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Demokratiją ir dik 
taturų kraštai Euro 

poje šiandie
Demokratijos Įsitvirtinusios 

kulturingivise kraštuose;
siekusiuose, jų tarpe ir Lie
tuvoj. viešpatauja valdininkų 
sauvalia.

tik 
at-

laisvės, 
šiandie 

kad jos 
pasaulio

“to make

New York Times korespon
dentas Paryžiuje, Edvvin L. Ja
mes, kalbėdamas apie šiandykš- 
tę, 1927 metams baigiantis, si
tuaciją Europoje, sako, kad iš 
visų 500 milionų Europos gy
ventojų 60 nuošimtis neturi nė 
asmens, nė politinės 
Senajame kontinente 
esą mažiau laisvės, ne 
buvę prieš karą “dėl 
demokratijos
the world safe for democracy,” 
\vilsoniškai tariant.

Pasakymas, kad du trečda
liai Senojo Pasaulio gyventojų 
neišsikovoję sau minties, žo
džio ir veiksmo laisvės, arba 
praradę lokiai laisvei teises, 
kai kam gali atrodyti per daug 
platus, tečiau patys faktai tai 
parodą. Atskirų asmenų arba 
mažumų diktatūros šiandie 
viešpataują ten, kur pirma vieš
patavę kitokios 
šys, o kai 
kritusios 
valdžias.

kur 
dagi

diktatūrų ry
ti ik tatu ros pa
pu rlament i nes

sakošiandie, 
mes bendradarbis, iš 500 milio- 
nų gyventojų Europoje, 300 
milionų gyvena po tokiomis 
valdžiomis, kurios anaiptol ne
atstovaują savo krašto žmo
nių valiai. 40 nuoš., arba 200 
milionų gyvi ntojų, gyvena 
valdžiomis, kurios, galima 
kyti, yra

ix>

taidemokratinės, 
yra, pačių žmonių rinktos.

turį demokratines 
su jų atstovaujamu

Kraštai, 
valdžias, 
gyventojų skaičium, yra:

Did. Britanija .
Francija ..........
Vokietija ........
Austrija ........
Belgija ............
Danija ........... .

.. 12,000,000 
. 40,000,006 

. 02,000,000 
. . 7,000,000 
. . H,O(M),(MM) 

. . 3,500,(KM) 
.. 2,500,000 
.. 7,500,000 
.. 6,(MM),(MM) 
. . 4,000,(MM) 
.. 1,000,000 
,. 3,500,(MM) 

. 4,000,000 
Čechoslovakija .. 13,500,000 
Latvija .................... 2,000,000
Kraštai, kur viešpatauja dik

tatūros, arba kur iš viso val
džios nesiskaito su žmonių va
lia, yra:

Europ. Rusija .. 139,000,000 
Italija .........
Ispanija 
Bulgarija .. 
Lenkija ... 
Lietuva 
Portugalija 
Rumunija 
Jugoslavija . 
Turkija . . 
Graikija ... 
Vengrija ..

Olandija . .

Šveicarija 
Estija ..

40,000,000 
21,500,000 

5,000,000 
24,000,000 

2,000,000 
5,500,000 

17,000,(M)C 
13,000,(MM 
8,000,000 
6,500,000 
8,000,000 
1,000,000

Tiesa, dauguma tų kraštų 
turi parlamentus, tečiau jų pi
liečių laisvė labai suvaržytu. 
Daugely atvejų jie neturi bal
so krašto reikalų sprendime, 
arba turi jo tiek, kiek jiems jų 
valdovai
tuose, jei kuris pilietis mano, 
kad jo valdžia 
pasako, jis gali 
vės netekti.

Toki kraštai,
ja vieno asmens, arba mažumos, 
diktatūra; kur valdžia nesiskai
to su žmonių valia, —r. toki 
kraštai yra pavojingi ne tik 
demokratijai, bet ir taikai. Bol-

leidžia. Tuose kraš-

netikus, ir taip 
visai savo lais

kur viešpatau-

ševikų saujalė, kuri valdo Ru
siją, savo kailį gelbėdama, gUH 
visą kraštą įvelti j karą. Kas 
užgins vienam žmogui Italijoje 
tą kraštą rytoj • pasiųsti . ka
rau? Pilsudskis gali, nieko ne
siklausęs, lx*t dieną pradėti 
karą su Lietuva, o Turkijos 
Kemalis gali, be niekur nieko, 
pradėti vėl konfliktą, kurs guli 
Įvelti visus Balkanus.

Lakūnų per Atlanti 
ka vis nesuranda
\VASHING TONAS, gruod. 

27. — Frances Grayson’ienės ir 
jos trijų draugų lakūnų, pra
eitą penktadienį išskridusių 
hidro-aeroplanu “Dawn” iš 
Ne\v Yorko j Angliją ir kelio
nėje j Ne<wfoundlandą prapuo
lusių, iki šiol vis dar nesuran
da. Visu Atlanto pakraščiu iki 
Nova Scotia ieško jų ir aero
planai, ir pakraščių sargybos 
’aivai, ieškoti buvo pasiųstas 
dagi dirižablis Los Angeles, te
čiau Ik1 jokių pasėkų.

Sudegė britą laivas;
2 asmens žuvo

ŠUVA, Fidži salos, gruod. 27. 
-l. Vavao uoste gaisras sunai
kino britų garlaivi Clan Mac- 
VVilliam su 3,(MM) tonų kopros. 
Laivo kapitonas ir pirmas inži
nierius prigėrė.

Franci jos biudžetas 
1928 m. $1,940,- 

000,000

va Idžios 
metams.

PARYŽIUS, grudd.
Parlamentas priėmė 
pateiktą biudžetą 1928 
klaidų biudžete numatyta viso
1,940,000,(MM) dolerių, kurių 60 
nuoš. eina vidaus paskolos 
nuošimčiam s, 20 nuoš. armi jos 
ir laivyno išlaidoms ir 20 nuoš. 
visiems kitiems, krašto reika
lams.

Morganas — United 
Steel korporacijos 

galva
NEW YORKAS, gruod. 27. 

— Mirusio prieš kiek laiko El- 
berto H. Garv vieton, United 
States Steel korporacijos komi
sijos pirmininku tapo išrinktas 
L P. Morgan, žinomas New 
Yorko bankininkas, firmos J. 
P. Morgan and Co.' pirminin
kas.

Emigracija iš J. V.
Kanadą padidėjo

OTTAVVA, Ont., gruod. 27. 
— Imigracijos ir kolonizacijos 
lepartamento pranešimu, imi
tacija iš Jungtinių Valstybių 

i Kanadą šių metų lapkričio mė
nesį buvus žymiai dydesnė, pa- 
’yginus su imigracija per tą 
•)»t menesi praeitais metais, 
šiemet lapkričio menesį į Ka- 
ia<lą įsileista 5,1MM imigrantai, 
tųjų tarpe 1,719 iš Jungt. Val
dybių ir 1,816 iš Anglijos. Per 
oirmus aštuonis šių metų mė
nesius į Kanadą atvyko bendrai 
124,362 imigrantai.

Motina, trys vaikai 
dėdė žuvo ugny

ir

Y0UNGST0WN, Ohio, gruo
džio 27. — Kerosininei krosniai 
ekspliodavus ir padegus namus, 
ių ugny žuvo namų šeimininkė, 
Mrs. Letty Duffy, jos trys vai
kai 
rių 
lis, 
ro

amžiaus tarp vienų ir šeše- 
metų, ir šeimininkės bro> 
Wm. Duffy. Moteriškes vy- 
nebuvo namie.

Virt

■H
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lAllfintic aiul l’aciTic l’holoj

stalo sėdi paskilbusi savo avantiūromis kaizerio sesuo princesa Viktorija von Schaumberg- 
Lippe, 63 m. amžiaus, kuri apsivedė su jaunu rusu Zubkov, 26 m., cirko darbininku. Dešinėj, 
gale stalo sėdi jaunojo motina, o kitoj pusėj stalo — Wiesbadeno rusų vyskupas Adamantov, 
kuris atlaikė vedybų ceremonijas.
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40 žmonių žuvo lai
vui paskendus

1 M «■! ,—»| M ■ Į.

Nelaimė atsitiko Turkijos van
denyse, susidūrus dviem tur
kų garlaiviam

ItfJNSTANTINOPOLlS, gruo
džio 27. — Jūrėse ties Muda- 
nijos jlanka susidūrė du Tur
kų garlaiviai ir vienas jų, gar
laivis Sevinc, smarkiai sužalo
tas, tuojau paskendo. Garlaivy 
buvo 130 pasažierių, kurių 
keturių dešimčių pasigendama 
ir manoma, kad jie visi žuvo 
vandeny.

Lietuvos žinios.

Už

Fašistai įtūžę dėl iš 
teisinimo fašistų 

priešų

M eksikos vyriausybė 
Hearsto nuosavybių 

nejudina
4 milionams Kinų 

gyventojų gresia 
badas

ROMA, Italija, gruod. 27. — 
Visa fašistų spauda begalo j- 
pykus, kad teismas New Yorke 
išteisino du fašizmo priešu, Do
natą Carillo ir Calogerą Greco, 
Kur:e buvo kaltinami dėl nušo
vimo vieno fašistų šnipo, Jo- 
sepho ("arisi.

Fašistiniai Romos laikraščiai, 
su pusiau oficialiniu Tribūna 
plieky, pareškia, kad keistas 
'-są dalykas, kad fašistas galė
tų būt kur nors užmuštas be 
jokios bausmės už tai. Tribūna 
sako, kad fašistų priešai sve
tur savo machinacijose visados 
buvę taip laimingi, jogei žmo
nės ima manvti, kad užmušti

V •'F

fašistą tai nesąs nė joks nusi
kaltimas. To nežiūrint, sako 
Tribūna, fašizmas nemirsiąs, ir 
žuvusieji dėl fašizmo kankiniai 
busią visados savo draugų at
menami.

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 27. — Einąs žemes ūkio 
ministerio pareigas Jose Parres 
paskelbė, kati paleisti gandai, 
buk Meksikos vyriausybe įsa
kius konfiskuoti Jungt. Valsty
bių laikraščių leidėjo VVilIiamo 
Randolpho Ilearsto žemės nuo
savybes Meksikoje, esą iš oro 
pagauti. Niekas niekam tokio į- 
sakymo nesąs davęs.

žmogžuda Hickman 
pargabentas į Los 

Angeles

N Y. per Kalėdas nuo 
svaigalų mirė 14 

asmenų
NEVY YORKAS, gruod. 27.— 

Policijos pranešimu, per Ka
lėdas, tai yra nuo praeito šeš
tadienio iki pirmadienio nak
ties, New Yorko mieste nuo 
svaigiųjų gėrimų mirė keturio
lika asmenų, o šešios dešimtys 
ir penki asmens buvo nugaben
ti j miesto ligonines atgaivinti.

ATIDAVĖ SAVO VYRĄ KITAI, 
KAIP KALĖDŲ DOVANĄ

DENVER, Colo., gruod. 27.— 
Mrs. Louise Dudley dovanojo 
savo vyrą kitai moteriškei kaip 
Kalėdų dovanų. Distrikto teis
me, kur ji gavo “divorsą” nuo 
savo vyro George’o, Mrs. Dud
ley pasakė, kad “divorso” ji 
prašanti dėl to, kad jos vyras 
gyvenąs su kita mergina. Tos 
merginos tėvai prašę ją, kad 
ji duotų savo vyrui “divorsą,” 
idant jis galėtų vesti jų duk
terį, nes duktė belaukianti iš 
jo kūdikio.

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
27. — Iš Ičango praneša, kad 
kinų piratai (jurų plėšikai) 
puolę franeuzų garlaivį šu* 
changą ir daug keleivių užmu
šę arba sužeidę. Užpuolimas 
įvykęs praeitą ketvirtadieni 
netoli nuo Ičango, garlaiviui 
plaukiant Jangtsekiangu į Sai- 
ši.

PEKINAS, Kinai, gruod. 27. 
— Tarptautinė Kinų baduolių 
šelpimo komisija, kuri šaukėsi 
į Amerikos Raudonąjį Kryžių 
dėl pagalbos, praneša, kad šan- 
tungo ir iš dalies Čihli provin
cijose nemažiau kaip rketuriems 
milionams žmonių gresiąs di
delis badas. -

Komisijos žmones, tyrinėję, 
padėtį, sako, kad šantungo 
provincijoje jau dabar tūkstan
čiai žmonių kovoja su badu ir 
maitinasi medžių žievėmis, pe
lais ir žolėmis.

Pasireiškusio bado priežas
tys buvę kaitros, išdeginusios 
pasėlius, skėriai ir, pagaliau, 
pilietinis karas.

Potvyniai Europoj
PARYŽIUS, gruod. 27. Del 

smarkių lietų praeitą savaitę, 
Francijai, Belgijai ir Ispanijai 
gresia vėl dideli potvyniai, f

Telegramos iš Belgijos sako, 
kad upės smarkiai tvinsta, gru- 
modamos išeiti iš krantų ir 
užlieti klonius, tuo tarpu kai 
Ardėnuose jau tūkstančiai ak
rų laukų yra apsemti.

Ispanijoj, kaip Wa nešima i 
sako, Burgos pro^cf|oje po
tvyniai daro didelių nuostolių. 
Sevilijoje, Gvadalkvivii-o upei 
smarkiai patvinus, šimtai namų 
ir krautuvių atsidūrė vandeny.

Katastrofingi potvyniai šiauri
nėje Morokoje

BABATAS, Moroka, gruod. 
27. — Šiaurinę Moroką atlan
kė katastrofingi potvyniai. Di
džioji Racbo lyguma visa van
deny. Fetzo-Tąnžirb geležinke
liu susisiekimas nutrukęs. .Taip 
pat nutrukusios visos susisieki
mo linijos tarp Franeuzų ir Is
panų zonų. Lietus vis dar 
srautais verčia.

Kiek yra Lietuvoje 
svetimšalių

KAUNAS. — Vidaus reikalų 
ministerijos svetimšalių refe
rentu ros žiniomis, šių metų 
spalių mėnesį Lietuvoje buvo 
13,998 svetimšaliai. Pilietybė
mis jie taip skirstomi: Ameri
kos — 218; Anglijos — 94; Ar
gentinos — 2; Austrijos —71; 
Belgijos — 3; Brazilijos —2*, 
Čekoslovakijos — 83; !>anijos
— 61; Estijos — 62; Italijos— 
8; Latvijos — 1,787; įlenki jos

6; Norvegijos — 4; Olandi
jos — 12; Palestinos — 13; 
Persijos — 1; Prancūzijos — 
12; Bumanijos — 20; SSSR— 
111; Suomijos — 20; Švedijos
— 21; Šveicari jos — 27; Tur
kijos — 1; Vokietijos — 2,575; 
Vengrijos — 18; Graikijos — 
11; Dancigo — 7; Saaro srities
— 2 ir be pilietybės (įvairus 
tremtiniai) 879.

Svetimšaliai profesijomis 
skirstomi taip:

Įvairių amatininkų —1,804; 
dvasininkų — 60; inžinierių— 
67; gydytojų —49; technikų—* 
81; pirklių — 630; mokytojų— 
328; moksleivių — 340; įvai
rių kitų specialistų — 220; 
tarnautojų valdžios įstaigose
— 197; tarnautojų privačiose 
įstaigose — 509; žemdirbių — 
1,123; be verslo (svečiai pas 
gimines) — 388; juodavlarbių
— 4,493; vaikų iki 17 metų 
amžiaus 2,182; negalinčių 
dirbti - 122 ir šiaip kitų 1,405 
žmonės.

Lietuvos geležinkelių 
pajamos

į teismo ran-

is buvo su- 
gynėsi, kad

LOS ANGELES, Cal., gruod. 
27. — William E. Hickman, 
sugautas Oregone bankininko 
Parkerio jaunutės dukters Ma
rianos nugalabintojas, tapo jau 
pargabentas atgal į Los Ange
les ir atiduotas 
kas.

Hickman, kai 
gautas, iš karto
mergaitę ne jis nužudęs, bet jo 
sėbras, Cramer vardu. Susek
ta betgi, kad menamas Cra
mer yra kalėjime uždarytas 
nuo praeito rugpiučio mėnesio, 
o lodei negalėjo būt piktadary
bės dalininkas. Sugautas tuo 
budu meluojant, Hickman, 
kurs yra dar tik 19 metų am
žiaus vaikėzas, prisipažino, kad 
mergaitę jis patsai pasmaugęs, 
o paskui jos kūną sukapojęs.

vf -------------- -—

BOLZANO, Trentino, Italija, 
gruod. 27. —- Fašistų vyriau
sybė areštavo čia vokiečių ka
talikų bažnyčios zakristijoną 
Baumgartfcną, lipinus) vokiškus 
atsišaukimus į tiroliečius, kad 
jie vienytusi.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Nenusistojęs oras, kartais 
gali būt lietaus su sniegu; ne
didelė temperatūros
stiprokas pietų krypties

Vakar temperatūros 
tarp 31 ‘ ir. 42° F.

Šiandie saulė teka 
džiasi 4:25. Mėnuo 
9:48 vakaro.

atmaina;
vfijas.

buvo

7:17, lei-
leidžiasi

... .......................................i i...i • .-I, ;.....

Pranašauja naują bai
su Vezuvijaus ugnia- 

kalnio išsiveržimą
TOKIO, Japonija, gruod. 27. 

— Garsus Japonų seismologas, 
Dr. Akitune Imamura, kurs da
bar grįžo iš Tarptautinės Geo
dezijos ir Geofizikos Sąjungos 
konferencijos Prahoje, prana
šauja naują milžinišką ir, gal 
būt, katastrofingą ^Vezuvijaus 
ugniakalnio išsiveržimą.

Dr. Imamura per daug metų 
tyrinėjo Vezuvijaus išsiverži
mus ir pranašavimus remia sa
vo observaci jomis.

Guze ir autai užmušė
1,300 žmonių Chicagoj

o nu-

4,500

prane- 
metus

Koronerio Wolfo metiniu 
pranešimu, 1927 metais Chica
goj automobiliai užmušė 969 
asmenis, o degtinė — 340; 
žmogžudybių buvo 476, 
sižudymų >— 59$.

divorsų”

Circuit teismo metiniu 
Šimu, per šiuos 1927 
Chicagoj vedusių porų išsisky
rimų pnr teismą buvo 4,500, 
arba visu tūkstančiu daugiau 
nei praeitais 1926 metais. 75 
nuoš. tų bylų dėl išsiskyrimo 
buvo moterų iškeltos.

PAVOGĖ 25,000 DOLERIŲ

DANVILLE, Va., gruod. 27. 
— Geležinkelio stoty nuo plat
formos kažkas pavogė pašto 
maišą su 25,000 dol. popierinių 
pinigų. Pinigai buvo siunčia
mi iš Richmondo federalinio 
banko vienąm High Point, N. 
C., bankui.

Buenos Aires areštuo
ta 70 asmeny dėl ban

kų sprogdinimo
BUENOS AIRES, Argentina, 

gruod. 27. — Ryšy su išsprog
dinimu čia praeitą šeštadieni 
Niew Yorko National City ban
ko skyriaus ir Bostono First 
National banko skyriaus iki 
šiol areštuota jau septyniasde
šimt asmenų, tariamų radikalų 
ir anarchistų, tečiau kaltininkų 
iki šiol nepavyko susekti. Poli 
cija daro kratas įvairiuose dar
bininkų klubuose ir namuose.

Del S-4 katastrofos 
kaltina laivyno se
kretorių Wilburą

NiEW YORKAS, gruod. 27 
— Kongresmanas Black kalti
na laivyno sekretorių Curtisą 
D. Wilburą dėl submarino S-4 
katastrofos ir reikalauja, kad 
jis atsistatydintų.

Katastrofingas gais-t
ras Lenkijoje

Sudegė Tarnowskio dvaras, ku
rio ugny žuvo 8 asmens

KRAKOVAS, Lenkija, gruo
džio 23.—Užvakar sudegė grafo 
Tarnowskio, Lęnkų ministerio 
Japonijai, istorinis dvaras neto
li nuo Sandomieržo. Aštuoni as
mens žuvo ugny, kiti septyni 
žmonės buvo sužeisti.

Grafo Tarnowskio rūmuose 
buvo labai turtinga dailės me
no kurinių kolekcija, keletas 
brangiausių Rembrandto pa
veikslų, ir brangus senovės 
knygynas. Knygyno dalis buvo 
išgelbėta, bet paveikslai visi 
žlugo.

KAUNAS. Geležinkelių 
dočių pajamų spalių mėn. gry- 
oąis pinigais gauta 2,840,000 
litų.

Iš plačiųjų gyležinkelių gauta 
>,586,000 litų. Iš siaurųjų 254,- 
OOO litų. .

Be lo už įvairius pervežimus 
’kolon geležinkelių valdyba dar 
uri gauti apie 700,000 litų. To

kiu budu viso spalių mėn. paja
mų bus apie 3,540,000 litų.

Nelaiminga 'vakariene
Nusinuodijo netyčiomis vyrad 

su žmona. Didelis palikimas. 
Giminės susilėkė

VILKIJA, Kauno apskr. — 
Čia x lapkričio 16 nusinuodijo 
namų savininkas Jokūbas Pran- 
ckevičius su žmona Teodora 
Pranckevičiene. Atsitiko tokio
mis aplinkybėmis, šeimininke 
Pranckevičiene, ruošė vakarie
nę. Putrai imdama miltus iš 
kažin kur sugriebė nedideŲ po
pierinį krepšelį, kuriame buvo 
mažas žiupsnelis miltų. Nieko 
negalvodama, rastuosius mil
tus sumaišė su kitais ir išvirė. 
Sėdę vakarieniauti abu su vy
ru, vos paragavo, tuojau su- 
sirgo. Senis PranckeviČius, pa
ragavęs putros, gyveno tik 9 
valandas ir mirė; jo žmona —* 
tos putros virėja, mirė, išgy
venusi dar 17 valandų.

Paaiškėjo, kad šeimininkės 
rasti milteliai buvo pirkti jos 
sesers Dubinskaitės, kuri vasa
rą, gyvendama Pranckevičiuo- 
se, buvo pirkusi juos žiurkėms.

Velionys buvo bevaikiai. Mir
dami paliko kelioliką tūkstan
čių litų ir du gyvenamu namu 
Vilkijas miestely, kurių verte 
dabar siekia apie 40,000 litų. 
Giminės suvažiavo dalintis pa
laikais, užmiršę net ir pačius 
velionis.
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[KORESPONDENCIJOS^

Brooklyn, N. Y
Brooklyno lietuvių kriaučių 

progresas

Gruodžio 15 d. š. m. atsi
buvo lietuvių kriaučių 51 sky- 
r aus nepaprastas susirinkimas, 
kur turėjo būti perrinkti sky
riaus delegatas ir duoklių sek
retorius. Kriaučiai buvo nomi
navę abudu senuosius: delega
tu A. Bubnį, sekretorium S. 
Indriuli. Trockiniai gi savo ly
gos susirinkime nominavo į 
delegato vietų ponų. Bekampį, 
o į sekretorius jo pusbrolį Buk- 
šnj.

Apie septintą valandą vaka
re atėjau j l’nijos svetainę ir 
žmonių radau jau pilną. Žmo
nės kalbasi-teiraujasi, kas bus 
išrinktas dekgatu. Kur tik 
klausaisi, visur girdisi tas pats: 
ka rinksim, ka ne, bet Bekam
pio tai 'jau tikrai nerinksime. 
Visur buvo galima pastebėti di
delis Bekampio neapkentimas. 
Nekurie sakė, kad Bekampis 
reikia visai iš Brooklyno iš
vyti. Bet • tiek-to. Peranksti 
dar buvo sakyti kas tikrai nu
tiks susirinkime,
nekantriai, kad tik 
prasidėtų susirinkimas. O svie
to jau prisirinkę koki (iOO-700 

kupina didžiulė l'nijos sve
tainė.

Visi laukėme 
greičiau

Jau ir susirinkfimas prasi
dėjo. Pirmininkas perstoto, kad 
Pildomoji- Taiyba yra priėmus 
pasiūlymą panaikinti pusmeti
nius delegato ir sekretoriaus 
rinkimus, o vieton to reko
menduoja, kad delegatas ir sek
retorius butų renkami sykį ant 
nu tų ir tai tik vieniems me
tams. Prasideda diskusijos. 
Trockinių spykeris pradeda 
graudenti susirinkimą, kad^ia, 
girdi, norima visai panai kloti4 
tarnybos apribavimą ir kad At
eityje delegatas galėtų būti t(H, 
kol norės. Pasiūlymo
F. Vaitukaitis nurodo, kad čia 
nėra nieko panašaus, o tik no
rima pakeisti tą, kas atrodo ne
praktiška. Jis nurodo į neprak- 
tiškumą. Girdi, rinkti delega
tas ir sekretorius kas šeši mė
nesiai nepraktiška yra todėl, 
kad per taip trumpą laiką žmo
nės užėmę ofisą nesuspėja ap- 
sipažinti nei su savo užsiėmi
mu. O antra, tai yra perdaug 
didelis energijos eikvojimas ir 
pykinimas narių 
frakcijas. Kalba

autorius

bedūlinant i 
iš vienos ir 

kitos pusės. Dar negalima nu- 
dauguma, bet 

balsavimo ir 
Balsuojant 

šimtą su ke- 
Tarybos pa
arti keturių

spėti, kur 
jau rengiasi prie 
spėkų išbandymo, 
trockiniai surenka 
liais, gi Pildomos 
siūlymas gauna 
šimtų. Spėkos j«
Trockiniu randasi apie šimtas, 
o amalgameitų apie l(M). Pir
mininkas pasidaro kaip nabaš- 
ninkas — veidas jo nubąlą, 
akys stiklu sužiba ir visas ima 
nervuotis*. Vadinasi, pasiūlymas 
priimtas ir pusmetiniai rinki
mai panaikinti. Bolševikai, pra
laimėję pirmą mūšį, labai nu
siminė, nes pamatė savo spė
kas. Dabar delegatas ir duok
lių sekretorius bus renkamas 
vieniems metams.

Dabar 
rinksime 
paliksime 
kant ir jiems

kitus
tuos

k laušimas: ar 
viršininkus, ar 
pačius, pri lai

miu ja i padary

Ja dvi nuomonės. Rimtieji uni- 
jistai stoja už tai, kad palik
ti senuosius. Sykiu ir įrodinė-
ja, kad šie žmonės yra sąžinin
gi ir savo pareigas atlieka ga
na gerai. Bolševikai sako, kad 
reikią rinkti naujus ir kai bus 
rinkimai, tai mes, girdi, turė- 
s'me daug ką pasakyti apie 
žinos žmones, anie kuriuos ki
ti mrnf’, kad esą labai geri. 
Buivydas kalba, kad reikia 
rinkti naujus; jis labai “susi- 
frzinęs” ir kalba beveik pfo 
Verksmus. Žmonės nenori ju

Pittsburgh, Pa.
■ — I A I I

Aukos streikuojantiems anglia- 
, kasiams

Jau visiems yra žinoma, kad 
Pittsburgbo apielinkės, beveik 
paties Pittsburgho priemies
čiuose (Pittsburgh Terminai 
Coal Corp. kasyklos Coverdale 
ir Castle Shannon miesteliuose) 
angliakasiai yra kpvos lauke 
jau nuo pavasario. Tokia ilga 
ir atkakli angliakasių kova 
prieš galingą anglių trustą 
sudomino ir kitas pašalines, 
ypač labdaringas organizaci
jas. Štai Young Womens Bib- 
le Class of the Beechvie<w Me- 
thodist Išpiscopal Church iš
rinko komitetą, kuris aplankė 
Pittsburgh Terminai Coal Cor
poration, kasyklas — No. 2 
susipažinti su streikierių gyve
nimu ir jų vargais. Tas mote
rų komitetas pamatė išmėtytus 
iš butų angliakasius gyvenan
čius susigrudusius barakuose, 
kur jie turi kęsti didelį- vargą 
ir šaltį. Jis matė vieną' anglia
kasių šeimyną, kurioj buvo 
8 vaikučiai, visi basi ir apdrįs- 
kę — pusnuogiai. Matė begali- 

. nį vargą streikierių, kurie ko- 
kaip išgauti kuriai lietu-1 voja didesnį duonos kąsnį ir

k tau syti. Nors Bekampis ofi- 
cialiai dar nebuvo perstatys 
tas į kandidatus, l>et žmonės 
patyrę, 
vo, 
kinui € 
kailį 
labai 
mas. 
dos,

kad lyga jį nomina- 
todel kalbėdami už pail

sinu viršininkų karšė 
ir lygos kandidatui. Jis 
prastai jautėsi. Balsavi- 

Kad palikti senuosius, ro 
153 balsai, o kad rinkti

naujus — U6. 
laimi ir antrą 
mi ir viską.

Trockiniai pra
muši — pralai-

Delegatas ir 
kaip jie atlieka savo 

pareigas

sek retortas —

Nekalbėsiu, kaip aš manau, 
bet kokias nuomones girdėjau 
iš žmonių. Brooklyho lietuviai 
kriaučiai senai tokius viršinin
kus turėjo. A. Bubnis, kaų>o 
delegatas, yra labai sugabus 
žmogus. Per jo politiką' lietu
vių dirbtuvės turėjo šiais-me
tais daugiau darbo, negu ku
rios 
mas, 
vių dirbtuvei darbą, tai Bub
nis saver politika ir draugišku
mu perlaužia ir aukštųjų vir
šininkų užsispyrimą. Kartais 
darbas priklauso kuriai nors 
svetimtaučių dirbtuvei, tai mu- rant -tam tikrą streikierių šel- 

gudrumu mmo fondą.
Ne vien moterys stojo rink-

Jeigu yra klausi-

jž išlaikymą savo unijos. Ne
įprašomas streikierių vargas 
iek sujudino moteris, kad jos 
nitarė rinkti aukas pinigais ir 
Irabužiais dėl streikierių, suda-

sų delegatas savo
išgauna ji lietuvių dirbtuvėms.
Tuo budu pas lietuvius šį se-hj aukas ir drabužius į’ Kalėdų
zoną darbo ir radosi daugiau 
nei kur kitur. Taip pat savo 
politika Bubnis atidarė duris 
lietuviams.- kriaučiams ir į sve
timtaučių dirbtuves. Komunis
tai savo kvaila politika ant sve-, jas įam tikras trijų labdary

bės organizacijų komitetas iš- 
Jalins streikieriams Kalėdose, 
kur tik bus tokia pagelba rcika- 
inga .

Atėjus žiemos šalčiams atsi- 
anda vis daugiau žmonių, už- 
aučiančių streikierių vargams 
r norinčių jiems pagelbėti. Dė
ka tų geros valios žmonių pa
dangoms, ir stfeikierius aplan
kys Kalėdų Diedukas nors ir 
;u maža dovanėle.

— Pasaulio Vergas.

Fondą, bet ir Pittsburgh Labor 
Council. Ir gruodžio 17 d. buvo 
paskelbta, kad tame fonde pl
ūgais yra jau 520 dolerių, ne

skaitant daugybės drapanų, ku

timtauėių dirbtuvių buvo uždė
ję mums juodą pečėtį. Sekre-| 
torius S. Indriulis taipgi savoj 
pareigas atlieka gana sąžinin
gai ir yra gana draugiškas.

Jono Perkūno laiškas

tomis Perkūnas per drau
gus Įdavė laišką, kuriame svei
kina kriaučius; taipgi i 
už globojimą jo turto, 
kriaučiai perėmė iš “Laisvės” 
meklerių. Laiško įtalpa maž
daug tokia, kaip tilpo “Kelei
vyje” jo vienas laiškas. Skun- 
ižiasi, žmogus, ant laisviečių 
iž netinkamą pasielgimą su jo 
turteliu, kurį geros širdies jo 
oatks draugai jam suaukojo.

Tai yra širdį veriantis nuo- 
ukis.’ Įsivaizduokite, kad žmo
nis, būdamas tokioje padėty
je, negalėjo pakęsti komunistiš
kos meklerystės; žmogus be
veik mirdamas turėjo pareik
šti viešą papeikimą tiems, ku
rie prisidengę darbininkų šel- 
)imo ir būvio pagerinimo var
dais tiesiog plėšia ir visaip ap
gaudinėja tuos pačius darbinin
kus. Draugas Jonas Perkūnas 
:r po šiai dienai neužmirštu 
vieno laisviečio patarimo 
nusižudyti. Jis su ašaromis tai 
nesenai priminė jį lankantiems 
draugams. Jeigu jis tokio pa
tarimo negali užmiršti, tai rei
kia suprasti, kad tokis pone 
Paukščio “patarimas” padarė 
lemažą žaizdą J. Perkūno šir
dy ie ir jo sieloje. Kada jus 
-A tai atitaisvsit?

...... u.-jies-

ačiuoja
. kurį

vi-

Patarimas komunistei
Buivydienei ‘

Kitą kartą einant į l'nijos 
susirinkimą patarčiau poniai 
Buivydienei tą savo burną., 
palikti namie, kurią turėjo ši
tame susirinkime. Pasibaigus 
susirinkimui p. Buivydienė tiek 
buvo įpykus ant kliaučių už 
komunistų pralaimėjimą, kad 
išniekino kriaučius nešvariau-
siais žodžiais.

šitokis burnos nesuvaldymas 
kartais gali iššaukti negeistinų 
įvykių. Viena moteris, eidama 
iš susirinkimo, pareiškė, kad ji 
vos tik susilaikė nedavus p. 
Buivydienei j srėbluvą. Gi vie
nas vyras p. Akuccvičtas pe
čiais traukė ir dyvijosi, kaip 
moteris tokiame susirinkime ga
li savo burną taip paleisti.

A. F. Serbas.

RADIO PROGRAM for Naujienos 
readers

....... l""

CHICAGO STATIONS TODAY

or-

CHICAGO STATION TODAY 
570—-KYW-KFKX—526m.

10 a. m.—Markets; timc signals; 
weathcr (Service repeatcd at 
12, 1:30 and 3)

t—Dinner concert
5:30—Markets; spoHs news
6— Bedthne story; weather; 

chestra
7— N. B. C. BĮ tie network program 
7:30—Sylvunia Foresters «
8— N. 11. C. Bluc nctwork program
9— Popular musical program 
10:30—VVeather; orchestra; timc

s Ignais
620k—WCEl^-484m.

10 a. m.—Municipal program 
12—Organ concert
I— Best hour program
5—Organ concert
(>—Talks; news; inusic
7— Popular program; talks; songs 
K-12—Popular program; songs

670k—WMAQ-WUJ—448m.
6:30 a. m.—Exerciscs
7:30—Mornlng vvorship
9:05—Public school program 
9:45—Ovcrturc hour; trio; talk
II— Home economicK hour; mušte 
12—Melodies; farm. talks; assbcia-

tion of coinmerce hinchcon
1:45—Musical potpourri
3— Pianlst; poetry; orchestra
4— —Mothcrs in council
5— Topsy Turvy tinie
6— Organ recital; orchestra; con

cert
8- 10—Columbia chain program
10— 1—Popular program; orchestra; 

songs
720k—WGN-WLIB— 416m. .

9 a. m.—News digest
10— Home management; sliut-in 

program
11— Organ; good health; timc sig

nals
12— Children’s story perimi; con

cert
2:30—Beeitai; vVoman’s chib; or

chestra
I—Orchestra; piano recital
5— Organ recital; talk; tinie signals
6— Markets; Punch and .Indy; con

cert
7— Almanac; New York recital
8:30—New York orchestra and Be- 

vellers
8:30—New York program; Zippers 

Henry; niusic t

; timc
J
62Gk—WCEl^-484m.
.—Municipnl program

10— pratarė; Satn 
box

11- 12:30—Hoodluins 
gram

dance pro-

P rot ilgumo apibudinimas.

Petį- a s. žinai, Antanai, 
žmonės, ka tolyn — 
lyn.

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko
PORTAGE, PA. — Musų 

įpiolinkėje angliakasių streikas 
✓is dar tęsiasi. Streikierių akys 
buvo nušvytę, kada darbo sek- 
’etorius Davis buvo sušaukęs 
VVashingtonc anglių kompanijų 
r angliakasių derybas, lx't toms 
taryboms pairus angliakasiai 
/ėl nusiminė, nes pamatė, kad 
turės pasilikti kovos lauke ir 
nemos šalčiuose. 1

Portage apielinkėje Amerikos 
Legionieriai eidami per biznie- 
ius, šiaip labiau pasiturinčius 

’.mones ir ūkininkus renka dra
minas, maistą ir pinigus dėl 
>trcikierių. Visi jie aukoja strei
kieriams kiek galėdami. Girdė- 
■au, vienas ūkininkas dėl strei- 
’uerių davė vieną toną kopū
stų, kitas ūkininkas davė 30 
bušelių bulvių. Biznieriai irgi 
'uodą kiek kas gali, vienas-<$10, 
iti’s $5, nežiūrint to, kad dau- 
f?Ls biznierių ir šiaip pat vi- 
ą laiką davė kreditan strei- 
čeriams maistą ir kitas gyve
nine reikmenis.

Atėjus žiemos šalčiams 
k V. M. W. of A., bet ir 

os organizacijos sukruto
)intis tais, kurie nieko netu- 
i. B' t visgi streikieriai yra la
jui v; -glngoj ir sunkioj pa- 
ė \ . J ’e i g i laiką nedirbo dar 

orius streiką, nes ir tada daug 
kasyklų stovėjo uždarytos, o ir

ne- 
ki-
ru-

kitos, jei dirbo, tai dirbo ne
miną laiką. Nors Portage dar 
nėra žmonių, kurie butų likę 
išmėtyti iš butų, bet netoli Port
age yra Ehrenfield, Baverdale 
ir kiti miesteliai, kur angliaka
siai yra išmėtyti iš kompani
jos štubų. J'iems streikieriams 
unija surado kitas gyvenimo 
vietas. Tose kasyklose gi yra 
dirbama su streiklaužių pagcl- 
ba. — Pasaulio Vergas.

STATIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evening Programa

8—K’I'HS (780), Ilot Springs—Pia- 
nist

8—WEAF (010), New York—
Troubadours

8—W,IB (680), Dctroit—Dunce 
hour

8—.WLW (700), Cinciniiati—Trio
8—W0R (830), Newark—Columbiu 

neKvork
8— VVOS (830), Jeffcrson City —

Farm .school
8— WSOE (1110), Milwaukec—Mu

šk:
8:00—WTMJ (1020), Milwaiikee —

Concert and ouartct
8:30— WEAF (610), Ncw York —

Orchestra and,. ųuartct
8:30—W.IAY (1320), Clc

Vocal
8:30—WPG

Cn rols 
8:45—WLW

Orgim
9— KOA (920), Denver—< 
jj—kTHS (780), Hot Spr

Cleveland
(1100), Atlantic City—
(700), Cinsinnati —•

k

Orchestra 
Springs—Or-

• chestra.
9—WB4 (1130), Cleveland—Orches

tra
0—W.IAY (1320), Cleveland — En- 

tertainers
9_WNYC (570), New York—Syni- 

phony , t
9—W0B (710), Newark—ColumlJia 

netvvork
9—WBHM (1150), Minncapolis — 

('Ja.ssical
9—VVTMJ (1020), Milwaukee—l’ro- 

grani
Friday, December 30, 1927

2:45.8 M — WEVD (Debs) — New 
York City — 1220 KC

4:00—SpCclal Hour
2:00—Joe Ziinmerman, piano 
2:30—Dobs Book Club, reading 
2:45—Jean Allcn, cellist 
3:05—E. S. Marsh, tenor 
3:25-r-Dorothv .lohnson, soprano 
3:45—l.ydia Maosn, piarto 
1:00—Norman Allen, Baritone 
4:15—I.ydia Mason, piano 
4:30—Boland Weber, readings 
4:45—Michel Ignerman, pianist 
5:00—Tea Music Boti r

Atšviežinantis 
Miegas?

Į "Ai ne,?alčdavau miegoti”, aako Mrs. 
John Richardą. Jackaon, Ohio. ”AA buvau 

Z.‘__ . ' , turėjau vidurių
uikietčjimą visą laiką, turėjau svaiguli ir 

pillR k vai- nervingumą. Afi gavau didelę pagelhą nuo 
i pat? pirmo butelio Nuga-Tone. AA iAvarto- 
| Jau. dar du buteliu ir dabar e»u geroje svei- 
i k a toje. Nuga_Tone yra tikrai geros gyduo- 

... .... [lės nuo skilvio, kraujo ir nervingumo."n t .a n a K, Kaip tat ? | Viri mlllonas žmonių, kurie-vartojo Nuga-
| Tone gavo pastebėtinai geras pasekmes. 

« + V n a ■\ln ,> irv. IziJo» Patai»« apetitą ir pagelbėjo virikinimui,e l l a S. INd, p.limKim, pražallno gasus iš skilv’o, praląlino svai-
i >• to n')VV7tll ^pui’ill y m P— Kuli ir užkietėjimą, palengvino inkstų irn ią pavyzųį. seniau zmo- ))UĮllėtl trubcliU8 j 1)Orą di6mt ir tai dau-

7O!T1P Vbžill/Ho O dnbnr gelyje atsitikimų. Nuga-Tone sustiprina silp- " J > nU8 nervus, sustiprina kraują ir suteikia
| naują jėgą ir stiprumą dėl visų kūno orga- 
| nų. Nuga-Tone parduodamos vaistinėse su 
i garantija grąžinimo pinigų. Žiūrėkit garan

tijos ant kiekvieno pakelio.

P 
kad 
nes 
dangumi.

A n t a n a s. Juk tat ir y- 
ra žymė, kad žmonės eina pro- 
tingyn.

Petras. Protaujant tavo 
logika išeitų, kad kai žmonės 
vaikšto kojom, tai jie protingi, 
o jei pradėtų vaikščioti galva, 
o protauti kojom, tai butų dar 
protingesni.

Naujas laikraštis 
PIRMYN, 

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

Kaip Prašalinti Kosulį
Greitą! pugcRrai nuo pavojingo kosulio var- Į 

tokit Severa’s CouRh i 
Balnam. Malonus var- | 
toti, urynaa, aauirua i 
vaikams ir nuaugu- j 
aicins. Prašalina i ri
tuojanti kosulj ir iš- | 
valo gerklę. Geriausi ' 
nuo kutulio gyliuoti , 
per 4K metus. Gaukit 
aptickoj 25c. arba 50c. 1
buteliuką.
W. F. SEVERĄ CO. Į 
Cedar Kapids, lowa 
Nuo krutinės ir gal- I 
vos slogų vartokite >
Sevora’s Colr’Tablets

TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europines kelionės asmeni

niai vadovaujamos

f

F NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI
Visi sako ir žino, kad su pirkimu, pardnvimii, pinigu skolinimu, 
notariališkų raštų padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yni patartina kreiptis pas

CHICA.OO Okai. estATC »o»no 
coon couhtv rial istati. boaro 
chicaoo boabo or unotnwRiTt«»

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.)
Telephones: Blvd. 0611 arba 0774

Čia gausit gerų patarnavimų atsakančių Žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums hutų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia įstaiga

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
TIK TURĖK LOTA, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAMOKRJIMO. NAUDOKITĖS PBOGA!
imi i -•-T-l------------------ -------------- ---------------------------------------------------------

Taupymų Sąskaitos Gali Būt Investuotos 
dabar be pražudymo nuošimčių

PIRMI MORGIČIAI
“Post Office” Namo Bonai

ant namų išrenduotų 
Jungtinių Valstijų Valdžios

Trys “Post Office” leidiniai 
nešanti 6%-614%-6/4%

Kur jus galite rasti atsakomingesnį rendau- 
ninką kaip Jungtinių Valstijų Valdžia? Pašto 
patarnavimas, kaipo rendauninkai, moka di
džiausias rendas Amerikoje. Virš $18,000,000 į 
metus rendų už pašto skyrius visuomet yra už
mokama j laikų per Jungtinių Valstijų Valdžią, 
tai yra visai užtikrintas dalykas, kas padaro 
tuos Pirmų Morgičių Bonus žymiais markete.

Reikalaukit 
šios 

knygutės!

Rašykit 
kalaukit šios naudin
gos Rekordų Knygu-

tuojau ir rei- 
šios

t ės!
VARTOKIT ŽEMIAU PADUOTĄ KUPONĄ

JACOB KULP
1NVESTMKNT 

BONOS

I 
<
I
I 
I

Malonėkit alHiųsti man dykai cji-kulioiių kur 
aprašoma -tie trys išleidimai ir Sceurily Re
kordų Knygutę.

Vardas ...........................................................................

Adresą* . •
•:s,

sofinis new yor- /II iko iki kau" LUUnO IR ATGAL
Plūs ¥. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Lina 
United American Lines, Ine.

General Agents
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

F  >* ■ _  _ "

SEVERAS
COU<?H balsam!

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATĄ
mums

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO. 
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimų.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kabia nebrangi
(ONfKAC’w

APSIDRAUSK!

$10,000 accident policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri btis išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ................................................................................
Adresas (gatvė) .............. z................................

Miestas ir Valst....................................... .......... . .............
Užsiėmimas . ........................................Amžius.............

f

Pašelpgavis .................. ....... ............................................

GAIOTm-:S '‘NAUJIENOSE”



NAGJIENUS, Cincagu, iii

S to K Tuo jaus į Muštą Kalėdinį Kliubą

Brighton ParkNorthwest Side

Stock Yards District
Roseland

Bridgeport

Town of Lake

METROPOLITAN STATE BANK 
2201W. 22nd Street 

JOHN BRENZA—President

Stok j musų Kalėdų Kliubą 
padaryk tai tuojaus

STOCK YARDS TRUST 
& SAVINGS BANK 

4150 S. Halsted Street
Parankus Bankas jūsų Kalėdų Kliubui

WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK 
735 W. Roosevelt Road 

Resources over $15,000,000 

18th & Halsted St

CENTRAL MFG. DISTRICT BANK
1110 West 35th St.

Čia jus galite pradėti su mažiausia suma

MIDLAND NATIONAL BANK 
Archer Avė. at Sacramento 

Blvd.
Pradėk taupyti tuojaus stodamas 

i musų Kalėdų Kliubą

WEST THIRTY FIRST STATE BANK 
Gerai žinomas bankas lietuviams 

555 West 31 St.

HALSTED EXCHANGE NATIONAL BANK 
1929 So. Halsted St 

Corner Halsted St. and 19th Place

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK
1542 W. 47th St. 
Corner Ashland Avė.

JOHN DE GERALD—Vice President

ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
11431 So. Michigan Avė.

Parankiausias Bankas dėl Roselandiečių

Įgyk Taupymo Įproti. Kalėdų taupymo kliubas suteiks jums gerą 
pradžią — dėl namo, automobilio, kelionės ar rūbų — be rūpesčio ir be 
susiaurinimo savo kasdieninių patogumų. Prisiartins kiti metai, kitos 
Kalėdos ir jus gausite savo čeki — nedaro skirtumo ar jus turtingas 
ar vargdienis — jus jausite didelį malonumą.

TAI PRADEK DABAR, nes pradžia yra sunkiausioji dalis. Paklausk 
musų patarimo, kuris planas yra jums geresnis. Vienas iš bankų telpan
čių žemiau maloniai patarnaus jums. Nueik šiandie i vieną, kuris jums 
arčiau ir patogiau.

Štai, viena iš žemiaus telpančių Draugingų Bankų yra vieta jums 
kur kreiptis. PAMĄSTYK APIE SEKAMAS KALĖDAS DABAR. I a- 
mąstyk ant kiek butų smagiau, jei galėtumėt suteikti savo mylimiems 
viską brangaus, ką norėtumėt suteikti. Ir jus galite tatai padaryti 
kitą metą, jeigu pasinaudosit musų pagalba pradėdamas taupyti DA
BAR.

Čia rasite planą atatinkantj jūsų kišeniui. Kai-kur galite pradėti su 
5-kių centų indėliu. Jus nusistebėsit kaip greit jūsų indėliai dauginsis. 
Jus nė nežinom!, kad jums priklauso didoka suma.

Chicago Lawn

CHICAGO LAffNŠITATE BANK
3154 W. 63rd Street į 

Padėdamas po biskj sudėsi daug ir kito 
Kalėdos bus linksmos

$2 Xmas Club 
pays' $101.50 
$10 Xmas Club 
pays $507.50 s

Banka Dabar

HOME BANK & TRUST C0.
1200 N. Ashland Avė

“Stok i Musų Kalėdinį 
Kliubą Dabar”

* Specialės Dovanos 
ĮU Jus galit būti vienas iš 
VKa laimingųjų

Englewood

HALSTED STREET STATE BANK 
6910 So. Halsted St.

Clearing

STATE BANKofCLEARING 
’ 5601 W. 63rd Street
©b

. Parankiausias Bankas dėl 
Lietuvių šioj apielinkėj

Cicero

CICERO TRUST&ŠAVINGS BANK
_ , 5200 W. 25th Street
I amąstyk apie Kalėdas 1928 ir pradėk taupyti 

po biskj tuojaus

Musų Pienas Pritaikintas Jums!
$1 Xmas Club 
pays $50.75 
$5 Xinas Club 
pays $253.75

Kreipkis Į Artimiausi
West Side
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Chicago ja — paltu f
Matam* - ------------------- ____
Puaai matu ........... . ........... ....
Trinia minaniama
Dvtarn mina*lama..... ..........
Vienam miuaaiki

Chicago je per neifotojuei
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Savaitei_________________
Minėsiu!______
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paltui

Metams ......... .........
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Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiams .
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Lietuvon ir kitur uiaieaieuse i
(Atpiginta)

Entervd m Secund Claaa Mattar 
March 7th, 1914, at tha Post Otfice 
of Chicago, Ilk, undar tha of 
March 8rd 1879.

Naujienoa eina kasdien, ilakirlaat 
aakmadieniua. lai d Ha Maujien, Ban- 
drovi, 1789 So. Halatad St., Chicago, 
[U. — Telefonai: Kooearalt 85C1.

Trečiadienis, gr. 28, 19^7

Papistai, daugumoj jau at- 
’ižo smurtininkus garbint, bet 
tautininkai, fašistai, dar nedrį
sta taip greit kefct savo “pa
žiūrų,“ — mat augusiem vyram 
ir dar mokytiems, neparanku 
umus pasikeitimas. Jie patįs 
gerai žino, kad jie klysta, bet 
lig skalikai, netiek iš noro, kiek 
iš įpročio vamsi ant tų, kurie 
ne sulig jų klaidos skalija.

Nors ir kažkaip Lietuvos 
smurtininkai stengtųsi pavergt 
Lietuvos liaudį, nors jiems ir 
pasisektų išsilaikyt keletą me
tų, pasisekus išžudyt visus, ku
rie jų žalingai diktatūrai prie
šinasi (tik to niekad negal 
būt!), tečiau ir silpnaprotis 
gali suprast, kad ateis jiems 
galas, o su galu ir tinkama 
mokestis už jų neksiškus žy
gius!

Nes visoki priespauda atspa
rą gimdo, kuri kaip tyli nė bu
tų ir kaip nė stelbiama butų, ji 
tyliai renka ir kuopia spėką, 
kuri virtusi ugniniu viesulu, 
stoja ant žut-but pasiryžimo 
kovon ir išeina pergalėtoja!

—Anis Kukas.

įtaisymus. Jų maistas geras, rūbai švarus, kameros 
šviesios ir gerai išvėdinamos....

Jeigu visa tai tiesa, ką tas amerikietis pasakoja 
J-JJ apie Rusijos kalėjimus, tai beliktų tiktai palinkėti, kad 

visi Rusijos gyventojai turėtų ne blogesnes sąlygas, 
Ikaip kaliniai.

Bet žinomas dalykas, kad tas bolševikų svečias iš 
Minnesotos valstijos matė ne tikruosius kalėjimus so- 

' vietų žemėje, o tiktai kokią nors “pavyzdingą įstaigą“, 
kurią valdžia užlaiko tyčia tam, kad galėtų muilinti 
akis atkeliaujantiems iš kitų šalių turistams.

Apie tai, kokie yra tikrieji Rusijos kalėjimai, mes 
neužilgio patieksime mušti skaitytojams šiek-tiek infor
macijų iš to, ką apie tai praneša nesenai pabėgęs iš Si
biro vienas socialistas. Jo liudijimu, kalėjimai Rusijoje 

in šiandie yra nė kiek ne geresni, kaip buvo aršausiais ca
rizmo laikais.

18.01 
411 
160

|7Jfl 
8.60 
1.75 
1.25
.76

$8.10 
4J0

M e ta nu ________
Pusei nwt^ _____
Trim* laAneaianui

Pinigus railia ai<ati palto tfonay 
orderiu kartu nu atsakymą.

LITEKAT1NIS VAGILIAVIMAS

Prieš kiek laiko lietuvių bolševikų spaudoje buvo 
pranešta, kad žinomasai Bimba išleidęs anglų kalba 
savo knygą apie Amerikos darbininkų klasės istoriją. 
Jisai buvo giriamas, kaipo gabus rašytojas, parodęs 
nepaprastą Amerikos darbininkų judėjimo žinojimą ir

Lietuvos Inteligentai ir 
klerikalizmas

Aleksotas, gruodžio 6 d.
Prieškarine Lietuvos inteli

gentija palyginamai buvo ra
dikali, bent didžioji jos dalis

Turėję pakankamai progos pažinti Bimbos “litera-1 
tinius” gabumus iš jo gremėzdiškų strapaliojimų “Lais
vės” špaltose, mes nė nesidomėjome tuo jo kuriniu. Bet maža ką bendro turėjo su ku- 
jisai pateko į rankas New Yorko socialistų savaitraš- nigija ir išviso’ su klerikalais, 
čio *‘The New Leader” redaktoriui, James Oneal, ir ji- jų dalis ir nedalyvavo ra- 
sai perskaitęs tą Bimbos veikalą, pareiškė, kad tai esąs 
“a compound of pilfering, plagiarizing and inability to 
copy froni others correctiy” (žiur. “The New Leader 
and American Appeal”, Dec. 17, 1927).

James Oneal visa eile pavyzdžių parodo, kad Bim
ba sulipdė savo “Istoriją” iš ištraukų, paimtų iš kitų 
autorių, daugiausia iš paties James Oneal’o knygos, ne
pažymėdamas tų autorių vardų ir dažnai net sudarky
damas jų mintis. “The New Leader” redaktorius siūlo 
Bimbai, jeigu jisai nesutinka su tokia kritiko nuomo
ne, pavesti klausimą išspręsti bešališkai komisijai. Bol
ševikų “literatas” paliko tą pasiūlymą be atsakymo, 
ką jisai gali atsakyti, kuomet kiekvienam aišku iš 
duotų Oneal’o citatų, kad vagystė tapo atidengta?

nes
pa-

Dabar kitas pavyzdys.
Bolševikų spaudoje kartkartėmis pasirodo “moks

liški” vieno A. M. Metelionio raštai. Bet štai ką mes 
skaitome apie tą “literatą” pereitos savaitės “Tėvynėj”. 
Vienas pasirašęs Studentu bendradarbis tenai rašo:

“ ‘Laisvė’ (NN. nuo 274 iki 279) išspausdino 
raštą antgalviu Dievai, ir to rašto ‘autorium’ pasi
rašo A. M. Metelionis.

dyti tik komunistai. Tas raštas ‘Dievai’ yra gar
saus laisvamanių oratoriaus R. Ingersoll kūrinys. 
Ingersoll yra žinomas viso pasaulio laisvamanybės 
idėjos skelbėjas, kaip vienas iš didžiausių buvusių 
laisvamanybės skleidimo oratorių. Ir štai A. M. Me- 
telionis to didžio oratoriaus raštą savinasi kaip 
savą! Ar gali šitokią vagystę papildyti sąžiniškas 
žmogus? Niekados!”
Tas pats Studentas, toliau, primena:

“Komunistams literatiška vagystė nepirmiena. 
Pamename buvusi ‘poetą’ Strazdą (dabar vadinasi 
K. Valonis), kuris latvių poetų eiles versdavo lie
tuvių kalbon ir pasirašydavo kaipo autorius Straz- 
tlas” , .... i l.,A
Iš tiesų, literatinis vagiliavimas jau beveik virsta 

komunistinių “autorių” ypatybe. Trejetas jų jau yra 
numaskuoti, kaipo plagiatoriai.

Ar reikia tuomet stebėtis, kad “raudonieji” monel- 
ninkai ir savo laikraščiuose nuolatos meluoja, iškraipo 
kitų žmonių mintis ir falsifikuoja “žinias”?

PAGALIAU, SURADO ROJŲ

dikaliniame judėjime, tai visgi 
jį kad ir pasingai rėmė. Da
bar mes matome visai ką kitą. 
Pirmiau buvusieji radikalai 
dabar eina petis į petį su kle
rikalais, žinoma, toli gražu ne 
visi, bet daugelis jų pažangio
sios inteligentijos frontą ap
leido ir aktingai dalyvauja kle
rikalų sambūry. Kame gi to
kio pasikeitimo gludi( priežas
tis? Bolševistinė revoliucija 
pusėtinai/ nubaugino kaiku- 
riuos inteligentus ir atšaldė 
juos nuo darbininkų judėjimo 
ir apskritai nuo radikalų sam-

• būrio. Tie žmonės 
tus mate tik sau 
ma darbininką ir 
liaudį. Jug tuomet 
gentai buvo idealistai, daugiau 
svajotojai negu realistai prak
tikai, panašiomis akimis jie 
žiurėjo ir į liaudį, ją idealiza
vo ir daug jai gerų privalu
mų prirašė. Revoliucijos metu 
liaudis pasirodė tokia, kokia 
ji buvo ir rusų gyvenimo są
lygose galėjo būti, tai yra ne
kultūringa ir žiauri, 
jams inteligentams 
negalėjo patikti jos 
jos darbai. Ir įvyko 
žymas: inteligentija nuėjo sa
vo keliais, o liaudis ėjo savais 
keliais. Tuomet mūsiškiai in
teligentai išsprukę iš rusų re
voliucijos nagų parvykę į Lie
tuvą metėsi kunigijai į glėbį. 
Paitys būdami širdies gelmė
se tikrai indiferentais tikybai, 
vistiek rado galimu bendradar
biauti su klerikalais.. “Kaimo 
kunigas išgelbės liaudį nuo so
cializmo“ sušuko jie lygiai 
taip, kaip šaukė 1850 metais 
po Prancūzų revoliucijos Pran
cūzų inteligentija. Ir net se
niau buvę pasingi politikoj in
teligentai dabar visomis ketu
riomis pasineria joj. 
liaudį tik 
Klerikalai 
talkininkų 
kiu budu 
rikalizmas, 
klerikalizmas..
rime ir šiandien, tik jis dabar 
pasiekė aukščiausio laipsnio ir 
be fygos lapų. Jau to juodo 
klyro tarpe atsiranda du spar
nu: vienas jų atmeta bent ko'- 
kį bendradarbiavimą su demo
kratija. Kitas — giliais de- 
mogoginiais sumetimais ir to
liau savo politikoj numatyda
mas
kaikuriais atvejais bendradar
biauti ir su demokratija.

(sparnas ne vienai dienai

ilgus me- 
vaizduoja- 
apskritai 

visi inteli-

Svajoto- 
žinoma, 

revoliuci- 
persilau-

Eina į 
jau kitais obalsiais. 
susilaukė gerų sau 

ir pagelbininkų. To- 
Lietuvoj įsigali kle- 

j uodas, karingas 
To pasėkas tu-Žmonių skurdas, priespauda ir valdžios sauvalė, 

kurie viešpatauja sovietų Rusijoje, yra taip plačiai ži
nomi pasaulyje, kad žodis “rojus” sąryšyje su bolševikų 
karalija yra paprastai vartojamas tiktai kaipo pašaipa. 
Šiandie, po dešimties metų komunistinės valdžios gyva
vimo, jau ir Maskvos pasamdytieji agentai nebando už
ginčyti materialj vargą sovietų šalyje, bet tik stengiasi 
surasti pateisinimų tam blogumui.

Tečiaus, pagaliau, “rojus” visgi tapo surastas Ru
sijoje. Ir žinote, kaip? Nu-gi atlankius vienam ameri
kiečiui (buv. kongresmanui iš Minnesotos, E. Lun- 
deen’ui) bolševikiškus kalėjimus!

Iš Maskvos pranešama,---- — ---- ---- -—. — .... |įmesnei
nepa virtęs druskos stulpu (kaip žinomoji moteris Bib- ^^aus 
lijoje) iš nusistebėjimo, kaip puikiai įtaisytos pas bol- saliais 
ševikus esančios bausmės įstaigos. Anot to pranešimo, dvasia, 

apsigręšti, pertai 
mu ir 
žmonėmis 
Taip tų sparnų toli čia vienų 
nuo kitų nueita, kad net nesu-

randa galimu, bent

kas 
sa- 

, kad tas amerikietis ko-tik .vo P°lhiką statydamas, o to- --------- ------------- slo
pa- 

demokratijos 
visai nuo jos 

randa gali- 
su priešingų pažiūrų 

bendradarb i a u t i.

ateičiai, supranta 
dvasių, kad visais 
dvelkia 
nenori

’BT'

$ i £

rasta bendros kalbos. t
Dešinysis klerikalų sparnas 

yra atstovaujamas tautinin
kų, o kairysis — krikščionių 
Idemokratų. Keikia pastebėti, 
jkad tautininkai ekonominiam 
gyvenime yra liberališkesni; 
mat, jie savo ekonominių or
ganizacijų neturi ir bendra
darbiauja su kitomis ekonomi
nėmis organizacijomis, kad ir 
demokratinio pobūdžio, tai y- 
ra koperatyvais. Krikščionys 
demokratai turi savus kopera- 
tyvus ir tik juos palaiko. Po
litiniam gyvenime tautininkai .............
dideli konservatoriai su mo- sak0> kad -nepakenki valstybės 
narchistinėmiS tendencijomis, reikalams, bile valdžią reikia 
Krikščionys demokratai politi- remti. Tai lyginasi posakiui: 
koj didesni liberalai. Supran- , “visokia valdžia nuo dievo, per- 
tama delko tautininkai ekono- tat jos reikia klausyt.“ Tos rų- 
miniam gyvenime lyg ir libera- šies asmenys, suprantama, r.e- 
lai, nes jie jame ir nėra įsiga- gaH eit sykiu su pažanga,* nes 
Įėję. Seniau jie turėjo savo jje šen,ar ten turi • iš jos iš- 

gas, bet krikščionių demokra- monėse, nors tokia i 
tų valdymo metu jie iš tų po- butų didžiausia nesąmonė, 
zicijų buvo išstumti ir veik j Joks pažangus lietuvis nega- 

ųžsimerkt ant dabartinės, 
, kad 

tinkamų pozicijų, taikosi ap- į nematyt, kiek tokie jos žygiai 
linkybėms. Kai sustiprės ir kenkia Lietuvos pažangai. Ir 
jie tik savuosius proteguos, .kaip jis gali ją remt?
Tokia jau jų notura.

Pilnai suprantama delko to
kiu įnirtimu dabar t______
niai tautininkai smaugia krik 
ščionis demokratus. Betgi sun
ku jiems tai padaryti ir sa-! 
vus priešus nugalėti. Mat,' 
krikščionys demokratai per
daug ekonominiam gyvenime 
yra įsigalėję, kad butų gali-' 
ma juos lengvai iš tų pozicijų 
išmušti. Taigi kova eina vi
sais frontais, 
turi vidurinių amžių požymių 
Priešingosios pusės aktingesni 
darbuotojai visokiais 1____
terorizuojami. Namus aplan

M*

Pastabos
t Atlantic and Pacific Photo) , 

Kongresmanas Nicholas Longworth, Jungt. Valstijų atstovų 
buto pirmininkas

NE PAŽANGA, NE 
ŽMONIŠKUMAS

:

Kaikurie lietuvių “liberalai’

ko, nes ji ketino algas jiems; 
atimt ir jų šumanytps 4 nau 
jos vyskupijos vargiai butų 
buvę užtvirtintos, nes tokiai 
Lietuvai iki valiai pakako vie
nos net tokuose laikuose, kada 
bedieviai ant kairės rankos pir
štų buvo suskaitomi.

Kokiam apsvaigime Ameri
kos lietuviai tautininkai ir dar 
tokie, kurie save su pasididžia
vimu liberalais (“vieny- 
biečiai“) vadina, virto nakties 
“didvyrių“ smurtininkų aklais 

Jie anaiptol nėra li-bankus it kitas biznio įstai-' krypt, kad laikytis savo nuo- sekėjais?
nuomonė beralai, o mažiausia jos šalinin-

zicijų buvo išstumti ir veik! 
viską prarado. Taigi dabar, H
dar neturėdami čia užėmę ata- Lietuvos valdžios darbų.

Siekdami pažangos ir gerbda- 
ekonomi- m* žmonškumą, jokiu budu ne

galim užgirt ar nutylėt’ perei
tų metų 17 d. gruodžio nakties 
“didvyrių“ darbus, kurie nu- 

; versdami teisėtą žmonių vai
zdžią visą Lietuvos būklę kele
riopai pablogino.

Ar gali pažangus lietuvis nu- 
i tylėt, nematyt pragaištingų 
i nakties “didvyrių“ Lietuvai žy- 

Kartais ji net! Siųj-suminimą Lietuvos Kon- 
stitucijos, nuverčiant .teisėtą 

j'valdžią; neišlaikimą priesaikos, 
budai kur’$ naujasis “prezidentas“ 

- S iškilmingai sudėjo; ardimą 
ko ginkluoti vyrai ir pagrasi-'>rof- ^jungų; baudimą, ir už- 
na nesikišti kur nereikia. To IdannSjimą laikraščių; sprogdi- 
kių atsitikimu jau nemaža!
buvo. Nėra reikalo .apie tuos! kaltl""'kl'1; baudimu p.hc- 
■įvykius čia minėti. Šiandien lc,° l>^ tinsmg.ausĮ patennjmų 
pas mus niekas netikras kasi?p'.e valdln'nl“> darl)usi už P“ 
rytoj su juo bus. Il,eclų sumokėtus pinigus sam-

Tiek šiuom tarpu iš musiš-i'*™’1. ?'.lipŲ J1'. proTOkato,h': 
kės apsiniaukusios padangės, ^ėminejinnj, kotavojimų.rzu- 

i dimą piliečių, kurie geriausiais 
“ " | tėvynei :patarnaut norais, savo

nurodimais peikė dabartinius 
“didvyrius,“ bet kurie kelerio
pai daugiau Lietuvai yra pasi
tarnavę. negu garbgaudos VoL 

neįsipiauk, demaras su Smetona ir lenko- 
muilykis, tik muilo į burną ne- manijos šaika Skrupskiai, 
kimšk.

3. Meiliškas sutikimas duo
da apie save žinoti tik devin
tame mėnesyj.

4. Jeigu tu pakviestas pie
tauti — laikyk žodį, bet ne kal
bą. j

5. Kalnas gimdo peles ir 
be akušerės pagalbos.

6. Degtinė balta, bet ji rau
donina nosį ir juodina reputa
ciją.

7. Moteriai lengviau rasti

valdant 
laisvesni 
naikina- 7 
spaustu-

Na ir ka-

Rimtos mintys.

L Sergėkis 
bijosi saulės.

2. Skustais,

moterų, kurios

tik

dar

daug vyrų, negu vieną;

Rusijos kalėjimai tai pavyzdingos dirbtuvės, kur kali
niai dirba tik aštuonias valandas ir dalis jų uždarbio 
eina jiems patiems, o kita dalis — jų šeimų paramai. 
Kalinių kambariai papuošti paveikslais; jie turi knygy
nu* orkestras ir kitokius kultūrinio pasilinksminimo

Atpratino.
rus: — Del 
nušavei ?

ko tu
savo šunį

K a u 1
vyni, kitaip negalėjau atpratin
ti myj lojimo.

su 
Plechavičiais? Pasakykite mel
džiamieji, .kaip pažangus lietu
vis Į^ali ramiai žiūrėt ir ganė- 
dintis, kad “musų valdžia“, 
nors toji “musų valdžia“ kele
riopai Lietuvai žalingesnė, ne
gu buvusioji caro valdžia? Po 
valdžia gyVenant, kur skriau
džiamas negali, neturi teisės 
pasiskųst, nedaug ką geriau 
kaip Dantės Pragare.

Kad tokiai valdžiai pritaria 
papizmo sekėjai, kunigai, jie tu
ri tani pagrindo. Jie patys po 
Griniaus valdžia it kurmiai kni
sosi, jie patamsiuose gamino 
įtakingiems kariams įkvėpimo 
dujas, su kurių pagalba jie nu
vertė teisėtąją valdžią, kuri 
jiems nedąug ką žadėjo. . Ku
nigam pažangioji valdžia neti-

kais. Negi, pagalios, tokius 
kaip Smetona su Voldemaru, 
tautininkais galima vadinti, nes 
jie visokią pažangą, kas tau
tos gyvavimui, bujojimui de
ra, smaugia! Kasgi nežino, kad 
smurtininkams šalį 
Lietuvoj, netik kiek 
laikraščiai ir knygos 
ma, bot ir liaudininkų 
vės sprogdinama ?
mc čia toji Smetonos-Voldema
ro tautiškumo žymė? Ir kaip 
pažangus tėvynainis gali ant to 
nutylėt, o dar mažiau, to ne
matyt ?

Šiandie Lietuvoj valdinin
kams, kunigams ir apmoka
miems šnipams gerai. Jie iš 
Lietuvos piliečių kančių pasi
darė sau žemišką rojų, nieko 
jie nesibijo, — caras žuvo, o 
dievas “aukštai.”

Apart patarnavimo papizmui, 
įsteigimo 4 naujų vyskupijų, 
antvyskupio, pupos pasiuntinio 
Lietuvoj, mokėjimo iš valstybės 
iždo ir be to turtingiems kuni
gams algų, supirkimo naujiems 
vyskupams lazdų už 25,000 li
tų iš valstybės iždo, paliuosavi- 
mo nuo bausmės praskaltusių 
valdininkų ir atgaivinimo Lie
tuvos dvarponių, smurtininkai 
nieko gero Lietuvoj nepatarė. 
Gi kątik minėtų jų žygių Lie
tuvai gero lemančiais negalima 
vadint, nes jie Lietuvos labui 
ir pažangai pragaištingi.

Jie sakėsi, kad liaudininkų 
valdžia buvusi apsileidusi, kad 
Lenkjos ir komunstų dvasia 
liuesai plėtųsis, tečiau pasiro
do, kad smurtininkams viešpa
taujant menamoji Lenkijos dva
sia kur-kas liuosiau plinta, nes 
turi palankesnes sąlygas, ne
gu prie liaudininkų. Mat Sme
tona, nors pats juodo mužiko 
vaikas, tečiaus turys aukštą 
“ambiciją,“ patapo lenkės dva
rininkės vyru. Na kurgi ma
tėt, kad Lietuvoj toks “ponas“ 
Lenkijos kultuvą smaugtų? Kau
link kęmunistų, tai smurtinin
kų neapgalvotas režimas jiems 
prirengė dviems trečdaliais 
daugiau palankesnes dirvos jų 
dvasiai plėstis, negu jie galė
jo sapnuot liaudininkams val
dant.

Komunistų vapaliotojas, ma
tomai, įsižeidė, kuomet aš ji pa- 
davinau tikru vardu — Vapa- 
lionis. Jis sako, kad tai moki
nimas “naujo gatvinio ‘perlo’ “. 
Kaslink gatvinių “perlų“, tai 
ji.-; geriaus pasižiūrėtų į bolše
vikiškų “dikšineriją“, o ten 
juos suras. Bet kad jis yra va
paliotojas, tai aš čia prirody- 
siu. Kuomet SLA. Pildomosios 
Tarybos įgaliotinis perorganiza
vo 36-tą kuopą, ir kuopa išsi
rinko naują valdybų, tai ko
munistų vapaliotojas vapaliojo, 
kad komunistai Piki, 'karybos 
patvarkymo nepaisys ir be tei
smo nepasiduos, nes lai ne ant 
“lepšių“ pataikyta., ir ragino 
kuopos narius Pild. Tarybos 
įgaliotinio visai nepaisyt (nei 
domės kreipti) ir tik pašalin
tai kuopos valdybai mokesčius 
mokėt. Bet vėliaus pasirodė, 
kad ne “lepšiai“ be teismo 
nuosprendžio ėmė ir pasidavė!. . 
Čia pasirodo, kad vapaliotojas 
vapaliojo niekus ir klaidino kuo
pos narius. 

♦ ♦ »
'Poliaus, tas pats vapalioto- 

jas vapaliojo (ir dabar vapa- 
lioja), kad SLA. valdininkai - 
darbininkai “dideles algas“ 
ima. Gerai. Kaipgi jie tas al
gas ima? Kas dalykų nežino, 
gali pamanyt, kad dabartiniai 
SLA. valdininkai patys sau pa
siima tokias algas, kokias jie 
nori.. Bet žinantieji dalykus 
žino, kad SLA. valdininkams 
darbininkams algų , didumą 
SLA. seimai nusprendžia. SLA. 
seimai gi yra organizacijos 
aukščiausia įstaiga. Taigi pasi
rodo, kad tas žmogus ir čia 
niekus vapalioja. Ir tai šitokių 
dalykų, apie kuriuos jis rašo 
(vapalioja) tikslu mulkinti žmo
nes, butų galima rasti devy
nias galybes. — Kalvis.

Tek. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina St, Chicago. III.
V. . ........ .....................—
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Skaitytojų Balsai
[£Zž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

Keletas lašu gyduolių
“Naujienų” No. 280, (1927) 

Žalgiris “kritikuoja” mane už 
tai, kad užbėriau “žiežirbose” 
ir ant jo biskį žiežirbų. Iš pat

[reiškia: “mėlyną dangaus
skliautą ir žvaigždes”. Tikriau 
sakant, tikrąjį dangų: mėlyna 
spalva tą “mėlynės skliautą”, o 
baltos žvaigždės žvaigždės. 
Gi Žalgirio paduotoj ištraukoj 
sako: “The number of stars 
telis us the number of statės 
in our country to-day”. 
parodo, jog Žalgiris 
to ką skaitė. Bile iš 
vada darvt 
pirma reik suprast,

Tas i 
nesuprato • 
daikto iš
liet visų' 

kas pa rū

“Rašydamas straipsnį ‘Tau
tinė spalva’ naudojausi knyga:

apie Jungtinių Valstybių vė
liavą tarp kit ko yra parašy
ta štai kas:

“ ‘Every nation has it’s flag. 
Ewrv flag has it’s story — 
it’s hislory. The number of 
stripes in our flag telis us the 
number of original statės in 
our country. The number of 
stars telis us the numlier of 
statės in our country to-day. 
TIh' flag stands for the nation. 
To honor the flag is to honor 
the nation’..”

Visų pirma pažvelgiame į an
glišką ištrauką. Viršpaduota 
Žalgirio ištrauka nė žodelio ne
kalba apie “mėlynės skliautą”, 
apie “ežerus”, “miškus” ir “pie
vas”. Gi Žalgiris savo rašte mi
nėjo. Paduotas Žalgirio “fak
tas” neatsako jo pirmesniam 
raštui, tai viena. Antra jis ra
šė apie Lietuvos vėliavą, o ne 
apie Amerikos, čia Žalgiris tiek 
susimuša pats save, kad ge
riau niekas negali sumušt. .lis 
savo rašte rekomendavo mėly
ną, vietoj geltonos į Lietuvos

ta Žalgirio paduo- 
pasako, kad kiek-i 
turi vėliavą ir kad

Prie to, 
ta ištrauka 
viena tauta 
kiekviena vėliava turi savo a]>-
rašymą arba istoriją. Jeigu sa- j 
kytų, kad kiekviena vėliava į 
reiškia: mėlynės skliautą, miš-j 
kus, upes ir saulę tekančia, i

Žalgirio tiesa.
(Pacific and Atlantic Photo)

P-lė Mollie Painter Downes, 
Anglijos novelistė, ku- 

t “Shore- 
” susilaukė nepaprasto 

t pasisekimo ir sukėlė Londone 
Į tikrą sensaciją.

kad vėliava reiškia tą pat, kaip 
ir |>ašelpinČN draugijos arba po
litinės partijos guzikas, tai būt i jauna 
nekalbėjęs apie miškus, ežerus, j r*os paskiausia knyga 
upes, mėlynės skliautą ir te- tess Sea 
kančią saulę.

Toliaus Žalgiris rašo:
“Zabulionis sako, kad spal

vos nepadaro tų vaizdų, ku
riuos pešiu (Žalgirio piešiamus 

vaizdus: mišką,tupės, ežerus,mc 
lynos skliautą ir tekančią sau-

pinčias sienas. S lovy lai nuliup- 
dyt reikia architekto, o šaly- 
gatvini nuliet užtenka papra
sto darbininko, taip pat ir step- 
sams nuliet. Čia kiekvienas ga- 

1 Ii suprast, kad vienoj vietoj 
tas pats gipsas reikš stovylą, 
o kitoj — paprasto gipsinį šmo
tą. Tas pats ir iš spalvų daro
si. štai laikraštyje apgarsinimai 
atspausdinti su viena spalva, 

, vienoj vietoj matome ra~

iš tų pačių spalvų medžiagos 
galima nupiešti budelis ir ge
riausias žmogus, — reiškia pa
gal Babulionį, galima ir negali- 
ma .

Pirma pasakiau, kad spalvos 
ruožas nereiškia vaizdą ir pa- 
sakiau, kad Žalgiiiui vaizdą ii kitoj daktarą, trečioj pla-

vo ir visiems sakė, kaipo ruš- 
kianti “mėlvnės skliautu”. Juo• ♦ A

supratimu, Amerikos vėliava

M A D O S Ii

3171. Jaunom mergaitėms rudeni
ne suknelė. Galima siūdinti iš nau
jo aksomo arba šiaip sunkesnės ma
terijos. Sukirptos mioros 16, 18 
metų taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Jė centų. Galima p rialus t i pinigus 
arba k rasos Ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 3. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

siųsti, man pavyzdį No -----------
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vnist.)

KOHESPuilUtNGIJOS
Zeigler, III

su vyža nupieštų, tą pat ir da
bar. Ir kas galima vienoj vie
toj; tai tas negalima kitoj. Pa
vyzdžiui, štai po ranka raša
las: aš rašau sji rašalu, b ki
tas piešia žmogaus paveikslą. | VU()įį 
Iš to paties rašalo du skirtin
giausi vaizdai: raidės ir žmo
gaus paveikslas. Vadinasi, ne 
spalva vaizdą sutveria, bet pie
šėjo nupieštas piešinys. Ir kiek
vienas iš musų įsivaizdinant tą 
piešini taip, kaip nupieštas. Gi 
vėliava nėra piešinys ir joje 
nieko daugiau nėra, kai tik 
atskiros spalvos, ir niekas ne- 

ivaizduoja pamatęą vėliavą: 
mišką, ežerą, upę, mėlynės 
skliautą ir tekančią saulę, iš

savo asilišku įsivaizdinimu no
ri įtikint Zabulionį ir kitus, 
kad vėliava susideda 
nių, o ne iš spalvuotų 
giniu šmotų.

Prie ‘o Viso 
kad kiekviena

medžia-

priduri,reikia 
tauta turi miš- 
upes, mėlynės 

skliautą ir tekančią saulę, tai 
kiekvienos tautos vėliava turė
tų būt ta pati ir reikšt tą pa
ti vaizdą, kokį Žalgiris įsivaiz
duoja. Dabar to nėra: kiekvie
nos šalies vėliava skirtinga ir 
turi skirtingą reikšmę, skirtin
gą istoriją; apie miškus, mė
lynės skliautą ir tekančią sau
lę vėliavų istorijos nerašo.

Et, su tokiais žmonėmis, kū
lio ne savo protu kalba — ra
šo, ir imdami ištraukas iš kny
gų nesupranta ką reiškia tos iš
traukos, kritikuotis neužsimo
ka; ypatingai neverta ilgai kal
bėt su tais, kuriems susiūtos 
trijų spalvų stugos reiškia: 
miškus, ežerus, upes, mėlynės 
skliautą ir tekančią saulę.

Bet ant galo reik paimt Žal
girio pačią “gudrybę”:

“Iš gipso dalininkas nulipdo 
skausmą ir juoką reiškiančias 
stovylas, bet jeigu Zabulionio 
suniedžiagėjusios sielos akimis 
pažvelgti, tai matysime, tik kal
io gipso šmotus, nepadarančius 
jokių vaizdų. Nes Zabulionis sa
ko, kad dresė ir vėliava yra 
spalvuotos medžiagos šmotai”.

Kad taip sakiau, kad vėlia
va yra tik spalvuoti medžiagos 
šmotai, tai ir aukščiau esu lą

čius apvadus .apie pagarsinimą 
ir t.t. Bet su ta pačia spalva 
galima juos užtept visus ir ta
da matysime juodą lopą. Gi 
vėliavoje ir yra vien tik spal- 

i ruožai, o ne pie
šiniai. Įsivaizdinu aš tris stu
gas vėliavoje (lietuviškoje) ir 

i tai viskas, o Žalgiris žiuri į vė
liavą ir įsivaizdina mišką..

Toliau reik pasakyt, kad Žal
giris pasimokintų ir kritikuo
ti. Jis surinko iš mano • “žie
žirbų” apie tuziną atskirų žod
žių “į vieną pilką chaosą” ir 
pridūrė, kad nesą “jokios logi
kos”. (Jis taip skaitytojams pa
davė mano žodžius, kaip vie
nas korespondentas redakcijai 
rašto ženklelius, pasakydamas: 
“kur norit, ten įsidėkit. Jeigu 
turėtų “kritikas” Žalgiris nors 
tiek logikos, kiek tas pradinis 
korespondentas, tai būt 
kęs skaitytojams, “kur 
ten įsidėkit tuos Zab.

Gruodžio 8 d. įvyko prakal
bos K. Puleikio svetainėj. Kal
bėtoju buvo A. Kupreišis, ne
senai sugrįžęs iš Rusijos. Nors 
oras buvo gana šaltas, bet žmo
nių į prakalbas atsilankė tiek, 
kad niekados šiame mieste nė
ra buvę publikos lietuvių pra
kalbose, nors čionais yra kal
bėję visokių kalbėtojų. Matyt, 
kad žmonės interesavos šio
mis prakalbomis, nes buvo vi
siems žingeidu išgirsti tiesos 
žodį apie sovietų valdžią. Lai
ke prakalbų publika užsilaikė 
gana pavyzdingai. Po prakal
bų buvo duodami klausimai, 
žinoma, vien iš “bolševikų” pu
sės. Kad butų duodami rim
ti klausimai, nieko nebūtų to
kio naujo, nes tas yra daroma 
paprastai visose prakalbose, 
bet bolševikai vietoje duoti 
klausimus, atsistoję ima rėž
ti savo “spyčius,” buk kalbė
tojas meluojąs. Kiti net ban
dė duoti įnešimą, kad butų 
diskusuojama apie sovietų Ru
siją, — jie bandysią nurody
ti, kad sovietuose esą viskas 
gerai ir tvarkinga. TrukŠmo 
kėlimu, kuomet buvo duodami 
klausimai . atsižymėjo tavorš- 
čiai iš West Frankfort, kurie 
buvo atvažiavę su deglu karu, 
tad turbut todėl nemandagiai 
ir užsilaikė duodami neva 
klausimus. Kalba nieko nesi
klausę, vietoje duoti klausi
mus, ima kalbėti visokias ne- 

. neleisdami kitiems 
Kitą sykį 
reikėtų iš- 
kad tokie 

betvarky

Pasirodė, kad tokios prakal
bos čionai s yra labai reikalin
gos, nes išblaivytų tas dujas, 
kurios yra susukę daugeliui 
šios apielinkės lietuvių galvas. 
Jie imtų šalčiau mostyt apie 
ta žemišką rojų, kurį “Vilnis” 
ir “Laisvė” skelbia. Kiti įti
kėję tokioms pasakoms nuva
žiavo ir negali sugryžti, arba 
kurie sugryžo sakosi turėję 
daug nuostolių.

Gruodžio 9 dieną įvyko teis
mas lietuvio, Jurgio Lukošiaus 
už žmogžudystę. Jis 9 d. lap
kričio M. Petkienės namuose 
su čėverykų taisymo koja už
mušė austrą T. Patroką. Lu
košius likosi nuteistas 14 me
tų sunkiųjų darbų kalėjiman. 
Prie žmogžudystės pats prisi
pažino, kad užmušęs dėl pavy
do. Mat lietuviui paėmęs pa
vydas, kam austras meilinasi 
prie lietuvės Petkienės. Tai 
vis girtuoklystės vaisiai, nes 
blaiviu protu to nebūtų pada
ręs, nes jau senyvas žmogus, 
— virš penkių dešimtų metų 
amžiaus. Rodos, dėl meilės to
kiems nereikėtų eiti prie žmog
žudystės.

Darbai šiuo laiku eina vidu
tiniškai. Iš kitur atvykusiam 
darbas sunku yra gauti. Ne
patarčiau į čia vykti darbo ieš
koti, nes čionais yra daug ang
liakasių bedarbių. —Liepa.

pasa- 
norit, 

žod
žilis”.)

Jeigu Žalgiris tik tiek 
kritikos vedime, lai 
pasikabint raudonos, 

ir žalios spalvų, su

logi-
kos turi
patartina
mėlynos
siutas stugas ir tol žiūrėt į tą
vėliavą, kol ji nebevaizduos 
miškus, ežerus, upes, mėlynės 
skliautą ir tekančią saulę, o ta
da bandyt kritiką vest.

Ant pat galo reik paprašyt, 
kad Žalgiris įrodytų kokia sie
la turi akis? Nes Žalgiris pa
sakė: “sielos akimis pažvelg-

is visos Žalgirio kritikos ma
tyt, kad siela pas jį yra, bet 
be akių. Jeigu jo akįs būt tiek 
jautrios, kiek siela, tai neįžiū
rėtų trispalviam rekso miškų, 
mėlynės skliautų ir t.t.

Taigi, kokia siela akis tu-

gerai, kad jis paaiškintų: 
seniai tanios gyvuoja, ir 
seniai vėliavos egzisluo-

Žalgiris nuduoda mokytu, tai 
būt 
kaip 
kaip 
ja?

Kodėl vienoje vėliavoje nė
ra mėlyno šmoto, kitoj za-

V. J. Zabulionis.

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir

RUPTURĄ
IŠGYDOMA 

ftnr Be
U J Skausmo

Be 
Peilio

Kalbėtojas

sąmones, 
duoti klausimus, 
rengiant prakalbas 
kalno pasirūpinti, 
“svečiai” negalėtų
kelti, — kad jei jie drįstų tai 
daryti, kad butų išprašyti lauk 
iš svetainės. Tas pasirodo ant 
kiek lietuviški komunistai yra 
susipratę ir, kad jie vien riks
mu ir pasilaiko.
paaiškino, kad tie patys žmo
nės jį užpuola jau trečioj vie
toj. Ar vijosi iki, St. Louis, 
Mo., kur kalintojas irgi turė
jo kalbėti neteko sužinoti. Pra
kalbos pavyko gana puikiai, vi
sais atžvilgiais. Aukų surink
ta $6.15.

SKILVYS

Ar ius skilvis kankina jus? 
Ar suiro nervai? Kraujas, ner- 
vnl ir skilvys prigult viens nuo 
kHo Pataisyki* savo trube- 
Hus" BU BloFood Korrector.

S1.25 Vaistinei
BI°I??WCEm£R8T 

“Kam Sirgti?”

Biofood
KORRECTOR

pat paminėjęs. Ir kad atskiriu, 
kas yra piešinis, o kas tik su
dėti spalvuoti drižai stugos, 
absoliučiai nesigiriu. Bet Žalgi
ris nesupranta to, kad. iš to 
paties gipso padaro šalygatvius 

stepsus (lipynas) arba di
džiausių Du'dinLų blizgančias

parduodamas 
NAUJIENOSE 

Kopija 
tik 5 centai

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
PEOPLES BANK 

47 St. & Ashland Avė.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
JAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Kausite per savo aptiekoriu.

ambert Pbarmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

MOKYKLOS NURSt, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę hiRieną, patyrusi distrik- 
to nūnai pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normaih mank- 
štinimaa Ir dieta turi būt var* 
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk šaukštų kiek
vienų vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti nešiu- 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei jus turite rupturą, tik pagal
vokit kaip butų puikus dalykas, kad 
jus galėtumėt pasiliuosuoti nuo jos 
ir nereikėtų dėvėti diržo ir būti sti
priu ir veikliu žmogumi, kokiu bū
davot pirmiau. Kaip tik tą aš galiu 
padaryti dėl jūsų; lengvai, greitai, 
be skausmo, be sirgimo ir be išli
kimo iš darbo. x

Skaitykit ką M r. Sjogren sako:
“Aš turėjau rupturą ir paskiau 

jos gavau kosulį. Ji padarė man 
daug nesmagumo ir trubelių. Aš 
visuomet maniau, kad rupturą ga
lima išgydyti tiktai su pagelba pei
lio, bet aš dasižinojau, kad Dr. Flint 
gali išgydyti rupturą be peilio. Aš 
nuvažiavau pas jį gydytis ir jis iš
gydė mane pilnai. Nebuvo jokio 
skausmo nuo gydymo ir nereikėjo 
išlikti iš darbo. Viskas atlikta kuo- 
geriausiai. Nedėviu daugiau diržo 
ir iaučiuosiu kuopuikiau.siai.

Erik Sjogren, 11951 S. Halsted St.
VERICOSE GYSLOS $25.00

Aš taipgi gydau pasididinusias gy
slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa

lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

NAUJOS KNYGOS
' GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

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

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

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

Rašybos vadovėlis su rašybos Žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

12.50

$1.50

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y<

P<

švarios, Grynos, Sveikos * * 
Gražios Akys

* * \
Yra Puiki Žmogui Dovana

Murino Valo, Gydo, Atžvieži- 
na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

1 '==
Feen&mint

Liuosuotoją
Jus kramtysit
Kaip Gumą

i Soknis Tik
Mėtos .

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
Šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu
vergusiems žmonėms.

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

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

TANLAC
DEL JUSU EVEIKATOS

Visom aptlekoM—35c Ir <5e puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musterole (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

'jįonik
For Cuts and VVounds

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba isibrežimų su šiuo ne- 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laaative.

MrS. WlN3LOW*S 
Syrup

OURtVES

— yra tinkama 
kaina mokėti

Už gerą 
'dantų 
mostelę

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

x Large Tube

Nlght and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Frec “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine (X, Dept. H. S .,9 B. OhieSt.,Cliiaige
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Naujienų Dovanų KontestantamsPaviz ziai

psate nuo

■M

6. Kiekvienas puikų

imami

$500.00

Kiek

vienas

Naujienij

CLGIN kontestan

gavęs

netnažiau

balsų1100 19. Kiekvienas “Nau

kontestantas gavęs nemažiaukontestantasjienų
mote 1,100 balsų gali gauti šitąnemažiau 1,100gavęs

rišką laik gali gauti šitąbalsų
Kaina vyrišką laikrodėlį, gold

Kaina $25.00

Kiek BLANKA
GERBIAMASIS-JI

Mano Vardas, Pavardė

Gatvė

ValstijaMiestas

Telefonas

Kaina

1922 So. Halsted

Rusiško Lapio, 14 karato

drožti,labai gražaus darbo. Frizey parlor setai yra

20. Kiekvienas ‘Naujienų

gavęs nemažiau 15,000 balsų gali gauti šitą

yrišką žiedą, žalio aukso Naujienų” kontes

23. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs ne

mažiau 1,100 balsų gali gauti šitą moterišką Bar 

Pin, platino viršelis. Kaina ............................  $25.00

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kontestą ir 
veikti laimėjimui dovanų daiktais arba pinigais,v malonėkite 
tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti į “Naujienų” 
Kontesto Dep. Arba, jeigu Tamsta gyveni Chicagoje esate 
kviečiamas atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto k
Dep., 1739 So. Halsted St., sekamu laiku — paprastais va
karais nuo 5 iki 8 vai., subatomis nuo 4 iki 6 vai., nedėlio- 
mis nuo 10 vai. ryto iki 2-jų po piėt.

iš Peoples Furnitur

vienas 
‘’Naujienų” 
kontes ta n- 
tas gavęs 
nem a ž i a u 
1,100 balsų 
gali gauti 
šitą vyrišką 
špilką, pla
tino, 14 ka
rato, balto 
aukso.

24. Kiekvienas “Naujie
nų” kontestantas gavęs 
nemažiau 1,100 balsų ga l 
Ii gauti šitas vyriška sj 
rankovėms sagutes (Cuffl 
Links), platino priekis, 2 
deimantukai. Kaina $25.00,

16. Kiekvlesnas “Naujie
nų’’ kontestantas gavęs ne
mažiau 3,800 balsų gali gau
ti puikų deimantini} vyrišką 
žiedą, 6 mažiukai deimantu
kai iš šalies ir viduryje dič
kis Sapphiras. Kaina $100.00

17. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitą vy
rišką laikrodėlį Elgin “Cru- 
shion,” 14 karato, 17 akmenų, 
6 adjustment. Kaina $100.00

1. Kiekvienas 

testantas gavęs 
balsų gali gauti 
ką deimantinj 
svoris .45 Ct

čia yra pavyzdžiai duodamų dovanų “Naujienų” kontestantams sykiu su pažymėjimu kiek reikia su
rinkti balsų, kad laimėjus bile kurią čia esamą dovaną. Apart'čia vaizduojamų dovanų dar yra teikia
mos dovanos lotais ir antros klasos laivakortėmis j Lietuvą ir iš Lietuvos atgal. Kurie kontestantai ne 
norės imti čia pažymėtų dovanų daiktais, tie galės gauti “cash” pinigais kontesto nustatyta tvarka.

Visi “Naujienų” draugai norinti pasidarbuoti “Naujienų” labui ir sau dovanas laimėti

10. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs 8,000 bal
sų gali gauti šitą puikų, 
moterišką deimantinį žiedą 
su U deimantukų ir 6 Sap- 
pharais. Kaina $250.00

15. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitą 
puikų deimantinį žiedą, mo
teriški}, deimanto svoris .24 
Ct., su 2 Sappharais. Kai
na ......................   $100.00

12. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti šitą puikų Brunswick fo
nografą, Sivilio modelio, labai gra
žaus balso. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina ................................... $100.00

11. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 8,000 balsų gali gauti šitą puikų, naur- 
ją Jacųųard parlor setą, 3 šmotų su gražiai išdrožinėtais frėmais ir apverčiamomis paduškaitėmis. 
Jacųuard parlor setai yra imami iš Peoples Furniture Co., 1922 So. Halsted St. ir 4177 Archer Avė. 
Kaina .............................................................................................................. -..................................... . $250.00

širdžiai kviečiami, dalyvauti šiame Trečiame “Naujienų” Konteste. Nusitarę stoti į kontesto dalyvius 
malonėkite tuoj išpildyti žemiau esamą kuponą ir prisiųsti “Naujienų” Kontosto Departamentui. Gyve
nantieji Chicagoje kviečiami atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto Departamentą žemiau nuro
dytu laiku. “Naujienų” kontestas prasidės sausio (January) 1C d., 1928 ir baigsis balandžio (April) 30

3. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs 
nemažiau 28,000 balsų gali gauti šitą puikų, 
naują KIMBALL pianą su vėliausiais ir geriau
siais pagerinimais. KIMBALL pianai ir kiti 
visi namų rakandai kontestantų dovanoms yra 
imami iš PEOPLES FURNITURE CO., 1922 
South Halsted St. ir 4177 Archer Avė. Kimball 
piano kaina .............................................  $975.00

14. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 3,800 
balsų gali gauti naują gražią Tu- 
dor komodę, gerai padarytą su 
dideliu veidrodžiu. Imami iŠ Pe
oples Furniture Co. Kaina $100.00 field. Kaina .... $25.00

ir4177 Archer Avė. Kaina

21. Kiekvienas 
tantas gavęs nemažiau 1,100 balsų 
gali gauti šitą moterišką žiedą 
Black Onyx, mažiukas deimantukas
vidury. Kaina ......................... $25.00

2. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali 
ją 1928 metų pilnai įrengtą HUPMOBILE S1X automobilių, 6 cylinijerių, 5 
sedaną. HUPMOBILE SIX automobiliai yra imami 
South Kedzie Avė., Chicago, III. Kąina ..................

gauti šitą puikų, nau- 
pasažierių ir 4 durų 

BALZEKAS MOTOR SERVICE, 6012 
.................................................. $1,575.00

“Naujieną” Kontesto Dep.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖS JAS:

Noriu veikti šiame trečiame “Naujienų” konteste laimėjimui dovanų, pra
šau priimti mane j kontesto dalyvius ir suteikti reikalingas informacijas šiuo 
adresu:

4. Kiekvienas 
gavęs nemažiau 
Šita puikų BRUNSVVICK Panatrope, 
bu. kuriame yra sykiu brangus 
fas ir Radio — 

elektros 
r visi kiti 

pianų

‘Naujienų” kontestantas 
28,000 balsų gali gauti 

_ . K tu- 
sykiu brangus fonogra- 

be baterijų, be vielų, va
romas elektros spėka. Brunsvvi ?k l’ana- 
tropai ir visi kiti muzikaliai daiktai apart 
Kimball pianų yra imami iš JOS. F. 
BUDINK, 3417-21 South Kalstei St., Chi
cago, III. Kaina šito Brunsvrick Panatro- 
pe pilnai įrengto ................................ $1,000.00

8. Kiekvienas ‘'Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti šitą Atvvater 
Kent, 6 tūbų Pooley modelio, pui
kų, naują Radio. Atvvater Kent 
radiolai yra imami iš Jos. F. 
Budrik, 3417 So. Halsted St. Kai
na ................................... $250.00

1. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 43,000 balsų, gali gauti šitą puikų, nau
ją 1928 metų pilnai įrengtą STUDEBAKER automobilių “The Commander,’’ 6 cylinderių, 5 pasa- 
žierių ir 4 darų Sedaną. Studcbaker automobiliai yra imami iš MILDA AUTO SALES, 806-8 West 
31st St., Chicago, III. Kaina ...................................................................................................... $1,<85.00

Frizey parlor setą. Seto f rėmai rankomis

13. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti Radio Freshmans Master- 
piece 6F9 Modelio — pilnai įreng
tą Radio. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina ................................... $100.00

5. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 15,000 
balsų gali gauti šitą puikų, nau
ją GULBRANSEN Registruojan- 

tj Pianą — geros išdirbystės. 
Gulbransen pianai imami iš Jos. 

F. Budrik, 3417 So. Halsted St. 
Kaina .................... ,................... $500.00

'Naujienų” kon- 

neniažiau 8,000

9. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti puikų, naują 
Bernard upright pianą, gero bal
so ir tvirtos konstrukcijos. Ber- 

nard up-right pianai yra imami 
iš Jos. F. Budrik, 3417 So. Hals

ted St. Kaina .................... $250.00

šitą puikų vyriš- 
žiedą, deimanto 

Kaina ......  $265.50
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CHICAGOS 
ŽINIOS
West Chicago 

Parkai

Nusisuko sprandų
Charles W. Cray, Yellow 

Taxi Cab kompanijos preziden
tas, sekmadienyje išjojo pajodi
nėti. Cray paleido savo arklį 
ir paliko draugus. Kai jie pa
sivijo, Cray gulėjo ant žemės 
Jis mirė pakely j ligonbutj. 
Sprandas buvo įlaužtas. -

Liūdnos Kalėdos

Tarp Chicagos 
Lietinių

Bridgeportas
šaunus niųskių balius subatos 

vakare
Pereitą penktadienį prasidė- Anna Hildreth, 12 metų 

jo paroda kvietkų Carfield | j^aitė, ir jos brolis Charles, 6 
parke, kuris randasi prie Cent- inetų berniukas, Kalėdų ryte 
ral avė. ir Lake gatvės. Metų | jbėgo į kambarį, kuriame tė- 
bėgiu parko kvietkyną aplankė vas nakvojo, idant pasveikinti 
virš 500,000 žmdnių. Tikimasi, | jį su linksmomis Kalėdomis 
jogei šią parodą aplankys dau- Hado t$Vą negyvą, 
giau žmonių, negu kuomet:
nors praeityje. Paroda tikrai 
nepaprasta. įžanga visiems
veltui. Atlankykite ją.

mer-

Proto higiena

Sulaukė Kalėdų, bet ne per
gyveno.

Nežinomas vyras apie 50 me
tų mirė Ne\v (Lity HotePyje, sė
dėdamas kėdėj. Jo kišeniuje 
rasta i centai.

lllinois valstija turi netoli 
25,000 proto ligomis sergančių,

Teisėjas turės išspręsti
Adresu 1386 So. iaiwndale

tinkama priežiūra šių ligonių1 
reikalauja žymių sumų pinigų.

Gubernatoriaus Smailo įsa-! 
kymas musų ligoninėms yra' 
tarnauti šiam tikslui kas metai 
jifo tiksliau ir juo didesniu pa-' 
sisekimu. Iš vienos pusės,, rei-1 
kia skirti tokias pinigų sumas,1 
kokios tik yra reikalingos, I 
idant suteikus sergančiam pro
to liga asmeniui visų, ką tik: 
žino medicinos profesija, kad 
sugrąžinus tokį ligonį tinka
mam darbui ir visuomeniniam 
gyvenimui, o iš * kitos pusės, 
reikalinga lengvinti taksų mo
kėtojų naštą ir visgi tęsti dar
bą toliau.

Kaip kad dabar valstijos li-l 
goninės darbuojasi labui tų,] 
kurie jų pagelbos reikalauja, Į 
Illinois valstija gali didžiuotis,'

Sam Levin, išskėtė
Bet mergina užtrenkė 

pradėjo triukš-

naitr Helen Kraemcr. Kalėdų 
lieną pas ja atvažiavo vaikinas 
š Ručine, Wis. Paskambino 
lurų varpelį. Durys atsidarė, 
pasirodė gražioji panaitė, vai
kinas, 
•aukas.
turis. Levin
liauti prie durų. Buvo pašauk
ei policija. Ji atvažiavo. Vy
ras sako, kad jis apsivedęs su 
magina pirm poros savaičių, 
ši tvirtina, kad ne. Šiandien 
e i sėjas turės tų klausimų iš

tirti. Kolei kas tečiaus Levin 
urėjo prastas kalėdas šaltojoj.

; proto ligonis j 
nurodo jis, tai! 

Heikalinga, idant;

Irving Newberg sumanė pats 
sau patarnauti kaip Santa 
('Jaus. Taigi vienoje vietoje jis 

1 gavo “free” išsigerti, kitoj pri
sitaikė prie trijų žiedų, vertės 
300 dol., nukniaukė laikrodėlį 
15 dol ir grynų pinigų į 35 dol. 
Visa nelaimė buvo ta, kad jis 
>ateko šaltojon ir turėjo |>er-

stijos daktaras 
gydyti. Bet, 
nėra viskas. įtviiYauugn, iu<uui . , • .. ... ,... ........... , x ; siskirti su Kalėdų giliuku, plačioji visuomene turėtų dau-.
fliau supratimo, kad galėjus z,. . , . .. , sx. „1 . .„„.A. u Chicagos gyventojų skaičiusftetik sufttrtttntt ^kaičttr, usnie- ! • °
nų, linkusių beprotybei, bet ir;
kad galėjus teikti tinkamos pa- Šimu
gelbos namie ligoniams, kurie cagoje liepos I d. 
serga lengvesniomis proto li
gomis. Studijavimas prote 
sveikatos bus priemonė suma-! 
žinti skaičių sergančių proto 
ligomis ir sulaikyti juos nuo 
pakliuvimo į bepročių namus.

'Valstybės cenzo biuro prane- 
skaičius gyventojų Chi- 

1927 siekęs 
3,102,200 ypatų. New Yorko
gyventojų skaičius buvęs 5,- 
J70,<S00 (kartu su Brooklynu).

Jis nesijuokė.
P-nia James Joseph, 1429 E.

Illinois Lietuvių Pašalpos 
Kliubas rengia šaunų maskara
do Imlių subatoje prieš Nau
jus Metus. Balius bus Lietuvių 
Auditorijoje. Prizus duos vi
siems, kurie atsilankys apsirėdę 
kostiumais. Muzika pirmos kla
sės.

šis Kliubas gyvuoja jau 11 
metų. Jis yra vienas skaitlin
giausių nariais Chicagos lietu
vių kliubų. Jo parengimas bus 
puikus'

Geresnio parengimo ir tinka
mesnės vietos Naujiems Me
tams pasitikti tiesiog negali
ma sugalvoti. Tuigfi visi j šį 
balių.

0 ir diena puiki: pasitikę 
Naujus Metus, galėsite dar po
rų dienų ilsėtis, jei jausitės pa
vargę, ba juk ir pirmadienyje 
bus šventė.

Balius didžioje Auditorijos 
svetainėje. Pradžia 7 vai. vaka
re. Balius tęsis iki vėlumos. N.

Bridgeportas
--U------------------------------------

Iš Draugystės Palaimintos 
Lietuvos veikimo

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė priešmetinį susirin-; 
kimų gruodžio 14 d., Lietuvių I 
Auditorijoj. Draugystės pirm. 
E. Bacevičiui atidarius susirin
kimą, buvo skaitytas ir priim
tas protokolas. Pirmininkas 
pranešė, kad yra mirę draugai 
R. Jankus, Chicagoj ir P. j 
Mockus, Lietuvoj. Iš baliaus! 
rengimo komiteto raporto pa
sirodė, kad pelno liko $14(1.00. 
Buvo skaityta nuo komisijos 
šernui paminklą statyti korės-' 
pondencija, kuri liko priimta. į 
Bet nutarta iš kasos neaukauti j 
dėl to, kad a. a. Šernas, būda-j 
mas gyvas, neprigulėjo jokiai] 
lietuviškai draugystei. Šitoks į 
nutarimas draugystei garbės 
nedaro. .Bet pavieniai drau-, 
gai kiek galėdami tam dalykui • 
aukavo sdkamai: po 1 dol. — 
Ig. Žilinskas, F. 'Medelinskas,

atmesta. Auditorijos sale 1928 
metų rudens baliui paimta. 
Priimtas naujas narys. Valdy
ba 1928 meams: pirm. F. Bace- 
viča, pagelb. J. Butą, nut. rast. 
K. Demereckis, fin. rast. F. 
Mikliunas, kontr. rašt. K. 
Stankevičia, kasos glob. S. Ma
žeika ir L. Bieliauskas, kasie- 
rius F. Medelinskas, maršalka 
V. Balsevičia ir F. Margevičia. 
Pagalios ligonių raportai. Tuo- 
mi susirinkimas ir užsibaigė.

i Draugystės turtas iki šiai die- 
i nai yra .£10,700.38. s

Ig. Žilinskas, rast.,
1526 So. 48th Ct., 

Cicero, III.

! Town of Lake

Graboriai Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Ateities viltis greičiaus gludi 
tame, kad apsaugojus nuo pro
to ligų, ne kad sutalpinus ser
gančius proto ligomis valstijos! 
ligoninėse, sako Dr. Hersh- 
field.

REIKALAI S DAR $11,000,000
Kad uA>aigus Chicagos gat

ves platinti ir kitokius pageri-' 
nimus atlikti, miesto valdinin
kai reikalaus leidimo išleisti 
bondsų vertės S41,604,787 už
baigimui taisymo.

Ashland avė......  $12,665,721

7(>th Place, nuėjo su savo vyru 
teatrai). Rodyta juokingas pa
veikslas. Ponia Joseph pastebė
jo, kad jos vyras nesijuokia. 
Pažvelgė į ji atydžiau, pamatė, 
kad jis jau persiskyręs su šiuo 
pasauliu.

Tai bent bondsas.
Sam Kaliu, 912 Independen- 

ce boulevard, maine bever
čius čekius. Pateko teisman. 
Teisėjas Ehler sutiko paleisti 

jei Šamas ištesės užsistatyti 
100,0(M> dolerių.

Edv. Čepulis, R. Pocius; po 50 
centų — J. Buividas, V. 
Greitjurgis, K. Kazlauskas, J. 
Mažeika, K. Demereckis, Ad. 
Kraujelis, K. Kazimieras, A. 
Gadikis, J. žemguls, J. Ge- 
lumbauskas, K. Petronis, V. 
Budginas, F. Bacevičia; 40 cen
tų — J. Butą, po 25 centus — 
S. Jankus, J. Vainauskas, ir 
dar smulkių aukų,' kas iš viso 
sudaro $13.00.

Auditorijos raportas priim
tas, bet pasiūlymas pirkti Au- 
ditoarijos gold bonų už $200

VVestern avė......  8,825,239
Ogden avė ........... 8,081,774
La Šalie st. ..........  5,365,801
VVacker Drive ....... 1,696,204
95 St.........................  619.744
Halsted st.................. 555,960
West Side Dstr...... 200,811'
Mihvaukee avė ........ 63,756
Peterson & Ridge av. 64,547

Nepavyko
Du banditai, John Johnson 

ir Clarence David pasigavo' 
.lohną Martin ir įvilko jį savo 
autan. Tuo laiku tečiaus- neto-1 
Ii buvo policistų vežimas. Pa
starieji pasivijo banditus. Abu 
piktadariu areštavo.

A dk A
PADĖKAVONĖ

A. A. JURGIS ŽEMAITIS, kuris mirė Gruodžio 22 
dieną, 1927 m. ir palaidotas tapo Gruodžio 26, o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžiny
bės 'vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tėvui Kun. Klebonui Paš- 
kauskui, Visų šventų parapijos bažnyčios už gedulingas 
pamaldas ir graudingą pamokslo pasakymą, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; dėkavojame graboriui 
Eudeikiui, kurs savu geru ir mandagiu patarnavimu gar- 
bingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums palengvino perkę- 
sti nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojame grabnešiams, gė
lių aukautojams ir nešėjoms ir širdingai dėkavojame vi
siems tiems, kurie kokiu nors bildu prisidėjo prie šių liūd
nų laidotuvių ir paguodė mus sunkiose valandose ir dar 
širdingai dėkavojame, kaimynams ir pažįstamiems žmo- '' 
nėrns, kurie gyvena Kensingtono ir Roselando apielinkėj 
už surengimą gražų ir iškilmingą pagrabą ir pagalios dė- > 
kavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas sūnelį užgesai kaip musų gyvenimo 
žvaigždė ir palikai mus gailestingus. Lai tau Visugalis 
Viešpats suteikia amžiną atilsį. Ilsėkis ramiai ir lauk 
mus ateinant pas save. Nuliūdus šeimyna žemaičių.

Stasys Kasmauskas pereitą 
penktadienį, gruodžio 23 dienų, 
ryte važiavo rinkdamas pele
nus i salėjų (jis dirba miesto 
darbą). Atvažiavo prie trekių. 
Pirm jo važiavo Svvifto kom
panijos vežimas. Staiga vejas 
papiilė. Nuo Svvifto kompani
jos vežimo ptikilo popiera ir 
pradėjo leistis ant arklių veži
mo, kuriuo važiavo Kasmaus
kas. Jo arkliai pasibaidė. * Kas
mauskas nupuolė nuo vežimo. 
Vežimas užvažiavo, perlaužė 
Kasmauskui koją. Nugabentas 
German Deaconese ligoninėn. 
Keikės daryti operaciją.

Sužeidė vaikų 
*1 »

šeštadienyje, kūčių dienoje, 
pora lietuvių vaikų žarde bolę 
gatvėje ant Wood ir 43-čios 
gat. Ant jų užbėgo automobilis, 
kuriuo važiavo pora jaunų vai
kinų. Lietuvių vaikas, Antanas 
Norkus, lapo ską^/Jai sužeis
tas. Vaikinai skubiai įsodinę 
autan nelaimingų vaiką nuve
žė jį pas daktarų Bronzų. Dak
taras surado vaikų sunkiai su
žeistą. Suteikęs pirmutinės pa
galbos, daktaras Bronza davė 
žinoti policijai, kuri, atvykusi, 
areštavo važiavusius autu.

Patartina tėvams mokinti 
savo vaikus, kad jie stengtųsi 
žaisti, jei galima, tokiose vie
tose, kur nėra trafiko. Dalykas 
toks, kad vaikai, įsi bėgioję nei 
nepasijunta, kaip patenka ne
laimėn. Tegul paskui ieškoma 
kaltininkų, tegul jie būna areš
tuojami, dažnai tatai negali su
grąžinti nukentėjusiam sveika
tos.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABOKIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted S't. 
Tel. Victory 4088

Lietuviai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo U 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.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0.0.

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7b20 

Res., 6641 South Aibany Avenue 
Tel. Proapect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 <l

Telephone Hemlock 0066 
DR. B. J. ROO I’ll 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Westem 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

Sužeidė.

Aleksas Lapinskis, 39 melų, 
4210 So. Albany avė. reguliavo 
gatvekario iešmeninkų (svvitch) 

‘ ties namais 3146 W. 47th st. 
Jį užgavo automobilis. Automo
biliu važiavusieji pabėgo.

Išgabeno ligoninėn
Jonas Sabutis išgabentas 

i psichopatinčn ligoninėn. Mano
ma, kad pakvaišęs. Sabutis gy- 

(veno adresu 1814 West 46th 
! st. Išgabentas ligoninėn jis 
: gruodžio 25 dieną. — Report. 
1 - - - - - - . --- - - - - - ------ ■ 4,500 divorsų metuose

Chicagos Circuit Court yra 
davęs 1927 metuose 4,500 di- 
vorsų. Viso labo Chicagos teis- 

I mai šiokiu ar tokiu bildu per
kratė 1927 m. 14,000 divorsų 
bylų. 75 nuoš. tų bylų užvedu- 
sios moterys. 

-........ . ... --- ---
Graboriai

Phone Boulevard 4139
i A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet e et i 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Grahorius ir 

Balzamuotojaa
2314 W 23rd PI.

Chilago. 111.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
lioosiyvell 2515 - 2516

OPTOMETRISTAS

akinių
1801 South Ashland Avenue!
Platt Bldg., kiimn. 18th St., 3 augštaf

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare
Nedėlioj nuo 9:80 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Den tįstas
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
JOSEPH J. GRISH 

(Juozą. J. Grisius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. <2 IuLoh) 
Telef. Boulevard 2800

Namų Telefonas Kepublic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 

.Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p. 

nyjURGElTONlŠ-
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Brklgeporto 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 i r 2 morgičiams.

~JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 West Adams St. Room 1217 
TelephMHb.Handolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

A7A7SLAKIS ~~
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

Lietuvės Akušerės
A. VIDIKAS-LULEVIGH

. AKUŠERKA
3101 South Halsted Street

Kampas 31-mos gatvės
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai rrakt i k a- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n b u- 
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 pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 1115

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. V EŽELIS 

LIETUVIS DF.NTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL

DU MARGĖMS
3421 South Halsted Street 

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

■ i 4 .
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
^Vaįkų ir visu chroniškų ligi}.

'Offtas: 3102 S^. HaKtcd St., Chicago 
arti 31 st Street

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

Telephone Yards 0994

DR, MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS ,

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

V akctvflifl 
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios.

Lietuviai Daktarai ~
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.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

~ DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipot 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. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

■ Naktj So. Shore 2238, Bouievard 6488

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj 
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

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

Tel. Kenwcod 5107 \
V a 1 a n d o s

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovas

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 3:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

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

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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

Jei abejoji apie savo akis, eik pas,, 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6187
4619 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenvvood 1762 
Praktikuoja 20 melų

relephone Reptiblic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West G.Brd Street
Cor. Bockvvell St.

Valandos nuo 9-12, 1-5, G-8 vakaro 
CHICAGO, ILL.

-i_______________________________

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

Kampas North Avo. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 p<> pietų, 6 iki 8 vak. |

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos r

nuo 0 iki 11 >v. ryto 
iiuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. J. W. BEAUOETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Pho'ne Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir ( I1IRURGAS 

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

Telefoną.^ < inul 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

riti, kad tu darytume it katė klausimu, štai atsilikimas, kur 
mprčiaus mėnesį, žodis po žo-imusų kaimynų duktė turėjo 
dj ir susipešė. Tie 1 
dingeriai stojo į pagalbą gas- tiko, trankėsi 
padinei. Taip tą jaunavedį ap- Tokia naktibalda 
mušė, buk jis negalėjęs atsi- jaunikių, 
sėsti pęr keletą dienų.

Marųuette Park
“Naujienose” jau kelis kar

tus buvo minėta, kad Marųuet- 
te parko gyventojai rūpinasi, 
idant butų įtaisytos elektrinės 
šviesos “stop” ir “go” ant 
VVeslern avenue ir 69-tos gatvės

Tuo reikalu nesenai buvo pa
rašytas užklausimas miesto val
dininkams. Dabar gauta atsa
kymas. kuris skamba sekamai:

P-nui John Floersch, 2341 \V. 
69-1 h st., Chicago, III.

Gerbiamas Tamsta, —
I peticiją nuosavybės valdy

tojų ir piliečių, gyvenančių 69 
gatvės ir South VVestem avė. 
apielinkėje, kuri buvo pasiųsta 
j<, garbei Mėrui, reikalaujančių 
įtaisymo automatinių trafikui 
kontroliuoti signalų prie 69-tos 
gatvės ir South Westem avė., 
šiuo pranešame, kad delei sto
kos fondų šios 
išlaidoms
Jūsų reikalavimo.

Mes pilnai nusimanome apie 
trafiko padėtį kalbamoje kryž
kelėje ir jaučiame, kad progre- 
syVė kontroliavimo sistema tu
rėtų būti įtaisyta išilgai West- 
ern avenue, idant padarius ga
limu lengvų važiavimą kalba
mąja avenue ir

“Karštas juokas”
Pustapėdis juokais palietė 

klausimų apie moterų madas, 
bet jis paveikė į Mortos opius 
jausmus. Nė vienas šiuo klau
simu rašydamas šio dalyko no-, 
ėmė taip rimtai, kaip Morta. 
Morta supyko ant Rafael Vai- 
tis'o, kam šis padaužų skyriu
je pasakė daug tiesos. Morta 
sako, kad išvertus Inos jo žo- 
Ižius į anglų kalbų, ištikimųjų 
butų nejuokai. Argi versti žo
džiai dalyką galėtų kitaip per
statyti? Ji save turbut 
didele “amerikonka,” 
taip šneka.

Ne, Mortele, mums 
turėt mažiau opumo,
giau protingumo. Morta nori 
apginti moterų madų “neliečia
mybę”. Pirmiau ji net apie 

rūšies darbo | “progresą” kalbėjo. Nežinau, ar 
negalėjome išpildyti j Morta auklėjo savo vaikus. Ar

I :i žino kaip juos reikia auklė
ti. Ar ji žino, kad jaunuoliai 
uri daug ambicijos, kurią, 

kaip žalių šaką, galima visaip 
mlenkti. dreičiau ne. Jeigu ji 
butų auklėjusi savo dukteris, 
’ai nekalbėtų, kad def sejono 
nolina galinti duktės netekti

seni bur- pilną laisvę. Ji rėdėsi kaip jai 
. . , i kur tik norėjo.

turėjo daug 
bet tie “jaunikiai” 

buvo ne kas kitas, kaip nakti- 
žmogns. niai bomeliai. kurie vagišiavi- 

mu verčiasi. Išvažiavo mergai
tė su tais vaikėzais j roadhau- 
zę, nusigėrė, o paskui jie, iš
vežę ją į laukus, nurėdė plikai, 
kaip Ievų, ir paliko lietuje. Ge
rai dar, kad netoli buvo farma, 
kur nuėjusi ji gavo senų blan- 
ketų, bei Inoj liko atiduota 
policijai.

skaito
jeigu

reikia 
o dau-

nmu lengvų vuz.avnuą vrba daryt j nelaiminga. Aš
maja avenue ir tuo paeiu laiku | jnu keturias savQ (]uk. 
davus guhmybfe saugiam per-|,er|s kaj „ 
važiavimui tos gatves svarbio-1 -- -
se kryžkelėse.

Mes reikalaujame pakanka
mos sumos pinigų paskirti 
tiems tikslams 1928 metuose ir 
jaučiame, kad galėsime prisi
laikyti Jūsų reikalavimams ne
tolimoje ateityje.

Pasirašo: .gatvių superinten
dentas, miesto trafiko inžinie
rius ir gatvių superintendento 
padėjėjas.

Miesto tyrinėjimu pasirodo, 
kad VVestem avenue pravažiuo
ja ties 69-ta gatve 1,500 veži
mų, kuomet tuo pačiu laiku' 
69-ta gatve pravažiuoja tik 
100. Jei kada dės automatines 
trafiko šviesas, tai jos ilgiau 
degs kaip ženklas 
Wcstern avenue, negu 
gatve. — Reporteris.

Kensington

Nė viena jų 
'tenešioja sejonų aukščiau ke
lių. Nė viena nerūko tabako ir 
niekas nevadina jų, kad atsili
kę nuo progreso. O ir pati mo
tina. vietoj nešiojus “[ 
Iiat”, gali ir geriau apsirengti, 
ieigu tiktai to norėtų. Tada ir 
dukbei'ys negalėtų motinai nie
ko prikišti.

Jeigu duktė bus ne motinos 
auklėjama, o bomelių, su ku
riais ji naktimis trankysis jk> 
kabaretus ir šokių sales, vieto- 

i je lankius mokyklų arba lavi
nusis muzikoje, tai jau nė 
trumpas sejonas, ne kitokios 
mados nepadarys duktės lai
minga, la't priešingai.

.. i Morta, norėdama ginti “mo- vaziuoti,. . , . „ ... . . .v. i .
G9 ta ^eriJ leises » tiktai išjuokia jas 

■ savo tokiu pasakojimu. Žmo- 
Į gaus laimė gludi ne “sulig 
, progreso”' nukirptame sejone, 
i nė kur kitur, bet jo paties 
asmenybėje. Mortos nuomone, 

dukteriai

Taigi, Mortele, kalbant apie 
madus. reikia žinot ir kokios 
tos mados yra, ir ką gera jos 
mums duoda. Jeigu mes, pap
rastos moterys ar merginos, 
imsime madas iš aktorkų ir ki
tokių išdykėlių, kurios neliktai 
kad išranda kvailas madas, bet 
ir ruko tabaką, inunšainų geria 
ir kitokiais budais profanuoja 
moterų padorumą, tai tikrai 
pačios save ant juoko statysi
me. Jeigu visos moterys, Mor
tos nuomone, butų up-to-date, 
tai netiktai turėtų rūkyt ci- 
garetus, bet ir pypkę, nes da
bar jos jau ruko tabaką.

Jauna mergaitė, vesdama 
naktinį gyvenimų ir rūkydama 
tabaką bei gerdama munšaina, 
vargiai begalės būt gera moli
na ir vaikų auklėtoja. Mums 
moterims apie lai reikėtų rim
tai pagalvot. Nereikia priimt 
už grynų pinigą kų kitos daro, 
bet reikia pačiom suprasti ar 
tai tinkamas elgesys. Aš esu 
tikra, kad vvrai, kurie t__
jsmeigę žiuri į “neperku,” kad 
jie apie ją ne kaip mano. Nors 
ir flirtuoja su tokiomis, bet-ny’g

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
..........................  --—-f......... —.............................................................   • I I II • -J

Educational
Mokyklos

Financial
FinunsaLPaskoloH

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

AR JUS NORITE 
didesn} užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Ištekite mums Jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums gulę greičiaus ir ge
rinus išmokti to anjato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru rnokes- 
i-irn Darbą surandame $20.00 ir $41 
mokame besimokinant. Irgi mokina 
rce važiuoti. Instrukcijos $15.00 ii 
dauginus.

SCHOOL 
1507 W Mndison S'treet 

FEDERAL AUTO ENGINEERING

Ar Jurtls reikia pinigų 
Šventėms 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond &

REIKIA janitoriaus pagelbinlnko, 
turi būti unijistas, gera alga. Ad
resuoki t, 1256 S. Milland Av., skiepe

Business Chances
Pardavimui Bizniai

CEVERYKŲ taisymo biznis par
davimui greitu laiku, 10703 South 
State St.

Furnished Rooms

Mortgage Organization AvSal
1618 W. 18th st. 1---------

RENDON kambarys vaikiniu ai 
i, be valgio, 3256 S. Union

PARDAVIMUI groserukas, tirštai 
lietuviais apgyventa vieta, iš prie- 
žastįes nesveikatos, 4535 S. Paulina 
St. Chicago.

Miscelianeous
Įvairus

BUBI N BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokume

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai,

I loileto outfitas $10, 1753 N. Cicero! 
akis Avė. Berkshire 4772.

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas i-

I. F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tol. CanaI 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Laafyette 6788-6716

RENI)Al 6 kainb. mūrinė cottage 
ir 3 paladžiai ant Bridgeporto ne 
brangiai, šaukit Hemlock 0367.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė. Matyti galima nuo 3 vai. 
po pietų iki 8:30, 3636 So. Union 
Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

KIMBA!,L grojikliai pianai, biskį 
vartoti, su benciumi ir roleliais, $85 
Atsišaukit tuojau, '1723 So. Asnlani 
Avė. 1 fl. front.

100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų 
{rengtas, kol jų yra, $98.50, 1 me
tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashlanc 
Avenue. *

JEI JUS norite tikro radio pa 
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP.
3428 W 63rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

MAN reikalingi pinigai, parduosii 
savo Schumann grojikų pianą su ben- 
čiumi ir- voleliais už $65 cash.

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

PARDAVIMUI bučemė ir gro- 
sernė, biznis išdirbtus per ilgus me
tus, nes turiu du bizniu, todėl turiu 
greitai parduoti, 3158 S. Union A v.

PARDAVIMUI saliunas, pigiai 
tarp svetimtaučių, švedų ir vokie
čių, labai geroj vietoj. Priežastis — 
nesutikimas partnerių, 461 W. 43 St.

Exchange—Mainai
Naujų Metų mainas
IŠSIMAINO pinkus bizniavas na

mas, Storas ir 4 flatai, parduosiu už 
$12,500 arba mainysiu ant 2jų flatų 
naujo namo, bungalow, lotų, priim
siu bučernę, automobilių kaipo pir
mą jmokėjimą, arba kas turite na
mus kitam mieste priimsiu mainais; 
namas randasi lietuvių kolionijoj, su 
virš minėtais reikalais kreipkitės 
pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
Išpardavimas 

Bargenai 
sandėlio ir sugrąžintų pianų 

išpardavimas pigiai 
grojiklis pianas .................. $9(

.............  ; .-.$121 
  $ir 

Baby Grand,...... nauji ................  $22.r
cėmrai «2«o Išmokėjimais arba W< 
------------------pigiau už cash 

2-RUS MORGIČIUS Tie Instrumentai yra visi geri i LVUJO------------------------- pilnai garantuoti. Mums reikia vie
ta

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St

Room 821 t-------- ------

Padarome į porą dienų

Iš

$50
; $600 grojiklis pianas
I Uprignt pianai .......

n 1 t It

MAINAS
Mainysiu, namą 6 kambarių, muri

nę cottage ir 2 mašinų garadžiua. 
Visi vėliausi įrengimai. Kaina $5900 
priimsiu automobilių, nebrangius lo
tus arba nebrangų storą. Ši vieta 
yra ant Bridgeporto, geroj vietoj. 
Pašaukit Hemlock 0367 arba atva
žiuokite 6551 So. Califomia Avė. 
Klausk John Pakalnis.

,............. ... ............ ............. ir‘cem"nTi.8»^rde"fiį’^X PETRZILEK BROS & CO.
polakjkaip reikia vestis, tai ieJko fiZ 1647 W. 47th St.

rimtos ir padorios moters.
Be reikalo Morta karščiuoja

si ir kitus vadina begėdžiais. 
Tegul ji geriau pa; 
gyvenimą, tada ■ galės

Madison St. Tel. Seeley 6065.

gyvenimą, ta<Ia ■ galės ir mus kom malevą, popierą, stiklus ir t 

pamokyt. —Brigyta Barcieni. I 3149 So. Halsted St.
P. S. Bodosi, kad jau išsi- Phone Victory 7261

kalbėta madų klausimu pilnai.! J- s- kamančionis, Sav.

• i x t» • i AR jums reikia pinigų? Privatiš
JjriClg'epOl’t 1 Hinting kas žmogus^turi pinijęų investuoti j

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t

1 real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606 
Dearborn 4646.

turime tuojau iškraustytitos ir 
vorą. Atdara vakarais iki 9 va).

Englewood Piano 
House

6512 So. Halsted St.

PIANAS, VARGONAI, 
FONOGRAFAS 

du už $50.00.
(1136 So. Halsted St.

Taigi šiuo ir užbaigiama 
ginčas. — Reporteris.

PRANEŠIMAI

PATENTAI, COPYRITED TR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, J r. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

32 W. Randolph St. 
Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900

Vakarais nagai sutarti, 
įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse

TURIME pinigų 2 morgičiams, N. 
arba N. W. aide, 4% komiso, 6% 1 
nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair 
Finunce Trust, 4528 Lawrefice A^e-, 
Te). Palisade 6016.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Real Estate For Sale
- ,Nj>mai-Ženiž Pardavimui

BARGENAS
Aš turiu parduoti namą 6 kamb. 

murinę cottage, tai yra 6 dideli 
kambariai, 3 mašinoms medinis 
Karadžiu.s, visi vėliausi įrengimai, 
randasi ant bizniavos gatvės ant 
Bridgeporto, beizmante galima pa
daryti kambarius arba mažas šlo- 
riukas. Nepraleiskite šio bargeno, 
nes kita tokia negausite, mano kai
na tiktai $4800, pinigais $800 arba 
daugiau, kitus išmokėjimais. Atsi
šaukite į Naujienas, Box 1016.

Valu.vlos nuo 10 ryto iki 5 po pietų į kėjimais. Be jokio kor 
Vakaram nuimi sutinti S* OSGOOD,

Patys munšainieriai prisipa- motina privalo savo 
žįsta, kad munšainė kenkia duot pilnų laisvę, kad ji ų>alė- 
sveikatai nuo per daug varto- tų rėdytis kaip jos protelis lie
jimo jos. Bet jie vis nenus- pia, ir kad “subytit” savo drau- 
toja vartoję, nors vieniems ges madų prašmatnumu. Tegul 
jau prisiėjo kojas pakratyti, o, Morta nueina j šokių sales, tai 
kitiems palikti i ” 
Iš to viso galėtų pasimokinti 
bet kaip tik atbulai daro. Vie 
ni ir kiti linktiniuojasi virimu šainų, šoka laukinių 
munšainės, o paskui gėrimu. Iš 
tų lenktinių kartais susipeša 
it gaidžiai.

Ne labai se nai vienas bur- ■ 
dingicrius šildydavos kojas ir 
vis gosdavos, kad negalįs susi-. 
šildyti. ] 
gaspadorius ir pastebėjo. Sa-j 
ko: ot neisiu dirbti, lauksiu Į davo vyrą savo dorybėmis, pra
to!, kol Džiovas gerai atsišil- kilnumu, gėdingumu, ir vyras 
dys kojas. Nesulaukta Džio-Hs tikrųjų negalėdavo išvengti 
vo atsišildant kojas, buvo abu' nejsimylėjęs į tokių moterį ir 
p įversti prašyti bučeriaus, kad mylėdavo tikra prakilnia mei
li išrnufintų j kitą miestą. Pa- le... Bet dabar, vieloj viso to, 
guliau ir išmufino Džiovą j ki- moteris tik trumpina drapanas 
tą miestą. Bet tas išmufintas iš abiejų galų, kad tokiu budu 
Džiovas ilgai netrukus vėl per- 
simufino atgal gyventi. Da
bar gaspadorius nežino ką da
ryti, kaip nusikratyti Džiovų. 
Sakoma, džiova sunki liga, nė
ra galima nuo jos išsigydyti, 
bet taip pat tas gaspadorius 
niekaip negali nusikratyti nuo 
burdingieriaus, kuria, vadinama 
Džiovu.

Munšainierka, kuri buvo že- 
nota, gyveno su vyru tris die
nas, buvo gavusi divorsą. Da
bar antrų kartų apsiženijo. Iš
gyveno keletą savaičių gerai. 
Po keleto savaičių vyras, par
ėjęs iš darbo, radęs savo mo
terėlę keliant kačių koncertų 
su senais burdingieriais. Vy
ras pasakęs, jog aš taip neno-

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas įvyks gruodžio 29 d., 
7:30 v. v. M-. Kasparaičio name,' 
3827 Archer Avė., antras aukštas iš 
priekio. Visi KcishitieČiai, kurie'no-1 GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
rite dalyvauti dramos skyriui susi šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
rinkite, nes Kliubo priešmetiniame pečių ir taisymas jų. American Stove 
susirinkime tapo nutarta, kad D. liepair Works, 3110 Wentworth Avc. 
Skyrius turi veikti. Todėl turėsime Phone Victory 9684. 
sutvarkyti, išrinkti valdybą ir reži- 
serių. Todėl teatro-meno mylėto-! 
įams būtinas reikalas susirinkti. 1

Komisijos narys M. Kasparaitis.
t

Pastatomos Kampos, $7 ir daugiau 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau 

i 3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau 
; Victrolos, $35 ir daugiau. Kauru 

Bufetai, pia 
Mes turime pilną pa 

sirfnkimą namų rakandų. Atsinešk it 
šj skelbimą su savim gausit 5% pi 
giau. Garfied Firefroof Storage Co.

| 5929-31 S. State St.

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ
DEL ŠVENČIŲ • [ Victrolos, $35 ir dav

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 $15 jr daugiau,
t už 2J/z nuošimčio* ir lengvais išmo- Į naj krėslai. T’ 

' Be jokio korųišino.
S. OSGOOD, 

2231 D. Division St. 
Te.. Armitage 1199.

0 BULVIŲ medinis namas su 
$1,000 skolos. Randasi 5200 So. 
Millard Avc. Mainysiu ant dviejų 
flatų namo, lotų ar biznio. Pašau
kite: l.afayette 7193.

CLASSIFIED ADS:
-

PLUMBINGAS ir namų apšildy
mas. Nereik nieko įmokėti, 2 me
tams išmokėjimui, {vedimas ekspertų 
Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9384 
arba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
St. Atsinešk ši skelbimų su savim.

Personai

GERBIAMIEJI pažįstami inolo- 
nfkit visi atsiliepti, katrie mane 
pažįstat, nes aš noriu sužinoti vi
sų adresus. Mano adresas: Y. Jan
kūnas. 1822 Canalport avė., (’hiea- 
g<>» UI.

silpnapročiais, pati pamatys, kaip jaunos mer
gaitės rėdosi ir kaip su vaikė
zais trynasi: ruko, geria mun- 

žmonių 
’.okius ir demonstruoja savo 
“šeipą” prkš publiką. Tada gal 
ir Morta |>asakvs, 
nors negerai darosi 
jaunimu.”

---- , ---- t....... . | Aš pilnai sutinku, 
Bet to taupu nedirbo I Vaitis sako:

Senovėje moterys

Educational
Mokyklon

kad
su

“kas 
musų

Bafael

sukėlus pas vyrą nors fizišką 
impulsų ir privertus jį vesti...” 

Bet Morta tokiame pasaky
me mato '‘.šaltų juokų.” Katros 
motinos nemoka ar nenori au
klėti savo vaikų, tai tam yra 
policija. O jeigu policija negali 
jų “pataisyt”, tai 
mas.

yra kalėj i-

Kadangi Morta
“Šaltus juokus” 
santykius su dukterimis 
madų, tai aš Irgi kalbu

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Me<< išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
l^«i i s

7911 So. Halsted St.
Phnn#» Vincennes 3932

ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
j Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. B vedam elektros
d ratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
V/. P. Stephan Electric Co., i

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA

Atsakančiame 
Sandelyj 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA

167, 2 ir 3 šmotų mahogany i) 
parloro setai, $45 ir daugiau.

126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžii 
valgomo kambario setaif $35 ir dau 
giau. • , , ,

13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai 
mr mahogany miegruimio setai. $40 

į daugiau

4 FLATŲ BARGENAS 
prie 67 St., netoli Champlaiųe Avė., 
4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply
tų, moderniškas, garu šildomas, 
$4,000 cash, kaina $17,500. TURI 
BŪT PARDUOTI ŠĮ MĖNESĮ.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. State St.
Tel. Wentworth 5702

n 
ii 

ukiiJiiaAAi.'ii i daugiau.
Turiu 45 metų patyrimą gydyme Į , 250 kaurų visokio didumo $12 ii 

krės 

dau

chroniški) ir naujų ligų. Jei kiti ne-, daugiau. ... . .
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit' 75 Cowell ir šiaip pavienių
pas mane. Mano pilnas išegzamina-1 lų $5 ir daugiau.

.................................. * ' 68 pastatomos liampos $3 ir

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIU
i vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
I imsi h Ins fvdvti. sveikata imnsV/. P. Stephan Electric Co., (notinc.) aparsiu jus gydyti, sveikata jums giau.

2522 So. Halsted SI., Chicago. sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, _TA
1 Phone Victory 7452

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

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

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506NA 

’as juins’ MĄMS RE1KAINGŲ DAIKTŲ KU 
galutino RIE TURI BŪT PARDUOTI NE

likit pas tikrą spi 
kuris neklaus jūsų kur ir k; _
skfauda, bet pats pasakys po galutino RI— ------  ----- --------------- -

• ‘ ' ŽIŪRINT KOKIA KAINA.
į Atdara vakarais iki 10, nedėlio 
mis

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

, MCI pclndlL y r) pu £UIUII

i išegzaminavimo — kas jums yra.
i DR. C. C. SINGLEYDR.

20 VV. Jackscn BIv., 
netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016.* 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

KRAUTUVIŲ f ^CERIAI 
Grosernių, Bučer 
niu. Delikatessen 
Restau rantų, Kon 
džių, Bekernių, Mu 
sų specialumas. Ge 

patarnavimas, šerno.*-

1912 Sc State Street

iki 6 vakaro. t
Available Storage

7732 Stoney Island Av.
šiuomi pranešu Chicagos Lie

tuvių šviesuomenei, jog aš 
atidariau

MUZIKOS MOKYKLA 
1118 N. Hoyne Avė.

NORTH SIDEJ 
Visą dieną 

Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais ir Pėtnyčiofns 

Tel. Armitage 0908- 
SOUTH SAIDSJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius
GREITAI IR PIGIAI

IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
ęramatikoH, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus.

padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakos#* 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvi y 
Mokykla 

J. P. Olekas, Mokytojas 
$106 So. Halsted St., Chicago, III,

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

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

Situation Wanted
* Darbo Ieško

PA J IEŠKAU darbo j bučefnę* 
Moku gerai darbą ir kalbu keliomis 

.kalbomis, 3210 S. Halsted St. Box 
260.

Help VVanted—Malė
Darbininkių Reikia

Financial
Finansai-Paskolos

SINGER siuvimui mašinos, de
monstruotos ir pertaisytos, $10 b 
daugiau arba išmokėjimais. Atsi 
neškit šį skelbimą gausite 2% pi 
giau. 4251 Cotlage Grove Avė.

Gruodžio mėnesyj tiktai 
Atsinešk su savim šį skeloimą, me: 

nuleisime jums 10% pigiau 
3 šmotų parloro setas ...............
7 šmotų valgomo kambario se

tas ....... *..................................
Gasiniai pečiai .... .........................
Pastatomos liampos ..................

ir aukščiau
3 tikri walnut miegruimio setai
4 šmotų walnut miegruimio se

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

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, victrolos. 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schwarts Bros. 

Storage Co. 
640 E. 61st st.

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bite už kokią gražią ir 
naujos mados murinę bungalow, vis
kas yra moderniška. Geriausis barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma- 
tykit mane šiandie. M R. HULL, 3801 
N. Cravvford Avė. Tel. Irving 3631.

Daigia savo 
apie motinų 

dėl 
f.... >l‘W «>ovov‘»* IKI.IU inonoiuo.

1,10 Ateikite įsirašyti šiandien ir jums

A. OLSZEWSKI
3241 8. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

$3.r

$lf

$.'

$or

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

Box 1009

h*’ greito piniginių 
reikalų atlikimo hu 
Lietuva, už pigią 
Kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegraną

Mes perkame
Lietuvos Bonus

J. S. LOWITZ 
318 So. Dearborn St.

t

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietosi 
ir reikalingų asmenybę susi- 

.Gkti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Rosoland
10857 Michigan Avė.

Motor Car Co.,

Miscellaneous for Sale
Jvairue Pardavimai

MOTERYS!
štai Jums gins nėriniams ir siu

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

F. SELEMONAIčTA 
504 W. 33rd St., prie Normai 

Chicago, 111.
Avė.

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7819 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO. 9201 
So. Wjestern Avė., Tel. Bevertey 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be įmo- 
kejimo bite kokį bungalow arba 2 
flatų namą.

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

6409 So. Kedzie Avenue


