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\ « • • a • ; Zaimis išrinktas Grai-Angliakasiai taria ■
grįžti į kasyklas

United Mine Workers unijos Taylorvillės 
subdistrikto vadas pranašauja greitą' 
komunistų paskelbto streiko galą

ATĖNAI, gruod. 15.----Vie-
tej ii tst i.s I a t y< 1 i ii usi< > Paulo Kon- 
duricliso, Graikijos prezidentu 
vakar lapo išrinktas senato pir- 
m’'nirk^s ii ' buvęs premjeras 
Aleksrndrfs Zaimis. Jis yra 
74 melų amžiaus.

TAYLOBVILLE, III., gruod. kadangi angliakasiai iš viso ne
to. — Angliakasiai, dirbantie
ji Penvvcll Coal kompanijos ka
syklose Pana,‘III., 208 balsais 
prieš 120 nubalsavo neklausy
ti komunistinės National Min
tus unijos vadų, paskelbusių 
streiką, ir ryto [šiandie] griž-

šiandie įvyks panašus Lang- 
ley, III., Peabody kasyklų No. 
9 angliakasių balsavimas.

Iš šešių kasyklų, kurios, dėl 
komunistinės unijos paskelbto 
streiko, iš dalies buvo susto
jusios dirbti, vakar dvi vėl pra- Į 
dėjo operuoti, angliakasiams 
grįžus į darbų. Vienos tų 
svklų vra Peabody No. 8, 
toli nuo Kineaid, antros 
Peabody No. 58.

Jack Glasgo\v, United Mine 
\\'orkers Taylorvillės subdis- 
trikto unijos pirmininkas, sa
ko, kad netrukus visos kasyk
los vėl pradėsiančios dirbti,

ka
nč

pritaria komunistų paskelbtam 
streikui. Glasgovv pranašauja 
dagi, kad apie pirmadieni strei
kas busiąs visai susmukęs.

Imigracijos vyriausybė 
eme medžioti ateivius 

deportavimui
TAYLOBVILLE, IH., gruod. 

15. -- Vakar į Taylorvillę at
vyko federalinio imigracijos 
biuro inspektoriai “negeidžia
mų svetimšalių” medžioti. Vie- 

I tos kalėjime, kuriame dabar 
i yra uždaryta 86 anglies ka
syklų streikininkų, buvo iškvo
sti visi esantieji tarp jų 
viai.

atei-

Inspektoriai pareiškė, kad 
busią daroma žingsnių depor
tuoti kiekvienų svetimšalį, ku
ris nėra Jungtinių Valstybių 
pjlietis, ir kurio rekordai pa
sirodysiu nepatenkinami.

.J. V. užgynė areštuot Jungi. Valstybės at
buvusį Meksikos pre- siprašė už Kanados 

zidenta Callesa laivo apšaudyma
YVASHINOTONAS, gruod. 15.

gynė Te^as valstijos vyriau 
sybei areštuoti gen.

VVASUINGTONAS, gruod.
— Valstybės departamentas už- — Jungtinių Valstybių vyriau

sybė per Kanados legaciją Wa- 
Plutarco shingtone atsiprašė Kanados

buvusį Meksi- vyriausybę už tai, kad Ameri
kos pakraščių sargybos laivas 

» rugsėjo mėn. 11 die
nų, gaudydamas svaigiųjų gė
rimų kontrabandų, apšaudė Ka
nados laivą Shasvnee ne Jung
tiniu Valstybių vandenvse. i- 4.

kos prezidentą, kai jis pake- i kos 
liui iš New Yorko grįš per tų ) praeito 
valstiją namo. Valstybės depar
tamentas davė Texaso vyriau
sybei žinoti, kad gen. Calles 
turi diplomatinį pasportą, ir

tose, jis yra neliečiamas as
muo ir naudojasi pilna šio kra
što valdžios apsauga.

Tokį Įspėjimą valstyl>ės de
partamentas padarė dėl to, kad 

distrikto proku- 
Valls grasė areš- 
Meksikos prezi- 
grjšiąs per La- 

nes gen. Calles
esąs kaltinamas ryšy su nu- 
žbdymit dviejų Meksikos kari
ninkų, gen. jObregono priešų, 
gen. Lucio Blanco ir pulk. Au
relio Martinezo, kurių kiniai 
buvo 1922 metais rasti 
Grande upėj.

Sovietijoj dar 19 as 
menų sušaudyta

roras John A. 
tuoti buvusi 
(lentą, kai jis 
rėdo namo,

Bio

ffaVokiečių kabinetas 
vo reichstago pasiti

kėjimą

LONDONAS, gruod. 15. — 
Gautomis per Bygą žiniomis so
vietų Rusijoje sušaudyta dar 
19 asmenų. (
' Keturiolika asmenų sušaudy
ta Astrachanėj. Jie buvo kal
tinami dėl pelnininkavimo ka- 
viaru ir spekuliavimo sovietų 
rubliais. Visi jie buvo sovietų 
va kili įlinkai.
« Prilukuose, Ukrainoje, su
šaudyti penki asmens, kaltina
mi dėl slėpimo maisto produk
tų ir padėjimo kitiems degin
ti maisto produktus, kad jie 
pabrangtų.

BERLYNAS, gruod. 15.
Reichstagas vakar 222 balsais 
prieš 156 pareiškė pasitikėji
mą kanclerio Millerio kabino- i 
lui dėl jo finansų reformos; 
programo.

Samdytojai turi re 
portuoti algas iki 

vasario 15 d.

ORHS
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota ir šalčiau; vidu
tiniai žiemių vakarų ir vakarų 
vėjai.

vicu
Šiandie saulė tek’. 7:11

Prez. Hoover paleido 
iš kalėjimo 50 “revo- 

liucijonierių”
Jie buvo vaikai, komunistų 

pargabenti i VVashingtoną 
r'ctcstucti prieš viską ir gin
ti Maskvą

12 žmonių žuvo ispanų 
laivui sudužus

CAD1Z, Ispanija, gruod. 15. 
--- Praneša, kad juroj netoli 
nuo ’ Alkazaro, Morokoj, sudu- 
žo ispanu žvejų laivas Duque 
de Barbės ir kad dvylika jo 
įgulos žmogių prigėrė. Du žve
jai buvo išgelbėti.

YMCA užgina sveti 
mas, ne anglu, 

kalbas
Kunigai ir užsienio 

tanai toki YMCA 
sį pagiria

karu
vado

vete- 
elge-

Lietuvos Naujienos
Prūsuose lietuvi 

balsu padaugėjo 
beveik dvigubai

Kursto i naujus lietuviu 
persekiojimus

— Komunistų vaikų būrys va
kar po pietų padarė demon
stracija 
Vaikai 
rašais: 
r a nik a s

ties Baltuoju Namu, 
nešė, plakatus su pa- 
‘šalin kapitula,” “šalin 
nuo Haiti,” “Ginkite 

Sąjungą,” “Šalin Ame
rikos imperializmų,” “Kelloggo 
taikos paktas yra tik Wall 
Streeto karo įnagis.”

Policija suėmė penketų de
šimčių vaikų ir nugabeno i 
nuovada.

Prezidentas Hoover, kuris 
tuo metu dirbo savo kabine
te, nieko apie demonstracijų 
nežinojo. Kai jam buvo pra
nešta iapie suėmimų penketo 
dešimčių vaikų, jis pasiuntė 
policijos ■ viršininkui prašymų 
suimtuosius' paleisti, kas tuo
jau ir buvo padaryta. Po to 
prezidento sekretorius išlaido 
šitokį pranešimą:

“Prezidentas yra nuomonės, 
kad tie suklaidinti vaikai, ku
rie sakosi esą komunistai, ir 
kurie tapo suimti už demon
stravimą lies Baltuoju Namu, 
turi būt paleisti ir' pasiųsti na
mo pas. ją tėvus. Prezidentas 
mano, kad bet koks panašus 
nemandagumas butų bent kiek 
pavojingas respublikai, o 
kymas vaikų kalėjime per 
t j butų jiems tik pigus 
kinių vainikas.”

Sako, kad tie vaikai 
komunistų pargabenti į 
shingtonąyiš kitur.

iai- 
nak- 
kan-

buvo 
Wa-

Vyrų nuodytojų byla 
Vengrijoje

Viena moteriškė nuteista pakar
ti, trys — kalėti iki gyvos 
galvos

BUDAPEŠTAS, Vengrija, gr. 
15. — Szolncke nagrinėjama 
sensacinga 42 moterų byla. Jos 
yra kaltinamos dėl nuodijimo 
savo vyrų ir giminių, kad gau
tų jų turtų. Sako, kad jos pa
siuntusius į “anų svietą” 
šimtą asmenų.

Kaltinamųjų, viena sena 
teriškė, Julia u a Lipka, 66
tų amžiaus, kuri nunuodijo sa
ve tetų, savo pabrolį ir savo 
švogdrį, vakar 
pakarti. Trys

mo-
me-

[Pacific and Atlantic Photo]

Washington, D. C. — Patrick 
J. Hurley iš Oklahomos, kuris 
tapo paskirtas Amerikos karo 
sekretorium, kada mirė James> 
Good.

Senatas priėmė mo 
kesnių sumažinimo 

Įstatymą
Senatorius Couzens buvo pasiū

lęs $160,000,000 bedarbių 
fondą, bet greit pats jį už
miršo

L0WELL, Mass., gruod. 15. 
— Harold F. Howe, generali
nis Lowellio Young Men’s 
Christian Associaiion (YMCA) 
sekretorius, išleido ukazą, ku
riuo užgina vartoti bet kurias 
svetimas, ne anglų, kalbas tos 
asociacijos įstaigoje.

Šitų generalinio sekretoriaus 
žingsnį kunigija ir užsienių ka
rų veteranai pagyrė. Vietos Ve- 
terahs of Foreign Wars postas 
kaip vienu balsu priėmė rezo
liucijų, kuria pareiškiama, kad 
YMCA vado užgynimas varto
ti svetimas, ne anglų, kalbas, 
esąs “160 nuošimčių ameriko-, 
niška^”

TILŽĖ, lapkr. 22. — Praėju
sia savaite Prūsijoj įvyko rin
kimai į provincijų ir miesto 
savivaldybes. Tuose rinkimuo
se gana gyvai dalyvavo ir lie
tuviai, ir, palyginus su praėju
siais rinkimais, žymiai laimėjo. 
Blukimuose į provincijos sei
melius lietuvių partija gavo iš 
viso 
sius

VILNIUS. - - Endekų orga
nas “Dziennik Wilenski” vėl 
pradėjo kiršinti valdžių prieš 
Vilniaus lietuvius, ši kartą 

vaivadijoj, Rodu- 
“Dziennik Wilen- 
“slaptas lietuvių 

kur mokytojauja 
agentai”.

1908 balsus; per praėju
si rinkimus ta pati par

buvo gavusi tik 1069 bal- 
vadinas, gavo kone Ink-

Pilkalnio —
31,

20, Darkie-

sus, 
stanti balsų daugiau. Daugiau
sia balsų lietuvių sąrašas ga
vo šiose apygardose: Pakalnės
— 207, Tilžės mieste — 138, 
(1928 metais — 38), Tilžės — 
Ragainės 130. Kitose apy
gardose' lietuviai surinko: Gum
binės apygardoj — 87 balsus, 
Vėluvos " 60,
62, ’Lėcų — 36, Įsrutes 
Įsruties mieste — 
mio — 25.

Pažymėtiną, kad prie pat 
Lietuvos sienos, Stalupėnų apy
gardoj, lietuviai gavo tik 26 
balsus, o vietose, kuriose lie
tuviai yra beveik išnykę, daug 
daugiau: Karaliaučiaus mieste
— 33, Karaliaučiaus apygar-

Laivyno sekretorius 
šaukia gen. Butlerį 

pasiaiškinti

n ės valsčiuj 
ski” atrado 
mokyklas, 
Kauno vyriausybės 
To vaisiai busią greit pajusti.
Dubincų lietuvių mokyklos mo
kiniai puolų lenkų mokyklos 
mokinius ir net juos sumušę. 
Vigoniuos lietuvių mokyklos 
vaikai siunčiami prie langų 
kontroliuoti ir bauginti tuos kai
mynus, kurie skaito lenkų re
liginius laikraščius. Kargandų 
sodžiuj ūkininkui, kuris išdrį
so išnuomoti butą lenkų mo
kyklai, j išdaužyti langai. Bar
kūnų kaime “Kauno vyriausy
bėj agentė” bandžiusi išmesti 
iš lenkų mokyklos suolus, o bu
tų užteršti atmatomis (sic.!). 
Skladančiuos lietuviu mokyk
loj vykstu slapti susirinkimai 
ir agitacija prieš Lenkiją ir 
lenkus. Valdžia apie tas slap
tas mokyklas, esą, žinanti, bet 
nieko nedaranti joms likviduo
ti; tuo tarpu lenkiškos moky
klos “persekiojamos”. Admini
stracija net patarianti moky
tis lietuviškose mokyklose

įstatymu, pajamų 
sumažinami vienu 
Asmens, turį per

WASHINGT()NAS, gruod. 15. 
— Senatas vakar 63 balsais 
prieš 14 priėmė bilių sumažin
ti mokesnius (taksus) 160 mi- 
lionų dolerių.

įstatymas atstovų buto buvo 
jau pirmiau priimtas, tad da
bar jis eina prezidentui pasi
rašyti.

Priimtu 
mokesniai 
nuošimčiu,
metus pajamų iki $5,000, mo
kės taksų !/2 nuoš. (vieloj bu
vusių 1 >/2 nuoš.); turį pajamų 
iki $10,000, mok€s 2 nuoš. (vie
toj dabartinių 3 nuoš.), etc.

Senatorius Couzens (rep., 
Mich.), svarstant bilių, buvo 
pasiūlęs šių metų mokesnių 
dar nemažinti, bet iš surink
tų 16Q milionų dolerių pada
ryti tam tikrą bedarbių šelpimo 
fondą.

Tokį pasiūlymą senatorius 
padarė, matyt, tik “taip sau,” 
nes paskui ir pats balsavo 
mokesnių sumažinimą.

u z

Kunigas pabėgo> SU 
mergina, vedė ją, pa

skui pametė

WASHINGT()NAS, gruod. 15.
Laivyno sekretorids Adams 

šaukia pas save maj. gen. Smed- 
ley D. Butlerį pasiaiškinti dėl 
savo neseniai pasakytos Pitts- 
burge kalbos, 
na maj. gen.

Gruodžio O die-
* „ Butlęr, kalbėda

mas ten apie įvykusius anais 
metais rinkimus Nikaraguoj, 
pasakęs taip: *

“Nikaragiečių opozicijos kan
didatai patapo banditais, kai 
krašto prezidento vieton mums 
reikėjo išrinkti musų žmogus.”

Byrd duoda kreditą 
norvegams už savo 

pasisekimus

LINNEUS, Mo., gruod. 15.
— Jauno katalikų kunigo, Den- 
niso Downey, romanas su Miss * 
Maudie Myers, protestope, pa- į 
sibaigė čia “divorsu ”

Prieš dvejus i
Downey, metęs savo parapijų 
Marceline, Mo., pabėgo su Miss 
Myers į Chicagą, čia susituokė

OSLO, Norvegija, gruod. 15.
— Boaldo Amundsenp pietų 

j ašigalio pasiekimo sukaktuvė
mis, Norvegijos premjeras Mo- 
\vinckel gavo iš kom. Blcharda 
Byrd’o šitokią telegramą:

“Lš visos širdies noriu pa
sakyti norvegų tautai, kaip 
daug mes esame kalti Norve
gijai dėl musų ekspedicijos [j 
pietų ašigalį] pasisekimo. Be 
pionieriško norvegų (banginių 
medžiotojų darbo, mes esame

i be galo daug kalti kapitonui 
me us ainigas Ąmuiu|senuj# jjs buvo geras

nelietuviškame plote JietUViai 
gavo kiek balsų: Pr. Eylavos 
apygardoj — 12, Alensteino 
— 4, Bafctenburgio — 52.

Blukimuose i 'Tilžės miesto 
valdybą lietuviai dalyvavo pir
mų karta ir gavo 102 balsu.

Šiemet 46 persiskyrimai
Klaipėdos krašte

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
krašto statistikos biuro žinio
mis, krašto direktorija yra nu
tarusi vesti tikslią vedybų ir 
persiskyrimų registracijų, iš ku
rios galima butų aiškiai sprę
sti apie šeimynini sugyvenimą 
Klaipėdos krašte. Esamomis ži
niomis, nuo šių metų pradžios 
iki šio laiko Klaipėdos krašte
iš viso buvo 16 persiskyrimai.' mas, 
Pažymėtina, kad viena pora Į jungti 
persiskyrė po 40 melų sugy-1naujinimo proga peoviakai pa- 
venimo. Persiskyrimo priežas- siuntė telegramas prezidentui

Baltijos juros magneti 
niai matavimai

va-KAUNAS. — Ateinančią 
sarų bus daromi Baltijos 
ros pakraščiuose Lietuvos 
nitorijoj 
mai ir I

Kaip teko patirti, susisieki
mo ministerija yra numačiusi 
tuos darbus atiduoti Estijai, 
kuri šiam tikslui turi laivą

te-
i magnetiniai matavi- 
tyrinėjimai.

Peoviakai nori atgyt
VILNIUS. — “Sloxvo” pra

neša, kad Vilniuj įvykęs bu v. 
peoviakų sąjungos susirinki- 

kuriam nutarta vėl susi- 
i į sąjunga. Sąjungos at

lys labai Įvairios, 46 persisky
rimams tenka 43 priežastys, 
daugiausia, tai vyrų ir moters 
neištikimybių..

ir Pilsudskiui, kuriems pareiš
kia savo ištikimybę ir pasiren
gimą įvykdyti kiekvieną mar
šalo įsakymų.

Kalėdų Dovana
IM

PE
R

FE
C

T IN
 OR

IG
IN

ALper

Telegramą Lietuvonmano draugas, ir tik jo su
teiktomis informacijomis mes 
pasiekėme Banginių {lankų. Jo 
pranešimai buvo neapsakomos 
Vertės, ir tik jų dėka mums 
sekėsi. Štai dėl ko mes turime; 
•a| ,s?vim Norvegijos vėliava I 

Ii esr.me didžiai dėkingi Nor- 
į vegijai. Leiskite man per jus

i Mažytės Ameriko.sj 
gyventojų pagarbų ir gerus lin-

nueis dar prieš Kalėdas, jei siųsite tuojau. 
Neužmiškite palinksminti savo tėvelius, 
brolius, sesutes ’r gimines. Kuo duosnesni 
busite, tuo jie bus linksmesni. Nėra dides
nio smagumo, kaip suteikti linksmumų 
tiems, kurie mums yra brangus.
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 
po p’et.

tapo nuteista ir P° keIill S{ivaičlV pametė jų 
kitos moterys, Detroite. Po kurio laiko jis pa-
4, Marie

1 V o J

K(>. rašė jai laiškų, pranešdamas, 
50, ir Lydia Sebeslvcs, i k«(l iMielieujsįs j Europą ir kad Į 

ji jį užmirštų.
Dabar teismas dive jai vi-

............... ........ . '■ aiškų- išsiskyrimų su pabėgu- i parc?kšti
po daugiau Įšsklaidė komumstij de-,s,u kl,nlglL ;v ........

i save o'fov-1 m()nstraci}ą New Yorke’ ----------- : kėjimus Norvegijos karaliui ir

WASHINGTONA.S, gruod. 15. Bosą Holyba,
- Vidaus mokesnių biuras 

skelbia, krd samdytojai (darb- 71 melų amžiaus, nuteistos ka-i 
Įdaviai), kurie per 1929 metus , lėti iki gyvos galvos.
sumokėjo savo darbininkams 
ir tarnautojams

į kaip $1,500, turi savo ___
ma?ij.?s apie lai pranešti In 
ternąl Bevenue Collector’iams 
nevėliau kaip iki ateinančio va
sario (February) 15 dienos, va
dinas, visą mėnesį anksčiau 
nekaip ligšiol buvo daroma.

NEW YOBKAS, gruod. 15.
Keli šimtai komunistų va

kar bandė padaryti demonstra | 
ciją Hess federaliniu trobesiu

e i norvegu tautai.
Dar vienas darinėtis is-Į 

rinktas Britų parla
> mentan

5 kaliniai pabėgo iš 
baudžiamojo kalėjimo |

buvo!
.3 r;1’’ ė

ir m’esi 
tai ve’’

imti. Du 
žrloti,. o

Olo Oįufsenas, žinomas danų rkunuėu 
tyrinėtojas, 61 metų amžiaus, dų per galvą.

KOPENHAGA, Damja, 
. — Vakar mirė <aa prof

• i ' - •1 pu A p C JO S 
o ke.ir ,o ka jų su Icmiuto tSvo 
policininkai I uvo su-a'A

(rys demonstrantai j.?1 lament; n 
gv.vę policininkų ku; j.jiIąICs LaMu

g n.

)N?ON;S, yruod. 15. —
.V •?<::’ ’» ai •'"irusio “par 

” T. P. O'Coimo
Livcrpuiio1 apskiity lapo 

•išrinktas Darbo |(Biai
1 1). G. 1-0- ’Įį

M r' ’
15. Penki id’en’o nekti iš 
baudė alkojo valstijoj kalėjimo 
čia pabėgo pepki pavojingi ka- 

Pasrrodė, kad jie buvo 
ve kameros slapta piasi- 
sky'.ę pro šienas apačių.

1739 So. Halsted St Chicago, III
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[KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

Briedžių medžiojimas. — Foras 
Miaiga ir jo kompanija nušo
vė tris briedžius. — Briedie
nos vakarienė.

Šiame paveiksle matosi, ponai 
K. J. Maiga ir S. Ambrosas, ku
riuodu su savo buriu lapkričio 
12 d. buvo iškeliavę medžioti. 
Medžioklės ‘vieta randasi apie 
590 mylių nuo Detroito. Tai pu
sėtinas gabalas, ar ne? Randa-Į 
si ji prie Gould City, Mich. j 
Miškų ir jos gyventojų savinin
kas yra indijonas B. J. Lasley. 
Vieta randasi 
gan ežero.
i Aplinkui visur 
dideli miškai, kuriuose gyvena 
visokių žvėrių ir žvėrelių. Brie
džių taip pat labai daug-

Sportininkai praleido • me
džioklei viso 13 dienų. Kas ry
tą turėdavo eiti ar važiuoti apie 
25 mylias į mišką ieškoti brie
džių. Suprantama, prisiėjo daug 

.ir keblumų turėti. Ypač tankus 
miškas apsunkindavo kelionę. 
Teko užeiti ir pusėtinai didelių 
klampynių, kurias tiesiog nebu
vo galima pereiti. O tokios vie
tos kaip tik labiausiai ir yra 
briedžių mėgiamos. Pelkės be
veik niekuomet neužšala; iš jų 
visuomet kyla balti garai. Ten 
nemažai randasi visokių žolių, 
tad briedžiai žiemos metu su
randa sau maisto.

Lapkričio 26 d. pradėjo siaus
ti didelė pūga, o vėliau ėmė lyti 
ledinis lietus, 
jams

Pirmadienis, gr. 1G, 1929
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Gintaro špilkos

tvG draugais da-!

Boreišis pagyrė vakaro rengė-fsai yra gana veiklus jaunuolis
jie pra
mušim.

panelei labai graži • 
Galima siūdinti

P'.
čiau nutarė 
kad kartu s
lyvauti mokyklos baigimo cere
monijose.

Jie 
kiaulės į

Jaunai 
suknelė.

K. J. Maiga (antras iš kairės pusės), kuris nušovė 350 svarų1 briedį. 'Antras iš dešinės yra 
Ambrosas. Jis taip pat nušovė 300 svarų briedį. Visi kiti yra amerikonai. Pirmas iš kairės' P.prie pat Michi- g.

Rausseau; sėdi pritūpęs V. Allen ir paskutinis J. Affeld, kuris irgi nudėjo 275 svarų briedį. Pa- 
neįmanomai veiksle matosi ir trys nušauti briedžiai.

Reikia pasakyti, kad jauna
sis Baranofsky nėra, kaip yra 
sakoma, ‘‘knygų kirmėnas”. Ji-

o kam reikėjo 
tai galėjo

nuraminti'ir čia labai sekėsi, ir keturių 
gerti metų kursą jisai baigė i pusket

virtų metų. Diplomą jis turčių 
uiti tuoj po Naujų Metų, ta- 

pavasario,

na, 
kirminiuką. 
karčiosios.

Svečių parengime dalyvavo
apie pustrečio šimto. Buvo jis, 
galima sakyti, “fifity-fifty” pa
matais: pusė lietuvių ir pusė 
amerikonų. Dalyvavo ir musų 
inteligentai, kaip tai:.kun. F. 
Boreišis, art. J. Olšauskas, adv. 
Uvick ir Dr. Jonikaitis. Kun.

NAUJIENOS, Chicago, III.

V. Kudirkos draugystės. Jie 
tikrai tikėjosi tą draugiją pa
imti i savo rankas, žinoma, ne 
be išrokavimo. Draugija savo 
ižde turi nemažai pinigų. O kur 
pinigų yra, tai ten labai sunku 
nuo bolševikų atsikratyti, 
lenda nelyginus, kaip 
darža. s-

jus už surengimą tokios sau-, i1’ dalyvauja įvairiose organizą- 
nios vakarienės. Adv. Uvick pa- cijose. Už pasižymėjimą jis ta- 
sakė tinkamą vakarui kalbą, po išrinkta 
Dr. Jonikaitis pasakė, kad jis 
kiekvieno savo pacijento gyvas
tį stengiasi išgelbėti. Todėl jam 

nemalonu ne tik kai žmo- 
miršta, ale ir kada gyvuliai

į dvi garbes drau-
gijas. z

Rockforde jis yra žinomas 
kaipo gabiausias lietuvių jau
nuolis. Jis yra žymus pianistas 
ir ne kartą dalyvavo įvairiuose 

: koncertuose. Studentaudamas 
Bendrai imant, vakarienė pra-į jis uždarbiavo duodamas piane 

ėjo nepaprastai linksmai ir gra
žiai. Visi dalyviai tariame mu- 

įi*s'sų sportininkams pp. Maigai ir 
rįs Ambrosui didelį ačiū už suren- 

Tai pusėtinas i g‘nuI tokios šaunios puotos.
.1. P. Sunkaraitis.

Kad ne- 
pasikvietė 
duoti rei- 
Bet visas 
pastangas 

uodegos.
nes

Todėl medžioto- 
teko ir gerokai sušlapti. 

Bet ir neveltui: tapo nušauti 
trys briedžiai. Maiga buvo, kaip1 
sakoma, giliukingiausias, — j. 
nušovė didžiausj briedi, kuris 
svėrė 350 svarų, 
gyvuliukas. Nusišypsojo laime 
ir Ambrosui, kuris nukovė 300 
svaru briedi. Trečias 275 svaru 
briedis teko J. Affeldui. Kiti du 
draugai, matomai, perdaug su
šalo ir bedrebėdami 
pataikyti į greitai 
briedžius. Grįžo tad 
mis rankomis.

Ponai Maiga ir Ambrosas yra 
geri ir patyrę medžiotojai. Jie 
sako, kad jei kas nori linksmai. 
laiką praleisfi ir turėti daug 
smagumo, tai kitą rudenį tegul. 
Įstoja į jų būrį ir važiuoja brie- ‘ . .. . '
džių šaifdytl. Reikia pasakyti, ...... 1 ikad p. Maiga yra gyvenęs Ka- .
nadoj pusėtinai ilgą laiką, kui j ./ •__  ...
jam 4eko ne vieną briedi nušau-; 
ti. Jis yra tikras medžiotojas-' 
sportininkas.

■ lekcijas. Jo motina Mary Skrin- j 
ski-Baranofsky gyveifti 2006 
Eighteen Avė., Rockford.

Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio
Bolševikams nepasisekė Dr

Kudirkos draugystės u

nebegalėje į 
bėgančius 

jie tuščio-

Bolševikiški ubagai

lietuvių ilga- 
taip įgriso 

kad 
nie- 
Jie 

pra-'

Pas mus tarp 
snukiai bolševikai 
visiems su rinkimu aukų, 
j U j ų pasm i rdusių kepurių 
kas nebenori nei jnatyti. 

vakaro, 
ir vis rėkia, 
išnaudotojai 
remti. Mat,

i
Pralaimėję SLA. 14 kuopoj 
acu raudonukai šuzg prie D!

Prieš porą mėnesių 
dėjo rinitai rengtis 
Priešmetiniame susirinkime jie 
tikrai manė lai mėlti, 
padarius klaidos, jie 
Bimbą., kuris turėjo 
kiamas instrukcijas, 
tas bolševikiškas- 
margis nusinešė ant
Jie nepravedė i valdybą nei vie
no savo žmogaus. 

•»
Dr. Kudirkos' dragystės susi

rinkimas įvyko gruodžio 6 d 
Valdyba tapo išrinkta iš seka
mų žmonių: pirmininku J. 
Praškevičius, vice-pirmininku J. 
Brazauskas, finansų sekreto
rium V. Banionis, užrašų sek. 
A. Kairukštis, iždininku A. Bin- 
dokas. \

Visa valdyba susideda iš tau
tininkų ir socialistų. Raudonu
kams’ it‘ čia vietos ‘^pritruko”.

labai *
nei j

Kelionę, sako, turėję 
laimingą. — negavę net 
vieno “flat tajero”. P-no Mai- | 
gos Marmon gerai traukė. Bet 
apie tai galite patys spręsti. | jį*”" 
Važiavo juo penki vyrai ir kar
tu vežėsi su savim tris brie
džius. Tai bent krovinys!

Gruodžio 5 d. pp. Maiga ir 
Ambrosas Lietuvių Svetainėj 
surengė puikią briedienos vaka
rienę. Viskas buvo veltui. Vai
šės buvo tikrai geros: buvo ir 
šalto su putomis skystimėlio,

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

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 

jjirmin.
Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Muau che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P h ar macai Co., Saint

rengia vakaras po 
i kalbas po prakalbų 
kad visi kiti yra 
ir kad nereikia jų 
bolševikai nori, kad žmones tik

:...... ..... - )s teeitų. Tąsyk
jie galės juos ir skusti ir lupti.

Visas organizacijas bolševi
kai niekina kuobiauriausiai. Vi
si laikraščiai jiems negeri, išė
mus bolševikiškus. Na, o su sa
ve šmeižtų lapeliais tai jie len
da kiekvienam į akis. Aš ne- 

| manau, kad kių> nors butų ga- 
... u surasti tokių ikyinų ilga- 
snukių, kaip bolševikai.

Lietuviai darbininkai. x laikas 
mums susiprasti ir nuo maksvi- 
nių visiškai nusikratyti. Mes 
gerai žmoni, kad jie nėra dar
bininkų draugai. Visi bolševikų 
komisarai tik ir žiuri, kaip iš 
darbininko iškaulijus dolerį ki- 

rtą. Tie komisarai yra tik ne- 
| naudingi ubagai, kurie almužno- 
mi« tepasitaiko. Kiek jie pei 
paskutinius kelis metus prisi- 
kolektavo pinigų? O kur tie pi-, 

i nigai dingo? Kas matė, kad jie, 
bent kokias atskaitas butų pa- . 
skelbę? Tie pinigai sutirpo vi-i 
sekių komisarų ir komisarukų j 
kišenėse. —J. S. Jarus.

Rockford, III
pasižymėjo lietuvis studentas

Didžiausias Pasirinkimas
Kalėdinių Prezentų 

GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS, 
. FOUNTAIN PENS

Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne

MOTERIMS:
1. Karoliai
2. Branzalietai
3. špilkos
4. Auskarai
5. Agrafos
Taipgi kitų smulkiu dalykėlių gintarinių 

ir ne gintarinių.
Lietuvos saldainius-kendes galite gauti 
gražiausiose dėžutėse tinkamose teikimui 
kalėdinių dovanų bei šiaip pasipirkimui.

Gintaro Karoliai, Gintaro 
Branzalietai, Gintaro 

Aukskarai
Kalėdinių atviručių su pasvei

kinimais bei linkėjimais anglų 
ir lietuvių kalbose. Taipgi įvai
rių laiškų su aprašymais.

Platus pasirinkimas sieninių 
kalendorių su Lietuvos vaizdais 
— tinkami siųsti Lietuvon arba 
sau pasilaikyti.

Turime šimtus skirtingų tu
rinių knygų: apysakų, žodynų, 
teatralių, muzikalių ir tt.

Didelis pasirinkimas Parker 
Fountain Penis, plunksnos gra
žios, labai geros išdirbystės. 
Parduodam pigiau negu kitose 
sankrovose. į

Gyvenantipms toliaju nuo Chi- 
cagos siunčiam gintarų ir kny
gų katalogų kalėdinių prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi- 
cagoje ir. artimose Chicagos 
apiclinkėse nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti asmeniškai tiks
lesniam pasirinkimui 'įvairiau
siu kalėdiniu prekių. Lauksime.

Musų' sankrova atidarą iki 
Kalėdų kalsdie ųųo 9 vai. ryto 
iki 8 ,v 
nuo JO

galima gauti šiuos:
VYRAMS:

6. Cigarnyčios
7. Pypkės
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikaį/

10. Rėmai Paveikslams

Gintaro Kallonikąi

Gintaro Plunksnakočiai

Gintaro Clgarnyčia

Gintaro Cigapnyčia CigaretamS

| 2918. 
į ir madni
■ iš bile kokios nors margos materijos, 
1 šilko, arba vilnos ir slanikelj iš vie- 
! bos spalvos pritaikytos prie margojo
materijolo. Sukirptos mieros 6, 8, 
10, 12 ir 12 metų amžiaus.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

■ Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, iii.

NAUJIENOS l’attcrn Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III., 
Čia Įdedu 15 centb ir prašau ut- !

misti man pavyzdi No ........................

Vlieros ...................... per krutin? •

Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Mibstas, ir valst.)

3210 S(). HALSTED ST.

--------------

tkayo, Nedeldieniais
ifytp iki 7 vai. vak.

KNYGYNAS “LIETUVA
CHICAGO, 1266

GARSINKITBS “NAUJIENOSE

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Gintaro Pypkės

J 
TEL. V1CTORY

Lietuvių Valanda
KAS NEDELDIENI

RENGIAPASIKLAUSYKIT. ŠIUOS PROGRAMOS

SS

SS

SS

SS

—v-

SSTel. Boulevard 4705
M'

M*®

-21 So. Halsted Street

st

Įiši

M

&

Šiomis dienomis baigs Chica- 
gos universitetą rockfordieti ■1 *■ \ v
David J. Baranofsky, labai ga- j 
bus lietuvis jaunuolis. Vidurinę 
mokyklą Rockforde jisai baigė I 
j pusketvirtų metų. Vadinasi,, i 
jam ėmė pusę metų mažiau, ne
gu kitiems mokiniams, nes vi
durinės mokyklos (High school) i 
knisas tęsiasi ketverius metus. '

Baigęs vidurinę mokyklą, jau- 
j naši s Baranofsky atvyko Į Chi- Į 
cngos umviTsitv'tą. Mokytis jam 1

Iš Stoties W. C. F. L 
(1280 kilocycles) 

nuo 1 iki 2 po piet.

KAS KETVERGĄ
- B Stoties W. H. F. C. 

(1420 kilocycles) 
nuo 7 iki 8 vakare.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

SS

SS

Mes turime didelį pasirinkimą Jewelry, Deimantu, Laikrodėlių, 
Žiedų, Karolių, Gintarų, Sidabrinių peilių, katruos, dėl stokos vie
tos, turime parduoti už PUSĘ KAINOS. Nepraleiskite progos!

W. C. F. L. (1280 kilocycles), nedėliomis nuo 1 iki 2 p. p.
W. H. F. C. (1420 kilocycles), ketvergais nuo 7 iki 8 

vai. vakaro.
šiuos radio programus ruošia

JOS. F. BUDRIK, Ine. Radio Krautuve

SS

ss
SS
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mokėti

Feewrai^toa.sa

Roseland

Pianų

KRAFT

ESRSOH

tate

TUBBY

!WWBBWWSe

10 nuošimtį tereikia įmokėti, kitus lengvais išmokėjimais.
Krautuvė atdara kiekvieną vakarą ir nedėliomis

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

[ IT WAS>A0'T X 
/ A bvtterflY.A 
' INEVER CATCH' 
THEM-IWOUlW 

> EVEM FOR. A J 
\ MILLYUN / 
\ OOLLARS/

'A/AIT A MINVT, LUCY. 
AM’ l'LL PR0VE IT 
AIMTA BUTTfcRFLY*.

LOOK IM THIS BOX 
AM'YOU can see 

k FoR. YouRSeLF^

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

kaip 
ri p<
Kliubo 
svarbų 
dabar

nau-
Ypa- 

yra 
Nujol

Nedėlioj ir Panedėly, 
Gruodžio 15 ir 16

A food for pro
te! n; a food for 
minorai salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for hcalth 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

THEATRE
35th and Halsted Streeta

nešina
Atmosfera”

, nepa
- daini
išsiskir

Cedar Kapida, 
Iowa

' POGCOMMVV* X 
l TOV-D You NOT' 

TO TAKE THE UD 
OFF «—• NovJ 
YOU'VE LET MY 

v FROG G 6. T J 
< A\a/AY /

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli

Atvvater Kent, modelis 
lynamic speakeriu,

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

to Įvykio 
turėję s p e- 

Ilgai disku- 
kad ateityje bol-

JUO^UOtO.liį 
i> k ramty s»t 
vaip (kuną 
Soknis Tik

MėtO'j .

z O V/C A! \ 
Yot> HORI^lO 
BOY!- VJHAT OID 
H'ou LET M e 
TAKE 1HE LIO 
\ OFF

TVUAJV* YOo A(tE A X. 
BAb BOY. BAXVEQ
| SAW S'OO TH»5 VE.R.Y 
MINUTE OMER IN THAT 

GRASS PLOT CHASINC 
A POOR BOTTERFLY y 
Akio PVTTlNG n Ik) / 

k THAT BOX /

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RĘTAIL Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL - 

IŠMOKĖJIMO

Great Divide
dalyvaujant 

Dorothy Mackail

vai. vakaro. ■ ,
Šiuos radio programas ruošia

JOS. F. BUDRIK, Ine. Radio Krautuvė

Mokyklos "Nurse, Sako, 
Kad Visos Merginos 

Turėtų Žinoti Šitą
konstitucija 
amžiuje nuo 
nesnauskite, 
Auksinės ž 
Pasilinksminimo ir 
kliubo. Nesenas

< I \AMLL X
TOO — A«D ) 

IF n'S A butverfly
IM GOlNG TO 

k LET AT GO FREE )

sutinka kandidatūrų 
Antras kandidatas Vi- 
Vice-pirmininkas reh- 

i dviejų. Eina apkalbė- 
kandidatų tinkamumo.

pareiškia, kad Vi- 
tinkamesnis tyandi- 

Nes 
me- 

tepra-

OH, HetiE COMES N 
LVCY JONĖS THAT 

NEVJGIRL THAT MOVEO 
IN DOV0N ON .HICH 

STREET - NOVOS HY 
CHANCE TO TfcYTO y 
MAKC A HIT VJITH / 

X HER. y

HE'/, DOrtT > 
UD 

orrj )

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

o po 
balsų 
Vieni

ramy- 
dabar

Suskaito
te pasirodo, 

kurie balsavo, 
išėjo

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

jums prita- 
dtr nininkai 

letariško me- 
jeigu nė vie
nos proleia- 

i nėra para
ukia dainuo- 
Be to, į kon- 
visokių žmo
ni; palenkiu

Įrodinėta, kad 
rusų daino?

)el tavoi šeini 
ir viskas išeis

Bosch Radio, 29 B, 8 tūbų, dyna- 
mic, kedna su tūbomis fl* 4 OQ 
ir viskuo ..................... M* I ww

Priešmetinis susirinkimas Auk
sinės žvaigždės Lietuviu 
Pasilinksminimo ir Pašalpos 
Kliuh:. Stisii inkimas Įvyko 
gruodžio 6 dienų

Earl Radio 8 tūbų, dynamic spea- 
keris, gražus kabinetas, tikra jo 
vertė $H7, už

su tūbomis ..............
Crosley Dynamic Radio, vertės 

HM; CO

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Ant rytojaus, pt 
girdėjau, komisarai 
ciali susirinkimų, 
savę įnešima 
ševiky chorai ir solistai su so 
listėmis dainuotų tik ru

lSEVERAs. 
coUOH balsam

yourw.^
Night and Morning to kecp 
thcm Clean, Clear and lieatthy 

Writc for Frec “Eye Care” 
or “Eyc Beauty” Book

Murinę Co., Dept. 11. S., 9^. OIūo St.,Chica£o

esančius 
ma 174 
kad du 
atsiprašė 
namo.

(Jalų gale P. J. Petronis, nors 
truputį ir išbliškęs, sutinka. J. 
(irybas lieka pirmininkas.

Kenkama vice-pirminijnkų.

Hamilton Radio, 9 tuby, screen 
grid dynamic speakeris, Victrola 
ir radio sykiu, vertės C* 4 A Q 
$295, u.ž ..................... D

Richelieu Radio, 9 tūbų, su dy
namic jspeakeriu, su tūbomis, tik
ra kaina $195, $98

Majeotic, modelis 72, 8 tuby, su 
dynamic speakeriu, kaina (EGO 
su tūbomis .....................

ninkas 
priimti 
liūnas, 
karna i 
j imas 
J. Pakaušis 
liūnas esąs 
datas, negu K. Gruzdis. 
Gruzdis, dabar, per šiuos 
tus btuFamas valdyboj 

dirbti kliubo labui 
kaip vice-pimnininkas, 

savo pareigų atlikęs, ne- 
ligoniy. O lankymas 

esanti vice-'pirmininku 
esu pažymėta 
aiškina Pakau-

Gražus, naujas grojiklis pianas, 
vertės $450, $175

vielos kitas ta 
i tęs k all >-a: 
us pąk-viečiame 

minis ir dainuokite, o ne ki 
tiems, ne buržujams!

Pasidarė vakarienėje 
>i, kaip sakonhi 
Nepatenkinti tavoršeiai 
tenkinti dainininkas ir 
niūkė svečiai. Taip ir 
stė liūdnai.

KALBĖDAMA aukštesnės 
mokyklos merginoms apie 
asmenine higiena, patyru
si distrikto nursč pasakė: 

“Viena pagrindinių tai
syklių dėl merginų svei
katos, reikia užlaikyti si
stemą normaliame stovyj. 
Normalis mankštinimas ir 
dieta turi būt vartojama. 
Esant reikalui yra 
dingą vartot Nujol. 
tingai merginoms 
momentu, kuomet 
turėtų kbuti vartojamas. 
Paimk šaukštų kiekvienų 
vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo.” .

Nujol galit vartoti be
žiūrint kaip jus jaučiatės. 
Kiekviena moteris privalo 
turėti butelį namie.

Priešmetiniai susirinkimai 
esti svarbus draugystėms, nes 
lokiuose susirinkimuose renka
ma valdyba, kuri, sakyti, va
dovaus joms visus metus.

lodei i minėtą kliubo susi
rinkimų nariai skaitlingai at
silankė.

Perbėgus paprastus kliul/o 
reikalus, eita prie kliubo val
dybos rinkimo. Pirmininkas J. 
Grybas paskelbė, kad nomina
cijos atidarytos. Nominuojama 
J. Grybas, .1. Pakaušis ir J. 
Kuikc. Pirmuoju du palaiko 
kaiulidaturą, J. ftuiko atsisa
ko. Nominacijos uždaromos su
lig- įnešimu (kuris paremiama) 
nulių balsavimu. J. Pakaušis 
kelia klausimų, kaip lai gali
ma balsuoti nominacijų užda
rymų — esu, valdyba renka
ma iš trijų kandidatų ir an
tras pasilieka vice-pirmininku.

Pakaušiui daroma pastaba, 
kliubo konstitucija nenu- 

kandidatų skaičiaus, ‘ir 
klausiama jo, kodėl jis, 
narys tos komisijos, ku- 
rtaisė Auksinės žvaigždės 

konstitucijų, galėjo tų 
paragrafų užmiršti, o 

kelia lermą?

ųsta dąpeša Stalinui
r, kad a kiblaus t i, ko j u

Pris i bijoma, kad Ame

i laštin’nkas .Julius 
inkta \renu balsu.

li'šlii-inko vietai 
A. N a "batas ir J. 
žinomas daugumai 

Narbutas at
mesimą išrink- 
balsu. .1. .Jasu- 

vienu balsu.
Chas. Strumil;

Jasu-

iš’ckli laukan

Šalia manęs sėdintis drau
gas man pastebi: ne tame da
lykas; Pakaušis kelia lermą ne 
todėl, kad butų užmiršęs kon
stitucijos paragrafą, bet tcdel, 
kad jis gavo “cold feet”; pa
gal naujos konstitucijos jis nė 
pirmininko vietos negaus, nes 
visa valdyba yra renkama at
skirai. Reikia pasakyti, kad taip 
ir atsitiko, kaip mano draugas 
pranašavo.

J. Grybas gauna 104 balsus, 
o Pakaušis tik 72. Balsavimuo
se dalyvavo 176 nariai. Komi
sijoj balsams skaityti buvo: Jo
nas Fryeras, Antanas Barške- 
tis ir P. J. Petronis.

Petronis kelia lermą. Nariai, 
sėdintys susirinkime, nežino 
kame dalykas. Pagalios paaiš
kinama, kad Petronis nesutin
kąs, nes pirm balsavimo jis su
skaitęs esančius narius 
balsavimo atsiradę 19 
daugiau. Kyla lermas. 
šaukia ir \kili. Bet dėl 
bes skaitoma narius 

susirinkim 
narius 

nariai, 
pirmininko

( s y a mums seniems nariams 
inomrs Fa’p darbšius ir en- 
;?Jn'?as Auksines žvaigždės 
Tubo narys. Jisai dirbo jau 
da, kada kliubo tebuvo dar 

’k 35 nariai, stovėjo sai »y- 
oje ta kliubo ir dirba dabar 

t, kaip ir pirma.
•;o advokatas J. P. 
es piitai'! a m e s K. (iru z- 
Wc 1, balsavimo .veziil- 

tairs pasirodė toks: už K. Gruz
dį pėduota 12 i tai ri, o už Vi
liumi, tik ;

Pi olokol 
Lapkus iš;

Einansų 
perstalcmo. 
Ja su lai t s, 
narių kaip Jerry 
sisako. Duoda 
Ii Jerry vienu 
lailis išrenkama

Iždininkas 
spurto direktorius 
laitis.

Kitos vietos jau ne taip svar
bios.

Dar pora pastabų. Pereitų 
metų rinkimuose, tiksliau pasa
kius, po linkimų komunistų la
pe net keli asmenys buvo įvar
dyti kaip kėlusi-eji “triukšmą’’, 
“baubę” ir tp. Bet šiemet pa
sirodė musų “vilniečiai”, kad 
jie yrą tikrieji lermo kalikai 
— jie trypė, baub-ū, staugė —. 
tuo laiku, kada Strumil kal
bėjo. Kliudė kada kiti kalbo
je prieš jų kandidatus. Keikia 
pasakyti, kad tas pats buvo 
ir pereitų metų, nes kas iš
moksta kokio amato, tai jam 
sunku jis užmiršti. Taip yra 
ir su musų komunistais.

Kliubo stovis yra geras. Iž
de — suvirs $10,000. Narių 

-— suvirs 300. Todėl kurie ga
lite — kaip jauni, taip senes
ni — bile tik ne senesni kaip 

reikalauja (t. y. 
16 iki 40 metų), 

rašyki lės prie
Lietuvių 
Pašalpos 
narys,

Sustabdykit tą 
krimuojantį 

kosulį
Kodėl Kosfltt, koHčtl, KOSf! 
I'I? Visuomet nesmagus, ji 
taipjau yra ir pavojinran. 
nes užleistas kosulys gali 

privesti prie kitų lipu. Su
stabdykit tu krunuojantj 
kosulį su S e v e r a ’ s 

k Ccntfh Balsam. Vartoja- 
mi per 50 metų šutei- j 
kiniui ūmios, ramlnnn- 4 
dioB pagelbos. Reika- •

k laukit jų savo aptie-j 
hk koj. Tik 25 Ir 50 A 

centų.
W. F. SEVERĄ

Pabaigoje praėjusios savai
tės bolševikai palydėjo “prole- 
tariško meno” platintojus — 
Menkeliuniutę ir Stankūnų.

Kaip tokiai iškilmei, tai su
rengta vakarienė. Ir štai joje 
pasitaikė labai liūdnas įvykis. 
Kada pirmininkas pakvietė sve
čius tarti žodį-kitą apie prole- 
tariškų menų ir apie Menke- 
liuniutės su Stankumi dainavi
mą, tai vienas tavorščius pa
kilo ir kalba:

“Draugės ir draugai. Aš nie
ko nesuprantu apie dainavimų, 
ir todėl man patiko svečio ir 
viešnios dainavimas. Bet aš su
prantu lietuvišką kalbų, ir to
dėl man nepatiko jų dainos... 
Draugai, tai buvo ne proleta- 
riškas, ale buržujiškas menas. 
Juodu dainavo ne proletarų, 
bet buržujų dainas! Man ne
smagu tai sakyti, kada svečiai 
girdi. Bet (k'l komunizmo la
bo turiu pasakyti”.

— Pritariu, pritariu! — pa- 
*s i girdo keletas balsų.

Stankūnas ir Menkeliuniutė 
pasijuto nesmagiai. Minkeliu- 
niutė pakilo ir prašo balso. 
Draugas vakarienės pirfninin- 
<as, nužiūrėjęs kontrrevoliuci
nį ūpų pas dainininkę, bandė 
neduoti balso, mėgino nematy-

n'.sti
čienck klausimas pasi 

įliejo

girdi, 
n-asąs 
atlankę 
ligonių 
pareiga 
konstitucijoj 
sis.

Iš narių tarpo daroma pa
staba Pakaušiui: o kiek ser
gančių narių atlankė jis pats, 
kai jis buvo vice-pirmininkas? 
Pakaušis nutylėjo duotų jam 
klausinių — nežinau dėl ko— 
ar dėl sutrumpinimo susirin
kimo ar kati pastaba buvo tei
singa.

J. Ruiko atsakė i Pakaušio 
užmetimą K. Gruzdžiui, buk 
Gruzdis tik dabar pradėjęs dir
bti. Ruiko nurodė, kad K. Gruz-

s iškas da'iias. 
lai i? būva 
Lui ik.azk sos,Tarp Ghicagos 

Lietimų

‘•yj,W******/' ' ii,,
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SUIRUTĖ KASYKLŲ SRITYJE

x Komunistams ėmus “vaduoti” angliakasius Illinois 
valstijoje nuo “reakcionierių”, prasidėjo kai kuriose ka
syklų srityse tikras Babelio bokštas.

Jau prieš tai ėjo angliakasių unijoje kova tarp pre
zidento Lewiso bei jo šalininkų vienoje pusėje ir Illinois 
distrikto viršininkų antroje. Dabar atvyko komunistai 
su savo “Nacionale” mainierių unija ir paskelbė streiką.

Komunistų unijos pikietai ėmė užpuldinėti United 
Mine Workers unijos narius, norinčius dirbti. Buvo at
siųsta šteito milicija ginti angliakasius nuo tų užpuoli
mų. Tuomet atsisakė dirbti ir vienos, ir antros unijos 
nariai.

Paskui pradėjo veikti šerifai.
“Nacionalės” unijos šalininkai rengia demonstraci

jas prieš United Mine Workers unijos žmones. Ši unija 
meta iš savo tarpo tuos angliakasius, kurie dedasi su 
komunistais. O šerifų vedama policija suiminėja riau
šininkus ir kiša į kalėjimą. Kai kurie suimtųjų rengia
masi išdeportuoti...

Kuo tas viskas pasibaigs?
Jeigu tokia suirutė prasitęs ilgesnį laiką, tai ne tik 

nukentės daugelis angliakasių asmeniškai, bet gali su
irti ir visa jų organizacija. Illinois valstijoje angliaka
siai buvo geriausia susiorganizavę. Dabar iš jų unijos 
gali palikti tik skeveldros.

PIRMI SOCIALIZACIJOS ŽINKSNIAI ANGLIJOJE

Skaudi bedarbė ir nesibaigiąs krizis Britanijos ang; 
lės pramonėje verčia MacDonaldo kabinetą imtis griež
tų priemonių. Šiomis dienomis tapo paskelbtas valdžios 
įstatymo sumanymas, kuriuo einama prie šitos pramo
nės socializavimo.

įstatymo projekte numatoma sutrumpinti darbo 
dieną kasyklose iki septynių ir pusės»valandų (dabar 
dirbama astuonios valandos), įsteigti tam tikrą tarybą 
anglies gamybai reguliuoti ir anglies kainoms nustatyti 
ir teikti subsidijas anglies eksportui.

Iš šio turinio matyt, kad valdžios sumanymas »toli- 
gražu nėra tobulas. Punktas apie darbo laiką kasyklose 
tik dalinai patenkina ankliakasius, kadangi jie tikėjosi 
septynių valandų darbo dienos, ir Darbo Partija buvo 
jiems tai prižadėjusi savo pareiškimuose prieš rinkimus. 
Kadangi kasyklų savininkai užsispyrė visai netrumpinti 
darbo valandų, teisindamiesi tuo, kad pramonė stovi ant 
bankroto kranto, o darbininkai reikalauja septynių va
landų darbo dienos, tai vdldžia pasiūlė abiem pusėm pri
imti tuo tarpu kompromisą: septynias ir pusę valandas.

Kompromiso pobūdį turi taip pat ir sumanymas 
steigti pramonės kontrolės tarybą, paliekant kasyklas 
privatinėje nuosavybėje. Kasyklos priklausys kaip pri
klausiusios dabavtiniems jų. savininkams, bet gamyba 
ir taip pat anglies kainos bus reguliuojama iš viršaus. 
Galutiną žodį kainų klausime turės valdžios prekybos 
departamentas.

Aišku, kad tai dar nėra socializacija' pilna to žo
džio prasme. Socializuotoje pramonėje privatinei nuo
savybei nebūtų vietos. Valdžios bilius (įstatymo projek
tas) greičiaus tik prirengia socializacijai dirvą. Bet tie 
prirengiamieji žinksniai yra svarbus. Juos padarius, į 
anglies pramonę Britanijoje bus įnešta stambių atmai
nų. *C9

Visų-pirma einama prie pramonės suorganizavimo. 
Dabar ji yra pakrikusi (panašiai, kaip ir Amerikos ang
lies industrija). Kiek kasyklų, beveik tiek savininkų, ir 
jie visi lenktyniuoja su kits kitu, rūpindamiesi tik kiek
vienas savo pelnu ir nepaisydami nei technikos progre
so, nei ko kito. Kai anglies prikasama perdaug, tai nėra 
kur ją dėtiz ir darbininkai atleidžiami iš darbo.

Valdžia nori šitą anarchiją pašalinti, pastatydama 
kasyklas po vienos nacionalės (visą kraštą apimančios) 
tarybos kontrole. Be to, valdžia pasilaiko sau teisę 
spręsti apie anglies kainas ir turėti balsą jos eksporte. 
Šis valdžios reguliavimas yla antras svarbus dalykas, 
kuri MacDonaldo kabinetas siūlo įvesti anglies pramo
nei. Juo sulaužoma pamatinė Anglijos biznio tradicija.

Anglija yra seniausia laisvos prekybos šalis pasau
lyje. Prekybos laisvė tenai reiškia ne tik tą, kad nede
dama muitų įgabenamoms iš užsienių prekėms, bet ir 
tą, kad valdžia neprivalo kištis į biznio reikalus namie.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams __ „___ _ ________ $8.01
Pusei metų......-...................... 4.0(
Trims mėnesiams ...._______ 2.0(
Dviem mėnesiam -__  1.5(
Vienam mėnesiui ___________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui____________ —— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...........  87.00
Pusei metų ____  3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui _______  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpifinta]

Metams ..............  88.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams .... ......... ..... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
_---- ------J. i

I ♦ »

Laisva prekyba ir laisvos lenktynės (kompeticija) tarp 
biznierių. Tegu kiekvienas veda savo biznį, kaip geriau
sia išmano — ir visi bus laimingi. Tai yra, beje, ekono
minė teorija, kuria remiasi politinė liberalizmo partija.

Dabar gi rengiamasi šitą svarbiausią liberalizmo 
principą panaikinti vienoje pamatinių Anglijos industri
jų, anglies pramonėje. Jeigu parlamentas tą valdžios 
sumanymą priims (liberalai, kaip girdėt, ketina prieš jį 
kovot visomis keturiomis), tai industrinėje Anglijos is
torijoje prasidės naujas laikotarpis.

“ARGENTINOS NAUJIENOS”

Buenos Aires mieste pasirodė 
jau antras “Argentinos Naujie
nų” numeris. Jas leidžia nese
niai įsikūrusį Argentinos Lietu
vių Socialistų Sąjunga.

Prieš keletą savaičių buvo iš
ėjęs pirmas “Arg. Naujienų” 
numeris. Tai buvo pavyzdinis 
numeris'. Dabar, pradedant ant
ruoju numeriu, laikraštis jau 
ketina eiti reguliariai, kas ant
rą savaitę. Kai jisai daugiau 
sustiprės, tai pavirs savaitiniu.

Reikia pasakyti, kad “Argen
tinos Naujienos” yra vedamos 
labai gyvai. Kas jame yra ypa
tingai įdomu, tai žinios iš įvai
rių Argentinos miestų, kur gy
vena lietuviai, ir taip pat iš ki
tų Pietinės Amerikos kraštų. 
Dėdės Šamo šalyje gyvendami, 
mes ne nežinojome, kad tiek 
daug Lietuvos išeivių yra pa
sklidę pietinėje Naujojo Pasau
lio dalyje. Ir pas juos, matyt, 
esama ir visuomenkpio judėji
mo, kuris dabar galės tiksliai 
atsispindėti to laikraščio pusla
piuose. v

Butų labai gerai, kad Jungti
nių Valstijų lietuviai paremtų 
draugų argentiniečių pastangas. 
Galime suprasti, kad darbo pra
džia jiems yra sunki. Atsimip- 
kime, kiek turėjo vargo šiaurės! 
Amerikos lietuviai, kai jie prieš 
keletą dešimčių metų pradėjo 
leisti savo laikraščius. “Argen
tinos Naujienų” prenumerata 
metams' yra $2.00. Adresas: 
Argentinos Naujienos, Av. Mon- 
tes de Oca 1683. Buer-os Aires, 
Argentina.

Antrame argentiniečių laik
raščio numeryje įdėta, tarp ki
tų raštų, ir Chicagos “Naujie
nų” redaktoriaus pasveikinimas 
Argentinos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos centro komitetui, ku
ris skamba taip:

“Brangus Draugai:
“Su džiaugsmu patyriau, 

kad Lietuvos' išeiviai Argen
tinoje jau įsteigė socialistinę 
organizaciją ir ketina leisti 
savo laikraštį. Dar labiaus 
džiaugiuosi, kad pirmieji tos 
organizacijos žinksniai rado 
tokio puikaus pritarimo pla
čiojoje visuomenėje. Skaity
damas pirmutinio ALSS. su
rengto vakaro aprašymus, 
tiesiog nustebau. Argi toje 
tolimoje Pietų Amerikos ša
lyje šiandien yra tiek daug 
sveikai protaujančių lietuvių 
darbininkų, kad net aštuone
tas šimtųjų galėjo susirinkti 
j socialistų vakarą? Bet abe
joti netenka, kadangi net ir 
priešingos srovės spaudoje 
buvo tai pranešta.

“Taigi leiskijte man, bran
gus draugai, Jus su šiuo Jū
sų darbu ir pasisekimu pa
sveikinti.-Nors beveik nė vie
no Jus nepažįstų asmeniškai, 
bet mus visus jungia viena 
idėja. Malonu man yra pa
reikšti gavo didelį pasitenki
nimą. kad Jus pasirinkote sa
vo keltarodžiū Socializmą — 
apšviestų ir į laisvę tikinčių 
darbininkų idealą, o ne bol
ševikišką komunizmą aYba 
fašizmą, kurie gali patikti 
tiktai despotams' ir vergams.

“Šioje valandoje, kai aš ra
šau Jums šiuos žodžius, į 
Jungtines Valstijas y ta atvy
kęs didis Britanijos darbinin
kų vadas ir socialistinės val
džios galva, J. Rafrisay Mac- 
Donald, su prakilnia taikos 
misija, ir visas kraštas jį 
priėmė su tokiu entuziazmu, 
kokiu dar nebuvo sutiktas nė 

vienas svečias iš užsienių. Ar 
tai ne reikšmingas yra daly
kas? Ar sociali Sitams, tatai 
matant, gali dar būti kokių 
abejonių sulig to, kur eina 
žmonija?

“Tad, reikšdamas vi,ltį, kad 
Jūsų organizacija sugebės ne
trukus i savo eiles pritraukti 
tūkstančius lietuvių darbinin
kų Argentinoje, ir linkėda
mas geriausios kloties Sąjun
gai, pasilieku

“P. Grigaitis
“ 'Naujienų’ Red.” 

“Naujienų redakcijoje yra ke
letas “Argentinos* Naujienų” ko
pijų. Kas nori, gali jas pama
tyt.

O ŠTAI IR ARGENTINOS KO
MUNISTŲ “LITERATŪRA”

Komunistai Argentinoje čmė 
anksčiau organizuotis ir leisti 
savo laikraščius, negu sosialis- 
tai. Tečiaus pas komunistus 
(čia kalbame apie lietuvius) 
įvyko skilimas, ir dabar yra dvi 
frakcijos, kurios kiekviena lei
džia savo organą. Tie, kurie yra 
ištikimi Stalinui, leidžia “Ryto
jų” (jų oponentai praminė juos 
“baltušninkiniais” arba “bal- 
įtušninkais”, nuo vardo jų vy
riausio vado Baltušniko). O he- 
retikai, atsimetusieji nuo sta
linei), leidžia “Darbininkų Tie
są”.

Kova tarp tų dviejų frakcijų 
eina baisi, ir jų dviejų laikraš
čiai yra pilni tokios “literatū
ros”, kad net mūsiškiai Bimbos, 
Vidikai ir Pruseikps' gali jiems 
pavydėti, štai pavyzdėlis iš 
“Darb. Tiesos”:

“Nesenai prie .‘Rytojau?’ 
prisiplakė dar vienas partinis 
‘parebriežčikas’ šarlatanas 
Sabaliauskas-Cimbalas. Jis 
stengiasi nuoduoti labai mo
kytą ir kiekvienam iš pirmo 
pasimatymo save persi stato 
‘mokslininku’, ‘žurnalistu’. Jis 
darbo bijosi, kai šuo rimbo, 
tad jis stengiasi ‘uždarbiauti’ 
savo asilišku protu ir ieško 
šalininkų tokių, kurie jį gar
bintų, atskilėlių tarpe. Eina 
gandai, kad jis nori dabarti
nius ‘Rytojaus’ mandarinus 
nuk,.. (čia toks žodis, kurio 
laikraštin dėti negalima. “N.” 
Red.) ir pačiam atsisėsti jų 
vietose. Jam eina talkon vis- 
tinis seksualistas Fe Stalio- 
raitis...”

' Baltušninkai, žinoma, atsiker
ta tokiais pat arba dar riebes
niais “komplimentais”, ir taip 
vieni ir antri “šviečia” savo pa- 
sekčj us.

ĮVAIRENYBĖS
Nuostabus augalai ir 

medžiai
Kalifornijoj", Amerikoj, auga 

medžiai milžinai, vadinami ma
mutais. Jų yra likę keliose vie
tose- po kelis šimtus medžių. 
Vidutiniškai mamuto medžiai 
užauga’lig 60—70-metrų aukš
tumo ir lig 10 metrų aplinkui 
kelmą storumo. Bet. jų tafpe 
yra ir daug didesnių. Vienas iš 
jų yra net tikras milžinas tarp 
Saviškių. Jis turi 100 metrų 
aukštumo ir 14 metrų storumo, 
o kitas, trimis' metrais žemes
nis, — net 18 tnetrų storumo- 
Vienam tokiam med# yra pra; 
kirsti vartai keliui ir pro tuds 
vartus laisvai gali pravažiuoti 
didelis porinis vežimas.

Storiausias ir seniausias me
dis' žemoj yra Meksikoj. Oaxa- 
ca valstybėj netoli Tūla vietos 
auga kiparisas, kurio kamienas 
turi* 50 metrų storumo, taip kad 
jam apimti reikėtų 30 .suaugu
sių vyrų. Sicilijos saloj, Itali

joj, taip pat yra beveik tokid 
pat storumo kaštanų medžių. 
Aukščiausieji tačiau medžiai 
auga Australijoj: tai yra euka
liptai, kurie kartais turi lig 52 
metrų aukštumo.

Iš augalų, gėlių rūšies, bene 
įdomiausia ir įspūdingiausia yra 
vandens lelija, vadinama Vie
tom regia, kurios tėvyne yra 
pietų Amerika, Amazones upės 
atogrąžų miškuose.,Victoria re
gia yra vandeninis augalas ir 
jo lapai ir žiedai pluduriuoja 
ant vandens paviršiaus. Jos la
pai užauga lig pustrečio metro 
skersai ir išilgai ir yra panašus 
į milžiniškas' petelnes, kurių 
kraštai turi penkis-šešis centi
metrus aukštumo. Ant tokio la
po gali ra'miai stovėti 4 5 me
tų vaikas ir Ūpas jį išlaiko. 
Tokių augalų ir musų botani
kos sode yra.

Pačius didžiausius žiedus au
galų tarpe turi vaflezijos auga
las', pirmą kartą rastas 1818 
m. Sumatros salos miškuose. 
Raflezija yra parazitinis auga
las, panašus į apynį. Jos žiedas 
guli ant žemės ir turi apie vie
ną metrą platumo, o žiedo vi
dury gali tilpti lig 4 litrų van
dens. Vienas toks žiedas sveria 
apie 5 kilogramus'. “T-tas.”

J. Krukonis.

MANO DRAUGŲ 
BEI PAŽĮSTAMŲ 

LAIŠKAI
I

Vienas mano draugų, buvęs 
Lietuvoje mokytojas, paskui 
paliuosuotas iš tarnybos baigė 
Žemės Ūkio mokyklą, šių metų 
spalių 3 d. man rašo jau iš 
Amerikos.

Kaip tai? — pamaniau aš. S. 
J-s Amerikoj ? * žemės ūkio 
specialistas ir tokioj šaly, kaip 
Lietuva, negalėjo gyventi?

Viską supratau, kuomet per
skaičiau štai ką:

Kodėl aš apleidau Lietuvą ir paprastu darbininku, negu Lie- Kaina 45 centai, s

[Pacific and Atlantic Photo]

Chiang Kai-Shek, Kinijos 
prezidentas, prieš kurio valdžią 
prasidėjo sukilimas.

atkeliavau į Suvienytas Valsti
jas?

Ištiktųjų, tai butų daug kas 
apie tai, draugui Jonui, parašy
ti, bet nebežinau nei iš kurio 
galo pradėti. Bet... tai butų 
perdauk jums, jeigu aš smul
kiai aprašyčiau. Aš manau, kad 
kada nors teks mudviem susi
eiti ir žodžiu pakalbėti, nes 
viens nuo kito nepertoli gyve
nam. Vienu žodžiu, nors trum
pai pasakysiu. Apleisti Lietu
vą mane privertė gyvenimo ap
linkybės, ypač iš ekonominės 
pusės.

Nors fea, aš baigiau žemė^ 
ūkio mokyklą, bet kas iš to? 
Gražus mokslas ant popieros, 
bet praktikoje 200 litų mėne
siui algos. (200 litų mėn. algos 
žemės ūkio specialistui už tai, 
kad didelės algos reik mokėti 
įvairiems leitcnantukams, dik
tatūros palaikytojams. J. Kru
konis). Taigi galutinai nuspren
džiau važiuoti į Ameriką, būti 

Sveikinimų-Linkėjimų

NAUJIENŲ
KALĖDINIS NUMERIS

IŠEIS

Gruodžio 24 d., 1929

Tai bus puikus ir turiningas numeris. Nei vienas 
nepraleiskite neperskaitę šio gražaus “Naujienų” 

Kalėdinio Sveikinimų-Linkėjimų numerio

I
 BIZNIERIAI — 

sveikinkit savo kostumerius.
PROFESIONALAI — 
sveikinkit savo klijentus.

PADAUŽOS — 
sveikinkit savo minias.

POETAI — 
sveikinkit savo Mūzas.

SENIAI —

sveikinkit savo jaunuolius.

JAUNUOLIAI — 
sveikinkit savo senius.

SKAITYTOJAI — 
sveikinkit savo NAUJIENAS.

tuvoj už tokį atlyginimą valdi
ninkauti.

Nors negaliu daug kuo pasi
girti dabartiniu gyvenimu Ame
rikoje, vienok čia gaunu algos 
daugiau Savaitėje negu Lietuvoj 
per mėnsį.

Į Ameriką pakliuvau ačiū že
mės ūkio mokyklos diplomui.

Su aukšta pagarba S. J.
Laiške, kaip veidrody, mato

si supuvusios diktatūros, supu
vusi ekonominė politika.

II
šių metų, rugsėjo 30 iš Lie

tuvos man rašo: “Dabar para
šysim šiek tiek žinių iš musų 
krašto. Mus ištiko baisi nelai
mė. Paskutinę musų karvutę 
pavogė. Turėjom aiškių žinių, 
kad tai V. D. darbas. Jis bu
vo areštuotas. Laike tardymo 
prisipažino, bet teisme jis pasi
samdė adv. Ž. ir mes bylą pra
laimėjom. Padavėm apeliaciją, 
bet ką mes biedni laimėsim? 
Juk mes advokato pasamdyti 
negalim.

Karvutę atsipirkom kitą, bet 
pinigų skolinpm pas žydą B.

B-tė turėjo sūnų, alc tokį su 
“raudonais pagonais”, bet da
bar jau miręs, o kaip mirė, tai 
vargšė verkė: “Be tėvelio gi
mei, be tėvelio mirei”. Jos vai
ko tėvu yra policininkas P.

Su pagarba J. ir J. T-ai.
Laiško autorius — tai dviejų 

margų daržininkėlis, kuris daž
nai neturi juodos duonos kąs
nio, vienok ir tą elgetą pikti 
žmonės nuskriaudė, žydas B. 
tai pagarsėjęs apylinkėj pinigų 
skolintojas, didelių nuošimčių 
lupikas ir dešimtis ūkių išvaręs 
ant varžytinių. B-tė tai garsi, 
dar nesena davatkėlė. Ji lauk
dama sūnaus labai išdidžiai 
vaikščiojo, nesidrovėjo kaip ir 
ištekėję moterys. Užtai kuni
gai ir kitos davatkos baisiai py
kę ant jos.

Tikri prajovai.

ATeJO “Kultūros” No. 11. 
Galima gauti “Naujienose”.
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Mirė senas čikagietis

Pavogtas unijos 
agentas

Mirė kapitonas Ed\vard W. 
Morrison, 93 metų, kadaise bu
vęs savininkas Morrison vieš
bučio. Jis lėčiau senokai pra
rado savo turtus ir mirė ne
turtingas.

(likti padai ė lioldapą Farmers 
and Merchants bankui, Jeffer- 
sone, Wis.

PRANEŠIMAI

Norintys 
mo ar

Graboriai
Phone Boulevard 4139

Neparanki vieta gulti
Frank Abbot, Bill Postcts 

unijos prezidentas, prapuolė. 
Manoma, kad jį pavogę jo 
“konkurentai“. Mat, tos orga
nizacijos viršininkų rinkimai 
čia pat, lai nužiūrima, kad gal 
“pavogta“ Abbot, kad jis ne
turėtų progos būti išrinktas

Sheiidan Baaeh viešbutyje 
du banditai paliepė dviem mo
tei iškėms ir trims vyrams su
gulti ant grindžių. Kada vieš
bučio svečiai išpildė paliepimą, 
tai banditai atėmė iš klerko 
$50 banko pinigų r paspruko.

Čia

TAXOS 
žinoti kiek kainuos jūsų nu
loto Taxos už 1928 metą 

kreipkitės pas 
A. OLSZEWSKĮ 

3241 So. Halsted St. 
2nd floor 

gausite pilną informaciją.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikalo visuomet 

'esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Policininkas — plėšikas
Išsinešė kailių už 

$10,000
JOSEPH VILIMAS

N a m u S t a t v m o 
° KONTRAKTOR1US

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, 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 i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki. 8 vai. Nedelioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Ave«
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 193^9

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli. 46th St. Chicago, III. 
o--------- .

Įvcirųs gydytojai

Rezidencijos Tel. Midwav 5512
Ralph C. Cupier,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: PanedSliais ir Ketvergais 

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

Res. Tol. Van Burcn 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vak vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pjetų 
-------- o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Joseph Casey, 351 \V. 42nd 
st., policininkas skiltas valsty
bės gynėjo ofisui, prisipažino 
ėmęs dalyvumą apiplėšime Mor
ais Meyers, 2646 Division st. 
Ieškoma kitų trijų to polici
ninko skvado narių. Jie yra: 
(irover Mulvaney, 2919 Loo- 
mis st., Fdvvard P. O'Malley,

Du bąndilai Įėjo į 
Jacobs krautuvę, 806 
si. Surišo krautuvės 
ką, patys (pasiėmė 35
vertės $10,600 ir dingo.

Al) raliam 
Wesl 64 
savinin- 
kailinius

Republikonai imsią di- 
vorsą nuo demokratų

4556 Sb. Rockwell St., Chicago, III.

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui. 
3103-S. Halsted St.

Chicago, 111.
Tel. Victory 1115

DR.
LIETUVIS’

Tel. Victory 6279
G.-SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

ir Akių DirbtuveOfisas
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

1160 North i'rip avc., ir Mi- 
chaci Coen, 9439 Eberhart avė.

Kalėdų biznis įsisiū
bavęs

vidur-Praėjusį 
miescio krautuvių’ biznis stirnų 
šęs visų melų rekordą. Jokią 
kitą dieną krautuvės šiemet ne
padariusios tiek biznio, 
praėjusį šeštadienį.

kiek

Bepuklikonų partijos Cook 
pavieto pirmininku tApo išrink
tas B. W. Snow. Naujas pir
mininkas, ką tik užėmęs šią 
vielą, tuojau pareiškė, kad re
pui) I ikonų ir demokratų ben
dradarbiavimui — statant ben
drą sąrašą rinkimams Cook pa
viete — turįs būti padarytas 
galas; kad 'ateity republikonai 
neisią ranka už rankos su de
mokratais.

Phone
Hemlock 9252

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

S. D. LACHAVICH

Policininką pašovė 
banditai Bilionas dolerių per

kelta
Du banditai

Coonev

1 aižiuose, 
veiverio.
Policininkas
\vay—tapo

įėjo į \Villiain 
soft drinks parlorį, 
Calitorma avė. Poli- 
buvęs civiliuose dru
gį iebčsi už savo re- 

rasidejo šaudymas. 
—jo pavarde Con- 
pašaulas. Banditai

įbėgo. Coinvay gyvena adresu 
>08 So. California avė.

!(>(» policininkų saugojo per
kėlimą grynų pinigų ir bran
giųjų popierų i naują Fcre- 
man Siute National bunka, 33

siekiąs bilioną dolerių.

Autų nelaimės

Del KALĖDŲ
MUZIKOS,

Lankykite

Aulas užgavo Iv. 
gvv. 1551 Wabansia 
laime atsiliko prie 
Ashland avės,
pabėgo. VVolodko mirė.

VVolodko, 
avė. Ne- 
Nortli ir 

Automobilistas

Pasižymėjo
I

Peopies
Furniture Co

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

HEMLOCK 8100

4177-83 Archer Avė
LAFAYETTE 3171

sek- 
Clarin 
, 2456 

avė. i uo j prie 
šio trobesio yra Shell Petro
leum kompanijos sandėliai. Čia 
buvo 155,000 galionų gazolino. 
13,000 galionų kerosino ir 

galionų 
arčiau 
lankos, 
galionų

Naktį iš šeštadienio į 
madienj kilo gaisras < 
Mfg. kompanijos trobesy, 
N. ('ra.\\ 1’ord avė. Tuoj 

trobesio

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

Universal Restaurant

Lietuvis Graborius ir 
Baisamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopui kiaušiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-^516

Norkus, 
sav.

750 West 31 st St.

Tonik Am
DEL ISIPIOVIMU IR 

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

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

URBA FL0WER 
SHOPPE

Gėlės dėl tų, kuriuos 
mylime

DR. J. J. KOWARSKAS 
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 

Nedelioj pagal sutarti 
----------o----------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. — o-------

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800

Nuo 2

Nedelioj

So. Ashland Avė

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 1464

.mis master’svoice
RBC. U.S. PAT. OFF. > .

* •« -

Pilnas rinkinys Kalėdinių 
viškų ir kitatautiškų rekbrdų, 
volalių dėl pianų.

Lictu-
ir

3Zi

Taipgi
Reprezentuojame visą eile

R. C. A. RADIOLŲ, 
ATWATER KENT, 

MAJEST1C, 
ZENITU, 
VICTOR.
FADA,

KIMBA LL RA BIOS ir 
KIMBALI

Prieinamesnės
Tarnauja patyrę 
žmonės.
Krautuves atviros

PIANU-
ir išlygos, 
mandagus

kainos
ir

vakarą irĮĮĮ^ĮįĮHIH _
10 vai. ryto iki 

I \ alandai po pietų.

r los
(M>(> 
negesiai

.0,- 
alicjaus pečiams. 

— gelžkelio ketu- 
kiekviena su 10,- 
gazolino. 7<) ug-

dirbo išsijuosę, kad 
gazoliną nuo liepsnų. 

Tuo gi talpu vačmonas nubė
go 2 mylias i stotį ir “pasi
gavo’ lokomotyvą traukinio, 
kinis rengėsi apleisti stotį. Lo
komotyvas greitai pribuvo ir 
išvilko tankas iš pavojingos vie
tos. Gaisras Clarin kompanijai 
padarė žalos $50,000.

Japonų delegacija 
Čikagoj

J:.ponų diplomatų delegacija 
pervažHvo Čikagą pakeliu į 
\Vashingtoną. Delegacija 
sta Londonan, taryboms gink
lavimąsi sumažinti klausimais.

Telefonas Yjirds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn AvcnuV

AKIS 
yra taip dalikatnas sudėjimas, 
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Didele daugybe 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 namu i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų 

Jei

Dr.

.iog 
jos

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

Tel. Lafayette 414G
VALANDOS:

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

-------- o--------

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 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

Advokatai

CHICAGO, ILL

IGN. J. ZOLP
Pigiausias
Graborius

Lietuvis 
Chicagoj

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

-------- o------- -
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Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3291
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

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.'
Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.------- 0------ -

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
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 St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare .

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct,

Telefonas
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

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

Kampas North Avc. ir dlobey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette ,5820 
Phone Res. Lafayette 43G5 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 ►

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

v.'

3324 S. Auburn Avė.
Vienas blokas i vakarus nuo 

Halsted
Tel. Boulevard 2035

'Pitone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrcwicze Co, 

Graboriai ir 
Bataamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Ieškoma bandito

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. Maplevvood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO,■ ILL.

Ofiso ir jRez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo G iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

S t. Joseph, Mich., plėšikas 
žinomas vaidu Fred Dane, nu
šovė policininką Charles Skel- 
ly. Buvo taip, brauk Dane už
kliudo kely farmerio automo
bilį. Farmeris pareikalavo $5 
atlyginti. Dane lik nusijuokė. 
Farmeris nusiskundė policinin
kui S kelty. Šis pareiškė Dane’- 
ui, kad jis turėsiąs jį gaben
ti i policijos stotį. Tada Dane 
Ii imis kulkomis peršovė poli
cininką. Vėliau padaryta kra
ta namuose, kuriuose gyveno 
Dane, kaip turtingas pilietis. 
Čia užtikta bonų sumoj $300,- 
(l!)0. Tie bonai buvo pavogti, 
kai lapkričio 7 d. penki ban-

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pL 
fiau, negu kiti lo
dei, kad priklausai) 
prie grabu išdir 
bystės.

OFISAS:
S68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

B228 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Phone Canal 2118
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

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D,
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

va-

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo G iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo ^0 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Bclskio-l’akščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Kd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
‘4601 So. A;’iland Avė. Valandos: nuo' 
6 iki 8 vakare. Tel. Bodlcvard 7820; 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros-i 
iieet 1930. Nedėliomis tik pagal su-i 
tarti. t

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

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

-------------------------------------------------
Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidej
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 v*, ryte iki 8:30 vai. vak.

J. P. WAITCHUS 
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

Įvairus Gy^^^
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutarti

M.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyvle J’ark 3395

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

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

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, ILL.
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 28801 •

JOHN B. BORDEN
(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

Namię 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

St.

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 G iki 9 vai.

Phone Boulevard 3G97
3315 So. Halsted Street

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3

7 iki <S vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, i 
Rez. Telephone Plaza 3202

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
po pii't. Lotai Office: 1900 So. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Pavogtas unijos 
agentas

Krank Abbot, Bill Posters 
unijos prezidentas, prapuolė. 
Manoma, kad jį pavogę jo 
“konkurentai”. Mat, tos orga
nizacijos viršininkų rinkimai 
čia pat, tai nužiūrima, kad gal 
“pavogta” Abbot, kad jis ne
turėtų progos būti išrinktas

Policininkas — plėšikas
Joseph (’asey, 351 \V. 42nd 

st., policininkas skiltas valsty
bės gynėjo .ofisui, prisipažino 
ėmęs daly v urna apiplėšime Mor
ais Meyers, 2646 Division st. 
Ieškoma kitų trijų to polici
ninko skvado narių. Jie yra: 
(irover Mulvaney, 2919 Loo- 
mis si., Edvvard P. O’Malley, 
1160 Nori h Trip avė., ir Mi- 
chael Coen, 9139 Eberliart avė.

Kalėdų biznis įsisiū
bavęs

Praėjusį šeštadienį vidur- 
micsčio krautuvių' biznis sumu 
šęs visų metų rekordų. Jokią 
kita diena krautuvės šiemet ne
padariusios tiek biznio, kiek 
praėjusi šeštadieni.

Policininką pašovė 
banditai

Du banditai įėjo i William 
Cooney soft drinks parlorį, 
350 Sq. California avė. Poli
cininkas, buvęs civiliuose dra
bužiuose, griebėsi už savo re
volverio. Prasidėjo šaudymas, 
i >61 i ei įlinkas—jo pavardė Con- 
\\ay—lapo pašautas. Banditai 
pabėgo. Convvay gyvena adresu
3508 So. California avė.

I

Milė kapitonas Edward W. 
?vlorrison, 93 motų, kadaise bu
vęs savininkas Morrison vieš
inčio. Jis lėčiau senokai pra
rado savo turtus ir mirė ne
turtingas.

Sheiidan Baacli viešbutyje 
du bahditai paliepė dviem mo
tei iš kėni s ir trims vyrams su
gulti ant grindžių. Kada vieš
bučio svečiai išpildė paliepimų, 
lai banditai atėmė iš klerko 
$50 banko pinigų ir paspruko.

Išsinešė kailių už 
$10,000

Du banditai Įėjo i Abrakam 
Jacobs krautuvę, 806 Wcst 61 
si. Surišo krautuvės savinin
kų, palys .pasiėmė 35 kailinius 
vertės $10,(MM) ir dingo. «

Republikonai imsią di- 
vorsą nuo demokratų
Repuklikonų partijos Cook 

pavieto pirmininku tapo išrink
tas B. W. Sno\v. Naujas pir
mininkas, ką tik užėmęs šių 
viela, tuojau pareiškė, kad re- 
publikonų ir demokratų ben
dradarbiavimui — statant ben
drą sąrašą rinkimams Cook pa
viete — turįs būti padarytas 
galas; kad 'ateity republikonai 
neisią tanką už rankos su de
mokratais.

Bilionas dolerių per
kelta

1(M) policininkų saugojo per
kėlimų grynų pinigų ir bran
giųjų popiet ų į naują Fcre- 
man State National banką, 33 
North La Šalie. Perkelta tur
tas siekius bilionų dolerių.

Autų nelaimės
Aulas užgavo E. Wolodko,

\ gyv. 1551 Wabansia avė. Ne-

Del KALĖDŲ
MUZIKOS,

Lankykite

Peoples
Furniture Co.

KRAUTUVES

laimė atsiliko prie North ir 
Ashland avės. Automobilistas 
pabėgo. Wolodko mirė.

NAUJIENOS, Chicago, IR.

(litai padarė holdapų Farmers 
and Merchants bankui, Jeffcr- 
sone, Wis.

_______ Gr abortai_______
Phone Boulevard 4139 Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

PRANEŠIMAI
A. MASALSKIS

5

2536-40 W. 63rd St.
HEMLOCK 8100

4177-83 Archer Avė.
LAFAYETTE 3171

TAXOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Taxos už 1928 metą
> kreipkitės pas

1 A. OLSZEWSKI
3241 So. Halsted St.

2nd floor
čia gausite pilną informaciją.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Phone V irgi n i a 2054 <

JOSEPH VILIMAS
N a m n Statymo 

° KONTR AKTORIUS

M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikalo visuomet 

'esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 3161

4556 Sb. Rockwell St., Chicago, III.

Lietu vės Akušėrės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103-S. Halsted St. 

Chicago, 111.
Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, 6. D.
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. Specialč atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki. 8 vai. Nedčlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avee
Phone Boulevard 7580

Tel. Victory 6279
DR. G.'vSĖRNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 193b

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.

Įveirys gydytojai
Rezidencijos Tel. Midwav 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24 th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedeliais ir Ketvergais 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Petnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Phone
Hemlock 9262

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

S. D. LACHAVICH

Universal Restaurant
Gardus, 

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

Norkus, 
sav.

750 West 31st St

'įonik
DEL ISTPIOVIMŲ IR 

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

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.
Koosevelt 2515-5J516

Telefonas Yąrds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balžamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avcnut
CHICAGO, ILL.

, . 'S ... _____ ’________ _____ .

IGN. J. ZOLP

Ofisas ir Akiu Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

^S^^ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, cik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E, 47 St, 

Phone Kenvvood 1752

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Res. Tel. Van Burcn 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vaL vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pjetų 
-------- o--------  

-----------------------------------------

DR. J. J. KOWARSKAS
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 

Nedčlioj pagal sutartį 
-------- o--------

Lietuviai G y dy to ja i

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

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEhlS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptickos 

CHICAGO. ILL. ... ......o ---- -

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

-------- o--------

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

Nedčlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir Šventadieny. 10—12 dieną

Advokatai

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6G59 
Ofiao Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

--------- o ..

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. 
Nedčlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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 St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare
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Pilnas rinkinys Kalėdinių Lietu
viškų ir kitatautiškų rekbrdų, ir 
volalių dėl pianų.

Taipgi
Reprezentuojame visą eilę

R. C. A. RADIOLŲ, 
ATWATER KENT, 

MAJESTIC, 
ZENITU, 
VICTOR,
F ADA, 

KIMBALL RADIOS ir 
KIMBALL PIANŲ.

Prieinamesnės kainos ir išlygos. 
Tarnauja patyrė ir mandagus 
žmonės.
Krautuvės atviros kas vakarą ir

Pasižymėjo
t

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį kilo gaisras (dariu 
Mfg. kompanijos trobesy, 2456 
N. Cra\vford avė. Tuoj prie 
šio trobesio yra Shell Petro
leum kompanijos sandėliai. Čia 
buvo 155,000 galionų gazolino. 
t.3.000 galionų kerosino ir 25,- 
009 galionų aliejaus pečiams. 
Dar arčiau — gelžkelio ketu
rios lankos, kiekviena su 10,- 
900 galionų gazolino. 75 ug- 
negesiai dirbo išsijuosę, kad 
apginti gazolinų nuo liepsnų. 
Tuo gi tarpu vačmonas nubė
go 2 mylias į stotį ir “pasi
gavo” lokomotyvą traukinio, 
kinis rengėsi apleisti stotį. Lo
komotyvas greitai pribuvo ir 
išvilko tankas iš pavojingos vie
tos. Gaisras ('dariu kompanijai 
padarė žalos $50,000.

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

URBA FL0WER
SHOPPE

Gėlės dėl tų, kuriuos 
mylime

3324 S. Auburn Ave<
Vienas blokas į vakarus nuo 

Halsted
Tel. Boulevard 2035

Japonų delegacija 
Čikagoj

Japonų diplomatų delegacija 
' pervažiavo Čikagą pakeliu i 
VVashingtonų. Delegaciją ' 
sla Londonan, taryboms gink- 

j lavimąsi sumažinti klausimais.

Ieškoma bandito
i ------ ISI. Josęph, Mieli., pinikus!
i žinomas vaidu Fred Dane, nu
šovė policininką Charles Skel- 
ly. Buvo taip. Frank Dane už-j 
kliudė kely farmerio automo
bilį. Farmeris pareikalavo $5 
atlyginti. Dane tik nusijuokė. 
Farmeris nusiskundė policinin
kui Skclly. šis pareiškė Dane’- 
iii, kad jis turėsiąs jį gaben
ti i policijos stotį. Tada Dane 
trimis kulkomis peršovė poli
cininkų. Vėliau padaryta kra
ta namuose, kuriuose gyveno 
Dane, kaip turtingas pilietis, 
čia užtikta bonų sumoj $300,- 
zinn r:- i---- .• i..... ~ -....

STANISLOVAS SEIZA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 14 dieną, 4 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukęs 10 me
tų ir 6 mėn. amžiaus, gimęs 
Steger, III. Paliko dideliame 
nuliudime tėvus, du brolius —• 
Antaną ir Joną ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 3301 W. 
Potomac Avė., iel. Spaulding 
9207.

Laidotuves įvyks antradieny, 
gruodžio 17 dieną, 8 vai. ryto 
iš namu į Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Seizo 
giminės,* draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachavicz, Telefonas

1646 W. 46th St.
*

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

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

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

A. L. 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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
52 E. 107th St. 

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Chas. 
Syrewicze Co,

Graboriai ir
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

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 Avė.

Telefonas Republic 7868 
, CHICAGO,'ILL. 

—---------------------------------------
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

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedeliais, «Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. ryte iki 8:30 vai. vak.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

J. F. KADŽIUS Phone Canal 2118
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

S228 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir
Chirurgas

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
I’hone Lafayette 0098

Akių^Gydytoiąi.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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 ^0 iki 12

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo Nerišliomis nėra skir-

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

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. Botflevard 7820 
Rez. G641 S. Albany Avė. Tel. Pros-

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue 1

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

Nedčlioj pagal sutartį

DRHERŽMAN
- 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 G iki 7:30 vai. vakare

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. Ncdėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880
1 •

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde J’ark 3395

JOHN B. BORDEN
(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 G 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.
Lotai Office: 1900 So. Union Avė.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Evergreen Park
Pr.dėkavm.'> (’?.:ią, Carine 

khibbausėjc,. F.vergreen Parke, 
L 1 \*o su. engia, pa i e paminei!

dešimties rnetų sukaktuves pp. 
Ravid'auską buvimą biznyje. 
fKaviuiai.ska! turi duones ke
pyklą Biighlon laiko apieiin-

mo. Viso dalyvių galėjo bu Ii 
apie porą šimtų.

Orkestrą gribžč lietuviškus ir 
jp-to-dale šokius.

Fok'lio sumanytojos ir reu 
gCjos buvo į.'-'ia' S e vers (i 
Evcrgiecn Pi? ;r p-n j 

Gedriminenė (iš Brifiilou Par

Pot- iio dalyviai buvo veik iš 
imfiu.-ii lietuviai bizn.erini. Ma 
tesi taipgi nemažai ir jauni

MOTERŲ ATIDAI '
Visos moterys ir merginos getrai nusiprauskite ir iš .iiuaudykite 

mano pirtyje prieš Kalėdas. Atsiminkite, kad

Gruodžio 24 ir 31
Vyrai maudysis mano pirtyje

A. F. CZESNA
1057 W. 45 Street Tel. Boulevard 4552

Atvažiuokit pasirinkti

Ambrose Calendar Co
3352 So. Halsted St.

Biznieriai, mes suspėsim jums padaryt 
Kalendorius prie Kalėdas, Wall 

Packets, Bangel ių ir Japoniškų

KLAUSYKITĖS
Lietuvių

Herald and Examiner

293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

eredoje
Lygiai 9 valandą vakare

PROGRAMĄ VYKDO 
Dvi Didžiausios Lietuvių Itadio ir 

Rakandų Krautuvės Amerikoje

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

Chicago, III.

Šis koncertas bus išpildytas per parink
čiau e h Lietuvių Chorus, Kvartetus, 

Solistus, Benus, Orkestras ir tt.

Pasakyta kalbą u..*vginu
sia gerų linkėjimų i 
mų.

Loki F j tęsė; i nei i 
’ai-doj rvV.

Meirose Park
Susivienijimas lietuvių Provai 

zo apygardoje

su
organizuotas iš lietuvių drau
gijų ir kliubų 1928 metais.

Šiomis dienomis jis laikė 
pr.icšmetinį susirinkimą P. Vai- 
cuno svetainėje. Susirinkimas 
įvyko gruodžio 8 dieną apie 2 
valandą po pietų.

K u ^rinkimą alfai darė 2 va- 
! bodą po pietų J. Januška. Nu-. 
:i tarimų raštininkas, p. Vaitie

kus, perskaito protokolą iš pra
ėjusio susirinkimo. Protokolas 
priimta vienu l3al.su. Po to se
kė' raportai apie ligonius. Ir 
šie raportai išklausyti ir pri
imti. Taipjau buvo skaitoma 

| laiškas sergančio nario J. Bud- 
i liaus, kinis dabar randasi Oak 
Forest prieglaudos ir maldau
ja, kad draugija paliuosuotų 
ji nuo mokėjiųio mėnesinių 
duoklių. Susivienijimas nutarė 
paliuosuoti Budrį nuo mokėji
mo duoklių vieniems metams.

Prie to, p. Urbonienė davė 
sumanymą parinkti aukų šiam < 
nariui. Bet M. Krasauskas pa
aiškino, kad toje prieglaudoje 
randasi ir daugiau musų bro- 

I lių lietuvių, kurių nereikėtų už
miršti, nors jie ir nėra musų 
organizacijos nariai. Taigi Dr. 
F. Strineckas davė sumanymą, 
kad butų surengtas balius tam 
tikslui ir likusį pelną išdalin- 

1 t i toje prieglaudoje esantiems 
lietuviams. Sumanymas buyo 

(priimta^ ir nutarta surengti 
balių artimiausiu laiku.

Taipjau buvo patvirtintas 
I susivienijimo teismo nutarimas 

— bausmė vienam nariui už 
neteisingas kalbas prieš susi
vienijimo valdybą. Bausmė $10 
pinigais ir trims mėnesiams su
spendavimas. Pats tas draugas 
prisipažino prie kaltės.

Del tam tikrų priežasčių bu
vo užsilikusi neišmokėta miru
sio nario, M. Širmulio, pomir
tinė. P-ni širmolienč atsilankė 
i susirinkimą, ir buvo nutarta 
jai išmokėti.

Buvo skaitomas Jaiškas iš 
Lietuvos, prisiųstas per Čika
gos konsulą, kai dėl seniai mi
rusio nario, tai Klimausko. 
Laiškas rašytas Klimausko gi
minių. Mat, draugijoj užsiliko 
neišmokėta Klimauskui ligos 
pašalpa $18. Nutarta pinigus 
išmokėti Lietuvos konsului Či
kagoje ir prašyti, kad jis pa
siųstų pinigus kur reikia.

Viskas ėjo gerai. Bet' klau
simas išmokėjimo bilos “Vil
niai” sukėlė ' triukšmo. Daly
kas toks, kad susivienijimas, 
(lėliai geresnės tvarkos, buvo 
nutaręs pasigaminti konstituci
ją abiemis kalbomis — lietu
viška ir angliška. Konstituciją 
atspausdino “Vilnis”. Lietuvių 
kalba konstitucija atspausdin
ta kaip susivienijimas norėjo, 

kalba pridaryta 
vertimas ne
ik all>a i. Buu 
jeigu klaidos 
tai susi vien i- 
daug kėblu-

susivienijimas buvo

bet anglų 
klaidų, taip kad 
atatinka lietuvių 
vo nurodyta, kad 
nebus pataisytos, 
jimas gali turėti
mų. Klausimas pavesta komi
sijai, kad ji pasirūpintų 
klaidas atitaisyti.

Naujų sumanymų eilėje 
vo renkama valdyba 1930 
tams. Va’dybon įėjo šie

tas

rlai: pirmi n. J
padėjėjas S. Poška; užrašų! 
lašt. A. Yonca; finansų i.......
F. Sti'ineekas; iždininkas J, Ja-

nius. iždininkas J. Jasiulis yra 
Sena; Melrose Parko gyvciito- 
j s tykus ir ramus žmogus. 
Pirmininko pagelbininkas S. 
Poška yra malonus žmogus.

Taigi pct:ų tina vieloj lietu
viui).kmie dar ne. a šios (Irau- 
gijos nariai, nieko nelaukus 

prisi lasyti, o aš esu lik uis, kad 
klaidos nepadarys jie.

Pi\j(' užbaigimo šio susirin
kimo dabartinis miestelio Irus- 
lisas, A. Yonca, davė pran-e-1 
Šimą. Girdi, jeigu šis susivie
nijimas gauna baliams permi- 
tą veltui, tai kreditas už lai 
priklauso ne jam vienam, bet 
i,r miestelio kasieriui Dr. F. 
Strineckui.

'I no susirinkimas ir užsibai
gė. M. Krasauskas.

Vciterkų padėtis bolševikų 
valgykloje ne geresnė. Jų al
gos yra mažesnės, nei algos 
vciterkų ‘buržujų” valgyklose.

Kada žmogus žinai šiuos lak 
Uis ncsuprailti, kaip gali 

i , dūlią daibininkų 
draugais ir niekinti visus ki
tus, kaip darbininkų priešus.’ 
Nebent jie nei trupučio gėdos 
neturi. Ir nesugebėdami vieni, 
jie dar pasikviečia tavorščių 
juodą, brolį pakeikti “buržu
jus”. O gal pasikviečia jį, kad 
pasimck’nti keikti? dyvai: 
Leninas, sakoma, / 
mažai mongolų kp 
iš jo pasimokino. Lj 
da Lenino nebėra, 
juoda brolį už mokytoją pasi
kviesti.

ne-

Pasaulio Vergas,

' CLASSIFIED APS.
Educational

_____________ Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
• IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
irrnmatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystėš, stenografijos, ir kitu 
mokslo saku. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose ansiŠviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted SU 

CHICAGO. ILL.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASII

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų
setas $39.

5 šmotu
$17.50.

5 šmotų

riešuto valgomojo kamb.

ąžuolinis Dinette setas

ir

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Juodas brolis Mildoje

tavorščių*1 
tavorščius ameriko- 

McLaugbilI ir tavorščius 
brolis (negras) Charles

<irno<ižio 1 li-tą JietuvišRi tn- 
vroščiai, vardu “tarplauliškos 
darbininkų apsiginimo ligos”, 
surengė prakalbas Mildos sve
tainėje.

Kalbėtojai buvo:
Andriulis, 
nas
juodas 
Fra n k.

Po 
kalbos 
niutč 
♦skambino tavorška Pečiukaitė.

Nors p. Stankūnas dėjo vi
sas pastangas gerai sudainuo
ti, bet turėjo prastas pasek
mes. Reikia pasakyti, kad jis 
yra toli, dar toli atsilikęs nuo 
geresnių musų dainininkų.

P-lė Menkelhiniutė jau ge
riau dainavo, nei Stankūnas. 
Girdėjau, kad ji esanti geriau.- 
sia tavorščių dainininkė. Rei
kia tečiaus pasakyti, kad ir jai 
daug ko stoka.

V. Andrulis antroje savo kal
boje nesigailėjo duoti vėjo lie
tuviams bolševikų priešams, bū
tent tiems, kurie nepučia i ko
munistų dūdą. Na, žinoma, ta
vorščius Andrulis girė ir juo
dą brolį. Tai raudonas biznis: 
nes reikia juk bridgeportiė- 
čiams Įpiršti juodi broliai už 
kaimynus.

Tavorščius juodas brolis 
kandžiojo visus, kurie nėra 
komunistai: ir socialistus, ir 
Amerikos Darbo Federaciją, ir 
Amerikos valdžią. O girė, žino
ma, matušką Raseją.

Juokinga darėsi, kai žmogus 
klausei tų fiagirimų Rasėjai. 
Na, tik daleiskime, kad abu 
tavorščiai — Andrulis ir juo
das brolis — butų laikę prakal
bas matuškoje Rasejoje ir bu
tų plūdę jos valdžią, kaip kad 
plūdo dabar Amerikos valdžią. 
Kas butų atsitikę? Nesunku su
prasti: Juos čeką butų paso
dinusi kalėjimai), o gal dar ir 
švynu pavaišinusi 
“kontrrevoliucionierius”. Gi šio
je šalyje jie kalba prieš vald
žią kaip tik nori, ir dar iš tų 
nesąmonių gyvenimą daro.

Kalbėdami, tavorščius An
drulis ir jo draugas, tavorš
čius juodas brolis, surado vi
sus žmones esant “buržujus”, 
ir tik vienus komunistus — dar
bininkų “užtarėjus”. Reikia bet
gi pasakyti, kad tai yra gry
nas melas.

Komisarų pačių spaustuvės 
darbininkai buvo ir yra pras
čiau apmokami, nei kitų spali

I a Vorščiau s amerikon o 
dainavo p-le Menkeliu- 

ir p. Stankūnas. Pianą 
tavorška

kaip

bu
mo-
na-

Jantiška; pirm.
' ~ I
it ii n u i ■» — •v / p ove ja rast. I - \

Man rodosi, kad ateinantiems 
g metams susivienijimas turės 

atsakančią valdybą, kuri susi- 
JĮ daro iš visiems gerai žinomų 
fi j žmonių. Pirmininkas, p. Janu- 
3iška, yia Melrcse Park banko 
| klerkas; užrašų raštininkas A. 
| Yonca yra miesto valdyboj tnrs- 
■ tisas; finansų raštinii kas F. 
? Stiineckas t

Cicero
Business Service 

Biznio Pr tarnavimai)

iniegamojo kamb. aut- 
Titas •— lova, dreseris, skrynia, 
spiingsai, matrasas — $63.

Kaurai 9><12 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 
augš. Tarp jų yra Kimball, Schultz, 
Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 
siame stovyje, taip kaip nauji. Mes 
duosime ir išmokėjimais, jei bus 
reikalas.

Atsišaukit kasdien iki 10 vai. 
va k.

Nedėliomis iki 5 vai. po piet. 
VICTOB STORAGE WABEH()USE 

4809 W. Lake St.
Tel. (k)lumbus 0167

yra apmokami daugį 
ne kurioj kitoje?. Tos 
dnbininka:, man to-

Ciceros 
mo 
tins

Lietuviu Liuosybčs Na- 
Bėndroyės dalininkams*

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONŠUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavinias •. Mes atliekame ge
riausi darba mieste. • Kedzie 8463.

For Rent
l’ASIRENDL'O.JA 4 ruimai, elekt

ra ir maudynė, arti prie mokyklos 
ir bažnyčios. 3329 Auburn Avė. Tel. 
Prospect 3938.

Bendroves dalininkų-ių pricS- 
metinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, 18 d. gruodžio, kaip 
7:30 vakare, savoj svetainėj, 
po No. 1401 So. 49lh Ct„ Ci
cero, III.

Visi dalininkai širdingai esa- 
1-3 kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime. Musų visų yra pe
reiga rūpintis savos Įstaigos 
reikalais, tad visi bukite, ir 
bukit laiku.

Sekr. J. K. Stalioraitis,

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

Personai
Asmeny Ieško

j.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIŲS

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

A. KAIRIS
3236 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

PA IEŠKAU Zosės Zurbienės po tė
vais Kudukiutė, Juozapo ir Elzbietos 
Kudukių dūktos iš Kvietkų miestelio, 
Rokiškio apskričio, Lietuvoje. Ame
rikon atvažiavo 1909 m., iki 1923 
metų gyveno Chicagoj, III. Atsiliep
kite arba praneškite, Valerija Zablec- 
kienė. 3336 So. Lowe Avė., Chica- 
go, Ilk

l’AIE.ŠKAU brolio Frankio Kniuk
štos, keli metai atgal gyveno Racine, 
Wis., Dabar teko girdėti, kad gyve
nąs Chicagoje. Labai norėČįa susi
tikti. Atsiliepkite < arba praneš
kite

LEONAS METRIKIS, 
3253 So. Halsted St.

JES'L'E*

Specialistas gydyme chronifikų ir usujij li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti. atšilau 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzaininavi- 
maa atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aA apsl- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei- 
ktt pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lio.i nuo 10 rvtp Iri 1 no pietų.

Alba paimkime bolševikų 
valgyklą. Šitoje valgykloje dar
bininkai 
rase au 

valgykic
kių isteriją papasakojo.

Dirbau, gird1', kaip lėkščių k 
‘ is, už $8 dolerius savai

tei. Vėliau ėmiau nerimauti. / 
Sakau: esu vytas, ir nors ne- j 
darbo laikas, bet bolševikams į 
už $8 dolerius savaitėje dau-1’* 
gi'au dišių nuskalbsiu. Tik po

i to bolševikai pradėjo mokėti 
man pc $10 dolerių savaitei.

Bet buvo ilgos darbo valau 
(los. Teko dirbti daug darbo,

Financial
Finansai-Paskolom

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,00,0

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į viena diena

2-RI MORGIČIAI
3 TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

PAIEŠKA U savo brolio Frs.no 
(Berkmano) Baczeviczio, gyveno 
Seattle, Washington, 10 metų atgal, 
dabar nežinau kur. Lai atsišaukia 
pats arba kas žinote duokite žinoti.

JOS. BACZEVJCZ, 
1326 Arnold St., 

Chicago Heights, 111.

PAIĘSKAU kunigo Stanislovo 
Tauto. Norėčiau kad man duotų ži
noti kur jis dabar randasi. Domini- 
kas Abelkis, 812 N. 22 Avė. Melrose 
Park, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir sumanus vyrai Kali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus S cilindeliu

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Gruodžio 15 ir 16

Visas kalbantis paveikslas

“The Sophomore”
Iš kolegijos gyvenimo

dalyvaujant
Eddie Quillan, Sally O’Neil, 

Jeanette Loff

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Educatioual
Mokyklos

KEIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMQBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
; mokinsitčs ir dar geresnis kaip iš- 

kuris nepriklauso dišiu skalbi-' noksite. Mol.vl.la dienomis ir vakn- 
. , v , iv-., imis, Atslr.nkvl.'lf arbn reikula-uki!mui. Ir vis už tuos desimti (h) liCarii, <. 

lierių. Pagalios, ne!?kęs kanl-y 
miestelio kasie- bės, turėjau kvitinti darbą. SCIIOOL

\7 a Jungiasi 131'. d.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Energiški 
rasti proga 
oažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

budu juos parda-

diena nuo 10 ii 
pietų.

Vertelgų
PASKOLINSIM nuo $00 iki $300 už 

2^4 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD x
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Chevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 801 

Rush' and Ohio Sts.

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymu naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnones materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Cviečiame atsilankyti ir įsi tikrinti 
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. Vietiny 3486

Real Estate For Sale
Namai-Ž^^^

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt r.amą, 
lotus, farmą ar koki bizni ar auto
mobili, mes išmaipysim. Tik paduo
kite savo adresa.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St..
Tel. Victory 4898

Hancous for Siale 
vairus Pardavimai

• GARSUS Pietinės — Illinois minėj 
un, $6.50 už tona. Dnstutcm.

5ai mažai dulkių. Lump, eg;
S.00. Pristalom. Goyaiis, 1 ..nlevard

1036.

Automobile}
aniek n pa •. _
Paitr<‘ Sedan (J ratai 
Ennes Sodan ______-

i Našlį Coaeh evaclol 
Cord eoiįpe ....... ..
F'ord Koiulsb-r ..... ........
Atlbnrn Rondatrr 
McJ)HiMOTr MOTOR
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’1:ki S.

..................... SKOO 

........________#275 
........................ #600

_____ _ $250 
____ ________ #400 
____________ $100

___ $560I 
SALES CO.

Trianido (J.’J.’IO

Musical Instruments
M h z l.n- Invf riinioid a ■

1,200 (ii'ojiklis par.iduoda 
įklausantį balau ą $85, casb

išmokėjimais.
Halsted Si.

.'j... kl ... :„,Wą.

PIRKITE DABAR arti Archer ir 
Dariem gatvių. Keletą lotų galima 
gauti netoli šio didelio kampo. Dar
iem Avė. dabar yra ištaisyta. Dar
iem Avė. tiltas neužilgo bus užbaig
tas. 20 minučių i VVestem Electric 
Co. dirbtuvę, 20 minučių į Crane Co., 
10 minučių j Clearing industrini 
distriktą. Gatvekarių transportacija. 
Sankrovos, bažnyčios ir mokyklos už 
vieno bloko. 
Kaina $495. 
po $10 kas 
cdėlioj. arba

: is ir jūsų šeiminą. 
R. J. F1NITZO 

1558 W. 79th St. 
Tel. Radcliffe 4300

| Arba prisiųskite sekamą kuponą: 
įMeldžiu prisiųsti platesnių žinių 

pie iusu didelius bargenus arti Ar- 
cher ir Harlem Avės, gatvių.

(Vardas .................... ...............................
Adresas ..................................................
Telefonas .............................................. ..

Užtektinai kaimynų. 
$100 jmokėti, likusius 

mėnesi, 
leiskite

Atvažiuokite 
mums nuvežti

& co.

PARDAVIMUI 5234 So. Car- 
penter St., 2 flatų medinis na
mas, 6 ir G kambarių; elektriką 
ir maudynė, 2 karų garažas, lo
tas 33x125, cementuota alė. Par
duosiu už mažą imokėjimą, arbau z

:•>’ mainysiu ant loto. Kaina $5,500. So. Telefonuok’te Normai 1902,

l3al.su



