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Organizuoja Azijos Kim! “iisty
. • ’ ’ generolas paėmėf tautų sąjungą Kantoną

Oklahomos senatas ištei-
• ♦ *

sino gubernatorių

Miestą kontroliavusi generolo 
Li Fuklamo armija pasitrau
kė į Honamo salą

KANTONAIS, gruod. 29.
Šj lytą atvyko į Kantoną gene

Kinų nacionalistų generolas 
užėmė Kantono miestą

Afganų karalius or
ganizuojąs Azijos 

Tautą Sąjungą
Genevos Sąjungą laikąs vakarų 

imperialistų lyga Azijos tau
toms vergti

Oklahomos senatas 
užtarė gubernatorių 
Atstovų buto sutaisyti prieš jį 

kaltinimai dauguma balsų 
atmesti

OKLAHOMA CITY, gruod.

role I i čaisumo kariuomenė ir
'kontrolę miestui perėmė iš ge- 
i nerole Li Fuklamo l>e jokio 
incidento.

Gen. Li čaisumo kariuome
nė, kuri kontroliavo Kantoną

j ligi komunistų įvykinto lapkri
čio 17 dieną pučo, ėmė patru
liuoti visą miestą.

Generolo Li Fuklamo ka- 
riuomenč pasitraukė j Honano 
saljįi yipėįe prieš pat Kantoną.

Gen. Li Caisum, perėmęs 
Kantono kontrolę j savo ran
kas, priklauso nuosaikiųjų ki
nu nacionalistų (akcijai.

LONDONAS, gruod. 29. — 
Praneša, kad Afganistano karu
lius Amanullah, kuris pakeliui 
j Franiiją, Šveicariją ir Angli
ją dabar yra atvykęs į Egiptą, 
bandąs organizuoti' rytų tautų 
sąjungą.

Karalius Amanullah Gene- 
vos tautų sąjungą laikąs kaip 
vien vakarų imperialistų orga
nizaciją, siekiančią laikyti pa
vergime rudąją ir geltonąją 
rases. » <

Sako, kad jis jau padaręs 
eilę puolimo ir apsigynimą su
tarčių tarp Afganistano, Persi
jos, Turkijos ir Rusijos ir da
bar bandąs tokią sutartį pada
ryti su Egiptu. Afganų valdo
vo planą, sako, remią taipjau 
Japonai ir kai kurie Kinų ge
nerolai.

29. — Oklahomos senato nariai, 
susirinkę kaip teismas tardyti 
atstovų buto pateiktus apkal
tinimus prieš gubernatorių 
Henry S. Johnstoną, Aukščiau
sio valstijos teismo vyriausią 
teisėją Bransoną ir valstijos 
agrikultūros komisijos pirmi
ninką Ilarry Cordell’j, tuos 
kaltinimus atmetė.

Senatas 22 balsais prieš 16 
oriėmė rezoliuciją, kad atsto
vų butas neturėjo teisės sava 
niciatyva susirinkti ir priimti 
apkaltinimų prieš gubernato
rių.

Nacionalė gvardija, kuri bu
vo gruodžio 12 dieną pašauk
ta daboti legislaturos rumus ir 
ideisti atstovams susirinkti 
icpaprastai sesijai, tapo guber
natoriaus demobilizuota.

Du nacionalistų val
džios ministeriai 

rezignavo
ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 

29. — Rezignavo iš savo vietų 
I)r. C. C. Vu, Nankino naciona
listų valdžios užsienio reikalų 
ministeris, ir Dr. Sun Fo, fi
nansų ministeris.

Valdžia sugrąžino 
turčiams $103,- 

858,687 taksų

Karalius Amanullah — musul
monų viltis

Karalius Amanullah, kurs 
yra dar jaunas ir energingas, 
Europos valdovams beveik ne
žinomas. Indų pranešimai sa
ko, kad musulmonų giminės ti
kisi susilaukti jame kaip vieno 
didžiausių savo vadų, kokio jos 
per daug metų neturėję.

Bolivijos kapitalistai 
verčiami duot val

džiai paskolos
LA PAZ, Bolivija, gruod. 29. 

— Bolivijos valdžia išleido pri
verstinos 12,000,000 bolivianų 
($4,668,000) vidaus paskolos 
lėk retą. Paskolą turi sudėti 
zrašto kapitalistai valdžios pa
kirtomis, pagal jų turtą, sū
riomis.

WASHINGTONAS, gruod. 
29. - Iždo sekretorius Mellon
pranešė kongresui, kad taksų 
nokėtojams šiemet sugrąžinta 
ių permokėtų mokesnių viso 
jj 103,858,687. Permokėtų taksų 
sumos grąžinta beveik išimti
mi didžiulio biznio namams ir 
uaip tinto žmonėms. Vienai,, 
iav., Standard Oil kompanijai 
(Indiana) gražinta $5,062,- 
893.82.

Jūrės išmetė krantai: 
daugybę vėžių ir jū

rių žvaigždžių
DEAL, Anglija, gruod. 29. 

Siautusių per pastaras ketu
rias dienas stiprių audrų išju
dintos jūrės išmetė krantan 
daugybę vėžių ir jūrių žvaig
ždžių. Krantai nuo Sandwicho 
Įlankos iki Kingsdowno tais jū
rių gyvūnais nukloti. Kai kurie 
vėžiai sveria iki penkių svarų. 
Kaimečiaj per mylias ateinA jų 
rinktis.

Jnčiavimas negrų šie
met sumažėjo

NE\V YORKAS, gruod. 29.
Jrganizacijos National Asso- 
iation for the Advancemėnt of

Oolored People pranešimu lin-
•o teismų šiais metais buvo

Banditai terorizuoja 
(rako gyventojus

BASRA, Irakas, gruod. 29.— 
Lš baimės dėl paskilbusio bau
btų vado, šeiko Simkos, siauti
mo, šiaurinėje Irako daly peij- 
kių miestelių gyventojai išsi
kraustė į kitas vietas, ieškoda
mi apsaugos. Simkos banditų 
untas taip įsigalėjęs, kad nė 

vyriausybė nieko jam negali 
padaryti.

nažiau, nekaip praeitais. 1927
netais Jungtinėse 

buvo nubučiuotas 
/ienas asmuo, tuo 

‘.926 metais buvo

Valstybėse 
dvidešimt 
tarpu kai 
trisdešimt

Liepia Indų valdovui 
pasitraukti nuo sosto
DELHI, Indija, gruod. 29.— 

Indijos vyriausybė * pranešė 
Bharatpuro maharadžai, kad 
jis turi laikinai pasitraukti nuo 
sosto, kol valdžios paskirta 
tam tikra komisija ištirs kal
tinimus dėl netikusio valdymo 
ir korupcijos jo valdžioje.

Taisys Indų konstituciją ,

beturi.
Linčiavimai įvyko vien pietų 

valstijose: Tennessee [kur
žmonės taip dievobaimingi, kad 
evoliucijos mokslą net jų įsta
tymų leidėjai vadina velnio 
išmista], Arkansase, Floridoj, 
Louisianoj, Missouri, Texase ir 
Californijoj.

GAISRĄ GESINANT MAŽNE 
ŽUVO 50 GAISRININKŲ

NEW YORKAS, gruod. 29.— 
Broadway gatvėj gaisras su
naikino Butler Bros, departa- 
nentinę krautuvę, padaręs apie 
\5(M),000 nuostolių. Gaisrą ge
sinant Įgriuvusios aštunto au
kšto lubos bemaž neužbėrė 50 
ugniagesių.

ŠEIMYNOS TRAGEDIJA

COLUMBUS, Ohio, gruod. 
29. — Vietos gyventojas John 
Temimo nušovė savo žmoną 
ir paskui pats nusišovė. šeši

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

MADRAS, Indija, gruod. 29. 
— Nacionalinis Indų kongresas 
paskyrė sutaisyt komisiją. In
dijos autonomijos konstituciją, 
kuri turės būt pristatyta visų 
Indų kongresui, įvyksiančiam

vaikai liko nešlaičiai.

Apvogė banką
ALTOONA; Pa., gruod. 29. 

— Du banditai puolė First Na
tional Bank of Altoona ir au-

Delhi mieste nevėliau kaip atei- tomobiliu paspruko su 4,990 
nantj kovo mėnesį. . dolerių.

{Atlantic and Pacific Photo]

Edvardas Beneš, čechoslovakų užsienio reikalų ministeris, lai' 
komas kaip vienas žymiausių Europos diplomatų. Jis yra Tau
tų Sąjungos nusiginklavimo konferencijos išrinktas saugumo 
ir arbitražo komisijos pirmininku.

Artinasi diena ana, diena rusti...
Paryžiaus astrologas profesorius pranašas pranašauja ateinan

čiais 1928 metais vėl svieto. 4>a baigą.

Vienas Paryžiaus astrologas 
r pranašas, profesorius Pav, 

pranašauja, kad svieto pabaiga 
įvyksianti jau ateinančią va
sarą.

Cliicagos Tribūne korespon
dentas Paryžiuj, Henry Wales, 
praneša, kad jis turėjęs su tuo 
astrologijos profesorium inter
viu ir štai ką jis jam išviroži- 
jęs:

Svieto pabaiga nebetoli, bet 
žemės kamuolys nebus visiš
kai sunaikintas. Del kaž-ku- 
rios nežinomos priežasties įvyks 
Liūto žvaigždyno sprogimas. 
Visam pasauly bus girdėt bai
sus trenksmas. Daugybė žvai
gždžių subyrės ir, kaip lietus, 
ims kristi iš dangaus.

Ant žemės, kaip milžiniškas 
meteoritas, nukris didžių-di- 
džiausios masės gabalas, ir tą 
pačią naktj užeis didelis šaltis, 
taip kad jau ant rytojaus visur 
bus ledas ir sniegas, nors katas
trofa įvyks vasarą.

Visuose. žemes kraštuose 
mirs daugybė žmonių, javai su
šals laukuose ir'užei^ visiškas 
badas.

Baisiausias dalykas betgi bus 
nukritimas ant žemės milžiniš
ko meteorito, žemė bus išmesta 
iš savo orbitos, tečiau magne
tinės jėgos neleis jai kristi ir 
susikalti kur su kita planeta. 
Dideli žemės plotai pranyks ir 
atsiras nauji kontinentai.

Daugiausiai nukentės vaka
ru puskamuolis, Šiaurės ir 

I Rietu Amerika. Anglija neteks 
! daugiau kaip puses savo žemės, 
o Francija taippat didelę savo

žemės dalį praras. Tįe] baisaus 
sukrėtimo vidurinėje Europoj 
pasidarys didžiausi duburiai, 
kurie virs milžiniškais ežerais. 
Atlanto vąndenyne iškils nau
ji milžiniški sausos žemės plo
tai, kurie drieksis į vakarus 
iki Haiti.

Azija išliks mažai tos nelai
mės kliudyta, nes jai yra lem
ta būt pasaulio viešpačiu.

Popiežius bus vieno jo pa
ties žmonių Vatikane nudaigo
tas. Tai bus pamišėlio darbas.

Žemė gal bus nustumta to- 
Hau nuo saulės, o gal būt ir 
arčiau j ją privaryta. Nežinia. 
Gyvulių karalija nukentės dau
giau, ne kad žmonija. Kai ku
rios gyvūnijos veislės visai pra- 
gaiš.

Kataklizmo pabaigoj bus, 
nalyginti, maža žmonių. beišli
kusių gyvų. Bet po to gamta 
vėl savo darbą dirbs ir žmogus 
pataps daug protingesnis ir 
švelnesnis, šios dienos kultū
ros pagrindai nebus visai su
naikinti.

Visi šventieji raštai rodo, 
kad 1928 metai yra ypatingu 
ženklu paženklinti.

Taip tas Paryžiaus astrolo
gijos profesorius pripranaša- 
vo Chicagos Tribūne kores
pondentui. Tik, regis, profeso
rius astrologas savo pranaša
vimais pavėlavo. Jis, tur būt, 
negirdėjo, kad svieto pabaiga 
įvyko jau prieš porą metų, 
;aip, kaip kad Amerikos Sek- 
mosios Dienos Adventistų pa
mišėliai buvo išpranašavę.

3 užmušti, 2 sužeisti* au
tomobiliui susikūlus

Nenusistojęs oras; šalčiau;, SHREVEPORT, La., gruod. 
stirus, daugiausiai žiemių va- 29. — Jų automobiliui nukri-
karų vėjas. tus griovin ir apsivertus, dvi

Vakar temperatūros buvo merginos ir vienas vyras buvo 
tarp 41* ir 45° F. . j užmušti, o du kiti ašmens pavo-

šiandie saulė teka 7:18, lei- jingai sužeisti. Viena užmuštų 
džiasi 4:27. Mėnuo leidžiasi merginų, Miss Van Winkle, bu-’ 
10:57 vakaro. ’vo iš Chicagos.

Rusai gerai geria: nuo 
vodkos 54 mirė

MASKVA, gruod. 29. — Per 
Kalėdų šventes Maskvoj ir Le
ningrade dėl girtybės mirė 54 
asmens. Maskvoj nuo persigė- 
rimo mirė 30, Leningrade gi 
17 mirė nuo persigėrimo, o sep
tyni sušalo girti būdami.

Snowden už abiejų 
Britų darbo partijų 

sujungimą f
Darbo Partijai priėmus socia

listų programą, Nepriklauso- 
majai nebėra prasmės veikti 
atskirai

LONDONAS, gruod. 29. — 
Philip Snowden, vienas Darbo 
Partijos lyderių, kurs MacDo- 
naldo kabinete buvo Britų fi
nansų ministeris, pasitraukė iš 
Nepriklausomosios Darbo Par
tijos. Tos partijos nariu jis 
buvo per trisdešimt ketverius 
metus.

Snovvden sako, kad kadangi 
Darbo Partija yra galutinai 
priėmus socialistinį programą, 
tai ji pilnai atliekanti tuos u%- 
daviniilB, dėl kurių Nepriklau
somoji Darbo Partija buvo su
organizuota. Sno\vdeno nuomo
ne, butų naudingiau, jei abid
vi tos partijos dabar visai 
daiktan susilietų. »

Hickman yra užmušęs 
ir kitą žmogų \

LOS ANGELES, Cal., gruod. 
29. — Jaunas žmogžuda Wm. 
Hickman, kurs dabar yra teis
mo rankose dėl bankininko 
Parkerio dvylikos metų duk
ters Marianos nužudymo, dabar 
prisipažino dar ir prie kitos 
žmogžudy bes. Jis pasisakė, kad 
praeitų metų gruodžio mėnesį 
Rosehille, Cal., jis su kitu sa
vo sėbru, vardu Welby Hunt, 
darydami užpuolimą vienos vai
stinės, nušovę vaistininką Ivy 
Thomasą.

Welby Hunt, kurs tuojau bu
vo policijos suieškotas ir su
imtas, kvočiamas prisipažino, 
patvirtindamas Hickmano žo
džius.

Odesoj užmirštas Itali
jos vicekonsulas

ODESA, SSSR, .gruod. 19.— 
Plėšikai užmušė Italijos vicp* 
konsulą Cozzio. Visi rūbai buvo 
mvilkti nuo jo kūno, ir dagi 
tuksimai dantys išlupti iš bur
nos. Plėšikai pasislėpė.

Smarkus žemės drebė
jimas Javos saloje

HAACiA, gruodžio ^9. — 
Praneša, kad Bojolali, Javos 
?aloj, įvykęs smarkus žemės 
drebėjimas. Taipjau smarkiai 
ėmęs veikti Merapi ugniakalnis.

Vokietijos - Meksikos
paktas ,pailgintas

BERLINAS, gruod. 29.— Vo
kieti jos-Meksikos draugingu- 
no ir prekybos sutartis, kuri 
baigiasi šių metų gruodžib 31 
iieną, tapo pailginta dar iki 
iteinančių 1928 metų pabaigos.

ERANCUZŲ LAGŪNAI JAU 
SKRENDA Į PERUVIJĄ

1,111 ■" --y

LA PAZ, Bolivija, gruod. 29. 
— Francuzų lakūnai Dieudon- 
ne Costes ir Joseph Lebrix iš
skrido į Išimą, Peruvijos sosti
nę, 7Q0 mylių tolumo.

ša _______

BEDARBIS NUšOVfi ŽMONĄ 
IR PA’ąS NUSIŽUDĖ

PITTSBURGH, Pa., gruod. 
29. — Pamišęs iš rūpesčio, kad 
niekur negali gauti darbo, dar
bininkas Levi Coughenour, gy
venęs Hazelwoodo priemiesty, 
nušovė savo žmoną, paskui pats 
nusišovė. Trylikos metų am
žiaus duktė liko našlaitė.

Lietuvos žinios.
Naujai įkurta spaudos 

darbininkų sąjunga
KAUNAS, gruod. 10. — Va

kar įvyko steigiamasis spaudos 
darbininkų sąjungos susirinki
mas. Buvo perskaityti sąjun
gos įstatai, kurie be jokių pa
taisų priimti. į Sąjungos svar
biausias tikslas — rūpintis 
’.paudos darbininkų ekonomi- 
liais reikalais.

Iš steigėjų sužinota, kad val- 
IŽios keletą kartų buvo at
nešti šios sąjungos įstatai, bet 

. .alų gale užregistruoti.
Išrinkta valdyba iš 5 narių 

r 2 kandidatų, kurie pasiskir
to šiaip pareigomis: pirmimn- 
:u - Pr. Vaitiekaitis, sekre- 
oriumi ----- F*r. (ialinis, ksu^inin-
;u — J, Genys, nariais: K. Da
rys ir Pr. šulaitis, kandidatai: 
Ir, Bauža ir' Rozenšteinas. Re- 
izijos komisija išrinkta iš Mi
kalausko, Nešokočio ir Alek- 
;iuno.

Steigiamo susirinkimo pave- 
ta valdybai išgauti iš valdžios 
išdarytos spaudos darbininkų 
>rof. sąjungos turtą, ką val- 
lyba mano kuo greičiausiai 
vykdyti. Laikinas sąjungos bu- 
as Žal. kalnas, Žalioji gat- 
ė 41, b. 2 (J. Genio butas).

Senoviškas Lietuvos 
žemėlapis

“7--------KAUNAS. — Vienas knygy- 
<as Kaure' pardavinėja po dvy- 
ika litų dideles fotografiškas 
uetraukas Lietuvos žemėla- 
io. kuris esąs Florencijoje, 
talijoje, Kotrynos Mediči Tu
nuose nupaišytas ant vienos 
mygu indaujos durų. Tai yra 
iešiolikto amžiaus Lietuvos že
li ėlapi s.

’ulk. Petruitis, pulk, 
iumskis ir Įeit. Chod- 
tevičius paleisti atsar- 

gon *
KAVNAS, gruodžio 10. — 

luvęs ILsios karo apygardos 
'iršininkas, pulk. Petruitis, tos 
pygardos štabo viršininkas, 
mik. šumskis ir 2-rojo pėsti- 
linkų pulko Įeit. Chodkevičius, 
lespublikos prezidento aktu iš 
cariuomenės atleidžiami atsar- 
ron.

Emigracija iš Lietuvos 
j užsienius

KAUNAS. Emigracijos re- 
eienturos žiniomis lapkričio 
nėn. iš Lietuvos išvyko emi
grantų: Argentinon 195, Bra- 
:ilijon 111, Afrikon 109, Ame- 
ikos Jungt. Valstybėsna 73, 

•Kanadon 57, Urugvajun 58, 
Meksikon 15, Palestinon 7, Ku- 
bon 2. Viso išvyko 627 as- 
nens.

Palyginus su spalių mėn. emi
grantų skaičius padidėjo 166 
įmonėmis.

į --------------
Emigracijos regist

ravimas
KAUNAS, — Centralinis 

jtatistikos biuras yra imi ruošęs 
jrojektą tiksliam Lietuvos emi 
gracijos registravimui. Projek
tas ima veikti nuo Nauju Me
tų.

Tuo projektu norima pasiek
ti maksimumo^tikslumo regis
truojant lieituvių išeivybę.

Iš Varnių Koncentracijos Sto
vyklos gruodžio 9 d. yipa iš
leistas p. Aleksandras Tornau 
— Vai. liaud. Telšių aps. Ko
miteto Pirmininkas.
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So. Omaha, Nebr

šventės

me-Prisiartinus didžiosioms 
ti.uins šventėms Kalėdoms 
ir Naujiems Metams, tie žmp- 
nCs, kurie turi darbus ir turi 
pinigu, tie džiaugėsi ir siun
tinėjo vieni kitiems dovanas ir 
linkėjimus. Jie sulig savo iš
galėmis džiaugės tomis šven
tėmis.

Bet mes gerai žinome, kad 
musų ponai, — mėsos, • gele
žies, kasyklų, medžio ir kitų 
industrijų karaliai, dar links
miau pasitiks metines šventes 
ir smagiau jas praleis. Jie su
važiuos i kabaretus, kur jiems 

jiegrieš geriausi orkestrai;
valgys geriausius valgius, gers 
brangiausius gėrimus, ir 
džiaugdami savo milioniniais 
pelnais kaip padūkę linksmin-

besi-

■ i ■ ■' r ■

vos valdžia, jei tik nesįbijotų 
ix>licisto

Taip yra visame musų vie
šame gyvenime, štai, girdžiu, 
katalikai rengia protestą prieš 
lenkus. Jie vaigšto po organiza
cijas ir kviečia prisidėti, nes 
jei neprisidės, tai negalės atei
ti į mitingą, nes esą tik kata
likai busią įleidžiami. Ir kas iŠ 
to? Jei mes visi Amerikos lie*> 
tuviai, kaip vienas, jaikeltume 
balsą, tai tas balsas gal ir tu
rėtų reikšmės, bet išsklaidyti 
vienos srioves atskiri protestai 
niekų' nereiškia.

Mums reikia netik vienybės, 
bet ir daugiau apšvietus, blai
vumo. Kai apsišviesime, tada 
geriau savo reikalus pažinsime 
ir galėsime tiksliau veikti, o ir 
musų darbas bus našesnis ir 
naudingesnis, štai prie Cardoni 
gatvės yra darbininkų kliubas, 
i kurį ateina visokių
čių. Lankykime visi tą skai
tyklą, skaitykime laikraščius ir 
knygas. Tuomi smagiau ir nau
dingiau suvartosime laiką, ne
gu prie paintukės. Iš to paskui 
patys 

štai
Mikas 
zikos

Chicagos sveikata
Dr. Arnold Kegel, 

sveikatos komisionierius

Motina gamta yra pirmuti
nis Santa Claus, gausus savo 
dovanomis sveikatai.

Motina gamta dalina savo 
dovanas ištisus metus, fakti- 
nai kiekvieną sekundą per vi
sas 24 valandas, ir leidžia nau
dotis jomis, kaip mums išrodo

laik raš-

---- - : ■ ' te--X —t—r

PERSPSJĄ KARO
VETERANUS

— -r— -f k
Pasak Nichplas O. Isacapn’o, 

2000 Illinois valstijos vetera
nų, tarnavusių didžiajame ku
re, neišpildė aplikacijų su rei
kalavimu federalės apdraudos. 
Šitie reikalavimai turi būti -pa
duoti ne vėliau, kaip iki 12 vai. 
nakties ateinančio šeštadienio.

Rucetg, J.
Itetkįepe, E.
Petrauskas, F 
Petkui J. (2) 
Riek, C. 
Sabeckis, J.

užlaikyk savo kūdikį
SVEIKU IR STIPRIU

O mes, proletarai, kurie nie
ko neturim? Ką mes darysime? 
Ar ir mes šoksime ir linksmin- 
simės? Taip, bet nnisų bus ki
tomis “linksmumas”. Mes, ku
rie m turime darbo ir pinigų, 
motelis ant vyro piktažodžiau
ja, alkani vaikai verkia, bakū
žėj gi orkestru griežia pilvas 

Taip mes, 
per

pa-
S. N’avidomskis išdir-

ir kelia revoliuciją, 
proletarai, linksminsimės 
šventes kaip padūkę.

Gal manysil, kad aš per 
Ii nuėjau. Tad štgi jums ir 
vyzdžiai.
bo Armouro kompanijoje 
metus, bet jau ketvirtas mė
nuo yra atleistas iš darbo dėl 
senatvės. J. .Junaitis taipgi 
daug metų išdirbo skerdyklose 
ir darbe gąvo reumatizmą. Iš
gulėjo keturius mėnesius ant

pasidžiaugsime.
kiek laiko atgal komp. 
Petrauskas atidarė mu- 

konsesvatoriją prie 2263
211h St., VVest Side. Mokina 

dainavimo, smuiko ir piano. 
Kcrdel mums neleisti pas jį sa- 
/o vaikučių pasimokinti muzi
kos? Tai jiems suteiks didelio 
miagumo ir naudos, nes ką 
vaikai išmoksta. viskas eina 
Tems ant naudos, Bile mokina
mi gerų dalykų, o ne po gatves 
laksto. — V. Z.

Šių dovanų tarpe mes 
me tyrą orą, saulės 
miegą ir pasilsį, p 
mankštinimąsi ir žaismes ir 
sveiką protą vadovautis parin
kimui gerai pritaikyto valgio 
ir išauklėjimui tinkamų sveika
tai papročių.

Sveikatos dovanos turi būti 
naudojamos atsargiai ir taupi- 
namos ateičiai. Niekas ir nie
kuomet negali būti perdaug 
Mintingas sveikata.

Užtektinai atsargumo ir nau
dojimas gamtos dovanų padės 
mums išsilaikyti jauniems net 
susilaukus 90 metų amžiaus, ir 
džiaugtis linksmomis Kalėdo
mis daug, daug kartų.

randa- 
šviesą,

Laiškai Naujienos 
Ofise

Aleksandrcą, Ą. 
AndrekonisK J 

Delivery) 
Adas, K. s 
Barauskas,r 
Burogas, J. 
Chevinskas, S. 
Camdi, * J.' 
Chevinskas, S. 
Dargužis, • 
DambraiiskiuU', 
Dobrowolski,f J 
Dunduliene, 
(ileckis, S. 
(ireitjurgis, 
Janke, F. 
Katkauskas, 
Kusas, J. 
Krestovvski,
Laurinaitiene, A. 
Lipaųskiene, A. (2) 

x Maciene, Z.
Orr, I). 
Odcn, A. 
IGeniene, M. 
Petkus, A.

Shumocb, R.
Sapitlis, J.
šiulstas, A. (2)
Sarijopas, K.
Wasilius, J.
Wasil, Ą.

Laiškai Pašte

TZUDIKIŲ sveikatos išsivystymas pn- 
JtY guli daugiausiai nuo maisto kokį jis 
{auna. Jūsų kūdikis turi būt maudomas 

asdien ir kaitinamas reguliariai. Jei 
• negalit savo krūtimis maitinti kudikicQtai 

bandykit Borden’s Eagle Brahd Cdn- 
densed Pieną. > Tai geriausias kūdikių 
maistas—padarytas iš riebaus karvių pieno 
tr granulated cukraus—specialiai '‘dėl kū
dikių. Rekomenduojamas gyty to jų visur 
dėl jo gerumo.
Jei Jus prisiusite mums šitą paskelbimą »n Jnsą 
vardu Ir adresu, arba prisiusite mums atvirute, 
tyimi pasItiHlme jums, dykai, pamokinimu Ju»U 
kalboje kaip penSti Juru ku-

M.

F.

M.

(2)

(2)

Eui šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus};} paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adaim gat
ves, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
įžymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką d enų nuo pa
skelbimo.

Boguszevviez B 
Dratkiewicz Zygmat 
Koltys Stela 
Kr u rus Johanna 
Liepei) i Besi 
Monis Charlotte 
Narbutas Boleslavas t •
Petryla F rami 
Szubra Stanislaw 
Ukinski Stanishnv 
Vainora Franas 
Valatis Martin 
Vaznini Mikalojui

2

36
39

16
18

66
67
68

Ir kitokio* Idomloa literatu- 
to*.

Parnldiioda viaoae 
vaUtlnėM ir gr<mernėae.

THE BORDEN COAtf ANT 
Borden Buildiag 
Nfw York, N. Y.

M Ar Kūdikis Tarpsta?
Kūdikiams reikia gero, mais- 

tingo maisto ir užtektinai būtinų 
vitaminų, kad užtikrinus normali 

augimą ir stiprumą ir gerai subuda- 
% votų kaulų.

SCOTTS EMULSION 
suteikia vitaminus kurių pienas ir kitas maistas ne- 
užtektinai turi reikalaujamo daugumo.

Biskis Scott’s Emujsion, duodamo regulia
riai, kaipo dalies maisto, išrodo, kad turi be
veik magiško efekto dėl kūdikių ir jaunų vai- 
kų.

lovos. Dabai 
nuėjo dirbti, 
pasakė, kad 
darbą gauti nebegali,
turi šeiminas, kurias 
užlaikyti. Galima

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko
Aukos streikuojantiems 

angliakasiams

CRESSON, PA. — Atsiran
da geraširdžių žmonių ir iš tur
tingesniųjų, kurie stengiasi su-

bet jam stačiai 
i s yra senas ir 

Abu jie 
irgi turi

įsivaizduoti 
kokia jų dabar yra padėtis.

Bet ar tik tie du žmonės yra|jelpti streikuojančius angliaka- 
nuskriausti? Juk yra tūkstan
čiai žmonių ir šeiminų, kurių 
bakūžėse kasdie griežia “orkes
trai“ ir pilvas kelia revoliuci
jas. Ir jie netik šventėse, bet 
ir kasdie šoka kaip padūkę.

Bet mes, proletarai, taipgi 
juk csanu> žmonės ir norime 
kaip žmonės gyventi. Kad tai 
pasiekti, mes turime vienytis 
ir išvien kovoti už savo bu-

įsius.

įsteigti tokią tvarką, kurioj ne
būtų nė alkanų, nė pavergtų
jų. — Proletaras.

Detroit, Mich
pas mus girdėti.

Darbai pas mus biskį geriau 
pradėjo dirbti. Žmonių yra 
daug atvažiavusių ir gauna 
darbų, bi t mažai uždirba. Bet 
ką darysi. Mes, darbininkai, 
neturime vienybės ir todėl ne
galime nustatyti kiek turime 
uždirbti, kad galėtumėm žmo
niškai pragyventi. Todėl sam
dytojai moka tiek, kiek jie no
ri ir jei kada darbininkams 
moka brangiau, tai tuoj pake
lia kainas maislo ir reikmenų, 
laip kad darbininkui vistiek 
nieko iš jo uždarbio nelieka.

Bet kaip galima norėti, kad 
butų vienybė tarp visų darbi
ninkų, jei ir mes, lietuviai, nors 
musų yra tik saujalė, ir tai 
pjaunamės tarp savęs kaip ka
tinai. Vieni bolševikai, kiti ka
talikai, treti tautininkai, vienas 
kito nekenčiame, vienas kitą 
niekiname, vienas kitam užvy- 
dim. Jei kas nors pradeda dirb
ti kokj naudingą darbą, tai, 
žiūrėk, kiti tuoj puola jj šmei
žti, tą jo darbą tmkdyti. Jei 
visur tokie lietuviai, kaip Det
roite, tai bai.'iii. Jef symanytų, 
lai jie visus žiponęs iš svetai
nės išvarytų,* o artistus nuo 
s eneš nuvarytą, kaip kad Sme
tona padare su teisėta Lietu-

štai vietos kintamųjų pa- 
I veikslų teatras Bivoli paauko
jo streikierių naudai visą die- 
j’ią gruodžio 22 d. — po pie
ninį ir vakarinį vaidinimus.

šioje apielinkėje pagarsėjęs 
radikalas Prtwers Hopgood, ku
ris simpatizuoja streikieriams, 
ies jis sena; kovoja prieš ka
pitalizmą už įvykinimą socia
lizmo, paaukojo streikieriams 
visą vagoną grcscrio. Jo sūnūs, 
jaunasis Posvers Hopgood daug 
sykių buvo Bostone areštuotas 
už protestus dėl nuteisimo 
mirčiai Sacco ir Vanzetli.

P-ia Donley iš Ne\v« Yorko, 
kuri buvo atvykusi svečiuotis 
pas Po\vers Hopgood, paauko
jo streikieriams $200 pinigais 
ir vėliau prižadėjo dar dau
giau paaukoti. Be to ji nupir
ko 75 poras čeverykų ir 35 
eiles skalbinių ir išdalino ne
turtingiausioms šios apielinkės 
streikierių vaikams.

Mrs. Jack Smith ir Mrs. 
Charles Corman sudaro komi
tetą surengimui Kalėdų pietų 
tiems streikierių, kurie jau nie
ko nebeturi. Šis komitetas rinks 
atikas metodistų bažnyčioje.

American Legion ir Moose 
Lodgt* taipjaį renka aukas dėl 
streikierių. Jie renka maistą, 
ir drabužius Cresson apielinkė- 
įe. Crtssono gi biznieriai duo
da trukus ir automobilius par
vežimui surinktų drabužių ir 
inaisk).

Angliakasiai streikieriai 
abai dėkingi visiems tiems 
ros širdies žmonėms, kurie
jaučia jųjų vargus kovos lau
ke. .

— Pasaulio Vergas.

ge- 
at-

Del greitp piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigų 
kaina, naudokitės 
Naujfeinų kablegrsm*

Au'imobilistams žinotina
Antradienyje, 7 vai. ryte, į- 

eina galion patvarkymas, kuris 
uždraudžia laikyti vidurmiesty- 
je (loop) gatvėse prie šaly gat
vių laiku nuo 7 v. ryto iki

kurie galės stovėti, bus polici
jos karai ir (rokai, kuriuos 
reikia iškrauti arba prikrauti. 
Tokie trokai galės sustoti 30 
minučių. 150 policininkų įsaky
ta prižiūrėti, idant šio patvar
kymo automobilistai prisilaiky
tų.
Dviejų aukštų keliai Chicagai

Meras Thompsonas pareišką 
pritarimo Mielinei Falierty itle-i

—T- Scott &Itowi)e, Bloomfield, N. J. 27-3DJ

RADIO PROGRAM v ’* T,........................ j .
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CHICAGO STATIONS TODAY

620k—WCFL—484 m.
10 a. m.—Municipal program.
12—Organ reguest concert.
1—Ręst hour program.
5— Twilight organ concert.
6— Educational talk: news; healt 
talk.

g.12—Popular program; orchestra;
songs. '•

720k—VYGN-Vyi J B—416in.
9 a. m.—News summary.
10— Home manageinent; music.
1— Organ; readinra piano; time 

signals. - • 1
2- 2:30—Children’s story period; 

Concert.
2:30—Recital; vvoman’s club;

orchestra.
• • i j /u • • • \ „i i 4— Woman’s club; ąrtists; orchestra,jai, kad (Jinagoje gėliau tUlC-g_ p>ano |esson; organ; time signals. 
Ii dviejų aukštų atdaras gatves ; 6—Markets; Punch"and Judy;
transportacijai, ažuot tunelius,

Parv-kokius turi Niew Yorkas, 
žius ir kiti miestai.

NUSIŽUDĖ
North
gasu.

šei-

\Valter Leverentz, 1020 
Kilpatrick avė., nusižudė 
Kad nepastačius pavoju n 
mos gyvasčių, jis sujungė ga-
są sir ilga gumos dūda, išneš
tą j kiemų, apsivinioja kaldro- 
mis ir apsižioja dūdą. Ryte jis 
rasta negyvas. Sakoma, nusižu
dęs todėl, kad pati išmetinėju- 
si jam, kad išleidęs perdaug 
pinigų Kalėdų dovanoms. O iš
leidęs jis į $200.

UŽSIMUŠĖ
Miss Louise R. Arnd, 53 mė

tų, tarnautoja Chicago ir North 
yvestern geležinkelio, 
•iššokusi ar išgriuvusi 
to aukšto Evanston 
gatvėn.

ensemble. .n
7— Ensemble; (juintėt; alnianac.
8— Anglo-Persians; thealer stage 

show.
9— -New York program.
10— Feature: Sam ‘h’ Henry; Music 

Bok.
11— 12:80—The Hoodlums; orchestra.

820k—WJJD-W EBH—366m.
10 a. m.—New,s digest; home 

economics.
10:30—Organ concert; woman’s 

program.
12— Concert; farm program; 

symphony.
1— Organ program.
2— Children’s program.
3— String trio; piano reverie.
1—Children’s program; orchestra.
6— Symphony; songs; dance 

orchestra.
7— New York concert.
8— Musical program; New York 

orchestra.
9— Duets; piano program.
10— Orchestra; songs; yreather;

ncws. f I
; entertainers.

980k—VV HT—306m..
.—Woman’s hour; pianisl;

FOR NAUJIENOS 
READERS

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
mums

užsimušė. 
iš ketvir- 
ligoninės

IŠEIKVOJO $530,000
Kaip paaiškėjo teisme, 

L. Essor, buvęs Auroros Trnst

'oję; daugiau $530,000.

John

N . ’?UA SENĄJĮ V ARDA

Kobcy gatvės vardas tapo pa
keistas miesto taryboje vardu 
iJiimen avenue. Vienok plačioji 
niblika, kidp paštas praneša, 

(tebenaudoja adresams senąjį 
gatvės vardą.

11- 1—String trio;

11 a. m. 
talks.

12— Organ; farm talks; markets; 
weatner.

1—Trio; pianist; reader; sports.
6—Sports; organ program.
8:30—Weather; ąongs; <;uartet.
9:30—Your hour league; features.
U—Your Hour legue.

STATIONS OUTS1DE CHICAGO*

Evening Programa..
<8—W0R (710), Newark—Columbia

į network.
8—WSQE (1110), Milvvaukee— 

Program.
8— WSAI (830), Cincinnati—

Program. /
8:30— CFCT (840), Toronto—

' Orchestra.
8:30—KO A (920 penver—Sunday

School.
8:30—VVBAP (600), Fort Worth— 

String Irio.
8:30—WE A F (610), New York—

Orchestra, to WOC, WHO, KSD, 
WOW. WTAM,WWJ, WDAF, 
WEBH, WTMJ.

8:30—VVJAY (1320), Cleveland— 
Banio.

8:31K—WOS (830), Jefferson City— 
Old time tunes. v

9— CNRA (930), 
Orchestra.

9—CFCA (840),
9—KDKA (960), Pittsburg—Trio.
&—KO A (920), Denyer—Orchestra.
9—KTHS (780), Ijot Spring— 

Ensemble.
9—WC00
9—WEAF

gram,
WDAF, 
WTMJ, 
WWJ, WFAA.

9—WHK (l|30), Cleveland—Quartct 
9—WJR (680), Detroit—Program.
9—VVJAY (1320), Cleveland— 

Orchestra.
9—WLW (700), Cincinnati— 

Orchestra.
!)—WSOE (1110), Mitwaukcc— 

Orchestra.
9:30—WCCO (740), St. Paul—Malė 

<]uartet.
Sunday, Januiry 1, 1928

245.8 M—WEVD (Debs)—New York 
City—1220 KC

12:30—Weismantle’s Entertainers.
1:00—M r. and Mrs. Chatterbox.
2:00—Helen Ardelle, soprano; Wal- 

ter Warren Ploch, baritone.
2:30-—Lydia Mason, piano.
2:50—Helen Janke, contraito.
3:05—E. Sheffield Marsh, lenor.
3:20—Lydia Mason, piano.
3:25—Dobs Opera Company in 

“Carmcn”.

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimų.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO.
CENtral 2777

NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI
Visi sako ir žino, kad su pirkimu, pardavimu, pinigų skolinimu, 
notariališkų raštų padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yru patartina kreiptis pas

OMlCAaO M*L tSTATt BOA0O 
COOK COUNTY RIAl istatl BOARO 
CHICAOO OOARO OF UNOC RWRiTL«»

Moneton—

Toronto—Organ.

(740), St. Paul—Musical.
(610), New York—Pro

to KSD, WH0, WSM, 
W0W, WSR, W0C, WGN, 
WWJ, WSA1, WTAM,

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louig Avė. 

CHICAGO, 1LL.

DIDELIS METINIS BALIUS
•■f '•

Rengia

Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

Čia gausit gerų patarnavimų atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia ištaiga

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
' TIK TURĖK LOTĄ, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKJO 

DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGAI

KAINOS LAIVAKORČIŲ
I KLAIPĖDĄ

Trečia klc.sa ......................  $107.00
Ten ir atgal tiktai ...... ; $181.00

Turistinė III klesa ........... $117.00
Ten ir atgal tiktai .......  $196.00

Valdžios taksui atskirai

JBALTIKO AMERIKOS LINIJA
tai pirmutine ir vienintele laivinė bendrovė 
kurios laivui pralaužė kelia iš Amerikos 

New Yorko

TIESIAI 1 LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

“LITUANIA” ... Jau. 31
“ESTONIA” .... Febr. 21
“LITUANIA” March 13

Žiniom kreipkitės į bendrove:
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, Iii.

PRADĖTA VAJUS.
LIGONINEI *

Pradėtą vajus, kad sukėlus 
į$750,000 statyti Lutheran Me- k 
įnoriai ligoninę, kuri bus 1116 S 
North Kedzie avė.

* * * |
Kardinolas Mundelein paskel- 

•bė, kad tapusi išleista knyga, >' 
•įprašanti eucharistini komvro-i^ 
tą, įvykusį Chicagoje 1026 m.įvykusį Chicagoje 1026 m.

Nedėlioję, Sausio-January 1 d., 1928 m
Dievo Apveizdos parap. Svetainėje,

So. Union Avė. ir |8-tos gatves

Pradžia 6 vai. vakare. įžanga ypatai 35c

Paul Baltutis & Co.
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald
S. L. Fabian
Vinc. Milaalewic«
Naujienos 
Frank L. Savicką* 
V. M. Stulpinas & Co. 
Univernal State Bank 
J. J. Zolp
Metropolitan State Bank 
O. E. jacohson,

3327 S. Halsted $t„ Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
800 Wc«t 35th S t., Chicago, III.
1723 We«t 47th St., Chicago, III.
1739 So. HalMed SU Chicago, III.
726 Weat 18th St., Chicago, III.
3255 So. Halsted St., Chicago, UI.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, UI.
2201 W. 22 St., Chicago, 111.

1103 — 4th St., Sioux City, Iowa.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”i



NAUJIENOS, Chicągo, IIIPenktadieni SO, 1927

Naujienų Dovanų Kontestantams

dieną, 1928

puikųgauti šitą

Seto Tremai rankomis imami

$500.00

$250.00

Kiek

vienas

Naujienų

ELGIN kontestan

gavęs

nemažiau

balsų1100 19, Kiekvienas “Nau
gauti kontestantas gavęs nemažiaujienų’ kontestantas
mote 1,100 balsų gali gauti šitągavęs nemažiau 1,100
laik vyrišką žiedą, žalio aukso,balsų gali gauti šitą

Kaina vyrišką laikrodėli, gold
$25.00 Kaina $25.00

Kiek BLANKA
GERBIAMASIS-JI

Pin, platino viršelis. Kaina $25.00

Mano Vardas, Pavardė

Gatvė

Miestas Valstija

Telefonas

gauti šitą puikų 
pasažierių ir 4

■23. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs ne
mažiau 1,100 balsų gali gauti šitą moterišką Bar

Budrik. 
$100.00

.Jacųuard parlor setai yra imami iš Peoples Fumiture Co.
Kaina ....................................................... ..... :.......................

gavęs nemažiau 15,000 balsų gali

ir4177 Archer Avė. Kaina

Rusiško Lapio, 14 karato

iš Peoples Fumiture Co., 1922 So. Halsted

20. Kiekvienas ‘Naujienų

čia yra pavyzdžiai duodamų dovanų “Naujienų” kontestantams sykiu su pažymėjimu kiek reikia su
rinkti baisų, kad laimėjus bile kuria čia esamą dovaną. Apart Čia vaizduojamų dovanų dar yra teikia-

Naujienų” kontes

Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kontestą ir 
veikti laimėjimui dovanų daiktais arba pinigais, malonėkite 
tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti į “Naujienų” 
Kontesto Dep. Arba, jeigu Tamsta gyveni Chicagoje esate 

kviečiamas atsilankyti asmeniškai j “Naujienų" Kontesto 
Dep., 1739 So. Halsted St., sekamu laiku —t paprastais va
karais nuo 5 iki 8 vai., subatomis nuo 4 iki 6 vai., nedčlio- 
mia nuo 10 vai. ryto iki 2-jų po piet.

širdžiai kviečiami dalyvauti šiame Trečiame “Naujienų” Konteste. Nusitarę stoti į kontesto dalyvius 
malonėkite tuoj išpildyti žemiau esamą kuponą ir prisiųsti “Naujienų” Kontesto Departamentui. Gyve
nantieji Chicagoje kviečiami atsilankyti asmeniškai j “Naujienų” Kontesto Departamentą žemiau nuro
dytu laiku. “Naujienų” kontestas prasidės sausio (January) 16 d., 1928 ir baigsis balandžio (April) 30

drožti,labai gražaus darbo. Frizey parlor setai yra

vienas
Naujienų” 

kontes t a n- 
tas gavęs 
nem a ž i a u 
1.100 balsų 
gali gauti 
šitą vyrišką 
špilką, pla
tino, 14 ka
rato, balto 
aukso. 
Kaina $25

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

mos dovanos lotais ir antros klasos laivakortėmis į 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—esate nuo-

10. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs 8,000 bal
sų gali gauti šitą puikų, 
moterišką deimantinį žiedą 
su 11 deimantukų ir 6 Sap- 
pharais. Kaina $250.00

Kontesto Dep 
alated St.,

1. Kiekvienas “Naujienų’’ kontestantas gavęs nemažiau 43,000 balsų, gali gauti Šitą puikų, nau
ją 192S metų pilnai įrengtą STUDEBAKER automobilių “The Commander,” 6 cylinderių, 5 pasa- 
žierių ir 4 durų Sedaną. Stud'-baker automobiliai yra imami iš MILDA AU’IO SALES, 806-8 West 
31st St., Chicago, III. Kaina ...............-.............................................    $1,785.00

24. Kiekvienas “Naujie
nų” kontestantas gavęs 
nemažiau 1,100 balsų ga l 
Ii gauti Šitas vyriškaa| 
rankovėms sagutes (CuffĮ 
Links), platino priekis, 2 
deimantu kai. Kaina $25.00

1789 So.
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu veikti šiame trečiame “Naujienų’* konteste laimėjimui dovanų, pra 
Šau priimti mane j kontesto dalyvius ir suteikti reikalingas informacijas šit\< 
adresu:

6. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas

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

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

11/ Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 8,000 balsų gali gauti šitą puikų, nau- 
Jacųuard parlor setą, 3 štnotų su gražiai išdrožinėtais frėmuis ir apverčiamomis paduškaitėmis. 

1922 So. Halsted St. ir 4177 Archer Avė. 
....................ta.................................. $250.00

nau- 
durų 
6012 

$1,575.00

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 
Kaina .............................

yra sykiu brangus fonogra- 
— be baterijų, be vielų, va- 

pėka. Brunsv.dc k Pana- 
muzikaliai dū ktai apart 

yra imami iš JOS. F.
21 South Halsted St., Chi- 

Kama šito Brunswick Panatro- 
$1,000.00

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 Fumiture Co. Kaina $100.00

8. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau . 8,000 
balsų gali gauti šitą Atwater 
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

field. Kaina .... $25.00

7. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs ^lemažiau 8,000 
balsų gali gauti šitą puikų vyriš
ką deimantinį žiedą, deimanto 
svoris .45 Ct. Kaina ......  $265.50

5. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 15,000 
balsų gali gauti šitą puikų, nau
ją GULBRANSEN Registruojan
tį Pianą — geros išdirbystės. 
Gulbransen pianai imami iš Jos. 
F. Budrik, 3417 So. Halsted St. 
Kaina ...........<....................' $500.00

2. Kiekvienas
ją 1928 metų pilnai Jrenglą HUPMOBII*E SIX automobilių, 6 cylinderių
sedaną. HUPMOBILE SIX automobiliai* yra imami iš R. BALZEKAS MOTOR SERVICE 
South Kedzie Avė., Chicago, 111. Kaina

4. Kiekvienas ‘Naujienų” Kontestantas 
gavęs nemažiau 28,000 balsų gali gauti 
šitą puikų BRUNSWICK Panatrope, 8 tū
bų, kuriame 
fas ir Radio 
romas elektros s 
tropai ir visi kiti 
Kimball pianų 
BUDRIK, 3417 
cago. 
pe pilnai įrengto

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

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

9. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti puikų, naują 
Be»nard upright planą, gero bal- •
ko ir tvirtos konstrukcijos. Ber- 
nard up-right pianai yra imami 
iš Jos. F. Budrik, 3417 So. Hals-

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

1 ŠI
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BAISUS NUSIDĖJIMAI

Į žinoki, kas buvo tų žmonių mintyse paslėpta!
Mums tas Talkevičiaus “žinojimas” betgi išrodo la

bai įtariamas. Tik pamanykite: ims paprasti darbinin
kai, kurie sunkiu darbu Amerikoje buvo susitaupę šiek- 
tiek pinigo, mes savo uždarbius, atsiskirs su savo drau
gais ir pažįstamais ir keliaus į tolimą, jiems Svetimą

1 Rusijos žemę — tikslu daryti tenai kokį tai “griovimo” 
darbą! Kas gali tokiu absurdu patikėti?

“Laisvės” pasakorius bando “apsidirbti” ir su Kup- 
reišiu, kurį jisai pripažįsta buvus “musų delegatu”. Sa
ko:

Californijoje prasidėjo byla jauno vaikino, William 
Edvvard Hickman’o, kuris prisipažino nužudęs ir suka
pojęs 12 metų mergaitę. Tuo pačiu laiku vienam Illinois 
valstijos mieste (Ottawa) yra teisiamas gydytojo sū
nūs Harry Hill, kaltinamas dėl savo motinos nugalabi- 
nimo. •

Tai yra baisios bylos. Paprastam žmogui sveika są
mone yra sunku ir įsivaizduoti, kaip gali kas nors at
likti tokias žiaurias, tokias žvėriškas piktadarybes. Var
giai galima abejoti, kad tie, kurie jas atliko, yra proti
niai ligoniai.

'Oficialis “teisingumas” reikalauja to, kad asmens, 
susitepę šitokiais pasibaisėtinais nusidėjimais, butų už
mušti, — kas veikiausia ir bus teismo nuspręsta abie
jose kalbamose bylose. Bet ar tuomet visuomenė jau 
bus atlikusi savo pareigą?

Berkeley, Cal., policijos viršininkas, August Voll- 
mer, pastebėjo dėl Hickman’o suėmimo štai ką:

“Šimtas tūkstančių dolerių buvo pasiūlyta už 
suėmimą Hickman’o. Bet kiek yra išleidžiama tam, 
kad vaikai nevirstų tokiais, kaip Hickmanai, Loebai 
ir Leopoldai?”
Tame ir dalykas, kad šituo tikslu rūpinamasi kuo- 

mažiausia. Tiesa, mokyklose ir namuose vaikai prisi
klauso daug visokių pamokslų apie tai, kas’ dora ir kas 
nedora. Tiesa, yra net specialiai “doros ekspertai”, pa-1 
vidale kunigų, moralybės draugijų ir t. t., kurie ne tik 
aiškina, kas dora, o kas ne, bet ir gąsdina pekla ir kito
kiomis “Dievo bausmėmis” už nusidėjimus. Bet ar daug 
įtakos daro tai į augančiosios kartos dorinį plėtoji
mąsi ?

Auklėtojai — kaip paprasti žmones, kurie augina 
savo vaikus, taip ir visokie moralybės specialistai — 
paprastai ignoruoja tą faktą, kad vaiko siela (protas, 
jausmai, palinkimai) auga, taip pat kaip ir jo kūnas. 
Ar gali kūnas užaugti sveikas, jeigu jisai kvėpuos neti
kusiu oru ir jeigu aplink jį bus purvas ir nešvarumas? 
Ne. Ar gali pasiekti normalio ūgio ir pajėgos, jeigu ji
sai nebus tinkamai maitinamas? Ne.

Augančiam kunui reikia tinkamų apystovų ir tin
kamo maisto. Taip pat ir augančiai sielai — jeigu nori
me, kad žmogus užaugtų protiniai ir moraliniai svei
kas. Atimk tas dvi būtinas dvasinio augimo sąlygas, 
ir tuomet ką gelbės auklėtojų pamokslai, drausmės ir 
gąsdinimai, kuriais stengiamasi sulaikyti vaiką nuo; 
“pikto”? Tiek gelbės, kiek jeigu jus mėgintumėte savo
ranku jėga “išgydyti” sukumpusį ir pageltusį medelį. ' Varpininkai

, . .... . . žaizdrininkai (Sočiai deni ok r.)Aukščiau paminėtasai policijos viršininkas mano,' Kultūros būrelis (soc. simpat.) 
, , ... iii u. -j. i i. l* . v. . i Aušrininkai (sŲcialistai revol.)kad vaikai mokyklose turėtų būt pavesti priežiūrai tam; Marksininkai komunistai
tikrų “sielos gydytojų”, psichiatrų, kurių uždavinys' 
butų tyrinėti, ar vaikų protuose nesiplėtoja kokios ligos. BenJras žydų sąrašas 
Tai, žinoma, gidėtų L>ut IciBtii ir naudingas įvedi-! en sąia. OS

— ----- — - ’ Tatai balsavimo .i....:..;..;

“Kupreisis pirmas organizavo komuną bei koo
peratyvą, pirmas važiavo į Rusiją kaipo delegatas. 
Bet jis važiavo ne tuo tikslu, kad padėti šalį atbū
davote bet kad pasipelnyti, prisikrauti kišenių pi
nigų. O kada tas jam nepavyko, kada atvykus pir
moji grupė pamatė jo veidmainingus darbus (kokie 
tie darbai? “N.” Red.), pamatė jo siekius ir visą 
Kooperatyvo tvarką paėmė į savo rankas, tuomet 
jis apleido Kooperatyvą ir Rusiją ir dabar jau vir
to darbininkų priešu.”
Iš kur tas Talkevičius žino, kad Kupreisis turėjęs 

tikslą “prisikrauti kišenių pinigų”, jisai nepasako. Bet 
čia išlenda, kaip yla iš maišo, navatnas daiktas iš to 
“minčių skaitytojo” žodžių. Sulig juo išeina, kad koope
ratyvus sovietų Rusijoje galima steigti tikslu asmeniš
kai pasipelnyti. Jeigu taip, tai po “kooperatyvų” skrais
tėmis tenai slepiasi koks spekuliantiškas biznis.

Jeigu gi kooperatyvai Rusijoje nėra tokie, tai kaip 
butų galėjęs iš kooperatyvo “prisikrauti kišenių pini
gų” TCupreišis? Kaip jam galėjo toks “tikslas” ir į gal
vą ateiti? Juk jisai turėjo žinoti iš anksto Rusijos įsta
tymus apie kooperatyvus ir nustatytą kooperatyvams 
tvarką, pirma negu jisai pradėjo organizuoti koopera
tyvą.

Visi šitie “Laisvėje” tilpusieji žiopli Talkevičiaus 
plepalai daro tokį įspūdį, kad jie skiriami kokiems tai 
besmegeniams akis apdumti. Nejaugi tik šitokiais “ar
gumentais” tesugeba Maskvos davatkėlės ginti savo 
kromelį ?

Almą Mater Lietuvoj
(Musų specialio koresp. Kaune)

Kasmet Lietuvos universite
to studentai renka savo atsto
vybę. Tais rinkimais kaip ir 
atvaizduojama universiteto stu
dentijos politinė nuotaika. Mat, 
rinkiniai eina tam tikrais po
litiniais sąrašais. Daugelio bu
vo spėjama, kad šiais metais 
studentijos politinės simpatijos 
busią pasikeitę dešinion, mat 
tikrinta, kad reakcija radika- 
liškai nusistačiusią studentiją 
tiek paveikė, kad jos veik ir 
nebeliko. Vienok rinkimų da
viniai visai ką kitą sako. Kai
rioji studentija šiais metais 
daugiau balsų surinko, negu ki
tados. Jei turėti galvoj, kad 
kairiosios studentijos nemaža 
sėdi kalėjimuos ir koncentraci
jos stovykloj, tai reikia l^onsta-
Sųra.šų pavadinimas

tuoti tas faktas, kad Lietuvos 
studentija žymiai kairėj a. Rei
kia dar pridursi, kad kairių pa
žiūrų studentų yra emigravusių 
ir žuvusių ir kaikurie jų dėl ne
turto nelanko universiteto, bet 
provincijoj uždarbiauja, tai ir 
rinkimuose savaimi ngalėjo da
lyvauti. Tokiu budu drąsiai 
galima daryti išvada, jog Lie
tuvos mokslus einantis jauni
mas žymiai sukairėjo. Jei pri
imti už taisyklę, kad jaunimas 
yra suaugusių politinės nuotai
kos barometru, tai nepaisant j 
dabartinį krašto politinį reži
mą visuomene ipašliejo kairėn. 
Toksai ūpas tikrai ir visame 
krašte yra jaučiamas. Dirstelė- 
kim dabar į studentų balsavi
mo duomenis:

Įvairenybės Skaitytojų Ba|sai
Kalendoriaus \u*

reforma
Metai—13 mėn., mėnuo—4 sa

vaitės.— Naujų metų diena, 
pasaulinės šventės diena.

painformavo spaudos at- 
apie sumanymą refor- 
kalendorių. Tuo tikslu 
įsteigta draugija, kuri 

pavariusi

Tautų s-gos Technikos ir pa
tarimų komiteto narys p. Kots- 
worth 
stovus 
muoti 
esanti
jau gerokai darbą 
pirmyn.

P. Kotsvvorth—tos draugijos 
pirm., plačiau aiškino reikalą 
kalendorių reformuoti. Iš argu
mentų paminėtini: dabartinis 
susiskirstymas metų į nelygius 
vienetus—mėnesius— esąs la
bai netikslus ir prekyboje, pra
monėje, darbo apmokėjime yra 
neteisingas ir sudarąs keblu
mų: kilnojimas švenčių suda
rąs daug nepatogumų piliečių 
santykiavime ir darbo produk- 
tingumo našume; nelygumas 
laiko periodų statistikoj duo
dąs apgaulingų rezultatų , ir t.t.

Todėl siūloma kalendorių su- 
tikslinti: kiekvieną mėnesį su
daryti iš 4 savaičių—28 d.—tad 
visus metus iš 13 mūn arba iš 
4 ketvirčių po 13 savaičių.

Kadangi metai turi 365 die
nas, o 13 mėn. po 28 d. suda
ro 364 d., 1 
išskirti ir pavadint Naujų Me
tų diena; kilminių metų vasa-

[Ui išreikštas Home skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]'

Prie lietuviškos rašybos
Nesenai kažkoks pasirašęs 

trimis J, patiekė sumanimą lie
tuviškos abėcėlės pakaitai. Toks 
sumanimus tuom geras, kad 
lietuviška rašyba galėtų apseit 
be žymių-priedų prie raidžių, 
kas, žinomą, netik apsunkina 
rašybą, b(/t dikčiai darko pačią 
išvaizdą. žodis sustatytas iš 
didžiųjų raidžių, kaip dabar, 
net geriausia dailės mėgėjo pa
stanga nueina niekais, nes to
kia žodžio eilė su priimtais 
“akcentais” kurie kišo, Viršum1 
ir apačioj, išrodo praščiau, ne
gu sena, garadų tvora, kur iš 
viršaus žiūrint, vienas garadas 
pėda ar daugiau trumpesnis, 
kitas tiek pat išsikišęs aukš
čiau kitų. Dailininkai kaikur 
bando paslėpt Š, č, ar ž. “ak
centus”, tečiau tas pasiseka 
jiems tiek apdailinti, kad iš 
menamų raidžių lieka nuogos 
S C Z raidės.

Toks jo sumanirpas, gana 
nuosavus (originalus) ir nepa
prastas, bet jei priimt ir pri
prast, butų visiems naudingas 
todėl, kad parankus.

Su kai kuriom lietuvių rašy-

pys, nosys, durys, avys, vinys; 
jo daugskaitoj: akis, ausis, no
rs, duris, avis, antis, vinis ir 
11. Tas šiek tiek sutvarkytų 
rašybą, nors toli gražu ilgoji y 
1 icnamųjų žodžių tarmėj anaip 
tol neatsako, o tik labiau suvie- 
i odintų kalbamoslį. Tie, kurie 
riano, kad aš iš savo pilvo, tą 
nugalvojau, te atidžiai paskaito 
naujai išleistas knygas, o dar 
pigiau — lietuvių laikraščius, 
t kšliau, —- Lietuvoj leidžiamus.

Anis Rūkas.

Juokai
Puiki dovana

tai liekančią diena boJ csamom reidėm ir P^8

Gavo 
Metais: 1925 

599 
375 
111 
39 

103 
116

80
282

mas. Bet svarbiausia visgi yra ne tas. Gydymas pašali-;
na tiktai dalį blogumo. Daug daugiau reikia rūpintis, actuose vis daugiau 
kad liga neprasidėtų. O to galima pasiekti tiktai sten- simpatijų. !
giantis suteikti tą, kas reikalinga sveikam sielos augi-'balsų surenka ateitininkai; tai! tų yra suimtų.

ir nenuostabu, mat universite-

balsų Išrinkto atstovų
1926 1927 1925 1926 1927
589 595 8 8 10
102 375 5 6 7
126 151 2 2 3

’ 58 73 1 1
77 58 2 1 1 _
126 60 9 M 2 1

• 59 1 .
175 135 9 9 M 3
76 109 1 1 2

257 272 4 4 5
1F3 9 M

pi-ihoj usitiis motais lovivo žymiai
didesnis. Ir vėla čia paveikė

i įgy j a' dabartinis politinis režimas, nes
Berods daugiausia*jau kaip minėjau daug studen-

inui: sveikas apystovas ir sveiką dvasios peną. Tautomis imant ryškiai pa-

Čia tečiaus mes susiduriame su klausimu, ar dabar- yra teologijos fakultetas, ku- stebiama, kad daugiausia socia- 
tinėje visuomenės tvarkoje, kur kiekvienas asmuo žiuri 
tik savo naudos (dažnai nepaisant net, koki 
yra įgijama), tos sąlygos gali būt išpildytos?

budu ji

Vienas banko direktorius 
š žente savo 50-ties metų su
kaktuves. Jo žmona sukaktu- 
\ ėms padovanojo jam puikų 
albomą su visų giminių foto
grafijomis iki- trečios kartos. 
Direktorius buvo labai paten
kintas šia dovana ir pareiškė 
žmonai, kad su šiuo albomu 
j’s nesiskirs visą gyvenimą.

Keliems mėnesiams praslin
kus direktoriaus žmona užeina 
į banką ir prie durų ant sar
go stalo tarp kitų knygų pa
stebi ir jos padovanotą albo
mą. Nustebusi klausia Sargo, 
kokiu budu albumas pateko *ant 
jo stalo.

šis krapštydamas pakaušį 
; Įsako: “Aš tik Tamstai darau 
i.^mtį — visus kitus šiame al
bume esančius ponaš* direkto- 
liufi įsakė jokiu budu neįleisti. 
Jie jam iki gyvo kaulo įgri
so”.

lietuvių rašybos “mistrai”’neži
no ką daryti. Tokia nelaimin- 

— kuę kas no
ri, ten ją kergia.

Labai senai, vienas tėvynai
nis, kurs dabar, girdėt, užimąs 
valdišką vietą, man išsitarė, 
kad lietuvių kalba lengviausia 
išmokt rašyt, todėl, kad ji su
lig tarmės rašoma. Ir ištikrų- 
jų taip buvę, nes jis man pa
vyzdžiais parodė, kad esamos 
raidės naudojamos tiksliai su
lig tarmės.

Dabar to nebėr arba bent ne- 
besulig tarmės bandoma rašyt.

žodžiai: akis, avis, arba au
sis, vinis, tiek vienskaitoj, tiek 
daugskaitoj su y ar priedu 
ntaišoma. Mat jei ir pridėsi y 
prie daugskaitos, tai tas minė
tų žodžių skambesy nepadaro 
skirtumo, — tokiuose žodžiuo
se dažnai pirmasis skiemuo sa
vo skambėsiu duoda suprast 
vienskaitą ar daugskaitą mena
ma. Daugskaitą, akys, avys 
suprantame iŠ ilgos a, o ne iš 
galūnės. Pertai rasėjai nors 
ir kažkiek kalbamokslį vartę— 
skaitę neįsikala galvon atminti
nai. O tokių žodžių lietuvių 
kalba turi aibę.

Kiti žodžiai bandoma “su- 
mokslint” sulig veikia 
mojo veiksmažodžio tar
mės; kt.: adyti, rašyti, skai
tyti, iš to jie rašo: adymas, ra
šymas, skaitymas/ nors taip 
turbut nė vienas” netaria. Jei žo
dy adyti ilgabalsė y tiksliai tin
ka, tai žody adymas visai ne, 
nes ady’mas, rašy’mas, skaity’- 
mas, niekas vnetaria, o tariasi: 
a’dimas, radimas, 
kaip ii’ ne gy’venimas, o give’ni- 
mas.

Jei sulig- tarmės būt bando
ma taikint rašybą, tas daug pa
lengvintų lietuviam rašėjam, o 
ir tiems, kurie mokosi lietuviš
kai. Geriausia būt gal tas, 
kad galėtume pasigirt, kad mu
sų kalba lengva rašybai, o ra
šyba pilnai atsako įkalbos tar
mei, be maišaties. Galėtume pa
sigirti, jei ne kuo daugiau, tai 
lengvumu pramokt rašyt.

Gi dabar, kas moka? Sako
ma, kas galva, tai protas, pas 
mus: kas plunksna, tai žodis 
(rašyba).

Kaip sakiau, jokia raidė lie
tuvių rašysenoj tiek nemėtoma, 
kaip vargšė y, kuri tankiausia 
netur pastovios vietos.

Kaikurie savo pavardes rašo, 
kaip ir vardus su y (gal pas 
juos- taip taria) — JKązys, Sta
sys,' Šukys. Tas bandoma net 
visur vartot (pas mus taria
ma : Stasis, Šūkis ir tt.). Jei

rio 29-tą diena nukelti į pasku-l®? ia^® yia \
tinęs birželio dienas, išskirti ir 
skaityt kokia nors pasauline 
švente.

Velykas kasmet švęsti balan
džio 9 d., sekmines gegužės 29

Toks kalendoriaus sutvarky
mas sutaupytų Europoje £,000 
milijonu dolerių kapitalo.

Gyvenime toks laiko sutvar
kymas daugely šalių jau prak
tikuojamas kaipo patogesnis 
Suomijoj medžio pramonėje, 
Amerikoj mėsos pr., Lietuvoj 
spaustuvėse (dalinai) ir kitur.

P. Cotworth apvažiavęs jau 
Angliją, Švediją; Norvegiją, 
Suomiją, Estiją, Latviją ir vi
sur sutikęs pritarimą.

Tai idėjai populerizuoti ir 
atsiklausti kuoplatesnių sluo
ksnių- siūlo sudaryti komitetą, 
kurin, kitų šalių pavyzdžiu, j- 
eitų: spaudos, darbininkų, mo
terų, prekybos, tikybų org. at
stovai.

Centraliniame komitete da
lyvauja įvairių šalių mokslo 
vyrai ir įvairių organizacijų at
stovai.

Kartais ir parausti 
pavojinga

Pasikalbėjimas gudraus 
su mokytu.

M o k y t a s i s. šiaip ar 
kalbėk, o be vedamosios 

idėjos gyvenimas esti tuščias.
Gudrusis. Kaip gi ne

bus tuščias!
Mokytasis. Mat per

siėmęs aukšta idėja, žmogus 
pats kyla auštyn, auga, tobu
lėja.

Gudrusis. Į aukščiau
sią kategoriją gali pakilt.

M o ky t a s i s. Jo gyveni
mas darosi daug turtingesnis.

Gudrusis. Ir centrą ir 
namus gal įsigyt.

M o ky t a s i s. Nušnekė
jai! Manęs visai nesupranti.
Budrusis. Suprantu, 

broliuk, tik esu už tave gud
resnis.

Tel. Bottlevai-d 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.
Nesenai Olandijoje teismas 

nagrinėjo įdomią bylą. Jaunai 
merginai dingo 50 goldenų. Pa
klausiusi nepažįstamu'šalia ėju
sio jaunuolio, ar nematė jis, 
kaip pražuvo pinigai ir šiam 
r.tsakius, kad ---- ne, mergina jį

apkaltino pinigų vogime. Teis- 
me ji rėmėsi vien tuo, kad jau- 
nuolis, jai apie pinigus teirau- 
jan-tis, paraudo. Taikos teisė
jas jaunuolį buvo pripažinęs 
kaltu ir nubaudė 100 guldenų 
pabauda. Jaunuolis padavė ape
liaciją į aukštesnę teismo įs
taigą, pranešdamas, kad esąs 
labai sarmatlyvas ir kalbėda
mas su jauna moterim visada 
parausta. Teismas pirmą savo 
nuturimą panaikino.

4604 So. Pailina St., Chicago, III.

listiškų tendencijų turi žydų 
j studentai ir tai pilnai supran
tama, nes jie gyvendami mies
te greičiau su naujoviškomis 
idėjomis apsipažysth ir be to 
jų tarpe daugiau yra nepasitu
rinčio elemento. Lietuviškoji 
studentija daugumoj yra stam
besnių ūkininkų sūnus ir dau
giau pasiturintieji, tai jiems 
ir darbininkiškos idėjos yra 
svetimos. Lenkiškoji studen
tija visai neturi socialistinių 
simpatijų, mat, tai dvarininkų 
vaikai. Kitų tautų, kad ir yra 
studentų, bet tiek jų maža, 
kad universiteto gyvenime jie 
jokios reikšmės neturi. Neso- 
uialistiškoji studentija tiek lie
tuvių, tiek kitų tautų yra labai 
šovinistiškai nusistačiusi ir de
ga kitų tautų neapykanta.

Bendrai reikia sakyti, kad vi
sa Lietuvos studentija yra dau
gumoj ideologiniai pasiskirs-

riame daug mokosi kunigų, tai 
jie ateitininkams ii- sumeta 
balsus, kurių apitikriai imant 
bus pusė.

Už tautininkų sąrašą ir ne- 
kunigaiDAUGIAU ATSIVERTUSIŲ

studentų 
ir tauti-

' maža balsų atiduoda 
studentai.

“Laisvės” gruodžio 26 d. numeryje įdėta kokio ten I Bendrai .uglaudus 
Ig. Talkevičiaus “Laiškas iš Rusijos”. Jisai sakosi# esąs kĮe^ika1^ (ateitininkų 
hetuvių kooperatyvo narys sovietų krašte ir praneša j so ^irinko 870 balsus> 0 gocia.
savo tavorščiams Amerikoje nemalonią žinią apie kai, lietinis sąrašas drauge su žydu 
kuriuos kitus to kooperatyvo narius: ; Isocialistais 586 balsai, žymėti-

“Dabar tie žmonės apleido musų Kooperatyvą. na, kad sąrašai neiškios orien- 
.............................. ~ '* tacijos ir bespalviai jokio pąsi- 

sekimo neturi.
Socialdemokratų-žaiždrininkų 

skaičius, metai iš metų auga,

ir Rusiją, važiuoja vėl atgal į Ameriką. Galimas 
daiktas, kad iš jų kai kurie pasidarys darbininkų 
judėjimo (?) priešai, kokiu dabar pasidarė buvęs 
musų delegatas Kupreisis, J 
šmeižia Rusijos darbininkišką valdžią.
Tuos žmones

pirma negu jie suspėjo prasižioti. Jisai pasakoja, kad

kui is per Naujienas pamažu; bet tvirtai, šiais

Talkevičius skubinasi diskredituoti, atseita. rca*£C!j“1 j“ul,in!ui
. .. . . ’ neveikia, šiemet balsavime da-

J’lyvavo tik 59% visų universi- 
jie buvę utvaziąvę Rusijon “ne Ino tikslu, kad prisidėti esamų studentų, tai paly- 
prie šalies atstatymo, bet ją ardyti”. Ir tu šitaip man ginamai mažas nuošimtis, kuris

metais j y skaičius ypač padi-

f ...------- , ■ ... . —T. — - ' -

čiusi, palaidos studentijos yra 
labai mažas nuošimtis. Tuom 
Lietuvos studentija ir skiriasi 
nuo vokiečių studentų. Jei ir 
mūsiške studentija intelektua
liu žvilksniu nėra pasiekusi tin
kamos aukštumos, bet dorovi
niai ir politiniai nėra visai iš
tižusi ir pakrikusi, nors ir re
akcinga. Jei tokios tradicijos 
ir toliau užsiliks, tai ateity ga
lima laukti rimtos inteligenti
jos, darbingai nusistačiusius ir 
interesuojančios! visuomenės
gyvenimu. Reikia laukti, kad ą>ut turėtų būt daroma rašanti 
tos tradicijos neišnyks.—T. J. žodžius vienskaitoj: akys, au-

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, UI.

Tel. Bo ui e va r d 3669

Patogiausias
Laikas x
Užsisakyti
GYVENIMĄ

, Gale ir pradžioj
Metų—Dabar

Prenunicnila metamu $2
PusSi metų 31
Kopija ....... ...................... ......  20c

I tokia tarmė bandoma kažkurių i - 
rasėjų vartot (vienskaitoj), tąsi GARSINKITĖS 
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Tarp Chicagos
Lietuvių_ _

Cicero
Su pirma diena sausio prasi

deda metiniai susirinkimai, nau
jos valdybos užima vietas ir 
visas judėjimas prasideda. Se
nieji viršininkai gauna algas už 
savo triuši).

Pirma susirinkimą turės Va
karinės žvaigždės Pašai pini s 
Kliubas sekmadienyje, I dieną, 
1 valandą pietų, Liuosybės 
svetainėje, šiame susiriiikimt 
tar|>e kita ko bus pranešta apie 
parengimą, kuris Įvyks 5 dieną 
vasario, apie Įstatų taisymą ir 
kitus reikalus.

* , * *

Pirmadienio vakarui išpuloa 
L. R. Kliubo susirinkimas pas 
Lukštą. Bet kaip Naujų Melų 
šventės vakare, tai vargiai susi
rinks kas. 

♦ ♦

Antradienio vakare SLA. 194 
kuopos bus susirinkimas, kaip 
ir visados, Lietuvių Liuosybės 
svetainėje. Nauja valdyba už
ims vietas. Bus aptarti visi 
svarbus reikalai. Kuopoje bus 
kas nors nepaprasto, nes rodo
si nepaprastų apsireiškimų 
Pavyzdžiui, buvęs per daugelį 
metų kuopoje pirmininku ir 
šiaip valdyboje K. P. I>eveikis, 
buvo visų gerbiamas, o dabai 
netenka vietos, vadinasi, pasi
darė negeras. Ko<lel? Gal neat
lieka savo užduočių?

Visai ne. Jisai atlieka save 
užduotis, labai gerai apgins 
kuopą, ir Susivienijimo Lietu 
vių Amerikoje reikalai jam sto
vi pirmoje vietoje. Tokis jo nu
sistatymas.

Bet tavorščiams tatai labai 
buvo “ne po dušie“. Todėl jie 
dėjo visas pastangas kaip nors 
Deveikį nusikratyti. Bet Devei
kis iš to tik juokiasi, ir šios 
Susivienijimo kuopos komunis 
lai nepajėgs pakinkyti savo ve
žimėliui traukli. Aš tam pilnai 
tikiu, jeigu tik nariuose bus 
šiek tiek vienybės. Na, tiek to 
šiam sykiui, pasimatysime vė
liau. 

* * ♦

Trečiadienyje, l d. sausio 
susirenka namų savininkų ar
ba Improvement kliubo nariai. 
Bus svarstomi nauji Įstatai ir! 
šiaip- svarbus reikalai. Susirin
kite visi, pradėkite naujus me
tus gerais naujais sumanymais, 
šiam kartui tegul bus gana. 
Prieš metų pradžią daug kalbė
ti neapsimoka. — Tas pats.

Joniškiečių Kliubo 
vakaras

< r~
Jis Įvyks Naujų Metų vaka

re, 1 dieną sausio, G. Kren- 
eiaus svetainėje, 4600 So. Wood 
street.

Taigi, gerbiami Joniškiečiai, 
draugai ir drauges, nepamirš
kite šio parengimo, nes jame 
senus metus pabaigsime ir nau
jus pasitiksime. Turėsime pro 
gos pasidalinti mintimis apie 
ateinančių metų veikimų ir kul
tūros darbą, ba Joniškiečių ir 
jų kliubo užduotis yra veikti 
visuomenės labui.

Draugai, atsilankę paremsite 
lir Kliubą, kuris darbuojasi ne
paliaujamai.

Kliubo Korespondentas.i

Dar dėl moteriškų 
parodų

Aš, mat, toks žmogus, taip 
apsigimęs, kad kur tik kalba- 
jma ar rašoma apie moteris, tai 
•aš su Įdomumu skaitau ir klau
sau. Tai tuo pačiu dalyku ir Į 
‘Naujienas” rašau, išreikšda
mas toms moterims pritarimą, 
kurios apgina šių dienų madas. 
Pustapėdis pakartotinai yra nu
peikęs trumpas dreses.

Pustapėdis ir kiti tvirtina, 
buk moterų rūbai ir visas ki
tas pasipuošimas su progresu 
nieko bendra neturi. Juk prog
resą galima ne vienaip supras
ti. Juk progresu vadina pasise
kimą, pakilimą, kaip pav. biz
nyje, teknikoje. Ir jeigu Mor
ta pavadina trumpas dreses 
progresu, tai tur būt žino, ką 
kalbanti, nes, mat, moterų yra 
tokia ypatybė, kad juo labiau 
Įtikti vyrams, ir jeigu jos ge
riau įtinka trumpomis dresė- 
mis, tai jau yra jų progresas. 
Reiškia, jos pasiekia tikslą, ir 
tai galima skaityti progresu.

Todėl neužsimoka moteris 
peikti už trumpas dreses, nes 
vyrai patys taip mėgia, ir kur 
tik pamato moteriškę su trum
pesniu sijonu, tai bežiūrėdami 
ne kartą nuo šalygatvio nu
žengia ir dar liežuvį dėl susi- 
trenkimo prikanda. 0 tai todėl, 
kad ta moteris daugiau prilygs
ta dailei ir artistiškumui, pa
rodo daugiau sužavėjimo, kuris 
vyrams yra labai brangintinas.

Teisybe, dėl to kartais mo
terims tenka nukentėti, kaip 
pav. nuo popiežiaus ir visos 
dvasiškijos grąsinimų. —J. B.

Prierašas. Padaužų Įsakymu 
galiu pareikšti, kad šis bus 
paskutinis straipsnelis disku- 
suojamu klausimu. Neprošal 
pasilsėti. —Keport.

Roseland

Golden Star Kliubo balius 
Įvyko Kalėdų Vakare, Strumilų 
salėj. laibai gerui nusisekė. 
Daug buvo jaunimo. Muzika 
gera buvo, svetainė dailiai iš
puošta, kas darė gerą išvaiz
dą.

Illinois Central gelzRelio kom
panija daug darbiiynkų paleid
žia iš Burnside šapus, 95th ir 
Co^age Grove. Sakoma, kad 
paleidžią 152 darbininkus. Dau
giausia paleidžiu senus darbi
ninkus.

Towp of Lake
“Naujienose”, gruodžio 27 d. 

laidoje, tilpo iš šios apielinkės 
žinia, kuriojie pasakyta, kad 
Naujų Metų vakare rengiama 
siurpraiz parė p-niai Zubelicnei. 
“Naujienoms” tapo pranešta, 
kad šiai parei kolektų nerink
ta, kad tai busiantis privalia 
parengimėlis. Suprantama, pri
vatis kieno nors parengimėlis 
“Naujienų” neapeina, ir todėl 
jos mato reikalą patalpinti šį 
pranešimą. —V. P.

Graboriai

Musų patarnavimas 
laidotuvėse Ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ

Pėti|yčios vakare, gruodžio 
30 d., Dr-stė L. D. K. Gede- 
mino laikys priešmetinį susirin
kimą, E. Shedvilos salėj, 341 
Kensington Avė.

— Vietinis.

Keistutis scenoje
Vaičkaus teatras sekmadie- 

iyje, vasario 12 dieną, Good
man teatre stato “Keistutį”. I 
Vaičkaus teatras prašo tą die
ną nerengti didesnių parengi
mų, kad nesusidarytų bereika
lingų varžytinių. —Rengėjai.

Lietuvis GraborlUH Ir 
Balza m uoto jas

2314 W 23rd PI. 
C h Haga. III.

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

Roseland

Pastaruoju laiku pradėjo la
bai rašytis Į Lietuvių Auksi
nės žvaigždės Kliubą. Retas 
susirinkimas, kad neprisirašytų 
po keletą narių. Kliubas pri
ima narius nuo 16 iki 40 metų 
amžiaus. Taigi tie nariai, kurie 
dar neturi 40 metų amžiaus, 
turėtų būtinai pristoti prie 
Kliubo. Kliubas skaitlingas na
riais ir prasiekęs turtu. Jis tu
ri sporto skyrių. Jaunuoliai 
gali lavintis sporte fiziškai. 
Taipgi kliubas užlaiko kamba
rius. Čia gali užeiti kas nori, 
durys atdaros visiems.

Kitais metais bus nauja Val
dyba. Manau,, kad kliubas bus 
tvarkomas geriau, negu šiais 
metais, šiais metais kliubas. 
priėmė P. PetronĮ. Kažin iš kur 
Petronis ištraukė metriką. Vi- 
ce pirmininkas nėra matęs to
kios metrikos savo amžiuje. 
Vice pirmininkas priešmetinia- 
me susirinkime pareikalavo, 
kad butų išrinkta komisija, ku
ri patikrintų Petronio metriką. 
Kadangi pirmininkas Bacevi- 
čius yra Petronio geriausis 
draugas, jis nedavė svarstyti 
tą klausimą. Manau, kad kitais 
metais bus kitas pirmininkas, 
turėtų nariai išrinkti komisiją 
pertikrinimui Petronio metri
kos. Kam tas turėtų būti sle
piama nuo narių, koks narys 
yra priimtas Į kliubą? Jeigu 
toks Petronis butų norėjęs pri
stoti prie kliubo, butų galėjęs 
senai jau prisirašyti, nelaukti 
15 dienų iki 40 metų amžiaus.

Narys.

Šiandie eina šach
matų turnamentas 

už čempionatą
Šiandie vakare, gruodžio 30 

d., Liet. Golfo Klube, kaip 8! 
vai. vak., eis kova tarp dviejų 
lietuvių šachmatininkų už čem
pionatą. Kaip jau žinoma, iki 
šiol lietuvių šachmatų čempio
nu buvo adv. K. Jurgelionis, 
kuris pora metų atgal ‘pasiro
dė geriausiu šachmatininku 
tarp Chicagos lietuvių, o gal ir 
visoj Amerikoj. Adv. K. Jur
gelionis yra vienas, taip sakant, 
senesniųjų lietuvių šachmati
ninkų. Jo oponentas bus V. 
Rušinskas, vienas jaunųjų 
šachmatininkų, kuris šįmet 
prasimušė Į priešakines eiles, 
sumušdamas p. Butkų, seną 
šachmatininką ir buvusį užpe- 
reitų metų turnamento runner- 
up.

Kokios bus to lošimo pasek
mes, sunku pasakyti ypač to
dėl, kad neteko matyti pasta
ruoju laiku lošiant adv.,K. Jur- 
gelionį su V. Rušinsku. Tad 
sunku daryti bite kokią išvadą 
ne'mačius jų lošiant. Tečiaus 
reikia manyti, kad kova bus 
sunki. ' Aišku, kad p. Jurge
lionis nenorės atsižadėti čem
piono vardo, o Rušinskas, da- 
sigavęs taip aukštai ir turėda
mas progos susikibti su čem
pionu, be abejonės, bandys ir 
čempionatą laimėti. '

Kurie įdomauja šachmatais, 
prašomi rytoj atsilankyti kliu- 
ban, pamatyti lošimą ir suži
noti lošimo rezultatus.

—š. T. Komisija.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CrilCAGOJ

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

el, kad priklausąu 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Lietuviai Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. GriŠius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723 

ikTgugiš 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Lietuviai D
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820
Rea., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8. Nedėliof 10-12 d.

• Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestem 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

Phone Boulevard 7589
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. III

Lietuves Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai rrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir 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 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

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

ice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

. Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:80 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

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

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Rąndolph 6727 

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

Namu Telefonas Republic 9600

A.A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

~J. P. WAITCHES
VAIDILŲ BROLIJOS NAKTIS

PRIE AUKURO

Vaidilos renkasi žvaigždžių 
keliais rytuose Krivių-Krivai- 
čių sueigom Kuomet pažiūri į 
mitologiją apie Vaidilų ir Vai- 
delyčių gyvenimą, mums prisi
mena kokia tai senovės lietu
vių gyvenimo harmonija. Tur
būt nepadarysiu klaidos pasa
kydamas, kad nuo to laiko, kuo
met Vaidilos nustojo veikę, tai 
pas lietuvius ir harmonija nu
stojo veikus. Tai yra, šešius 
šimtus metų pragyvenus, mes 
pajutom, kad Vaidilos buvo lie
tuvių tautos tvirtove. Šiandien, 
kuomet pažiūri į lietuvių gyve
nimą, tai rodos girdisi koks tai 
šauksmas prie atbudinimo Vai
dilų. Netik Amerikoje, bet ir 
Lietuvoje šiandien daug kalba
ma apie senovės Vaidilas. Lie
tuvos liaudis, susirinkusi pas

BIRI l'ŪS kalną, kur Vaidilų 
amžinoji ugnis arba aukuras 
randasi, gėrisi tuo musų bočių 
SIMBOLIU. Beikia stebėtis, 
kaip Lietuvoj žmonės yra už- 
interesuoti Vaidilomis. Kuomet 
stovi ant Baltiko juros kranto 
(r žiuri į Birutės kalną, tai ro
dos matai tenai tebesėdinčius 
musų senelius protėvius. Todėl 
įdomi atmintis Krivių-Krivai- 
čių sueigoje. Konstrukcija Vai
dilų aukuro labai tvirta. Visas 
aukuras pabudavotas iš kelur- 
kampųi akmenų. Tarytum mu- 
8ų bočiai budavodami žinojo, 
kad tas aukuras paliks ateities 
simboliu! Žinovai sako, kad mi-į 
kuras tapo pabudavotas 1327 
metuose, tai yra Šeši' šimtai 
melų atgal, žinoma, niekas tik
rai negali to'Įrodyti.

Kaip ten nebūtų, Vaidilos 
šiemet \venčia šešių šimtų me
tų jubiliejų. “Lietuva, tėvynė

musų, tu didvyrių žemė”. V. 
Kudirkos žodžiai primena mums 
senovės Vaidilų vienybę. Kry- 
žiočiai ir Romos despotai su
draskė tą musų senelių vienybę! 
Į3et nėra reikalo nusiminti. 
Ateis laikas, kuomet musų se
nelių žudytojai susilauks to, 
ką jie užsipelnė. Nes “Vaidilos 
renkasi žvaigždžių keliais.’’ 
T as, kas naudinga žmogaus gy
venimui ir jo gerovei, visuo
met yra lengva pražudyti. Kas 
yra lengvai jgijama, tas mažai 
apkainuojama.

Kaip jau yra žinoma, apie 
trejetą .metų atgal (’hieagoje 
ąusitverS Vaidilų Brolija. Pra
džia buvo gana sunki, ypatin
gai ekonominiu atžvilgiu. O ki
ta bėda musų lietuviai fra- 
ternalizmui nepripratę. Kai 
kurie Įstojo į Broliją materia
liais sumetimais arba momen
to ambicijomis vadovaudamie

si. Tas dalinai pakenkė bujoti 
musų Brolijai per paskutinius 
melus. Kitas dalykas: truko 
daug reikalingų informacijų, 
kurias buvo sunku gauti nepa
siekus Lietuvos, šiemet mums 
phvyko pasiekti Lietuvą ir gau 
Ii reikalingas informacijas. Tai
pgi dalis aukuro parvežta j Chi- 
cagą, ir aukuras pabudavotas.

Kadangi šiemet sueina šešių 
šimtų metų jubiliejus ir sykiu 
aukuro įšventinimas, tai Vaidi
lų ' Brolija rengia iškilmingą 
puotą gruodžio 31 d., baigiant 
senus metus ir sulaukiant Nau
jų Melų, 1928, Northvvest Ma- 
soriię Temple, 1547 N. Leavitt 
St. Pirm prasidėsianį; 'puotai 
bus priimti naujokai. Po to puo
ta, ir vėliau valdybos įsodi
nimas, kur publika turės pro
gos dalyvauti. Puota tęsis iki 
penktai valandai ryto.

—Krivių-Krivailis.

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. Rando! ph 1034. — Vai. nuo 9—6 

VuktirHis
8241 South Halsted St.

TeL Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 

Pėtnyčios.

Akių Gydytojai

4649 South Ashland Avenue 
ir 805 East 47th Street

Pilone Kenvvood 1762 
Praktikuoja 20 metų

VirSui UniversaI 
State Bank ....

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

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
X 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

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

relepbone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas ,

2550 West <>3rd Street 
Cor. Rockwell St.

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

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

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

Tel. Brune>wick 4983
Namų telefonas Brunswfck 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo U iki J1 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

Telefonas Boulevard 1939
l DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
■ 9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
14608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.
- z

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 sutarti

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų,

1 7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 
Res. Telephone PMza 3200

1 DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
i kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
j 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 SL 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir, 

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

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų
senas žaizdas, ligas rectai

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

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

TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armjtage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mil^raukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Se rėdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pag’al sutartį

DR, M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS u- CHIKURGAS 

1724 S. l opinis Street 
kampas 18th St. ir Blue įsiauti Avė. 
Vai. 2—4 po pJįBt, ir 7 9 vai. vakare.

Telefoną.1 < anai 1912
Naktimi;, Tel. Fah l'u.x 6353
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i Tarp Chicagos 
(Lietuvių

Maskuoti išnaudo 
tojai

ir nors tokiu* budu atrieksime 
savo tikslo. Juk musų tižiuose 
yra pasakyta, kad tur stipti 
Uis, kuris apleidžia musų eiles 
ir nebeneša mums daugiau nau- 

čia 
au
na, 
su-

doę. Kulka ją pavaišinti 
mums nepatogu, nes galime 
silaukti virvės ant kaklo, 
tai dar sykį, tavorščiai, visi
stokim ir lokiui. —Tavorščius

PRANEŠIMAI
S. L. A. 226 kp. laikys savo mė

nesini susirinkimų nedilioj, Sausio 1 
d., 2 vai. po pietų, Liuosybis svet., 
1822 Wabansia Avė. į Visos narės ir 
nariai malonėkit pribūti j šj susi r i n-r 
kimų. Rašt. K. čepulevičiys. <

tlzimdžiškas Koncertas, nuigia 
Draugystė Dr. Vinco Kudirkos, Nau
jų Metų vakare, sausib 1 d., 1928, 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. 
Programų Išpildys P. Sabonis. Pia- 
džia 7 vai. vak. Po koncerto šokiai.

Komitetas k 4
Kepurinis Balius, rengia Joniškie

čių Labdarybės ir Kultūros Kllubas,

cLassified advertisemen

“llnies" perkeliai, kurie ka
daise į padanges kėlė M. R. 
Lekešienę ir jos adresu siun
tė didžiausių komplimentų, da
bar staiga atsivertė, visus savo 
komplimentus nurijo. Kodėl? 
čia papasakosiu trumpą isto-

Taip yra

Si mano Daukanto Draugija laikys 
metinį sasirinkimų, sekmadieny, sau
sio 1 d., 1928 m., 12 vai. dienų, Chi
cagos Lietuvių Auditorijos svet., 
3183 So. Halsted St. šiuomi kviečia
mi visi nariai būtinai atsilankyti, 
nes bus svarbių reikalų aptarti, 
taipgi bus priėmimas vienos drau
gystės prie Sirnano Daukanto drau

gijos. I*. K. rašt.

Misęellaneous
Jvairys

__9__ _  _____ _________ r PLUMBINGAS ir namų apšildy- 
Nedėlioj, sausio 1, 1928, Krenčiaua mas. . Nereik nieko įmokėti, 2 me- 
svet., 4600 3. Wood St. Pradžia 7:30 tams' išmokėjimui, jvedimas ekspertų 
vai. vakare. Taipgi bus puiki mu- Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9384 
zika. Kepurės visiems bus duodamos arba Triangle 7088. 9981 So. Wood 
dykai. Įžanga yputai 50c._________ St. Atsinešk šį skelbimų su savim.

Užprašo visus Komitetas, i----------—----------- - ----------------- —

Help Wanted—Malė
butbininkių Reikia

REIKALINGAS patyręs barberys, 
darbas pastovus geram barberiui, at
sišaukite tuojaus, 1829 S. Halsted st.

Furnished Rooms

Business Chances
Pardavimui Eizniai

PARDAVIMUI grosernė, puikus 
fikčeriai, beveik nauji, renda $60. 
gyvenimui kambariai, labai pigiai 
parduosiu. 2847 W. 63 St. Phone 
Hemlock 2639.

Kada tavorščiams pavyko 
gabumais pavylio- 
nuo jos vyro ir 

abaze, kaip auką 
rrr-ee-voliucijai,

Aklas tas, kuris nemato, 
O gyvent, sako, gerai. « 
Turi galvą, bet nemąsto — 
Ką sakysi jam už tai? 
Kurie mato ir protauja. 
Nėr pateisinimo tokiems: 
Iš vargšų jie tik juokauja 
Ir lupa Kailį akliems. 
Jeigu liaudis susiprastų 
Ir aklieji praregėtų, 
Greit pagalbos susirastų 
Savo priešams nugalėti, 
ši gadynė tartum sako: 
Lipk ant sprando menkes- 

niems,
Nes jie akli, nebemato, 
Lupti kailį gali tokiems.

Pustapėdis.

Marųyelte Purk apielinkės S. L. 
A. 260 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks sausio 1 d., 1928 m., sekmadie
ny, 2 vai. po pietų, K. J. Maciuko 
svet., 2436 W. 59 St. prie Artesian 
avė. Visi nariai ir narės dalyvau
kite, nes bus šių metų susirinkimas 
pirmas ir yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. Pr. Druktenis, užr. sekr.

St. Charles, III. D. L. K. Vytau
to Draugystė rengia puikų šokį, Su- 
batos vakare, Gruodžio 31 d., 1927, 
Community House.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsi
lankyti j virš minėtų šokį.

Kviečia
I). L. K. V .Draugystė.

Jaunosios Birutės dainų ir muzi
kos pamokos jvyks ketvirtadienj, gr. 
30, 7 v. v., Mark White Sąuare, So. 
Halsted ir 29 Sts. Taipgi nauji na
riai ten bus priimami. Valdyba.

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu visuomenei, 

mes naujai kų tik atidarėm Chop 
Suey House ir lietuvišką Restaura-

lankyli jr pavalgyti skanių
gių-

Į GREAT NORTHERN RAILWAY 
Patarnauja agrikulturiniume cent

re Minnesota, North 1 lakota ir 
n neturi.™ ivr-nvuuiu- Montana. Renduokit arba jsitaisy- 

Visus lietuvius kviečiame atsi- k>t nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
vaį.1 •»’ javų auginimas užtikrina pasise

kimą. Idabo, Waah|ngton ir Oregon 
. valstijose dar prie paminėtų progų, 
I galit auginti paukščius, vaisius, už

siimti pienininkyste, i....
v ra tinkamas ir geros ; 
VIETŲ .IEŠKOTOJAMS 
EKSKURSIJŲ TIKJETA1. j . .. . - - -

“ gutės arba smulkesniu

RENDAI 2 dideli šviesus kamba
riai po viena gulėt. Su ar be valgio 
— yra vana ir telefonas. 827 W. 34 
Place.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
mokyklos reikmenų. Pigi vendu su 
pagvenimu. — Pigiai. 2755 West 
38th St.

Musical Instruments
. Muzikos Instrumentai i

AUDITORIUM SHOP SUEY 
HOUSE,

STANLEY ARMINAS
3103 So. Halsted St.

[ciflSSIFIED APS:

nes klimatas 
;eros aplinkybės.

PIGUS 
Roika 

laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutes arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C.' LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railvvay, 
St. Paul, Minn.

KIMBALL grojikliai pianai, biskį 
vaitoti, ru benčiuini ir roleliais, $85. 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland 
Avė. 1 fl. front.

100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų, 
įrengtas, kol jų yra, $98.50, 1 me 
tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland 
Avenue.' ,

PARDAVIMUI grosemė ir rūky
tos mėsos krautuvė. Labai pigiai, 
ies noriu išeiti iš biznio. 5959 So. 
Crawford Avė.

PARDAVIMUI barbenti, priežastį 
jatirsit ant vietos. Atsišauki!. Savi- 
linkas. 1711 W. 46 St.

SOFT DRINK Parlor padavimui, 
yeroj vietoj, visokių tautų apgy
venta. Parduosiu pigiai. 4960 So. 
Jrinceton Avė.

Pruseika- 
puslapyje 

Lekešienė, 
stenėdavo 
“Krisluo- 

turpe

Bridgeportas
Draugystės Šv. Juozapo M. 

oriefimetinis susirinkimas atsibus 
•rruotlžio 30, peukta<lienyj, 8 valun- 
1ų vakare, paprastoj svetainėj. Visi 
įrangai malonėkite atsilankyti.

Educational
,, - ., x - , * . Mokyki014 i

AGLYS . '
DRESSMAKING SCHOOL 

Me^ išmokinsime jus Desiąning, j 
kirpimo ir siuvimo i trumpą laikų ir 
pigiai. Mokiname 
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Financial
Finansai-Paskolos

JEI JUS norite tikro radio pa
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP.
3428 W 63 rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

PARDAVIMUI saliunas už pusę 
cainos. Randasi prie gateekarių 
>amių. Geras biznis, priežastį pa
mirsit ant vietos. 1643 W. 69 St.

dienomis ir va-

A. OLSZEWSKI 
324H S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victpry 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

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

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

£xchange—Mainai

Mes perkame
Lietuvos Bonus

t i lekešienę 
palikti savo 
“pasaulinei” 
žinoma, kad ji tada buvo ir di
delė darbuotoja, ir veikėja, ir 
oratorius, — na, pasakysiu tie
siog: tavoršeių karalius! šio 
pasakymo įrodymui daug triū
so nereikia. Tik pavartykite pe
reitų ketverto metų “Laisvės” 
ir “Vilnies” lapus, lai ir rasite 
įrodymus.

Pats jo didenybe 
šerenga1 pirmame 
stenėdavo: draugė 
draugė Lek«Henė. Ir 
ne bile kur, ale savo
se“, kurie komunistų 
skaitėsi pavyzdžiu išminties ir 
dailės!

<1 kodėl jis stenėdavo? Nagi 
todėl, kad žmona,, išlikusi iš 
darbo, savomis lėšomis važinė
jo po kolionijas, tvėrė /‘eldel- 
de” kuopas, sunkioje “llnies” 
pišGriams valandoje parnešda
vo, sandvičių. Tat kaip gi ji ne
bus garsi?

Laikas bėga. Savo vardą Le- 
kešienė išmaino į Kemešienę. 
“Unis” pažymi, kad apsivedusi 
žymi Chicagos ir apielinkės 
darbuotoja su nežymiu artistu, 
ir iš 
sidaro 
šiene.

Bet
kad žymi veikėja pradėjo gy
venti geresnėse sąlygose, nes ar
tistas liovėsi buvęs artistu ir 
tapo kalviu. Tavorščiai sumano 
savo sandvičius padvigubinti, 
todcl reikia viešoje opinijoje 
laikyti ją didele veikėja, o pra
ktikoje varinėti kaip piešką. 
Sumanyta padaryti bandymas.

Ir ve, anais Viešpaties me
tais, pusė tuzino “darbininkiš
kų sosaičių” — dzievaži, var
dų nepamenu, nes viskas šaukė
si tik raidėmis — A. D. P., A. 
L. 1).

“Naujienų” No. 294-me, 
tinese žiniose tilpo korespon
dencija, 
i uojama

kurioje yra 
Teisybės

Kadangi

vie-

diskredi-

varoma?

buvusios Lekešienės pa- 
dar “žymesnė” Keme- 
Viskas tvarkoje.
ve, tavorščiai pastebi,

dabar yra
vajus gavimui nau

jų narių, tai yra rimto pama
to manyti, kad Visgirdus su
šildai nori tam pakenkti, nes 
musų Draugystė yra nutarusi 
per pusę metų priimti naujus 
r.arius po vieną dolerį “įstoji
mo.

Taipgi yra nutarta priimti 
naujus narius už dyką, kurie 
atsilankys j Draugystės balių 
sausio 8 dieną, 1928 metų, Lie
tuvių Auditorijos svetainėje.

Visgirdas rašo, kad šioje 
Draugystėje bolševikai pradėjo 
sukti lizdą.

Mes griežtai pareiškiame, 
kad musų Draugystė yra gry
nai bepartyvė ir jokia politika 
neužsiima, šiai draugystei pri
klauso įvairių pakraipų ir par
tijų žmonės, vyrai ir moterys, 
ir visi sutartinai santaikoj vei-

— Raštininkas.

Cicero
jau žino, nes gavo atvi- 
jogci šeštadienio vakare,

galas kkk ten tų 
viso labo, išrenka 
seimą. Pastaroji, 

važiuoja. Kaip neva
lei išrinko?

L. D., 
na ir 

raidžių buvo 
Kemešienę i 
žinoma, 
žinos,

Išvažiuoja. Mizernas Mizara 
pyškina “Laisvėje", kad atva
žiuoja žymi darbuotoja, naudo
kitės proga, rengkite jai pra-> 
kalbas. Draugai ir naudojasi, ir

Kemešienėsurengia, ir sako 
prakalbas. O jeigu ji prakalbas 
sako, tai juk yra 
ne ?

Perą savaičių taip i r prabė
ga. Padengti jai nors kelionės 
lėšas? Hm... reikėtų. Bet kad 
reikia tūzams sandvičius pa
didinti: I>riulis juk dabar pra- ( 
dėjęs valgyti “Ghicken Club”. 
Be to, į centrą nepasiųsta na
rių mokesčiai. Raportus priė
mėm, revizijos komisija peržiu
rėjo. Viskas O. K.

Bet ve kame bėda: Kemešie
nė sandvičių neparneša, ir dar 
reikalauja kelionės lėšas pa
dengti. O su sandvičiais short, 
Šiur, kad šort! Ir štai jums 
užbaiga: na, ko ji, ta Kcmešie- 
nė nori? Na, ką jus, draugai, 
manote ta visai nežymi Ke
mešienė, kurią mes tik tyčia 
vainikavome žymia, gavo gana 
gerai apmokamą ir atsakomin- 
gą darbą, ir jau daugiau nie
kuomet mums sandvičių neper
neš!

Todėl dabar visi tavorščįai 
peckeliai sustokim ir lokim, 
kaip margis į mėnulį, mažu 
mes ją iškykisim iš darbo ir 
mažu mes iš jos kalvį atimsim

žymi

Visi 
lutes, 
7:30 vai. Liuosybės svetainėje 
įvyksta didelis susirinkimas Lie
tuvių Skolinimo ir Budavoji- 
mo bendrovės arba spulkos. Vi
si dalininkai privalo dalyvauti. 
Išgirsite pranešimus apie pra
eities pasekmes ir patieksite 
plianus ateities darbuotei. Juk 

lošia labai svarbią 
gyvenime- ir šioje 
Spulka atlieka vi- 
bėgančius reikalus 

pardavime, ap<lrau
doje, ir visa tai atlieka mums 
prigimtoje kalboje, nes p. Švėg- 

ar žda su mulu noru patarnauja 
visiems. — Ciceronis.

rolę musų 
r 'peliukėje, 
sus biznio 
pirkime ir

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

šiuomi pranešu Chicagos Lie-
NutG-ašT S? Aniišaiiskad. I* tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau ,

MUZIKOS MOKYKLĄ
Ar jums reikia pinigų 

Šventėms
KUOMET JUMS REI

KIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOVVSKI, Prez. 

C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd.
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai t 
Tel. Canal 1875 

j visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 
/ patarnavimas.

Vaidylos renkasi rytuose, i 
nusileidus, šUtešdienio vakare, 
11 d. Vaidyhi Brolijos regvliaris' 
iusirinkimas, Northwest Masonic 
Temple, 15-17 N. Leavitt St., 8 v. 

po susirinkimo puota.
. krivių-Krivaitis.

S. L. A. 122 kp. susirinkimus bus' 
riedėlioj, sausio 1, 1928, 2 vai. po 
pietų, 4523 S. Wood St. Visi nariai j 
dalyvavkit susirinkime. Valdyba.

Laisvės Kliubo susirinki-! 
sykiu su Keistučio Kliu- 1

Lietuvių 
nas įvyks 
iu, McKilney Park svetainėj, 39 St. , 
*nd Western Avė., 1 vai. po pietų,; 
ic<lelioj, sausio 1, 1928.

Kiekvienas Laisvės Kliubo narys' 
irivalo būtinai atsilankyti j šj susi-) 
rinkimų, nes visi bus prirašyti prie 
Keistučio Kliubo. Valdyba.

1118 N. Hoyne Avė. 
. NORTH SIDfiJ 

Visą dieną 
Utarninkais, Seredomis, 
Ket vergais ir Pėtnyčloms 

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

Tel. Lafayette 5287 
Mykolos Petruševičius

J. S. I.OWITZ 
318 So. Dearljorn St.

• \

Miscelianeous
įvairus

RUBIN BROS.
Lietuvis Kontraktorius

Suvertam šviesaa 1 
elektros jiegų j nau 
ius ir semia namui n 
mainom naujas liam- 
ia« j senas; duodame 
• nt lengvo iimnlcėji- 
mo.

Metropolitan
Shop

1211 W. 22nd 
Pk>nn«> ( anų!

Electric

Street 
2SIH

AUGUSTAS JUDRIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 28 dienų, 8:30 valan
dą vakare, 1927 m., sulaukęs 
50 nitų amžiaus, gimęs Šiau
lių ap., Žagarės par., Žiaurių 
kaimo, paliko dideliame nuliū
dime draugą Franciškų Verši- 
lų, 3200 Limo St. Kūnas pa
šarvotas, randasi S. P. Mažei
kos koplyčioj, 3319 Aubum av.

Laidotuvės įvyks subatoj, gr. 
31 dienų, 1:30 vai. po pietų iš 
koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

• Vlsir A. A. A. Judrio gimi
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimu

Nuliujlęs liekuosi,
Draugas.

Laidotuvėse patarnauja gra-* 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

PIANAS, VARGONAI, 
FONOGRAFAS 

du už $50.00.
6136 So. Halsted St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

MAINAS
Mainysiu namų 6 kambarių, muri- 

lę cottage ir 2 mašinų garadžius. 
/įsi vėliausi įrengimai. Kaina $5900 
triimsiu automobilių, nebrangius lo- 
us arba nebrangų Storų, ši vieta 
ra ant Bridięeporto, geroj vietoj, 

/ašaukit Hemlock 0367 arba atva
duokite 6551 So. Califomia Avė. 
Gausk John Pakalnis.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel LafayetU 8705—87»0
\ Chicago

PEBKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
loileto outfitas $10, 1753 N. Cicero 
\ve. Berkshire 1772.

ANTANAS VAITEKŪNAS

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj

Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.
Vakarais pagal sutarti.

Įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 
svarbesniose kituose šalyse

mirė gruodžio 20 d., 1927 m., 10 vai. ryte, 50 metų amžiaus. Kilo 
iš Kauno apskričio, Vilkijoj parap., Lauksvilių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudiifte moterį Proncišką (po tėvais Ka- 
miriskiutę), 3 dukteris Bronislova, Aleksandrą ir Teodorą, sūnų 
Momertą, žentą Juoz. Kaminskų, brolį Aleksandrą, brolienę Oną, 
švogerį Vincą Kaminską, švogerką Teklę, pusbrolį Simoną Vai
tiekūną, pusbrolienę Kazimierą. Lietuvoje seserį Marijoną 
navičienę.

Kūnas pašarvotas 2740 W. 66 St. Laidotuvės jvyks panedėly- 
je, sausio 2 d.,*1928. IŠ namų 7:45 vai. ryte bus atlydėtos į Šv. 
Jurgio par.* bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: moteris, dukterys, sūnūs, brolis ir giminės. x
laidotuvėms patarnauja graboriirs A. Masalskis, Boulevard 

4139.

Pastatomos iiampos, $7 ir daugiau 
Parloro pečiai, $1'2.50 ir daugiau 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau 
Victrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia 
nai, krėslai. Mes turime pilnų pa 
sirinkimų namų rakandų. At si neškit 
šj skelbimų su savim gausit 5% pi 
giau. Garfied Firefroof Storage Co. 
5929-31 S. State St.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark SI.

Ruom 820 Central 6260,

Gruodžio mėnesyj tiktai 
, Atsinešk su savim šį skelbimą, me> 

nuteisime jums 10% pigiau 
3 šmotų parloro setas .............

7 šmotų valgomo kambario se
tas ........ .................................

i Gasiniai pečiai .............................
i Pastatomos Iiampos ..... 1............

ir aukščiau
i 3 tikri walnut miegruimio setai $6.r 
14 šmotų walnut miegruimio se

tai ........................................ $119
Kietoms anglims pečius ........... $11

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, victrolos 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Sehwarts Bros. 

Storage Co. 
640 E. 61st St.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

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

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

PARSIDUODA rakandai, lova, sta 
las, 2 krėslai, siuvama mašina, 7(K 
W. 21 PI., 2 lubos iš fronto. x

Miscelianeous for Sale
Įvairus Pardavimai

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
.ainbarių mūrinis buiigalovv, aržuolo 
žbaigimo, karštu vandeniu šildo- 
nas, lietauR lašų vana ir vėliau- 
ios mados maudynės kambario 
iječeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
»rie 6647 So. Talman Avė. šaukt 
aviniukų, Rainbovv Electric, Hyde 
’aik 2976.

PARDAVIMUI arba mainymui 
>enkii| kambarių naujas namas ir 
levyni akrai žemės netoli Chicagos. 
teikalui esant pridėsiu pridėsiu pi- 
ngų. Taipgi turiu pardavimui roo- 
ning namų. Geras biznis ir pigi 
enua. Parsiduoda- iš priežasties 
^rsiskyrimo.

448 Oakwood Blvd. 
Chicago.

BARGENAS
Aš turiu parduoti namų 6 kamb. 

nurinę cottage, tai yra 6 dideli 
kambariai, .3 mašinoms meilinis 
caradžius, visi vėliausi jrengimai, 
andasi ant bizniavos gatvės ant 
Iridgeporto, beizmante galima pa- 
'aryti kambarius arba mažas što- 
iukas. Nepraleiskite šio bargeno, 
es kita tokia negausite, mano kai- 

’a tiktai $4800, pinigais $800 arba 
augiau, kitus išmokėjimais. Atj
aukite j Naujienas, Box 1016.

Personai
Asmeny Ieško

PAJIEŠKAU savo dėdės Jono Ru- 
sikio. paeinantis iŠ Telšių apskričio, 
Alsėdžių valščiaus, kaimo Gedeikių. 
Jis baigęs yra kunigo mokslų Lietu
voj ir buvo kunigu Chicagoj pasku
tiniu laiku nežinau kur randasi. 
Prašom atsišaukti arba kas žinote 
tai praneškite jo antrašų. Mes no
rėtumėm labai susitikti. Mes esa
me Onos Rusikaitės vaikui, tai yra 
jo

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu 

vinčjimams. Vilnonės: 4 incijų mot 
kas nuo 25 iki 40 centų; rnarško 
nės 1,000 y ardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ii 
lumberilžiakiams. Nepraleiskit pro. 
gosi Atdara kasdieną ir vakarais, < 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAlčIA
.504 W. 33rd St., prie Normai Avė 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 3 melžiamos ožkos. 
Fritz Agren, 109 St. and 42 Avė.

sesers.
GREGORJUS IR LIUDVIKAS 

BURBAS,
3214 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 2477

Business Chances
_______ Pardavimui Bismiai_______

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slatc dengtas, vi
nys ir cementas, $2 roieluii, balta > v v ... . ,
maliava, .11.75 galionui. 2553 W. JUŠKAU darbo už pagelbininką 
Vfadison St. Tel. Seelev 60«5. I |>rle flato janitonaus, esu umjistae, 

kam reikalinga toks darbininkas mel- 
, tižiu atsišaukti Tel. Victory 3877.

32 W. Randolph St. 1 •
Kambarys 1214. Te). Franklin 8900. wžP»*a,yj« tr i i < o >

I JIEŠKAU darbo bučernei - gro- 
sernei už antrarankj darbininkų. Esu 
nevedęs. A. Tarnas, 2423 W. 46 St.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

MES turime gerą vietą su. miju i/Uiiiiic vivVd oii
GROTAI dėl visų garu ir vandeniu Hidolp nroo-o HpI iniinn liotn- šildomų boilerių, furnas ir gasinių proga (u i jaunų , lietu

pečių ir taisymas jų. American Stove vių SU tikra ambicija prie au- 
I>hontr victory Wentworth Ave-; tomobilių biznio. Mums ne- 
---------------------- ‘------------------svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
ELECTPJC KONTRAKTORIUS jys turite užtektinai apšvietos

Seniausias iš lietuvių, kur douda ir reikalingą asmenybę susi- 
užganėdinimą. Įsėdam elektros tikti su lietuviais ir pardavi- 

x reikmenis, fikčerius ir t. t. nėti jiems geriausius automo- 
W-9P^e/ha2?lec^%%’k(notinc ) tūlius. Amerikoj.2522 So. Halsted St., Chicago. . .¥1 . .

Phone Victory 7452 Į Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

| Atsišaukit asmeniškai ir at-

KRAUTUVĖJ KKCERIAI
Grosemlų, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restau rantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge- sineškit su savim šj skelbimą.

patarnavimas, temos Roso]and M(>tor Car Co-j‘

Sc. State Street 10857 Michigan Avė.

PARDAVIMUI restaurantas. Prie 
žastis, turiu du biznius, sunku gera 
apsidirbti. Renčia nebrangi. Lysaf 
ant metų. 540 W. 18 St.

‘PARDAVIMUI saliunas su 4 rui 
mais ir 5 rūmais ant antro aukšto, 1 
karui garažas, lystas 5 metams 
renda pigi. Atsišaukit 3764 South 
Halsted St.

BIZNIS UŽDYKĄ
Gasolino stotis ir automobilių 

taisymo šapa. Randas ant didžiau
sio kampo kur pravažiuoja tukstan^ 
čiai automobilių per dienas ir nak
tis. Geram biznieriui, geras biznis. 
Renda pigi. Randasi Justice Ųark, 
III., Archer & Keen Avė., seniau bu
vusi Blinstrupio vieta. Kreipkitės 
pas ,
C. P. Suromskis & Co.

5833-35 So. Western Avė.
Tel. Hemlock 6151

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

RESTAURANTAS pardavimui, 
784 W. 35th St.

PARDAVIMUI Soft Drink parlor. 
Turi būti parduota iki naujų Metų. 
Turiu du bizniu, vienas negaliu ap
eiti. 2500 W. 39th St.

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

l FLĄTŲ BARGENAS 
>rie 67 St., netoli Champlaine Avė., 

I ir 4 kambarių tatai, presuotų ply- 
ų, modemiškas, garu šildomas, 
4,000 cash, kaina $17,500. TURI 
JUT PARDUOTI ŠĮ MĖNESJ.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. State St. 
Tel. Wentworth 5702

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

>w, stikliniai porčiai, plieno kon- 
trukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
šmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
itus rendos išmokės. Pamatykit mo- 
elj, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta- 
ysim bile kokios rųSies bungalow ar- 
a flatinj namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

PARDAVIMUI 12 kambarių muri- 
is namas, 2 vanos, elektra, naujas 
urnas, *8983 Vernon Avė., kaina 
5,000, su mažu cash jmokėiimu. 
I. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- 
ig Road. Tel. Boulevard 7769.

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
.ešite šį skelbimų mes duosime jums 
1000 pigiau bile už kokių gražių ir 
aujos mados murinę bungalow, vis
as yra moderniška. Geriausia barge- 
renas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma- 
tykit mane šiandie. MR. HULL, 3801 
N. Crawford Avė. Tel. Irving 3631.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
turinės po 5 kambarius, tile va- 
os, elektrinės ledaunės, garu Šil- 
lomos, pigi kaina, išmokėjimais, 
pžiurėkit 9926-52 Normai ave.«ar- 

•a phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
te šį skelbimą nuliesime $250 pigiau 

Box 1009

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 8 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
na padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
mokėti $750, kitus mėnesiniais iš- 
nokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
.VERGREEN REALTY CO . 9201 

So. Westem Avė., Tel. Beverley 7830 
‘astdtysim ant jūsų loto be |mo- 
.ėjimo bile kokį bungalow arba 2 
latų namų.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
:iungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
šmokėjimais arba už cash. 

Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue


