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O i • A 1*1 • • Pvie i kerosiiia;□epty m Angliakasiai '
Užmušti Kasyk?ose
WEST FRANKFORT, 11!., 

gruod. 1. — Vietos Old Ben 
anglies kasyklose Ne. <S ank
sti šj rytą Įvyko smarkus du
jų sprogimas.

Septyni angliakasiai buvo už
mušti. Dvylika kitų dirbusių 
kasyklose darbininkų sugebėjo 
pabėgti gyvi.

Užmuštieji septyni darbinin
kai dirbo urvuose 500 pėdų po 
žeme, apie mylią tolumo nuo 
kasyklų žiočių.

Ežero laivas žlugo su 
26 įgulos žmonėmis

SALTE STE. MARIE, Micb., 
gruod. 1. — Superior ežere ne-

oė T.io Crand Merais ?iį rylą 
'i,vo atrasta javų gabenamo 
saria‘V!O Kiosva valtis su nc- 

'iV’vu joje vk.ui jurininku.
Dc’ to manoma, kad garlai

vis K:o\va paskendo per siau
tusią ežere smarkią audrą.

G arlaivy buvo viso 26 įgu
los žmonės, kurio gal būt taip
jau yra žuvę.

Garlaivis Kio\va prieš tris 
dienas išplaukė iš Dululbo ke
lionėn į Saulio "Sic. Mario ir 
turėjo atplaukti kaip vakar, 
bet iki šiol nieko apie jį nebu
vo girdėt. Garlaivis jokio radio 
išsiųsluvo neturėjo.

r?’/) v.\ III., giuod. 1.
Wyc..:iu o miestely, ne toli n u c- 

'čia, vakar rylą žuvo liepsnosi' 
trys asmens. Norėdama grei
čiai: 'kurti krosnį, šeimininkė 
Mrs. jones pyle f.nl malkų ke- 

! rcsii.e. tv.o tapti kai krosny 
dar br.vo upnes. Kerosinas 
■eksp :cdavo, ir pati šeiminin
kė, 'o > vyras ir dar viena mo
teriuke virio ugnies stulpais.

Sovietu “čekistai” v> o M — v —* pz oamuose t5

RYGA, gruod. I. — Andai 
į Rygą atvyko iš Ukrainos pen- 
kiclika žydų šeimų, emigruo
jančia i Jungtines, Valstybes., 
Tie emigrantai pasakoja, kaip

No. 283

Maskva įsake Ame- Mergina, šovusi ba- 
rikos komunistams zilikoj arkivyskupą, 
veikti negrų tarpe

Kcminternas įsakė taip pat ve
sti komunistų propagandą J. 
V. kariuomenėje ir laivyne

nėra pamišėlė
Turėjo su juo artimų pažinčių. 

“Arkivyskupas pats žino, už 
ką jį šoviau,” sako p-lė Ram- 
stad

j prieš perėjimą per sieną bol- 
[ševikų žvalgyba (“čekistai”) 
juos apkrausiu, atimdami vis
ką, kokį lik turtelį jie turėjo. 
Dagi jų batų padai buvo nu
lupinėti, švarkų pamušalai nu
ardyti, — mat, ar neturi ten 
ko nors paslėpę. Viskas buvo 
konfiskuota, išskirus tik mote
rų vedybų žiedus, kurie joms 
buvo palikti.

Dauguma tų emigrantų pi-

(Atlantic and Pacific Photo]

Georgės Clemenceau, žinomas kaipo Francijos “tigras”, ir 
buvęs didžiojo karo laiku premieras, šiomis dienomis mirė su-

Lietuvos Naujienos
Žandaras ir du stoties 
viršininko padėjėjai nu

teisti už išžaginimą
Telšių “Žemaitis” praneša:
Kovo mčn. ‘Žemaity” buvo 

ąšyta apie liūdną įvykį Telšių ( 
'^clžkelio stotyj, kai žandaras 
Sčiuka ir 2 stoties viršininko! 
padėjėjai Petronis ir Vai-i 
dila — žandaro kambaryj, iš-i 
žagino 27 metų mergaitę Nai-| 
kauskaitę, Žarėnų klebono gi-1 
minaitę.

Spalių 28 d. Telšiuose šiau-- 
]ių Apygardos Teismas nagri
nėjo uždarom durim šią bylą, i

Teismas nutarė Sčiuka ir Pet- 
ronį nubausti 10 metų, o Vai
dilą 8 mel. sunkiųjų darbų ka-; 
Įėjimo. Atsėdėtas laikas neuž- 
skaitytas. Civilinis ieškinys 
pripažintas pilnai.

Galutinam Kauno mies
to sutvarkymui reikia 

29,575,500 litų

KAUNAS. — Gatvių ir aikš
čių grindimui, tiltų statybai ir 
lemontui reikia 5,162,000 lit., 
mokyklų statybai — 6,000,000 
lit., prieglaudų statybai — 1,- 
803,500 lit., elaktros tramva
jaus, moderniškos skerdyklos 
ir pirčių statybai 4,(MM),000 
lit., kanaliz. ir vand. 8,000,000 
lit. Tat iš viso reikia 29,575,- 
500 litų.

Žemės reformos įstaty
mo pakeitimas pasira

šytas

“Bumaškų” gausėji
mas Sovietų Ru

sijoje

KAUNAS. — Prezidentas 
Smetona jau pasirašė Žemės 
reformos įstatymo pakeitimą, 
pagal kurį dvarininkams padi
dinant žemės norma nuo 80 iki 
150 hektarų.

RYGA, gruod. 1. — Mask
vos “Pravda” praneša, kad ko- 
minterno [komunistų interna
cionalo] įsakymu Amerikos ko
munistų partijos vykdomasis 
komitetas savo mitinge New 
Yorke nutaręs pradėti vajų sa
vo narių skaičiui padidinti. Ko
munistų agitatoriams esą, duo
tos instrukcijos ypačiai steng
tis organizuoti negrus ir vesti 
komunistinę propagandą armi
joje ir laivyne.

[Nebieskuo ir lietuvių bol
ševikai taip pamilo juoduosius 
brolius, kad, pavyzdžiui, Chi- 
cagoja jie juos demonstraty- 
viškai vežimais gabenasi į sa
vo mitingus ir vakarus ir agi
tuoja už kolonizavimą negrų 
lietuvių gyvenamose miesto 
dalyse. Tiesa, tą savo darbą 
dirbdami lietuvių komunistai 
patys jaučiasi “rotten,” bet ką 
kitit darys? Maskvos įsakymas 
yra įsakymas.]

“Pravda” dar pagiria Ame
rikos komunistus, kad jie esą 
ištikimi Maskvai ir klausą jos 
įsakymų. Pasak kompartijos 
organo, dėl didelio kracho bir
žoje, Jungtinėse Valstybėse tu
rėsią dabar įvykti didelis pra
mones krizis, nedarbas ir aš
trus industriniai konfliktai. O 
tai busią labai palankios sąly
gos komunistinei propagandai.

Tas straipsnis buvo įdėtas 
“Pravdos” pirmame puslapy, 
tačiau Amerikos koresponden
tams Maskvoje bolševikų cen
zūra neleido nieko apie tai mi
nėti savo telegramose.

Trys asmens sudegė
BOSTON, Mass., grumi. 1. 

— Gaisre, kurs praeitą naktį 
kilo čia vienuose namuose, trys 
asmens sudegė, o penki kiti 
pavojingai apdegė.

ROMA, Italija, gruod. 1. — 
Visi Vatikano bandymai už- 
trinti nemalonų įvykį šv. Pet
ro bazilikoje, kur viena graži 
šviesiaplaukė mergina, Marga- 
retė (judum Ramstad, švedė, 
bandė nušauti Paralo arkivy
skupą Joną Smitą, nepavyko.

Iš karto Vatikanas bandė pa
rodyti, kad mergina buviis pa
mišus, bet dabar jau pripažį
sta, kad ji nėra pamišėlė. Taip
jau pripažįsta, kad mergina tu
rėjus labai artimų pažinčių su 
arkivyskupu Smitu Švedijoje ir 
kad jis ją iš protestonės pada
ręs katalikę.

Papa pats yra labai ta byla 
susidomėjęs, ir paskyrė kele
tą aukštų dvasininkų, kad jie 
arkivyskupą Smitą iškvostų.

Tuo tarpu Margaretė Ram
stad yra Vatikane įkalinta. Dvi 
sesers vienuolės, pastatytos ją 
sergėti, bando iškvosti ją, dėl 
ko ji norėjus nušauti aukštą 
kunigą, tačiau į visus kvoti-1 
mus mergina atsako:

“Paklauskite arkiv y s k u p ą Į 
Smitą. Jis gerai žino, dėl ko.”.

Įvykus atentatui, iš karto bu-Į 
vo skelbiama, kad Margaretė 
Ramstad prieš tai buvus krei
pusis į arkivyskupą Smitą, pra-, 
šydama, kad jis jai parūpintų Į 
kokio darbo Vatikane. Kadan-j 
gi jis atsisakęs, tai vargšė 
mergina šovus jį iš despera
cijos.

Pasirodė betgi, kad Marga
retė Ramstad visai nebuvo be
turtė. Ji tarnavo pas vieną tur
tingą advokatą, Paimi vardu, 
kaip jo vaikų governantė. Adv. 
Panni sako, kad p-lė Ramstad 
esanti inteligentingą ir visais l 
atžvilgiais padori mergina. Ben-i 
drai, jis galįs tik gera apie ją I 
pasakyti.

nigų kelionėj buvo gavę iš sa
vo giminiu Amerikoje. Kadan
gi ir tuos kelionės pinigus “če
kistai” iš jų atėmė, tai laivų 
kompanija avansavo jiems tru
putį pinigų supjaustytiems sa
vo batams ir rūbams pasitai
syti ir maistui nusipirkti.

Emigrantai pasakoja, kad 
šiuo tarpu Maskvoje esą dau
gybe žmonių, daugiausiai žy
dų, laukiančių progos ir vizų 
išvažiuoti iš bolše viki jos.

Belgų ir Prancūzų 
kariuomenės aplei
džia Reino krašta
BERLYNAS; . gruod. 1. - 

Okupacinės Belgų ir Prancū
zų kariuomenės, kurios per 
vienuolikę metų laikė okupa
vusios vokiečių Reino kraštą, 
vakar jau apleido antrą oku
pacijos zoną su miestais Aaahe- 
nu, Koblencu, Stolbergu, Erkę- 
lencu, Ešveileru, Duerenu, Eu- 
skirehenu, Geilen kire h e n u, 
Heinsbergu, Kuelichu, Monšau 
ir šleidenu.

Okupantams apleidžiant kra
štą, visur buvo iškeltos vokie
čių vėliavos, leidžiamos ugnys 
ir skambinami varpai.

laukęs 88 metų amžiaus.

Apyvarton yra paleista arti .3 
bilionų popierinių rublių, be 
aukso rezervo

Sūrią paroda

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

34 žmonės prigėrė 
laivui paskendus

Anglijos kabineto na
riai prašys dauginus 

algos
LONDONAS, gruod. 1. —. 

Anglijos -ministerių ‘kabinetas 
ketina prašyti padidinti jų al
gas. • #

Britų premjero alga yra 
$25,000 metams, bet, atskai
čius pajamų ir kilus .mokes
nius, jis gauna tik $17,500. 
Premjero išlaidos gi yra labai 

Į didelės.

Debesiuota; kartais gali būt 
sniego; šalčiau; vidutuuąi mM- 
nąsis vejai.

Vakar tempera turės buvo 
vidutiniškai 300 f, 

• ■ I

šiandie saulė teka 6:59, lei
džiasi l :20.

TOKIO, Japonija, gruod. 1. 
— Praneša, kad sudužo ir pa
skendo japonų pakraščių laivas 
Tsurashi Maru. Dvylika pasa- 
žierių ir dvidešimt du laivo 
įgulos žmonės prigėrė, o tris
dešimt pasažierių buvo vieno 
motorinio laivo išgelbėti.

Sovietų laivas paskendo
MASKVA, gruod. t. — Bal

tojoj juroj paskendo prekių 
laivas “III Internacional,” plau
kęs iš Kemės. Manoma, kad, 
visa laivo įgula žuvo kartu.

Mokytojas nušovė mokytoją
HARRISBURG, III., gruod. 

1. — Koronerio teismas įsake 
suimti Carrier Mills mokyklos 
mokytoją Dwightą Organą, 26, 
kaltinamą dėl nušovimo savo 
kolegos, mokytojo Leslie Light- 
footo, 33 metų amžiaus.

žemės drebėjimas
RIVERSIDE, Cal., gruod. 1. 

— Pietų Kalifornijos dalyse 
vakar buvo jaustas žemės dre
bėjimas.

309 bėgančių iš Ru
sijos menonitų at

vyko į Latviją
ZILUPlĘ, Latvija, gruodžio 

1. — Vėlai vakar vakarą p-er 
sieną iš sovietų Rusijos atvy
ko į Latviją 325 vokiečių ko
lonistai menonitai, jų tarpi' 60 
vaikų. Jie keliauja į Vokieti
ją-

šiandie laukiama atvykstant 
dar 200, o antradienį vėl 500 
bėgančių iš Rusijos kolonistų.

Latvių Raudonasis Kryžius 
priėmė pabėgėlius su šaunia 
vakariene, o vaikus apdalino 
dar saldainiais, taipjau rūbais 
ir batais.

I .
Ekskursinio trauki

nio katastrofa
7 UŽMUŠTI; 45 SUŽALOTI

NORFOLK, Va., gruod. 1.
• Septyni asmens buvo už

mušti ir keturiasdešimt penki 
kili sužaloti, praeitį naktį su
sikūlus ekskursiniam Pennsyl- 
vanijos geležinkelio traukiniui, 
ėjusiam iš Norfolko į Nevv 
Yorką.

Nelaimė atsitiko netoli nuo 
Onley. Katastrofos priežastis 
kol kas nenustatyta. Tarp už
muštų buvo keturios moterys. 
Visi sužeistieji tapo nugabenti 
į artimiausią Nassawaddox li
goninę.

Galimas daiktas, kad 'vago
nų griuvėsiuose yra daugiau 
užmuštų.

Du žuvo traukinių kolizijoj
SIBBLEY, la., gruod. 1. — 

Netoli nuo čia per smarkią snie
go audrą susidūrė du prekių 
traukiniai ir du jų tarnauto
jai , buvo užmušti, o trys kiti 
sužaloti. / •

s LOGANSPORT, Ind., gruod. 
1. _ Vakar po pietų čią siau
tė didelis gaisras, sundikinęs 
miesto centre tris biznio tro
besius. Ugnies padaryti nuo
stoliai siekia apie $260,000.

DĘTH0IT, Mich., gruod. t. 
—: Vienoje smuklėj čia rado 
nušautus, tariamai plėšikų, du 
vyrus, G. Einkorną ir L. Dew- 
isą.

4 unijos vadai pripa
žinti kalti dėl riau

šių kėlimo
MARION, N. C., gruod. 1. 

•— Posėdi n inkų teismai (jury) 
vakar pripažino kaltus «del 
riaušių kėlimo keturis darbi
ninkų vadus: Alfredą Hof (ma
ną, United Textile Workers of 
America unijos organizatorių, 
Laxvrencą Koganą, Wes Fow- 
lerą ir Del Lewisą.

Jie buvo kaltinami ryšy su 
neramumais, įvykusiais per vie
tos tekstilės įmonių darbinin
kų streiką.

Teisėjas Cowper nubaudė 
Hof.fmaną $1,000 pabaudos pi
nigais ir mėnesiu kalėjimo; ki
tus tris — po 6 mėnesius ka
lėjimo.

Kadangi nuteistieji, nesutik
dami su nuosprendžiu, pareiš
kė apeliuoją į Aukščiausią teis
mą, teisėjas Cowper paleido 
juos už $2000 kaucijos.

Tuo tarpu teismo laukia' dar 
63 asmens, jų A arpe 50 teksti
lininkų, kaltinamų dėl riaušių; 
keturi — dėl dinaniitavimų, ir 
devyni deputy šerifai, kaltina
mi dėl nukovimo šešių teksti
lės darbininkų ir pašovimo pen
kiolikos kitų. Jų byla prasidės 
gruodžio 10 dieną.

MASKVA, gruod. 1. — So
vietų laikraštis “Ekonomičes- 
kaja Žizn” praneša, kad šių 
metų lapkričio 21 dieną apy
vartoje popierinių pinigų Ru
sijoj buvo viso 2,912 milionų 
rublių, tuo tarpu kai praeitų 
metu ;skalių 1 dieną jų buvo 
1,740 milionų rublių. Per 13 
mėnesių vadinas, “bumaškų” 
padaugėjo 70 nuoš.

Sovietų ekonomininkai nė ne
pretenduoja, kad aukso rezer
vas butų tokia pat proporcija 
padidėjęs. šeinmanas, buvęs 
sovietų vlastybes banko pirmi
ninkas, praeitą rudenį sakė, 
kad popierinių rublių yra iš
leista nepalyginamai daugiau, 
nekaip yra aukso rezervo. O 
nuo to laiko popierinių pinigų 
buvo spausdinama vis daugiau, 
bendrai imant, po 100 milionų 
rublių kas mėnuo, iki jų pri- 
spaudinta toli per bilioną dau
giau.

Tai yra infliacija, liet ka
dangi sovietai yra įvedę aštrią 
kainų kontrolę, tai reikmenų 
kainos pasilieka beveik vieno
dos.

Netrukus Kauno gyventojai 
turės progos matyti originališ
ką parodą — sūrių parodą, ku
rią ruošia Pienocentras. Paro
da busianti atidaryta Pieno
centro centralinėj krautuvėj, 
Laisv. ai. 31 nr. Kaip jau bu
vo rašyta, Pienocentras turi Ig 
rųšių įvairiausių sūrių.

Emigravo iš Lietuvos
KAUNAS. — Per spalių mčn. 

iš Lietuvos emigravo 1178 as
mens. Daugiausia emigravo į 
šias valstybes: Argentiną — 
174, Braziliją — 264, Afriką 

112, Kanadą — 74, Uragva- 
jų — 87, Amerikos Suvieny
tas Valstybes — 116, Meksiką
— 7, Palestiną — 43 ir į Au
straliją — 1.
Šių metų emigracija skaičiais: 
sausio mėn. išvažiavo iš Lie
tuvos —- 987 žmonės, vasario
— 1740, kovo —' 1928, balan
džio 1529, gegužės — 1858, 
birželio — 1119, — liepos — 
1191, rugpiučio — 1066, rug
sėjo — 876 ir spalių — 1178 
žmonės.

Anglijos prekių garlai
vis sudužo vandenyne
SAN ERANCISCO, Cal., gr. 

L — Radio pranešimu, vande
nyne ties Gardner sala, apie 
1,800 mylių į pietų vakarus 
nuo Honohtlu, per audrą su
dužo j povandenines- uolas bri
tų prekių garlaivis Nonvich 
City, plaukęs su balastu iš Au
stralijos į Ilonolulu. Garlaivy 
buvo 34 įgulos žmonės. Apie jų 
likimą žinių nėra.

Inžinierius nušovė savo 
žmoną; pats nusižudė
WILKES BARRE, Pa., gr. 

L — Richard Truan, žymius 
kasyklų inžinierius, nušovė 
Kingstone savo žmoną, paskui 
pats nusišovė. Policija mano, 
kad tragedijos priežastis buvo 
praradimas daug pinigų pasta
rajame biržos krache.

Kalėdoms
mes esame duosesni negu bile kokiu kito
kiu laiku... Kiekvieno žmogaus noras yra 
palinksminti savo tėvelius, brolius, sesutes 
ir gimines... Amerikoje mes perkame jiems 
dovanas, — Lietuvon mes pasiųsdavom pi
nigų...

Neužmirškime juos ir šiemet... Palinks
minkime juos, nes mus kiti linksmins... 
Naujienos jums gali būti tarpininku... Pi
nigus galite siųsti per Naujienas...

. Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami i trumpiausį 
laiką. <

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
pę piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St„ Chicago, III.
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Lietuvos Valstybės 
Skolos

- .<n i m n

Visos skolos, kurias šiuo me
tu musų valstybe turi yra su
sidariusios pirmaisiais nepri
klausomos valstybės kūrimosi 
metais 1918—1923 m. laiko
tarpy, kada kildavo visokių 
greitų ir netikėtų reikalų, ku
riems lėšų surasti paprastais 
keliais būdavo neįmanoma. Po 
to jokių naujų skolų musų vals
tybės niekur nė nebuvo už
traukta, o atvirkščiai senosios 
skolos buvo mokamos ir likvi
duojamos.

Musų valstybės skolos dali
nasi į vidaus ir užsienio skolas.

Vidaus skolų nepriklausomos 
Lieuvos iždas yra užtraukęs 
šiokių:

1. Pirmoji Vidaus Paskola, 
oficijaliai vadinama “vidaus 
valstybės trumpo termino bo- 
nai” l^uvo užtraukta 1919-1922 
metais pirmiesiems valstybės 
reikalams bonais po 100, 500 
ir 1.000 auks. Viso sumoje 11.- 
980.300 auks. 4,5 metiniais %7i. 
Ta paskola, kaip trumpo termi
no, turėjo 4)uti išpirkta 1920 
metais, bet jos išpirkimas už
sitęsė ir dar ligi šiol ji nėra 
visai išpirkta. Iki birželio mėn. 
1 d. šių metų tos paskolos iš-

[Atlantic and Pacific Photo 1

Londonas. —Arabella Susan Lawrenee tapo išrinkta j Darbo 
Partijas Vykdomąjį Komitetų. Ji yra parlamento narė.

pirkta iš viso už 11.802.000 
auks. už kuriuos užmokėta 25.- 
635 litų 70 centų. Lieka dar ne
išpirktų bernų už 178.300 auks. 
17.830 litų vertėje.

2. Nepaprastoji Valstybės Iž
do P įSioki Krašto Gynimo Rei
kalams užtraukta 1920—1922 
metu bčgy, puolant Lietuvą 
lenkams, kupiūrų sumomis, ku
rios dalinasi iš 50 mokant juos 
iš anksto, 3,6-iais metiniais 
LLiais, pardavinėjant pasko
los kvitus. Paskola pradėta 
realizuoti 1920 metais gruodžio 
mėn. ir baigta 1922 m. vasa
rio mėn. 15 d. Jos išpirkta iš 
viso buvo 28.930.000 auks. su 
3,6 metiniais .% % palūkanų. 
Nepaprastos paskolos išpirki
mas turėjo prasidėti 1923 m.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
į visus šiuos klausimus ir dar 
daugeli kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

KINIJA i.
šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kiny gyveni
mas, žavėjanti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindomau- 
ja visus. Pažinkit ją.

Jums nereikia nei ilgą kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
leisti — parsigabenki! Kiniją j 
savo namus ir patirsi t.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku 
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
\ NAUJIENOS

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

gruodžio 1 d., bet dėl padidinto 
tuo metu mokesčių plaukimo į 
iždą Lietuvos Bankas tegalėjo 
pradėti išpirkimą tos paskolos 
nuo 1924 m. sausio mėn. 2 d. 
kurių kvitų po 20 lt. už 100 
auks. išėjusių iš iždo prie 1921 
m. rugsėjo 1 d. ir po 10 lt. už 
1OO auksinų, išleistų po to ter
mino. Iki šių metų birželio 

mėn. 1 d. tos paskolos yra iš
pirkta 23.965.550 auksinų ir dar 
lieka neišpirkta 4.964.900 auk
sinų 788.145 litų 82 centų ver
tėje.

3. Valstybės Iždo 4,8% Pa
skolos Lakštai (neperštampuo- 
ti) užtraukti \ 1921—23 metų 
bėgyje, trūkstant lengvai rea
lizuojamų nuošimtinių popie
rių, reikalingų užstatams, tau
pymui ir t.t., pardavinėjami 
kupiūromis po 100 ir 500 auksi
nu. Iki kovo mėn. 1923 m. nuo 
kurio laiko tie lakštai nebuvo 
daugiau pardavinėjami, jų par
duota 36.637.000 auksinų sumo
je. Jų išpirkimo terminas 1929 
m. sausio 1 d. Iki tam laikui 
jų išpirkta už 33.423.500 auksi
nų, už kuriuos užmokėta 259.- 
684,00 lit. ir sumokėta (/< 
36.703,91 lt. Iki birželio mėn. 
1 d. š. m. jų išpirkta už 939.600 
auks. 46.950 litų vertėje ir su
mokėta 9.149 lt. palūkanų. Lie
ka neišpirktą dar už 2.273.900 
auks. 113.725 litų vertėje.
*4, Valstybės Iždo 4,8% Pa

skolos Lakštai (perštampuoti), 
tie patys lakštai pervesti litų 
valiuta. Jų parduota 1925 m. 
21,190 lt. sumai. Jų terminas 
taip pat 1929 m. sausio mėn. 
1 d. Iki tai dienai jų išpirkta 
už 160 litų. Lieka neišpirktų 
už 21.030 litų.

Viso vidaus skolų valstybė 
šių metų sausio mėn. 1 d. tu
rėjo 1.033.135.82 lt. sumai. Iš
pirko šiais metais iki birželio 
mėn 1 d. už 92.405 lt. lieka tad 
išpirkti už 940.730,82 litų.

Užsienio Skolos. Jos užtrauk- i 
ta taip pat pirmiasiais musų 
nepriklausomos valstybes gyva
vimo metais daugiausia ne pi
nigais, bet visokių reikmenų pa
vidalo. šiuo metu gera dalis 'tų 
paskolų yra likviduota. Pirmo
ji paskola, turėjusi didelės svar
bos musų valstybės atgimimo

buvo gauta iš Vokietijos. Tos 
paskolos buvo gauta:

1918 met. savivaldybių kūri
mo reikalams 10 mil. markių.

1919-20 met. prekėmis ir pi- 
, nigais' 100 mil. markių.

1919 m. papildoma paskola 5 
mil. markių.
viso 115 mil. markių sumai. 
Tai paskolai likviduoti pagal 

1918 m. gruodžio mėn. 30 d. 
sąlygas buvo sutarta grąžinti 
“Darlehnskasse i Ost” pirmąja 
seriją išimtų iš apyvartos Lie
tuvoj oštų, kas ir buvo pada
ryta, įvedus 1922 m. pabaigoj 

! litų valiutą. Formaliai tos pa
skolos likvidavimas buvo pada- 

I rytas 1924 m. pradžioj ratifi
kavus 1923 m. seimui sutartį 
su Vokietija. Taip pat likvi
duota 1921-1926 metų bėgy sko
la Prancūzijai sumoje arti 5 
mil. frankų už gautus 30 gar
vežių, amunicijos, kariams dra
bužių ir kitokių reikmenų. 1924 

i mt. sumokėta Anglijai 16,811 
sv. sterl. skolos iš 1919 m. už 
atvežimą pirktų iš Amerikos 
prekių j Liepoj aus uos'tą. 1927 
metais sumokėta Anglijai 119.- 

i 862 s v. sterl. skolos, pasidariu
sios ryšy su linų monopolio įve
dimu Lietuvoje.

Tebesančios dar užsienio sko
los yra šios:

I. Lietuvos Laisvės Paskola 
I Amerikoje. Ta paskola buvo 
i užtraukta pas Amerikos lietu
vius 1919—1923 m. laikotarpy 
nepriklausomybei išlaikyti ir į- 
vairiems besikuriančios valsty
bės vidaus |pikalams. Jos bu
vo realizuota iš viso už 1.848.- 
150 dolerių iš 5% metinių palū
kanų. Jos išpirkimo terminas 
1935 met. Valstybės' iždas už tą 
paskolą iki 1929 m. sausio 1 d. 
išmokėjo 558.827,32 dolerių. Iki 
birželio 1 d. 1929 m. sumokėjo 
96.37.5 li'tų palūkanų, o visą 
skolos sumą reikės pradėti mo
kėti 1935 met.

II. Skola Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Ši skola pasi
daro už nupirktus 1919 mt. iš 
Amerikos karo likvidacijos ko
misijos prekes —maisto daly
kus, vaistus, drabužius ir kt. 
Viso prekių buvo nupirkta už 
6.081.546,97 dolerius. Ta skola 
pasižadėta grąžinti 1922 m. bir-

želio mėn. 28 d., bet atėjus tam 
terminui, negrąžinta. 1924 m. 
diplomatiniu keliu buvo pradė
tos derybos dėl jos grąžinimo, 
pasibaigusios susitarimu, išdės- 
tančiu tą skolą 62 metams', iš- 
skaitant prekių vertę ir dar 
402.465 dol. priaugusių procen
tų per tą laiką— viso 6.435.- 
011,97 dol. sumoje. Tuo susi
tarimu sumažintos palūkanos 
už tą skolą tuo budu, kad pir
mus 10 metų teks mokėti 3%, 
o likusius 52 metu —3,5%. Iki 
1929 m. sausio 1 d. sumokėta 
tos skolos 127.239,47 dol. Palū
kanų iki 1929 m. sausio 1 d. 
sumokėta 467.409,24 dol.; 1929 
m. birželio 1 d. skolos įmokėta 
35.098 dol. ir procentų 49.634,- 
55 dol. lieka dar tos skolos mo
kėti iki 1986 m. 6.271.674,50 
dol.

III. Skola Anglijos Iždui. Ta 
skola sudarė taip pat už gautas 
iš Anglijos 1920 metais įvairias 
reikmenis, viso sumoje 150.000 
s'v. sterl., kuri susitarta sumo
kėti iki 1932 m. iš 5%. Iki 1929 
m. sausio 1 d. skolos sumokėta 
30.000 sv. sterl. (1.760.400 lt.); 
iki 1929 m. birželio 1 d. sumo
kėta dar 30,000 sv. sterl. ir 6.- 
000 sv. sterl. (293.500 lt.) pa
lūkanų. Tuo budu iki 1932 m. 
tos skolos lieka 90.000 sv. sterl. 
arba 4.122.600 lt. kursu 49 lt. 
už 1 sv. sterl.

Bendrai Lietuvos valstybe 
šiais metais sausio 1 d. vidaus 
ir užsienio skolų turėjo iš viso 
87.728.935,82 lt. šiais metais 
vidaus paskoloms amortizuoti 
iš visopask yrė 1 mil. litų, už
sienio paskoloms paskyrė 1.- 
851.000 lt. iš viso 2.851.000 lit. 
Palūkanoms mpkėti nustatė: vi
daus skolų 12.812 lit. ir užsienio 

— 3.305.319 lt. Tuo budu sko
loms ir palūkanoms mokėti 
1929 m. reikes iš viso 6A69.131 
lit.

Iš. šitų duomenų matome, kad 
Lietuvos valstybės prasiskolini- < 
mas nėra didelis. Visa valsty
bės skola sudaro tik apie 1/3 
metinio valstybės biudžeto, tuo| 
tarpu, kad yra valstybių, kurių 
skolos 10 ir net 20 kartų dides
nės už jų metinį biudžetą. 1928 
m. sausio 1 d. vienam Lietuvos

gyventojui teko 38,36 lt. val
stybės skolos, tuo tarpu kai ki
tose valstybėse— Prancūzijoj, 
Anglijoj, Vokietijoj, Lenkijoj 
ir kitose— vienam gyventoui 
valstybės skolų tenka nuo 10 
Iki 50 kartų daugiau.

Strėnų Skaudėjimas
Jeigu veikiąs Pūslės įdegimas ne

duoda jums miegoti, jeigu pagimdo 
deginimo ir kutenimo poiautj, Strėnų 
skaudėjimą, Kojų skaudėjimą, daro 
jus nuvargusį, nusiminusį, be ūpo, 
kodėl nepabandyti Cystex 48 valandų 
bandymo? Nenusiminkite. Gaukite 
Cystex šiandie kurioj aptiekoj. Iš
bandykite juos. Pamatykit patys kaip 
greit jie veikia. Pinigai bus grąžinti, 
jeigu jie nesuteiks greito pagerėji
mo ir jus nebusite pilnai paten
kinti. Pabandykite Cystex šiandie. 
Tik 60c.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Gruodžio 1 ir 2

Visas kalbantis paveikslas

“Oh Yeah!”
Smagiausias ir juokingiausias

• veikalas
dalyvaujant

dviems didžiausiems judžių komi
kams — Robert Annstrong ir 

James Gleason
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
“Syncopated Trials”

KnlbanČioH žinios.

L„

h,..

■t •.

a.

Namų Apšildymo 
IB 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli Stato

$30.70 į New Yorką •
Žemiausias vienos pusės teras.

jsĮicnįj. Jžate Rūao
Apleidžia Chicago (La Šalie St. Stotį) ............... 11:00 v. r. 11:20 v. n.
Apleidžia Englewoo<l (63rd St.) .............................. 11:13 v. r. 11:33 v. n.
Pribuna Cleveland ..................................................... v. v. 8:20 v. r.
Pribuna New Voikan ...... ,.... ................. 3:50 v. v. 6:45 v. r.
Tiesioginiai miegamieji ir coachcs. Valgomojo vagono patarnavimas.' 
New Yorko stotis yra patogiai prie Trans-Atlantiko laivu prieplaukos, 
(laukit pilniu žinias Consolidated Ticket Ofisuose, ar stotyse .

C, A. ASTERLIN, A. G. P. A..
327 South La Šalie St. Tel. WabasJi 27S0,

NAUJI VICTOB RADI9S
10 tūbų, nesulyginamai gražaus balso; vie

nas Radio atskirai, ir Radio-Victrola 
Kombinacijų

MODEL R. 32 — Kaina ............................... ..*....... $178.00 su tūboms
MODEL R. 52 — Kaina ..............................................$238.00 su tūboms
MODEL RE. 45 — Kaina ...............................   $298.00 su tūboms
MODEL 9-18 — Radiola Superheatrodine ir Electrola, kaina $625.00

Tikri faktai Radio Tono Gerumo. Išgirskite 
šį nepaprastai gerą radio DABAR

Victor Tono savaitė. 
Ateik į Budriko Krau
tuvę ir išbandyk nau

ją Victor Radio

N

Victor Rekordai

Bereikalingas 
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrybėj nereika

lingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie atei

na be pasargos, bet nuo jų visada ga
lima būt prisirengus. Bayer Aspirin tab- 
letai sutelkia greitą palengvinimą. Lai
kyk bonkutę namie. Nešiok ploną skri- 
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės jiež- 

. kot aptiekos, ar laukti iki namo pareisi.
Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge

ras tik nuo galvos skausmo, gerklės 
skausmo, ir šalčio! Skaityk patikrintas 
direkcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir kitų skausmų. 
Atmindamas vienok, kad greitas smagu
mas nuo šitų tabletų nėra išgydimas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok 
save žiūrėdamas to vardo. Visada to 
paties. Visada saugaus. Niekad neken
ksmingas širdžiai.

IJAYI Il A*»PI lt l-.Y
Aspirin yra trude žynio Bayer Fabriko Moiioaeėtieaeldcstcr oi Salieylicueiu

V-14017-A Aš užgimiau praščiokėliu, ............... L. J. /ULEVIČIAUS
Ugdė motuše tris dukreles ..................  J. ŽILEVIČIAUS

PETRAS PETRAITIS, Baritonas
V-14016-B Pirmyn į Kovą ..........   A. ALEKSIS

Motulė mano .?................................................ $T. ŠIMKUS
šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. šaučiunas, Dir.

V-14015-A Chicagos karčiamoj ........... J. ŽURONAS, J. KEMĖŠIS
/ Vienas Artistas ....................z....................... L ŽURONAS

V-I4009 Sakė mane šiokia ..........................  J. TALLAT KELPŠA
Molio uzbonas .............................................. VANAGAITIS
Ne už šiaučiaus .................................................. ŠIMKAUS

VIKTORIJA VOLTERAITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ
V-14019 Malda i Mariją ....................................   C. SASNAUSKO

Marijos giesmė .................................... C. SASNAUSKO
Šv. Marijos I.ietuvių Choras, J. J. šaučiunas, Dir.

16-80752-A SRutu Polka ir daina Jaunystės Nelaimės 
MAHANOJAUS LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14011-A Kalnų Folka ir Katarinos Polka 
LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14018-A. Onyte, Polka .................................   VELIČKA IR MALI
Caspian Polka'........................   MAKI TREJETAS

BUDRIKO "KRAUTUVĖSE RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ 
VICTOR RADIJU.

Parduodam ant lengvų išmokėjimų; įmokant $5.00 ir už tūbas.

Pašauk Boulevard 4705

3417-21 So. Halsted St.

__________________________________ __ ____ ______ _______________ _ ______________________________________________________



Roseland Vaidas

AdresasLinksmos laidotuvės

Bca Van 58O-5th Avcnuc, Ncw York

Lietuvių

PROGRAMŲ’na

WML>

$1,250
Herald and Examiner

nuo-

Peoples Furniture Go

Ddicious

1UBBY

kraft CHEESE

2000 dol. Dovanų Išlošimui
Registruokitės “Marguty”

VJHAT'S -r HAT

OP Tą K30u)?

OU, FAIUEST 
PATP.ICIA 

BE MIME, MY 
SvMEEt 6A6Y 
DOCKV DOObtE 

.SUGAC PluM , Avo, CAKi'T 
H'A TAKE 
A JOKE. 
PAT(ilCIA?>

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

lSEVERASj
COlJOH BAtgĄM

Visus šiuos koncertus išpildys parink 
čiausi Lietuvių Chorai, 
listai, Benai, Orkestros ir tt

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

VYRIAUSIA 
DOVANA

Lietuviu bylos 
teismuose

2536-40 West 63rd Street 
T«lephon« Hemlock 8400

NOVdTHlS iŠ ' 
UOHAT S AM 
VOILSOK* SA^S 
VOHEtO HE CALLS 
OkJ MYCOOSIK) 

v. PATQ(GIA J

510-R 
Atlanta, Ga.

ČIA aplankysite veiklesnį Ir 

mandagesnį patarnavimą per 
patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems - pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

Kiekvieną Seredą
Lygiai 9 valandą vakare, ir

4556 S'o. Rockwell St., ‘Chicago, III

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

DEL JSIPIOVIMŲ IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar įsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje.

PROGRAMĄ VYKDO 
Dvi Didžiausios Lietuvių Radio ir 

Rakandų Krautuvės Amerikoje

Pasiklausykite ir praneškite savo 
draugams apie tai.

2536-40 West 63rd Street 
4177-83 Archer Avenue 

Chicago, III.

CREOMULSION Co..
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

nuo užsitęsusio kosulio po šalčiui. 
Vardas ..............................................
Gatvė ......................... ................... .
Miestas .......... .7...... Valstija .......

j j

Viena bonkutė šeimai. Jtašyk aiškiai

— dar dides- 
geras buržua- 

tai do-

HAS 
MADE GOOD with 
millions!

SOUTH VEsrsiDB

prie komisarų.
Iškilmėms pa

kviesta stambieji Rožių žemės 
republikonai, kaip Dahlberg ir 
kiti. Tik supraskite: komunis
tų iškilmėse —- republikonai 
garbės svečiai!

Ir to ne gana: vakarienei 
kviesta policijos kapitonas. Jis 
tečiau neatsilankė. Buvo tik 
seržantas ir keletas policinin
kų. Irgi komunistinės vakarie
nes garbės svečiai.

Paprasto piliečio akimis žiū
rint nieko tokio: juk ir repub-

AOP/hkHieN

kuris-tęsias kas vieną seredos vakarą 
tame pačiame laike per kelioliką 

savaičių.

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
ar *‘Eye Beauty” Book

MurincCo.,l>ept.H.S.,9E. OhioSu Chicago

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rhcuraatic aches & pains 

AT ALL DKUGGISTS

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

OH, AUlOTIE*. THIS IS TEfcfclBLE, HE. U)AS 
ACTUALLYPOETEMDIMGTo ALL THO^e 
PEOPLE OUTICTHE 'VAtiD THAT SAM 
V0\LSOK> - - OH-OH- BOOoHOoo.--

yra žino-
Bet komunistai, kornuni-
— kaip jie pasikeitė. Ar

jie vadino policininkus

Another Troupeon the Ročka

arba komunistinės 
atidarymo vakarą 
atgiedota Requiem

likonai ir policininkai
nes.
štai -
seniai
kapitalo bernais? Ar seniai pro 
testus kėlė ir šaukė visa gerk 
!e prieš policijos “žiaurumus?’

darymui komuniistinės kated
ros Rožių žemėje sukviesta vi
si buvusieji didžiausi komuni
stų priešai.

Pirmiausia — biznieriai. Tie 
patys biznieriai, kuriuos pir
miau komunistai koliojo. Ko
munistinės katedros iškilmėse 
jie susodinta “garbingiausiose” 
vietose

To negana

TIlis 
cludos 
TlBSlhl 
Fftcial 
Tollet Wat»r Si 
Dantine 
Valtie $1 
ton

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounce® for 25/ 
Pure—Economical 

Efficient
wt MILLIONS of pounds 
U8ED BY OUR GOVERNMENT

KONTESTAS KONTESTAS

“MARGUČIO” KONTESTAS

daryti Irusi dydą sumoj $1000.
Peler Petraitis prieš Georgo 

(k Elizabeth Rėmęs, Hermai) 
Akrams ir kitus,/Lylos No. B 
192612, Circuit crt., byla už
daryti Irusi dydą sumoj $6,- 
250.
Tcresa Tverionas prieš George 

iSchuh, bylos No. 509283, Su- 
poricr crt., byla dėl $15,000.

Agnės Skirmdnt prieš Con- 
neetieut File Insurance Co., 
bylos No. 509290, Superior crt., 
byla dėl $6,000.

T. Lukis prieš Fire Assn. of 
Philadelphia, bylos No. 509297, 
Superior crt., byla dėl $3,500.

Mary Kulikauskas prieš 
George Kulikauskas, bylos No. 
509299, Superior crt., divorsas.

Antonhia Bruzes prieš Do
mi niek Bruzes, bylos No. 509- 
300, Superior crlv divorsas.

Radio Stotį
293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

L. DuczkiPwicz prieš Cecilia 
l)uczkiewicz, John B. Brcna Ir. 
ir John Kreikus Ir., bylos No. 
B 192.387, Circuit crt., byla dėl 
partnerystes.

Alma Lucas prieš Ewal<l H. 
Siekei ir Lucille Chakapolis, 
bylos No. 509220, Superior crt., 
byla dėl $30,000.

Bili Sourapas prieš J. La- 
das, ii. Suniręs, F. G. Pauling 
ir kitus; bylos No. 509230, Su
perior ęrt., byla dėl partnery
stes.

Anuferi San nekis prieš John 
Paraus ir Mary Barauskas* by
los No. 509219, Superior 
byla dėl uolos $3,770.

Harold N. B’asius ir 
p.’.’eš Ralph 11. Fjellman, 
los No. 502253, Superior' 
byla dėl notos $408.

Walter Rozanski prieš 
cago Surface Lines, bylos 
B192591, (Circuit crt., bylu 
$25,000.

Kazimieras Rimkus prieš 
Gus ir Mrs. Gus Papas, Vic- 
toria Meado ir kilus, bylos No. 
B192671, Circuit crt., bvla už-

Nepaprastą dalykų. Palaido
jom lietuvių komisarų raudo
nų praeiti. Ir kadangi tai bu
vo svarbus įvykis Rožių žemės 
gyvenime, tai leiskite man 
kiek aiškiau nušviesti jį.

Kaip juodas rašalas skiria
si nuo baltos popieros, taįp 
skyrėsi kadaise musų komuni
stai nuo, visų kitų piliečių.

Kaip cukrus skiriasi nuo gar- 
svyėių, taip skyrėsi kadaise ta- 
vorščiai nuo “buržujų”.

Kaip ugnis nesutinka su 
vandeniu, taip nesutiko Rožių 
žemės komisarai su “buržu-

2 • _ Mjais .
Griežta buvo jų pozicija. 

Jei priklausei komunistų par
tijai, garbinai tėtušį Leninų, 
motinų Krupskają (Lenino 
žmonų), Trockį ir Zinovjevą; 
jei klausei Maskvos ambasados 
Bridgeporte įsakymų, — tai 
buvai ištikimas, “pašlovintas” 
“draugų” tarpe; buvai prole
taras, vienintelis diffbin'inkų 
draugas. O jei dar turėjai kiek 
platesnę burną, nešvaresnį lie
žuvį — tai buvai tikras, pasi
šventęs idėjai darbuotojas.

Visi kiti buvo “buržujai”. 
Lai turėjai tik vieną kelnių po
li); lai buvo jos lopais išmar
gintos; lai dirbai fabrike; lai 
priklausei unijai; — buvai bur
žujus, darbininkų išnaudoto
jas, buržuazijos uodega, ba ne
priklausei komunistams.

Matote, kaip griežtai komu
nistai skyrėsi nuo visų kitų 
piliečių. Pasakyti geri) 
apie “buržujų” skaitėsi 
dėmė geram komunistui, 
bėtis draugiškai 
nė. Vienintelis 
ziškas dalykas buvo 
leris!

Dabar viskas pasikeitė, iš
imant dolerio vertę. Jie pasi
lieka geri, kaip buvę. Dabar 
palaidota griežtumas. Ir nese
nai surengta iškilmingos tos 
praeities laidotuvės.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

la a Fantpuą Vtvanl Ret and m- 
faro pow<ler, fl.00; Rouife, 76c, 
Creatn |1.00, Dopllatory |1.00, 

Astrinrent fl.fc, Bath Salt 1.00, 
. P' rfumo 12.75, Brll- 

7oo, Kkin Whltenor 76e. Totai 
2.U0. bpi'elal prlee, J1.97 for all 

plėtės to intioduee thls line.

Su spyčiais, su dainomis, si 
muzika ir stikleliu kilu palai 
dejom. Atsisveikinom, paminė 
jom.

Dabar jau viskas užmiršta. 
Dabar ir republikonų bosai, ir 
policija komunistų garbes sve
čiai I

Komunistų griežtumas—kur 
jis? Kur revoliucijos, proleta
riato diktatūros cbalsiai?

Sunku pasakyti. Gal padžiau
ta ant tvoros, kr.d išvėdinti. 
() gal kilbasninkas tuos obal- 
sius sukapojo, sumalė ir su
maišė į dešras, kurias pedlia- 
voja eiliniams nariams?

Kas gi šį, taip' radikalį, per
vartų komunistų taktikoj pa
darė Rožių žemėje?

Creomulsion yra užtikrintas gydy
mui kosulio nuo šalčio, bronchito, ir 
mažesnius bronchito , skaudėjimus, ir 
yra geriausias atbudavotojas kūno po 
šalčių ar flu. Pinigai gražinami jei 
nepagelbsti po naudojimui sulyg nu-, 
rodimo. Reikalauk pds savo aptieko- 
rių. Siųsk kuponą dykai sampeliui.

Atsakyti nesunku: gi “drau 
gas” šarkiunas. Jis, mat, yri 
d’ktatorius Rožių žemėje. Ki 
pasakys, tą daro pieškos. K: 
sugalvos, tą priima “draugai”

Kodėl gi jis, “draugas’ 
kiunas, padarė pervartą? 
rai nežinau, bet manau, 
suprantu jo elgesį.

Matote, Šarkiunas — 
komunistų. Diktatorius. Ji 
Ii duoti paliepimus, jis gali 
rodyti “malonę” eiliniams 
riams arba pieškonis. Bet 
draugauti. Ka čia daugiausi, 
jei pieška dirba kur nors fab
rike ir gauna 25 ar 30 dolerių 
savaitei.

Kas kita su buržujais, čia 
jau “lygus” su “lygiu” susi
tinki. Vienas turi “studebei- 
kerį”, o kitas “pakardų”; vie
nas gali numesti $20 ant baro, 
o kitas $25. Wardos politikie
riai gali pasigirti, kad jie ko
manduoja keletu desėtkų gat
vių šlavėjų, o Šarkiunas—kad 
jis komanduoja tiek pat “pro
letarų”.

Suprantate: lygus su lygiu!
— Ale kaip su komunizmu? 

— paklausite jus.
Ak, užmirškite ji. Komuniz

mas paskerstas. Komunizmo 
skūra padžiauta ant tvoros, o 
mėsa sumalta dešroms. Tomis 
dešromis šeriama tik pieškos, 
eiliniai nariai. O diktatoriai ir 
komisarai randa ir žąsienos, ir 
kalakutienos.

Garažo 
katedros 
linksmai 
už komunizmo dūšių Rožių že 
mėje. Roseland ietis.

Sustabdykit tą 
krunuojantj 

kosulį
Kode) kosfltl, koafltl. KOŠE 
n? Visuomet nesmarus, jli 
talpiau yra ir pavojingas.

. nes užleistas kosulys gr a 1 i 
t privesti prie kitų Ugrų. Su

stabdykit tą krunuojantj 
kosulį su S e v e r a * s

k Cougrh Balsam. Vartoja- 
k mt per 50 metų šutei- J 
■b kimul ūmios, raminan- 4 

čioa pagelbos. Reika-
k laukit Jų savo aptie- 

koj. Tik 25 ir 50 J 
centų.

W. F. SEVERĄ ,
CO. J

Cedar Kaplds, 
Iowa

gg!ggg===^^^^^TiiiNG FbrThe hoMES

.. RADIO S SSi
RADIOLAS Atwatek Kent

I7WPA kimballM k a d t o s hadios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

FLIT •••. •. »At. MOt F

Užmuša muses 
uodus 

Kitus Namų 
Vabzdžius

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga. Jus galit jj tuoj sustabdyti 
su Creomulsion, pienuotu creosotu, 
kuris yra priirnnus gerti. Creomulsion 
yra medicinos išradimas dvigubos 
naudos; jis palengvina ir gydo plė
vės uždegimą ir sulaiko bakterijų 
daugėjimų.

Iš visų žinomų gyduolių, creosotas 
yra pripažintas didelių medicinos ži
novų kaipo geriausias gydytojas nuo 
kosulio, šalčio ir bronchito uždegimų. 
Creomulsione randasi, apart creosoto, 
kiti gydanti elementai, kurie paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą ir su
stabdo peršėjimą, kuomet creosotas, 
paimtas i vidurius, dasigauna j krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų Raugėjimą.

CREOMULSION

K O N T R A K TORIUS

PHone Virtiniu 2054

JOSEPH VILIMAS
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KAIP TIK “TIKTŲ” Į 
IŽDININKUS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia '“Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halated St., Chi
cago. UI. Telefonas Roosevelt 8500.
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PER PIETŲ AŠIGALĮ

Komandorius Richard E. Byrd aeroplanu perskri
do per pietų poliusą (ašigalį) ir sugrįžo atgal į savo 
bazę, Little America. Aviacijos istorijoje tai bus pažy
mėta, kaip vienas didžiausių ir drąsiausių žygių. t

Stebėtinų dalykų šiandie atlieka aviacija. Bet juo 
nuostabesni jos žygiai, tuo darosi aiškiau, kaip silpnas 
ir menkas iki šiol buvo žmogus, nežiūrint (to, kad jisai 
išdidžiai save vadino “žemės karalium”.

Dar yra milžiniškų plotų ant žemės kamuolio, kur 
žmogus nė kojos nebuvo įkėlęs.

KOMUNISTŲ “VEIKĖJAS”

“Naujienose” jau buvo rašyta apie Johno Watto 
pašalinimą iš komunistų Nacionalės Mainierių Unijos 
prezidento vietos. Tą žinią dabar patvirtina ir komu
nistų spauda. Vienas jų organas rašo:

“Nacionalės Mainierių Unijos pildomoji taryba 
prašalino iš unijos prezidento vietos John Watt, 
praneša tos unijos sekretorius Pat Toohey. Prieš 
Watt buvo paduotas skundas, kad jis gavo pinigų 
nuo John L. Lewis, United Mine Workers Unijos 
reakcinio prezidento, ir kad jis pastaruoju laiku 
padėjo reakcionieriams vesti kovą prieš kairiuosius 
mainierius...

“Watt, susidėjęs su Cannono (trockistų) gru
pe, pradėjo vesti biaurią ataką prieš kairiųjų dar
bininkų judėjimą, vadovaujamą Komunistų Parti
jos. Jis taip toli nuėjo, kad pradėjo bendradarbiauti 
su fašistine Lewiso klika.”
Matote, kaip komunistai atsiliepia apie vieną savo 

stambiausiųjų šulų ir bendradarbių, su kuriuo jie dar 
neseniai kartu ardė angliakasių uniją. Jie skelbia dabar, 
kad buvęs jų “prezidentas” Watt už pinigus parsidavė 
Lewisui!

Šitokius vyrus komunistai stato į atsakomingas 
vietas savo organizacijose ir paskui keikia visus, kurie 
paskui tokius “vadus” atsisako eiti.

Del New Yorko socialistų 
laikraščio pastabos, kad į rin
kimus Berlyne (Vokietijoje) 
padarė įtakos susektos miesto 
administracijoje kokios ten suk
tybės, “Laisvė” rašo:

“Prisipažįsta, kad buvusi 
Berlyno socialistų (? “N.” 
Red.) miesto , administracija 
padarė šmugelysčių, tačiau 
drįsta sakyti, kad jas' komu
nistai naudojo ‘demagogiš
kai’. ”
Tai yra nesąmonė. Berlyno 

miesto administracija nebuvo 
ir nėra socialistiška. Adminis
traciją renka miesto taryba, o 
šioje socialdemokratai turėjo 
mažiau, kaip trečdalį narių. To
dėl ji buvo sudaryta iš keleto 
partijų. Vyriausią vietą admi
nistracijoje, būtent vyriausiojo 
burmistro, užėmė Boess, kuris 
yra ne socialistas, bet demokra
tas.

Del to p. Boess daugiausia 
ir kilo triukšmas Berlyne, kuo
met tapo susekta, kad jo žmo
na yra pirkusi už dešimtą dalį 
kainos kailinius iš brolių Skla- 
rekų, kurie, kaip neseniai išė
jo aikštėn, apgavo miesto ban
ką keletu milionų markių.

Tečiaus tarpe (tų, kurie yra 
įtarti, kaipo pagelbininkai Skla- 
rekų aferoje, randasi ir du ko
munistų miesto tarybos nariu. 
Tai ko čia brooklyniškis Stali
no gramofonas barška?

Apie p. Tareilą, kurį taip 
karštai perša į SLA. iždininkus 
tam tikri vėjo gaudytojai, įdo
mių žinių paskelbė Sandaros 
organe vienas Naujosios Angli
jos darbuotojas, p. žilis. Jįsai 
tarp ko kito rašo:

“Paskutiniame Conn. SLA. 
apskrities suvažiavime, New 
Haven’e, Tareila irgi pasiro
dė ne ‘vyras’; jis mat ren
gė SLA. pereitą vasarą pik
niką ir jau išanksto savo iš
laidas pasiėmęs ir atskaitą 
suvažiavimui išdavęs, ant pat 
pabaigos, vakare, suvažiavi
mui užsibaigus, dar žodžiu 
pakišo sąskaitą $40.00 už 
pikniko surengimą. Ir nors 
buvo pasipriešinimų (iš Se- 
kio, iš Hartfordo), bet taip 
paliko ir dvigubą atlyginimą 
gavo.”
Butų “fain” dalykas tokiam 

asmeniui pavedus SLA. iždą!

LIETUVOS KLERIKALŲ PAGIRIOS

Sunkiai pagirioja Lietuvos klerikalai po tų orgijų, 
kurias jie kėlė, turėdami savo rankose valdžią. Kai pa
budusi Lietuvos liaudis juos išmetė iš valdžios 1926 m., 
jie dar buvo taip apsvaigę, kad nesuprato, kas aplinkui 
dedasi. Apie pabaigą tų pačių metų, įvykus fašistiškam 
perversmui, jiems pasisekė vėl prisiplakti prie valstybės 
lovio, ir jie vėl tuojaus pradėjo “baliavoti”. Tik vasa
ry 1927 m. klerikalams teko galutinai persiskirti su šil
tomis valdžios vietomis, ir nuo to laiko jų bėdos nepa
siliauja iki šiol.

Dvejus su viršum metus jie vargo — ir dabar pra
bilo. Vienas Lietuvos klerikalų laikraštis sako, kad 
krikščioniški darbo žmonės Lietuvoje iki šiol buvo vi
sai apleisti; jų dvasios vadai tempė juos į politiką, bet 
jų ekonominiais (profesiniais) reikalais nesirūpino. Ki
tas klerikalų organas dejuoja, kad esanti visiškai nu
smukus ir klerikalų politika; esą pristeigta visokių 
krikščioniškų partijų, bet nė viena jų neturinti progra- 
mo. Jisai pataria visai krikščioniškai visuomenei “per
sirikiuoti”.

Vadinasi, patys klerikalai galų gale suprato, kad 
jie per dešimtį su viršum metų ėjo šuntakiais. Jie jau 
mato, kad jų “krikščioniška” politika subankrotavo. Bet 
dar jiems rodosi, kad “persirikiavus” ta politika pasi
darys geresnė. ,

Tai yra nesąmonė. Geros klerikališkos politikos nė
ra, nebuvo ir nebus. Gera politika gali būt tiktai tokia, 
kuri yra visiškai apvalyta nuo klerikalizmo. Tikyba — 
ar ji bus krikščioniška, ar kitokia — turi būt nuo politi
kos atskirta.

St y-

LIETUVOS KLERIKALIZMO 
KRIZIS

1 Po baisių smūgių, kuriuos 
gavo Lietuvos klei4kalai pasta
ruoju laiku (praloto Olšausko 
byla, Ūkininkų Sąjungos laši
nių byla, ir t. t.), jų spaudoje 
prasidėjo diskusijos apie tai, 
kad turė<tų būt peržiūrėtos ir 
pertvarkytos visos “krikščioniš
kos” pozicijos. Darbo Federaci
jos organas, “Lietuvos Darbi
ninkas”, rašo, pavyzdžiui, kad 
“krikščioniškiems” darbinin
kams butų geriausia nekišti po
litikos į savo profesinių organi
zacijų reikalus.. Ve ką jisai pa
sakoja:

“Del ko musų darbininkija 
nedalyvauja pasauliniam kri
kščionių darbininkų judėji
me? Del ko pas mus taip 
skurdžiai ligšiol tėra pasireiš
kęs krikščionių darbo žmo
nių profesinis organizavima
sis? Del ko mus'ų darbininki
ja iš valdžios išganymo lau
kia? T vi§us tuos klausimus, 
mano giliausiu įsitikinimu, 
tėra vienas, atsakas: Del to 
svarbiausia, kad musų darbi
ninkijos profesiniu sus'iorga- 
nizavimu, profesiniu susipra
timu ligšiol nuoširdžiai nie
kas nesirūpino. Be šv. Zitos 
tarnaičių draugijos veikimo, 
kuo daugiau musų krikščio
niškosios darbo visuomenės 
profesinis judėjimas ligšiol 
praktiškai yra pasireiškęs? 
Geležinkelininkų Sąjunga? 
Bet sulig tuo momentu, kai 
toji sąjunga susirišo su Lie
tuvos Darbo Federacija, ji 
pakirto savo kaip profesinės 
sąjungos šaknis. Nes kas gi 
yra L. Darbo Federacija, jei 
ne politinė partija? O kiek
vienas tiesioginis profesinės 
sąjungos ryšys su politine 
partija naikina profesinio 
veikimo apolitiškumą, be ku
rio profesinis judėjimas ne
įmanomas. Vargas musų 
krikščionių darbo žmonių 
profesiniam judėjimui ir dėl 
to, kad krikščioniškoji Lietu
vos visuomenė sukurė kelias 
politines partijas be politinių 
programų (! “N.” Red.), bet 
ligšiol neįstengė ar nesisten
gė kurti profesinio judėji
mo.”
Tai matote, ką patys fede- 

rantai kalba apie save ir apie 
“krikščioniškas” Lietuvos par
tijas.

Krikdemų dienraštis “Rytas”

Amerikos komunis
tų provokacijos

Po nuvertimo Rusijos Roma
novo dinastijos tuoj Amerikos 
komunistai savo spaudoj pradė
jo rašyti, kad buk visam pa
saulyje nesą kitos tokios “lai
mingos darbininkų” tėvynės, 
kaip Sovietų Rusija. Jie nieko 
nelaukdami pradėjo agituoti 
Amerikos darbininkus, kad va
žiuotų į tą “laimingąją” darbi
ninkų tėvynę ir ten statytų 
plytnyčias ir kitokius fabrikus. 
Tačiau tie provokatoriai patys 
ten nevažiavo, ir jie ten niekad 
nevažiuos. Atsirado kelios de
šimtys lengvatikių darbininkų, 
kurie patikėjo ta provokatoriš
ka Amerikos komunistų propa
ganda ir su džiaugsmu apleido 
šią kapitalistinę šalį, kur sun
kiai bedirbdami buvo sutaupi- 
nę po keletą centų. Išvažiavo 
jie į išsvajotą “laimingiausią 
darbininkų tėvynę”, kad rasti 
“laimę”. *

Kuomet jie ten nuvažiavo ir 
išsvajotos laimės nerado, o vi
sus savo sunkiai uždirbtus cen
tus praleido, tuomet (vieni pir
miau, kiti vėliau) apleido bol
ševikų rojų ir vėl grįžo atgal 
“basi” į prakeiktą kapitalistų 
šalį, kur darbininkus išnaudoja 
ir iš kurioj jie buvo “pabėgę” 
prieš keletą metų. Dabar komu
nistų spauda tuos suviltus ir 
nuskriaustus darbininkus vadi
na silpnapročiais ir dar kitais 
“gražesniais” vardais (žiūrėk 
“Laisvės” nr. 252, 1929 m.).

Tenekstryčio raudonieji fa
šistai surengė slaunią misiją 
Senam Vincui. Na, jis dabar ir 
važinėjasi po Ameriką. Lanko 
lietuvių kaimelius ir spyčina, 
kaip darbininkai dirba ir turi 
dirbti dirbtuvėse ir anglių ka
syklose, apie kurias jis turi tik 
tiek supratimo, kiek jo paties 
užlaikomoji ilgaveidė. Kuomet 
Senas Vincas atvažiuoja į lie
tuvišką “sodžių”, tai jis geriau 
padaritų, jei jis pasakytų spy- 
čių apie savo paties užlaikomas 
karves, kiaules ir korninį skys
timą. Tuomet mes darbininkai 
gal ir pasakytume: jis tikrai 
žino tai, apie ką kalba.

Kuomet Bridčporto raudonų
jų fašistų “popiežiaus” A. Bim
bos pilve pradėjo kilti revoliu
cija, tai jis sumanė po šią bur
žuazinę šalį pavendravot ir iš 
lengvatikių darbininkų kapita
listinių dolerių pasižvejot. Jis 
išsiuntinėjo visiems raudonųjų 
fašistų komisariukams prikazą, 
kad jie viską jam gatavai pri
rengtų ir lauktų jo, nes jis no
rįs pamokyti kaip jie turį pa- 
šelpinių draugijų iždus ištuš
tinti ir iš lengvatikių darbinin
kų išrinkti kvoteriukus prisi-

dengiant Gastonijos streikie- 
riais.

Kaip sumanyta, taip ir pada
ryta. Bimbaliukas važiuoja, 
špyčina ir iš proletarų vilioja 
doleriukus neva Gastonijos 
streikieriams'. Jis apvažiavo 
daugiau nei 1500 angliškų my
lių ir, rodos, tik 8 vietose spy- 
čino ir pasakė: “duokit pinigų 
Gastonijbs streikieriams”. Kiek
vienoj vietoj surinko nuo $10 
iki $40. Iš tų pinigų buvo ap
mokėta svetainių rendos, ap
garsinimai ir paties A. Bimbos 
gelžkelio išlaidos. Prie to da 
reikia ir sendvičių; juk ir šuo 
nevalgęs ir nemiegojęs negali 
būti. Patys' spręskite, kiek iš tų 
suaukotų dolerių į raudonųjų 
fašistų fondą teko Gastonijos 
sift-eikieriams. Retas kuris cen
tai pasiekė savo tikslą, nes pi
nigus praleido raudonojo fašiz
mo agentas ir kompanija, o 
Gastonijos streikieriai gal gaus 
raudoną fašistinę špygą.
. Dabar Amerikos raudonieji 
fašistai (komunistai) labai 
linksmi, kad iš Sovietų Rusijos 
į šią aukso šalį lėktuvu atlėkė 
“proletarai” darbininkų “drau
gai”, S. šestakovas ir kiti įtrys 
burliokai. Tuoj musų lietuviški 
pseudb komunistai suriko visa 
gerkle: “Atlėkė darbininkų 
draugai, musų proletarai drau
gai.” Kuomet tie “proletarai 
darbininkų draugai” rengėsi 
lėkti į Suvienytas Valstijas, tai 
tuomet SoVietų Rusijos “prole
tarų darbininkų ir draugų” val
džia pirmiausiai kreipėsi į Ame
rikos kapitalistinę darbininkų 
priešų valdžią, o ne j Amerikos 
darbininkus su prašymu, kad 
tiems “darbininkų draugams” 
suteiktų reikalingą pagelbą ir 
apsaugą. Tada nė musų raudo
nieji fašistai apie tai nieko ne
žinojo. Jie sužinojo tik tada, 
kai Amerikos kapitalistinėj 
spaudoj pasirodė žinutė apie 
“proletarų” kelionę į šią antrą 
pasaulio dalį. Tąsyk ir musų 
Amerikos lietuviški pseudo ko
munistai pradėjo visaip mulkin
ti sunkaus darbo darbininkus, 
sakydami:, visi darbininkai tu
ri juos pasitikti su buržuaziniu 
doleriu ir pasveikint. Norite 
tuos' proletarus sveikint, tai sa
vo sunkiai uždirbtą dolerį d lok 
mums, pseudo komunistams, o 
mes jiems nupirksim daug trak
torių. Kuomet tie “darbininkų 
draugai” atskrido į šią šalį, tai 
juos visur pasitiko šios šalies 
aukšti viršininkai ir šiaip stam
bus kapitalistai, darbininkų 
priešai. Musų “workeriai” tik 
per tvorą iš tolo j juos pažiurė
jo. Tik kai kurie “workeriai” 
turėjo laimes' rusiško orlaivio 
sparną pačiupinėti. Tiesa, musų 
“workeriai” pasielgė ne kiau
liškai: jie “darbininkų drau
gams” įteikė po pluoštą žolių 
vietoje traktorių, o pinigai, su
rinkti iš darbininkų, pasiliks 
New Yorke ir kitur.

Proletaras.

ĮVAIRENYBES

Bujoja vergių prekyba 
Lekijoj

Lenkijoj senai veikia laba 
išsiplatinusi paleistuvystes na 
mams moterų supirkinėtojų or
ganizacija. Nors policija ir 
dažnai suiminėja po keliasde
šimt tokių pirklių, tačiau tai ne
labai veikia likusius moterų 
pirklius', šios rųšies vertelgos 
lenkuose tiek yra gerai, susior
ganizavę ir taip plačiai veikia, 
kad Pietų Amerikos ištvirkavi
mo landynės pilnos lenkių bei 
Lenkijos piliečių. Moterų ver
telgos, nužiūrėję dailesnę mote
rį, būtinai stengiasi ją į savo 
bučį įtraukti. Del priemonių 
nesivaržoma. Visa vartojama, 
kas tik galima. Spaudoj deda
mi vilioją skelbimai tarnyba, 
vedybomis ar pažintimis, o kur 
tai negelbsti— nuodojamas'i vi
sokių rųšių prievarta. Kiek 
moterų vertelgos Lenkijoj drą
sus, rodo šis atsitikimas. Ne
seniai Varšuvon iš Kališo atvy
ko daili pulkininko žmona Ru-

davs'kienė su dar dailesne savo 
drauge. Vos spėjo sustoti vieš
buty, kai prie jų priėjo du ne
pažįstami, pasisakę, esą politi
nes policijos valdininkai ir norį 
atvykusiųjų asmenybę išaiškin
ti. Beaiškindami asmenybę 
viešbuty padarę kratą ir parei
kalavę abi moteris vykti kartu. 
Gal butų ir nusivedę, jei ne kaž 
kas paskambinęs policijon, pra
nešdamas apie įvykį. Susidomė
jusi įvykiu policija sučiupo abu 
tariamuosius valdininkus, kurie 
pasirodė esą seni moterų pirk
liai. Kai kurie lenkų laikraščiai 
akivaizdoj tokio įvykio, reiškia 
baimės, kad jei nebusią griež
čiau su šios rųšies vertelgomis 
kovojama, tai netrukus jie pra
dėsią po kaimus ir miestelius 
važinėti ir moteris gaudyti.

Ir drambliams privalo
mas dalykas ••• •

Indijoj laikoma daug naminių 
dramblių, kurie naudojami įvai
riems darbams. Vargšui indusui 
dramblys atstoja mūsiškį trak
torių, automobilį ar arklį. Ke
liauja indusas drambliu, jei tik,

^Žinoma, jį turi. Ligšiol dramb
liams nebuvo išleista jokių tai
syklių, kaip jie privalo elgtis 
kelionėj. Bet kai kelis kartus 
naktį automobiliai ir motocik
lai susidūrė su drambliais ir nu-, 
kentėjo ne drambliai, bet auto
mobiliai ir motociklai, tai Indi
jos vyriausybė buvo priversta 
išleisti privalomas taisykles 
drambliams. Nerangus ketur
kojai yra dabar sulyginti tei
sėmis su automobiliais. Būtent, 
kiekvienas dramblys nakties 
metu privalo turėti iš pryšakio 
dvi lempas,, kaip automobilis, o 
iš užpakalio — vieną raudoną 
lempą. Gaila tik, kad valdžios 
įsakyme nėra tiksliai nurodyta, 
kurioj būtent vietoj iš pryšakio 
ir užpakalio dramblys turi pri
sikabinti lempai. Be to, dram
blio varovas, pamatęs at
važiuojant priešais automobi
lį ar motociklą, turi trimituoti 
katastrofai išvengti. Visa Indi
ja yra susidomėjusi, kaip dram
bliai vykdys šias taisykles. Kai 
dėl naminių, tai pusė bėdos: 
galima nubausti jo šeimininką. 
Bet kaip bus' su laukiniais ? Kas 
pakabins jiems lempas iš pry
šakio ir užpakalio.

SLA. Reikalai
Viešas atsakymas p.

J. Žemantauskui
P-as J. žemantauskas

797 Bank St. 
Waterbury, Conn.

Gerbiamas Tamsta:
Gavau Tamstos laišką reika

le SLA iždininko. Aš nesu so
cialistas; taip pat nesu ir jo
kios kitos partijoš karštuolis, ir 
sprendžiu tik savo supratimu. 
Tamsta perši į iždininkus Ta- 
reilą. Gugį gi užgaulioj ate ir 
primetate jam socializmą.

Kad p. Jonas Tareila yra 
tinkamas ir užsitarnavęs SLA 
narys, — to aš nenuginsiu. Bet 
kad Tamsta įsikarščiavęs va
rai šlykščią agitaciją prieš so
cialistus ir tuo gelbsti komu
nistams, tai to negalima pa
slėpti.

Be to, Tamstai bus pravartu 
atsiminti, kad tos pačios “Nau
jienos” savo skiltyse Susivieni
jimą užtaria ir gina daugiau, 
negu bile kuris tautiškas laik
raštis. Kas iškėlė slaptus Susi
vienijimo priešus, jeigu ne so
cialistai? Ir nebandykite mesti 
šiandie socialistams juodą pirš
tinę, nes jie tame pat SLA dir
ba daugiau, negu patys tauti
ninkai, ir dirba švaresnį darbą.

Toliau nepamirškite, kad Illi
nois ir aplinkinės valstijos turi 
nepalyginamai daugiau, narių, 
negu Contiecticut. Tie nariai 
žino, kad Gugis yra geras kal
bėtojas ir darbštus žmogus.

Gi jūsų tos visos iškosėtos 
“ligos” ir atsišaukimai tik've
da narius prie politikavimo ir 
sėja jų tarpe neapykantą. O tas 
primetimas, kad buk socialistai 
sakę “Lietuvai nei cento”, yra 
labai senas ir nudėvėtas daly
kas. Ir patys matote, jeigu no
rite matyti, kad ta musų Lietu
va (tiksliau sakant — jos val
džia) dažnai daro gėdą mums 
Amerikos lietuviams.

Šiandien mes jau tikrai ne
turėtume baidytis socialistų, 
kaip tai-buvo praeityj. Gyveni
mas keičiasi. Gali visai gęeit 
ateiti tas laikas, kad ir jus pa
tys paduosite savo balsus už 
socialistus.'

Su pagarba,
M. A. Sharka, 

SLA 310 kp. pirmininkas.

Pittsburgho ir apie- 
linkės SLA. kuopų 

veikėjų pareiš
kimas
• ' ■

Pittsburgho ir apielinkės SLĄ 
kuopų veikėjų susirinkimas, ku
ris buvo šauktas Pittsburgho 
Sargybos Komiteto, įvyko lap
kričio 24 d. LMD svetainėje. 
Dalyvavo SLA kuopų veikėjų

skaitlingas būrys ne tik iš 
Pittsburgho, bet ir iš visų Pitts
burgho tolimų ir artimų apie- 
linkių. Tame susirinkime svars
tant įvairius SLA reikalus, pri
eita ir prie SLA Pildomosios 
Tarybos nuominacijų. Vienbal
siai nutarta remti šiuos kandi
datus į Pildomąją Tarybą:

Pirmininku — Stasys Gegu
žis, vice pirmininku — Antanas 
Mikalauskas, sekretorium P. 
Jurgeliutė, iždininku — advoka
tas Kazimieras Gugis, iždo glo
bėjais — A. M. Raginskas ir 
Juozas Januškevičius, ir Dakta
ru Kvotėju — Dr. E. G. Kli
mas.

Taipgi išnešta papeikimas 
tiems veikėjams, kurie skaldo 
spėkas laike nominacijų Pil
domosios Tarybos. Tokie užsi
spyrimai tų veikėjų neša naudą 
vien tik bolševikams.

Rezoliucijų Komisija:
J. K. Mažukna,
S. Bakjanas,
Juozas Virbickas.

ATĖJO “Kultūros” No. 11. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

......—----------------- <

RAMOVA
THEATRE

35tfe and Halsted Streets

Nedėlioj ir Panedėly, 
Gruodžio 1 ir 2

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“The Unholly 
Night”

Labai įdomi ir sujaudinanti 
misterija.

Kiekvieną sudomins
Taipri

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
81/2X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25. centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS

Garsinkites Naujienose
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
T*1 ■ - 1

Vaidylų choras scenoje

Gruodžio 8 d. Vyrų Vaidylų 
choras statys operetę “Lietuvos 
Kareiviai” Bridgeporte, Chica
gos Liet. Auditorijoj. Tad ir 
vėl nepaprasta proga Chicagos 
lietuviams’ išgirsti naujanybių.

Vaidylų choras tai ne bile 
kas. Begalo publikos mėgiamas.

Turiu pažymėti, kad p. Juo
zas Sauris yra šio choro vedė
jas. Operetė “Lietuvos Karei
viai” yra jo paties sustatyta.

Kompozitorius J. Sauris ne
paprastai gabus muzikas. Nors 
Amerikoje gimęs, tačiau yra 
tikras lietuvis’ patriotas. Pasek
mingai jis veda chorų. Vaidylų 
choras suorganizuotas iš ga
biausių vyrų dainininkų, didžiu
moj čia augusių jaunikaičių. 
Tad garbė ir pasididžiavimas 
mums lietuviams turint taip 
energingų vadų.

Rašau čia be jokių kompli
mentų, kad p. J. Saurio choras 
nepaprastai gražiai išlavintas. 
Tai paliudys tie, kam teko gir
dėti Naujienų surengtų koncer
tų per radio. Per radio daina
vimas buvo menka dalelė, suly
ginus su tuom koncertu-operete 
“Lietuvos Kareiviai”.

Atsilankiusiems bus ko pa
klausyti. Jei kitus koncertus 
rėmčme, skaitlingai pripildėme 
salejj, tai šį turime remti la
biausiai. Turime pakelti ūpų 
tiems musų jaunikaičiams, kad 
irį tolinus tų gražų meno darbų 
tęstų. —Laima.

Ištraukia policininkai lietuvio 
autą iš dumblo, bet jau liepia 
važiuoti kartu su jais į stotį. 
Jie, girdi, norintys žinoti, kas 
lietuvis jau yra.

Lietuvis aiškinasi, kad jis 
nieko bendra su Cadillac’u ne
turi, rodo savo auto dokumen
tus. Ir tai negelbsti. Tik kada 
lietuvis pasakė keletą vardų 
žmonių, kurie galėjo paliudyti 
jo vardų ir pavardę — tik tuo
met jis paleista.

Važiuoja lietuvis namo ir 
masto: bėdon patekti labai leng
va, o iš bėdos išlipti... jau daug 
sunkiau. —Bridgeportietis.

tenka pasakyti, kad dėl Wal- 
sho nelaimės ašarų nelieja.

Nn.

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

URBA FL0WER 
SH0PPE

Gėlės dėl tų, kuriuos 
mylime

Graboriai Akių Gydytojai
f"-**‘ '*** **•

Lietuviai Gydytojai {vairus Gydytojai

Lengva bėdon pa
tekti

Daug sunkiau iš bėdos išlipti

* Geras lietuvis pilietis, p. 
Brazauskas, yra biznieris. Ji
sai užlaiko valgykla adresu 
1608 Indiana avė. x

Pilietis mažai kur maišosi. 
Daboja savo biznį, nes iš jo 
duonų valgo. Bet štai apie 
porų savaičių atgal jam teko 
nuvažiuoti ant Archer avė., 
kiek toliau už Brighton parko.

O lijo tų dienų ir žemė buvo 
sudrėgusi. Musų lietuvis at
važiavo j reikiamų vieta, pasu
ko į pakraštį gatvės ir paste- 
tatė savo autų ant negrįstos že
mės, kitiems autams nekliu
džius važiuoti pro šalį.

Lietuvis nuėjo pamatyt rei
kiamus žmones. • Kada jau 
sugrįžo, tai pamatė, kad jo au
las gerokai įsmego žemėn. Mė
gino dar išvažiuoti, — bet kur 
tu išvažiuosi!

Reikia ieškoti pagclbos. Sto
vi lietuvis Archer gatvėje ir 
prašo važiuojančių pagelbėti 
jam. Bet šie nepaiso. Drožia 
savo keliais, ir tik gasu pas
mardina lietuviui.

Vienok atsirado pagelba. 
Prie lietuvio sustoja puikus 
Cadillac. Aulo operuotojas, 
jaunas vyras, pats dasiprotėja, 
kokia bėda atsitiko.

Nepažįstamas vyras sakosi 
turįs lenciūgą ir ištrauksiąs lie
tuvio automobilių iš dumblo. 
Gerai. Pasikabino lenciūgų, ir 
trauks.

Bet Cadillac pats nebevažiuo
ja. Kas atsitiko? Pasirodė, 
kad gazolino nėra. Cadillaco 
operuotoas sakosi eisiąs gazo
lino paimti. Nuėjo ir nebe
grįžta.

Laukia, laukia musų lietuvis 
—nesulaukia. Pagalios pasiro
do pora policininkų su fordu> 
ku. Sustoja ties lietuviu. Klau
sia jie kame dalykas. Lietuvis 
aiškina.

—Palauk — sako vienas po- 
licini nkas'. Jis išsitraukia, iš ki
šenės lakštų popieros, skaito ko- 
kius ten numerius.

■—Na, taip ir yra — kalba 
policininkas. — Cadillac yra 
vogtas.

Marųuette Park
Palaidota Kazys Jankaitis

Lapkričio 23 d. (šeštadienio 
vakare), apie 10:30 valandą 
automobilis užgavo Kazimierą 
Jankaitį (6551 So. Washtenaw 
avė.) prie Marųuette Boad ir 
Talman avė.

Sužeistasis buvo nugabentas 
šv. Kryžiaus ligoninėn, kur 
apie 2 vai. sekmadienio rytų 
mirė. Velionės moterei duota 
žinoti apie nelaimę. Kada ši 
pribuvo į ligoninę, tai vyro 
nebeužtiko gyvo.

šeštadienį, gruodžio 30 d., 
buvo laidotuvės. Velionis pa
laidota Lietuvių Tautiškose ka
pinėse. Kūnas išlydėta iš na
mų 2:30 vai. po pietų. Velio
nį palydėjo į kapines skait
lingas būrys žmonių. Viso va
žiavo kokios 50 automobilių.

Pasakyta trumpos kalbos iš
lydint kūnų iš namų ir kapi
nėse, prie duobės. Draugai ir 
giminės sukrovė daug vainikų.

Velionis buvo ramaus budo, 
pažangus žmogus. Re p.

Cicero
Palaidotas Tanikevičius

Trečiadienį, lapkričio 23 d., 
• buvo palaidotas senas ir pla
čiai žinomas Ciceros gyvento
jas — Tanikevičius.

Laidotuvės buvo iškilmin
gos. Grabą nešė Cicero Raudo
nos Rožės kliubo nariai, o pa
lydovai buvo iš kito kliubo — 
būtent, Keistučio kliubo (iįj 
Chicagos) nariai.

Žmonių palydėti velionį Tam- 
kevičių į amžinoj ramybės vie
tų susirinko gražus būrys. Ga
lėjo, žinoma, būti daugiau, bei 
tą dieną Cicero j pasitaikė du 
pagrabai, tai palydėtojai pa
siskirstė.

Pučkorius (buvęs Ciccrietis) 
nu Įraukė paveikslus.

Velionis gyveno gražiai. Vc- 
lionies paliko moteris ir po
dukra. Kep.

18-ta Gatvė
Pašautas “paskilbęs” šios apie- 

'Minkės pilietis

Šeštadienį, vakare, lapo pa
šautas gan plačiai paskilbęs 
šioj apielinkėj pilietis — James 
Walsb, 28 metų, gyvenęs ad
resu 626 West 18 Street.

Kuo “pagarsėjo” Walsh?
Atsakymas: tuo, kad dauge

lis jo bijojo; tuo, kad priklau
sė gengems.

Kitas pašautas — Charles 
Barron, <87 melų, gyv. 3137 
\Vest Congress st. Jis esąs bu
vęs kumštynių promoleris.

VValsh pašautas į pilvą ir į 
juosmenį, o Barron į plau
čius — kairėje pusėje. Dak
tarų manymu, Walshui yra 

mažai vilties išgyti.
VValsh ir Barron susiginči

jo Čikagos stadione laike kum
štynių. Darban paleido kumš
tis VValsh ir jo draugai. Ne
snaudė nė Barron su savo 
draugais. Pagalios VValsh bu
vo išmestas iš stadiono.

Kitas “raundas” tarp Wal- 
isho ir Bairono padaryta, kiek 
vėliau, vidurmiesty, ties Linely 
valgykla, prie Rialto teatro.

<~. i»t jau ne kumščius, l><-t rc- 
volveriai lošė nulemiasčią ro

le. Paseko į — ir VValsh ir Bar- 
ro\v yra ligoninėse.

Kai kurie 18-tos apielinkės 
biznieriai pažinojo VValshų. Ir,

3324 S. Auburn Avė,
Vienas blokas i vakarus nuo 

Halsted
Tel. Boulevard 2035

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Herplock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Feenamint
Liuosuotoja i 

Jus kramtysi!
Kaip Gum^

, Soknis Tik
Mėtos -

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi-, 
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
<68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1288 S. Halatad St 
Tel. Victory 4018

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS' AKIŲ SPECIALISTAS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

M u s u patarnavimas • 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas
Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisas: 4191 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 5820

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ašnland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

Telefonas Boulevard 1939 •

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami' iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20. tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 1752

Stanley P. Mažeika 
t 

Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų /

DR. J. J. K0WAR$KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

2045 West 35th St.
Nuo 9tos iš ryto iki 6 vai. vak. 

nuo 6:30 — 9 vakarais

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tęį Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

VINC ENTAS MOCKUS
Persiskyrę su šiuo pasauliu, 

gruodžio l diena, 2 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs puse 
amžiaus, girnos Raseinių ap., 
Nemakščių miestely. Paliko 
dideliame nuliudime draugus. 
Kūnas pašarvotas randasi Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės jvyks trečiadieny, 
gruodžio 4 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios i švento Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vincento Moc
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai.

'Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

MARY RIMKUS 
po tėvais šlamaite,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio I dieną, 1:30 valan
dą po pietų, 1929 m., sulaukus 
29 metu amžiaus, gimus Au
gusto 17 d., 1900 metu, Chica
go, 111. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą G. Rimkų, motiną 
Oną, tėvą Antaną, tris seseris I

Oną, Elizabeth ir Violet, Į 
du dėdes —Juozapą Šlamą ir Į 
Kazimiera Krikštanavičių ir gi
mines, Kūnas pašarvotus ran
dasi 4006 So. Artesian Avė.

Laidotuvės jvyks seredoj, 
gruodžio 4 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namu i lietuviu Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Mary Rimkus gi
mines, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulindo liekame.

Vyras, Motina, Tčvas,
Seserys, Dėdės ir Giminės. [

Laidotuvėse patarnauja gra- » 
borius Eudeikis, Tel. Yartls I 
1741.

’lTtnn—iir J——ŪMMMBC.

CHICAGO, ILL.

1GN. I. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Phone Cicero 294
z 0 es esame taip ar 

ti, kaip Tamstos
. Telefonas

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir
Balzfimuotojai 

1344 S. 50 Avė

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

CICERO. ILL.

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avenue, Room ^09 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
J * —......." I ’l*“1 1 • J 1 . ......  1 1 ■ ’ — »■-■■■■■

AL Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio
1 ■ v----—1—:------ ---------------

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

į,.,, ..... — ---------——---------

Ofiso ir Rez. 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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Eksportas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akiniu

1801 Sotith Ashland Avenue
Platt Bhlg., kam p. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėk it mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

\ r J _ . . _ , - ■ ■ II-

Rcz. t»HOO HotitK 
Phone Prospect 6655) 
Ofiso J ei. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halbtcd Street 
CHICAGO. ILL.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj 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 po piet
Telefonas Canal 1464

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

_______ CHICAGO, ILL.________  

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 S'outh Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS GYDYTOJAS
1579 Milwaukee Avė.

Ofiso Tel. Victoiy 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny, 10—12 dieną

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemlock 7691

lva^ry8 ^y^ytoja* -
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenlie

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedeliuj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams Žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

s Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė,, ^2 lubos 

CHICAGO. 1LL.
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. diena

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralpli C. Cupler,MeD.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Ganai 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir K et vergais 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Petnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11* S. La Šalie StM Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 i 

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais

J. P. WAIT( HI S
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

IohnTborde^
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai, 9-4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILL. 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. tak.

Joseph V. Mockus,Jr.
Advokatas

756 W. 35th St. kampas Halsted St. 
Tel. Yards 6423 

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Rcsidencija 1201 S. Maplew<>od Avė. 

Tel. Lafayette 1685

►
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NAUJIENOS, Chicago, III Pirmadienis, gruod. 2, 1929
Matote, žmonės 

kelia iii, o tajcri
nori (la’ĮMmu Nauja mokykla Chica 
ouąi ne!e:d-:

i ne t role Ii s? tfo Heights
Daugiau šalčio PRANEŠIMA!

I

MHMbMMMUlCU

asociacija Ha 
59 gatvių apie 
linkėję

Manoma užbaigti siūlymą 
; ši,(>(;■!),( H Ifl mokyklos ąteinanlį 
i pavasarį. Mokykla vadinsis

Oro biuras pranašauja, kad 
kaip šiandie vėl pašals. Čika
goj laukiama sniego pirmadie
ni. Temperatūra buriant c' 
10 laipsniu aukščiau zero.

CLASSIFIED ADS.
vai.

Kiekviena profesija tu
ri nemalonumą

ir George Kasper 
metu amžiaus vy- 
adresu 2038

Jis yra 22 
ras. Gyvena 
bansia avė. 
išmaldų prašyti.

Kasper savo profesija 
šiol praktikuodavo vidurmies-' 
t y. Anot 
ninko, 
kriukiu, 
keliauja.

w

Susiorganizavo Eng!e\voodc 
nauja biznierių asociacija. Pa
sivadino ji taip: Halsted Busi-1 
ness and 59lh st. Ašsocialioii. 
Asociacija veiksianti -plote nuo nio
57-tos iki 61 galviu, tarpe Ra-iStieknej’

Sausieji agentai atlan
kė Stickney merą į Išvyko pasimatyti su 

vyru

Rc.teland. Gruodžio 2 d., 7:30 
vakare, K. Strumilo sv<\, 158 E. 
St., įvyks Lietuvių Darbininkų 
nio Bcdrovčs šėrininkų priešmetinis 
susirinkimas. Šiame suvirinkime bus 
raportų, pranešimų ir bus svarstom 
kas daryti su bendrove, prailginti 
bendroves organizavimo dalba, ar 
parduoti lotus. Visi šėrininkai ir 
šėrininkės būtinai atsilankykite pa
skirtu laiku.' Sekretorius.

Na-
Business Service

Biznio Patarnavimas
Personai

Asmenų Ieško

'cine avė.
i Asociacijo

, . ... .. . bizniareštavusio ji polici-: j 
Kasper pasiremdavo; 
ištiesdavo skrybėle ir

J “darbų”, sakoma, Kasper 
važiuodavęs toksi kebu. Tad ga
lima spręsti, kad savo prote-, 
sijoj Kasperu: sekdavosi neblo- į 
gai.

Bet štai policininkas 
vo Kasperų. To negana, 
jas išsprendė, kad Kasper tu
rįs užsimokėti bausmę $25.

Kasperui pasirodė nuospren
dis netikslus. Jis todėl ir pa
reiškė teisėjui:

“Aš atminsiu jūsų elge
sį, kai ateis rinkimai!”

O teisėjas į šį įspėjimą at
sakydamas, uždraudė Kasperui 
lankyti • priprastą distriktą

Matote, visi turi 
kitokių nemalonumų.

Ir šie du susilaukt 
malonumų

busiąs*
ypač Halsted gatvėje, išimto

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Paihting 

& Hardvvare Co., 
IIARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 
RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
——O-----

J.

PA1EŠKAV Adolfo Kučinskio, ku
ris gyveno pirmiau ant Canalport 
Avė., Chicago, III. Ar jis pats ar 
kas kitas kuris žino lai atsišaukia, 
svarbus reikalas iš Lietuvos. Alex 
Jogminas, 10752 So. Wabash Avė. 
Chicago, 111.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikiasavaites mirė Werncr 

323 N. California avė.
savaitė praslinkti — 

pati, našle. Mirė ji iš 
|vykis šioms divorsų 
ne visai paprastas.

Pirm 
Larson, 
?NOSpČj() 
mirė jo 
liūdesio, 
dienoms

Brighton Park. SLA. 176 kp. 
priešmetinis susirinkimas įvyks gruo
džio 2 d., Lenku s ve., 2959 W. 40 St. 
ir Sacramento Avė., 7:30 v. v. Malo
nėkite dalyvauti visi, nes šis susi
rinkimas yra labai svarbus. Bus 
nominuota SLA. Pildomoji Ttaryba 
ii- sekantiems metams kuopos valdy
bos rinkimas. Nėsiveluokite, nes su
sirinkimas daug ankščiau' prasidės. 
Atsiveskite ir savo pažįstamus prisi
rašyti prie SLA.

Sckr. A. Trejonis.

Susilauk pasisekimo su 
ChevroletGENERALINIS 

KONTRAKTORIUS 
Statau namus mažus ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu . patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAI RIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740,

Sausieji agentai sekinadie- 
rytmolį, ‘ anksti, atlankė 

miestelį. Padarė, tar- 
kralą miestelio mero

vy- trobesy, čia rado apie pusantro 
poru besilinksminant, 

nebuvo 
> mero 

Vėliau betgi • advokato 
, (tad pats meras

kad jis pasiekiu Halsted ; Paties mėlo Ino,, laiku 
gatvių biznio kiekį.

Keista bažnyčia

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
ChevTolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 

į Worth. Stickney, taipjau tarp Stock 
garažai, Yards ir Michigan Avė. Turi kal- uuKš bėti lietuviukai. lenkiškai, šechiškai 

Namų ir angliškai.
Priimti aplik antai bus trumpą lai- 

i ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

namie. Agei 
žmoną.

į užtikrinimu,
atsistosiąs j

pirmadienį 
mero žmona 
Sausieji ag(

Brangiai kaštuoja
(kaip š>an- American Kcsearch Found- 
palikta na- alion biuro pranešimu, atilo
tai iškrau- mobilių nelaimes Amerikai kaš-

apart hiojančios po $2,50(),(K)0 kas 
buvusi 24 valandos.

vieta maldoms, veidą 
išgirstų

i kų balsą, čia dažnai
(visu smarkumu. Ir ne tik solo
jbvt ir choru. O kad dar ge- 

girdėtų, lai vargo 
nai pakinkama darban.

Bažnyčia
iiialdinin-
šaukiama mic

Teisė- nau

ar

ne

Apartmentas 428 St. James 
place, pasmirdo gazu. Pasiro
dė ugnėgesiai ir policija. Bute 
rasta pritroškusi pora — jau
nas ir moteris. Ugnėgesiai dar
bavosi pusę valandos su pul- 
motoru.

Pirmoji atmerkė akis mote
riškė. Ir pirmieji jos žodžiai 
buvo: “Džiak, Džiak — mes 
esame tikrai keblioj padėty; 
tylėk, nieko nesakyk!”

slė. iš kabareto viską 
atmosferos, kuri esą 

j gan sunki.

nycia. čia negirdėsi pamokslų, 
čia negiedoma. Nei vargonai 
ueužia. Jau tikrai šios bažny
čios pavapi jonai Dievui nervų 
negadina.

Kur yra la bažnyčia? Ji ran
dasi adresu 214 Kast 55 st: 
Tai kurčiu ir nebilių bažny- v • _ čia.

Bet jeigu kas turi teisės 
vui aimanuoti —- tai šios 
nyčios lankytojai.

Die- 
baž-

Taisys Loomis bulvarą
Nuosavybės valdytojai dar 

pernai vasarą sumokėjo ases- 
mentus, kad praplatinti Loomis 
bulvarą plote tarp 77 
gatvių. Bulvaras buvo 
tas. Pasirodė betgi, kad 
tas darbas pasižymėjo,

išgrįs- 
atlik- 
kaip 

pavyzdis niekam tikusio dar
bo. Taigi dabar South parkų 
komisionieriai prižadėjo išnau- 
jo Loomis bulvarą kalbamoj 
vietoj taisyti.

Greitai busią per mažai 
namų Čikagoj

Albert B. Svvayne, Čikagos 
rea les t alininkų tarybos prezi
dentas, nurodo štai ką: vald
žios tyrinėjimas surado, kad 
1.7 nuošimčiai miesto reziden
cijų ir krautuvių yra tuščių. 
Vidutinė gi, normali skaitlinė 
tuščių rezidencijų 'ir krautu
vių esanti 10 nuošimčių. Tai
gi Čikagoj tuščių trobesių skai
čius yra mažesnis, negu nor
malus arba vidutinis. Ir todėl, 
atsižvelgiant į gyventojų skai
čiaus didėjimą, Čikaga galinti 
pajusti stoka trobesių.

Šalta — darbuojasi, 
kad sušilti

Pastarųjų trijų dienų bėgiu 
žymiai padidėjo skaičius hold- 
apų. Manoma, kad tai yra šal
to oro pasėkos — banditai mė
gina “susišildyti”.

oir half as much money
buys ticice as mueh radio!

...tik naujieji 15 metų Sukaktuvių 
l

Zenith Radio Reeeiveriai duoda 
jums VISUS tuos naujus, žymiau
sius pagerinimus.

MODELIS 52... Vartoja 
devynius tubus, įskaitant 
ęeetifier. Specialiai išdirb
tas Screen-Grid Circuit... 
DVIGUBA Push-Pull au- 
dio amplifikacija. 
ras automatinis 
mas. Super dydžio 
Syntonic-Dynamic 
kalbėtuvas. Linear
Detection . Self - Healing 
Filter kondenceris. Leng
vas balso nustatymas. 
Galima prijungti fono
grafų. Žavėjantis riešuto 
medžio Console kabine
tas, padengtas anglišku 
Satin ąžuolu.

Tik- 
tunini- 
Zenith 
rūšies 
Povver

AUTO M ATI *175
LESS T U BES

DYKAI DEMONSTRAVIMAS JŪSŲ NAMUOSE

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Slot mašinų byla
Valstybės gynėjai ištraukė 

š teisjuo bylą prieš 19 poli- 
likierių ir policininkų. Nepa
jėgė įrodyti jų kaltės, kada ne- 
kurie liudininkai atsisakė liu
dyti. Minėti asmenys buvo kal
tinami, kaip viršilos slot ma
šinų trusto.

Šiam sumanymui ręikia 
pritarti

Štai kaip stovi problema: ra
dio setas kuone kiekviename /
name; radio setas kuone kiek
vienoj krautuvėj. Neretai pasi
laiko, kad žmogus vos spėja iš 
mėgo pabusti, o jau muzika siū
buoja. Išeini gatvėn — čia vėl 
muzika — iš muzikalių instru
mentų krautuvių, iš rakandų 
sandėlių, iš bučernių, groser- 
nių ir net iš šiušapių.

O kada tiek daug muzikos, 
tai ta muzika, nors taip ji ma
loni butų, pasidaro įkyri, tam-1 
pa kaip fordo brekių cypimas.

Šitą muzikos ypatybę imda
mas’ dėmesin, sveikatos komi- 
sionierius, Dr. Kegel, mano pra
dėti artimoj ateity tyrinėjimą, 
kaip pašalinti arba bent suma
žinti triukšmą ir bildesį Chica- 
goj — neišskiriant ir muzikos 
triukšmą.

Reikia tikėtis, kad Dr. Kegel 
suras budus “muzikai” — (to
kiai ar kitokiai

“muzikai 
sumažinti.

Planuoja iškeltus vieš 
kelius

Chicagai planuoti komisija 
turinti išdirbusi sumanymą pa
statyti vidurmiesty tuziną iš
keltų gatvių, kad sumažinti su
sigrūdimą miesito centre. Ar tas 
sumanymas bus galima įvykin
ti gyvenimai! greitai, ar pavyks 
ji kada įvykinti, 
nežinia.

kolei kas

Kalėdoms Skatinės
Neturtingos šeimos, atsikrei

pusios į Naujienas, gali gau
ti Kalėdoms dovanų.

Šventėms atėjus, kiekvienas 
žmogus nori pasilinksminti ir 
geriaus ir skaniaus pavalgyti, 
ir, suprantama, kiekvieną ima 
noras savuosius palinksminti 
nors menka ir pigia dovanėle 
— bile tik visi linksmi būtu
mėm. Tokį tai' ūpą atsineša su 
savim Kalėdos. Visi išrodo ge
ri, o ir mes patys norime kam 
nors būti geri.

Naujienos šiemet, taip kaip 
ir kitais metais, parūpins ne
turtingoms lietuvių šeimynoms 
Kalėdoms pietus, šeimps, atsi
dūrę varge ir norinčios pasi
naudoti šia proga, prašomos 
raštu atsikreipti į Naujienas, 
paduodamos vardą, pavardę, sa
vo adresą; ar vyras dirba, ar 
moteris yra našle, kiek vaikų 
ir kokio jie amžiaus.

Laiškus rašykite tuoj aus, ne
atidėliojant, adresuojant:

NAUJIENOS i
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliuho 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas 
i vyks gruodžio 3 <1., 1929, 8 vai. va
kare, Mark White Sųuare parko sve
tainėj 29 St. ir S. Halsted St. Ma
lonėkite visi būti laiku, nes turim 

j daug svarbių reikalų aptarti ir bus 
renkama nauja Kliubo valdyba 1930 
m., užvilktas duokles užsimokėk i t ant 
šių metų. A. Ząlagėnas, prot. rašt.

Lietuvių Amerikos Politikes Kliubo 
North West Side priešmetinis susi
rinkimas įvyks pirmadieny, gruodžio 
2 d., parapijos salėjo, 1644 VVaban- 
sia Avė,, 7:30 vai. vač.

Šis susirinkimas yra svarbus tuo- 
r-ii, kad įvyks valdybos rinkimai 
ateinantiems metams. Taigi prašo
mi kliubo nariai-ės skaitlingai susi
rinkti. Valdyba.

Roseland
Ratelio priešmetinis susirinkimas 
įvyks utarninke, gruodžio 3 d., Stru- 
milo svet., 8 v. v. Bus rinkimas nau
jos valdybos ir daug kitų svarbių 
reikalų delei rengiamu vakaru.

— Valdyba. •

- Liet. Scenos Mylėtojų 
priešmetinis

SpecialtHtRB gydyme chroniškų Ir naujų 11- 
mi. Jei kiti negalėjo jumis iftgyclyti. atsllan 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzaminavl- 
tnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a6 nusi
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino i&egzaminavitno—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto k i 1 po pietų.

20 S’t.

Do

Universal Restaurant
Gardus, 

sveiki lietu
viški v a 1- 
giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

Norkus, 
sav.

750 West 31st St.

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar* geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
VEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.»

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 
' CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas*

ir

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausi darbą

Bile kur. Dykai ap 
. Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 8463,

MEDINIAI ir mūriniai _ 
pabudavoti pilnai, $295 ir augs 
įskaitant cementines grindis. 7
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš-' 
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

būdų juos parda- 
diena nuo 10 ii 

pietų.

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Chevrolet
Susivienijimas

Gossard Building
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

ir
Real

Paskolos suteikiama 
į viena dieną \

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2!6 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 
landas. Be jbkio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Miscellancous
{vairus

va-

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl Įminiu vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų. /

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

Misceilaneous for Sale
^ ĮvairusĮ Pardavimai

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Blvd. 1036

Furniture & Fixtures

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair, 
Moųuette. Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
sa springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

Automobiles

PRANEŠIMAS
širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 *‘400’ Nash karus su vė

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

’28 Buicfc 0 pas. šonan - - ■ !
’2tt Baigė Sodan « ratai ...______ ___ 1
’2H Eshck Sedan ............... 1
J 027 Nash Coach eppc'.aJ I
’2O Ford OOUPe .......    I
’29 Ford Roadeter ____ ___ _ - I
'28 Aubttrn R<»adater ......... .... 1

McDERMOTT MOTOR 8AtES CO. 
7138 S. Halsted 8t„

Vertelgų

REIKALINGAS
patyręs bučeris 

4001 So. Campbell Avė.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris indų plo
vėja.

E. Olson, 4169 S. Halsted St.
------ 0-------

REIKALINGA pardavėja, patyrusi, 
dry goods sankrovoj, $20 j savaitę 
ir komisas, 2025 S. Clark St.

PASIRENDUOJA 7 kambarių na
melis, $25 į mėnesį, 2918 W. 38 St. 
Tel. Lafayette 5114.

PASIRENDUOJA garu apšildomi 
penki kambariai. Ratine ir 55 gat
vė. $50 į mėnesį, šaukite John A. 
Funk & Co., 1432 W. 79 St., Tel. 
Radchffe 4900.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA ruimas ir bur- 

das dėl merginų, vienai, dviem arba 
daugiau. 3642 Lowe Avė.

PASIRENDUOJA ruimas su val
giu — vienam vaikinui. Atsišaukite 
po 6 vai. vakaro. Mrs. Vilard, 3430 
So. Lowe Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuvė, biznis išdirbtas. Pri
verstas greitai parduoti. 2862 West 
38 Street.

.PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
seno ir mokyklų reikmenys, gera 
vieta. Didelis bąrgenas visiems. 
4555 So. Union Avė. Tel. Yards 6487.

GROSERNĖ ir bučemė. moderniš
ka. Geras biznis, gyva apielinkė. 
2 kambariai gyvenimui. Kartu su 
namu, 6 kambarių flatu ir 2 karų 
garažu. Karštu vandeniu šildomas. 
Tinkama vieta lietuviui. Bargenas 
greitam pardavimui.

2450 W. 59 St.

į Exchange-—Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas su 

bekarnės bizniu — parduosiu vieną 
biznį ar su namu. Mainysiu į bun- 
galow, lotus, nedidelę farmą arba 
gerą automobilių priimsiu kaipo pir
mą imokėjima.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

MAINYMUI 2 flatų namas. Priim
siu lotus, bučemę arba kitą biznį, 
kaipo pirma įmokėjimą, gali būt ir 
kitam mieste.

.L NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė.
Grovehill 1038

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namų, 
lotus, farmą ar kokį bizni ar auto
mobilį, mes išmainysim. Tik paduo
kite savo adresų.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St..

z Tel. Victory 4898

PARDAVIMUI arba mainysiu sa
vo bungalovv ant grosernės, bučer- 
nės, ar ant bile kokio biznio, 5805 
Washtenaw Avė. 

. ...... ......
PARDUODU, mainau ant lotų, 

farmos, namą Bridgeporte. Randos 
$153 į mėnesį. Gritėnas, 3241 South 
Halsted St.

■ , $800______ $276 ______$500 ______$250 _____ $4001 . _ _ 
—____ $400 nysiu 50 pėdų bizniavą lotą ant na

1110 ar biznio. Atsišaukite Frank’s 
TrTaugiu V839 Barbers Shop, 4309^ W. 63rd St.

MAINYSIU 50 pėdų kampinį lota 
ant gero automobiliaus; taipgi išmai-




