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Prikiša Amerikai žiaurumą su 
deportuojamais ateiviais

Britų pilietis, turėjęs reikalo čia su imi
gracijos valdininkais, sako, kad atei
viai dėl menkniekio esą kišami kalėji
mai! su kriminalistais ir niekinami.

LONDONAS, gruod. 16. — 
Sunday Chronicle išspausdino 
ilgą straipsnį, kurio autorius 
papasakoja apie Jungtinių Val
stybių valdininkų žiaurumus 
su svetimšaliais, vyrais ir mo
terimis, pasmerktais deportuo
ti, kurių daugelis nusikaltę tik 
lie^i, kad pasiliko krašte kiek 
ilgiau, nekaip jiems buvo lei
sta, ir kurie nepadarę nieko 
blogo, “išskiriant kvailybę, kad 
buvo nuvykę j Jungtines Val
stybes.”

Straipsnio autorius yra .ne
seniai grįžęs iš New Yorko 
G-erald Crichton, kuris, būda
mas Jungtinėse Valstybėse, bu
vo britų imigrantų patarėjas 
prie Anglijos legacijos i V dėl 
to turėjo kontakto su Ameri
kos imigracijos vyriausybe. Jis 
pasakoja, kad svetimšaliai, ku
rie per neatsargumą pasilieku | 
Jungtinėse Valstybėse ilgiau,

parado,” kur Upjohn buvęs 
su dešimt kriminalistų pasta
tytas prie baltos sienos ir tū
lojęs žiūrėti Į leidžiamą į juos 
smarkia šviesą, tuo tarpu ne
matomų per šviesą detektivų 
kvočiami, jis buvęs patalpintas 
vienoj kameroj, kur buvę už
daryti dar 48 kiti britai. Ant 
rytojaus jis buvęs nuteistas de
portuoti į gimtąjį kraštą.

Palaikytas dar kelis mėne
sius perpildytame Los Angeles 
kalėjime, kur duodamas kali
niams maistas esąs bjauriau
sias ir nepakankamas, ir kur 
dėl to kaliniai nuolatos planuo
ją kelti maištą, Upjohn paga
liau buvęs deportuotas — ne 
namo, į Vancouverį, bet į Ki
nų žemę, nes, mat, jis ten bu
vęs gimęs.

Visi jo protestai nieko ne
padėję. Jis reikalavęs, kad jam 
leistų pasiimti savo bagažą —

Išimtas iš Croft kasyklų 
darbininkas mirė

CROSBY, Minn., gruod. 16.
— Gus Snyder, kuris praeitą 
savaitę buvo užbertas vietos 
Gioft kasyklose ir tik po 40 
valandų darbo buvo išimtas dar 
gyvas, vakar mirė ligoninėje.

Atkasė griaučius 10 
žmonių, gyvenusių 
prieš milioną metų

PEIPINGAS (Pekinas), Ki
nai, gruod. 16. — Kinų mok
slininkai, kasinėdami čou Au- 
tien, apie 30 mylių nuo Pei- 
pingo, kalkakmenio sluogsnį, 
atkasė dešimties žmonių griau
čius. Devyni tų'griaučių buvo 
be galvų ir dėl to mokslinin
kai mano, kad priešistorinėj ga
dynėj, kada tie žmonės gyve
no, jų galvos buvo dėl nežino
mų priežasčių nukapotos. Tik 
viena kaukolė buvo atrasta, ir 
geologai sprendžia,, kad ji yra 
vadinamo “Pekino žmogaus”
— “Sinanthropus pekinensis,” 
gyvenusio Piltdauno kaukolės 
ir Javos beždžionžmogio pe
riode.

Savo radinius mokslininkai 
laiko didžiausios mokslinės 
svarbos. Kaukolė ir griaučiai, 
nors, mokslininkų sprendimu,

nekaip nustatytas laikas, arba 
papildę kokį visai menką nu
sikaltimą imigracijos regulia
cijoms, esti be jokio įspėjimo 
velkami į kalėjimą, neleisti su
sisiekti nei su draugais, nei su 
savo konsulatais^ fotografuo
jami; pirštų atspaudus imami; 
verčiami eiti į identifikacijos 
paradus kartu su žemiausios 
■rųšies kriminalistais ir per 24 
valandas laikomi “incommuni- 
cado“, vadinas, neleidžiami su 
niekuo susisiekti nei su nie
kuo matytis. Po to jie turį tu
pėti kalėjime dvi ar tris savai
tes, kai priimama iš jų $5,000 
kauciją — jei jie tokią sumą 
galį sukelti.

Kai pagaliau imigracijos vy
riausybe nutaria juos depor
tuoti, — sako autorius, — jie 
dar laikomi tris, šešis mėne
sius kalėjime kartu su papras
tais kriminalistais.

Tarp daugelio kitų atsitiki
mų, p. Crichton priveda šito
kią vieno jauno anglų žurna
listo, Herberto Upjohno, bylą.

Upjohn dirbęs vienam Van- 
couvero laikraščiui. Gavęs še
šiems mėnesiams leidimą, jis 
atvykęs į Los Angelse ir čia 
rašinėjęs vienam vietos laik
raščiui. Per neatsargumą jis 
užsibuvęs ilgiau, nekaip jam 
buvę leista.

Vieną dieną į viešbutį, ku
riame jis gyvenęs, atėję ketu
ri ginkluoti policininkai, suėmę 
laikraštininką, uždėję grandi
nius ant rankų ir nugabenę į 
kauntės kalėjimą, kame jis bu
vęs nufotografuotas, padaryti 
jo pirštų atspaudai, ir užda
rytas ląstoj kartu su visokios 
rųšies kriminalistais.

Pagaliau po “identifikacijos

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

Debesiuota; kartais gali būt 
lietaus; nežymi temperatūros 
atmaina; vidutiniai pietų rytų 
ir rytų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 3 JO ir 350 F.

Šiandie saulė teka 7:12, lei
džiasi 4:20. Mėnuo teka 5:17 
vakaro.

skrynią su daiktais, keletą va
lizų, rašomąją mašiną ir fo
nografą, ii^jam atsakę, kad vi
sa tai esą sugabenta jam į lai
vą. Paskui pasirodę, kad tai 
buvus netiesa.

Grandiniais prikaustytas prie 
60 deportuojamų kiniečių, Up
john buvęs išvežtas į Kiniją, 
iš kur jis vėliau pats parke
liavęs namo.

Streikavę Illinois ka
syklų darbininkai 

grįžta į darbą
Pana ir Taylorville apygardo

se šešios anglies kasyklos 
pradėjo vėl operuoti

PANA, III., gruod. 16.—Abe
jos vietos anglies kasyklos, ku
rios dėl komunistinės Nation
al Miners unijos narių pikie- 
tavimo buvo praeitą ketvirta
dienį uždarytos, šiandie vėl 
pradėjo operuoti, visiems še
šiems šimtams angliakasių grį
žus į darbą.

Visi į kasyklas grįžusieji yra 
United Mine VVorkers of Ame
rica 76-to lokalo nariai.

Keturios Taylorville ka
syklos ėmė dirbti

TAYLORVILLE, III., gruod. 
16. — Iš šešių šioj apygardoj 
anglies kasyklų, kurios buvo 
streiko paliestos, šiandie ketu
rios jau pradėjo dirbti, dau
gumai angliakasių grįžus į sa
vo darbo vietas.

Komunistinės National Min
ers unijos žmones tik kai kur 
bandė pikietuoti. Penkiolika 
pikietininkų, jų tarpe dvi mo
terys, buvo suimti ties Peabody 
kasyklomis No. 8 ir vienas 
ties No. 9.

Išsisprogdino dinamitu
SCOTTS BLUFF, Neb., gr. 

16. — Vakar čia nusižudė vie
tos gyventojas Orange Smith, 
70 metų amžiaus. Jis išsisprog- 
dino dinamitu.

SOUTH BEND, Ind., gruod. 
16. — Gaisras, kilęs čia Bres- 
kin’s Wallpaper krautuvėj, pa
darė $20,000 nuostolių.

yra apie milioną metų senu
mo, yra gerai išsilaikę.

Skrenda iš Ispanijos 
į Uruguają

Vakar rytą išskrido aeropla
nu iš Sevilijos, į Montevideo, 
Uruguajoj, du laikiniai, uru- 
guajietis maj. Larre-Dorges ir 
jo draugas, franeuzų Įeit. Leon 
Ghalle, tikėdamies 6,000 my
lių kelionę per Atlanto vande
nyną nukeliauti niekur nenu
sileisdami. Jų aeroplanas turi 
450 arklių jėgos motorą ir yra 
aprūpintas radio apartu. Ke
lionei jie pasiėmė 1,400 galo
nų gazolino.

Jei kelionė gerai seksis, la
kūnai turėtų pasiekti Montevi
deo šiandie apie pavakarį.

Hooveris pasirašė 
taksų sumažinimo 

įstatymą
WASHINGTONAS, gruod. 16. 

— Prezidentas Hooveris šian
die pasirašė kongreso priimtą 
įstatymą, kuriuo pajamų mo- 
kesniai sumažinami 160 milio- 
nų dolerių.

Amerikos Legionas 
kviečia i J. V. Bel

gijos karalių
ANTVERPENAS, Belgija, gr. 

16. — Laikraštis Metropole sa
ko, kad Amerikos Legionas 
kviesiąs Belgijos karalių Al
bertą apsilankyti ateinančiais 

metais Jungtinėse Valstybėse.

Streikuojančių Austra
lijos angliakasių 

riaušės
SYDNEY, Australija, gruod. 

16. — Ties Rothbury anglies 
kasyklomis įvyko didelės strei
kuojančių angliakasių riaušės 
ir kautynės su policija. Vienas 
angliakasys buvo užmuštas ir 
devyni pavojingai, o keturias
dešimt penki lengviau sužalo
ti. Sužeisti buvo ir šeši poli
cininkai.

Riaušės kilo, kai naujoji Pie
tų Valijos vyriausybė bandė 
atidaryti Rothbury kasyklas su 
savanorių darbininkų pagalba.

[Pacific and Atlantic Photo]

Meksikos Miestas. Maria 
de Landa Vidai, kuri laimėjo 
Meksikoj gražuolių kontestą. Ji 
nušovė savo vyrą, tačiau teis
mas ją išteisino.

Piktadarius Meksika 
ims dabar traktuot 

kaip ligonius
—Į--------

Jie bus ne baudžiami, bet gy
domi kaip ligoniai; mirties 
bausmė tapo panaikinta

MEKSIKOJ MIESTAS, gr. 
16. — Meksjikoįe įėjo galion 
naujas baudžiamasis įstatymas, 
kuriuo mirties bausmė panai
kinta.

Kriminaliniai įstatymai Mek
sikoje tapo visai pakeisti. Pri- 
saikintų posėdininkų (jury) 
sistema iš 'dalies susiaurinta. 
Bylas nagrinės ir ąavo spren
dimus duos tam tikrai kvali
fikuoti asmens. Galutinas bau
smes skirs specialistų psichiat
rų taryba. Teismų organizaci
jos viršūnėje*bus aukščiau gy
nimo ir socialės apsaugos ta
ryba. Veiks dvejopos rųšies 
teismai: pataisos teismai ir 
baudžiamieji teismai.

Pirmų metų( gale kiekvienas 
aukščiausios tarybos narys tu
rės parašyti savo pastebėjimų 
knygą. Tos knygos bus pas
kui vartojamos kaip įstatymų 
dalis. Kriminalistų bylose teis
mų uždavinys bus ne bausti, 
bet gydyti, žodžiu, kriminali
niai Nusikaltimai bus laikomi 
ligomis.

Iš kiekvieno 1,000 gy
ventojų Amerikoj vie

nas yra kalėjime
WASHINGTONAS, gruod. 16. 

— Per pastarus dešimtį metų 
skaičius kalinių Jungtinėse Val
stybėse padidėjo 50 nuošimčių. 
Iš kiekvieno tūkstančio gyven
tojų vienas yra kalėjime už di
desnį ar mažesnį nusikaltimą.

Tai ir yra priežastis, dėl ko 
Amerikos kalėjimuose pasidarė 
labai ankšta.

Daugiausiai kalinių yra to
kių, kurie nusikalto prohibici- 
jos įstatymui.

. . . ■ \ t
Keturi žmonės žuvo

Baltimorės gaisre
BALTIMORE, Md„ gruod. 

16. — Gaisre, kuris šiandie 
čia kilo O’Connor Waste Paper 
kompanijos keturių aukštų tro
besy, žuvo keturi žmonės. Trys 
jų žuvo liepsnose, ketvirtas už
simušė šokdamas žiemėn iš tre
čiojo aukšto.

Papa Pijus XI padarė 
šešis naujus kardinolus

VATIKANO MIESTAS, gr. 
16. — Slaptoj konsistorijoj va-| 
kaę papa Pijus XI padarė še
šis naujus kardinolus,, taip kad 
dabar šventoji kolegija susi
deda iš 63 narių. Naujais kar
dinolais yra padaryti trys ita
lai ir trys ne italai. i

Kinų maištininkų gene
rolas nusižudė

NANK1NAS, Kinai, gruod. 
16. — Pranešimai iš Kantono 
snko, kad kinų maiš t i 1i i 1ių va- 
<las, gen. Cang Fakvei, pralai
mėjęs muši su (autinės Kinų 
valdžios kariuomene, nusižudė.

“Meldžia” Jungtines 
Valstybes prižiūrėti 

rinkimus Haiti
PORT-AU-PRINCE, Haiti, 

gruod. 16. Jungtinių Valsty
bių laivyno vadyba pranešė, 
kad užgynimas gyventojams 
rodytis gatvėse po 9 valandos 
vakaro šiandie bus panaikin
tas, tačiau karo padėtis visame 
krašte pasiliks ir toliau.

Tam tikri haitiečių elemen
tai siunčia j Washingtoną pe
ticiją, prašydami, kad Jungti
nės Valstybės prižiūrėtų busi
mus Haiti prezidento rinki
mus, kurie įyyks ateinančių 
metų balandžio mėnesį. Peti
ciją pasirašiusieji sakosi, kad 
jie atstovaują daugumos krašto 
gyventojų norui.

------------------ x

Kroatų geležinkely 
rado padėtą dina

mito bombą
ZAGREBAS, Kroatija, Jugo

slavija, gruod. 16. — Zagrebo- 
Belgrado geležinkelio bėgiuose 
rado padėtą 60 svarų dinami
to bombą. Manoma, kad neži
nomi asmens ta bomba norė
jo išsprogdinti speciali trauki
nį, kuriuo keliavo 400 kroatų 
piliečių ,į Belgradą dalyvauti 
karaliaus Aleksandro gimimo 
sukaktuvių iškilmėse. Policija 
suėmė keturis įtariamus asme
nis. Vienas laikraštis, kuris įdė
jo žinių apie šitą pasikėsini
mą, tapo vyriausybės konfis
kuotas.

Japonijos juros dele
gacija atvyko į

Washingtoną
WASHINGTONAS, gruod. 16. 

— Šiandie į Washingtoną at
vyko Japonijos delegacija, ke
liaujanti j juros nusiginklavi
mo konferenciją, kuri prasi
dės Londone ateinantį sausio 
mėnesį.

Delegacija, kurios pirminin
ku yra Reijiro Wakatsuki, bu
vęs japonų premjeras, su bus 
Washingtone keturias dienas. 
Šiandie ji padarys vizitą prezi
dentui Hooveriui Baltame Na
me.

Slaptas karas tarp faši
stų ir antifašistų

\ Rivieroj'
..................Iii

CANNES, Francija, gruod. 
16. Per pastarus metus Ri
vieroj ėjo ir tebeina slaptas ka
ras tarp italų fašistų ir anti
fašistų elementų.

Praeitais metais vienuolika 
asmenų buvo užmušti, jų tar
pe šeši ąsmens užmušti spro
gusių bombų. Be to, daug as
menų slaptingu budu kažin 
kur prapuolė. įdomu, kad nė 
vienas bombininkas nebuvo su
sektas, nė vienas žmogžudys 
nebuvo suimtas.

Antifašistų rateliuose liki
mas kai kurių jų draugų yra 
žinomas. įsidrąsinę, jie buvo 
slapta perėję per sieną atgal į 
Italiją, bet buvo ten suimti ir 
dabar yra vienoj ar kitoj Ita
lijos kalėjimų saloj, fašistų 
valdžios išdanginti į ten visam 
amžiui.

Lietuvos Naujienos
Kauno miesto senasis 

archyvas jau atsiun- 
čiamas

KAUNAS. — Musų Mask
vos pasiuntinybė išsiuntė į 
Kauną perimtą iš sovietų vy
riausybės Kauno senąjį archy
vą. šiomis dienomis archvvas 
bus jau Kaune.

Du Klaipėdos bankai 
žada susijungti

KLAIPĖDA. — Kaip tenka 
patirti, Klaipėdoj žada susi
jungti du dideli bankai, bū
tent: Klaipėdos prekybos ir pra
monės bankas su Klaipėdos 
kredito banku? kuris yra arti
mas Klaipėdos miesto valdy
bai. Derybos tuo klausimu ve
damos jau ilgesnį laiką, bet 
smulkių žinių apie susijungi
mo sąlygas, laiką ir naujo ban
ko vadovybę tuo tarpu nėra. 
Jei kalbami bankai susijung
tų, tai susijungęs bankas tu
rėtų apie 2 milionu litų pa
grindinio kapitalo.

Kiaušinių prekyba
• -

KAUNAS. - Prekybos ir pra
monės rūmų žiniomis šių me
tų kiaušinių prekyba ėjo visai 
gerai: padaugėjo geros koky
bės prekių ir todėl visuomet 
buvo didelis pareikalavimas Vo
kietijoj. Kainos, palyginti, lai
kėsi nežemos. Dėl kiek mažes
nės kiaušinių produkcijos kra
šte ir neblogos užsienių rinkos 
konjukturos, pas mus ėjo ne
maža konkurencija tarp eks- 
portierių ir kainos buvo visą 
laiką artimos užsienių kainoms.

Nors eksporto kiekis šįmet 
ir mažesnis, bet vertė mažai 
kuo skiriasi nuo pernai metų. 
Deliui gražių orų šių metų ru
denį ir aukštų kainų, kiauši
nių prekybos rezultatai, turint 
galvoj tai, kad pernai vištų 

'ūkis nukentėjo, yra neblogi.
Kiaušinių importas Vokieti

joj ir Anglijoj šįmet yra ki>ek 
mažesnis už pereitus metus, šį
met mažiau įvežta Vokietijon 
5,5% ir Anglijon 10%.

Tas importo sumažėjimas! 
tenka aiškinti šįmet pradėto- ' 
mis vartoti priemonėmis savo j 
gamybai skatinti: Anglijoj —j 
importuotų kiaušinių štampa
vimas, Vokietijoj vedama pra- 
pagunda vartoti “deutsches
Frischei”.

I

Kalėdų Dovana
per

Telegramą Lietuvon
nueis dar prieš Kalėdas, jei siųsite tuojau. 
Neužmiškite palinksminti savo tėvelius, 
brolius, sesutes ir 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Pati save apskundė nu
žudžius savo Ivnclilvj

KLAIPĖDA. — Į kriminali
nę policiją atėjo 23 metų am
žiaus darbininkė ir pareiškė, 
kad ji nužudžiusi savo kūdikį. 
Dėl nužudymo priežasties, ji 
pranešė neturinti jokių gimi
nių Klaipėdos krašte. Pagim
džiusi Klaipėdos ligoninėj, ir, 
nepriėmus jokioj Klaipėdos 
prieglaudoj jos vaiką, ji nu
ėjusi j Palangą ir prigirdžiusi 
savo vaiką juroje. Po to dir
busi plytinėj. Dabar gi, sąži
nės griaužiama, netekusi dar
bo, atėjusi prašyti, kad ją nu
baustų už jos nusikaltimą.

Išleidžia Vytauto Di
džiojo paveikslą

KAUNAS. — “Švyturio” ben
drovė šiomis dienomis išleid
žia žymaus lenkų dailininko 
Mateikos (1838 1893), žino
mo Žalgirio kovos paveikslo au
toriaus, Vytauto Didžiojo pa
veikslą. šį paveikslą Mateika 
piešė iš Vytauto an (spaudos, 
“švyturio” b-vės leidžiamas jo 
Vytauto paveikslas paimtas iš 
Stanislovo Vitkevičiaus mono
grafijos apie Mateiką. Paveik
sle Vytautas riteriškai apsiren
gęs sėdi kedėje, dešine ranka 
laiko ant kelių kardą, kaire 
atsirėmęs ant skydo su vytimi. 
Paveikslas leidžiamas trejopo 
didumo (50x7(1 cm., 35X50 
cm. ir 25x35 cm.) ir kaštuos 
1,50 lt., 80 et. ir 50 et.

Lenkai kėsinosi pagrob
ti lietuvių policininką
Iš Utenos apskrities prane

šama, kad lapkričio mčn. 17 
d. naktį, IV administracijos ra
jone, sargybos viršininkas po
licininkas Kaminskis išėjo prie 
administracijos linijos tikrinti 
sargybas. Kaminskiui einant 
pro Vaišniunų kapus netoli nuo 
administracijos linijos lenkų 
pusėj pasirodė du lenkų karei
viai ir grasindami ginklais pa
reikalavo pakelti rankas ir pa
siduoti.

Kaminskis suskubo pasislėp
ti už medžio ir į užpuolikus 
šovė du kartus. Lenkai, maty
dami nepajėgsią policininko su
imti, atsišaudydami pasitraukė

J ir nakties tamsoj pradingo.
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Plymouth, Pa JUOKAIKORESPONDENCIJOS Lotų savininkų žiniai
SANKROVOJEme

Kenosha, Wis

Lietuvių Valanda
KAS NEDELDIENI

Gintaro špilkos

Gintaro Kalionikai

Indiana Harbor, Ind
Gintaro Plunksnakočiai313 kuopos susirinkimas

Gintaro Cigarnyčia

Gintaro Cigarnyčia Cigaretams

Jeruzolimų 
kad išmin-

SLA 50 kuopos susirinkimas.— 
Naujos valdybos rinkimas ir 
Pildomosios Tarybos aiomina- 
vimas. ' •

3514-16 RooHevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO. JLL.

nepamiršau pranešti

daugiau 
Susivienijimo 
kas apie juos 
Pasakysiu tik 
gana svarbus

Geriausia vieta pirki
mui Kalėdinių dova 
nų; didelis pasirinki 
mas deimantų ir au 
ksinių laikrodėlių.

Raidos yra žemes
nės, negu kur kitur.
PRIRENKAM AKINIUS 
K. NURKAIT1S, O. D. 
Registruotas Optomet- 

ristas

“Sandaros” no. 48 kažkoks 
Lietuvis tikrai pisoriškai rašo.

balselio. Balsavimo
pamatysime “Tūvy-

Centro valdybos -nominacijos 
taip išėjo, kad ir čia bolševi
kams neteko laimėti. Ant pre
zidento paduota balsų sekamai: 
S. Gegužis - 
čius' — 64; 
Mikalauskas' 
55; sekretoriaus
— 74, Jaskevičiutė 
ninko K. Gugis — 
veičikas 
A. Raginskas
— 40, J. Januškevičius — 
Josius 54, Joneikis — 
daktaro kvotėjo E. Klimas 
84, Palevičius' — 60.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Tel. Gary 2-7719

Dr. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

DREaiU DEZAIN1NIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- 
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa- Į 
mokos diena ir vaka- lljL,, 
rais. Ateikit ar rašy- Mfigh 4 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. zor. Lake St. 

1U autštas
JOS. F. KASNICKA, principais

—-Kodėl prikėjas nieko nenu
pirko, panele? Ką jis norėjo 
pamatyti ?

—Mane, šiandie vakare.

PASIKLAUS YKIT. ŠIUOS PROGRAMUS RENGIA

ki natriai uždavė jiems skaudų 
smūgį: jie negavo nei vienos 
vietelės valdyboj. Pereitų metų 
(valdyboj jie turėjo savo žmonė
mis užpildytas vietas, t. y. už
rašų sekretorių, organizatorių 
ir vieną iždo globėją. Bet šiais 
rinkimais tapo ir iš tų vietų iš
šluoti lauk. Tad musų valdyboj 
neliko nei vienos' bolševikiškos 
šaknies. Ačiū nariams, kad su
gebėjo permatyti bolševikų ge- 
radčjystes. šiemet apsivalė mu
sų kuopa nuo bolševikiškos li
gos; tatai reikėjo jau seniai pa
daryti. Valdyba susidės iš ener
gingų žmonių, kurie galės kuo
pai daug gera padaryti.

VYRAMS:
6. CigarnyČios
7. Pypkės
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikai
0. Reniai Paveikslams

vakaro, Netlėldieniai

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Lietuvių Laisvų Kapinių 
tinis susirinkimas Įvyks gruo
džio 29 d., Aug. Stravinsko sve
tainėje, 40 Ferry St., 2 vai. po 
pietų. Kviečiame lotų savinin
kus skaitlingai dalyvauti susi
rinkime, nes bus renkama se
kamiems metams valdyba. Taip
gi tie, kurie dar neužbaigėte 
mokėti už lotus, prašome užsi
mokėti. Yra dar tokių lotų sa
vininkų. kurie neužsimokėjo 
asesmentų už 1928—1929 m. 
Kapų draugystė yra nutarus, 
kad kožnas loto savininkas turi 
užsimokėti per metus už lotą 
vieną dolerį už jo apžiūrėjimą. 
Taigi nepamirškite užsimokėti.

Sekr. St. Žukauskai.

(1420 kilocycles) nuo 7 iki 8 vakare

Kaip teko patirti, 
SLA. 338 jaunuolių kuopos pir
mininkas, pradėjo pardavinėti 
radio priimtuvus. Valio, Jonai! 
Kaip tau sekasi su jaunuolių 
kuopa, tai, tikiuosi, taip jau ge
rai seksis ir naujame bizny j.—

—Kenoshiaus Pilietis.

IV'O Antanas Mažaikis. —M i 
re Vitkauskienė. —Apie vai 
dinimą, —Lietuvio pisorišku 
mas. —Pardavinėja radio pri
imtuvus.

I)r. J. JACOBE 
PAGEI.H1N1NKAS

Du ofisai:
1428 Broadway

Gary, Ind., ir
4902 Forsyth Avė.

East Chicago, Ind.
; esu užbaigęs tris daktarų 

Gydau nuo visų ligų 
Serganty;

Beveik
kad -musŲ kuopa nutarė dar pa
silikti prie 6-to Apskričio ir 
išrinko penkis delegatus. filu- 
tent, St. Bartkų, K. Rudienę, 
P. S. Rindoką, Oną Rindokienę

surengta. Ji įvyks gruodžio 
21 d. Iwanowo svetainėj. Kiti 
komisijos' nariai pranešė, kad 
su prizais bėdos nebus: jų esą 
surinkta užtektinai. Komisija 
susideda iš sekamų veiklių na
rių: ponių K. Rudienės, Mari
jonos Simutienės ir p. St. Bart
kaus. Ką tie žmonės pasiima 
dirbti, tai jie tinkamai ir pada
ro. Tada nėra abejones, kad 
parengimas bus geras; tik rei
kės ateiti ir laimėti dovanas.

Potam buvo renkama nauja 
kuopos valdyba. Butų gal tiks
liau pasakyti, kad buvo patvir
tinta senoji valdyba dar vie
niems metams, nes beveik visa 
senoji valdyba pasiliko. Valdyba 
susidės iš šių žmonių: pirminin
kas St. Bartkus, vice-pirminin- 
kas Pr. Rudis, nutarimų rast. 
Vincas Ciparis, finansų rast. P. 
S. Rindokas, iždininkas p-ni M. 
Simutienė (nauja), iždo globė
jai A. Pukinskas' ir panelė Jo
haną Bartkiutė (jaunuolė), or
ganizatorius p-ni Ona Rindokie- 
nė ir knygų peržiūrėjimo komi
sija—Pr. Vaitkus bei Juozas 
Banušas. Iš paduoto sąrašo ga
lite matyti, kad valdyba susi
deda iš labai darbščių narių. Ji 
galėtų suvaldyti visus Chicagos 
bolševikus. Tik “visa bėda“, 
kad pas mus jų nėra. •

Valdybos sąstatas toks: pir
mininkas J. D. Chamo; vice
pirmininkas P. B. Balčikonis: 
finansų raštininkas J. M. Bu
činskas; užrašų raštininkas J 
Cinikas, iždininkas' M. Urbas 
iždo globėjai W. Kiela ir A 
Adomaitis; organizatoriai J. M 
Bučinskas ir Klivečka.

_ _ . mo
kyklas. Gydau nuo visų ligų, staigių 
ir kroniškų. Sergantys žmonės gy
dykitės pas tikrą gydytoją, kuris 
jums sugrąžins sveikatą. Ant paiei- 
kalavimo važiuoju j namus toli ar

Gintaro Pypkės

LIETUVA”, 
TEL. V1CTORY 1266

susirinkimas yra 
nes jame bus 

viso Susivienijimo

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpiklome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame \ j vairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Pilone Gana! 0084

Iš Stoties W. C. F. L.
(1280 kilocycles) nuo 1 iki 2 po piet.

KAS KETVERGĄ

Susivienijimo 343 kuopa lai
ke savo priešmetini susirinkimą 
gruodžio 10 d. Susirinkime buvo 
daug svarbių reikalų aptarta. 
Pirmiausiai pirmininkas prane
šė. kad šis 
itin svarbus 

svarstomi 
reikalai.

Kaip yra 
reikalai ėjo 
Kiek ilgiau sustota prie komisi
jų raportų. Pirmininkas S t.
Bartkus praneša, kad praeito 
mėnesio nutarimai yra vykdo
mi. Reiškia “bunco party” bus

Ant galo sekė Pildomosios 
Tarybos nominavimas. Kiek bu
vo paduota balsų,—aš tikrai ne? 
atsimenu. Galiu tik tiek pasa
kyti, kad nei bolševikai, nei 
Semaškos tąradaikos negavo nei 
sudilusio 
pasekmes

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Atkaklus kosulys, kuris laikosi po 
didelės slogos, ar po antpuolio bron
chito, greitai pasiduoda gydamo- 
sioms ypatybėms Foley’s Honey and 
Tar Compound. Padarytas iš tyros 
pušies smalos, šviežio minkštinančio 
medaus, kartu su kitomis vertingo-- 
mis kosulį gydančiomis gyduolėmis, 
Foley’s Money and Tar paskleidžia 
raminantį gydantį apvalkalą ant įdeg
to gerklės ir oro takų pamušo. Bron
chinis kosulys, kvaršinantis naktinis 
kosulys, gąsdinantis klupo kosulys 
greitai sustabdomi. Nuolatos varto
jamas per 50 metų ir kasmet suvar
tojama daugiau kaip 2,000,000. Pa
klauskit savo aptiekininko Foley’s 
Iloney and Tar Compound ir nevar
tokite jokio kitokio.

- 101, P. Bacevi- 
vice-prezidento A.
— 76, Petronis — 

P. Jurgeliutė
55; iždi- 

78, B. Sala- 
51; kasos globėjai: 

79, J. Stungis

Buvo svarstoma 
reikalų ryšy j su 
Seimu. Bet kol 
nieko nerašysiu, 
įtiek, kad jie yra 
Susivienijimo gerovei

—SLA. 343 kuopos narys

Atydai Roselando ir 
Apieiinkės Lietuviams 

ęi<7 Norėdami pirkti auk- 
esinių daiktų, deimantų, 

laikrodėlių ir visokių 
gražnų, kreipkitės pas 
mane, o busit visada 

užganėdinti, per auksorių ir lai
krodininką

F. A. BUKAUSKĄ 
10831 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 0990

Gruodžio 3 d. čia pasimirė 
Stela Vitkauskienė, po tėvais 
VVinskunas. Buvo, regis, tik 25 
metų amžiaus. Tokių laidotu
vių, kaip Vitkauskienės, man 
nuteko Kenoshoj matyti. Maši
nų buvo nepaprastai daug. Kaip 
angliški laikraščiai rašo, tai 
Vitkauskienė nuėjusi į ligoninę, 
kur už dienos ir mirusi. Tai bu
vo labai greita ir keista mirtis.

Kadangi Vitkauskai buvo ci
vili šliubą ėmę, tai parapijonai 
labai šnairai žiurėjo. Jie net 
užprotestavo prieš kūno įsileidi
mą į bažnyčią. Bet kunigas 
visvien atlaikė reikalingas pa
maldas, o paskui kartu su vi
sai palydovais nuvažiavo. į ne
šventintas’ miesto kapines, ži
noma, ten jis pašventino juodą 
bedievišką žemę; žodžiu, kaip 
kunigas, taip ir mes visi sutei
kėme nabašninkei paskutini pa
tarnavimą. O‘jus parapijonai, 
kurie užsispyrėte, ir nenorėjote, 
kad Vitkauskienė butų i baž
nyčią vežama, visai užmiršote 
tą prisakymą, kuris liepia “pa
klydusi ant gero kelio atvežti.” 
Well, jus už tai turėsite išduoti 
rokundą ant Jozapato pakalnės.

Laidotuvėse dalyvavo ne tik 
kenoshiečiai, bet ir iš aplinki
nių miestų. į. kapus važiavo 
du šimtu suviršum automobilių. 
Ir visi jie buvo prisikimšę. Te
gul būva lengvą šios šalies že
melė.

sakoma, naminiai 
gana sklandžiai.

Toliau tas Lietuvis labai ne
patenkintas, kad aš pavadinau 
‘Nauijenose“ vieną trijų pėdų 
dviejų colių milžiną fašistų pa- 

; stumdėliu. Primeta jis man ir 
! nebūtų dalykų. Esą aš sakęs, 
kad “mažas žmogus, tai nežmo- 

' gus“. Nieko panašaus. Aš ra- 
Į šiau ne tiek apie jo y patą, kiek 
I apie jo elgesį. Mažas ar dide
lis,—visvien žmogus. Q kad kai 
kurie elgiasi keistai, — tatai 
irgi faktas.*

Bando Lietuvis primesti man 
ir skverbimąsi į draugijas už 
vadovą. Girdi, tik aš negaunąs 
progos niekur įlysti. Jei Lietu
vis gyventų Kenoshoj, tai sa
kyčiau ,kad jis žino ką rašo. 
Bet dabar, matomai, sprendžia 
pagal save. Jokio valdininko ar
ba vadovo vietos aš nenoriu ir 
nepageidauju. Kas kita su Lie
tuviu. Leiskite man priminti 
dar nelabai tolimus laikus, ka
da buvo Įsikūręs Racine Jau
nuolių Kliubas. Prie kliubo bu
vo susispietęs gana gražus jau
nimo būrelis. Tačiau kuomet 
Lietuvis panorėjo savotiškai, 
vadovauti tam kliubui. tai jau
nuoliai pasakė, kad “tegul lįliu- 
bas pakrinka, bet mes nepasi
duosime tam senberniui mus 
valdyti.“ Na, ir kas atsitiko su 
tuo kliubu?

Toliau paskaitykite SLA. 10 
Apskričio praeitų metų suva
žiavimo protokolą ir rezoliuciją, 
—ten irgi pamatysite “kas iš 
didelio rašto išėjo iš krašto“. Aš 
patarčiau Lietuviui, vietoj kitus 
lyginus su šunimis ir koliojus 
visokiais šlykščiais žodžiais, 
pavartoti proto nors to gyvūno, 
ant kurio Kristus j 
jojo. Pakaks ir to 
tingiau elgtis.

dėjote. PASIKLAUSYKIT JO
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38 colių augščio, 27 colių pla 
tumo ir 16% colio storumo.

VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų)
Speciali' demonstracija namuose, 

jei pageidaujama

VitaK-Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė. • 

Tel. Yards 2470—2471
Atdara Utarninko, KetvePgo ir Subatos vakarais.

Tai šiokios pasekmės išėjo 
musų kuopoje. Bųlševikėliams 
teliko tik liūdnas liūdesys liūdė
ti. Pralaimėjo jie kuopos virši
ninkų vietas, prakišo ir centro 
viršininkų nominacijose. Tas 
parodo, kad bolševikai su savo 
šmeižtais per gazietą “Laisvę” 
jokios Įtakos nariams nepadarė. 
Atpenč jie nubaidė nuo savęs. 
Žmones tikėti jų šmeižtais jau

J^apkričio 28 d. čia patiko ne
laimė Antaną Mažai kį, kuris 
dirbo Racine prie duonos išve
žtoj imo, bet gyveno Kenoshoj 
pas tėvą. Apie 10 vai. vakaro 
važiuojant i darbą Antaną pa
tiko baisi nelaimė. Jis važiavo 
automobiliu per tiltą. Važiavo 
gatvekario bėgiais. Norėdamas 
iš bėgių išvažiuoti, jis kiek 
smarkėliau suktelėjo automobi
lį. kuris ir apvirto šonu. Anta
nas tapo taip sunkiai sužeistas, 
kad tą pačią naktį ir pasimirė.

Antanas buvo dar visai jau
nas žmogus, turėjo vos 24 me
tus. Vadinasi, vos tik pradėjęs 
gyventi turėjo mus apleisti. Ke
noshoj jis turėjo labai daug 
draugų, todėl ir jo laidotuvėse 
dalyvavo apie 150 automobilių. 
Ir visi automobiliai buvo pilni. 
Palaidotas nabašninkaš tapo su 
bažnytinėmis apeigomis. Šv. 
Jurgio kapinėse.

surado 
prašalino 
r kenkfi 

'i kiį _ 
30 melų ir 

bei be pasekmių 
. . . kad 

valandos be pasil 
pagelbų 

dienų ir 
be pasilsio 
yra

niyu milionas 'žmonių 
pagelb:} nuo vartojimo 

skilvio trobelių. prasto 
arba raugėjimo, žarnų 

užkietiejimo, svaigulio 
inkstų arba pūslės 

silpnų svarbesnių 
nesmagumų. Jei jus I 
minėtų trubelj, jus 

Nuga-Tone. Jos yra 
gyduolių pardavi neto jus.

jų stake. 1‘ 
ims iš olselio

Jis Turėjo Dispepsiją Per 
Trisdešimti Metų

Po trisdešimties metų bandymų 
B. Boswell, Union, Misa 
kurios vienų mėnesi 
ligas kurios j kankino ii 
tai per ilgų laikų. Skaityk 
•‘Aš turiau dispepsijų per 
džinu visokias gyduoles, 
Aš buvau jau taip nusilpęs, 
lojau dirbti tiktai pusę 
šio. Aš suradau didelę 
jinio Nuga-Tone i 30 
liu dirbti pusę dienos 
riti Nuga-Tone kų jos 
dariusios.”

Daugiau r?" 
radę didžiausių 
ga-Tone, nuo 
t it o, gasų 
jinio, chroniško 
vos skaudėjimo 
lių, silpnų nervų 
ganų ir panašių 
bent vienų virš 
tumėt vartoti 
damos pas visus 
Jei jūsų vertelga neturi 
kit. kad jis' užaakvtv 1 
tinęs.

Gintaro Karoliai, Gintaro 
Branzalietai, Gintaro

Auskarai
Kalėdinių atviručių bu 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 Pens, plunksnos gra
žios. labai geros iŠdirbystės. 
Parduodam pigiau negu kitose 
sankrovose.

Gyvenantiems toliau nuo Chi
cagos siunčiam gintarų ir kny
gų kątategą kalėdiniu prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi- 
cagoje ir artimose Chicagos 
apielinkėse nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti asmeniškai tiks
lesniam pasirinkimui įvairiau
sių kalėdinių prekių. Lauksime.

Musų sankrova atidara iki 
Kalėdų kasdie nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai ‘ \ L.—2—
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.

KNYGYNAS
3210 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILI

i Kaip sakoma, rašo ir duonoš 
neprašo. Pirmiausiai jis apra
šo Dailės Ratelio vaidinimą. Ra
telis statė veikalų “Du Broliu“. 
Lietuvis sako, kad viskas buvo 
taip, kaip reikėjo būti. Well, 
sulig* Jurgiu ir kepurė. Lietu
vis matomai tiek ir tenusimano 
apie vaidinimą, jeigu sako, kad 
viskas buvo “fain.“ Tuo tarpu 
vaidinime buvo pusėtinai tru
kumų. Tiesa, kai kurie vaidilų 
visai gerai lošė. Pavyzdžiui, 
kad ir p-ni Purienė. Bet kai 
kurios rolės buvo atliktos gana 
silpnokai. Tačiau vaidintojų aš 
nekaltinu. Jie, matomai, sten
gėsi kiek galėjo. Bėda buvo tik 
ta. kad jie lošė netinkamas sau 
roles. Kitaip sakant, pasiskirs
tymas rolėmis' buvo ne visai vy
kęs. O dūliai to buvo ir di
delių trukumų. Tokios nuomo
nės buvo ir žymi publikos dalis. 
Na, tiek to. Tačiau butų labai 
sveika, kad korespondentai vis
gi bandytų rimtai apie vaidini
mus rašyti. Svarbiausia, kad 
jie rašytų teisybę. Tatai ir pa
tiems vaidiloms ant naudos is-

Didžiausias Pasirinkimas
Kalėdinių Prezentų

GINTARAIS, SALDAINIAIS. KNYGOMIS, KALENDORIAIS, 
FOUNTAIN PENIS

Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne galima gauti šiuos:
moterims 
Kar°hai

2. Branzalietai
3. špilkos 
4* Auskarai

‘ o* A grafos
■ 'faiPS’i kiLi smulkiu dalykėlių gintarinių
■ 'x ne gintarinių.

\ %o<r j Lietuvos saldainius-kendes galite gauti
■ J\ f gražiausiose dėžutėse tinkamose teikimui
H -A I kalėdinių dovanų bei šiaip pasipirkiniui.

Geriausi Pasauly Fonografai 
per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio
Victor dezaino, Victor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadeastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor eleetro-dynamie kalbėtuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
automatinis tuninimas, išimti
nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesuskaitoma daugybė naujų 
pagerinimų. Tryg units, visos 
uždarytos, išimamos, perkelia
mos ir greita) sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir- 

IR PALYGINKIT! Rie-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 '. r

(KAZAKAUSKAS)

Watchmaker and Jeweler
2045 VVest 35th Street 

CHICAGO, ILL.

SLA 50-tos kuopos metinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 3 
d., 8 vai. vakaro, Lietuvių -sve
tainėj. Kaip visur, taip ir ,pas 
mus buvo renkama kuopos val
dyba 1930 metams ir tuo pačiu 
laiku tapo nominuota SLA Cen
tro Valdyba. Susirinkimų atida
rė kuopos pirmininkas Juozas 
D. Chamo, paaiškindamas vi
siems nariams kas šiame susi
rinkime bus daroma. Paskui li
ko užrašai perskaityti, finansų 
raštininko raportas išduotas ir 
t. t. Visi raportai liko išduoti ir 
vienbalsiai priimtų Paskui eita 
prie kuopos valdybos rinkimų, 
šiais metais buvo dvi pusės, t. 
y. iš abiejų pusių buvo pastaty
ti kandidatai. Taigi ir prasidė
jo balsavimai. Bolševikai laukė 
balsavimo režultalų su nekan
trybe, — taip kaip revoliucijos, 
kad tik prastumus raudonuo
sius į valdybą. Bet demokratiš-1 nebenori. —Jonas Cinikas
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Tarp Chicagos
\ Lietuvių

Roseland
Kode! bolševikai šmeižia.

Visi žinome, kad bolševikai 
kitus niekina ir šmeižia. Te-

Moterys daugiau 
nebijo skausmy!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau 
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.
Kiekviena moteris, kuri turi 

savo vaistą šėputėje bonką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 87

čiau ne visi žino, delko jie lai 
daro. Kur eini, ton girdi vie
ną, kitą klausiant: “Kodėl 
ševikai taip šmeižia?” As 
paaiškinu, kodėl jie taip daro.

Žymesnieji komunizmo tar
nai šioje apie!) nkėje, žinot?, 
vra bolševikai išarki imas, Kir
kus, Nutautas, Jukelis, Petro
nis ir Pakaušis. Jų tikslas, ži
noma, yra platinti komumzmą. 
TeČiau faktiškais Įrodinėjimais 
arba įimtais argumentais nė 
vienas iš jų negali įtikinti žmo
nių, kad komunizmas yra žmo
nėms reikalingas. O antra, su
puvusio kiaušinio nė geriau- 
sis seilsmonas sveikam žmo
gui neparduos.

Dalbas, visgi, pats save pa- 
rodo — šie komunizmo tarnai 
pamate, kad reikalingi banke
tai ir “spykeriai”. Banketams 
ir “spykeriams” reikia pinigų. 
Ėmė jie rinkti aukas. Tuos, 
kurie aukavo, jie glostė ir gy
rė, o tuos, kurie neaukavo, jie 
niekino ir šmeižė. Vienam vai
stininkui bolševikų šmeižtai la
bai įkyrėjo, ir, kad pasiliuo- 
suoti nuo tų šmeižtų, tas vai
stininkas pasiuntė bolševikams 
gražią finansinę auką ir “mei
lės” laiškelį. Toks vaistininko 
atsiliepimas davė bolševikams 
naują idėją — 
šmeižtais galima 
ševikišką iždą ir 
ševikų eiles. Už 
yra vaistininkui
— už tai jie jį glosto, giria 
ir ant rankų nešioja; o Pus- 
žemaitis-šarkiunas kuone vi
sus vaist* ninko cigarus išperka 
ir suruko — iš to džiaugsmo.

žodžiif, jų šmeižtai atnešė 
jiems pinigišką naudą ir pa
rodė kelią — kelią, kurio ke
liaujant, galima pasipinigauti; 
buk tas kelias tiesus ar krei
vas — juk, jei kreivas kelias 
nuveda prie avižų, tai kam ke
liauti tiesiuoju keliu, kuris ve
ža prie bario? Taigi, ir ėmė 
jie keliauti šiuo kreivu keliu, 
šmeiždami Dr. Makarą, adv. 
Waitchų, p. Petkų, p. Frajerį, 
p. Ivaną ir visą eilę kitų. Kuo 
toliau, tai daugiau šmeižė — 
šmeižė ir laukė tos valandos, 
kuomet ir šie ateis pirkti liuo- 
sybės nuo raudonųjų šmeižtų.

Pasisekė jiems ir vėl! Vie
nas rylesteitninkas, kurį jie iki 
tam laikui šmeižė ir boikota-

bol-

parodė, kat 
padidinti bol- 
pailginti bol- 
tai bolševikai 
laibai dėkingi

draugiškais 
j bolševiku pe-

Del KALĖDŲ
MUZIKOS,

Lankykite

Peoples
Furniture Co

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

HKMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė.
LAFAYETTE 3171

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

1 FMIS MASTERS VOICE”
MA. u s. PAT off

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Gruodžio 

17,18 ir 19
Visas kalbantis paveikslas

“His Glorious 
Night”

Meilės naktis, kurios neuž
miršite

dalyvaujant
JOHN GILBERT

Pilnas rinkinys Kalėdinių Lietu 
viškų ir kitatautiškų rekordų, 
volalių dėl pianų.

Taipgi
Reprezentuojame visą eilę

R. C. A. RADIOLŲ, 
ATWATER KENT, 

MAJESTIC, 
ZENITH, 
VICTOR, 
FADA, 

KIMBALL RADIOS ir 
KLMBALL PIANŲ.

inamesnes kainos 
įauja patyrę ir

Taipgi
Vitaphone Vodevilio

■» Aktai
Kalbanti komedija 

“Hunting the Hunter” 
Kalbančios žinios.

ir išlygos, 
mandagus

vakarą irrautuvės atviros kas 
edčldieniais nuo 10 vai. ryto iki 
valandai po piety. ,

yc, aut*,o su savo 
komplimentais 
rcitą banketą garažiuje, ir ten 
su jais, savo šmeižikais, balia- 
vojo ir linksminosi. Kaip grei
tai! vakar bolševikų pra
keiktas, o šiandie jų palaimin
tas, tas 15lesteitįlinkas. Bolše- 
vikaį džiaugiasi — džiaugiasi, 

lies dūšią pasigavęs — 
“Wlio is next?”

Dėlto bolševikai ir šmeižia 
- toks, tad, yra jų skymas.

Žiūrint i šį bolševikų sky- 
mą, aišku, kad ne vienas lie
tuvis nėra liuesas nuo raudo
nųjų šmeižtų. Dabar matyti, 
kad bolševikai 
tais įplakti i
Waitchų. Ji jie tankiausia 
ui, apie jį, jie tankiausia 
šinėja, nors neužmiršta ir 
tų. Kažin, ar p. Waitclius 
silenk’3 prieš juos ir jų i 
mą?

Lietuviai turi išmokti atskir 
ti tokių ir panašių skymų 
tistus” nuo rirptų žmonių

k’r usia:

užsilaikyti, 
reskis, 
noma, 
Ligoms

geT. ir-onis biskį 
gali pavaikščioti. Ma
gai neužilgo pasveiks, 
serga penktas mėnuo. 

!isz sirgo astuonias sa
kaites. Jam buvo padaryta ope
racija aklosios žarnos.

Bendrovės atstovą informa
vo, kai lotų vertė pakils, kad 
lotus parduotų.

Valdyba išrinkta sekanti 
ateinantiems metams: pirmi
ninkas K. Pašakarnis, pagelbi- 
ninkas P. Butą, užrašų rašti
ninkas .1. Tamašuskas, finansų 
— V. Dargis, iždininkas .1. Vi- 
bunas; iždo globėjai - J. Mo-

stengiasi šmeiž- tūzas, S. Pocius ir M. Atko- 
savo būreli adv. |(Hunienė; trustisai: B. Mikšys, 

S; Pocius ir M. Kirkus; maršaL 
kos: A. Klauda ir M. Kalin

ki-i kas; Bendrovės / atstovai: B. 
mi-1 Buivinas r J. žlibinąs; kores- 
•ky- ponddntas: J. T'amašauskas; 

knygoms peržiūrėti ‘komisija: 
J. Žliobinas, J. Šatkauskas ir 

ir- A. Sudintas. Visa valdyba iš- 
ir rinkta ta pati, kur šiemet bu- 

neduoti ne drąsos, nė paramos V(X jj per šiuos metus darba
vos gerai susivienijimui. Ma
nau, kad darbuosis gerai ir 
ateinančiais metais.

Pereitame baliuje, nepažįs
tamas ir nematomas asmuo už 
langelio prie durų komisijai 
griebė už pinigų. Kadangi ko
misijos narys suspaudė ranko
je pinigus, tai piktadaris nega
lėjo visų pinigų atimti, tik nu
plėšė pusę penkinės ir pabėgo. 
Buvo pareikalauta iš bankos, 
kad išduotų naują penkinę. 
Banke patarė, kad reikia rei
kalauti iš Washingtono. Tas 
buvo padaryta. Gauta atsaky
mas iš Fedęral Reservc Bank 
of Chicago, kad valdžia atmo
ka už pusę penkinės $2.50. Sa
ko, gal kas išmainė antrą pen
kinės pusę 
atsitikimas, 
moka visiems rengėjams.

Metinis susirinkimas jbus 
svarbus. Jis įvyks sausio 10 d. 
svetainėje 341 Kensington Avė.

tokiems skymams. Tokiems 
skymams ir jų artistams nėra 
reikalo nusilenkti. Jie sužinos, 
kaip sužinojo ir kiti panašus 
anistąi, kad “galima sukląidin- 
ti kai kuriuos žmones kai ka
da, bet negalima suklaidinti vi
sų žmonių visuomet.”

Roseland ietis.

Kenstington
Priešmetinis suisrinkimas

penk tądien j Įvyko 
Lietuviu Kliubu ir 
Savitarpines Pašal-

su- 
at-

kad
čia toks pirmas 

Ateityje bus pa-

Visi nari-ai-rės atsilankykite. 
Atsilankykite ir tie, kurie no
rite Įsirašyti į Susivienijimą. 
Galite įstoti nuo 16 metų iki 
15 metų amžiaus. Priimama 
alhiejų lyčių žmonės be skirtu
mo pažiūrų. —Korespondentas

Ką mate ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

kito-
Pa- 

parė-

Gal nė venoje kolonijoje, 
kur gyvena lietuviai, nėra lo
kio Įvairaus “judėjimo”, kaip 
skerdyklų stolyčieje, Čikagoje.

Štai įvykis, kuris daugelį 
karių yra pasitaikęs, būtent 
kad burdingbosis įsako burdin- 
gieriui apleisti jo namus ir eiti 
burdo ieškoti kitur.

Bet šiandie jau suvis 
kia mada praktikuojama, 
vyzdžiui, mano draugas
jo namo gruodžio 12 dieną ir 
rado namus tuščius. Reiškia, 
jau burdingbosis išsimufino Į 
kitus namus. Tiktai rašteli už
tiko burdingierius su nurody
mu, kur eiti gyventi, ar kur 
jie išsimufino.

Burdingierius nuėjo nurody
tu adresu ir rado didelį gara
žą, kur {rokai ir autai laikoma 
ant burdo. O burdingierius dar 
ir šeštadienio vakarą nebuvo

avo buvusiu gaspado*suradęs 
rių.

Nežinia kokiais sumetimais 
tas burdingbosis iškirto loki 
šposą burdingieriui. 'Sakoma,

šiolikinis ir neseniai vė
tai nežinąs taisyklių, kaili 

su burdipgieriais apseiti.
Pasaulio Vergas.

tus

Pereitą 
Roselando 
Draugijų 
pos Susivienijimo priešmetini
susirinkimas. Susirinkimas 
šauktas atvirutėmis; narių 
silanke daug. ✓

Pirmininkas paaiškino,
laike rinkimų valdybos, apkal
bant kandidatų tinkamumą į 
vietas, nebūtų jiems prikaišio
jama partijos, kaip yra daro
ma kai kuriose draugijose.

Paėmė aplikaciją P. Tarvi- 
dienė.

Ligoniai yra sekantys: A. 
Andrijauskas sergą antras mė
nuo; jis susižeidė dirbtuvėje 
pirštą. J. Karečkai įsimetė 
skausmas į kojas, lankė dauge
li daktarų. Jie negalėjo jam 
pagelbėti. Dabar surado dak
tarą, kuris gydo beveik be 
vaistų, pataria ligoniui kaip

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

/

To prašo Lietuvos žmonės ip 
taip pataria Lietuvos bankai

Biznieriai, 
mes suspėsim jums padaryt Kalendorius 

prieš Kalėdas, Wall Packets 
Hangerių ir Japoniškų 
Atvažiuokit pasirinkti

Ambrose Calendar Co
3352 So. Halsted St

TUBBY

M
Si 
•Si

BRIGHTON PARK
Mėgiamiausios vyru dovanos yra dovanos dėvėjimui

S?

$
Sši

M
Sši

TINKAMOS' DOVANOS 
BALTI MARŠKINIAI 

$2.50 iki $5.00 
SPALVUOTI MARŠKINIAI 

$2.00 iki $5.00 
SKUBINĖS PIRŠTINĖS 

$3.00 iki $5.00 
KAKLARAIŠČIAI 

$1.00, $1.50 iki $5.00 
NOSINĖS 

50c. iki $2.50
ŠALIKAI 

$3.50 iki $5.00

DIRŽAI IR KAKTYS 
$1.00. $2.00 ir $2.50 

ŠILKINĖS KOJINĖS 
50c. iki $1.00 
S V ETERI AI 

$5X)0 iki $8.00 
SKRYBĖLĖS 
$5.00 iki $7.00 

KEPURĖS 
$2.00 iki $2.50 

GRAŽIOS PETNEŠOS 
$1.00 iki $1.50

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISHINGS

4171 Archer Avenue, prie Richmond St.

SS 
•si 
SS 
Si
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&'
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SS
SS
SS

Dovanos duodamos dabar

r
■

Dovanos Jaunuoliams:
KAIP LAIMĖTI DOVANAS

Gaukite Alfred Racing Ice Skates arba 
rogutes už. dyką.

Stokite j Naujienų Kontestą, pranešdami 
savo vardą, pavardę ir antrašą šiandien.

Vakare parėjęs iš mokyklos nueik pas sa
vo kaimynus, gimines ar pažystamus ir už
rašyk Naujienas.
metams Chicagoje $8.00, už Chicagos—$7.00.

Naujienų prenumerata

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas gaus ALFRED HOCKEY SKATES 

nikeliuotas su batais vertės $9.50.
Už 5 pusmetines naujas prenumeratas gaus ALFRED FLASH 

SKATES aluminum apdirbtas su batais vertės $7.50.
Už vieną metinę arba 3 pusmetines prenumeratas Kontestantas 

gaus gražias ROGUTES.

VAIKAI IR MERGAITĖS’ NESNAUSKITE. RAŠYKITE 
ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

Ii

ii-

Vardas:

Adresas:

NAUJIENOS, 
17^9 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

H@E KOKI©
Už 5 naujas metines prenumera
tas kontestantas gaus ALFRED 
RACING ICE KING SKATES, 
(seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

Vertės $13.50

LA7.S įmy a 
GEMTLEMAbJ OF 
THE ROAD, WHO 
HADE THE HAMILD 
HOUSE VHS HOME 
CAtm ALL THIS 
EXCITEME«T fiY 
LE.AMING AN OID

OMĄ U METO 
DR.Y. 1 A) THE DlD 
HOOiE - LARRY 
H A% DESERTE b 
GOAT RILI BOT 
THE SUtteT STILL 
FLAP$AK)DWA\JES 
INTHE DRAD6HTS 
THAT PLOVŲ THROUGH 
THE TumtEOOlMM, 

HMMEDHODSE

KUPONAS

Iškirpk šj kuponą ir prisiųsk virš paduotu adresu
Už 4 naujas metines prenumeratas 
gaus ALFRED FLASH SKATES. 
Aluminum apdirbtos su batais pritai
kytais kojai,

Vertės $11.50

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street Chicago, Illinois

Runt Knows When He’s Licked.

1

HEN VJUERE RE

GOK) TO
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Rooserelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
•8.00 per year in Chicago

Ic per copy

.. $8.00 
.. 4.00 
.... 2.00 
_ 1.50
- .75

3c 
18c 
73c

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams _______________
Pusei metų ...... _.................
Trims mėnesiams ....___ _
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui ______

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija__________
Savaitei_____________ __
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pažui:

Metams $7.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams ________... 1.75
Dviems mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams_________________ 18.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims menesiams _________  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KALĖDŲ DOVANA — KAM?

Prezidentui Hooveriui ir iždo sekretoriui Melionui 
pasiūlius, kongresas priėmė bilių, kuriuo numušama 
pajamų mokesniai gyventojams $160,000,000 sumoje. 
Laikraščiai vadina šitų taksų numušimų “Kalėdų dova
na”.

Šimtas šešiasdešimts milionų dolerių tai stambi do
vana. Tik turtingas dėdė Šamas gali tokias dovanas da
vinėti žmonėms. Bet kam ji teks?

Vedę žmonės moka federalius pajamų mokesnius 
tik nuo to, ką jie gauna permetus virš $3,500. Jeigu šei
myna turi vaikų, tai paliuosuojama nuo mokesnių dar 
$400 už kiekvieną vaiką.

Jungtinėse Valstijose tik kokia dvidešimts-penkta 
dalis šeimynų uždirba tiek, kad joms reikia mokėti pa
jamų taksus. Taigi tik apie dvidešimts-penkta dalis šei
mynų tąja “Kalėdų dovana” pasinaudos.

Amerikoje yra 8,351,000 dirbtuvių darbininkų, ku
rių vidutiniškas metinis uždarbis siekia $1,2.99. Jie iš tos 
dovanos negaus nieko.

6,371,000 farmerių vidutiniškai uždirba per metus 
po $717. Jie negaus nieko.

1,737,000 geležinkelių darbininkai uždirba per me
tus vidutiniškai po $1,676. Jie negaus nieko.

Pusė miliono angliakasių, kurių metinis uždarbis | 
^nesiekia nė tūkstančio dolerių, negaus nieko. Taipgi nie-1 
ko negaus ir milionai kitų darbininkų, kurių uždarbiai 
yra žemesni, negu $3,500 per metus.

Taigi ta dėdės Šamo kalėdinė dovana yra skiriama 
tiktai palyginti nedideliam skaičiui pasiturinčių žmo
nių.

Butų buvę daug išmintingiau, jeigu administracija 
ir kongresas butų nutarę tuos 160 milionų dolerių su
vartoti įvairiems viešiems darbams ir tuo budu didelis 
skaičius bedarbių butų buvę aprūpinti darbu.

MOKYKLOS KRATOSI KLERIKALŲ GLOBOS

Lietuvoje prasidėjo keistas judėjimas. Ėmė strei
kuoti “krikščioniškų” mokyklų mokiniai ir reikalauti, 
kad tas mokyklas paimtų į savo rankas valdžia. Kad 
mokslas jose nesustotų, valdžia būna priversta mokinių 
(ir jų tėvų) reikalavimus išpildyti; .

Pirmas toks streikas įvyko Utenos “Saulės” gimna
zijoje. Švietimo -ministeriui ištyrus dalyką, pasirodė, 
kad mokinių nusiskundimai yra toki: “Saulės” gimna
zijoje buvo nepakankamai mokytojų, mokiniai buvo ap
dėti dideliais mokesniais ir, kas svarbiausia, jiems buvo 
brukama partinė klerikalų propaganda. Valdžia gimna
ziją uždarė ir jos vietoje įsteigė valstybinę gimnaziją.

Antras streikas įvyko “Žiburio” gimnazijoje Vilka
viškyje. Apie 70% mokinių neatėjo į pamokas. Streiki
ninkai reikalauja, kad gimnazija butų suvalstybinta, 
švietimo ministerijos atstovui atsilankius Vilkaviškyje, 
susirinko tėvui komitetas ir vienu balsu nutarė paremti 
mokinių reikalavimą. Reikalavimas tapo patenkintas.

Klerikalai savo spaudoje kelia didelį triukšmą prieš 
tuos mokinių streikus ir prieš menamus “pašalinius agi
tatorius”, kurie, girdi, mokinius kurstą. Bet aišku, kad 
šito judėjimo priežasčių negalima ieškoti vien tik “agi
tatoriuose”. Kodėl gi mokinių tėvai stato tokius pat rei
kalavimus, kaip ir mokiniai? Ir kodėl streikai kyla tik 
klerikalų valdomose mokyklose?

“Saulės” ir “žiburio” mokyklos yra visai bereika
lingos. Jei dar klerikalai tas mokyklas užlaikytų savo 
lėšomis, tai galėtum sakyti, tegu jie jas turi. Bet jos vi
sos gauna dideles pašalpas iš valstybės iždo, tai kam 
leisti, kad jas kontroliuotų privatinės klerikalų draugi
jos? Vienintelis tikslas, kuriuo Lietuvos kunigija stei
gia tas mokyklas, yra — skiepyti besimokinančiai jau
nuomenei klerikalizmo dvasią.

Dabar, kai “Saulės” steigėjo praloto Olšausko byla 
ir kitos klerikalų šulų bylos diskreditavo - visuomenės 
akyse “krikščioniškus doros mokytojus”, tai žmonės 
daugiaus nebenori duoti savo vaikus į tokių “auklėtojų” 
lankas.

BUS DAR VIENA BYLA

Lietuvos spauda praneša, kad buv. '‘krikščionių” 
finansų ministerio ir ministerio pirmininko V. Petrulio

byla nesanti panaikinta. Ji tik atidėta — dėl to, kad pro
kuratūroje iškilo naujų aplinkybių, kurios dar labiau ap
sunkina Petrulio kaltę.

Petrulis yra kaltinamas dėl valstybės apgavimo ir 
iždo eikvojimo.

Apžvalga
FEDERANTŲ ORGANAS 

UŽDARYTAS

Buvo jau pranešta, kad Lie
tuvos klerikalinės darbo federa
cijos organo “Lietuvos Darbi
ninkas” redaktorius, prof. Do
vydaitis, tapo nubaustas 1,000 
litų arba vienu mėnesiu kalėji
mo. Kauno oficiozas praneša, 
kad “Liet. Darb.” tapo karo ko
mendanto nutarimu uždarytas.

Tai ve ko šusilaukė tie, ku
rie dar neseniai kurstė valdžią, 
kad ji aštriau persekiotų opo
zicines partijas.

NUBAUSTAS IR “RYTAS”

Už nesilaikymą spaudos tai
syklių Kauno karo komendantas 
nubaudė 50 litų arba 3 paroms 
arešto dienraščio “Ryto” redak
torių, p. Leoną Jakubauską. 
“Rytas” yra krikdemų laikraš
tis.

pareis musų ateitis. Prieš 
keletą šimtmečių musų kraš
te kūrėsi visos’ Lietuvos ži
dinys su Vilniaus miestu. Tas 
židinys, kiek užgesęs didžiau
siu priespaudos metu, prieš 
Didįjį karą ir karo metu buvo 
vėl gražiai suliepsnojęs. Da
bar tos’ liepsnos kaip ir ne
simato.”
Toliaus pasakojama, kaip 

1927 m. lietuvių visuomeninis 
judėjimas Vilniaus krašte tapo 
klerikalų suskaldytas. Ir tęsia
ma:

“Nesvajojame ir nereika
laujame buvusios ‘idiliškos’ 
vienybės grąžinti: gyvenimas 
nestovi vietoje, kas buvo, ne
begali būt grąžinta; jei nori
ma tačiau, kad visos jėgos 
butų įtrauktos į musų kultū
rinį darbą, ir jei norima, kad 
tas darbas duotų daugiau tei
giamų vaisių, tai dabartinė 
nenormalė padėtis, kurioj pa
triotizmo ir tautinio darbo 
organizavimo monopolį pasi
savino nedidelė konservatyvi- 
nių pažiūrų visuomenės' gru
pė, kuri nori kai kuriuos pa-

stumti iš visuomenės, turi 
būti likviduota, bendradar
biavimas turi būt paremtas 
savybės tolerancija ir lygy
bės dėsniais, švietimo organi
zacijų lenktynės' ne tik nega
li kenkti musų kultūriniam 
darbui, bet tik (gali) padėti, 
taigi čia lenktynės yra labai 
naudingos. Musų laikraštis, 
reikšdamas žymios dalies Vil
niaus pasaulinių inteligentų 
mintis, ne tik nesirūpins po
litikos atžvilgiu lietuvių vi
suomenės skaldyti, bet nu
šviesdamas neigiamas musų 
gyvenimo savybes, kurios ki
lo ne vien dėl svetimųjų kal
tės, bet ir dėl musų pačių as
meninių susirėmimų, suteik- 
damaš skaitytojams daug 
naudingų ir įdomių žinių, 
kvies į sutartinį darbą ir 
Sieks musų krašto darbo žmo
nių laisvės ir gerovės.” 
Programas, reikia pasakyti, 

labai miglotas. Viena tik aišku, 
kad žmonės, ktirie spiečiasi ap
link “Vilniaus žodį”, nori tartis 
su klerikalais “lygybės dės
niais”.

Tečiaus tokiais “dėsniais” 
pirmeiviai su klerikalais velkė 
kartu iki 1927 m., o kas iš to 
išėjo? Išėjo tas. kad klerikalai 
viską pasigrobė į savo nagus ir 
išspyrė pirmeivius lauk.

Del tos priežasties 
kriminalistų Ham- 
nepalyginamai nu
sakysime, Berlyne, 

Tačiau viena

“DIDVYRIAI” ANT KELIŲ 
PRIEŠ STALINĄ

Bolševikų vadai, Bucharinas, 
Rykovas ir Toms’kis, kaip žino
me, viešai atsižadėjo savo įsiti
kinimų ir nusilenkė Stalino dik
tatūrai, gelbėdami tuo budu sa- 

į vo kailį. Pareiškimas, kuriame 
jie atliko tą “pakutą”, skamba 
taip:

“Per pastaruosius pusantrų 
metų tarpe musų ir didžiu
mos Centro Komiteto Visasą
junginės’ Komunistų Partijos 
pasireiškė skirtingumas išti
sa eile politikos ir (taktikos 
klausimų. Savo pažvalgas 
mes esame išdėstę ištisoj ei
lėj dokumentų ir prakalbų 
plenumuose ir kituose Centro 
Komiteto ir Centralin.es Kon
trolės komisijos posėdžiuose.

“Mes skaitome savo prie
derme pareikšti, kad tame 
ginče tiesa buvo partijos ir 
jos Centro Komiteto pusėje. 
Musų pavalgos, išdėstytos 
žinomuose dokumentuose, pa
sirodė klaidingos. Pris'ipažin- 
dami prie savo klaidų, mes iš 
savo pusės dėsime visas pa
stangas išvieno su partija 
vesti griežtą kovą prieš visus 
nukrypėlius’ nuo bendrosios 
linijos (kurią veda partija), 
o visų pirmiausia prieš deši
niuosius nukfypėlius ir tuos, 
kurie nori su jais taikintis...”
Ar tai ne įdomus dokumen

tas? “Prisipažįstame prie savo 
klaidų”, “kovosime prieš višus 
nukrypėlius”, ypač “prieš deši
niuosius nukrypėlius” — kuo
met patys pareiškimo autoriai 
per pusantrų metų buvo “nu
krypėliai”, ir tai “dešinieji”!

Tai šitoki “vyrai” stovi “vie
nintelės pasaulyje darbininkiš
kos valdžios” priešakyje ir va
dovauja “pasaulio revoliucijai”. 
Bucharinas dar neseniai buvo 
■komunistų internacionalo pirmi
ninkas', Tomskis per dešimtį 
metų buvo Rusijos “raudonųjų” 
profesinių sąjungų vadas, o 
Rykovas po Lenino mirties už
ėmė komisarų tarybos pirminin
ko (premjero) vietą.

“Pasaulio revoliucijos 
bas”, ar ne?

“VILNIAUS ŽODIS

šta-

“Vilniaus šviesai” sustojus, 
pažangieji lietuviai Vilniuj ėmė 
leisti laikraštį “Vilniaus žodis”, 
kuris eisiąs “protarpiais kas dvi 
savaiti.” Pirmame to laikraščio 
numeryje jo redakcija sako:

“Mes, Rytų lietuviai, gy
vendami itin sunkiose sąlygo
se politiniu ir ekonominiu at
žvilgiu. turime atsakomingą 
ir labai svarbų uždavinį 
spręsti. Nuo to, kaip suge- 
bėsim tą uždavinį išspręsti,

Naujoji Zelandija. — 
Iš Hamburgo kas me
tai išvežama 2,000 

baltųjų vergių
žinomas' vokiečių keliaunin

kas K. Ross viename laikraštyj 
pasakoja apie savo kelionę po 
Naująją Zelandiją. Tas pasa
kojimas yra itin įdomus ir 
skamba daug-maž taip:

Naujoji'Zelandija—sako jis— 
yra, tiksliai sakant, ne sala, o 
mažas kontinentas’ su visomis 
savo ypatybėmis. Naujojoj Ze
landijoj stebėtinas klimatas ir 
puiki, derlinga žemė, čia daug 
saulėtų dienų, vandene, yra an
glies ir geležies, galimas daik
tas, kad randasi ir mineralinio 
aliejaus. Kalnuose galima už
tikti beveik visus metalus, nors 
ir nedideliuose kiekiuose.

tėlė pasaulio šalis, kur duonos 
ir pastogės niekam netrūksta. 
Tiesa, kaip buvo pas’akyta, ji 
dabartiniu laiku pergyvena ne
darbo krizį. Tad yra ir biednio- 
kų. K. Ross aplankė biedniokų 
distriktus Wellingtone ir sako, 
kad '“aš nežinau, ar jie tik ne
pasirodytų anglų ir vokiečių 
biedniokams «tikru rojų”. Sa
koma, kad Naujojoj Zelandijoj 
visos geresnės vietos jau yra 
užimtos. Bet tikrumoj taip nu

žangiuosius veikėjus visai iš-I ra. Ten dar randasi milžiniški 
derlingos žemės’ plotai, kurie at
eityj galus pramaitinti milionus 
žmonių. 

* * * ! . ’ i .
Hamburgas, kaip žinia, skai

tosi tranzitiniu prasikaltimų pa
saulio centru. Kas metą čia su
važiuoja desėtkai tuksitančių 
žmonių su negarbinga reputaci
ja arba tiesiog paprasti krimi
nalistai. Suvažiuoja jie iš į- 
vairių Europos’ dalių, kur jiems 
pasidarė perdaug “ankšta”, ti
ksliau sakant, pavojinga gyven
ti. Dauguma jų čia pasilieka 
laikinai. Prie pirmos progos 
jie važiuoja į Pietų Ameriką ar 
kur kitur, 
organizuotų 
burge yra 
žiau, negu,
arba Paryžiuj.
prasikaltimų rųšis Hamburge 
ypač yra susikoncentravusi. Tai 
prekyba gyvuoju tavoru. Toj 
srityj Hamburgas yra vyriau
sias eksporto centras Vokietijai, 
Austrijai. Čekoslovakijai, Len
kija, Balkanams ir t.t.

Prekyba gyvuoju tavoru yra 
gana paini ir reikalauja stam
bios organizacijos, štai kodėl 
Hamburge randasi didelės orga
nizuotos' gaujos, kurios tiesiogi
niai ar netiesioginiai yra suriš
tos su ta prekyba. Supranta
mas daiktas, tos gaujos turi 
savo skyrius kituose miestuose, 
o taip pat daugybę agentų.

Hamburge randasi vokiečių 
sutenerų draugijų Susivieniji
mas. Vadinasi, gyvojo tavoro 
pirklių susivienijimas. Policija 
tatai gerai žino, bet jokiu budu 
negal tą šlykščią organizaciją 
likviduoti, nors pavienius jos 
narius dažnai areštuoja. Polici
jai yra gerai žinoma, kad dau
gelis merginų, kurios važiuoja 
į Pietinę Ameriką ar į kitas pa
saulio dalis, esti gyvojo tavoro 
pirklių aukos. Tačiau sulaikyti 
tas merginas nuo važiavimo be
veik negalima, kadangi jos dėl 
tų ar kitų priežasčių būtinai 
nori apleisti savo gimtinę.

Valdžia turi įsteigusi speciali 
komisariatų kovai su gyvojo 
tavoro pirkliais. Gelžkelio sto
tyse ir šiaip visokiose landy
nėse komisariato valdininkai 
ieško tų pirklių. Iš įvorių Eu
ropos dalių komisariatui pri- 
siučiama visokių reikalingų in
formacijų.

Gyvojo tavoro pirklių taktika 
nėra vienoda. Dažniausiai mer
ginos keletą kartų yra “išmai
nomos”,. t. y. jas’ veža iš vieno 
miesto į kitą ir perduoda vis 
naujiems pirkliams, kad tuo bu- 
du paslėpus pėdsakus. Gana 
plačiai tarp prasikaltėlių pri
imta yra važinėtis su savo šei
momis. Merginos, kurios' yra 
skiriamos pardavimui, važiuoja 
kaipo auklės arba tarnaitės. 
Kainos, kurios yra mokamos už 
gyvąjį ta vorą, pilnai padengia 
tokios kelionės išlaidas. Prieg- 
tam dar lieka ir gražaus pelno.

Policija mano, kad pastaruo
ju laiku per Hamburgą daug 
mažiau beišvežama gyvojo ta
voro, negu tai būdavo pirma. 
Tačiau iš Pietų Amerikos mieš
tų pranešama, kad ten prosti
tučių namuose merginos dau
giausiai yra atvykusios iš Eu
ropos. žinoma, sunku yra nu
statyti, kiek tų merginų j pros
titučių tarnus įstojo liuosu no
ru, o kiek jų tapo parduota.

Kai kurie tyrinėtojai mano, 
kad per Hamburgą yra išveža
ma paleistuvystės namams apie 
2,000 merginų. Daug-maž 30% 
paeina iš Vokietijos, o likusios 
iš Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Balkanų ir kitur. Jos yra veža
mos j Pietų Ameriką, Ispaniją 
ir Portugaliją, o pastaruoju lai
ku į Kiniją ir Filipinų salas. 
Dažnai kelionė yra daroma per 
Jungtines Valstijas, kad tuo 
budu- butų galima paslėpti pėd
sakus. - K. A.

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

Sveikinimų-Linkėįitnų

Teritorijoj, kuri yra tokio 
dydžio kaip Anglija, gyvena vi
so tik pusantro miliono žmonių. 
Privilegijuotų klasių nėra. De
mokratiška gyvenimo santvar
ka stebina europietį. Prasikal
timų skaičius visai mažas’. Po- 
licistų ten labai mažai tegalima 
užtikti. Ir tie patys vyriausiai! 
yra užimti trafiko reguliavimu. 
Naujoji Zelandija nežino didžių
jų miestų problemos, nežino taip 
pat ir industrializacijos proble
mos.

Čia yra vietos daugeliui mi
lionų žmonių, L>et emigrantams 
kelias tebėra užkirstas. Nutar
ta jų neįsileisti tol, kol nebus 
išspręstas nedarbo klausimas. 
Tačiau bedarbiai, reikia tiesą 
pasakyti, didelio vargo neken
čia; iš gaunamos pašalpos jie 
gali neblogai pragyventi.

Naujoji Zelandija pirmoje 
vietoje yra žemdirbystės šalis, 
bet tenykštis farmeris žymiai 
skiriasi nuo Europos valstiečio. 
Jo reikalavimai yra tokie pat 
dideli, kaip ir miestelėno.

Joki kita pasaulio šalis neturi 
tokio žemo mirtingumo, kaip 
Naujoji Zelandija. Nacionaliu 
turtu žmonės čia naudojasi tin
kamiau, negu kur nors kitur. 
Naujoji Zelandija yra pavyzdys 
visam pasauliui. Jos demokra
tiška tvarka tikrai galima pasi
gerėti.

Zelandietis yra didelis Angli
jos šalininkas’. Jis pirmoj vie
toj yra anglas, o tik paskui#) ze
landietis. Britų imperijos "rei
kalai jam labai arti prie šir
dies.

Naujojo Zelandijoj skurdas 
nėra žinomas. Tai gal vienin-
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NAUJIENŲ
KALĖDINIS NUMERIS

1 IŠEIS

Gruodžio 24 d., 1929
Nei vienas 
“Naujienų

Tai bus puikus ir turiningas numeris, 
nepraleiskite neperskaitę šio gražaus

Kalėdinio Sveikinimų-Lin^ėjimų numerio

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.

Centralin.es


Antradienis gruod. 17, 1929 NAUJIENOS, CHčago. IĄ,

ŽINIOS
rodė policininko “žvaigždę” ir 
paklausė, kur yra pinigai. Mo
teriškė pasakė. Vyrų rankose 
pasirodė revolveriai. Banditai 
atsidarė seifą ir pasišalino iš
sinešdami $8,000.

Lietuves Akušerės Graboriai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Nušovė pačią, mėgino 
nusižudyti

Bažnytininkas metams 
kalėti

.John HochnoĘpky, 45 metų,

nušovė savo pačių, kuri buvo 
atsiskirusi nuo jo. Po to, jis 
pats persipiove gerklę. Bet li
goninėje daktarai sako, kad 
Bochnopsky pasveiksiąs. Koch- 
nopsky nušovęs pačią lodei, 
kad ji nesutiko grįžti su juo 
gyventi.

Fede ralis teisėjas* Wilkerson 
paskyrė; Beecher, III., bažny
čios diakonui Henry F. Bahl- 
manui, metus ir vieną dieną 
kalėti. Diakonas kaltinta nusi
žengimu prohibicijos įstaty
mui. Namuose, kur jis gyveno 
prohibicijos agentai užtiko kaip 
ir kokį bravoriuką.

Mirė turtingas kriau 
čius bosas 20 W. Jackson Boulevard

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Valgykloj adresu 1032 North Į 
State st. mirė Adolphus G. i 
Peine, turtingas rubsiuvis bo- į 
sas. Jis buvo Alfred Decker j 
and Cohn kompanijos vice-prc-1 
zideutas. Mirė širdies liga.

Vyras subadytas; pati į 
ir burdingierius suimti

Constantine Janolo, 27 me
tų (2100 W. 22 st.) yra ligo
ninėje, perdurtas peiliu pen
kiose vietose. Jo pati, 27 metų, 
ir burdingienus B. Gier, 50 
melų, laikomi policijoj.

$24,000 už nurodymą 
kur piktadaris yra

Hred Burke (kitaip Fred 
nušovęs St. Joseph, 

policininką, yra ieško
mas. Vietos baųkieriai ir po
licija žada $21,000 dovanų tam 
arba tiems, kurie suims Burke

policija sukruto nužiūrėdama, 
bene bus Burke vienas tų geng- 
sterių kurie nušovė 7 Murano 
gengės vyrus Čikagoj, garaže. 
Namuose, kur gyveno Burke, 
užtikta keletas kulkosvaidžių ir 
kitokiu ginklų.

riai apsaugoti pinigams — ai- j 
gonis ligoninės darbininkų. Li
goninės superintendentas, p-le' 
Mary VVatson, atsakė, kad jiel 
nešaukusi skvado. Vienas vy
ras suminėjo vardą tarnauto-; 
jo, kad jis šaukęs. Vyras pa-į

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

Phone
Hemlock 9252

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

Musu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

Akių Gydytojai
»WW**W*^^^#W**WW*Ab^*********W»rf****»^*W**W*******~»*,'<>*»* 

’astaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Rezidencijos Tel. Midvvav 5512 
Ralph C. Cupler,M.D. 

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

BUTKUS

Universal Restaurant
Gardus, 

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

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161 
........ -■<?-

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų 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. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
casdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų 
-------- 0--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

SMAGIŲ Nerviško nuovar
gio SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus galite pasitikėti, ir 
leisti jam surasti priežastį ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimų, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yVa pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

Norkus, 
sav.

750 West 31st St

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Tel. Victory 6279
DR. G. S1ERNER

LIETUVIS’ AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį 
-------- o--------

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800

Nuo 2

So. Ashland Avė

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. hALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

. ‘ CHTCAGO. ILL.— o------

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

nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 
nuo 3 iki 4:30 po piet.

'Nedėlioj
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
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 diena

S. D. LACHAVICH 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--------

IGNACAS KUTIS | 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 15 dieną, 4:30 valan
dų ryto, 1929 m., sulaukęs 53 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Tauragės apskr. Amerikoj iš- , 
gyveno 27 metus. Paliko di- ■■ 
deliame nuliudime moterį Ele- 
nų, po tėvais Jeneliunaitė. duk
terį Marcelę, sūnų Ignacą, .2 
seseris, Marijonų Sirtautienę 
ir Marcijonų Adamavičienę ir 
girpines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1405 So. 50 Avė., Cicero, 
111.

Laidotuvės ivyks .seredoj, j 
gruodžio 18 dieną, 8 vai. ryte 
iš namu j šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Kutis gi- ' 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnus, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel. Yards 1741.

Lietuvis Graborius ir 
Balsam uo toj as

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Rez. 6600 South Artcsian Avenue
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257praktikos.' 

abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4§49 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kemvood 1752

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHTCAGO, ILL. 

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

Sumanus banditai

Telefonas 
Cicero 3724

Keli vyrai įėjo į Grant ligo
ninę, 551 Grant place, ir pa-

JONAS
Persiskyrė 

gruodžio 16 
dų ryto, 1929 m. 

amžiaus, gimęs

ANASTAZIJA STAKIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 16 dieną, 7:30 valan
dų ryte, 1929 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio parap., 
Degionių kaime. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Martiną, 
2 sūnūs — Bronislovą ir Stani- 

dukterį Oną Levvitzke, 
Povilą, 2 seseris — Elz- 
Šlakienę ir Onų Kazlaus- 
ir gimines. Kūnas pašar- 
randasi 2301 So. Leavitt

slovą, 
žentą 
bietų 
kienp 
votas 
St. ’

Laidotuvės ivyks ketverge, 
gruodžio 19 diena, 8 vai. ryte 
iš namu i Aušros Vartų para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anastazijos Sta- 
kienes gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimo ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sunai, Duktė, 
Žentas, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus, tel. Canal 3161.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemiška Koplyčia Dovanai

Tauriu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Lietuviai Gydytojai

CHTCAGO. ILL..■■■■■ ■ e ' -

IGN. J. ZOLP
Pigiausia^ Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 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.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.------- o-----—

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Saite St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

inostelę

yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

KVEDERAS •

su šiuo pasauliu 
diena. 3:00 valan- 

sulaukęs 52 
m, amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Šilalės parapijos, Obe
liūnų kaimo. Amerikoj išgyve
no 38 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Onų po tėvais 
Razaitaitė, broli Aleksandrų, 
seserį Onų Jonikienę ir švogerį 
Vincų, dvi puseseres — Barbo
ra ir Marijonų Kazmauskas ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi Eudeikio koplyčioj, 
1410 S. 49 Ct., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 19 dienų, 2 vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Kvedero gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Brolis, Sesuo, 
Puseseres, švogeriai ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra-< 
borius Eudeikis, tel.Yards 1741.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams'
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

ANTANAS BLINSTRUB
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 15 dienų, 2 valandą 
ryte, 1929 m., gimęs Kauno
rėd., Tauragės apskr., Skaudvi
lės parap., Pavarčio kaime. 
Amerikoj išgyveno 28 metus. 
Paliko dideliame nuliudime se-. 
šerį Karoliną Mauriepę, sesers 
dukterį Stanislavų, brolio sūnų 
Juozapą ir brolienę Aleksandrą 
Grigaitienę ir Lietuvoj dvi se
seris — Anelę ir Oną. Kūnas 
pašarvotas randasi 4636 So. 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 19 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Blinstrub 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sesuo ir Giminės.

STĄNISLOVAS FEIZA
Persiskyrė su šiuo pasauliu , 

gruodžio 14 diedą, 4 valanda 
ryto, 1929 m., sulaukęs 10 me
tų ir 6 mėn. amžiaus, gimęs 
Steger, III. Paliko dideliame 
nuliudime tėvus, du brolius —• 
Antanų ir Jonų ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 3301 W. 
Potomac Avė.,* Tel. Spaulding 
9207.

Laidotuvės ivyks antradieny, 
gruodžio 17 dietią, 8 vai. ryto 
iš napių į šv. Mykolo parapijos ■ 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. *

Visi A. A. Stanislovo Feizo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir 
Giminės.

I aūdotuvese patarnauja gra- 
borius Lachavicz, Telefonas 
Roosevelt 2515.

V

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Boulevard 5208

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, ;kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimus dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
* JSalzainuotojąi 
1344 S. 50 Avė 

CICERO. ILL.

i

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

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

Tel. Brunswiek 4983
Namu telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Ros. 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, Ketvergo 
ir Subatos vakarais

A. L. Davidonis, M.D.
1910 So. Michigan Avė.

Tel. Kcnwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
<68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1288 & Halsted SL 
TeL Victoir 4088

Simpatiškas- 
Mandagus • 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi 
mas.

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.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

- 4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

■------- 1-------------------------------------------------
Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
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. 9 
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

A. A. SLAKIS
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201' South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

, Phone Lafayette 0098

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

J145 Mįlvvaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

ADVOKATAS
* Ofisas vidurmiestyje 

Room 1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

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

■Namų Tel. Hyde Park 3395

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Ijafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

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

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gepai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 
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. Tol. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškųr'vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

4729

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas A

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet, Lotai Office: 1900 So. Union Avė. 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 1 Tel. Roosevelt 8'110
Ręz. Telephone Plaza 3202 Vai. nuo 6 iki O vai. vak.



Tarp Chicagos
Lietuvių

---- ,------- Į———----- ---------  f~ 
komisija peržiūrėjimui knygų, 

j Turiu dar pastebėti, kad loka- 
• lo knygas sykį į melus per- 
įžiūri auditorius, ir nėra abejo- 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- t

, nes, kad viskas yra tvarkoj, 
i Bet b.>ka’e-, irgi Im i palikrin- 
i ti. Kriaučius.

Roseland
|dcmi žrn'a savininkams lotų 

piie 103 gatves ir Michigan 
Avenue.

Prapuolė jaunas 
lietuvis .

Nedėlioj, gruodžio 15 dienų, 
prieš pietus iš namų išėjo Vik
toras Vuknis, gyvenus 812 W. 
19th Street. Iki 2 valandos po 
pietų, pirmadienį, dar nebuvo 
grįžęs namo.

Motina' labai susirūpinusi. 
Davė žinoti apie prapuolimą po
licijai. Bet ši jokių žinių ne
turi.

Viktoras yra 15 metų. Po- 
tamsiais plaukais. Sveria ko
kius 115 arba 120 svarų. Na
mus apleido pasirėdęs rudu 
liimbm'džiakio kautu, apnešio
tu ir sulopytu, raudonais siū
lais išaustu; kelnės mėlynos. 
Bendrai imant, yra (liktas vai
kinas kaip dėl jo metų. Aukš
čio bus apie 5 pėdų ir 8 colių.

Motina prisibijo, ar neišti
ko vaiką nelaimė. Jei kas ži
no ar išgirstų apie aprašytą 
čia vaikiną, tai meldžiama pra
nešti motinai nurodytu aukš
čiau adresu.

Chicagos kliaučiai
67 ligoniai

Penktadieni, gruodžio 13 d., 
Amalgameitų centre, 333 Asb- 
,luini avė., Lietuvių Kriaučių 
269 lokalas. kaip ir visados, 
turėjo susirinkimą.

Nors dabar tarpe Chicagos 
kriaučių beveik nieko ypatin
go nėra, bet visgi iš raportų 
šis tas galima užgirsti. Joint 
Board delegatai pranešė, kad 
susirinkimuose delegatų, apta
rus organizacijos dalykus, bu
vę paaukauta keletas šimtų do
lerių pašalinėms organizaci
joms — sykiu ir Rusijos bedar
biams, idant nupiijkti kokių 

tai tulšių.
Bet lokalo nariai gana pras

tai atsiliepė apie aukavimus 
unijos pinigų.

Baliaus rengimo komitetas 
pranešė, jog lokalo balius bu
vo sėkmingas nežiūrint to, kad 
tie, kurie taip daug šaukia apie 
uniją ir darbininkų gerovę, vi
sai neatsilankė. Balius buvo 
skaitlingas ir lokalui davė pel
no $113.91. Komisija, kuri bu
vo paskirta pildomosios tary
bos dėl prižiūrėjimo balsavi
mų į valdybą 1930 metams, 
pranešė apie pasekmes balsa
vimų. Išrinkti šie nariai: Pirm. 
J. Bočiunas, Vice-pirm. I. Čer- 
nauskas, Sekret. P. Pnisis, Ka- 
sier. I. Bertašius, Maršalka P. 
Brazis, Korespon. A. Vilis. Į 
lokalo pildamąją tarybą išrink
ti: Smalelis, Pačkauskas, Bu
lis, Bacevičius, Zillė, Daunis, 
Janušaitis. f Joint Board: Ži
lius, Beigo, Čepaitis, Bočiunas, 
Brajus, Kadzel, Markus. Bal
savimas buvo slaptas, balio- 
tais.

Aš turiu priminti, kad kan
didatus i šiuos rinkimus buvo 
pastatę ir komunistai. Bet bal
savime jie gavo daugiausia 67 
balsus. Tai reiškia, kad tarpe 
Chicagos lietuvių kriaučių yra 
tiktai 67 komunistiški ligoniai. 
Išgydyti butų nabagus galima 
visai lengvai. Reikia tik užso
dinti ant traktoriaus ir pasių
sti i komunistų rojų — Ru
siją. O ją pamatę, jie tuoj bus 
sveiki. Tik vienas sunkumas: 
dar tie ligoniai to komunistų 
rojaus bijo, kaip velnias kry
žiaus, nežiūrint kad jie apie 
tą rojų taip daug šūkauja.

Biznio agentas savo raporte 
pranešė, kad kriaučių darbai 
Cbicagoj stovi prastai, nors 
nekurtos šapos pradeda šiek 
liek dirbti daugiau. Streikas, 
kuris vienoj kompanijoj tęsu
si keletą mėnesių, tapo atšauk
tas, dėlto kad kompanija pa
bėgo iš Chicagos. Taipgi dau
gely kitų miestų Amalgameitų 
unija veda sėkmingus strei
kus.

Paskiau dar tapo išrinkta

Pon and Co. firma pranešė 
šiomis dienomis, kad ji neto
limoj ateity 'statysianti didelį 
trobesį prie 103 gatvės ir Mi
chigan avė. Trobesio pastaty
mas kaštuosiąs $95,000. Jame 
tilps 9 krautuvės, 6 ofisai ir 
11 apartmentų gyventi.

Vieta, kuri nužiūrėta kalba
mam trobesiui stalyti, yra se
nosios mokyklos buveinė. Tu 
mokyklą ne vienas pirmųjų 

kalbamos apielinkės gyventojų 
lanke jaunas būdamas.

Pon and Co. gavę lysą iš mo
kyklų tarybos 99 metams.

Keletas žodžių apie moky
klą. Miestelio mokyklų Irusti- 
sai gavo šią žemę kaip dova
ną 2 dieną lapkričio 1859 me
tų, iš Cornelius Kupyer, vie
no pirmųjų Roselando gyven
tojų.

Pati mokykla buvo pastaty
ta 1859 metais. Bet vėliau, bū
tent 1880 metais, ji tapo per
kelta kiton gatvės pusėn. Tro- 
bėsis, kuris šiandie čia yra, 
buvo pastatytas daug-maž tuo 
pačiu laiku, kada Pullmanas 
budavojo savo vadinamą “mo
delio” miestelį.

Du šimtai mokinių — ber
niukų ir mergaičių — lanke 
mokyklą. Juos mokino dvi mo
kytojos — Miss Jenney Dewey 
ir Miss Grace Pennoyer, da
bar p-nia Bixel, kuri vis dar 
mokytojauja Vau Vlissigen mo
kykloj.

Kalbant gi apie statymą Pon 
and Co. trobesio, tenka pa
sakyti, kad manoma, jogei jis 
paskatins kitus savasties val
dytojus stalyti trobesius prie 
103 gatvės ir Michigan avė. 
šioj vietoj yra gatvekarių kryž
kelė. Nužiūrima, kad tai labai 
patogi vieta iškelti biznio cen- 
trelį (shopping distriet). Sako
ma, kad jau ir daugiau savi
ninkų manantys pradėti čia 
vietą apstatyti.

Regis apie šią vietą esama 
nemažai ir lietuviams priklau
sančių lotų. Be to, Darbinin
kų Namo Bendrovė turi lotu# 
netoliese, būtent prie 104 gat
vės ir Michigan avė.

Bridgeportas
P-nia Ona Taujėnienė, drau

gijos šventos Petronėlės pirmi
ninkė, šiomis dienomis sunkiai 
susirgo. Jai padaryta opera
cija.

Operacija pavyko laimingai. 
Yra vilties, kad ligonė pasveiks. 
P-nia Taujėnienė šiuo laiku 
randasi University ligoninėje, 
432 So. Lincoln, Room 507#

Kurios draugijos narės mar- 
nytų atlankyti, tai ligonė bus 
dėkinga. Yra lengviau sirgti, 
kuomet esti lankytojų, nes ser
gantis jaučiasi, kad dar yra 
reikalinga gyventi ir turi drau
gų, kurie atjaučia. Rep.

Roseland
Iš Lietuvių Scenos Mylėtojų 

Ratelio veikimo
Ratelis po truputį sukasi. 

Stato scenoje visai naują A. 
Jociaus farsą “Viską žinantis 
daktaras”. Prie to bus labai 
puikus koncertas, kurį išpil
dys geriausi artistai, taip dai
nininkai, kaip muzikantai, šo
kėjai — ukrainiečių ir rusų 
šokius ir kazokai su kardais. 
Bus daug kitokių numerių, 
kurių visų čia neminėsiu.

žodžiu, bus puikiausias kon
certas ir teatras, kokio mes, 
lieutviai, nesame matę ir gir
dėję. O farse tiek juokų ir tei
singų vaizdų, kad galima truk
ti iš juoko, ir jis kartu teisin
gai nušviečia tamsesnių lietu
viu gyvenimą. z

Kurie atsilankys į minėtą 
vakarą sausio mėnesio 19 die
ną 1936 nietų, tie turės atmin
tyje įspūdį per kelis metus. 
Gi tie, kurie nebus, — jie gai
lėsis, kad savo akimis nematė.

'lai bus stebuklų vakaras, 
res rengia Ratelis, kuirs visuo
met publiką patenkina. Taipjau 
ir šį kartą jis patenkins visus.

Po programų bus šokiai prie 
geros muzikos iki vėlyvam lai
kui. 1

Tink ši kartą.
Korespondentas.

Roseland
“Viską žniančio daktaro” re

peticija įvyks penkiadienį, gruo
džio '20, 8 valandą vakare, 
Strumilų svetainėje. Visi daly
viai malonėkite susirinkti pa
skirtu laiku, nes reikia gerai 
susimokinti. Laiko ne labai 
daug beliko. Malonėkite visi 
aktoriai būti 8 valandą vaka
re. A. Jocius, rėžis.

Pranešimų skyriui
.., ,,.4---------------

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Dr-jos priešmetinis susirinki
mas atsibus penktadienį, gruo
džio 27 d., š. m., 8:30 vai. vak., 
“Sandaros” i Svetainėje, 3331 
So. Halsted St.

šiame susirinkime skaitvs 
Dr. Ig. Makaras referatą temo
je: “Carcinoma on the Pan- 
creas”.

Diskusanlai paskirti:
1. Dr. A. J. Bertash
2. Dr. V. A. Šimkus
3. Dr. V. S. Naryauskas.

Jei laikas pavelys, tai bus 
skaitytas ir antras referatas. 
Dr. A. L. Davidonis skaitys 
referatą temoje; “Injection 
treatment of Verocositus”.

"Labiausia populiar- 
iškos kalėdų dovanos 
Jungtinėse Valstijose"

Kalėdoinf besiartinant jus pra
dedate varginti savo smegenis 
išgalvojimu Kalėdų Dovanų dėl 
grupės savo draugų—ką nors 
kas jiem tikrai butų reikalinga 
ir įvertinama—ką nors pilnai 
verto dėl savo geriausių draugų 
—ir taip jau neperdaug brangų. 
American Tobacco Kompanijos 
oficialai sako jums, kad ir jie 
patįs turėdavę tokią pat bėdą. 
Keletas metų atgal užėjo jiem 
mintis, kad prirengti specialiai 
Kalėdų dėžutes Lucky Strikes 
dėl pasiuntimo savo pačių as
meniškiems draugams. Tas pa
darė staigų patraukimą ant visų, 
kurie tik pamatė tai. Kostume- 
riai ir vertelgos pradėjo jų reika
lauti ir bėgyje kelių metų 
Kalėdų dėžutės, iš 200 Lucky 
Strikes, pasidarė populiariškiau- 
sios Kalėdų dovanos visuose 
Jungtinėse Valstijose.
Taikstančia* nudžiugusių kostu- 
merių yra rašę mums sakydami, 
jog gražiosios Kalėdų Lucky 
Strike Dėžutės buvo labiausia 
patenkinančios dovanos kokias 
tik jie galėjo surasti davimui 
daugeliui savo draugų.
Prieš Spalių pirmą jau kostu- 
tneriai rašė klausdami ar tikrai 
bus naujos Lucky Strike Kalėdų 
dėžutės ir šiais metais.
Viena pageidaujanti moteriškė 
rašo: “Jei aš galėčiau nusipirkti 
tuziną didelių Kalėdų dėžųči 
Lucky Strike šiemet, tai mano 
kebliausia problema butų išrišta 
su dideliu pasitenkinimu.
Nei vieno gero Lucky Strike 
draugo nereikia suvilioti. Rinka 
sako mums, kad nauja Kalėdų 
Dėžutė labiau atsispindi Kalėdų 
džiaugsmu negu by kada pir
miau, dekoruota Kalėdų įkvė
pimo išdidumu, sauloleidžiu ir 
prietama, bus ant pardavimo 
didžiumoje cigarų krautuvėse ir 
aptiekuose.
Ir visiem mes lenkime “LINKS
MŲ ‘LUCKY’ KALĖDŲ.”

NAUJIENOS, Chicago, III.
Diskusanlai paskirti:

1. Dr. A. L. Yuška
2. Dr. Jok. Kulis
3. Dr. St. Naikclis.

Tolinus dienotvarkėj rinki
mas valdyl/os ir komisijų se
kantiems metams.

Todėl svarbu yra, kad visi 
nariai atsilankytų susirinki
mai!.

Dr. A. L. Graičunas, Sekr.

SPORTAS
Marųuętte Murmurs

Maple Maulers

The mighly maple maulers 
from the Marąuetto Club of 
the S. L. A. Gr. 260 dovvned 
the pin splilters from the Uni- 
versal Lodge of tha S. L. A. 
Gr. 344 in tbeir inilial encount- 
er of the season at the West- 
ern Rerreation Alleys lašt 
Wednesday.,. The Marquettes 
presentsd an evenly balanced 
team \vbieh literally rolled 
over their opponents būt to 
do Ihem juslice they werc 
handicapped by the absence of 
their versatile captain, Gedvill 
and wc expect mudi sterner 
ccmpetition in the future.

Johnny Macas with a 498 
totai šhaded his matės i n gar- 
nering the 216 pin margiu of 
vi et ory.

Marųuette: (2428)
Name Ist Game 2nd 3rd Totai
J. Macas 140 212 146 498
M. Bortscheller 159 159 163 481
P. Brown 165 188 111 464
W. Walthis 190 146 157 493
A. Schnukas 191 153 148 492

/ Ųniversal: (2212)
Name Ist Game Žnd 3rd Totai
J. Kaulas 131 177 126 434
Kontenis 149 157 170 476
W. Stevens 162 149 125 436
O. Klauba 162 143 138 44.3
J. Josephites 137 158 128 423

The Marooii baskctball five
will lackle tbc Ųniversal crew j
at the latter’s gym next Fri-

MADOS

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
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 Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.
čiaidedu 15 centu ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ...................
Mieros ..... ............ .. per krutinę

....... . 
Vardas ir pavardė)

3161. ' Elegantiška ir lengvai pa
siuvama suknelė. Galima siūdinti 
iš margo šilko arba kokios nors ki
tokios naujoviškos materijos. Su
kirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. *

(Adresas) 

(Miestas ir valst.)
------- -— 

dav. 31 št and Normai Avė., 7 
P. M. AILL-OUT!

Rolls—ROYCE.

GAB ZEZ:
The Ųniversal bankers aren’t 

t be only ones thal compile 
figūros.

Wby mušt Pele and Bill 
wear tbeir caps while maplc 
mauling?
_ Imagine Midge Maskoliūnas 
trying to razz the Maroons?

Cdmpliment the galaxy of 
star moters \vbo solcmnly 
chewed tbeir gum in the gal
io ry.

Mighly men — Scbnukas,
Macas, Walthis, Bro\vn and 
Bortscheller.

Bridgeportas

PRANEŠIMAS

Labai skanus lašiniai, dešros ir 
palingvicai iš Lietuvos

Geriausios rūšies Birutės sal
dainiai ir didelis pasirinkimas 
Gintaro karolių, špilkų, brasle- 
tų, auskarų ir kitokių dalykė
lių.

Taipgi užlaikau saldaus me
daus, labai gardžių grybų ir 
strimelių—žuvelių.

Krautuvė 1 atdara iki 9 vai. 
vakaro.

Nedėliomis iki 4 po pietų.
Visus kviečiu atsilankyti.

v. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122

t (Apg.)

MARES’ 
COUGH 

BALSAM.

MARES’ NUO KOSULIO 
BALS'AMAS

Sustabdys bile kokį neužšisenėjusj 
kosulį. Pagydys bile kokį blogą, TAI/E1! Jsisenėjusį šaltį.| Atlikti Nors geriausia ir

1 saugiausia yra jį
pradėti vartoti 
tik šalčiui prasi
dėjus. Jis turėtų 
būti visada po 
ranka, taip kad 
reikalui atėjus 
bjlę minutę ga
lėtumei jį sura
sti. Parduodamas 
visose vaistiny- 

čiose 35c. ir 60 centų už butelį.

SpociallstM gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalCjo Jumis Išgydyti, atšilau- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs Jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imsiu Jus gydyti, sveikata juiųs sugryft. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryt« M 1 no olėtu.

Z

RAMOVA
THEATRE

85th and Halsted Streets

Utarninke ir Seredoj, 
Gruodžio 17 ir 18

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

“Evidence”
dalyvaujant 

Pauline Frederick

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Mecting Thursday. Don’t
forget! ‘ ZEŽ GAB.

PRANEŠIMAI
TAXOS

Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na
mo ar loto Taxos už 1928 metų 

kreipkitės pas 
A. OLSZEWSKI 

3241 So. Halsted St. 
2nd floor 

čia gausite pilnų informacijų.

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8463.

---------O---------

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitų vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgič.ius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Būnančiai
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St. ’

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama
J vieną, dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PASKOLINSIM nuo $b0 iki $300 už 
2% nuošimčie ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Miscellaneous
Įvairus_________ _

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardarim^

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

Automobiles
"28 Bulck B pas. sodan  9800 
'20 l’alge Sodan 6 ratai  9276 
'29 E«8ox Sėdau 9600 
1927 Nash Coach apectal ------ ------  9260
'29 Ford coupe_________ __________  9400
’2O Ford Roačlator , 9400
'28 Auburn Hoaduter __________________ 9650

McDKRMOTT MOTOR 8ĄLE8 CO. 
7136 S. Halšted St., Trtangle 9880

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

$1.200 Grojiklis parsiduoda už 
priklausantį balansų $85, cash ar 
išmokėjimais. J. Korlak, 6136 So. 
Halsted St.

Radios
PRANEŠIMAS Radio pirkėjams už 

cash. Visų išdirbyščių. Už dideli 
irinigu sutatipimų. Tel. Briargate 7388 
Mr. Evans.

Antradienis gruod. 17, 1929

[CLASSIFIED APS.]
BYirniture & Fixtures 

Rakandai-Įtaisai
DIDŽIAUSI BARGENA1 Už CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotų ąžuolinis Dinette setas 
$17.50.

5 šmotų miegamojo kamb. aut- 
fitas — lova, dreseris. skrynia, 
springsai, matrosas — 963.

Kaurai 9X12 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

kų lik 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.

Alsišaukit kasdien iki 10 vai. 
vak.

* Nedėliomis iki 5 vai. po piet. 
VICTOR STOHAGE WAREH()USE 

1809 W. Lake St.
Tel. Columbus 0467

•Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolio Freno 
(Berkmano) Baczeviczio, gyveno 
Seattle, Washington, 10 metu atgal, 
dabar nežinau kur. Lai atsišaukia 
pats arba kas žinote duokite žinoti.

JOS. BACZEViCZ,
1326 Arnold St., 

Chicago Heights, 111.
------- 0-------

PAIEŠKAU savo moteries, kuri 
apleido mane spalio (Oct.) 13 d. pa- 
siimdama su savim kai kuriuos man 
reikalingus dokumentus ir tt. .los 
dabartinė pavardė yra Vaičikauskie
nė Marcelė, o po pirmuoju vyru — 
Kraučanienč. Kas sužinotų apie jų 
kur ji dabar randasi malonės man 
pranešti — duosiu gerų atlyginimų. 
Antanas Vaicikauskas, 5557 South 
Green St., Chicago, UI.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU progos įeiti į kokį nors 
švarų bizni kaipo partnerka. Pra
šau rašyti šiuo antrašu: Mrs. K. J., 
3310 Wabansia Avė. 2nd floor.

Help Wanted—Malė 
_______P?_rĮ>nĮnki]Į Re j k ja______ 

Susilauk pasisekimo su
Chevrolet

Energiški ir sumanui vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindeliu 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyru teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, žechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu budu juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas diena nuo 10 iš 
ryto iki 4 vaĮ. po piety.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKIA lietuviškai kalbančio pa

tyrusio automobilių pardavėjo. Gera 
proga greitam pažengimui priekyn. 
Kreipkitės Harry J. Mapp, Ine. 6739 
S. VVestern Avė.

Business Chances 
 Pardavimiii Bizniai

CIGARŲ, cigaretų, saldainių, soda 
fountain, žurnalų, rašomų daiktų, 
lengvų užkandžių ir t. t. Ši vieta 
visuomet buvo augštos rųšies san
krova, geriausia ir puikiausia Chica- 
goje, daranti labai gerų biznį. Mo
derniškas kampas dideliame hotelių, 
kitehenette ir rooming house distrik- 
te, North Sidėj. Nėra jokios konku
rencijos, Visa tirštai apgyventa 
apielinkė remiasi ant šios sankrovos. 
Pigi renda. Geras lysas. Turtas virš 
$10,000. Iš priežasties didelės nelai
mės turi būti parduota greitai, $3,500 
nupirks viską. Išmokėjimais, jei rei
kia. Jeigu jus norite tikro pinigų 
darytojo ir geriausio pagarsinto pa
siūlymo, ateikite pamatyti šią retų 
progų. 4301 Broadvvav, 1 blokas į 
pietus nuo Montrose.

PARSIDUODA pigiai ir gerai iš- 
dirptas biznis, cigarų, tabako, ken- 
džių ir School Supplies. Penki kam
bariai gyvenimui, savininkas važiuo
ja i Lietuvą. Vadas Joniką, 1942 
Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučernč ir groser- 
ne, 4 kambariai pagyvenimui su vi
sais patogumais. Parduosiu už tei
singų pasiūlymų, nes išvažiuoju Lie
tuvon. 4550 S. Mashfield Avė.

Exchange—Mainai
' REIKALINGA lotų, namų arba 

farmų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgičių. C. P. Suromskis, 3352 
S. Halsted St. Tel, Yards 6751

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farmų ar kokį bizni ar auto
mobilį, mes išmainysiu). Tik padub
kite savo adresų.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St..

Tel. Victory 4898




