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Amerika prašo
žudyti Belguos kara 

liaus šeima
vietus padėti ieškot!”MOVTFSį- 
prapuolusiu lakūnų įį&j ą.

j gc savo kelionę, kairią jie pra
dėjo iš Sevilijos, Ispanijoj, į 
Uruguają gruodžio 15 dieną. 
Priskridę per Atlanto vande
nyną, jie buvo priversti nusi
leisti šiaurinėj Brazilijoj ir, 
nusileisdami, sukūlė savo aero
planą. Iš Rio dc Janeiro jie at
skrido į Montevideo kitu aero
planu.

EicT*n ir Borland, prieš 6 sa
vaites išskiidę tekti pagal
bos laivui, dingo Sibire

\VAS1IINGTONAS, gruod. 25. 
— Jungtinių Valstybių vyriau
sybe kreipėsi į sovietų Rusi
jos vyriausybę, prašydama pa
dėti ieškot dviejų Amerikos 
aviatorių, leil. pulk. Ben Elel- 
sono ir Earlo Borlando, kurie 
prieš šešias savaites išskrido iŠ ' 
Fairbanks, Alaskoj, į žiemių 
Iškišulj, suteikti paga’bos įša
lusiam kailių prekybos laivui 
Nanuk ir kažkur Sibiro pa-1 
kraičiuose prapuolė.

I -aklinai 
maisto, kad jiems galėjo ištek 
Ii mėnesiui

Uruguaja
Lakūnai Larre-

Belgai nenori, kad jų princese 
tekėlą už Italuos karaliūne 
l Jin berto, fašistų titės

Planuoja aeroplaną, 
kuris lėks 2,000 my 

! lių per valandą

BRIUSELFS, Belgija, gruod.
25. — Laikraštis Indcpendence 

detalius taria- 
nužudyli Brigi- 
šeimos narius, 
princesė Marija 
ištekėti už ha- 

U m be r t o.
Umberto vestu-

nio
jos

sąmokslo 
karaliaus 
tuo budu
negalėtų
karai i uno

Jose
lijos

Princeses ir
vės žada įvykti sausio 3 die-

25. 
vo-

buvo pasiėmę liek ' NEW YORKAS, gruod. 
'— Fritz von Opel, žinomas 
[kiečių rakietų varomo automo
bilio išradėjas, kuris dabar at
vyko į Jungtines’Valstybes, sa
ko, kad jis tikįsis per metus 

į kitus padirbti naują aeroplaną, 
! kuris galėsiąs skristi greitumu 
2,000 mylių per valandą.

Naujas lėktuvas bus varomas 
tam tikrų sprogstamų skysčių, 
su kuriais dabar jo inžinieriai 
darą bandymus.

laiko.
Vidaus reikalų departamen

tas, garsaus atšiaurės kraštų 
tyrinėtojo Vilhjalmaro Stefan- 
sono graudenamas, instrukta
vo Alaskos gubernatorių Park- 
są, kad jis kreiptųsi tiesiai į 
ledų ardomuosius rusių laivus, 
Lipke ir 
apielinkėje 
Bor landas 
šytų juos 
be.

Stavropol, esančius 
, kame Kielsonas ir 
yra prapuolę, ir pra- 
padėti ieškojimo dar-

PILOTAS 
RIAI PRAPUOLĖ

Bandė užmušti Ar- 
ATŠIAURĖJ j gentinos prezidentai

Laikraštis sako, kad suimtas 
jaunas italų komunistas. Bier
ni vardu, išdavęs policijai są
mokslo planus, kaip turėjęs būt 
bombarduotas Milane trauki
nys, kuriuo važiuos Belgijos 
karališkoji šeima, 
prisipažinęs, kad 
j Belgiją nužudyti 
singumo ministerį,

Laikraštis sako, 
alininkai planavę nužudyti Ita
lijos ir Belgijos ininisterius, 
jeigu belgų princesei bus lei
sta ištekėti už italų karaliuno.

Bendrai, Belgijos žmonės la
bai priešingi tam, kad jų ka
ralaitė ištekėtų už Italijos ka
raliuno, kadangi Italijos 
liaus šeimą jie laiko tik 
tų t i te.

Pats Bierni 
jis atvykęs 
Italijos tei- 

prof. Rocco. 
kad sąmok-

[Atlantic and Pacific Photo] 

Rockford, III. — Mokytoja Cordielia Gummersheimer, kuri mis
terišku budu tapo nužudyta savo namuose.

Britai prašo panaikinti 
visus mušiŲ laivus LIETUVOS ŽINIOS

k a ra- Gaisras Baltame Na- Rengiasi panaikinti 
me; prezidento ofisai svetimšalių koncesi-

NOME, Alaska, gruod. 25

Grahamo ir dviejų jo pasažie
rių, praeitą antradienį išskri
dusių iš Nome j Elephant Point, 
Sibire. Nuo išskridimo, jokių 

apie juos nebegauta, 
ieškoti išskrido iš čia pi- 
Dorbandt ir mechanikas

Pasikėsintojas, italas, 
prezidentą lydėjusios 
bos nušautas

buvo 13 asmens žuvo automo-
sargy-

Jų 
lotas 
Pope.

Socialistų skaičius 
Vokietijos kabine

te nesumažėjo
BERLYNAS, gruod. 25.

Nežiūrint finansų ministerio 
Rudolfo Hilferdingo rezigna- 
vimo, socialdemokratų ministe- 
rių skaičius Vokietijos kabine-

Socialdemokrato Hilferdingo 
vieton finansų ministeriu tapo 
paskirtas prof. Paulas Molden- 
hauer, industrialistų liaudies 
partijos žmogus, ligšiol buvęs 
ekonomijos ministeriu. Pasta
rojo gi vieton ekonomijos mi
nisteriu tapo paskirtas social
demokratas Robertas Schmidt.

Schmidt yra viena žymiau
sių Vokietijos socialdemokratų. 
Nuo Vokiečių respublikos įsi- 
steigimo jis jau nekartą yra 
dalyvavęs valdžioj, užimdamas 
įvairias vietas kabinete.

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruod. 25. — Vakar čia buvo 
padarytas pasikėsinimas prieš 
respublikos prezidento Yrigo- 
yeno gyvastį.

Prezidentui važiuojant auto
mobiliu iš savo rezidencijos į 
ofisą, į jį buvo paleisti keli šū
viai, kurių du prezidento lydė
tojai buvo sužaloti, bet pats 
respublikos galva išliko nekliu
dytas.

Prezidentą lydėjusi sargyba 
keletą kartų šovė į puoliką, 
ir tas krito negyvas. Pasirodė, 
kad poulikas buvo Gualterio 
Marinelli, dantų taisytojas, ita
las, atvykęs į Argentiną 1896 
metais, budamsa dar tik 11 
metų amžiaus vaikas. Policijos 
žiniomis, jis buvęs anarchis
tas.

12 žmonių prigėrė 
laivui paskendus
TEGOOIGALPA, Hondūras, 

gruod. 25. — Per smarkią aud
rą juroj, netoli nuo Trujillo. 
sudužo ir paskendo škuneris. 
Dešimt jo pasažierių ir du Įgu
los žmonės prigėrė.

TELEGRAMA
Pasveikinimai su Naujais 

Metais iš 25 žodžių

biliui susikūlus
BICHMONI), Ind., gruod. 25. 

— Jų automobiliui paslydus ir 
smarkiai susidūrus su tramva
jų, užsimušė trys dėt roi t iečiai: 
Harry Polloc, jo žmona ir Qtho 
Boze.

Komunistų restora 
nas bankrotavo

Palikęs $130,000 skolos; pini
gus leidęs komunistų parti
jos reikalams

NEW YORKAS, gruod. 25. 
— Prieš porą dienų čia skan
dalingai užsidarė Union Sųuare 
restoranas, savo laiku buvęs 
didelis komunistų “fortas”. Už
sidarydamas, tas restoranas pa
liko apie 130 tūkstančių 
rių skolų ir nesumokėtų 
nautojams algų.

Restorano kreditoriai 
peši į tedera Ii n Į teismą, 
šyda.mi, kad restoranui 
paskirtas receiver’is.

dole-
tar-

krei- 
pra-1 
butų i 

Kredito
rių advokatas kaltina asociaci
ją, kuri tą restoraną vedė, dėl 
restorano pinigų išeikvojimo 
komunistų tikslams. .lis paro
do, kad dideles restorano pa
jamų sumos buvo duodamos 
komunistų laikraščiams^—Daily 
Worker’iui, Ffeiheit’ui etc. Tai 
ir buvus restorano bankrotą-' 
vimo priežastis, nors šiaip tai 
įstaiga darius gerą ir pclnin-

7 asmens suimti dėl 
atendanto prieš Indi

jos vicekaralių t t

sunaikinti jas Kinuose
25 
ki-

Kas užsirašys arba atnaujins Naujienų 
prenumeratą metams, Naujienos pasiųs 
pasveikinimą jūsų giminėms Lietuvoje ar 
Amerikoje visai dykai.
Prisiųsdami pinigus už prenumeratą, pri
dėkite vardą ir antrašą ypatos kam tele
grama turi būti pasiųsta.

LAHORE, Indija, gruod. 25.
Ryšy su pasikėsinimu iš

sprogdinti traukinį, kuriuo va
žiavo Indijos vicekaralius lor
das Irwin praeitą pirmadienį, 
tapo suimti įtariami asmens. 
Tarp suimtų yra keli indų jau
nimo sąjungos nariai.

ALBANYTn. Y., gruod. 25.
Redmond & Bramley 

kompanijos įmonėj Rensselaero 
vakar įvyko sprogimas, kurio 
buvo užmušti trys darbininkai.

Oil

W ASUINGT()N AS, gruod. 
•— Baltajame Name vakar 

lo gaisras, kuris' beveik visai 
sunaikino prezidento ofisus. 
Tik su dideliu vargu pavyko 
išgelbėti svarbus dokumentai. 
Gaisro gesinime, kol atvyko 
gaisrininkai^ uoliai dalyvavo 
pats prezidentas Hooveris. Po 
dviejų valandų darbo, gaisras 
buvo likviduotas, padaręs ta
čiau stambios žalos.

kiek “Christ-Kažin, 
mas” gavo Lietuva 

iš Amerikos

ŠANCHAJUS, Jtįnąi, gruod. 
. — kinų užsienių reikalų 

kad 
pa- 
pa- 
na-

ministeris Wang pasakė,

sirengus su naujais metais 
naikinti svetimų valstybių 
vigacijos Kinų žemės vandeny
se teises ir atimti svetimšalių 
koncecijas Kinuose. Jis pareiš
kė, kad nė jokia valstybė ne
gali būt suverene, jei ji 
žemės ribose neturi galios 
troliuoli svetimšalių.

savo 
keli

Meksikos gražuolė kal
tinama dėl deputato 

nudurimo
MEKSIKOS, MIESTAS,KOPENHAGA, Danija, gr.

25. —• Jungtinėse Valstybėse 25. — Iš San Lilis Putosi 
gyvenantieji danai šiemet Ka
lėdų dovanomis parsiuntė į I Sara 
Daniją daugiau kaip 130,000 nudurimo

Paskutinis kareiviu vie-. 
netas apleido kasyklas

TAYILORVILLE, 111., gruod.
25. <— Vakar iš vietos anglies 
kasyklų distriklo buvo ištrauk
tas paskutinis milicijos viene
tas, kuris dar laivo paliktas 
sargybos pareigų eiti. Anglia
kasių streikas, kurį prieš dve
jetą savaičių buvo paskelbus 
National Miners unija (komu
nistų sukurta didžiulei anglia
kasių United Mine Workers of 
America unijai griauti), yra 
visai baigtas.

gr. 
pra- 
p-lėneša, kad ten tapo suimta

Vėla rde, kaltinama
' valstijos deputato 

Timoteo Guerrero. P-lė Velar- 
de yra žinoma gražuolė, per- 

i nai metais gražumo konteste 
'laimėjusi pirmą prizą.

Pasak pranešimo, deputatas 
Guerrero pasisamdęs vietos 
viešbuty kambarį, į kurį jis at
vykęs kariu su p-lc Velarde. 
Ant rytojaus Guerrero buvo 
rastas kambary negyvas, su 
jsmeigtu j širdį durklu. Mergi
nos nebebuvo, bei ji netrūkus 
buvo suimta. Ji ginasi esanti 
nekalta ir sako, kad Guerrero 
pats nusižudęs.

LONDONAS, gruod. 25.
Britu Nacionalinė Tarybai Ko
vai su Karu pradėjo kampa
niją už visų mūšių laivų pa- 
naikinimą. Tarybos centras su
taisė tam tikrą rezoliuciją ir 
kviečia visus organizacijos sky
rius priimti ją ir siųsti prem
jerui MacDonaldui, užsienių 
ministeriui Hcndersonui ir pir
mam admiraliteto lordui Alex- 
ander’ui.

Francijos komunistų 
partija suskilo

Maskvos atsižadėjusieji elemen
tai kuria naują darbininkų- 
valstiečių partiją

PARYŽIUS, gruod. 25.' — 
Ajsižadėjus bu Ii ilgiau Mask
vos įnagiu, nuo Francijos ko
munistų partijos atsimetė svar
bi .grupė — 78 komunistų va
dai, jų tarpe šeši buvę parla
mento nariai ir trys Paryžiaus 
miesto tarybos nariai. Ji stei
gia naują organizaciją, vadina
mą “Darbininku-Valstiečių par
tiją.”

Tai yra mirtinas smūgis 
franeuzų komunizmui, kuria
ma ėjo nepaliaujamos rietenos 
nuo laiko, kai Maskvoj įvyko 
skilimas tarp Stalino ir Troc
kio. Raudonųjų Rusijos papų 
įsakymais franeuzų komunistų 
vadai buvo vienas paskui kitą 
mėtomi iš partijos, jau dėl to, 
kad jie buvo įtarti dėl simpa- 
tizavimo su išguitu iš bolše- 
vikijos Lenino partneriu, l'roc- 
kiu, jau dėl to, kad jie atsisa
kė klausyti Maskvos įsakymų. 
Padėtis yra taip rimta, kad ko
munistų partijos organas L’ 
Humanitė stovi visai ant ban
kroto krašto.

Atsimelusi nuq komunistų 
partijos grupe paskelbė tam 
tikrą manifestą, kuriame be ki
ta sako: z

“Komunistų partija šiandie 
yra tik menka oligarchiška sek
ta, kurią premjero Tardieu po
licija' manievruoja kaip tinka
ma. Ji yra auka bjauriausios 
demagogijos, negudri pastum
dėlė buržuazinių klasių, buk
liai stumdančių ją į ekscesus, 
kurie atšalino nuo jos visus in- 
tcligenlingesnius darbininkus.”

Vyriausybė pardavė 
miško už 1,300,000 

lity
KAUNAS. — Lapkričio 26 

d. iš varžytynių penkiose urė
dijose parduota miško už 1,- 
300,060 lt. Varžytynėse daly
vavo apie 400 žmonių.

Varžytyiiūs tęsiamos, Miš
kas parduodamas iš Taujėnų, 
Utenos ir Ukmergės urėdijų.

Lietuvos sviesto ekspor
to rekordas

KAUNAS. - Pereitą savai
tę Pienocentras, palyginti ne
daug eksportavo, tik 802 sta
tinaites, tačiau skaitant nuo 

pradžios šių metų, pasiekė 50,- 
000 statinaičių arba 2,500,000 
kilogramų. Tie skaičiai yra la
bai reikšmingi, jei prisiminsi
me, kad dar taip neseniai, 1923 
m. per ištisus metus iš Lietu
vos eksportavome tik... 10 sta
tinaičių, t. y. 520 kg. sviesto.

Ta proga Pienocentrą svei
kino žemės ūkio rūmai ir ko- 
peratinės organizacijos.

Dengs turgavietes
Kauno miesto valdyba yra 

nusistačiusi netrukus apdeng
ti Kauno turgavietes: Senamies
čio turgavietę — Ijukšio gat
vėj, žuvų rinką ir Žaliakalnio 
turgavietę.

šios turgavietes bus įreng
tos Šančių halės pavyzdžiu. Jų 
įrengimas kaštuosiąs 400,000 
lit.

Turgaviečių apdengimui bus 
panaudota medžiaga iš ardo
mo cepelino angaro. Turgavie
čių planams pertvarkyti ir jas 
apdengti tariamasi su vokie
čių inžinieriais.

Užmuštas šaltakalvis
KAUNAS. — Lapkričio 2(i 

d. 14 v. Petro Vileišio aikštėj 
“batarelkoj” buvo statomas 
vandentiekio reikalams rezer
vuaras, kuris netikėtai krisda
mas užmušė ten dirbusį dar
bininką Marijoną Jasiukauską 
30 m. amžiaus.

Sprogimas kasyklose Knygynas Biržiuose z ■ •
McALESTER, Okla., gruod. 

25. Vakar vakarą vietos 
Marming anglies kasyklose įvy
ko sprogimas, kurio vienas an
gliakasys buvo užmuštas.

KAUNAS. — Nuo 1930 m 
sausio 1 d. švietimo ministe 
rija steigia valstybės centrali
nio knygyno skyrių Biržų mie
ste.

O.RFIS4

Šveicarų studentų riau
šės prieš Amerikos 

krutamuosius

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

Iš dalies debesiupta; nedi
delė temperatūros atmaina; vi
dutiniai ir stipresni mainasis 
vėjai. •

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 320 F.

Šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 1:24. Mėnuo teka 3:14 
ryto.

ZIURICHAS, Šveicarija, gr. 
25. — Pasipiktinę rodomais čia 
viename teatre Amerikos kru
tumais paveikslais, kuriuose 
jie įžiūrėjo užgavimą 'Šveica
rijos garbės, būrys studentų 
padarė triukšmingą protesto 
demonstraciją.

Sprogimas užmušė tris 
spaustuvės darbininkus

MONTRpJETKanada, gruod. i25. — Vietos La Presse laik 
ra.ščio spaustuvės rotogravi li
ros departamente , įvyko gazo
lino tanko sprogimas, kurio 
trys darbininkai įbuvo užmušti.

[pinigai
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti j labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

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 piet. 

*
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j KORESPONDENCIJOS
vo duodami paklausimai ir pra
sidėjo diskusijos. . Vienas anar
chistas labai išjuokė ir pasYner- 
kė Juozo Stalino draugus, sa-

pridurė, kad nabašninkas ir jam 
buvęs skolingas, bet jis’ jau nie
ko neieškąs Prie viso to dar 
reikia pridurti, kad įneštą dar

vykdyti gyvenimam Jaunuolių 
kuopos delegatai kreipėsi į vi
sas pažangiąsias vietos draugi- 
jaą, kviesdami j bendrą darbą

yra daug vilties, kad šis jau
nuolių kuopos prakilnus suma
nymas nenueis niekais. Visi 
delegatai, kiek galima pastebėti,

toj srityj nuveikta,— parody 
netolima ateitis.

—Korespondentas.

Detroit, Midi
Susirinkimai ir pą rengimui

Aukščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje 47 kuopoj ka
žin iŠ kur atsirado korespon
dentų, kurie ima ir parašo iš 
musų kuopos veikimo labai tei
singų žinučių į “Naujienas” ir 
Į “Tėvynę”. O mums pseudo- 
komunistams labai nepatinka 
teisybė, nes apie musų nedera
mus darbus sužino visi lietu
viai, ir tas kaip tik kenkia mu
sų raudonam bizniui, kurį da
rome iš vargšų nesusipratusių 
darbininkų varde darbininkiš
kos labdarybės. Todėl lapkričio 
10 d. 1929 m. mėnesiniame su
sirinkime nutarėm, kad musų 
kuopos komitetas turi pasiųsti 
po ultimatumą “Tėvynės” 
“Naujienų” redaktoriams

ir 
su 

reikalavimu, kad išduotų tų ko-i 
respondentų vardus, ir kad at
eityje daugiau tokių korespon-Į 
dencijų spaudoj netalpintų, kur; 
rašoma teisybė iš musų kuopos | 
.darbuotės. Gruodžio 10 d. 1929 
m. mėnesiniame 
musų kuopos komisarai pasakė: 
Girdi, kuopos nutarimą išpildė-į 
me; pasiuntėm po laiškų “Nau-J 
jienoms” ir “Tėvynei”. Grigai
tis jokio atsakymo nedavęs, o 
Vitaitis pasakęs “korespondentui 
vardu neišduodu”.

Todėl mums, kaipo revoliu
cionieriams, labai didelis smu-j 
gis, kad musų revoliucionieriš-, 
kų reikalavimų neišsigąsta tie' 
ponai redaktoriai. Mat, jie gy-1 
vena Dėdės Šamo žemėje, 

šiame susirinkime

i vargšų darbininkų. Vadinasi, 
esame visi lygus.

Jau susilaukėm ir tos “gar- 
| bingos” pseudo-komunistinės 
gegužines, APLA. naujos kon- 

. stitucijos, kurią pagamino biz- 
i nieriukas J. Gataveckas ir kam- 
j panija. Dabar mes duodame 
1 ją. eiliniams APLA. nariams- 
darbininkams ir atimame seną
ją AĖLA. konstituciją. Todėl 
mes taip darome, kad APLA. ei
liniai nariai-darbininkai negalė
tų padaryti palyginimo ir ne
pradėtų buntavotis prieš musų 
raudonųjų biznierių užmačias.

Buvo skaitomas prikazas iš 
. APLA. Centro vyriausiųjų ko
misarų, kuriame Įsakoma APL 
A. kuopoms prieš Naujus Me
tus sušaukti nepaprastus susi
rinkimus priėmimui naujų re- 
krutų-narių į APLA., kadangi 
po Naujų Metų nebus priima- 

• mi už nupiginta įstojimo mo
kestį. Mat, musų vyriausi ta- 
vorščiai “supranta”, kad sausio 

,1 mėnesio susirinkime negalima 
priimti naujų aplikantų, nors’ 
jie ir yra išpildę įstojimo apli- 

.... i kacijas dar prieš gruodžio 31 susirinkime Jd. 1929 metų.
Buvo skaitomas aplA-C. PK 

pranešimas. Ir kaip jau yrą 
žinoma. APLA. 3-eia kuopa su
spendavo savo narį biznieriuką 
J. Gatavecką už pridirbimą 
kuopoj Įvairių nesmagumų. Pra
nešime sakoma: “APLA.-CPK

už nesilaikymą su A.P.L.AC.P. 
Komiteto reikalavimu paliusuo- 
ti nuo suspendavimo nekalto J. 
Gataveoko”.

išrinkom' komisarukai 
vieną leidę, kuri turės 2—3 dio-, tokį 
noms vakacijų važiuoti į Pitts- v^r*aus*1’ 
burgh, Pa-, į busimą pseudo- mes galėjom ir taip pasakyti 

vienbalsiai: nutarėm reikalaut, 
kad musų APLACP. komitetas 

kuopos i paliuosuotų nuo suspendavimo 
APLA 3-čią kuopą ir biznieriu- 

G ata v ec k u i u ž d r a u s t ų

Mes APLA 47 kp. 
“vienbalsiai” už- 
pasielgimą musų 

komisarų. Tačiau s

Tarptautino Darbininkų Apsi-. 
gynimo konvencija. Jos kelio-, 
nes lėšų padengimui iš 
iždo paskyrėme 20 buržuazinių' 
dolerių. O ji toj konvencijoj-^11* 
ant In e^lo pasėdės kaipo APLA, j no1’3 Per niėnesių eiti į APL 
•',7 kn delegatė I 3-čios kuopos mėnesinius su

sirinkimus. Mat, musų yra jau 
toks principas, kad ir didžiausi 
niekšą reik užtart, kol jis tar
nauja musų raudonam bizniui. 

>:« « « i
Gruodžio 8 d. Pramonės Pa

saulio Darbininkų (I. W. W.) 
Sovietų Rusi jos Draugų I «nijOfi vietiniai skyriai suvaidi- 

ir da kitokiu, ku-'no dramą: “Kada jis sugrįžo 
Lošimą išpildė Če- 

iždo išvilioja po kelias dešimti-; choslcvakų Dramatiškas Ratelis 
nes neva darbininkų reikalams.!^ Chicago, 111. 
Ir mes tuo didžiuojamės, kad! slovakų ir 
Amerikos buržuazinę valdžią 
verčiame-griauname. Tačiaus 
musu APLA. 47 kuopoj turime i K^sparka. 
tokių narių vargšų darbininkų 1 ky’s Inte 
kurie jau nedirba keletą mene-, I visi daiyx 
siu ir darbo niekur negali gaut | 
ir turi 
reikėtų 
liesinęs 
kuopos

Mes lietuviai darbininkai AF i 
LA. 47 kuopos nariai, savo prie- ■ 
glaudoj turime priglaudę įvairiu j 
svetimtaučių, kaip tai: pseudo-i 
Auto Workers unijos komisai 
rus, Pseudo-Tarptautinio Dar-1 
bininkų Apsigynimo “worke-: 
rius”
“proletarus” 
rie iš musų kuopos buržuazinio po kai o.

Dainavo čecho-
Ateities” chorai-

Kalbėjo angliškai ir čccho-slova- 
kiškai Jos. Miller; lietuviškai D.

Muzikantai Ribars-
| Visi dalyviai savo užduotis at
liko gerai. Po perstatymo pra- 

dideles šeimynas. Tad j si^ejo paprastas šokis ii- tęsėsi 
jiems nors Centro mė-1*^ vėlumai nakties.
duokles apmokėti iš į ^es’ draugai, Juozo Stalino 

iždo. Vienok mes, kai-' diktatūros garbintojai, visada 
po revoliucionieriai, tokių male-1 darbininkams sakom, kad L W. 
nių nedarysim, nes APLA. 47 W- liniJa “no krood”, nes ji savo 
kuopa susideda iš skurdžių-; veikime nepripažįsta musų siu- 

' lomo raudonojo biznio politikos’.
Tačiaus šiame parengime darbi- 

■ ninkiškos publikos buvo labai 
' daug. Mat, vargdieniai darbi- 
, nįnkai aidoblistams geriau pri- 
I taria, negu “mūsiškiai” pseudo- 
1 Auto Workers linijai, kuri tik 
moka kapitalistinius dolerius iš 

i darbininkų 
i šarų pilvų

ILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.
išvilioti savo 
reikalams.

komi-

kydamas, “Matomai, tie žmo
nės yra be nugarkaulio ir ne
turi 
draugo
dėl jie 
mą, o 
lauk”.

argumentų
J. Stalino 
ir bandė 
vėliau ir

apginti savo 
diktatūrą. To- 
sukelti 
paitys

trukš-
išbčgo

Gruodžio 15 d. “Ateities” cho
ras surengė koncertą. Progra
mas susidėjo iš Įvairių dainų ir 
muzikos, o koncertai užsibai
gus buvo paprastas šokis.

Kyšy j su virš minėtu kon
certu musų raudonieji biznie
riai surengė “Aido” choro var
du baliuką, kad nors savuosius 
sulaikyti nuo ateitiečių koncer
to. kuriam jie norėjo pakenkti. 
Ir mūsiškiai drąsesni'komisaru- 
kai iš kai kurių restoranų lan
gų išėmė ir sudraskė “Ateities” 
choro baliuko pagarsinimus. 
Tai, mat, kiek juos A. Bimba 
ir L. Pruseika išmokino būt re
voliucionieriais. Tačiaus “Atei
ties” choro parengimui nė kiek 
nepakenkė, nes publikos buvo 
daug susirinkę ir pelno padarė 
nemažai. F. X. H. Komisaras.

nąujas reikalavimas: Kaz.,(.Bič
kauskas reikalauja $50,— tiek 
esą nubašninkaą jam buvęs sko
lingas.

Well, kas daugiau? Nabašnin- 
kas paliko $1600. Jeigu atsi
ras daugiau reikalavimų, tai iš 
tos sumos nieko ir nebeliks. Ta
čiau nabašninkp brolis rengiasi, 
taip sakant, fąituotis. Jis nori 
pilnai įsitikinti, kad tie reikala
vimai yra pilnai teisėti, žino
ma, teismas turės visą reikalą 
tinkamai išnagrinėti ir išnešti 
savo nuosprendį.

—Kenoshietis.

Westville, III
Gražus sumanymas

Kenosha, Wis
Varžytinės dėl palaikų

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Gruodžio 

26, 27 ir 28
Visas kalbantis paveikslas

“Why Bring That 
Up”

U d. IWW. unija

dviem didžiausioms juodžių 
komikams

MORAN & MACK
Tainr5

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“Don’t Get Excit.ed”

Kalbančios žinios.

Gruodžio
Į surengė prakalbą. Kalbėtojas 
(buvo Jaunųjų Komunistų Ly
gos buvęs sekretorius Braney 
Mass. trockistas. Jo kalbos te
mo buvo “Komunistų vaidai 3- 

; čiam Internacionale”. Jis kalbė
jo, sėkmingai įrodydamas pačių 

Į komunistų dokumentais, kodėl 
3-cias Internacionalas yra su
skilęs į tris dalis, būtent, i kai
riąją, Į centristinę ir į dešinią
ją. J. Stalino draugams, pseu- 

, do-komunistams, pasidarė labai 
karšta. Jie bandė sukelt truks
imi, bet vakaro vedėjas prie to 
neprileido. Kiek vėliau tie eks- 
tra-revoliiicionieridi išbėgo lauk 

jis svetaines. Po prakalbų bu-1

VVestvillės pažangioji lietuvių 
visuomenės rengiasi prie gra
žaus darbo. Mat. dalykas toks. 
Apie trejetas’ mėnesių atgal 
SLA. 366 jaunuolių kuopa savo 
mėnesiniame susirinkie pakėlė 
sumanymą, kad šio miesto lie
tuviams butų labai pravartu į- 
sigyti nuosavą svetainę, 
svetainė pažangiosioms 

■joms, o ypač jaunuolių 
| yra būtinai reikalinga.
jaunuoliai neturi kur laikyti sa
vo lavinimosi susirinkimus ar
ba šiai turėti bent kokius pasi
linksminimus, kadangi privatiš- 
kos svetaines dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių jiems yra ne
prieinamos. . Dažniausia dėl au
kštos kainos.

Sumanymas jau bandoma į-

Toki 
draugi- 
kuopai 
Dabar

Universal Restaurąnt
Na, pridėkite prie tos 
nuošimčius, tai ir su-i 
visas tūkstantis? Tikį 
tai, kad, kaip žmones 
Schlogeris neturi nei!

Daug-maž prieš metus laiko 
sau gyvastį atėmė Kazys Mic- j 
kevičius. Kokieme šešiems mė
nesiams praslinkus VI. Schlo- 
geris padavė reikalavimą na
bašninko 'turto administrato
riui, kad jam priklausą gauti 
$1000. Esą prieš dvyliką metų 
nabašninkas pasiskolinęs iš jo 
$500. 
sumos 
sidaro 
keista 
kalba,
raštelio nei liudininkų, kad jis 
tikrai Cuos pinigus buvo nabaš-i 
ninkui paskolinęs. Bet tai, ži-1 
noma, bus teismo reikalas pri
pažinti Ją reikalavinyą teisėtu 
arba atmesti jj>*

B. Mikievičius, 
brolis, nuėjo Pas’ 
šoną, sužinoti ar iš t „ 
lis buvo penkis šimtus pasisko-1 
linęs iš. Schlegerio. Gavo teigia-1 
mą atsakymą. Jacobson dar!

nabašninko 
Jcel Jacob- 

tiesų jo bro-

135 S. State St.
Kotnp. ADAM8, 3 fl., priešais Falr 

dantistai.

musų be 
traukiant

ADAM8, 3 fl., 
m. Chicag’os didžiausi

Be skausmo
Suteiksime Tvviliglit Sleop ar 
skausmo smakelių užmuriidmą _______
dantį ar jį taisant. Nėra SKALSMO, NE- 
SI.IAUCIA l’ASKKM 1Ų.
BRIDGEVVORK S

Sanitary
Bridgcwork be. 
trinimos, patogus. 
Avarus ir 
namas jusą 5ur-M 
noje. ValĮ,rykite,y 
ragaukite ir 
ninkytės maistu Nl 
ttj pačia diena.

Vienos dienos patarnavimas
Mos tikrai galimo duoti jums OĖUES- 
N1IJS DANTIS už ŽEMESNI KAINĄ. 10 
nietij garantija.

DYKAI X-RAY
Ateikite Šiandie. Gaukite musų patart
ina ir kainas prieS taisant justi dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

eonams pravis
Importuoto natūralioj 
rausvumo, pripildo ju-v - 
sij. ei'.la. jus i&rodysile 
daug jaunesnis.

Kreditas—G nien. išsimokeįitniti 
“Nčra palūkanų—nėra carrylng chargcs."

ATDARA: kasdic iki 9 vai. 
Nedėliomis t) iki 12 d.

G a r dųa, 
sveild lietu
viški v a 1- 
giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

A. A. 
Norkus, 

sav.
750 West 31st St

MARES COUGH BALSAM 
Sustabdo kosulį

TAKE
MARES’ 
COUGH

BALSAM
galas kosulio, 
aptickininką.

statymui svetainės. Sekamos 
draugijos prielankiai atsiliepė 
į pakvietimą: D. T. šv. Kry
žiaus parapija, žv. Petro ir Po- 
vylo draugystė, šv. Kazimiero 
draugystė, Nekalto Prasidėjimo 
P. M. draugystė, Lietuvių uke- 
sų kliubas, Pasilinksminimo 
kliubas ir SLA. 18 kuopa.

Gruodžio 15 d. minėtų drau
gijų delegatai turėjo savo su
sirinkimą, kad apsvarsčius to
limesnį veikimą. Vienbalsiai J. 
Norkus tapo išrinktas pirminin
ku, o kun. J. A. Mkalauskas 
laštininku. Susirinkimas ta
čiau pasitenkino svarstymu 
menkesnės vertes reikalų, ka
dangi ne visi kviestieji delega
tai teatsilankė. Po trumpo pa- 
sdalinimo mintimis nutarta 
rutmpiausioj ateityj šaukti ki
tą susirinkimą.

Nors svetainės klausimu kol 
kas nieko nepadaryta ,tačiau

gana prielankiai atsineša į jau
nuolių sumanymą. Bet kas bus Garsinkitšs Naujienose

LIETUVA PAVEIKSLUOSE 
COTOGRAFAVO ęj/ 
C.G.LUKS1S 

x 192914 . y

Ką Tik iš Lietuvos Parvežti, Nauji 
Krutami Paveikslai Bus Pirmą Kartą 

Rodomi Amerikoje
Tautiečiai, kurie neturėjote progos aplankyti savo Tėvyne Lietuva 

ir dalyvauti visose iškilmėse, tai dabar turėsite progos pamatyti visą 
tą atsilankydami i žemiaus pažymėtą vietą. Pamatysit viską kas 
įvyko pereitą metą Lietuvoje. Daug miestų ir miestelių, kariumene, 
sportą ir ūkininkų laukų darbus.

Viską pamatysit už 35c., vaikams 15c.
Rodys ir Aiškins

Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

$nnn wnewyor- /II < KO IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Trečia Kleaa
Plūs $5 U. S. Reyanue 

taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių ągentų arba prie

Hmburg-American Line
177 N. Michigan A v. Chicago

C. G. LUKŠIS

ištraukiant lauk 
įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulj. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekvieną iš
mintingą bąndy- 
m ą. Laikykit, 
bonką namie. Pa
imkit dožą prieš 
einant gulti. Ki
tą dožą nuryki
te kai pabusite 
naktį. Tai bus 

Gaukite jį pas savo
35c. ir 60c bonkutė.

j DRES1V DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus (kabu- 
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa- t ^jM 
mokos dieną ir vaka- įIl 
rais. Ateikit ar rašy- 
kit dėl nemokamos 
informacijų kny«oB.

bįastęr collęge
190 N. Statę St cor. Lake SL 

ld auyštas
JOS. F. KASNICKA, principalan

lž r ---r——----- ?--------- Į---- —*

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildoma visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
‘NAUJO ŽODŽIO” 
žurnalą

Bet tik pirma kartą įsigijom 
leidžiamą dvisavaitini

tikrai kultūrišką 
spalvuotą jumoro

sąstato: A. Varbas 
J. Kulakauskas, A 
ir kiti.

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių
K. Alijošius, J. Ilerbačiauskas, I’ivoša, Jul-Boks,

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims menesiams 2 lt 

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaovelt Rd. 
arti St. Louis Avo. 

CHICAGO, ILL.
HtKaniaflM

Ketverge ir Pėtnyčioj, Gruodžio 26 ir 27 
1929 m. <

Lietuvių Auditorium
3133 So. Halsted St., Chicago. III.

Sausio 1,2 ir 3 dd., 1930 m.
Krenčiaus Hali, Town of Lake

44th & Wood Sts., Chicago, III.

Sausio 5 d., 1930 m.
i Parapijos svet, Indiana Harbor, Ind. ,
i Sausio 6 ir 7 dd., 1930 m.

Parapijos svet., Kenosha, Wis.
Sausio 10 d., 1930 m.

Draugysčių svet., Waukegan, III.
Sausio 12 d., 1930 m.

Parapijos svet., Springfield, III.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Įžanga Augusiems 35c., Vaikams 15c.
--------- ■ . ■ ........ >

INFORMACIJŲ

LITHUANIAN BUSINESS DIRECTORY
Išeis Sausio 15 d., 1930 m

KNYGp
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxrxxzzxx

Kiekvienas “Naujienų” skaitytojas gaus 
tų gražią ir įdomią knygą DYKAI.

Kviečiame visus biznierius garsintis 
šioje naudingoje knygoje.



1929 NAUJIENOS, Chicago, III
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Ir jiems Kalėdos
Supeiior teismo teisėjas 

hath paleido iš kalėjimo 12 
rų, kurie čia buvo

r.u lomobil’stai (lėliai to,į 
sv.stąp p i? vrd'nanių1 

> h Street i”; 23,699 au-;

Manoma, kad sugavę Iskinbu nv.< v v
Burke

padėti de- Į kad
> mokėti - e-įkė

Pačioms, 
nepasirašė 

prendž’c
it

ency until it arises.
\/, S.—Bii’t if it should arise?
S.—P d meet it face to face.

O. K.

1 >onc3 Lend me fifteen.
T. B.—I have oidy ten.
Bonos—Well, thon 

have the ten and you 
me f i ve.

So many gi ris alvvays do the 
v/rong thing ai the right time.(The English Column

1 —----iru- '»—*

let nieĮ 
can owc iA. G.—Whoopee. I own 

TIarold TIow come.
A. G. My giri just gavę

H—.
šviesų; j 

areštuo-
| ta, i' a ją aulą šviesos buvo ne-
' r..k:.:r.cs; 5,331 automo-lustai 
i .i. f šluota, kadangi važiavo nc-
I ^urtdarni laisnio; 7.931 draive- 
! .šai areštuota

n raiše
it

Otto—l't took me a week to I to me. 
kiss that giri.

Harold—Gosli. What a long
i kiss. A. G>

V/. S. If 1 should attempt; 
to kiss you, what would you 
do?

gEHB. Naujienų skaityto
jus ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Never rag you r boy friend 
if he spits on the floor. You can 
ųuietly retaliate by blowing S.—I never meet an emerg-
ybur nose on his tie. ------------------—--------------------rei-La nepaisė 

iir.o vingei važiuoti 
imas saugumo zonas.

Ir čia oras kaltasNeseniai S t. Joseph, 
miestely banditų gengės 
Burke nušovė policininką, 
tadaris paspruko. Dabar šeri-Į čikagieč’ai tiuėję 
fus H. J. Patterson, iš Nugalės, snapsą 
Arizona, praneša, kad prie Mek-įtą ne 
sikos rubežiaus jo 
areštavę vyrą, kuris yra pana
šus Į Burke, kaip išrodo pa
veiksluose. Už sugavimą Burke

• yra skiriama dovana iki $100,- 
000. Pas Burke, namuose, už
tikta daug ginklų. Jų larjje ke
letas mašininių Šautuvų. Eks- 
perlų tyrinėjimu, užtiktais šau
tuvais buvę sušaudyti Valen
tino dienoj septyni Murano 
saikus nariai garaže.

Mieli., | 
vadas I

Three Methcds of 
Conummication boys

šeri

th ink

three DR, SHINGLMAN
umiimm

CREOMULSION
Nušovė krautuvėje

draugu

Sumušė rekordą

Many a giri rims away 
man because she vvants

from 
to be

šiem-Jl 
prastą Telephonc.

Telegraph.
Tell a vvoman

Policijos komisionierius Wm. 
F. Russell praneša, kad 10 sa
vaičių laiku buvo areštuota

a
Chaste.

Jau šeštadienį Čikagos paš
tas buvo išnešiojęs 5 milio- 
nais laiškų ir atviručių dau
giau, nei pernykščių metų Ka
lėdoms.

A Word to the Wise.
No woman should be taken Į 

at her word even when she 
means it.

Vau—Say, who do you 
you’re pushing?

Joe R. — 1’11 give you 
guesses. A

____L________ _____________________ ,_______

laike aukščiau širdies, 
tai atidarė registerį, 
ve pinigus, ir abu su

Stella—Do you let th 
kiss you ?

Margaret No. Būt I am so 
weak. A. G.

Bpeclalt.taa gydyme chroniškų ir nanjų li
rų Jei JclU negalėjo jumis išgydyti, atallan 
kyklt pa. mane. Mano pilnas Iftcrzamlnarl- 
man atidengė jūsų tikrą ligą ir jei aA apst
irnai u Jus gydyti, sveikata jums augryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda. bet pate pasakys 
po galutino iAegzaminavtmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

1930 m.

ž’novų paretškimu, 
gerti

■ veikiausia <r 
tolesnės vietos, kaip 

padėjėjai į Melrose Park. Kodėl? Gal to
dėl, kad sausieji agentai smar
kiai darbavosi? O ne! šnapsas 
buvo prastas todėl, kad snie
gas užblokavo kelius trokams 
ir dar todėl, kad čikagiečiai 
nepasirūpino iš anksto užsisa
kyti skystimą.v Y C

Mundeleino automobi
lių buvo pavogę

Patrick Dvareli, kardinolo 
Mundeleino šoferis, paliko gat
vėje kardinolo automobilį $14,- 
000 vertės, šoferis nunešė kam 
ten kardinolo dovanas. Sugrį
žęs jis neberado brangiojo au
tomobilio. Davė žinoti apie tai 
policijai. Keliomis minutėmis 
vėliau detektyvai sulaikė kar
dinolo autą prie Halsted Street 
ir North avė. .Jie areštavo Tho- 
masą Reynolds, 2127 Shefield 
avė., kuris važiavo tuo autu.

Du banditai įėjo į Alfred S. 
Kuikcn bučernę, 13142 West- 
ern avė. (Bhi-e Island). Jie pa
liepė bučeriui atiduoti pinigus 
iš registerio. Bučeris, ažuot iš
pildyti paliepimą, griebė kir
vį. Vienas banditas šovė ir pa-

Bandi-

D. L. K. Vytauto iškil
minga ekskursija 

Lietuvon.
Ponas Juozas Smitrus, Baltiko 

Amerikos Linijos reprezentantas, ga
lutinai susitarė su Provizoriniu Ko
mitetu Didžiojo Vytauto 500 metu 
jubiliejui minėti kas link jubiliejinės 
ekskursijos. Toji ekskursija iš
plauks 1930 m. gegužės 26 d. greitu 
ir gerai žinomu laivu “latuania”.

Baltiko Amerikos Linija darbuojas 
iš vien su minėtu komitetu ir su Lie
tuvių Agentų susivienijimu, kad pa
daryt šią ekskursiją sėkmingą. Spe- 
cialės brošiūrėlės ir skelbiamoji me
džiaga yra paruošta išdalinimui, ku
rie yra suinteresuoti, suteikiant jiems 
informacijų kas link būtinų, doku
mentų, Amerikos ar Lietuvos pasų 
ir t. p.

Patartina rezervacijas daryti kaip 
galima /ankščiau per lokalius agen
tus, kurie suteiks visas informacijas 
apie ekskursiją. Visos pastangos 
bus pašvęstos padaryt kelionę atmin
tinu įvykiu, pilną įvairumų ir malo
numų dėl tų, kurie joj dalyvaus.

Sekite apgarsinimus, kurie neuž-* 
ilgo tilps musų dierašty.

Gaisras padarė žalos 
$100,000

Nežinia dėl kokios priežas
ties kilusi ekspliozija Auto Sal- 
vage korporacijos trobesy 
(2123 So. VVabash avė.) iš
vertė trobesio sienas. Ugnis 
sunaikino kitus du trobesius, 
buvusius tuoj prie minėto tro
besio. Sudegė 15 automobilių. 
Nuostolių padarė gaisras apie 
$100,000.

Kaip automobilistams 
sekasi

Išmokėjo algas moky
tojams

Chicagos mokytojos, moky
tojai ir kiti mokyklų tarnau
tojai — 12,793 žmonių — ga
vo algas antradienį. Paskuti
niams išmokėta algos apie 5 
valandą vakare.

Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą — G DIENOS

PER BREMENĄ

Laivas EUROPA dabar budavojamas ir veikt
pradės nuo kovo mėn

Mažiau Negu 8 Dienos j Lietuvą

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas krjeozo- 
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Office 4930 Wcst 13 Street, 
Cicero, III. Residence 1648 S. 
50th Avė., Cicero, UI. Cicero 
3656.
Linki visiems savo lietu
viams draugams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metu.

Patogus ir tiesus susinešimas su bite Europos šalimi.
Reguliariai išplaukimai kožną savaitę

populiariais Lloyd laivais.
Del sugrįžimo liudymų ir kitų informacių 

atsiklauskit savo vietinio agento arba

MITI (II HAS
LLOy E)

130 W. Randolph S’t Chicago.

Dovanos Jaunuo iams!
KAIP LAIMĖTI DOVANASimntt m
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JOSEPH F. BUDRIK
3417 So. Halsted St., Tel. Boulevard 4705, Chicago, III

Pataria klausytis lietuvių muzikos per stoti WCFL 
1280 C. kas Nedėldienj nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

Per stotj WHFC kas Ketvergas nuo 7 iki 8 vai. 1420 K
Programus rengia Radio Krautuvė kur 

parduodama visų išdirbysčių Radios

JOS. F. BUDRIK
INCORPORaTED

3417-21 South Halsted Street, Chicago, III.

TUBBY

n@@ Km©
Už 5 naujau metines prenumera
tas kontestantas gaus ALFRED 
RACING ICE KING SKATES, 
(Seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

Vertės $13.50

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. • Naujienų prenumerata 
metams Chicagoje $8.00, už Chicagos—$7.00.

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas gaus ALFRED IIOCKEY SKATES 

nikeliuotas su batais vertes $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.

KUPONAS

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Vardas:

Adresas:

Iškirpk ši kuponą ir prisiųsk virš paduotu adresu
Uz 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

He Knows Runt’s Financial Standing
HE 'AKAJIOMTA PWt> 
ME THE TVJEU'Y 

CEK1TS AMWAV-Ak)' 
l AIAJ’T GOKJKJA GIVE 
AUV6ODV A CHAKJCE 
*TO BENT ME OUTTA 

AUY MOAJE.V

VJHAT DINA SĖLI 
VTTOHIMFOR. A 

NKKEL FOR, WAEK) 
HE OFFERE0 T'OU 
A (2UARTER FoR
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VAKAR GARBINO, ŠIANDIE SMERKIA

Vienas katalikybės ir krikščionybės skraiste prisi
dengęs laikraštis rašo apie dabartinę Lietuvos valdžią 
taip:

“...Tautininkų neteisėtoji vyriausybė persekio
ja ir uždarinėja privatines katalikų mokyklas?
Nuo kada ta vyriausybė pasidarė tam laikraščiui 

“neteisėta”? Ir kodėl ji “neteisėta”?
Jei neklystame, tai po gruodžio 1926 m. perversmo 

visa klerikalų spauda be galo džiaugėsi, kad teisėtoji, 
Seimo pastatytoji valdžia tapo nuversta ir jos vietą už
ėmė tautininkų diktatūra.

Jei neklystame, tai krikščionių demokratų blokas 
Lietuvos seime kaip vienu balsu balsavo už Smetoną, 
kuomet buvo pastatyta jo kandidatūra į respublikos 
prezidentus vietoje atsistatydinusio Dr. Griniaus, ir 
paskui taip pat vienu balsu balsavo už p. Voldemarą ir 
jo ministerių kabinetą.

♦ Mes atsimename taip pat, kad kun. Krupavičius vi
so krikščionių bloko vardu siūlė tautininkams “besąly- 
gią paramą” ir paskui keletas krikščionių atstovų įėjo 
į tautininkų valdžią ir išbuvo joje apie pusę metų, dirb
dami ranka už rankos su Smetona ir Voldemaru.

Mes atsimename, kad p. Smetona įvezdino į prezi
dento pareigas ir prisaikdino pats arkivyskupas metro
politas Skvireckas, ir kad su Smetonos ir Voldemaro 
vyriausybe pats “šventasis sostas” vedė derybas ir pa
sirašė konkordatą...

Na, o dabar sakoma, kad ta vyriausybė esanti “ne
teisėta” !

Ką tai reiškia? Argi krikščionys balsavo už netei
sėtą vyriausybę? Argi Lietuvos katalikų bažnyčios gal
va šventvagiškai vartojo priesaiką tos vyriausybės ne
teisėtumui pridengti? Argi Vatikanas galėjo žeminti 
save, dėdamas savo parašą po sutartim su neteisėta vy
riausybe ?

Jeigu klerikalų partijos žmonės ir vyriausieji kata
likų bažnyčios vadai galėjo šitaip elgtis, tai kokioje 
šviesoje tuomet pasirodo visas klerikalizmus?

Kai anąmet musų “Draugai”, “Darbininkai” ir kiti 
klerikalų spaudos organai iš kailio nėrėsi, garbindami 
tautininkus ir jų “naują erą”, tai mes atkartotinai juos 
išpėdavome, kad jie apgalvotų, ką jie sako. Jie musų 
įspėjimų nepaklausė, ir dabar jie jau bando atsižadėti 
to, ką jie tuomet skelbė. Bet kuo jie dabar save pastato 
prieš visuomenę? z •

VĖL SUIRO VIENAS MASKVOS FRONTAS

Franci jos komunistai atvirai ir galutinai suskilo. 
78 komunistų vadai, tame tarpe 6 parlamento atstovai 
ir 3 Paryžiaus miesto tarybos nariai, pereitą penktadie
nį viešai paskelbė, kad jie steigia naują politinę partiją 
— “Darbininkų-Valstiečių”.

Šituo savo žinksniu tie komunistų lyderiai- galutinai 
nutraukė ryšius su Maskva ir jos diktatoriais. Kartu šis 
jų žinksnis reiškia mirties smūgį visam komunistų ju
dėjimui Francijoje.

Nors komunistai nuolat visur skaidosi, bet tokių 
stambių skilimų, kaip šis, nedaug kur yra buvę. Fran
cijos komunistai, reikia žinoti, yra ne labai turtinai in- 
telektualėmis jėgomis. Netekti 78 savo vadovaujančių 
veikėjų jiems yra neatitaisomas nuostolis. Be to, beveik 
visos komunistų jėgos Francijoje koncentruojasi Pary
žiuje ir jo apielinkėse. Provincijoje (jei neskaityt vieną, 
kitą šiaurės distri^tą) komunistų beveik nėra. O šis 
skilimas kaip tik ir sudraskė komunistų judėjimą pa
čiam jo centre, Paryžiuje.

Atskilėliai išleido manifestą, kuriame jie sako, kad 
komunistų partija Francijoje šiandie yra “mažiukė oli- 
garchiška (mažo būrelio valdoma) sekta”, kuria val
džios policija žaidžia kaip tinkama. Tą partiją, kaip 
savo aklą įrankį, panaudoja buržuazija, gudriai stum
dama ją i ekscesus (išsišokimus), kuriais piktinasi dau
guma protaujančių darbininkų.

Tai šitaip negarbingai baigia savo karjerą tas de
magogiškomis “leninizmo” frazėmis apmulkintų žmonių 
judėjimas, su kurio pagelba Maskva tikėjosi įvykinti 
“pasaulio revoliuciją”. Daugiau kaip per aštuonerius 
metus tie nelaimingi žmonės draskėsi ir ant sienų kabi
nosi, keldami suirutę darbininkų eilėse ir nesąmoningai

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............ $8.00
Pusei metų ......„..................... 4.00
Trims mėnesiams -....... 2.00
Dviem mėnesiam ________  1.50
Vienam mėnesiui _____ .__  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei ___ „ ... ____ ___ 18c
Mėnesiui_____  -- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltą:

Metams ___  - - - - 17.00
Pusei mėty 3.50 
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJAI TEIS

MAS LEIDO VEIKTI

tarnaudami reakcijai. Ir tik dabar jie ėmė suprasti, kad 
savo pastangomis nieko teigiamo jie atsiekti negali. Ar 
ne gaila, kad tiek energijos buvo išeikvota be reikalo?

Naujoji “Darbininku-Valstiečių” partija, žinoma, 
jokios rolės politiniame krašto gyvenime nesuvaidins. 
Komunistų partija, kuri negauna abrako iš Maskvos, 
yra iš anksto pasmerkta mirčiai. Jeigu tie komunistiški 
“darbininkai-valstiečiai” tikrai norės būt naudingi dar
bo žmonių pasiliuosavimo reikalui, tai jiems teks dėtis 

socialistais.

kis, Požėla ir kt. žiur. “Karo 
Archyvo” 2 nr.).

Nuo 1927 m. socialdemokra
tų partijai neleidžiama esą veik
ti, todėl partija negalinti, (be

Kauniškėse “L. ž-se” šitaip 
aprašyta Lietuvos Socialdemo
kratų partijos byla Apygardos 
teisme:
Įsit. regis t r. komisijos nutarimai

Praėjusį pavasarį, tuojau po 
V. Galimo areštavimo, buvo už
daryta ir socialdemokratų par
tija. Mat, draugijų įstatymus 
registruoti komisija rado, kad 
socialdemokratų partija išėjus 
iš įregistruotų įstatų ribų į žy
mesniųjų savo partijos, narių 
Plečkaičio, Kedžio, Mikulskio, 
Paplauskio ir kt. asmeny orga
nizavus Tauragėj ir Alytuj su
kilimus, platinanti plečkaitinin- 
kų literatūrą., tos partijos na
riai stovį užsienin emigravusių 
žmonių priešaky, todėl komisi
ja nutarė soc. dem. partijų už
daryti, o partijos' turtą perduo
ti ligonių kasai.

Soc. dem. skundas
Tačiau soc- dem. centro ko

mitetas, komisijos nutarimų ap
skundė Kauno apygardos teis
mui.

Savo skunde soc. dem. tviiy 
tina, kad įst. registr. komisijos 
nutarimas' esųs ir neteisėtas ir 
neteisingas.

Reikia tik peržiūrėti partijos 
konferencijų protokolus, “So
cialdemokrato” komplektus ir 
atsakomingų partijos organų 
pareiškimus, ir ten busią gali
ma įsitikinti, kad partija nėra 
nukrypusi nuo savo programos 
ir taktikos, kad partijos veiki
mas neišėjo iš įstatymų ribų. 
O kai dėl atskirų partijos na
rių veikimo, tai visa partija nė
ra atsakominga.

Soc. dem. smerkia svetimų 
valst. kišimąsi į Liet.

vidaus reikalus
Soc. dem. esą griežtai prie

šingi, kad svetimos valstybes 
kištųsi į mtfsų tarpusavius gin
čus ir kovas. Tos taktikos lai
kantis viso pasaulio socialde
mokratija.

Pav., 1927. XII. 18—19 Ber
lyne įvykęs' Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo šiaurės 
Rytų Europos valstybių socia
listinių partijų konferencija, 
kurioj Liet. soc. dem. partija 
atstovavę St. Kairys su L. Epš- 
teinu, ir konferencija vienbal
siai ir visus griežtumu atmetu
si tiesioginį ar netiesioginį vie
nos' valstybes kišimąsi į kitos 
valstybės vidaus gyvenimo rei
kalus.
Soc. dem. nuopelnai Lietuviai

Toliau savo skunde soc. dem. 
primena, kad dar 1901 m. soc. 
dem. jau iškėlę Lietuvos nepri
klausomybės klausimą.

1917—1919 m. soc. dem. Vil
niuje leidę “Darbo Balso” laik
raštį, kurio pagrindinis uždavi
ny^ buvęs skelbti nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos 
obalsį ir ruošas visuomenę ne
priklausomam gyvenimui.

1918 m. kai Valst. Taryba 
norėjus Urachą pasikviesti Lie
tuvos karalium, tai soc. dem. St. 
Kairys visai išėjęs' iš V. Tary
bos.

Kovojant Lietuvai su bolševi
kais ir bermontininkais Lietu
vos socialdemokratai taip pat 
aktingai prisidėję. Pav., Šiau
lių rajone partizanams vadova
vę išimtinai socialdemokratai 
(K. Bielinis, Bielskis, Venslaus- 

konferencijų) nustatyti bend
ros linijos svarbesniais momen
tais, kontroliuoti ir koordinuoti 
partinių organizacijų ir atski
rų narių veikimo- Del pavie
nių partijos' narių atsitikimų 
nukrypimų daugiau esanti kalta 
bendra musų vidaus politika, 
ypatingas režimas. Todėl so
cialdemokratai savo skunde ir 
prašo, kad įst. registr. komisi
jos nutarimą Apyg. teismas pa
naikintų.

Skundą pasirašė St. Kairys 
ir Purėnienė.

Apygardos teisme
Vakar Kauno apygardos teis

mas tą socialdemokratų skundą 
ir svarstė.

Skundą palaikė P. Leonas, M. 
Sleževičius ir p. Finkelšteinas-

Finkelšteino kalba

Teismas turįs' būtinai išaiš
kinti kuo remdamasi, kokiais 
daviniais įst. registr. komisija 
užc.triuši socialdemokratų par
tijų.

Paskui p. Finkelšteinas atpa
sakojo draugijoms registruoti 
įstatymo istoriją. Tai esąs se
nas rusų monarchijos įstaty
mas. Rusų monarchija ir tai, 
leisdama įstatymų, pažymėjo, 
kad draugijos gali būti užda
rytos tik turint aiškių davinių, 
kai nesilaiko savo programos ir 
pakeitus taktiką, kada jos per
žengia įstatymais nužymėtas 
ribas. Musų Respublikoj kar
tais ir to nenorima boti. Tokia 
didelė partija uždaroma vienu 
rankos mostelėjimu, nepaisant 
nei priežasties, nei turint da
vinių įrodančių partijos' prasi
žengimą prieš įstatymus.

• I *
Sleževičiaus kalba

M. Sleževičius prisideda prie 
Finkelšteino pareikštų minčių ir 
pastebi, kad įst. registr. komi
sija, uždarydama Lietuvos So
cialdemokratų partiją romusis 
labai abejingais argumentais. 
Pav. Komisijos nutarimas soc. 
dem. partijai * uždaryti moty
vuojamas ir tuo, kad kai kurie 
tos' partijos nariai esą nusikal
tę, teismo nubausti, tai dėl to 
ir partija turinti būti uždaryta. 
Bet toks samprotavimas esąs 
klaidingas, nesą, jei kokios į- 
staigos tarnautojas nusikalto, 
tai analogiškai, tektų tokių į- 
staigą uždaryti. Ar tai butų lo
giška, ar taip kas' daro?

Jei nusikaltusiej i asmenys 
butų veikę centro komitetui va
dovaujant, jei partijos centro 
organai butų darę nutarimus 
priešingus įstatymams, tada tik 
galėtų būti kalba apie kaltini
mą partijos. Bet tokių davinių 
administracija neturi; jei turi, 
tai kodėl nepatiekė teismui?

Atskiri partijos nariai už nu
sikaltimus individualiai prieš 
prieš įstatymus atsakų.

Prašo įst. registr. komisijos 
nutarimą panaikinti.

Prof. Leono kalba
Prof. Leonas manąs, kad me

džiagos pilnai užtenka šiai by
lai spręsti. Ir spręsti socialde
mokratų naudai.

Lietuvos socialdemokratai tu
rį gražią istoriją musų tautinia
me ir politiniame judėjime. Jie 
Lietuvai daug pasidarbavę 1905 
metais.

Del davinių ir medžiagos šiai 
bylai, prof. Leonas manąs, kad 
nesą reikalo sielvartauti ir rū
pintis. Jei administracija kal
tinanti, tai ji turinti teismui pa
tiekti ir kaltinamąją medžiaga. 
O jei tos medžiagos adminis

tracija nepatiekus, tai aišku, 
kad ir neturinti.

Prieš valstybiško socialdemo
kratų darbuotėj nieko nesą. So
cialdemokratija einanti evoliuci
jos keliu.

Socialdemokratai moką dar
buotis ir su karaliais. Pav., Šve
dijoj.

Baigdamas prašo teismą 
įstat. registr. komisijos nutari
mą panaikinti.

Prokuroro kalba
Po advokatų kalbų valstybės 

gynėjas pasiūlė prijungti prie 
bylos V. Galinio ir jo bendra
darbių karo lauko teismo spren
dimų. Advokatai prieštaravo, 
tačiaus teismas, pasitaręs, tą 
karo lauko teismo sprendimą 
prie bylos prijungė. Bet įst. 
registr. komisijos nutarimo 
tvirtinti prokuroras teismą ne
prašo. Jis siūlė bylą atidėti 
ir pareikalauti iš administraci
jos įstaigų davinių. Advokatai 
taip pat prašė bylą atidėti. Ta
čiau teismas, ilgai taręsis, pa
skelbė sprendimą, kuriuo komi
sijos nutarimas panaikinamas 
ir socialdemokratų partijai vėl 
leidžiama veikti.

BANDO SUŠIRVYDĖTI

Sandariečių organas “su 
skausmu” rašo apie tuos, kurie 
skelbę obalsį “Lietuvai nei cen
to”. šitą obalsį, kaip žinoma, 
skelbė buvęs brooklynietis šir
vy das ir jo vienminčiai, bet jie 
stengėsi jį melagingai primesti 
socialistams.

Kažin, kuriuo tikslu bando 
dabar tą melą atgaivinti sanda
riečių laikraštis? Ar tuo, kad 
“tikrieji Lietuvos sūnūs”, kaip 
jisai sako, .“nepatikėtų”? Ne 
faktai jam. vadinasi, yra svar
bus, bet — tikėjimas!

Be to, jisai mėgina jau ir 
tam tikrus diplomus dalinti, bū
tent, “tikrųjų Lietuvos sūnų”!

/

NAUJIENŲ METINIS

Sausio 19,1930

Nauji e n vi Rengtuose 
< *

Radio Programuos e

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy-

Lietuviu Auditorijoj, 
3133 South Halsted Street

Visa scena bus prirengta kaip ir 
Radio Studio.

Šiame Koncerte ne tik girdėsite, bet 
ir matysite visus artistus daly

vavusius

KONCERTAS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxmxxxxi

Klausimas, kas jį šitam “pa- 
trijotiškam” bizniui “pamozo- 
jo”?

ĮVAIRENYBES
60 METŲ SUECO KANAI/)

Šių metų lapkričio 17 d. su
ėjo 60 metų, kai buvo baigtas 
kasti Sueco kanalas, jungiąs 
Viduržemio jurą su Indijos van
denynu. Kanalas iškastas Sue
co sąsmaugoj ir eina per negy
venamas smėlio dykumas. Per 
Sueco sąsmaugą Afrika tiesio
giniai susisiekia su Azija.

Kanalo projekto autorius ir 
(vykdytojas buvo franeuzų in
žinierius Lesepsas, kurs pradė
jo darbus 1858 m. ir baigė 1869 
m. lapkričio 17 d., kurią, dieną 
ir įvyko iškilmingas kanalo ati
darymas susisiekimui laivams. 
Kanalas buvo iškastas franeuzų 
pastangomis ir pinigais, ir tik 
1875 m. perėjo į anglų rankas, 
kai anglų vyriausybė nupirko 
už 20 milijonų dolerių 
didesnę kanalo akcijų dalį 
iš Egipto valdytojo Izmailo. 
Įdomu, kad kai Lesepsas pa- 
skelbesavo projektą ir pradėjo 
darbus, tai anglų spauda ir val
džia visaip tyčiojosi iš to daly
ko ir vadino avantiūristu ir 
“kvailių medžiotoju”. Tik po 
kelių metų anglai suprato ka
nalo reikšmę ir paskubėjo jį 
paimti j savo rankas. Dabar 
Anglija už jokiu pinigus kana
lo kontrolės neišleistų iš savo 
rankų, nes Sueco kanalo nete
kimas neigiama atsilieptų į bri
tų imperijos gerovę. Sueco ka
nalas turi didžiausios reikšmės 
pasauliui, nes žymiai patrumpi
na kelių iš Europos į Indiją, 
Indijos vandenyno salas ii’ Aus
traliją. Inžinierius Lesepsas 
savo projekto įgyvendinimu yra 
labai daug padaręs visai žmo
nijai ir kultūrai.

RAMOVE
THEATRE

35ih and Halsted Streeta

Kalėdose ir Ketverge, 
Gruodžio 25 ir 26

VISAS KALBANTYSIS 
' PAVEIKSLAS

“Hearts in Exile”
sujudinanti, šiurpi drama iš 

Rusijos gyvenimo

dalyvaujant 
DOLORES COSTELLO

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“Happy Birthday” 
Kalbančios žinios

. .............. .1 ...n—........-.......-iZ

25 ‘
— yra tinkama 

kaina mokėti 
už gerą, 
dantų 

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

25*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Draugystė iš v. Petronėlės 

re j o metinį susirinkimą gruo
džio 1 dieną.

Kada apsvarstyta bėgantie-

tu-

Emelija Gedritis prieš Fe- 
deral Iteserve Lile Insurance 
Co., bylos No. B193525,,Circuit 
crl., byla dėl $2,000.

John Krolkus prieš John ir 
Marie Skaldlį, bylos No. B193- 
533, Circuit crl., 'byla uždary
ti Irusi dydą sumoj $3,500.

Matthevv Margelis prieš Ro
keri Z\vick, bylos No. 510227, 
Superior crl., byla dėl $10,000.

Sonia Tankus prieš S. Tan
kus, bylos No. B193566, Čir- 
cuit ert., divorsas.

Irene M. Baldus prieš C. F. 
Henry, bylos No. 501296, Su- 
perior ert., byla dėl $5,000.

Isabella Muiliukus prieš 
James J. ir Kay Andek, bylos 
No. 501297, Suparior ert., by-

perior ert., byla dėl $10,000. Į 
Dorohty Walas prieš Frank 

Walas, bylos No. 510319, Su- 
perior crl., divorsas.

Graboriai Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvrirųs gydytojai

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

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. Midwav 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.

būta apie garbės nares, kurios 
turi gauti dovanų už tai, kad 
jos neėmė pašalpos per dešim
ti metų.

Tokių narių draugystė turi
net 13 šiemet. Taigi kad jas |a dėl $25,000. 
pagerbti, draugystė rengia va- j110 Gabrėnas adm., ir ki- 
karą, kuris įvyks gruodžio 29 (į prieš Chicagos Surface 
dieną. 1 Lines, bylos v No. 510298, Su-

Tas vakaras ' bus auksinis. 
Kas tik ateis į vakarų, tas gaus 
aukso veltui.

Garbūs narės, ateikite į va
karą atsiimti dovaną ir gražų 
bukietų gėlių.

Kas yra svarbu jaunoms mo
terims ir merginoms, tai kad 
tame parengime jos galės įsto
ti į Draugiją Šv. Petronėlės, 
amžiuje nuo 16 iki 20 metų, i 
nemokėdamos Įstojimo mokes- 
ties, o amžiuje nuo 20 iki 30 
melų galės įstoti sumokėdamosj

Dr. C. C. SINGLEY
20 VV. Jackson Boulevard

Suite 1615

Tel. Harrison 1950

ros progos.
i, nepraleiskite ge- 
Ateikite į balių iri 
į Šv. Petronėlės!

Viena iš visu.

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 patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės, 
kalbėti

Lietuvių bylos 
teismuose

Marcelin \Vaieikauski
Anthony \Vaicikauski, 
No. B193 116, Circuit ei 
vorsas.

Maiy Ennis prieš 1
Ennis, bylos No. 519182, Supę-; 
rior crl., divorsas.

prieš i

.loseph Plekus prieš Ilorn- 
schfeger Sales Corp., bylos No. 
B193521, Circuit cit, byla dėl

DEL ĮSIPIOVIMŲ IR 
ŽAIZDŲ

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

MYKOLAS ŽIBIKAS
su šiuo pasauliu 

4 valandą 
m., sulaukęs 47 

gimęs Kauno 
apskrity, 

Paliko* 
Lietuvoje

Persiskyrė 
gruodžio 21- dieną 
vakare, 1929 
metų amžiaus, 
rėdyboj, Panevėžio
Juškagalių vienkiemy, 
dideliame nuliudime 
dukterį Stepaniją ir du brolius 
— Stanislovą ir Antaną ir švo- 
gerį Antaną Labakojį. Kūnas 
pašarvotas randasi 1328 Gar- 
feild St., Gary, Indiana.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 27 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų į šv. Kazimiero baž
nyčią, Gary, Indiana, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Kalvarijos kapines.

Visi A. A. Mykolo Žibiko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulude tekame.
Duktė, Broliai ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Marshall, Tel. Gary 
9154.

nuo

Meldžiame ateiti ir pasi- 
su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

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

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

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

URBA FLOWER
SHOPPE

Gėlės dėl tų, kuriuos 
mylime

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massago, electric 
treatment ir mag- 
netic bl anketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL. •

METINĖS SUKAKTUVĖS 
JONAS’ MOZGERIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 25 d., 1928 m., 7 vai. 
vakare, sulaukęs 41 metų am
žiaus, tano palaidotas Tautiš- 

Bkose kapinėse. Nęrs jau me- 
1 tai laiko praėjo nuo tos nelai
mingos dienos, kaip mirtis pa
kirto gyvastį, mes negalime, ją 
užmiršti ir vis regim tą nelai- 

Imės valandą musų akyse. Mielas 
drauge, ilsėkis ramiai šios ša
lies šaltoj žemelėje. -

Nubudę liekame, '
Seserys, Broliai, Brolienes 
ir Draugai.

3324 S. Auburn Avė.
Vienas blokas i vakarus nuo 

Halsted
Tel. Boulevard 2035

ONA MOTUZIENĖ 
po tėvais Galkaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 24 dieną, 10:15 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukus 53 
metu amžiaus, gimus Šiaulių 
apskr., Žagarės parap., Minkių 
kaime. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliudi- 
ce vyrą Joną, dukterį Pauliną, 
3 sūnūs — Adolfą, Kazimierą 
ir Pranciškų. 2 pusbroliu — 
Juozapą ir Prancišką Zubinus 
ir gimines, o Lietuvoj 3 brolius 
— Klemensą,. Juozapą ir Joną, 
seseri Elzbietą. Kūnas pašarvo
tas randas 4605 So. 
Avė.

Laidotuvės jvyks 
•gruodžio 27 dieną, 
pietų iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėta i Tautiškas kapines.

Visi A. A. ’ Onos Motuzienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
e.^at nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaut laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą. X

Nuliūdę liekame.
Vyras, Duktė, Sunai, 
Pusbroliai ir Giminės.

JUOZAPAS MAKAVECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 23 dieną, 6:00 valan
dą vakare, 1929 m., sulaukės 
45 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj, žurių kaime, Žagarės para
pijos, Šaulių apskr. Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko di
deliame nuliudime brolį Alek
sandrą ir seserį Julijoną, pus
brolius ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 1720 S. Union 
Avė.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
ny^ gruodžio 26 dieną, 1 vai. 
po piet iš namu bus nulydėtas 
i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Maka- 
vecko gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ladotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus 
3161.

Co., TeL Canal

Laidotuvėmis 
Savickas, 1720 
Tel. Canal 1256.

rūpinasi Julius 
S. Union Avę«

Hermitage

pėtnyčioj,
2 vai. po

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

PETRONĖLĖ BALČIŪNIENĖ 
po tėvais Sinkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 23 dieną, 6:45 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukus 38 
metu amžiaus, gimus Šiaulių 
apskr.. Lietuvoje. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Joną, po
dukra Stelių 14 metu, broli Joe. 
Maceikį, gyvena Pittsburghe, 
gimines ir pažystamus. Kūnas 
pašarvotas randasi 5204 So. 
Kolin Avė.

Laidotuvės Įvyks penktadieny 
gruodžio 27 dieną, 8:15 vai. ry
te iš namų i Nekalto Prasidė
jimo P. Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i Šv. Kazimie- 
16 kopines.

Visi A. A. Petronėlės Bal
čiūnienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Vyras, Podukra, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

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

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
* Roosevelt 2515-2516

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

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1188

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS' AKIU SPECIALISTAS

Res. -Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

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

valandai po pietų 
-------- o—-----

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stąte Banko

1800 So. Ashland Avė.

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis . 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

Phone Cicero 291

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 

CHICAGO. ILL.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1D

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

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kcnwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki. 11 valandai ryto 
nuo 6 iki19 valandai vakaro 

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

-------- o ■

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną .

Advokatai

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuoto  jai

1344 S. 50 Avė. 
cicero’ ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
«68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1228 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4008

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

KompJ. F. Eu
PAGRABŲ 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue
Platt Blog., kainp. 18 St. 2 aukštas 

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

karo. Nedėliomis nėra siui
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

va-

Lietuviai Gydytojai___

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-----—

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.1:11 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J.VA. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tol. Victory 0562 

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

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

Tel, Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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 Rcpublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 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: G—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

Rezidęncija:
' 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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.'
Tel. Boulevard 7589

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

------ :-----------------------------------------
Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Mihvaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero 

4847 W. 14 St. 
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 sutartį:
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,
Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A, A. SLAKSS
ADVOKATAS

,?va^r _____

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel.JJanal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Iljde Park 3395

lOHNB.BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V> W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišky ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Ncdėl. nuo 10 iki 12, 1 
Rez. Telephone l’laza 3202

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas •

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tol. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 val% vak.
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Tarp Ghicagos 

Lietuvių

Cicero
Kalėdos, O

Roseland
Patriotai be patriotizmo

Sakoma, kad ko žmogus

Vaičius

bi- I 
jo, tai tas jam ir vaizduojasi. Į 
Jei taip, tai tavor.šęius “Pusže- 
maitis” bijo deportavimo j bol
ševikų komunistinį “rojų”. Nes 
“V” 298-me nuineryj, jis ra
šo, buk “Sandaros” bankiete, 
pereitą vasarą, p. “Vaičius” sa
kęs, kad “visi komunistai rei
kia išdeportuoti”. Visi žmonės, 
kurie tame bankiete buvo, iš

tik Pusžemaičio repor- 
žino, kad ponas 

ten nieko panašaus 
ir nei komunistų, nei

bolševikų neminėjo, 'lėčiau, ko
dėl Pusžemaičiui taip vaizduo
jasi deportavimas? Ar-gi gali 
būti, kad jis bijo patekti savo 
rojun ?

Aš galiu betyli vieną ra u-j 
doną obuolį, kAd jei Rusija pra
dėtų čia rankioti savo “patrio
tus” -ir gabenti juos tau “ro
jini”, tai visi musųJ komisarė- 
liai išsislapstytų kaip katinu
kai nuo šunelio. O proletarų 
klebono Pusžemaičio nė su deg
tuku nerastum.

Tam pačiam lape Pusžemai- 
tis skundžiasi, buk p. Vaičius 
minėtame bankiete sakęs, kad 
“ ‘Naujienos’ yra moksliškiau- 
sias laikraštis, teisingiausias ir 
kulturiškiausias”. Gaila, kad 
teisybę mylint, negalima iš
reikšti panašaus komplimento 
ir Pusžemaičio “gazietai”. Ta
čiau jo reportierka ir čia jam 
pargabeno klaidingą raportą. 
Į ateinančius viešus parengi
mus jis turėtų siųsti reportier- 
ką, kuri galės viešas kalbas 
pareportuoti taip, kaip jos bus 
išreikštos. Teisybe yra, kad ta
me bankiete p. Vaičius 'pagy
rė tik “švarią spaudą“ abel
nai, neminėdamas vardų, ir už
pjovė vėjo tiems rašytojams, 
kurie savo nešvariais straips
niais 
vardų 
kad 
savo
nas”, kuomet Vaičius kalbėjo 
apie “švarią spaudą”, o Pus
žemaičio gazietą, kuomet jis 
kalbėjo apie nešvarius straips
nius. Aš negaliu • sakyti, kad 
tai darydama ji labai klydo.

Pagaliaus Pusžemaitis nesą
moningai užsikabinėja ant vie
šos spulkos ir pravardžiuoja 
ją “špulka”. Lai užtenka šį kar
tą jam patirti, kad užsikabi- 
nėjimai ant viešų ir privačių 
biznio Įstaigų yra skaudžiai 
baudžiami pagal valdybos sta
tutą. Roseland ietis.

spaudą purvina — irgi
neminėdamas. Matyt,

Pusžemaičio reportierka
mintyje turėjo “Naujie-

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

vis senos bėdos!
V'si juda kruta nešioja do

as sumuKiaii graž ų dovaną — 
“Naujienų” kalendorių. Ji man 
suteikė “Naujienų” cirkuliaci
jos pi ižiuretojas Cicerojc.

Gi ls buvo la 
, ko) atlar. 
..;j, "Nauji 
O jų yra ėin didoka.*: 
ir vis dauginasi, auga, 

ir aš neklysiu sakydamas, jo- 
gei Lukoševičius yra vienas iš 
geriausių laikraščio tvarkyto
jų. Butų gęrai, kad jis lą slin
kąjį darbą palaikytų ilgiau.

>.*< >s

Priešmetiniai musų organi1- 
zacijų susirinkimai jau pasi
baigė. Dabar laukiama metinių, 
kuriuose komisijos ir raštinin
kai pasirodys su atskaitomis. 
Kas bus įdomesnio tuose susi
rinkimuose, paskelbsiu “Nau
jienose”, kurios tarnauja pla
čiajai visuomenei. Už lai vi
suomenė turėtų būti dėkinga 
“ N a u j i e n ų ” ved ė j ams.

>;t *

30 dieną šio 
yra, pirmadienį, 
Lietuvių Skolinimo 
vojimo bendrovės 
susirinkimas Lietuvių Liuošy- 
bės svetainėje.

Spulkos dalininkai privalo 
visi dalyvauti tame susirinki
me ir temyli, kaip verčiasi jų 
sudėti ir dedami doleriai.

Kas pasirodytų netikslu, 
reikėtų taisyti, nes metinis 
sirinkimas viską gali.

Tad, gerbiamieji spulkos 
liniukai, bukite visi ir tarkite 
savo galingą žodį savo pačių 
gerovei, nes juk nuo pačių vis
kas priklauso. Geriausia būti 
atviriems ir pareikšti, kas, 
ar kito dalininko manymu, 
rodo negerai, ne kad per 
są metą zursti pašaliais.

Kiek man yra žinoma, 
spulka stovi ne 
Bet galima butų ją pakelti 
aukščiau. O tatai priklauso 
pačių dalininkų.

Yra teisingai sakoma, 
kas dirba, deda pastangas, tas 
ir turi. Tad visi dirbkime, o 
pasėkos pasirodys puikiausios 
ir galėsime visi pasidžiaugti.

Dabartinė spulkos (adminis
tracija yra toki: Pirm. W. J. 
Butvilas; pirm, pagclb. J. Rai
nis; rast. Leo Švėgžda; du jo 
pagelbininkai C. Genis ir K. 
Deveikis, iždininkas M. Yacina; 
tvarkos prižiūrėtojai sargai J. 
J. Šoris, F. Lukoševičius ir p. 
Bašinskas; teisių patarėjas ad
vokatas K. (ingis.

Korespondentas.

tumerius 
tojus.
būrys i

aš

savo

mėnesio, tai 
Įvyks metinis 

ir Buda- 
(spulkos)

tai
su-

to• v is-
vi-

tai
prasčiausia, 

dar
nuo

Cicero
Vytauto benas

kad

Vytauto benas antradienio 
vakarą, prieš Naujus Metus, 
praktikos neturės, nes beno 
nariai tą vakarą visi užimti

Lietuvių Valanda
KAS NEDELDIENĮ

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

. nuo 1 iki 2 po piet.

KAS KETVERGĄ
Iš Stoties W. H. F. C.

(1420 kilocycles)
nuo 7 iki 8 vakare.

PASIKLAUSYKIT. ŠIUOS PROGRAMUS RENGIA

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

Tel. Boulevard 4705 •

Įvairiuose parengimuose net 
svetimtaučių tarpe.

Mat, lietuviai geri muzikan
tai, tai tinka. jie visur lą va

gi oja pas lal- 
ir Keturakis 
Lukštienę —

karu. Balčius 
vius, o Bala kas 
tur I u t. gros pas 
šiurpi a’z parei...

.Mat, rcngiųia 
beje.

i.oužgirslų kas. 
laikoma slapty-

Ato’ncnciui molus Vytauto 
Benas tnrCs lyderį gerų savo 
darbo žinovu p. Kelurakj. Ir 
smagu pažymėli, kad Ketur
akis Cicerojc apsigyveno, 'lai 
yra puiku. Busime užtikrinti 
kai dėl muzikos.

Iki šiol čia darbavosi, kaip 
muzikantas, p. Balakas. Bet 
kuris laikas atgal jis pareiš
kė, kad jam jau užtenka. Te
gul, girdi, dirba kiti, jaunes-
ni.

Well, tegul dirba jaunesni. 
Jie moka prisitaikyti prie ap
linkybių. Ir reikia tikėlis, kad 
p. Ralaką pavaduos jo sūnus, 
nes jie turi Įgimtą gabumą mu
zikai. (Ciceronas.

Roseland
Lietuvio laidotuvės

J. Draugelis mirė gruodžio 
17 d., sulaukęs 36 melų am
žiaus. Paliko moterį ir sūnų. 
Draugelis nesijautė sveikas me
tus laiko. Bet liga nebuvo pa- 
guldžiusi ji į lovą.

Velionis priklausė Golden 
Star Kliubui.

Jo kūnas pašarvotas buvo 
jo namuose. Stariečiai ir ve- 
lionies draugai ir pažįstami 
aplankydavo, visi atlankę ap
gailestavo, kad jaunas žmogus 
atsiskyrė nuo jų iš šio pasau
lio.

Gruodžio 21 d. velionis buvo 
palydėtas iš namų į Visų šven
tų parapijos bažnyčią. Čia at
sibuvo pamaldos už jo sielą. 
Matant pamaldas, buvo su
prantama, kad velionio mote
ris nesigailėjo iškaščių gyve; 
nimo draugui. Pasakoja., kad 
pamaldos kainavo 
dolerių.

Grabnešiai buvo 
Star Kliubo. Gėlių 
nas automobilius
Velionį palydėjo dešimts ma
šinų į švento Kazimiero kapi-

Šeimyna velionio, 
praleis nesmagias

apie šimtą

iš Golden 
buvo vie- 

prikrautas.

nes. 
kusi 
das.

pasili-
Kalė-

šaltas oras
Pereitą savaitę pas mus bu

vo šalta ir daug sniego. Ket
virtadienį ir penktadieni gat- 
vekariai nevaikščiojo. Daug 
darbininkų, kurie dirbo mies
te, buvo namie per dvi dieni. 
Man pačiam teko pavaikščioti 
po Roselandą ir matyti, kaip 
gatvekariai stovi gatvėse ir ne
gali pavažiuoti. Darbininkai iš 
dirbtuvių pėsti ėjo namo. Dar
bininkai privargo, bet ir kom
panija turėjo daug nuostolių. 
Su kompanija šiaip ir taip: ji 
dabar turėjo nuostolių, bet ji 
kitą kartą uždirbs, o darbinin
kams kas kita: jiems buvo la
bai reikalingi pinigai 
doms, bet 
mi darbą, 
ti dirbti, o 
mi nedaug 
prasto oro,
tėjo darbininkai.

-žvalgas.

Kale- 
tuo tarpu, turėda- 
negalėjo nuvažiuo
ki tą kartą dirbda- 
gali uždirbti. Del 
daugiausiai nuken-

Town of Lake
Veikiantis policijos seržantas 

Roza įtartas ryšyje su parda
vimu alkoholio

Veikiantis policijos seržan
tas, John 
atgal tapo 
rėš sulyg 
nusižengęs

jį 
tai

tei- 
kad

mi-

įtartas

Roza, savaitė laiko 
įtartas grand džiu- 
kaltinimu, kad jis 
probibicijos įstaty

mui. Dabar Rozą laukia 
smas. Jei teismas atras, 
Roza yra nekaltas, tai 
leis. Jei ras esant kaltą, 
baus.

Seržantas Roza tapo
sulyg paliudymais, kuriuos da
vė Su v. Valstijų Apskričio tei
smo advokatai George F. Q. 
Johnson ir Edward A. Fisher.

Roza tapo įtartas (indieted)

sulyg kaltinimu, kad jis nusi
žengęs prohibicijos įstatymui 
parduodamas 5 galionus alko
holio trims vyrams, gyvenan
tiems South\vest To\vn kolo
nijoj. Tie vyrai buvo areštuo
ti ir kaltinami tuo, kad jie tu
rėję ir transportavę nelegaliai 
alkoholi.

Kalbamų vyrų pavardės yra: 
Walter Dorseh, Alberl Balski 
ir Nieholas Gorski.

.Jie buvo areštuoti rugpiučio 
mėnesi šių metų, 50 gatvėje, 
arti Western avenue, kai va
žiavo Dorseh automobiliu.

Policijos skvadas alidavė 
juos federaliams agentams. 
Kaltinimo nagrinėjimas prieš 
juos atidėta iki gruodžio 5 die
nos siu melų.

Bet per tą laiką Suv. Val
stijų Apskričio Teismo advo
katas Fisher patyrė apie l/y- 
lą. Jisai sužinojęs, kad Dor- 
scho molina ir seržanto Roza 
uošvė pasirašiusios bondsus už 
visus tris areštuotus vyrus.

Fisheriui pasirodė keista. Jis 
pradėjo tyrinėti, kodėl polici
ninko giminė pasirašė bond
sus, kad areštuotus paleisti iš 
kalėjimo iki teismo.

Fisher darė slaptą tyrinėji
mą keletą savaičių. Staiga jis 
pareikalavo atsilankyti i jo 
ofisą Dorschį, Gorski ir Bal- 
skį. Iš kartų vyrai mėgino ty
lėti. Paskiau betgi jie išpasa
koję, kas su jais atsitiko.

Esą, jie gavę tą alkoholį tie
siai iš seržanto Roza. Jiems 
buvęs jis įteiktas Maplewood 
gatvėje, ties namais No. 4900. 
Čia alkoholis buvęs perkeltas 
iš kilo karo į Dorscho autą. 
Pinigus už alkoholi jie sumo
kėję pačiam Rozai.

Po to Rozai išimta varan- 
tas. Iš syk Roza pareiškęs, 
kad tai esąs “frame-up”, mė
ginimas pakišti jam koją. Bet : 
kada teismo advokatas Fisher 
paskelbė ką jįs,surado, tai Ro
za tapo įtartas.

Žinoma, Įtarimas yra dar ne 
viskas.
za yra 
dabar 
tas iki

šia
“The

Teismas nuspręs, ar Ro- 
kaltas, ar ne. Bet jau 
Roza tapo suspenduo- 
teismo.

žinią paduoda laikraštis 
SoutlTVvest Herald”.

Cicero
Eglaitė “Aušrelės nariams; 

pamokos ir pramoga

Pirmadienį, gruodžio 23-čią 
vietos jaunuolių draugijėlė tu
rėjo šaunią pramogą. Buvo su
rengta eglaite, buvo dainos, dek
lamacijos, buvo dalinamos do
vanos'. O kas svarbiausia — tai 
kad buvo tėvai pažiūrėti, ką jų 
vaikučiai yra išmokę ir ką mo
kinasi.

Pirmiausia apie pačius “Auš
reles” narius. Kaip jaunuome
nė, jie dar nemoka veidmai
niauti. Jeigu jiems kas' paitinka, 
tai matyti, kad patinka. Jeigu 
jiems yra progos pasilinksminti, 
tai jie linksminasi visa savo 
jauna siela.

O kalbamą vakarą ir buvo 
kaip tik toki proga. Jaunuome
nė susirinko gerokai anksčiau 
prieš prasidesiant pramogai. 
Kliksmaš, šliuožinėjimas, bė
giojimas. Bet viskas ribose, jo
kio žiaurumo. Ot, taip sau — 
bėgioja, nes jauno kojos nesto
vi vietoje. V

Bet štai atsidarė durys sve
tainės, kurioje eglaitė išpuošta. 
Subėgo visi. Suėjo vidun ir tė
vai.

Pirmiausia p. Kuzmickas pra
nešė, kad dienraštis “Chicago 
American” duoda 60 biletų į 
Roosevelt teatrą antradieniui. 
Jis paklausė kas norėtų važiuo
ti ir kuriuos motinos leis va
žiuoti. Surašoma norinčiųjų var
dai.

Po to prasidėjo pamoka vaiz
delio, kurin įpinta dainos, šo
kiai, figūros. Vadovauja moky
toja, p-lė Bigeliutė.

Programas eina sklandžiai. 
Pasižymi šokimu Kungiutč. Ma
tyti, kad ji mėgia šbkti, kad 
šoka su atsidavimu, idant iš
pildžius kuo geriausia savo už
duotį. Viena mergaitė iš choro 
sudainuoja solo. Balsas jaunas,

bet gražus, tyras. Gaila, 
pavardės neatsimenu. Reikia ti
kėtis, kad ateityje iš jos turė
sime šaunią solistę, jei musų 
lietuviškas gyvenimas nepakriks 
iki to laiko, kada ji užaugs. 
Deklamacijos — jų keletas. Ir 
deklamuoja bent keturi ar pen
ki “Aušreles” nariai-ės.

Dar dainuoja choras bendrai. 
Choras pasirodo šauniai. Pra
nešama, kad Santa Claus atva
žiuoja, kad jis esąs- kur ten prie 
Madison ir Crawford. 0 tuo 
tarpu, pasirodo “magician”. Su
geda vaikai ratu. “Magikas” ro
do Įvairius “triksus”. Vaiku
čiai, ypač vaikučiai, ir mergai
tės teini ja atydžiai, kad pagau
ti, kad nužiūrėti jo triksus. Ei
na “argumentai”

Pertrauka, žaismes, žaidžia
ma žaismes, kur reikia pasi- 
veikinti ir paskui bėgti. Suju
dimas, kliksinas, delnų plojimas. 
Lermas — bet viskas tvarkoje.

Pabaigtos ir žaismės. Prane
šama, kad Santa Claus čia pat, 
prie svetaines. Užgesinama švie
sos. Kas ten pabarškina duris. 
Visi žiūrime ir laukiame, kada 
Santa Claus įeis. Tuo tarpu 
svetainė nušviečiama ir pasiro
do, kad Santa Claus jau pačia
me jaunuolių viduryje.

Prasideda klausinėjimas, kas 
ko nori. Svetainėje esama kele
to tokių “vyrų”, kurie dar pil
nai tiki j Sąnta Claus. Įdomus 
jų pasikalbėjimas su Kalėdų 
dieduku. Ypatingai Įdomauja 
tuo, ką diedukas atsinešė, Bru
no Armalis, vyras tur būt 
kokių keturių ar penkių metų. 
Pagalios jis tiesiai klausia die
duko: girdi, pasakyk kas ten 
maiše, Tai tikras “senis'” dėl 
savo metų.

Dalinama dovanos. Kalbama, 
juokiamasi. Jau dvylikta. Jau 
laikas ir skirtis.

Jaunuomene turėjo tikrai 
nų vakarą, šiam vakarui 
rengti tur būt daugiausia pasi
darbavo pp. Skirkos, pp. Kuz
mickas ir Matulis — jis buvo 
tas “magikas” ir Santa Claus. 
Be mokytojoj, p-les Bigeliutės, 
žinorpa, programas vargiai bu
tų išėjęs taip gerai, kaip kad 
išėjof Finansavo vakarėlj, jei 
neklystu, Raudonos Rožės kliu- 
bas ir Kareivių draugija; taip
jau! ir draugijėlės narių tėvai.

Gražus tai buvo parengimas. 
Ir geras darbas. 0 ir pati drau
gijėlė dirba svarbų darbą. Jau 
dabar, nors draugijėlė gyvuoja 
palyginti trumpą laiką, matyti 
jos naudingą Įtaka į juos. Jau
ti draugingumą jaunuolių tarpe. 
Matai mandagumą ir sveiką 
ambitingumą. Jeigu tie vaiku
čiai ir mergaitės augs dar kele
tą metų tokioj įtakoj, tai gali
ma manyti, kad ne vienas jų, 
kad rasi dauguma jų, ateityj ė

kad I stengsis’, nors ir savo jėgomis, 
užkariauti geresnę vietą gyve
nime. —Report.

PRANEŠIMAI Financial
Finansai-Paskolos

Bridgeportas

PRANEŠIMAS

sau- 
su-

irLabai skanus lašiniai, dešros 
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 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 

(Apg.)

P h o n e V i r g i n i a 20 5 4

JOSEPH VILIMAS

° KONTRAKTORIUS
4556 Sb. Rockwell St., Chicago, III.

TAXOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Taxos už 1928 metą 
kreipkitės pas

A. OLSZEWSKl
3241 So. Halsted St.

2nd floor
Čfia (rausite pilna informacija.

Balina su išlaimūjimais, rengia 
Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos, Moterų ir Vyrų, subatoje, gruo
džio 28 d., 1928 m., Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St.

Draugės ir draugai malpnėkite 
priduoti serijas kas turit paėmę ši
tame baliui, ba bus daug laimėjimų. 
Priduokit Komitetui.

CLASSIHED ADS
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PA1NTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St. 

Tel. Victory 7261
J.

GENERALINIS
' K0NTRAKTORIUS
Statau namus mažus ir didelius. 

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

, A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausį darbą mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
v į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716
PASKOLINSIM nuo $50 Iki $300 už 

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

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

SKOLINĄM PINIGUS
?200 iki $30,000

1-mu. 2-rn ir 3-čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd. 

Tel. Grovehill 1038

ant

$200 paskola už 1 mėnesi kai
nuoja .................................... $3.50

$500 paskola už 1 mėnesi kai
nuoja .................................. $8.75

$1000 paskola už 1 mėnesi kai
nuoja ............................. $17.50
T’askolos daromos nuo 1 mėnesio 

iki 18 mėnesių
VAŽINEK1T IŠSIMOKĖDAMI 

Nėra “Red Tapė” 
Notos refinansuojamos. 

Nereikia Indorserių

ACME FINANCE CO.
1344 S. Michigan Avė.

Phone Calumet 1483 
Parkinimas leidžiamas

Atdara vakarais pagal susitarimą.

Miscellaneous 
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Automobiles
28 Bulek 5 pas. accan_______________ :
20 raffe Sedan 0 ratai!
20 Ewx Sedan ............... I
1027 Nauh Coach svečio!I
29 Ford coupe l
29 Ford Roadster ____________________:
28 Auburn Roadster _______________  I

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 8. Halsted St.. Tnangle 9839

$800 
$275 
$500 
$250 
$400 
$400 
$650

Furniture & Pianp8
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

**2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.51).

5 šmotų 
fitas — lova, 
springsai, matrosas — $63.

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

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 
augs. Tarp jų yra Kimba! 1, Schultz, 
Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 
siame stovyje, taip kaip nauji. Mes 
duosime ir išmokėjimais, 
reikalas.

Atsišaukit kasdien iki 
va k.

NcdClioinis iki 5 vai. po 
VICTOR STORAGE VVAREHOUSE 

4809 W. Lake St. 
Tel. Columbus 0467

riešuto valgomojo kamb. 

ąžuolinis Dinette setas 

miegamojo kamb. aut- 
dreseris, skrynia,

jei bus

10 vai.
piet.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir sumanvs vyrai lali 
padidinimui uždarbio ir 

pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelią

Energiški 
rasti progą 
oažengimui 
nepaprastui 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, 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, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIK ALINGAS* su savo troku iš

vežioti duoną. Kreipkitės Knygynas 
Lietuva, 3210 S. Halsted St. Box 52.

Exchange-—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNĖ, 

Daromas geras biznis, mainysiu i 
lotą, cottage, gerą automobilių.

Išsimaino 2 Storai — 7 fintai, mai
nysiu i farmą, privati namą arba 
sunimer resort.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

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
N^mai-žeinė Pardavimui

PARDAVIMUI medinis bizniavus 
namas, ant Bridgeporto, krautuvė, 5 
kambariai pragyvenimui ir 6 kamba
riai viršuj, šis namas parsiduoda la
bai pigiai, tik už pirmą morgičių. 
Matykite.

BEN. J. KAZANAUSKAS 
2242 W. 23 Place, 

Roosevelt 8887

5 FLATŲ su Storu mūrinis, karš
tu vandeniu šildomas namas. Mainy
tu i farmą ar privatišką narna. 

”ricžastis - - nesveikata. Savininkas 
*017 S. Kedzic A ve. Tel. Lafavette 
7970.




