PARLOR SĖT 
XVALNUT BEDROOM SĖT 
XVALNUT DIN. HM SĖT 

$75 9X12 XVILTON RUG .......
. ««« COXWELL CHAIR .......... ...

REIKIA salcsmenų turinčių daug Daugelis kitų bargeny bus iŠpar-

$200
Chicago Auto Service Bureau, 309 S. $150

$79
$58
$48
$38
$22

. $17

pažįstamų pardavinėti \Vhippets ir 
XVillys’ Knight prie organizacijos 
įsteigtos per 12 metų. Darbas pil
ną laiką arba dalį. Automobilių 
pardavinėjimo patyrimas nereika
lingas.

Parksvay Auto Sales C.o.
5931—36 XV. 22 St., Cicero

duota tuojau
Available Storage

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vaL Nedė- 

liomis iki 6 vakaro.

Nė stakas, Bonai arba Real 
Estate. ši puiki proga padaryti 
savo šeimyną. neprigulminga 
visam amžiui. Turėtumėt iš to 
pasinaudoti. Mokėti po $20 j 
mėnesį per 36 mėnesius, isįgy- 
sit $14,000 nuosavybę ir gau
site įplaukų po $80 į savaitę. 
Patikrinta įstaiga $5,000,000 
vertės. Atsiųskite savo vardą ir 
adresą Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 1027.

PARDAVIMUI 6 kambarių muri
nę bungalovv su miegamais porčiais, 
Moderniška. Greitam pardavimui, 
extra bargenas dėl ligos šeimynoj. 
6236 So. Rockvveli St.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
— 3 krautuves, vienas su flatu, ge
roj kampinei vieloj, arba mainysiu j 
mažesnę nuosavybę. 4235 S. Kedzie 
Ave. Priešais Ciane dirbtuvių.

GRAŽUS 2 flatų namas prie 7012 
S. Artesion Ave. 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, namas 1 me
tų senumo, turiu parduoti, kaina 
$19,000, įmokėti $1200, kitus $125, 
įskaitant nuošimčius. Savininkas 
7012 S. Artesian Ave. 2 lubos, arba 
Prospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
5 kambarių medinė cottage, kaina 
$3000, įmokėti $500.

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

Furnished Rooms
RE N DON kambariai dviem vaiki

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

2953 S. Michigan Ave.
Tel. Calumet 3982

I PARDAVIMUI grosernės fiktures, 
show keisai, lentinos. Daiktai geri. 
3364 So. Halsted St.

Sewing Machine

SINGER “dropheads”, elektrines, 
portable, $22.50 ir daugiau, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Irving Park-blvd.

RENDA1 kambarys vienam vaiki
nui, 2 lubos, 3204 So. Wallace St.

RENDON didelis kampas, krau- 'ma§7nU|
tuvė ir 4 kambariai užpakalyj, ant tų, $10 ir daugiau

I antro aukšto 6 kambarių flatas ir 2 u>ri --- -
[Ofisai ir palaukimui kambarys. Pulki j 
! vieta dėl aptiekus, daktaro arba Į

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi
pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 
pilną pasirinkimą Singer siuvamų 

v! i- demonstratorių ir nertaisy- 
’ daugiau arba išmokėjimais. 

4251 Cottage G rovė Ave.

PASTABA

dentisto.
2501 W. 43 St.

Tel. Uifayette 4395, Savininkas 
4252 So. Artesian Ave.

Automobiles
$10 IKI $20 ĮMOKĖTI

Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių IŠ

Proga kurios neturėtu
mėt prąleisti

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

Jusu investmentai įums atneš 
6%%;

I keletą metxj jūsų pinigai bus grą
žinti ir jus gausite užtektinai pinigoj 
visam savo amžiui.

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit. 

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 1026.

NORTHBROOK, ILL.
55X135 pėdų lotai, biznio ir re

zidencijų, suros, vanduo, gasas ir 
šalitakiai yra įskaitoma į kainas. 
Gera transportacija, $200 įmokėti 
ir daugiau. Pasiniatykit su Mr. Wni. 
Davey, 3435 S. Wallace St. Atsi
šaukit po pietų arba vakarais, 3 
fl. Aš kalbu lietuviškai. Tel. Bou
levard 6728 arba Naujienos, Box 
1029.

ATYDA
Lotų savininkams! Farinų 

savininkams
Jei norite parduoti savo lotą ar

ba farmą, priduokite mums, mes 
turime didelį skaičių pirkėjų, ku
riems galime pasiūlyti jūsų pra- 
pertę.

Praneškite mums ką jus turite, 
kur jūsų prapertė randasi ir kiek 
jus norite. Arba mes galime, išmai
nyti į labai gerą prapertę, geroje 
vietoje, Chicagoj.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St. Box 1028

IVIimiptil IncfmrYionts dirbysčių ir modelių, 100 kaių pa- IVlUSieai Instruments Jsirinkimui. Montrose Motor Sales,
Muzikos Instrumentai 310G Montrose Ave.

PARDAVIMUI barbeme, 2 balti 
krėslai ir kiti balti fikčeriai. Lietu
vių kolonijoj, 4711 Hermitage Ave.

UŽ geriausį pasiūlymą paimsite 2 
flatų murin namą, arba mainysiu j 
mažesnį.

3643 N. Troy, Irving 3631

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

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

Mr. Scherer
H. J. COLEMAN AND CO. 

4705 S. State St.
4 l)rexel 1800.

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

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

yvrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 XV. Chicago Ave. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų

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

M R. JARTZ, 
2918 Mihvaukee Ave., Ist floor

CASH UŽ KABUS
Turim pirkti 100 karų tuojau.

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

......  ■" 11 ■■ 't—————
GREITAM pardavimui Ice Cream 

Parloro fixtures, labai pigiai, 2759 
W. 47 St. Tel. Lafayette 0551.

PARDAVIMUI 3 namai, vienas 3 
aukštų, kitas 2 aukštų ir trečias 1 
aukšto, mūrinis. Lotas 50 pėdų, 
rendos $172. Randasi ant Emerald 
Ave. netoli 30 St. Tiktai $13,000.

Ignatius Chap & Company 
31st at XVallace St.

lr ----------------------------------------------------
PARDAVIMUI gražus grojiklis

■ pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 į

■ mėnesį. M r. Grinius, 6512 South
i Halsted St., Ist floor.

REIKALINGAS 
čemę ir grosernę, i 
vės Michigan Ave. Vienam persun
kti. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228.

~ . . . . , TURIU parduoti savo gražų ir be-
o-Mt" veik naują grojiklį pianą už $150. 

Cash $50, o Kitus išmokėjimais po $10 
i į mėnesį. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Ave.

RadioPAJIEŠKAU apsivedimui senyvos 
merginos našlės arba gyvanašlės be _, . .. n
vaikų, geistina kad turėtų kiek tu r-Į RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tu- 

: to, aš esu vaikinas 31 metų blaivus bų radio setas, pilnai garantuotas, 
ir tabokos nerūkantis. Merginos m y- ■ tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 į 
linčios dorą gyvenimą meldžiu atsi- savaitę. Mr. Kujawski, 1723 South 
šaukti. Box 1030, 1739 So. Halsted Ashland Ave.
St. Naujienos, Chicago, UI. I--------------------------------------------------

Situation Wanted
Darbo Ieško

JĖŠKAU darbo už dženitoriaus 
pagelbininką, esu unijistas. Vien tik 
į didžiousius namus, už nedidžiausią 
mokestį. Priduokite savo telefoną. Į 
Jenitoriaus pagelbininkas No.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 

Box 1031.

GAUTI į mainus ir sampeliai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi
giau.

W0NDER RADIO SALES CO.
3152 Irvink Pk. blvd. Key 2499

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

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

MOKAM GERAS CASH KAINAS už 
visokių išdirbysčiy karus, junk ar 
sulaužymui. 3515 Ogden ave. Craw- 
ford 3664

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. Kas jėško biznio, tai čia jums 
yra proga. Biznio daroma nuo $80 
iki $100 j dieną. 1967 Canalport Ave. 
Roosevelt 4395.

PARDAVIMUI automobilius arba 
mainysiu į mažą štoriuką, lotą arba 
priimsiu ką turi j mainus. Telefonas 
Commondore 1079.

PARDAVIMUI grosemė iš prie
žasties nesutikimo šeimynoj. Parduo
siu pigiai, šią savaitę, 3554 South 
Pemell Ave.

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

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2135 So. 56 Ave.

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 boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

ANTRIEJI morgičiai hyle kokia bu 
ma, padaryti ir nupiakti į vieną die 
ną, geromis • sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82t Central 6260

2-RUS MORGICIUS
Padarome į porą dienų 

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia   

MERGINOS — išmokit beauti cul- 
ture. įeikit į .gerai apmokamą biznį. 
“MOLLER” gali jus išmokinti leng
vai į keletą menesiu ir pagelbėti 
gauti gerą darbą, čia baigusios gau
na gerus darbus, kitos atidaro savo 
biznį. Specialis už mokslą išmokėji
mų planas. Klesos dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit, gaukit informasi- 
jas dykai. Moler College, 512 N. 
State St. Chicago.

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor- 
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 184 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. XVestem Ave. Hemlock 
2636.

REIKALINGA’ mergina ar mote
ris apsivedimui, 39—40 metų, be 
vaikų, kad ir bėdna. Esu 38 metų 
našlys, be vaikų; su pirmu laišku 
malonėkit prisiųsti paveikslą.

Naujienos
Box No. 1017

Lietuvių Atydon 
Tik $15 įmokėti 

Dirbtuvės Aptuštinimas 
Dynatrope Visi Elektriniai 

Radio Setai
Domonstoratriai ir vertelgų sam

peliai labili pigiomis kainojnis. 
važiuokit tiesiai j dirbtuvę, 

4403 S. La Šalie St. 
Phone Boulevard 0265

Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co
Išdirbinėtojai originalių elektrinių

Radio. ’

At-

Miscellaneous for Sale
Įvai rua Pardavimai

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dreshikėins ir 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAIČIA
504 XV. 33rd St., prie Normai Ave. 

Chicago, III.

KAM MOKĖT daugiau už kiauši
nius ir sviestą. Kiaušiniai 60c. tuzi
nui, sviestas, 58c. svarui. Olselis ir 
retail. Dastatom bile kur ChicagoJ. 
Sellig, 2516 Hamlin Avą. Telefonas 
Lawndale 4417.

PARDAVIMUI German Poliee 
“Dog”, 7 mėnesių senas. Labai ge
ras. 4802 S. Sacramento Ave. Tel. 
Lafayette 1416

SUTAUPYKIT PUSE TIESIAI 18 
DIRBTUVES

(J volt-11 pJelty, Turimo baterijas v|-
Kokiems reikalams. AukStou rutlea B bate- 
rijOH. 4 arklių Pkoh. M ak e r so f aukštos rų- 
fiies baterijos, 3(JU So. We»tern Avonuo, 
Wost 0911.

Business Chances
PardavimulBiznial

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė už cash arba mainysiu ant loto 
ar mažo namo. 4201 S. Maplewood 
Ave. Vakarais šaukite Roosevelt 8887

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

PARDAVIMUI soft drink biznis, 
geroj vietoj ir biznis gerai eina. 
Priežastis pardavimo, nesveikata. 
Parduosiu pigiai. Tony Yodelis, 
10701 So. Stote St. Roseland, III. 
Commodore 0118.

PARDAVIMUI didelis mūrinis 
namas ir krautuvė ir flatai, Milwau- 
kee, netoli Lx>gan blvd. Geras dėl 
bile kokio biznio. Tuoj galit kraus
tytis, bargenas, $25,000, cash ‘$7,000. 
Savininkas.

Tel. Keystone 2044 arba 4465

BARGENAS —< grosemė ir na
mas trijų flatų, 3 karų garadžius. 
Parduosiu arba mainysiu j lotą ar 
bungalow. Kučinskas, 10929 S. State 
Street.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, visokių tautų apgyventa vieta. 
Pigiai. Tel. Cammandore 2047.

Pardavimui lunch ruimis ir soft 
drink parloris visą kartui arba pa- 
iieškau pusininko. Pelninga vieta, 
bet vienam sunku apsidirbti, 953 W. 
16th St.

PARDAVIMUI Public M»at Mac- 
ket ir grosemė. Cash biznis, pigiai, 
prašome pasiskubinti, nepraleiskite 
progos. 2409 W. 47 St.

PARDAVIMUI grosemė ir ice 
cream parlor, parduosiu pigiai. 3200 
W. 65th Place.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

FARMOS. PARDUODU arba 
mainau į miesto nuosavybes, 
yra 21 karve, 7 arkliai, kiaules 
vištos ir visos ūkio mašinos, 
20 mylių nuo Chicago®. William 
Christian, 1008 E. 93 St., Chi
cago.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu 
mas, I 
sios mados maudynės 
fikčeriai, lotas 30x125, 
prie 6647 So. Talman Ave. 
savininką, Rainbovv Electric, 
Park 2976.

vandeniu šildo- 
lietaus lašų vana ir vėliau- 

kambario 
apžiurėkit 

šaukit 
Hyde

GRAŽUS 5 kambarių bun- 
galow prie Hessville, Ind., su 
Š500 cash galit veikti, yra vana, 
2 mašinų garažas.
1401 S. Kennedy ave., Ham- 
mond, Ind., Phone 3658

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

Perskaityk su atyda
NAUJAS biznio namas, kam

pas ant dviejų didelių bizniavų 
gatvių. Yra storas ir 3 flatai, 2 
karų mūrinis garažas, garu šil
domas ; tinkamas bile kokiam 
bizniui; mainysiu ant mažes
nio privatiško namo arba 
giai parduosiu.

Charles Zekas
4454 S. Western Ave.

Pi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. Boulevard 7769.

pe- 
apt. 
prie

2 FLATŲ. 6-5 kambarių, miegojimui por
ėtai. su stiklais, karštu vandeniu šildomas. 2 
karų garažus, lotas 33x120. Artesian. netoli 
Dcvon, kaina $10.000. Tiktai biski įmokėti, 
kitus lengvais Išmokėjimais. Puikus barg- 
genas. T. H. Evans. 7100 N. Wcstern Ave. 
Rogers Park 27S7.

TURIU parduoti, iš priežasties 
mirtieSj namą ir lotą, su groserne 
ir dehkatesen, lietuvių a|)ielinkėj. 
2216 XV. 22 St. Canal 1819.

DIDELIS bargenas. Parduosiu sa
vo lotą prie Marųuetto Road, tarps 
Kedzie ir Crawford. Tikras sutau- 

pymas. Mr. J. Polloela, Wabash 1744


