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Kinai darysią galą'±tlĖ±r.n.KZė!»ė<l« Senus grą
specialaus. svetim 
šalių privilegijoms

g*oj leis naują laikraštį
Lietuvių o m i g ra n t a i rašyto- 

:aip latviu “Social- 
praneša, nuo Nau- dolerių taksų

('cntfaline taryba nutarė sau
sio 1 diena tam tikru mani
festu panaikinti ekstrateri- 
torialybę

jų metų pradės leisti nauja 
lažkiaštį. Jo vardas busiąs 
“Protestas’’’. Laikraštį redaguo
jąs Kazys Boruta, kuris da
bar yra Vienoje.

Vienai tik Carnegie plieno kom
panijai iždac sugrąžino 25 
milL.iUs dol. “permokėtų” 
taksų

NANKINAS, Kinai, gruod. 
27. — Centralinė Kinų politi
nė taryba savo susirinkime 
šiandie nutarė paskelbti sau
sio 1 dieną oficialį mandatą.

Indija reikalauja ne- 
• priklausomybės

W:\SIIIXGTONAS, gruod. 27 
— Iždo sekretorius Mellon sa
vo pranešime atstovų buto iš
laidų komisijai parodo, kad šie
met valstybes iždas sugrąžinę

The First and Greatest Lithuanian Daily in America 
, t.. uimmi .. . .. .....  ' i.ir—•— i i ———

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nfws

PUBLTSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phono lloospvnlt R5O0 Niffth Phone Roosevelt 307.3
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 305
I

kad ekstrateritorialytč Kinuo
se yra panaikinama.

Mandatas susidės iš dviejų 
dalių, kurių pirmąją bus pa
skelbta, kad Kinijoj gyvenan
tieji svetimšaliai turės ateity 
klausyti ecn tralinės Kinų val
džios Įstatymų ir vietų vyriau
sybių, o antra ja bus paskelb
ta visų žiniai statutas, kuriuo 
bus reguliuojamos visos kinie
čiu ir svetimšaliu bvlos. A V V

Ekstrateritorialybės teisėmis 
vadinama privilegijos, kurio
mis Įvairių svetimų kraštų žmo
nės naudojasi Kinuose. Jie ne
priklauso Kinų Įstatymų, bet 
teisiami nuosavuoso teismuose. 
Ekstrateritorialybės privilegi

jomis Kinuose naudojosi dvi
dešimt trys svetimos valstybės, 
nors pastaruoju laiku kai ku
rios jų, kaip Vokietija, Boli
vija, Persija, Čilė, ir dabar so
vietų Rusija, tų savo privile
gijų atsižadėjo.

MilžinišVs manifestacijos La- 
horėj per indų tautininkų 
kongresą

LONDONAS, gruod. 27. — 
Lohore, Indijoj, vakar prasi
dėjo indų nacionalistų kongre
sas, kuriame, kaip pranešimai 
sako, dalyvauja 2,600 delega
tų, atstovaujančių keturiems 
milionams kovojančių dėl In

dijos nepriklausomybės nacio
nalistų.

Prieš kongreso atidarymą 
mieste įvyko didelės ir įspū
dingos manifestacijos, per ku
riąs minios demonstrantų šau
kė: “Laisvės Indijai!“

Kongresą atidarius, • kalbėjo 
jo pirmininkas Pandit Moti Lai 
Nehru ir garsus indų nacio
nalistų vadas Mahatma Ghan- 
di. Jų kalbos buvo ramios. 
Kongreso dalyviuose tačiau pa
sireiškia stiprus bruzdėjimas 
už tai, kad Indija tuojau pra
lietų pasyvų | priešinimąsi An
glijai.

mokesnių mokėtojams $190, 
161,359, vadinas arti dviejų 
šimtų milionų dolerių, taria
mai jų permokėtų taksų. •

Permokėti mokesniai grąžin

25 žmonės prigėrė 
laivui paskendus

> SOFIJA, Bulgarija, gruod. 
251 — Gauti čia pranešimai sa
ko, kad Marmoro juroj pa
skendo Bulgarijos prekybos 2,- 
000 tonų laivas Varna, susi
dūręs su vienu Graikijos lai
vu. Dvidešimt penki laivo Var
na Įgulos žmonės prigėrė.

Sprogimas fabrike už
mušė du darbininku;

vieną sužeidė
WAUKESHA, Wis., gruod. 

27. — Vietos Creamcry Pack- 
age kompanijos fabrike įvyko 
acetileno tanko sprogimas, ku
ris du darbininkus užmušė, o 
trečią pavojingai sužalojo. Už
mušti. buvo Emil Braman ir 
Otto Adrian; sužalotas John 
Franz.

Sprogimas buvo taip smar
kus, kad daugelio apielinkės 
namų stiklai išbyrėjo.

KANKAKEE, III., gruod. 27. 
— Valstijos bankų vyriausy
bė šiandie uždarė vietos Ame
rican Trust and Savings ban
ką. Jis buvo dar tik prieš ke
letą mėnesių reorganizuotas.

Rakovskis serga; per
keltas iš Astrachanės į 

Saratovą
BERLYNAS, gruod. 27. -r- 

Iš Maskvos praneša, kad iš
tremtas buvęs sovietų amba
sadorius Rakovskis vėl rimtai 
susirgęs. Iš Astrachanės, kur 
jis buvo Stalino ištremtas, Ra
kovskis dabar tapęs perkeltas 
į Saratovą, nes čia jis galėsiąs 
gauti geresnę, nekaip Astra
chanėj, medicinos pagalbą.

Los Angeles per Kalė
das 10 žmonių užmušta

LOS ANGELES, Cal„ gruod. 
27. — Policijos žiniomis, per 
Kalėdų šventę Los Angeles mie
ste ir jo srity Įvairiose trafiko 
nelaimėse 10 asmenų buvo už
mušti ir arti 200 sužeisti.

Žmonos Kalėdų dovana 
vyrui — trinukės

MINNEAPOLIS, Minu., gr. 
27. — Vietos gyventojo J. J. 
Riley žmoną suteikė nepapras
tą savo vyrui klovaną Kalė
doms. Vakar ji pagimdė jam 
“trinukės“ — tris dukteris.

ti daugiau kaip 8,000 atskirų 
asmenų ir kompanijų.

Didžiulės sumos, siekiančios 
milionus dolerių, grąžintos di
džiausioms biznio kompani
joms. Pavyzdžiui, Pittsburgho 
Carnegic Steel kompanijai su
grąžinta “permokėtų“ taksų 
$25,857,259. Antra didžiausia 
suma, $6,456,829, grąžinta New 
Yorko William Waldorf As- 
tor Trust’ui. New Yorko W. 
B. Grace and Co. grąžinta $3,- 
510,449; Standard Oil of Ken- 
lucky — $2,614,552; North- 
\vestcrn Mutual Life of Mil- 
\vaukee — $2,461,795; West- 
inghouse Air Brake of Pitts- 
burgh — $1,729,436; Westing- 
house Electric and Manufae- 
turing Co. — $1,590,574; Ame
rican Window G>lass Co. of 
Pittsiburgh — $1,800,215; Mrs. 
Alice G. Kales, Detroit, — $3,- 
143,780. i

Daugeliui kitų kompanijų ir 
privačių milionierių grąžinta 
šimtais ir dešimtimis tūkstan
čių dolerių. Senis J. D. Bocke- 
felleris pats gavo atgal $157,- 
227.

Nenuskriausti buvo nė kru
tamu jų paveikslų “žvaigždės”. 
Pav., Mary Pickford Fairbanks 
gavo iš valstybės iždo $10,- 
163 dovanėlę, o jos filmų kor
poracija — $67,800.

Rockefellerio šešių mi
lionų dolerių dovana 

Sorbonai
Iš Paryžiaus praneša, kad 

Amerikos multimilionierio, Bo- 
ckdfellerio fundacija duoda 
Paryžiaus Sorbonos medicinos 
mokyklai dovanėlę — $6,000,- 
000.

40 asmenų sužeista tro
besiui sugriuvus

— ' ■ —

LANiCASTEB, Pa., gruod. 
27. — Vakar vakarą Quarry- 
villėj, netoli nuo čia, sugriuvo 
trobesys, kurio pirmame auk
šte tuo tarpu buvo šokiai, o 
antrame aukšte apie pusantro 
šimto žmonių lošė kortomis. 
Apie keturiasdešimt asmenų 
buvo sužaloti, kai kurie pavo
jingai.

TELEGRAMA 
Pasveikinimai su Naujais 

Metais iš 25 žodžių

Kas užsirašys arba atnaujins Naujieną 
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.

Rado nusišovusį polici
jos viršininką

/ *
ENGLEW00D, N. J., gr. 

>27. — Netoli nuo čia giraitėj 
rado negyvą šio miesto poli
cijos viršininką M. O’Nsillą. 
Jis buvo nušautas. Manoma, 
kad jis pats nusižudė dėl pa
irusios savo sveikatos.

Fašistų partija valosi 
nuo savo “renegatų”
ROMA, gruod. 27. — Fašis

tų partija išmetė iš savo or
ganizacijos parlamento naci 
Michelc Crisafuli Mondio. Jis 
kaltinamas dėl neklausimo par
tijos disciplinos.

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — L. M. Vogler iš'Hope. Ind.$ kuriam tapo pripažin
tas kornų čempiono vardas* ir įteikta atatinkama taurė.

Mirties bausme Čilė
je panaikinta

Baudimas kalėjimu iki gyvos 
galvos taip pat panaikinamas

VALPABA1SO, Čilė, gruod. 
27. — Čilės respublika panai
kino ne tik mirties bankinę, 
bet taipjau ir baudimą nusi
kaltėlių kalėjimu iki gyvos gal
vos. Didžiausia bausme už kri- 
minalinins nusikaltimus bus 
dviejų dešimčių metų kalėji
mas.

Įstatyme tačiau numatyta, 
kad nuteistas už galvažudybę 
nusikaltėlis ir po dviejų de
šimčių metų nebus paleistas, 
jei kalėjime būdamas jis ne
parodys, katj yra visai pasitai
sęs ir, kaip doras žmogus tu
ri teisės Vėl gyventi visuome
nės draugijoje.

Kautynės su degtinės 
šmugeliuotojais/

EL PĄSO, Texas, gruod. 27 
— Netoli nuo miesto Įvyko 
aštrios kautynes tarp Jungti
nių sienos sargybos ir aštuo- 
nių degtinės iš Meksikos šmu- 
geliuotojų. Vienas pastarųjų, 
jaunas meksikietis, buvo nu
kautas, kiti pabėgo. Suimta 40 
galonų svaigiųjų gėrimų.

Motina su trimis vaikais 
nusitroškino gazu

GOSHEN, Ind., gruod. 27. 
— Vietos gyventojas Robin- 
son parėjęs namo iš darbo ra
do virtuvėje negyvus savo žmo
ną, 34 metų amžiaus, visus tris 
vaikus. Visi buvo nutroškę ga- 
zais, prisirinkusiais iš atsuk
tos krosnies.

Koroneris sprendžia, kad mo-
t-erįškė pati tuo ’ budu nusižu
dė, kartu nužudydama ir vai
kus.

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

Iš dalies debesiuota; nedi
delė temperatūros 'atmaina; vi
dutiniai*. vakarų ir pietų vaka
rų vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 380 ir 340 F.

Šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 1:25. Mėnuo teka 5:26 
■; yto.

Trijų kraštų lakūnai 
ieškos Eielsono

Sovietai skiria $1,000 dovanų 
už prapuolusių suradimą ‘

FAIRBANKS, Alaska, gruod. 
27. — Prapuolusių Amerikos 
lakūnų, Eielsono ir Borlando, 
dabar ieškos trijų kraštų —• 

i Jungtinių Valstybių, Kanados 
ir sovietui Rusijos — lakūnai.

Du Jungtinių Valstybių avia
toriai, Crosson ir Giliam, jau 
dabar , yra Šiaurės Iškišuly, žie
mių rytų Sibire, iš kur jie da
ro ekspedicijas į apielinkes. 
Ateinantį sekmadienį į šiaurės 
Iškišulį išlėks trys Kanados 
aeroplanai su šešiais lakūnais, 
o iš Maskvos aiški enda dar 
žymus rusų lakūnas Šestako- 
vas padėti ieškojimo darbe.

Praneša, kad sovietų vald
žia paskelbė duosianti 2,000 
rublių ($1,000) dovanų tafri, 
kad suras arba parodys, kame 
yra prapuolusieji Amerikos la
kūnai.

Eielson ir Borland prapuo
lė, lapkričio 9 dieną išskridę 
iš Alaskos Į Sibiro pakraščius 
suteikti pagalbos įšalusiam ten 
kailių laivui Nanuk.

Motina ir du vaikai nu- 
troško per gaisrą

FARRiELL, Pa., gruod. 27.
— Per gaisrą, kuris jų namuo
se kilo, durnais ir garais nu
troškę Mrs. Bose Capson, 22 
metų amžiaus, ir du jos maži 
vaikai. Du kiti vaikai buvo pa
vojingai sužaloti.

New Yorke suimta 60 
komunistų pikietininkų

NEW YOBKAS, gruod. 27.
— Ties viena batų kompani
jos įstaiga 26toj gatvėj šian-
die policija suėmė šešiasdešimt 
komunistų, jų tarpe dvidešimt 
aštuonias moteris, kaltinamus 
dėl netvarkos kėlimo.

Suimtieji buvo dalis apie 
pusantro šimto asmenų, susi- 
buriusių ties trobesiu kaip 
streiko pikietininkų.

Per Kalėdas Berlyne 
nusižudė 10 asmenų

BERLYNAS, gruod. 27. — 
Šiemet per Kalėdas Berlyne 
dešimt asmenų nusižudė, o aš- 
tuonioV'ka kitų landė nusižu
dyti.

GARY, Ind., giųod. 27. — 
East Chicagoj elektrinis trau
kinys, užgavęs automobili, už
mušė Bertą IlilTą i” mirtinai 

'sužalojo c’.ūcagieli Johną Pahlą.

Sprogimo kasyklose du 
darbininkai užmušti
HECKLEY, W. Va., gruod. 

27. — Smokelcss Coal kom
panijos kasyklose Stotesbury, 
aštuonios mylios nuo čia, šian
die Įvyko sprogimas, kurio du 
angliakasiai buvo užmušti. Dvy
lika kitų darbininkų buvo iš
gelbėti.

Komunistai visai 
prakišo vokiečių uni

jos rinkimuose

BERLYNAS, gruod. 27. — 
Vakar tapo paskelbti galuti
niai rezultatai rinkimų į cen
trai) nę visų Benlyno spaustu
vių darbininkų sąjungos val
dybą.

Tie rinkimai parodė visišką 
komunistų susmukimą, nes vi
si išrinkti yra socialdemokra
tai ir socialistinių profesinių 
sąjungos darbuotojai, Amster
damo darbo sąjungų interna
cionalo šalininkai.

Paduotas už komunistus bal
sų skaičius buvo taip menku
tis, kad šį kartą jau nė vie
nas “maskviškis“ bolševikas 
nebebuvo išrinktas.

Suėmė negrą, kaltina
mą dėl trijų asmenų 

nužudymo \
KNOXVILLiE, Tenn., gruod. 

27. — šiandie čia tapo suim
tas negras Jim Harris, 23 me
tų amžiaus, kaltinamas dėl už
mušimo D-ro Barclay Jonės, 
jo žmonos ir pastarosios jauno 
giminaičio George Land’o.

Negras tarnavo daktaro na
muose kaip dženitorius. Kai 
daktaro namuose rado nužu
dytųjų kimus, negras buvo din
gęs, bet vėliau policija surado 
jį pas sąvo uošvį. Suimtasis 
teisinas nieko nežinąs apie jo 
šeimininkų nužudymą. •

Oberammergau vaidini
mams jau visi bilie

tai išpirkti

PARYŽIUS, gruod. 27. — Iš 
Oberammergau praneša, kad 
garsiems Kristaus kančių vai
dinimams jau dabar beveik vi
si bilietai yra išpirkti ir kad 
daugumą jų esą išpirkę ame
rikiečiai.

Vaidinimai, kurių bus viso 
trisdešimt du, Įvyks ateinančių 
metų liepos ir rugpiučio mė
nesiuose.

LIETUVOS ŽINIOS
Jau atleidžiami 

darbininkai
KAUNAS. — Kanalizacijos 

ir vandentiekio skyriuje dirba 
gana daug darbininkų. Tai 
darbas be galo sunkus ir už 
jį štai kiek tik mokama: pa
dieniams darbininkams 6 lt., o 
akordiniai i savaite gauna nuo 
10 60 lt.

Dabartiniu laiku daug dar
bininkų atleidžiama ir dar vis 
manoma atleisti.

Prasidėjus šalčiams kanali
zacijos ir vandentiekio darbai 
bus sustabdyti, ir čia dirbu
sieji iki pavasario vargiai kur 
besuras koki nors ‘darbą.

Vargstam ir rūpinamės 
rinkimais

ŠIAULIAI. — Atėjus rude
niui, iš provincijos Į miestą su
plaukė daugybė darbininkų. 
Mieste užsidarė statybos darbai 
ir gatvėse atsidūrė armijos be
darbių.

Pernai, dėkui darbininkiškai 
Šiaulių m. savivaldybei, buvo 
gauta 150,000 lt. pašalpos ir 
tuo buvo išgelbėta nuo bado 
tūkstančiai žmonių.

Dabar visi darbininkai susi
rūpinę ateinančiais Šiaulių m. 
savivaldybės rinkimais. Kaip 
žinome, einant naujuoju įsta
tymu, daug darbininkų netu
rės teises balsuoti, ir tuo bil
du neturės galimumo pastaty
ti savo, atstovus miesto savi
valdybėje.

Plėšomi žaizdrininkų 
plakatai

KAUNAS. — Prieš rinkimus 
į Stud. Atstovybę, štud. Soc. 
“Žaizdro” draugija Universite
to rūmuose iškabino plakatus, 
kuriuose pasakoma tikslai ir 
darbo planas įėjus į Atstovy
bę.

Tie plakatai nežinomų asme
nų buvo tuč tuojau nuplėšomi.

Greit gali elgeta likti

SIPORBOI (Šančiuose) Icn- 
tų fabrike dirba 209 darbinin
kų. Moterims mokama nuo 2V^ 
iki 4 lt. į dieną. Vyrams 4 6 
lt. Tajne fabrike labai daug 
pasitaiko nelaimingų atsiliki
mų: nutraukiama rankos, ko
jos ir šiaip sunkus sužaloji
mai. (Darbininkai nuo nelai
mingų atsitikimų nėra apdrau
sti.

PINIGAI 
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halstėd St„ Chicago, III.



2 NAUJIENOS, Chicago, III. ftpjUadienfo gruod- 28, 1929

Lietuvos Ūkio Apžvalgai
1918—1928 m.

V. Į
SUSISIEKIMAS

Šalies ukiui dideles reikšmės 
turi transportas— susisiekimo 
priemonės. Lietuva dabartinia-1 
me plote 1919 m. turėjo 1071! 
kilometrą plačiųjų geležinkelių 
ir 380 siaurųjų—viso 1451 klm.,1 
dabar turi 1185 klm. plačiųjų! 
ir 564 klm. siaurųjų—viso 17491 
klm. Vadinasi, per 10 metų pa-1 
didino geležinkelių ilgumą. 302 
kilometrais, išvesdama du nau
ju ruožu plačiųjų geležinkelių: 
Kazlų Rudos, šeštokų ir Telšių I 
Amalių ir vieną siaurųjų: Bir-I

ros talpos 37,500; Francuzija 
14 laivų bendros' talpos 25.700; 
Norvegija 27 laivai bendros 
talpos 15.200; Latvija 2 51aivai 
bendros talpos 10.400; Dancigas 
17 laivų bendros talpos 5.700. 
Tuo 'tarpu Klaipėdos uostas ap
tarnaujamas svetimtais laivais, 
bet yra mėginimų sukurti ir sa
vo prekybos laivyną. Musų val
stybė prieš 5 metų pradėjo sta
tyti žvejų uostą Šventojoj, ku
ris pabaigtas padės pakelti ju
ros žvejybą ir juros susisieki
mą-

KREDITAS
Jei butų numatoma, kas bus 

su rusų ir vokiečių pinigais po
žai-Joniškėlis. j

Lietuvoje šimtui kvadr. kilo
metrų ploto tenka apie 3 klm. 
geležinkelių. Didž. Britanijoj 
tenka 100 kv. klm. ploto 12 j 
klm. geležinkelio, o Liuksember- 
ge net 20 klm. Palyginus tuo 
budu Lietuvą su kitais kraštais,! 
matome, kad joje butų per ma-• 
ža geležinkelių. Iš to tenka da- Į 
ryti išvada, kad Lietuvoje' 
transportas per 10 suėjusių me- | 
tų nepaženge. Bet tai butų ne- • 
teisinga išvada, nes transportas l 
per tą 10 išgyventų metų Lie-! 
tuvoje nepaprastai pažengė 
priekin, tik ne tiek geležinke-j 
lių srity, kiek kitoj s'rityj, kuri' 
gerai geležinkelius pavaduoja ir 
net juos aplenkia—tai autobu- e I
su susisiekimo srity. Tas su
sisiekimas išsiplėtė antrame 
penkmety, maždaug nuo 1924 
m. Iš pradžios jis ėjo vienaiš! 
plentais tarp didesnių Lietuvos i 
miestų, o dabar eina jau ir di- 
dėsniais vieškeliais ir suriša) 
greitu susisiekimu ne tik ma-: 
žesnius miestelius' su didesniais 
centrais, bet ir pačius miestelius 
su miesteliais ir kaimus su kai
mais. Daug yra autobusų lini-| 
jų, kurios išvežioja paštą po 
mažesnius miestelius, pagreitin- 
damos tokiu budu pašto gavimąį 
kalniuose. Autobusų sufciaięki-j 
mui išplėsti labai daug padėjo i 
žymus musų vieškelių pagerini
mas per tą 10 metų, kai jie Į 
buvo aprūpinti betoniniais til
teliais ir geriau žvyruojami.! 
Dabartiniu metu automobiliai,

karo Lietuvoje ir butų tie pini
gai pakeisti auksu arba kitomis 
pastovios vertės brangenybėmis, 
Lietuva dabar butų vienas pi- 
nigingesnių Europos kraštų. 
Bet to nepadaryta savo laiku ir 
dėlto Lietuva šiandien jaučia 
pinigų stoką.

Per paskutinius keturius me
tus šalies apyvartoje kasmet 
buvo maždaug po 90 milijonų 
litų popierinių pinigų—bankno
tų—tai išeina vienam gyvento
jui apie 40 litų. Tuo tarpu Ang
lijoj kiekvienam gyventojui ten
ka apie 10 svarų, t. y. 500 litų 
popierinių pinigų. Amerikoje- 
apie 38 dol.—380 litų, Italijoj 
apie 50C lirų, tai yra 260 litų. 
Belgijoj —870 f r.—tai yra 450 
litų, Danijoj apie 140 kronų— 
320 litų. Be to, dar platus če
kių vartojimas tose šalyse pa
didina galvai išpuolančią. pinigų 
sumą ir dar labiau pakeičia šių 
davinių vaizdą.

Musų tautos praturtėjimas 
pareina nuo derliaus ir nuo ga
mybos tobulinimo. Jei musų 
kraštui teks artimoj ateity tu
rėti keletą derlingų metų ir jei 
per tą pat laiką bus vis labiau 
tobulinama ir keliama žemės 
ūkio gamyba, o taip pat neišme- 
toma pinigų užsienio prekėms, 
tai tautos pasiturėjimas gali 
greitai padidėti.

Bet ir su esamais pinigai tiek 
musų visuomenė, tiek valstybė 
įstengia šeimininkauti taip, kad 
yra minimaliai patenkinami 
svarbesnieji gyvenimo reikala-

gali bėgti visais didesniais Lie-; 
tuvos vieškeliais, nors rudeni 
ir pavasari kai kur tebesidaro! 
labai klampus. Yra apskai-j 
čiuota, kad dabar autobusų irĮ 
automobilių linijos iš viso Lie-; 
tuvoje turi apie 23,000 kilomet-1 
rų ilgio iš arti 33.000 kilometrų į 
bendro visų šliaies kelių ilgioj

Vandens keliai Lietuvoje per! 
tą 10 metų liko be atmainų:; 
arti 2800 kilometrų upių tin
kamų plukdymui ir 500 kilomet-1 
rų tinkamų garlaivių plaukioji
mui. Nors' vandens keliai yra | 
pigiausia susiseikimo priemo-1 
nė, bet jie pas mus neaugo dėl 
keturių priežasčių: 1) dėl lė-| 
tumo susisiekimo jais, 2) dėl i 
to, kad jie ilgą laiką nuo 3 iki; 
5 mėnesių yra užšalę ir uždari i 
susisiekimai ir 3) dėlto, kad 
musų šalies' viduje nėra inten-Į 
singo prekių judėjimo, nes ji1 
tebėra dar retai gyvenama ir 
4) 4c‘l svarbesnių upių, kaip Ne
muno ir kitų vagų nesuregulia-j 
vimo bent taip, kaip Klaipėdos 
krašte.

vimai. Tiesa, jaučiamas truku
mas pinigų pasiskolinti—kredi
to stoka, kaip sakoma, bet tas 
verčia visus pinigus naudoti tik 
produktingesniems tikslams.

Lietuvoje sausio 1 d. 1929 m. 
veikė be Lietuvos Banko 8 ak
ciniai bankai, 2 koperac. ban
kai, 18 savitarpinio kredito ir 
126 smulkaus kredito bankelių. 
Visi tie bankai padarė apyvar
tos apie 400 milijonų litų. Ta 
apyvarta kasmet didėjo. Kredi
to įstaigos Lietuvoje per pasku
tinį penkmetį indėlių turėjo:
metai viso indėlių priv. asm.

indėliu
mil. litu mil. litu

1923 32 22
1924 80 56
1925 79 65
1926 58 58
1927 132 72
1928 177 117

Šie daviniai rodo, kad indėlių
sumos visų rusiu kredito įstai
gose visą laiką pastoviai didėjo, 
o 1928 m. pasiekė iš karto au
kštos 177 mil. litų sumos. Į tą 
sumą įeina ir vyriausybės indė
liai Lietuvos ir žemės bankose.

Susisiekimas jura rodė pa-; Bet privatinių asmenų indėliai 
linkimo didėti ir plėstis. Juros j taip pat žymiai padidėjo, 
laivų judėjimas Klaipėdos uos-1 Paskolų per sakytą laiką Vi
te nuolatos' auga, tai rodo se
kantieji duomenys: ,

įplaukė Išplaukė

c' H g* Hw •
1924 m. 694 266,7 707 266,f
1925 m. 718 328,7 744 32.7,1
1926 m. 717 344,4 719 349,8
1927 m. 831 430,1 822 426,ri

Laivų judėjimas 1927 m. vė
liavomis štai kaip pasiskirstė: 
Vokietija 445 laivai bendros 
talpos 203.100; D. Britanija 57 
laivai bendros talpos 65.000:

viso kredito įstaigos teikė (į- 
skaitant ir sumas einamosiose 
sąskaitose) :
metais

1923 ................. 32
1924 .................. ............. 74
1925 ................... ................. 95
1926 ................. 103
1927 .................. ..........  136
1928 ................... ..............  171
Iš šitų davinių matome, kad

kreditas Lietuvoje žymiai ple-
čiasi. ,

LIETUVOS KOPERACIJA
Per visą 10-metį ir net anks

čiau, dar prieš karą, kada musų
Danija 75 laivai bendros talpos tautoje ėmė busti tautinio ir 
51.000; Švedija 144 laivai beiid-1 kultūrinio savarankumo sųtno-

GARANTUOTA ŠILUMA
JUO

PIRKIT SAU ANGLIS ĮSITIKINIMUI

NAUJIENŲ METINIS

KONC

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus

MtllJ j

Naujieną Rengtuose 
Racjio Programuose

Šiame Koncerte bus atvaizduotu visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy-

džią turėjo labai sunkių ir są
lygas taip pat nelengvas. Yra 
ūkio sričių, kuriose mažai pa
daryta, yra ir tokių, kuriuose 
mažiau nuveikta, o visose jose 
lieka dar daugiau padaryti. Rei-

m

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

buvo gerokai nu- 
paskutiniuoju lai- 
koperatyvų dalis 

ir kiti daro pa-

Lietuviu Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824, Deodor St„ Indiana Harbor, Indiana ’

Indiana Harbor. Telophone Indiana Harbor 1627

bendrovės 
kurtis 1923 m. — 3 
1920 m.- jų (įsu nu? 
punktais) buvo jau

Tas duoda vilties, kad musų 
koperacija ims' vėl stiprėti ir 
sparčiai augti.

IŠVADOS
Suvesdąmi j krūvą visą kas 

čia buvo pasakyta apie musų 
krašto ūkį, turime pripažinti, 
kad per tuos 10 metų nepriklau
somos Lietuvos ūkis ėjo gana 
sparčios raidos keliu, nors' pra-

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.MIcNicholas

COAL" COKE“ icę 
BUILDING MATERIAL

Visa scena bus prirengta kaip 
Radio <Studio.

IHVIGORAYlrtG
KOOO FGA CONVAlūSCMNT* .
B REFRESHlNO
n GOOD fon THt KOMI /
K SOVTH Mvl*AO« C©- j

, tara™.

Musų koperatyvus per tą 10- 
metj gerokai silpnino mėgini
mas kurti ir skaldyti kųperaty- 
vus partiniams tikslams. Dide- 
liose šalyse, kur yra dešimtys 
ir šimtai milijonų gyventojų 
skaldymas yra gal. būt net ir 
naudingas, nes ten į vieną ko- 
peratyvą visų neapimsi 
įvairesnių jų yra, juo jie dau
giau visokių žmonių, gali pri
traukti, bet pas mus, kur gy
ventojų maža, kur koperacijos 
darbuotojų nedaug, toks skal
dymas buvo žalingas' reiškinys 
ir koperačiją. 
silpninęs, bet 
ku partinių 
susilikvidavo 
stangų surasti susijungimo ke

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

sius įsiregistravo 4. Vartotojų 
bendrovių 1919 m. buvo &4, o 
1919 m. jau 403.

Kredito Koperatyvų 1919 m. 
buvo 11. o 1929 m. jau 438.

Iš Viso įvairių koperatyvų 
Lietuvoje 1919 m. buvo 1514. 
Juose narių buvo apie 100,000 
žmonių, šeimos galvų, viso tad 
koperacija apima Lietuvoje apie 
500,000 žmonių. Jie padarė apy
vartos 1927 m. 100 mil. litų. Tai 
yra nemaži skaičiai, bet vis 
dėlto dar nepakankamai, kad 
butų apėmę musų krašto ūkiš
kąjį gyvenimą. Ypač neorgani
zuoti dar į koperatyvus musų 
linų gamintojai ir apdirbėjai, 
kiaušinių, vaisių, bekonų gamin
tojai. čia dar labai daug kas 
palieka atlikti toje srityje.

STAR” NAUJAUSIOS KONCERTINOS

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

vavusius

nė, akylesni žmonės jau ėmė 
ieškoti būdų, kaip pakelti mu
sų žmonių ūkišką būklę, padi
dinti gamybą, prekybą ir bend
rą žmonių gerbūvį. Tam buvo 
imtasi . koperacijos. Koperacija 
tai yra žmonių susijungimas su 
savo pinigų įnašom ir priemo
nėm i krūva bendrai didinti ♦ *•
visokeriopą gamybą — žemės 
akio ir pramonės', lengvinti pre
kybą, kad gauti pigesnes ir ge
nesnes prekes ir kad geriau 
parduoti savo gaminius arba 
padėti vienas kitam pinigais, 
žemės ūkio gamybai kelti Lie
tuvoje kurta ūkio rateliai ir že
mės ūkio draugijos, gyvulių 
veislių gerinimo draugijos. Ga
miniams apdirbti koperatyvai

Rankų darbo balsai, alumino. liežuvųkai, su 
stipriu koncertiniu tonų. Parduodame ant 
lengvų mėnesiniu išmokėjimų. Priimam se
nas armonikas mainais. Katalogus siunčia

me dovanai.
INTERNATIONAL ACCORDION AND 

CONCERTINA MFR. C(>„
1509 Girard Street, Chicago, Illinois

Vi- tad linkėti, kad antrame 10- 
mety musų visa šalis dar dau
žau dirbtų savo ūkiškam kili
mui kad II-jo dešimtmečio 
ūkiškos veiklos rezultaitai butų 
dar didesni.

yra pieno perdibimo bendrovės, 
nugriebimo punktai, linų apdir
bimo koperatyvai, vaistų sunau
dojimo bendrovės. Prekėms 
pirkti vartotojų bendroves ir 
pinigais padėti vieni antriem^ 

taupomai skolinamosios kasos 
ir kredito bendrovės.

Žemes ūkio draugijų ir kito
kių gamybos koperatyvų Lietu
voje 1919 m. buvo 47, 1929 m- 
sausio 1 d. (169-į-68)/^= 237.:

Pieno perdirbimo 
pradėjo 
bendr., c 
griebimo 
390.

' Linų perdirbinio beiįdrpvės 
sparčiau ėmė kurtis , šieųiet; 
Per pirmuosius ,4 š.;m. mene-

[Atlantic and Patific. Photo]

Chicago. Harold Deatline iš Indiana valstijos ir Florence 
Smock iš Floridos. Juodu laimėjo sveikatos kontestą. Abu yra 
17 metu amžiaus. . - . 2 ■

Kada jus užsisakote Anglis ar Koksus, 
ar jus žinote iškalno kiek gausite is 
jų šilumos?
Juk gi tai yra šilumos —o ne vien tik 
anglių—jus norite ir tik geri anglys 
gali duoti1 patenkinančias pasekmes.
Jus galite telefonuoti munjs savR. u^" 
sakymų šli pilnu pasitikėjimu. Musų 
garantija užtikrina, kad jus gausite 
gerų kokybę, pilnų svarumų ir paten- 
kinintų. \

Prašykite savo * groseminkn arba aptiekoriuus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulcvard 2533 811 W. 3Tth St., Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

1 " . ......... .......................
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Eagle River. Wis
Dvasiškių konferencija. — K u 

nigėlio aplinkraštis.

Neseniai Rhinelanderyj Įvyko 
kunigų konferencija. Konferen
cijos svarbiausias tikslas buvo 
sueiti dvasiškiams į artimesni 
kontaktą, kad apsiginti nuo iš 
kitur atvykstančių kalbėtojų. 
Tie kalbėtojai esą nepriklauso | 
jokiai religinei sektai ir todėl 
jiems religija nerupi. Girdi, yra 
tūkstančiai vaikų ir mergaičių,' 
kure neturi jokio supratimo^ 
apie Kristaus mokslą. Ir Kris-1 
taus vardą jis mini tik tada, kai 
keikia.

Konferencija buvo laikoma 
Oneida viešbuty j. Kažkoks Dr. 
King karštai Įrodinėjo, kad be 
jokio atidėliojimo reikia pradėti 
kovą su tais “foreign” spyke- 
riais. Jis pareiškė, kad dvasiš
kiams reikia paliauti tarp sa
vęs kompeticiją vedus, jeigu jie 
nori sėkmingai kovoti su velniu 
ir jo žabangais.

Konferencijoj dalyvavo 21 at
stovas nuo septynių religijų. 
Katalikai konferencijoj nebuvo 
atstovaujami.

Berods, apie spykerius čia 
nieko nebuvo girdėti, jei neskai
tyti vieną suomi, kuris važinė
josi šį rudeni ir kalbėjo apie 
Rusijos carų žiaurius darbus. 
Prisiminė jis ir Švedijos kara
lių. Tasai irgi kankinąs’ savo 
žmones. Vėliau jis bandė Įrody
ti, kad viskas Amerikoj butų 
“fain”, jeigu Įvyktų čia revo
liucija. Ir ne bet kokia rrrevo- 
liucija, ale būtinai bolševikiška.

$ $ $

Prieš kiek laiko kataliku ku
nigas išsiuntinėjo laiškus be
veik visiems apielinkės gyven
tojams, klausdamas ar jie kar
tais nėra tik katalikai. Laiške 
nusiskundžiama, kad per šiuos 
metus jau padaryta $1000 sko
los. Tokiu budu viso skolų susi
daro 31,000 dolerių. Kunigėlis 
graudena, kad yra didelis kata
likų apsileidimas. Ypač jis ne
patenkintas tuo, kad katalikai 
savo vaikų neleidžia į parapiji
nę mokyklą. Tuos šiaudinius’ ka
talikus kunigėlis žada imti už 
pakarpos. Girdi, ateis laikas, 
kada aš paimsiu jumis į savo 
rankas. Kai kurie parapijonai 
esą geri žmonės, bet dauguma, 
— tai “no good”.

Mano supratimu, jie visi yra 
geri žmonės. O kad vaikų ne
leidžia j katalikiškas mokyklas, 
tai tam yra ir rijnta priežastis. 
Jei vaikas lanko parapijinę mo
kyklą, tai tėvams reikia mokėti 
$45 per metus. Tai daugeliui 
šeimų yra nepakeliama našta. 
Reikia žinoti, kad dauguma ka
talikų dirba miškuose, kur jie 
per mėnesį gauna apie 35 dole
rius ir pavalgymą. O kurie dir
ba 
per 
kad 
Tad
krapštyti? Kuomet alkis žiuri 
į akis, tai ir visokie samprota
vimai apie katalikišką gerumą 
išnyksta iš galvos.

šie asmenys gyveną Ameri-|“‘ 
koje yra ieškomi:

Bielskis, Juozas. Kilęs iš In
gavangio k., Klebiškio vai., Ma- 
riampolės aps. Prieš karą gyve
no Chicagoje.

Benikai, Adomas.
Kostas ir Kazys’. Kilę iš Rikia
vos dvaro, Mažeikių aps. Gyve
ną Chicagoje.

čeikus, Antanas.
zimieravo k., Varėnų vai-, Aly- 

j taus aps.
Danta, Pranas. Kilęs iš Skais-

; girio vai., Šiaulių aps. Gyvenąs 
Chicagoje.

Dirgėlas, Antanas. Kilęs iš 
ĮDauksnių k., Kretingos aps.

Gasparonis, Antanas. Kilęs iš 
Raguvos vai., Panevėžio apskr.

I Kadaisi gyveno Sioux City, To-, 
' wa.

Giačas, Pranas. Kilęs iš Vai
nuto Vai., Tauragės as’kr. Ka
daisi gyveno 2457 West 46th 
Place, Chicagoje.

Januškai. Ona ir Balys. Kilę! 
iš Kuršėnų vai., Šiaulių apskr. 
Gyven Chicagoje.

Aaukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas, kas ką nors apie juos 
žinotų, yra prašomi suteikti ži-1 
nių. Bet kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

Lietuvos Konsulatai, 
Rm. 1032—608 So. Dearborn St.

Chicago, III.

Antanas,

komunistai. O delko? Del 
to, kad jie yra gerai paty.ę iš 
savęs. Kiek komunistiškų tin
ginių važinėja, mulkindami tam
sius žmonelius, ir kiekvienas jų j 
stengiasi apdumt tamsiems' dar
bininkams akis, kad daugiau iš
viliojus iš 
centų. Ar ne geras darbas? i

JUOKAI

Kalbininkas

jų Slinkiai uždirbtų tąjį laiką

Mokytojas: Išasmenuok 
man veiksmažodžio pabusti bu-

—Aš miegojau, tu miegojai
į jis miegojo—atsako mokinys. |

Didžiausi pasaulio labdariai į 
I<a-įtai komunistai. Kur tik kasi 

nors atsitinka, tuoj jie šoka į 
pagalbą, kad prisikolektavus 
sau dolerių, štai Rusijoj už
ėjo badas, jie kaulija iš žmonių 
dolerius dėl baduolių. Užėjo Lie
tuvoj nederlingi metai, — jie 
irgi renka dolerius. Atskrido 
Rusijos lakūnai — komunistai 
tuoj pripirko jiems traktorių. 
Tik bėda tame, kad visi komu
nistų surinkti pinigai lieka jų 
pačių kešenėse. Tai, matote, 
komunistiška labdarybe! Š.

“Mėsa visa; šviežia
Pas ūkininką buvo pakviestas 

pietų klebonas. Prieš valgyda
mas jis melsdamasis palenkė 
galvą prie savo lėkštės.

—Nėra čia kas uostyti, suri
ko ūkininko penkerių metų ber
niukas. Mėsa visai šviežia.

Priešingai
Ji: Ištekėjusi aš neradau to, 

ko ieškojau.
Jis:—O aš visai to neieško

jau, ką radau.

Viršininkai ir Direktoriai
šio Didžiojo

West Side Banko

MARES COUGR BALSAM 
Sustabdo kosulį

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.
galas kosulio, 
aptiekininką.

ištraukiant lauk 
įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekvieną iš
mintinga bandy-Į 
mą. Laikykit) 
banką namie. Pa- ’ 
imkit dožą prieš, 
einant gulti. Ki-I 
tą dožą nuryki- j 
te kai pabusite 
naktį.

Gaukite ii pas savo 
35c. ir 60c bonkute.

Tai bus

f
MES MOKAME CASH

S65.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago, III.

KAIP LAIMĖTI DOVANAS
Gaukite Alfred Racing Ice Skates arba 

rogutes už dyką.
Stokite į 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 prenumeratąs 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.

U©E KUISI©
Už 5 naujas metines prenumera
tas kontestantas gaus ALFRED 
RACING ICE KING SKATES, 
(Seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

Vertės $13.50

reiškia švenčių pasveikinimą ir ge
riausius linkėjimus visiems tiems, 
kurie pagelbėjo padaryti šį banką 
vieną iš žymiausių finansinių įstaigų 
šioj didžiojoj West Sidėj.

Virš 40,000 chicagiečių pasirinko 
šį banką savo banku

SAUGUS 
PATOGUS 
STIPRUS

VISKO PO BISKĮ

Vardas:

Adresas:

. S h arka.

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

jarduose, tai gauna $2-40 
dieną. Ir dar reikia žinoti, 
toli gražu ne visi tedirba, 
kaip jie gali tuos $45 su-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

By Ad Carter

Specialisto* gydyme chroniškų ir nauji) li
rų. Jei klU negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iftegzaminavl* 
mas atidengs jusi) tikra ligą ir jei aA apsi
imtu jus gydyti, sveikata jums sagty*. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iiegzaminavimo—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 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvtn ir( 1 no Dietų.

U"

“šalin kapitalistų kruvinos 
rankos nuo Chainijos beginklių 
žmonių”—taip neseniai šaukė 
musų humbugieriai komunistai. 
Bet dabar, kada komunistų kru
vinos rankos pradėjo skersti ne
kaltus ir beginklius chainus, tai 
komunistai su džiaugsmu gieda, 
kad komunizmas jau gyvuoja. 
Ar ne puiku?

* * *
Pastaruoju laiku tapo labai 

išgarsinta lietuvių tauta, ypač 
tas sekasi klerikalams. “Drau
gas” per radio, pralotas Olšaus
kas su meiluže, lašinių skutikai 
su lašinių skutimu, pralotas La
banauskas su Rokiškio banku. 
Butų dar geriau, kad tą viską 
“Draugas” pakartotų per radio.

* * *
Niekas tiek daug neprišneka 

apie darbininkų išnaudojimą.

KUPONAS

The West Side Trust& Savings 
fiANK

Roosevelt Road at Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Clearing House Bankas 
TURTAS VIRŠIJA $14,500,000.00

BANKININKAVIMO VALANDOS:
Utarn. ir subat. 9 v. r. iki 8 v. v. Kitomis dienomis 9 v. r. iki 8. p, p.

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

Vertės $11.50

Chicago, Illinois
«

fr^

JOSEPH BUDRIK
3417 So. Halsted St., Tel. Boulevard 4705, Chicago, III

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

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

parduodama visų išdirbysčių Radios

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 South Halsted Street, Chicago, III

JUST KIDS—a Calamity!
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PAPA IR VĖL SKUNDŽIASI

Visam pasauliui Romos papa skundžiasi, kad Ita
lijos fašistų valdžia nepripažįstanti jo dvasišku Romos 
valdovu, kad ji spaudžianti katalikų spaudą ir rengian
tis net statyti “amžinajam mieste” paminklą “bedievio” 
Garibaldi žmonai, to Garibaldi, kuris sunaikino pasau
linę papų galią. Po to, kai Vatikanas padarė su Italijos 
valdžia sutartį, kuria tapo išspręstas “Romos klausi
mas”, ir pasirašė konkordatą, Pius XI, žinoma, tikėjęsi 
geresnių santykių su fašistais. Ir jisai dabar jaučiasi 
nusivylęs.

Mums rodosi, kad katalikų bažnyčios galva toliaus 
gali susilaukti da ir didesnės širdperšos. Jisai buvo visai 
klaidingai (nežiūrint savo “neklaidingumo”) įsivaizda
vęs, kad sutartis su fašistais užtikrins katalikams lais
vę Italijoje. Bet fašizmas yra diktatūra, o diktatūroje 
niekas neturi laisvės, išimant diktatorių ir jo artimiau
sius sėbrus. Kur viešpatauja diktatūra, tenai negali būt 
toleruojama jokia organizacija, kurios absoliučiai ne
kontroliuoja diktatorius. Tuo gi tarpu Pius XI manė, 
kad Mussolini su juo elgsiąsis, kaip lygus su lygiu.

Didžiausių nemalonumų tečiaus papa patirs gal ne 
dabar, bet kai fašizmas susmuks. Ateityje visi Italijos 
žmonės, nusikratę diktatūros jungo, atsimins, kad sun
kiausiais laikais, kai krašto laisvė buvo sutrempta, ka
talikų bažnyčios vadas stovėjo ne liaudies, bet despotiz
mo pusėje.

KODĖL KOMUNISTAI TYLI?
• s

“Naujienoms” tapo prisiųstas šitoks pranešimas:
“Praeitą pavasarį išvažiavo į Sovietų Rusiją 

septyni komunarai su šeimynomis. Penki jau gri
žo. J?ems išvažiuojant, ‘Vilnis’ ir ‘Laisvė’ rašė ir 
agitavo, bet dabar tyli taip tie laikraščiai, kaip ir 
sugrįžę komunarai. Matysime, per kurį laikraštį jie 
prabils.”
Įdomi žinutė, ar ne?
Mums irgi teko girdėti, kad iš sovietų “rojaus’'’ ne

seniai pagrįžo Amerikon keletas lietuvių darbininkų, 
kuriuos komunistų lyderiai buvo suagitavę važiuot j 
laimingą “proletariato diktatūros” kraštą, pasižiūrėt, 

tenai leninizmo teziai yra vykinami praktikoje. Ir 
tie keliauninkai, sako, kalbą apie savo patyrimus Rusi
joje su pasibaisėjimu. Vargiai, girdi, surastum pasau
lyje kraštą, kur yra taip nežmoniškai spaudžiami ir iš
naudojami žmones, kaip Sovietų Sąjungoje.

Girdėjome, kad tų pagrįžusių iš Rusijos lietuvių 
darbininkų esą Chicagos priemiestyje, Cicero, ir Wau- 
kegane, III. Bet jie vengia viešumos. Niekur jų balso ne
girdėt. Štai dabar, iš aukščiaus paduoto pranešimo pa
tiriame, kad yra parvažiavusios iš bolševikų žemės net 
penkios lietuvių šeimynos. Kodėl gi tie žmonės tyli, ir 
kodėl nieko nerašo apie juos komunistų spauda?

Jeigu Rusijoje taip gera darbininkams gyventi, kaip 
komunistų agitatoriai skelbia, tai kodėl jie nepapasako
ja apie tą gerumą? O jeigu yra bloga, jeigu komunistų 
kalbėtojai ir laikraščiai tuos žmones apgavo, tai kodėl 
apgautieji nepraneša tiesos visuomenei? Ar jie nori, kad 
ir kiti lengvatikiai butų taip pat suvedžioti, kaip buvo 
suvedžioti jie patys? Bet tai juk butų nedora!

Mes netikime, kad kada nors prisipažins prie melo 
komunistų Įaikraščių redaktoriai, nes jie negali prisipa
žinti — jie sugriautų visą savo humbugišką biznį. Bet 
jeigu iš humbugo gyvena Bimbos, Andriuliai, Vidikai, 
Pruseikos ir Kvailoniai-Strazdai, tai nėra reikalo pa
prastiems darbo žmonėms slėpti melą ir apgavystę — 
ypačiai, kuomet jie patys dėl to melo ir apgavystės yra 
nukentėję. »

Gėda prisipažinti prie klaidos? Bet kas klaidų ne
daro? Ir ar vien tik tas būrys žmonių buvo apgautas 
melagingomis komunistų pasakomis apie bolševikų dik
tatūrą? Yra tūkstančiai žmonių įvairiose šalyse, kurie 
buvo taip pat suvilti, ir tarp jų kai kurie ne visai men
ko proto asmens. Ot, patikėjo ir gana! Bet daugelis jų 
paskui nesisarmatijo viešai prisipažinti, kad buvo ap
gauti. Iš jų prisipažinimų kiti žmonės pasimokino.

Taigi atsiliepkite, gerbiamieji, ką gero matėte “ma
niškoje Kasėjoje”!

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............-.................. $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ............ė.....  2.00
Dviem mėnesiam ......................  1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................  $7.00
Pusei metų ..........-.................. 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 siųsti pašto Money

''Orderiu kartu su užsakymu.

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATAI IMS VEIKTI

“Darbo Balsas” rašo:
“Teismui leidus Lietuvos 

Socialdemokratų P. a r t i j a i 
veikti viešai, tuoj įvyko L- 
S.-D. Partijos' Centro Komi
teto posėdis. Kaip patyrėm, 
C. K. nutarė tuoj imtis Par
tijos kuopų perorganizavimo 
darbo, išplėsti plačią ideolo
ginę kovą, tvirtinti Įau turi
mas visuomenėje pozicijas ir 
kovoti už naujas, plačiai or
ganizuoti Partijos spaudą.

“Be to, nutarta artimiau
sioj ateity išleisti į darbinin
kišką visuomenę atsišaukimą, 
išaiškinant Partijos' darbuotę 
ir veikimo kelius ir budus.”

KAUNAS JAU TURI
i VANDENTIEKI

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad laikinoji sostinė jau turi 
įsitaisius vandentiekį.

Gruodžio 14 d. vandentiekis 
turėjo būt oficialiai atidarytas. 
Bet jau prieš atidarymą van
dentiekis veikė. Anot vieno 
laikraščio, “vanduo eina pui
kiausiai”. Taigi Kauno gyven
tojams, jau nebereikia viedrais 
semti iš Nemuno ir neštis į na
mus’ vandenį.

Pažymėtinas dalykas, kad 
Kaunas įsitaisė vandentiekį sa
vo lėšomis ir pajėgomis. Nors 
toks darbas kainavo daug pini
go, bet, elgiantis ekonomiškai, 
miestas sugebėjo atlikti jį, ne
užtraukdamas paskolos. Tuo pa
čiu laiku, beje, yra vedami Kau
ne ir kanalizacijos darbai, ku
rie netolimoje ateityje tur-but 
irgi bus pabaigti. Turėdamas 
savo vandentiekį ir kanalizaci
ją, Kaunas pasidarys moderniš
kas miestas.

Vyriausias šitų darbų vedė
jas Kaune yra inžinierius Ste
ponas Kairys, žinomas socialde
mokratų vadas ir buvęs visų 
Lietuvos seimų atstovas. Reikia 
stebėtis nepaprastais to žmo
gaus gabumais: jisai yra ga
biausias' Lietuvoje politikas, 
puikus oratorius, talentingas 
rašytojas ir pirmos rųšies inži
nierius !

“RŪBO” BENDROVĖS 
“MECHANIKAI” VĖL 

PASMERKTI

Prieš keletą mėnesių Šiaulių 
apygardos teismas nubaudė ka
lėjimu ti’is buvusius amerikie
čių sutvertos ‘Rūbo” Bendroves 
viršininkus — Jurgį Gudžiūną 
(ketveriais metais). Antaną 
Karsoką (dvejais metais ir 
trimis mėnesiais) ir Kazį Kuo- 
saitį (vieneriais metais ir še
šiais mėnesiais). Teis'mas taip 
pat nusprendė, kad padarytų 
Bendrovei nuostolių atlygini
mui turi būt išieškota iš Gu
džiūno 180,536 litai ir 33 et., 
iš Kazio Kuosaičio 80,536 lt. 
51 et., ir dar iš Gudžino, Korsa
ko ir Kuosaičio solidariai 18,- 
431 lt. 94 et. Viso 229,869 lt. 
8j et..

Trys kaltinamieji — Kanas, 
Jankauskas ir Mačys—buvo iš
teisinti.

Prieš tą teis'mo sprendimą 
aukščiaus paminėtieji trys nu
teistieji padavė apeliacijos 
skundą Vyriausiam Tribunolui, 
ir gruodžio 10 d. Vyr. Tribuno
las jų bylą išnagrinėjo. Išnag
rinėjęs ją, Tribunolas taip pat, 
kaip ir Šiaulių apygardos teis
mas, rado visus tris kaltais, tik 
šiek-tiek sumažino jiems baus
mes: Gudžiūnui ligi 3 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, Kar- 
sokui ligi 1 metų ir 1 mėn., o 
Kuosaičiui ligi 9 mėn. sąlyginio 
kalėjimo.

Kai dęl civilio ieškinio (pini- 
giško atlyginimo), tai Kuosai- 
tis tapo nuo jo paliuosuotas', 
kadangi jisai su “Kubo” bend
rove jau atsiskaitė- Kitiem 
dviem nubaustiem Vyr. Tribu
nolas galutinai nustatys ieški
nio dydį po to, kai teisėjas Rim-

Skaitytojų Balsai
I I II <

Del lietuvių' radio 
programų

Gal nėra pasaulyj geresnio 
dalyko, kaip muzika ir dainos. 
Geros muzikos ir gražių dainų 
visuomet yra malonu pasiklau
syti.

Klausant įvairių dainų per 
radio, laikas labai greitai bėga. 
Ot, taip ir norisi, kad progrą- 
mas ilgiau 'tęstųsi. 13et jeigu 

dainos ir muzika yra tik darko
ma, tąsyk su nekantrumu lau
ki, kad kuogreičiau programas 
pasibaigtų. O jeigu jis nesibai
gia, tai tiesiog pradedi sukinėti 
radio ir ieškoti ko nors geres
nio. s

Visa tai rašydamas turiu gal
voj praeito sekmadienio, gruo
džio 22 d. programą, kurį davė 
Biblijos Studentai iš W0RD 
radio stoties. Nežinau, kaip ki
tais sykiais jie tuos programos 
atlieka, bet pereitą sekmadieni 
tai tas programas buvo tiesiog 
nepakenčiamas. Dainavimas ir 
muzika buvo žemiau kritikos. 
Pilniausi disharmonija.

Skelbta, kad tai bus lietuviš
kas radio koncertas'. Aš neno
riu vesti diskusijų su religiniais 
vadais dėl jų parengimų. Man 
neapeina dainų žodžiai ir tai, 
ką jie garbina arba peikia. Tai 
jų reikalas. Tačiau man apeina 
lietuvių menas ir lietuvių dai
nos. Aš mėgstu, kaip jau minė
jau, klausytis, lietuviškų dainų 
ir lietuviškos muzikos. Ir todėl 
man buvo skaudu, kada tos' dai
nos buvo taip darkomos. Aš 
manau, kad panašiai jautėsi ir 
kiekvienas lietuvis, kuris tik 
girdėjo tą programą. Nesmagu, 
kad buvo skelbiama, jog tai lie
tuvių programas.

Aš patarčiau Biblijos Studen
tams ir jų dainininkams dau
giau pasimokyti dainuoti, kad 
jie nedarytų gėdos lietuviams 
ir lietuvių dailei. —Juozas.

ša nuvažiuos į Tauragę ir pa
tirs vietoje, kiek nuostolių bu
vo bendrovei padaryta.

Vadinasi, tie trys vyrukai 
neišsisuko nuo bausmės. Di
džiausias tarp jų kaltininkas 
pasirodė esąs Strazdas-Gudžiu- 
nas', kuris buvo bendrovės pir
mininkas ir, su pagelba kitų 
dviejų direktorių, pasigrobė į 
savo nagus daugumą bendrovės 
turto. Teisme jisai bandė išsi
sukti, versdamas kaltę ant ki
tų asmenų, ypatingai ant p. 
Stungio (čikagiečio), kuris vie
nu laiku buvo pirmininko pa
vaduotojas. Bylos aprašyme 
paduota adv. Z. Toliušio (civi
lio ieškinio palaikytojo) kalba, 
kurioje tarp ko kita Skaitome:

“Gudžiūnas sakęs, kad b- 
vei daug nuostolių pridaręs 
Stungys (Jurgis Stungis), 
kuris, išvažiavus Gudžiūnui 
Amerikon, ėjęs b-vės pirmi
ninko pareigas.

“Girdi, Stungys išvažiuo
damas Amerikon išsivežęs' b- 
vės pinigų 76,000 lt.—neatsi- 
skaitęs. Bet tai esą negražus 
Gudžiūno prasimanymas. Pa
vyko gauti iš Amerikos ofi
cialių įstaigų paliudytą Stun
gio atsiskaitymo raštą. Stun
gio atsiskaitymo dokumen
tus' turįs ir Gudžiūnas, bet 
jis teismui tų dokumentų ne
įteikęs, slėpęs.’
Teisiamieji turėjo net penkis 

geriausius Lietuvos advokatus. 
Šie stengėsi sušvelnint teisamų- 
jų kaltumą, įrodinėdami, kad jie 
buvę “paprasti darbininkai, ne
patyrę ii bemoksliai žmonės, 
užtat nesugebėjo tokio didelio 
biznio vesti,”— kas dalinai yra 
tiesa. “Rūbo” bendrovės reika
lų vedimas, iš tiesų, buvo ne
patyrusių ir bemokslių žmonių 
rankose. Jie nesugebėjo tinka
mai vesti biznį, ir gal būt da7 
linai dėl to, kad jie jautė, joge 
biznis žlugs, jie ir bandė savo 
“aprūpinti”. Bet už suktybes 
dabar jiems tenka “pakutavo- 
ti”.

 * H !’'

Socializmas ir katalikybe 
nesuderinami

“Tas pats ir kitose visuo
menės srovėse”, sako vysku
pas Kazimieras Paltarokas.

Lietuvos krikščionių demo
kratų organas “Rytas” iš lap
kričio 8 d. pereitų metų įdėjo 
pasikalbėjimą su jo ekselencija 
Panevėžio vyskupu Kazimieru 
Paltaroku. — Tas vyskupo in- 
tervju yra duotas’ kaip tik tuo 
laiku, kada Lietuvos naujieji 
vyskupai, Voldemaro konkorda
tu su popiežium padaryti eks- 
teritorialiais (svetimos pajėgos 
globojamais, kaip yra svetimų 
valstybių atstovybės), pradėjo 
su pačia Smetonos vyriausybe 
karą dėl mokyklų visiško pasi- 
Čmimo į savo rankas ir dėl dau
gelio kitų privilegijų išpildymo 
sulig konkordato raidės. Todėl 
juo labiau įdomu pasiklausyti 
tonas ir pabraukimai to popie
žiaus aukšto valdininko Lietu
voj.

Jau pats “Ryto” korespon
dentas savo įžanginėj panegiri
koj užrekomenduoja. vyskupą 
Paltaroką, sakydamas: “Jis 
puikiai supranta dabarties gy
venimo painumą —ir stengiasi 
tiksliomis priemonėmis jį s u- 
krikščįoninti. Ypatingai 
ryškiai tai įrodo jo paskaita 
paskutinėje Katalikų Veikimo 
Centro konferencijoje, šioje pa
skaitoje jis drąsioje ir 
energiškoje formoje 
(mano pabraukimai. J. P.) nu
rodė visas didžiausias skriau
das, kurios' yra daromos kata
likams...”

Kad “ekscelencija energin
gas”, tuojau parodo jo tonas. 
Pirmoji iš tokių “skriaudų”, 
kaip ir reikėjo manyti, buvusi 
“aprūpinimas materialiniu at
žvilgi!”, bet ekscelencija tą bė
dą jau sutvarkęs ir įsikūręs 
Panevėžy “tiesa, ne rūmuose, 
bet patogiuose, jaukiuose na
muose,' mažame sode, kokių Pa
nevėžy vargu terasi”. Jau ir 
katedra visai baigiama statyti, 
“kuri visai tiktų ir laikinajai 
musų sostinei”. Diecezūnai tu
rį aukso širdį. Tik tose vieto
se, “kur susieina su kitatikiais, 
laisvesnės tikybos' išpažinto
jais, katalikai duoda sau dau
giau laisvės kai kurių įsakymų 
vykdyme...” Esą skirtumų ir 
ten, “kur yra gyvenęs ir vei
kęs senovės studentas”; tokio 
studento, anot jo ekscelencijos, 
“užraugtas raugas dar užuo
džiamas”; tai dabar vyskupo 
armija “ateitininkai” “visomis 
pajėgomis” stengiasi “atitaisyti 
visa Kristuje“. Nemaža bėdos jo 
ekscelencijai daranti ir dabar
ties laisvamanių agitacija žo
džiu, ypač raštais... Nuostabu 
esą. kad “prie tos išardos pri
sideda ne vienas šių 
dienų patriotą s.” Tačiau 
katalikiškų raštų ir laikraščių 
esanti žymi persvara. Jaunimo 
savo armijoj “Pavasario sąjun
goj” ekscelencija turįs 136 kuo
pas. Bet vadų trūksta. Pir
miau (lašinių skutikų viešpa
tavimo metais. J. P.) “labai 
gražiai padėdavo ir patys jau
nimą organizuodavo katalikai 
mokytojai”, sako ekscelencija, 
bet dabar “ėmus skersai dairy
tis į mokytojų darbą 
drauge su kunigai s'”, at
sargumas liepęs liautis.

Už tad tuščiąją skylę eksce
lencija tikisi užkamšyti naujai 
iškeptais kunigais, kuriems ga
minti jau steigiama Panevėžy 
“mažoji seminarija”. Tai jau 
busią Lietuvoj trys kunigų dir- 
byklos: Kaune, Telšiuose ir Pa
nevėžy. Paltarokas pasakė, kad 
esą vilties, “kad esant pa
lankioms juridinėms 
sąlygoms, mažoji seminari
ja Panevėžyje įsisteigs anks- 
čau ar vėliau,destis, k a j p bus 
vykdomas Ko n k o r d a- 
tas”. Atsimindamas, kad vi
soje žemaičių Vyskupijoje bu
vo telikę septyni kunigai, eks
celencija džiaugiasi turįs 177 
kunigus', kuriems padedąs Ka
talikų Veikimo Centras (nesu-

maišykite su Pieno Perdirbimo

yra didelė. Inteligentas nėra 
tas, kurs nuo žmonių pabėga ir 
mandarinišku ramumu pats sau 
vienas filosofuoja. Inteligentas 
yra iš liaudies, labai dažnai ačiū 
tai liaudžiai iš jos lygmės iš
kilęs. Tad jo atsakomybe ir 
moralė pareiga savo liaudžiai 
padėti. Norėčiau, kad tuo Pal
taroko atestatu musų inteligen
tai visai rimtai susiinteresuo- 
tų.—J. P.

Centru. J. P.), kurio skyrių 
vien tik Panevėžio rajone esa
ma 95. Bet, ekscelencija pri
sipažįsta, )<ad “‘gerų norų” ro
dą daugiausia tik sodiečiai. “I n- 
teligentai daugiausia 
pasilieka nuošalyje; 
kai kas ne tik neprisideda, bet 
ir trukdo šventą dar
bą.”

Karo lauko fronte ekscelen
cija pažymėjo du įvykiu, tai 
kad iš “Saulės” gimnazijos (Ute
nos klerikalinimo įstaiga) atim
ta valstybinė pašalpa, kurio® ’ 
“nežiūrint dedamų pastangų, ne
norima grąžinti” (Jau girdėjo
me, kad dėl to įvykio Lietuvos 
vyskupai apeliavo į savo suve
reną popiežių, kviesdami jį įsi
kišti į Lietuvos vidaus reika
lus) ; o vienoje valstybinėje 
gimnazijoje “antri metai nebe- 
dėstoma tikyba” (čia jau visai 
reali priežastis popiežiui pada
ryti intervenciją, jei nebe kry
žiaus karu, kaip tai jis daryda
vo savo palaimintos galybės 
laikais, bet nors kitokiomis 
sankcijomis).

Tikrasis ekscelencijos' tikslas 
išreikštas gale pasikalbėjimo, 
kur jis pareiškia galįs pasi
džiaugti, kad “ačiū organizaci
niam darbui eina diferen
ciacija tarp žmonių ir su
pratimas, kas yra katali
kiška kas ne” (ta diferen
ciacija ir “supratimas” jau Lie
tuvos kunigų privestas’ prie to, 
kad tenai atskiriama ir koks 
yra katalikiškas pienas, zupe
ris, silkės, ir koks ne...). Ir ga
lų gale jau pradedama su
prasti, kad tuodu d a 1 y- 
ku— socializmas ir k a- 
t a 1 i k y b ė— nesuderina
mi. Tas pats' ir kitose 
visuomenės srovės e”. 
Reiškia, paties Paltarako pasa
kymu, ne tik socializmas ir ka
talikybe, bet i r v i s o s k i t o s 
visuomenės srovės su 
katalikybe yra nesuderinamos. 
Tai yra pačių Romos valdinin
kų pripažinimas, kad jų sveti
ma Lietuvai politika, kurią jie 
vadinu “katalikybe”, yra prie
šinga visam kas Lietuvoj vi
suomeniška, pažangaus, tautiš
ko, socialaus.

Gal vejantiems' lietuviams ta 
juoda tiesa labai senai yra ži
noma, ir ji buvo gerai žinoma 
tiems lietuvių prabočiams, ku
rie savo gyvybėmis priešinosi 
tai svetimai invazijai. Svarbu 
pa.s>tek>eti, kad i>a.ticss vyskupo 
prisipažinimu ir dabar Lietuvos 
inteligentai, tai yra labiau ap- 
sišvietusieji žmonės’, pasilieka 
nuošalyje ir net trukdo tą 
“šventą” lietuvių skaldymo (di
ferenciacijos) darbą. — šiame 
atvejy yra svarbu, kad pats to 
skaldymo ir ardymo ambasa
dorius tai pripažįsta.

Labai senai aišku, kad nū 
Lietuvoj nė lietuvių išeivijoj 
tol venybės ir susipratimo tar
pe lietuvių negalės būti, kol 
svetimos' valdžios—Rymo papos 
“ekscelencijų” (titulais žvangan
tys ir iš lietuvių diferenciaci
jos tunkantys valdininkai bus 
kenčiami. To negana, kad lie
tuvių inteligentai jau pradeda 
tai suprasti. Jų pareiga yra dė
ti visas pastangas, kad ir tie 
Lietuvos sodiečiai, o čia Ame
rikoj tie miestų darbo žmonės, 
kurių “gerais norais” tokie vys
kupai ir kunigai veisiasi, kad 
ir tie praregėtų, ir pradėtų savo 
gerus norus, kreipti pačių savo 
ir savo draugnarių gerovei pa
kelti, o ne padėtų Romos val
dininkams sau tamsos pančius 
kalti. — Negalima sakyti, kad 
tie paprasti žmones to nežino. 
Jie dažnai dar geriau tai mato, 
kaip nuo gyvenimo atitolęs in
teligentas, bet pa 1 i k t i vieni 
kunigų malonei ir ne
malonei, jie be pagelbos pa
tys ir norėdami nežino, kaip iš
sivaduoti ir kas išsivadavus da
ryti. Tad jau labiau inteligen
tų pareiga ir aits'akomybė čia

RAUDONOS 
ŽARIJOS

Musų lietuviški tavorščiai 
dieną iš dienos rašo, kad Sovie
tų Rusijoj yra tikras darbinin
kų rojus, o kapitalistiškose ša
lyse, — tai tikras pragaras'.

Tačiau noroms nenoroms 
Brooklyno “Laisvė” priversta 
buvo pripažinti tą faktą, kad 
Maskvoj dvi dienas per savai
tę yra įvedamas pasninkas: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
uždrausta valgyklose gaminti 
mėsiškus valgius. Reiškia, Ru
sijoj pasireiškė mėsos nedatek- 
lius.

Jeigu Amerikoj ar kurioj ki
toj šalyj butų Jias nors pana
šaus, tai Andruliai, Valoniai, 
Vabalai, Prūsokai ir Bimbalai 
rėktų kiek tik jų kaKannės leis
tų, o dabar jie tyli.

Faktinai Sovietų Rusijoj yra 
badmetis. Trūksta mėsos, trūks
ta ir duonos. Be tam tikrų kor
telių maisto negalima gauti. Ta
čiau musų tavorščiai apie tai 
tyli, kaip Baltimorės klemsai.

* * *
Maskvos “Krasųaja Gazieta” 

rašo, kad Saratovo gubernijoj 
vieno didelio kaimo gyventojai <
tapo rykštėmis nuplakti. Mat, 
tie valstiečiai nebuvo palankus 
Stalino diktatūrai. Juos plakė 
tol, kol jie sąmones neteko. 85 
vyrai tapo nugabenti į ligoninę. 
Ta barbariška egzekucija įvyko 
vietinės bolševikų valdžios pa
tvarkymu.

Ir štai tokią barbarų valdžią 
siūlo mums laisviečiai ir vilnie
čiai!

* * ❖
“Vilnies” ir “Laisvės” tavorš

čiai šaukė susirietę dvylikto 
distrikto angliakasius streikuo
ti ir liepė jiems atsimesti nuo 
savo unijos ir stoti į bolševikiš
kąją. Gruodžio 9 d. visi anglia
kasiai turėjo paskelbti streiką.

Bet angliakasiai jau yra ge
rai susipažinę su tais monelnin- 
kais ir darbininkų vienybės ar
dytojais'. Kai prisiartino gruo
džio 9 d., tai iš 56,000 anglia
kasių tik kokis tūkstantis pri
sidėjo prie bolševikų skelbia- 
mo streiko. Likusieji nepanorę- 
jo nieko bendrti turėti su mask- 
viniais šarlatanais ir unijos 
griovikais.

Bolševikai tąsyk subruzdo. 
Jie pasiuntė į West Frankfortą 
ir į kitUs miestus savo lyderius 
ir-lyderukus. Kai kuriuos jų aš 
pažįstu asmeniškai. O pavardės 
daugelio jų man yra žinomos. 
Pavyzdžiui, imkime A. Aima- 
navičių. Tasai ponas gyvena St. 
Louis, Mo. Bet štai staiga jis 
atsidūrė West Frankforte kaipo 
streikierių vadas. Aimanavičius 
prieš dešimtį metų apleido ka
syklas. Jis nieko bendra neturi 
su angliakasiais; nėra net uni
jos narys. Tokios pat rųšies 
paukštis yra ir kitas streiko va
das' Vonzy. /

Savo laiku aš su Aimanavi- 
čium priklausiau Komunistų 
Partijos kairiajam sparnui. Jau 
tada aš į jį žiurėjau kaipo į 
veidmainį ir nepastovų žmogų. 
1927 m. jis neatsiskaitęs su 
kairiaisiais atbėgo į “Vilnies“ 
pastogę.

Kai jis dirbo kartu tfu kai- 
riasparniais, tai baisiai niekin
davo vilniečius. Savo prakalbo
se daugiausiai laiko ir pašvęs- 
davo stalincų akėjimui, .šiandien 
jis jau su savo buvusiais prie
šais kartu dirba ir skverbiasi į 
angliakasių vadus.

Bet angliakasiai nėra tokie 
žiopli, kad vėjo pučiamiems vai
kėzams pasiduotų vadovauti.

Pasaulio Vergas.
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APŠVIETOS
TRŪKSTA

suteikia
bažnyčios ir tėvy-

kalba:
ir apšvieta iki šiol

BEST CAT

[Atlantic and Pacific Fhotoj 

Chicago. — Vagabond King, kuris laimėjo parodoj “geriausio 
katino” titulą. Jis priklauso p-iai Springer, detroitietei.

w ■

NAUJIENOS^ Chicago, III.

slą ir leido jo pažiūrėti visus 
lietuvių vaikučius veltui.

Tai buvo iš tikrųjų didelis 
prezenlas vaikučiams, jeigu 
skaityti pinigais. Tai buvo dar 
didesnis prezenlas, jeigu atsi
žvelgti į tai, kiek smagumo su
teikė šis prezentas vaikučiams.

Gerai padarė p. Šatkauskas 
ir kartu Naujienos. Lai džiau
giasi vaikučiai, kol gali rupes
nių nekliudomi džiaugtis. Ru- 

' pesniai, rasi vargas ne vienam, 
ateis neprašomi.

Report.

LDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Susirinko gražus būrelis įvai
raus amžiaus, užsiėmimo ir ly
ties žmonių apšvietus reikalais 
pasitarti. Bepartyviškai, vadi
nasi, tarsimos, nes apšvieta par
tijų nepažįsta. Na, ir prasidėjo 
kalbos, nuomonių visokių pasi
pylė kai iš kiauro maišo žir
nių.

—Apšvietaa geras daiktas, —■ 
pradėjo klerikalas —bet jinai 
tur būt katalikiškoj dvasioj ve
dama, o svarbiausia gerų ka
talikų kontroliuojama. Jau Ir 
taip musų žmonės’ pasileido... Aš 
sutikčiau remti tokią apšvietą, 
kuri musų žmonėms 
meilę Dievo, 
nes.

Bolševikas
—Mokslas

buvo buržujų ir kapitalistų į- 
nagis, proletarams ir valstie
čiams engti. Už tai šalin mo
kslas' ir apšvieta! Mums rei
kia proletarų diktatūros. Apš
vietus platintojai remia kontre- 
voliuciją—nušluokime juos ša
lin. Lai gyvuoja komisarinė ir 
čekinė apšvieta!

Tautininkas kalba:
—Gerbiamieji, apšvieta, su

tinku, geras daiktas, jeigu jinai 
kelia musų tautą. Mums trūks
ta Vilniaus, kurį nevidonai len
kai pavogė—ot ko mums rei
kia, o su apšvieta dar galime 
palaukti. Diplomatams, valdi
ninkams ir karininkams apšvie
ta gal būt reikalinga—jiems rei
kia užsieny tinkamai pasirodyt; 
reikia ir Kazanovos memuarai 
perskaityt ir futuristinę poezi
ją pavartyt. Taip, bot papras
tiems piliečiams apšvieta, kaip 
ir šun penkta koja, mažai rei
kalinga.. .

Dar daug kalbėta, tiktai ne
susitarta.

Apšvieta pakilo ir, niekam 
nieko nesakiusi, laukan išdūmė.

Galų gale užgimė naujų kal
bų apie radio, sniegą, surpraiz- 
partes, mergas, pokerį ir k't. 
Viskas pasibaigė taip, kaip pra
sidėjo—be jokių vaisių.—Mat. x

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šatkauskas teatro bizny turi 
patyrimo daugiau, kaip devy- 
nius metus. Seniau jis buvo 
šio teatro užveizda arba me
nedžeris. Po to operavo 
teatrą partneriu. Dabar 
būt, jau antri ar treti 
yra savininkas. Taigi

Bridgeportas

Milda teatras.

Lu

vrą

tris

Bronislavos
MUZIKOS

Poškaitės
STUDIJA

Smuikos, S»a x a-Mokinama Piano, 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos, Git a r o s. 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in
strumentu, lavina 
ma dai n a v i m o. 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

DRESIU DEZAININIMAS
Mes išmoki tįsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
19(1 N. State St. cor. Lake 

1d augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

St.

Universal Restaurant
Gardus, 

sveiki lietu
viški v al
piai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

A. A. 
Norkus, 

sav.
750 West 31st St.

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus ir 
iŠ visų šalių.

Parduodame jvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

■»<»
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GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

sis teatras yra trobesy, 
ris randasi adresu 3138-10-12 
So. Halsted street. Tai seniau
sias teatras Bridgeporbe.

Kėdžių publikai jame 
1,000.

Teatras maino paveikslus 
kartus į savaitę.

Paveikslams įtaisyta vitafo- 
nas, ar kitaip vadinamas įtai
sas, kurio pagelba galima ne 
tik regėti paveikslai, bet ir gir
dėti aktorių kalbos.

Biletų kainos Mildos teatrui 
visiems prieinamos — 30 cen
tų ypatai orkestroj (pirmame 
aukšte) ir 20 centų ypatai bal
kone. Gi vaikučiams, regis, tik 
po 10 centų. Sekmadieniais bi- 
ietų kainos — 40 centų or
kestroj ir 25c balkone.

Nestebėtina, kad teatras kiek
vieną dieną pilnas publikos. 
' Teatro 
dienomis, 
po pietų, 
rodyti 5

durys, paprastomis 
atsidaro 4 valandą 
o paveikslai imama 
valandą. Sekmadie

niais teatro durys atsidaro 12 
valandą, o paveikslų rodymas 
prasideda 1 valandą ir tęsiasi 
iki vidurnakčio.

Milda teatras neseniai iš nau
jo dekoruotas. Jis atrodo 
ilgas, bet platus. Iš bet 
rios jo vietos paveikslas 
lyti juo geriausia.

Žinoma, patogi vieta, geros 
kėdės reiškia, publikai ne vis
ką. Ir los kėdės, ir los sienos 
ir balkonai, kad ir taip išda
binti, pasilieka tie. patys visą 
laiką. Publikai yra svarbu ma
tyti paveikslus. Taigi —• kaip 
su paveikslais?

Kaip jau minėta, paveikslai 
mainoma tris karius savaitė
je. Reiškia, naujas paveikslas 
praktiškai kas antrą dieną.

Bet ir tai ne viskas. Paveik
slų yra ir šiokių ir lokių. Ir 
paveikslams parinkti jau tea- 
♦ro vedėjų patyrimas 
daug.

Apie Mildos teatro 
galiu pasakyti štai ką.

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

lie
ka
ma-

reiškia

Ponas

Mildos 
gi, tur 
metai, 
galima

numanyti, kad p. Šalkauskas 
turi patyrimo paveikslams pa
rinkti, žino kokius paveikslus 
apielinkės publika mėgia, ir pa
taiko jos skoniui. O kad pa
taiko jos skoniui, aišku iš to, 
jog teatras kiekvieną dieną 

pilnas.
Nestebėtina nė tai, kad tiek 

daug, publikos kasdien susiren
ka į šį teatrą. 35 centai (arba 
25c) suaugusiam, 10c vaiku
čiui — juk tai, palyginti, yra 
nedaug. Gi laiką už tą mažą 
sumą — porą ar pustrečios 
valandos — praleisi puikiai.

Jei neisi teatrai), tai kur 
dingsi? Namie pasėdėsi, taip. 
Bet viso laiko neišsėdėsi. Tea
tras — štai kur viela atmai
nai. v t

(•latvių kampus mindžioti 
šiek tiek gerbiantis save žmo
gus nenori. Užsuksi į saliuną 
— čia į dešimti minučių kaš
tuos doleris, kitas ir daugiau, 

už stalo prie kazyrų
pats, kaip saliu ne, o ra- 
aršiau. Paskui 
skaudėjimas,

ei, dar 
ar .gai-

paėjęs 
už dolerį 
smagiai 
šeimyna.

ir
gailėtis nereikia!

porą ar 
pralei- 
vakara 
Ir pa-

Atsisėsi
— tas 
si ir 
galvos 
les lis.

Teatre gi, 
trejetą blokų, 
si ramiai ir 
su visa savo
kenčiama kišenini, 
ir

Manau “nepersudysiu” pasa
kęs, kad teatras apielinkei, ku
rioj jis randasi, šiandie daro 
gal švaresnę, padoresnę įtaką,

DR. SHINGLMAN
Office 4930 West 13 Street, 
Cicero, III. Residence 1648 S. 
50th Avė., Cicero, III. Cicero 
3656.
Linki visiems savo lietu
viams draugams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.

Ir tokią rolę Bridgeporle, 
kartu su kitu teatru, vaidina 
Mildos teatras, prižiūrimas p. 
Šatkausko.

Baigdamas noriu dar primin
ti, kad p. Šatkauskas šiemet 
prieš Kalėdas pavaišino vaiku
čius šauniai. Jis, būtent, parū
pino kaip tik tinkanti paveik

PIOPLES
DENIIST

135 S. State St.
priešais Falr

den tįstai.

fe’ ■Į

Komp. ADAMS. 3 fl., 
Per 35 m. Chicagos didžiausi

Be skausmo
Suteiksimo Twilight Slecn ar musų be 
skausmo smagenų užmarinimų traukiant 
dantį ar jį taisant. Nėra SKAUSMO. NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ?

BRIDGEVVORK
Sanitary

Bridgework bo 
trtnimos, patogus, 
dvarus ir įtvirti
namas jūsų bur
noje. Valgykite, 
ragaukite ir ako- nifikytOn nulietu 
tą pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai galime duoti jums GERES
NIUS DANTIS už ŽEMESNE KAINĄ. 10 
metų garantija.

dykai x-kay
Ateikite Šiandie. Gaukite musų patari
mą ir kainas prieS taisant jūsų dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

‘CORJUiTE PLATĖS
Importuoto natūralioj 
rausv imo, pripildo ju- Zcįa 
aų i'idą. jus Urodyslte 
daug jaunesnis.

i palūkanų—nėra carryintf Charles." 
ĄTDARA: kasitie tki t» vai.

NedSlioiUia O iki 13 d.

Nedėlioj tiktai, 
Gruodžio 29

Visas kalbantis paveikslas

“Blackmail”
gražus Scotland Yard žvalgy

bos romansas’
Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai -

Kalbanti komedija 
“The Plumbers are Corning”

Kalbančios žinios.
šiandie “Why Bring That 

Up”
- -------- *

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio
$119.00
Atvvater Kent
$107.00

R. C. A. Radiola special sale 
Brunsvvįck special sale

- Fada Radio special sale 
Howard Radio special sale 
Sparton Radio special sale

Victor, Majestic ir Zenith beveik
* už puse kainos.

Lengvus išmokėjimai
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesj.
Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybe už gerumą visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pašižiurėt koki 

vakarą arba nedėliojo.

GENERAL RADIO
STORE ,

Lietuviai Radio
Ekspertai

3856 Archer Avė.,
prie Rockwell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

TAUPYKITE SA
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar

Padidinus muitus ant įvežamų
jų kailių iš užsienio, kainos ant 
kailinių .kautų pradėjo kilti augš- 
tyn ir pakils dar gerokai augš- 
čiau. Todėl tuojaus pirkdami kai
linius kautus sutaupysite daug 
pinigų dėl savęs.

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims 
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

apielinkė Lietuvėms moterims įsi
gyti kailinius kautus-(Fur Coats) 
nupiginta kaina. Mes turime ry
šius su didele kailinių kautų Ben
drove, kur galima rasti didžiau
sią pasirinkimą Chicagoj. Kada 
didžiuma krautuvių daro didžiau
sius išpardavimus norėdami atsi
kratyti seno stako, pas mus rasi
te didžiausią pasirinkimą naujų, 
šviežiu kautų už nužemintą kai
ną. Musų krautuvėj jus nera
site nei- vieno seno kauto. Todėl 
kviečiame visas moteris pasinau
doti šiuom musų pasiūlymu.

BURBA CLOAK
SHOP

3214 So. Halsted St.
Tel. Victory 2477

................... . .L, . —........ ,/

Apdrauda
Naujienose įvedama apdraudos skyrius 

ir apdraudžiama visose geriausiose 
Kompanijose:

NUO UGNIES
namus, automobilius, garadžius, rakandus ir viską, ką 

*• ugnis gali sunaikinti.

AUTOMOBILIUS
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertės sunaikinimo.

BONDS
užbonsuojame draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 
agentus ir t.t.

NUO UŽPUOLIMO, PAVOGIMO
i • ’ •

apdraudžia jūsų turtą, auksą, brangenybes, kailius ir 
kitokius vertę turinčius daiktus; apdraudžia langus, 
rendas, sėfus.

NUOSAVYBĖS APDRAUDA
namus, krautuves ir t.t

. . . ' ■ « * . M

GYVASTIES APDRAUDA
apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, 
prie darbo ir t.t.

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir 
ypatiškai

1739 So. Halsted Street
‘ V** • ’

Tel. Roosevelt 8500 
CHICAGO, ILL.

INFORMACIJV

KNYG
LITHUANIAN BUSINESS DIRECTORY

Kiekvienas “Naujienų” skaitytojas gaus 
tą gražią ir įdomią knygą DYKAI.
Kviečiąme 
šioje naudingoje knygoje

visus biznierius garsintis



I

NAUJIENOS, Chicago, TU.
,^».n i »»■ ■ ..« . . -----

a

AITRUMAS SUARDO 
RAMUMĄ

OOiOMGOS
ŽINIOS

Sugauta pabėgėlis 
iš kalėjimo

Sugauta Louis Stanek, kuris 
šiomis dienomis, kartu su ki
tais keturiais kaliniais, pabėgo 
iš naujojo pavieto kalėjimo.

Pilietinių popierų 
reikalu

Kaltinama vertelgų 
firma

3-jy dienų bandymo 
DYKAI

gydymas

Neabejotinas ženklas aitrumo 
apsireiškimas tulžyje ir viduriuo
se yra protiškas nusilpnėjimas, 
greitas susierzinimas ir nerima
vimas dėl mažmožių. Tada veik 
tikrai viduriai yra užsikimšę ir 
reikalauja paliuosavimo.

Trumpam laikui mes siūlome 
jums trijų dienų bandymo butelį 
Trinerjo Kartau. Vyno, liuosuo- 
jančio toniko, kurį išimtinai var
tojo tūkstančiai per 40 metų. Ta

dovana lengvai kainuoja 25c., o 
jums pasiusime dykai ir per 
siuntimo nerokuojame. Tik išban
dyk ta mišinį Kalifornijos Vyno 
ir medikalių žolių gali įsitikin
ti. kaip jis viršija visokias pilės, 
miltelius, druskas, tebletus ir ki
tokius vaistus. Pasiliuosuok nuo 
gasų, surūgusių vidurių, nemie
lo, galvos skaudėjimų ir jaknų 
ligų. Veik tuoj. Išsiųsk kuponą 
šiandie. Didelis butelis $1.25. Vi
sose aptiekose.

Paduota skundai, kad Gold
man Bond and Mortgage kom
panija, 3222 Roosevelt Road, 
išeikvojusi milionus savo kli- 
jentų dolerių, Teisėjas Car- 
pcnter paskyrė minėtai kom
panijai recyverį. Firmos vedė
jai paskelbė, kad jų biznis pik
liai tvarkus esąs. Firmos tur
tas siekiąs $150,009, o skolų 
ji turinti lik $7,000.

Atvyko Čikagon
Vakar atvyko Čikagon Gro- 

ver Whalen, New Yorko poli
cijos komisionierius svarbiai 
konferencijąi su Čikagos po
licija.

Žudosi

Išsiųsk šį nemokamo Sempelio Kuponą Dykai!
Jos. Triner Co., Dept. 21 1333 So. Ashland Avė., Chicago, 111.
Name ....................................................................................................................
str...................................................... City ................. :.......    State

3 šmotų augštos vertės

VELOURO SETAI

Nusišovė Frank Kennedy, 
4728 Flournoy streot. Negalė
jęs gauti darbo.

Nežinomas vyras rasta nu
sinuodijęs municipalėje žaisma- 
vietėje, prie 111 gatves ir Fo- 
restville avė. Vyras kokių 50 
metų.

Ištraukta iš upės lavonas 
Frank Somers, 20 metų, gyve
nusio adresu 3014 Allen avė. 
Nužiūrima, kad ir čia gal bu
vusi saužudyste.

Jaunas smuikininkas
Čikagon atvyko Rugiero Ri- 

cci, 9 metų vaikinas, kuris jau 
gavo vardą “Wonder Violin- 
ist”. Rugiero Ricci duos kon
certą Orchestra salėje sekma
dienį, gruodžio 29 d., po pietų.

Kalba apie anglies išve
žiotoji! streiką

Coal Teamsters, Chauffeurs 
and Helpers unija gali paskelb
ti streiką ateinančią savaitę. 
Streikas gali kilti deliai gin
čo, kilusio tarp darbininkų uni
jos ir Chicago Coal Merchants 
asociacijos. Mal, vertelgų ang
limi asociacija įteikė unijai ul
timatumą, kuris reikalauja, 
idant unija pašalintų iš biznio 
agento vietos George Barkerį. 
Unija į ultimatumą, atsakiusi, 
kad ne jų, samdytojų, biznis, 
kas tarnauja unijai. Tat ir nu
žiūrima, kad šis ginčas galįs 
iššaukti streiką. Kai kurios gi 
įstaigos turinčios, vidutiniškai, 
tik dviem dienoms anglies.

Po sausio 1 dienos 1930 m. 
Supcrior ir Circuit teismų tei
sėjai nebepriims peticijų ant
rosioms pilietybes popieroms. 
Ir klerkai nebeišduos pirmųjų 
popierų, kaip darė iki šiol.

Circuit teismo teisėjai, kurie 
nusako kiekį vietų (darbinin
kų) nerekomendavo (ir jų nuo
sprendis yra galutinas) skirti 
algas klerkams Natūralizacijos 
Departamentams Circuit ir Su
pcrior teismuose.

Po sausio 1 dienos 1930 m. 
visos peticijos pirmoms ir an
troms popieroms bus pasiun
čiamos Federalio Vyriausio Ek- 
zaminierio ofisui, Room 776, 
Federal Building, Clark ir 
Adams g-vės.

Kad padėti publikai, Supe- 
rior teismo klerkas taip su
tvarkys ofiso darbininkus, kad 
vienas klerkų pašvęs dalį sa
vo laiko, idant suteikti tiek pa
galbos, kiek galima, tiems, ku
rie atsilankys į1 jo ofisų (Room 
437, County Building) su rei
kalais, liepiančiais natūraliza
cijų.

M. S. Szymczak, 
Superior teismo klerkas.

Chicago Civic opera

Užmigo ant visados

$3,000,000 labdarybei
Edvvard W. Morrison, nese

nai įniręs čikagietis, paliko tur
to $3,000,000. Veik visa suma, 
sulig jo testamentu, teks lab
darybės įstaigoms (charities). 
Tik $100,000 teks kokiam ten 
tolimam giminiečiui ir $200,- 
000 Morrisono namų prižiūrė
tojai.

Faust — sekmadienį, gruod
žio 29, pradžia 3 vai. po pie
ty.

Tannheuser — pirmadienio 
vakarą, gruodžio 30, pradžia 
8 vai. vakare.

Conchita — gruodžio 31, pra
džia 8 vai. vakare.

The Barber of Seville — 
trečiadienį, sausio 1, pradžia 
8 vai. vakare.

Kol 
jų • 

išteks dabar

Mirė Mrs. Gertrude Williams, 
našle politikierio. Daktarų ma
nymu, ji mirė todėl, kad pa
ėmė perdidelę dožą proškelių 
miegui (sleeping powder).

Nelaimė Bridgeporte

Auksinis Balius
Gerai padaryti, labai minkšti ir tvirtai apmušti seklyčių se
tai nepaprasto gražumo ir puošnumo. Tikro riešučio rėmai. 
Gilios, sprendžininės sėdynes. ' . Taksikebas mirtinai sužeidė 

Marcelį Varzyello, 3011 Quinn 
st. Nelaime atsitiko ketvirta
dienio vakare prie 31-mos gat
vės ir Auburn avė.

Kiek meilė verta?

8 šmotų tikro riešuto

Valgomojo Kamb. Setas
Greitam Specialės
išparda- / ^*4 I II I vertės

vimui <1J Q dabar!

Gifford DeWitt Young, 22 
metų, traukia teisman Dr. Va- 
han H. Magarian. Ieško atly
ginimo $100,000 už tai, kad 
daktaras esąs atėmęs jo, Youn- 
go, moters meilę. •

$55,000,000 miesto rei
kalams

Aldermanų tarybos finansų 
komisija rekomenduoja mies
to reikalams tvarkyti $55,000,- 
000 busimiems pietums.

Nauji popuriariški Sheraton valgomojo kambario setai susi
deda iš aštuonių pėdų ištiesiamo stalo, šešių kėdžių ir pri
taikinto bufeto. Labai retai tepasitaikanti tokia didelė vertė.

Pašovė klerką

SIMMONS

Penki piktadariai pašovė 
klerką, Edwin Russelj, čevery- 
kų krautuvėje, 5946 Fullerton 
avė. Du piktadarius policija 
jau suėmė. Ieško dar trijų, vie
nas kurių yra vos 14 metų. 
Vienas ieškomų gengsterių yra 
Alex Cook, 1748 Wabansia 
Avė.

LOVOS-SPRINGSAI-MATRASAI

Specialės 
vertės $ 18.95 Pirkite 

šiandie'

1 1 # ■ .....................
Lietuvių Tautos

Katalikų Pa
rapija

Rengia
Susideda iš storais geležiniais stulpais, riešutu baigtos, lovos, 
50 svarų bovelnos prikimšto matraso ir garantuotų pilkai 
enameliuotų springsų! Trys šmotai pilnai.

II

Central District 
F urniture Co.

3621 So. Halsted St.

Du Baliu
Sukatoj ir nedėlioj,
Gruodžio-Dec. 28 ir 

29 dd., 1929 m.
Pradžia 7 vai. vakare

Tautiškoj svetainėj 
3501 So. Union Avė., 

Chicago, III.
Kviečiame visus pasilinksminti 

prie P. Bartkaus muzikos.
Kviečia

Klebonas ir Komitetas.

Seštndienis, gniod. 28, 1929 
I

Don Giovanni — sausio 2 j karą, pradžia 8 valandą, 
diena, pradžia 8 vai. vakare. , ,, . > ,La rorza dėl Dėsimo sek- 

Don Quicholte — šeštadienį . .
Po pietų, pradžia 2 valandų. ma,hen>- snus'° 5 ''™’

Lohengrin — šeštadienio va-)džia 3 vai. po pietų.

Sutikimo Naujų Metų Balius ir šokiai
Rengia 

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS KLIUBAS
Antradieny, Gruodžio-Dec. 31-mą, 1929 m.

Pradžia 7 vai. vakare
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, , 

3133 So. Halrted St.
Jžanga vyrams 50c. Moterims ir Merginoms 25c.

Visus kviečiame atsilankyti į Ši Baliu ir sulaukti Naujus Metus 
smagiai ir pasišokti prie geios muzikos, taipgi kas norės prisirašyti 
prie Kliubo bus priimtas be įstojimo mokesties.

Kviečia KOMITETAS*.

BALIUS SU IŠLAIMĖJIMAIS
ŽENGIA DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETUVIŲ TAUTOS 

MOTERŲ IR VYRŲ

Subatoj, Gruodžio (December) 28,1929
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St.

Pradžia 7:80 valandą vakare.
BUS SEKANČIOS DOVANOS:

1. Pianas, vertės ......................................................................... $200.00
2. Rašomasis setas, vertės ....................... :................................ $10.00
3. Vargonai, vertės ..........................   $25.00
4. Ladies paketbukas, vertės ......................................................... $5.00

DAR BUS TRYS DOVANOS UŽ ATVIRUTES:
Pirma dovana bus vertes ................................................................. $3.00
Antra — vertės ................................................................................ $1.00
Trečia — vertės .................................................. ’...................'...........  $1.00

Kviečiame visus, senus ir jaunus praleisti laiką prie geros mu
zikos. Įžanga 35c. — Rengimo Komitetas.

Jos. F. Budrik, Ine.
Muzikos Krautuvė

26106 Ar žinai kaip gerai, polka
Mano tėvelis, Valcas

Petro Sarpaliaus ork. Dainuoja J. Sarsevičius
26107 Kraic Polka

Džiaugsmo valandos. Mazurka 
Petro Sarpaliaus Orkestrą 

26103 Petro vestuvės, Komiška Scena 
Atliko Juozas Uktveris, Adelė Zavistaitė

Parduoda Radios, Pianus, Victrolas visų 
gerųjų išdirbysčių. Suteikiame lengvus 
išmokėjimus* ir pilną garantiją.

Nauji lietuviški rekordai po 75 c. vie
nas. Siunčiame į kitus miestus. Perkanti 
mažiaus kaip 6 rekordus, prisiųskite ekst
ra 50 c. už supakavimą.

Visi gaus dovanų!
Rengia Draugystė Šv. Petronėlės

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 29, 1929
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted Street'

Pradžia 6:30 vai. vakare

Visi yra kviečiami dalyvauti šiame parengi
me ir smagiai praleisti laiką.

Kviečia Komitetas.

Patarnavimas Laidotuvėse
Didžiausioje gyvenime nuliudinio valandoje, kuo* 
met nuo jūsų atsiskiria mylimiausi ypata, pirmiau
siai jys kreipiatės j graboriaus įstaigą. Kyla 
klausimas: kur kreiptis? Jys visuomet gausite 
tinkamiausi,, mandagiausi ir geriausi patarnavimą, 

j e t kreipsitės pas Eudeiki.

Eudeikio graborių ištaiga jau tarnauja lietuviams 
daugeli metų. Mes turime didžiausi patyrimą. 
Musų graboriai yra tikri žinovai laidotuvėse. Jūsų 
mylimos ypatos laidotuvės bus suruoštos iškilmin
giausiai ir gražiausiai, jei jus atsikreipsite j 

Eudeikio graborių ištaigą.

J.F.Eudeikis&Co
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741-1742

Senis Petras, Polka
Petro Sarpaliaus Orkestrą

26100 Ant laivo, Komiška scena
Atliko Juozas Uktveris

Adelė Zaviskaitė ir kiti, P. Sarpaliaus Ork.
Busiu Vyru, Komiška scena

Atliko Juozas Uktveris
Adelė Zaviskaitė ir kiti P. Sarpaliaus Ork.

26071 Gaidys, Polka.................. Kariškas Benas
Klaipėdos Valcas ........... Kariškas Benas

26099 Amatninkų Daina
Petras Petraitis, Baritonas su ork. akomp.

Obuolys
Petras Petraitis, Baritonas su ork. akomp.

26097 Gaspadinė Rozalija 
Radio, 9 tūbų, 3 screen 
grid tūbos, Dynamic26098 
speakeris, kaina su tū
bomis, su kabi- 
netu, su viskuo M***

Jonas Pas Rožę 
Barborytė Nosį Trina, 
Alutis ir Žemės Rojus

16140F Linksma dieną mums nušvito 
Pulkim ant kelių

Jonas Butėnas, Baritonas, su

Naujas grojiklis pia- 
nas, kaina ............... * ■

Portable, panešamas fonogra
fas, vertės $15, 
tiktai už ............... $6.95
(tik vienas dėl kiekvieno kos- 
tumerio). Galima groti visus 
tuos naujus rekordus, kuriuos 
girdite per radio.

Stasys Pilka

Vargonų Akompan.
16148 Senelio Polka

Jaunas Senis
A. Vanagaitis ir Akiras, 

Pasikalbėjimas su Armonika 
16132F Atvažiavo Meška 

(A. Vanagaitis) 
O. Jus Kriaučiai

Antanas Vanagaitis ir M. žemaitė 
(A. Vanagaitis) 

Girtuoklio Daina 
16041F Mes be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio daina 
16133F Žideli-Judeli, Polka > 

F. Stankūnas 
Kariška Polka 

16112F Magdės Polka 
Medžiotojo Valcas 

26022 Sveikas Jėzau Gimusis 
Linksma Giesmę Mes 

Užtrauksim
Brooklyno Mišras Kvartetas 

26023 Gul šiandiena 
Atsiskubino Betlėjun 

Brooklyno Mišras Kvartetas 
16145F Pragėriau Žirgeli 

A. Vanagaitis 
Eisim Laukan 

A. Vanagaitis 
16141F Gul šiandiena

Sveikas Jėzau Mažiausias 
16146F šalčiai ir Merginos

Linksmas Amerikietis 
16142F Paprieniokų Polka 

Prano Polka 
16144F Mergyte Jaunoji

Motušaitė Mielą 
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas 
16137F Žalia Girelė

Lik su Dievu Panitėlia 
16139F Oi. Skauda, Skauda

Aš žirgeli Balnosiu 
16143F Petro Polka

Vestuvių 
26070 Dzūkų Kraštas 

Kudlis, su Kanklėmis 
26087 Bernužėli, Nevesk Pačios

Sibiro Tremtinys 
26073 Saulelė Raudona 

Aš BijauPasakyt

Lietuviški Radio Programai per W. C. F. L. kiekvieną nedėldienj nuo 
1 iki 2 po pietų. Per W. H. F. C. kas ketvergę, nuo 7 iki 8 vai. vak, 

duodami lėlšomis Jos. F. Bu d riko korporacijos.

Jos. F. Budrik, Ino.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

“Birutės” Orkestras
P-nas K. Steponavičius, “Bi

rutės” choro ir orkestro diri-

kyti repeticijas. Kepeticijos 
specialiai yra pašvenčiamos 
LSchuberto simfonijai No. 8, 
kuri dažnai yra vadinama kai
po Schuberto Neužbaigta sim
fonija.

Tai yra nepaprastai gražus 
muzikos kūrinys. Kiek liūdnas, 
bet labai metodiškas. Jame tar
si yra vaizduojamas kompozi
toriaus vargingas ir skurdus 
gyvenimas. Reikia žinoti, lca<l 
Sc h u be r t per visų savo trum
pų gyvenimą gyveno gana var
gingai. Jis mirė 1828 m., tu
rėdamas vos 31'metus.

Iš jo dešimties simfonijų No. 
1 ir “Neužbaigtoji” priskaito- 
ma prie geriausių pasaulio mu
zikos kurinių. Neužbaigtąją 
simfoniją publika pirmą kartą 
turėjo progos išgirsti 1865 m. 
Vadinasi, trims dešimtims ir 
septyniems metams praslinkus 
po ^kompozitoriaus mirties. Ją 
išpildė Vienos Simfonijos Or
kestras po vadovyste llerbec- 
ko, kuris pripuolamai surado 
kurinį pas vieną iš nedauge
lio Schuberto draugų. Simfo-i 
nija turėjo nepaprastai didelį | 
pasisekimą. Ir nuo to laiko ji 
pasidarė labai populiariška.

Sunku pasakyti, kada “Bi
rutės” orkestras pajėgs tą gra
žų kurinį išpildyti. Bet reikia 
manyti, kad tatai jis galės pa
daryti neužilgo.

Orkestras dabar turi 35 na
rius, vienok p. Steponavičius 
tikisi trumpoj ateityj padidin
ti jį iki 50 žmonių. Todėl da 
bar yra gera proga pasilavi- 
nusiems muzikantams prisidėti 
prie orkestro. Priimami na jau-

nesu i kaip 16 metų amžiaus. 
Su vienu ar dviem išimtim, vi
si orkestro nariai yra lietuviai 
arba iš lietuvių kilę. Lietu
viams visuomet atiduodama 
pirmenybė.

Beiškia, tai yra vienatinis 
lietuvių orkestras, kuris gaji 
išpildyti simfonijas, overtiuras 
ir 1.1. Ir kaipo mėgėjų orkes
tras yra tikrai geras. Tad vi
si muzikantai nepraleiskite pro
gos prie jo priklausyti.

Repeticijos yra laikomos 
Gage Park, 55th ir VVestern 
Avė. Norintieji priklausyti prie 
orkestro, yra prašomi susižino
ti su jo dirigentu, p. Stepona
vičium. — K.

Dr. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Boulevard

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 patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau 
Greitas 
mes. 
kalbėti

ir pacientams, 
pasveikimas yra pasek- 

Meldžiame ateiti ir pasi- 
su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

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.

Anastazija Stakėnienė

VIEŠA PADĖKAVONE

Palaidotas gruodžio 17 d., 
1929 m., šv. Kazimiero kapinė
se. Jau praslinko 10 dienų kai 
beširdė mirtis išplėšė musų 
mylimą sūnelį Stasiuką. Kelis 
sykius norėjom parašyti padė- 
kavonę draugams ir giminėms 
už pareikštą nuoširdžią užuo
jautą. bet skausmas širdį su
spaudė, akis užplūdo ašarom ir 
plunksna iš rankos iškrito, — 
palikom bejėgiais. Dabar šiek 
tiek nusiraminę rašom šios gi
lios padėkos žodžius.

Ačiū širdingai už prisiunti- 
mą gėlių ir už palydėjimą j 
kapus. Palydėjo 26 mašinos. 
Ačiū Bijūnėlio chorui už gėlių 
vainiką ir mergaitėms už ge
liu nešimą; ačiū grabnešiams 
vaikučiams; ačiū S. L. A. 226 
kuopai už gėles; ačiū North 
Sidės janitoriams už gėles; ačiū 
klebonui kunigui J. Savickui, 
kurs atlaikė pamaldas už jų 
sielą; ačiū graboriui Lachavi- 
čiui už gerą pątamavimą.

sūneli Sta- 
ateinant.

Mirė gruodžio 16 d. ir 
turėjo būt palaidota gruo
džio 19 d. Tečiau laidojimo 
diena buvo audringa, siau
tė baisus vėjas ir puste. 
Todėl veliones laidojimas 
buvo atidėtas neribotam 
laikui ir-velionės kūnas bu
vo padėtas kapinių koply
čioj.

Dabar pranešame vi
siems giminėms, pažįsta
miems ir draugams1, jog a. 
a. Anastazijos palaidojimas 
Įvyks panedėly, gruodžio 
30, 1929, 1 vai. po pietų.

Visus gimines', draugus 
ir kaimynus kviečiame pa
gal išgalę dalyvauti.

Stakenų šeimyna.

Lietuvės Akušerės Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai
■ n--------------------

Įvairus gydytojai

Ilsėkis mylimas 
siukai ir lauk mus

Nuliūdę
Tėvai, 2 Broliai ir 

Giminės

STANISLOVAS SHEPUT1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 27 dieną, 6 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 44 me
tu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Laugėnų parap., Girdiš
kės kaime. Amerikoj išgyveno 
25 metus. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Aleksandrą, po 
tėvais šimkaitė, 2 dukteris — 
Stanislavą ir Bronisląvą, žentą 
Bronislovą • Šamas, 
ir gimines, 
ir seserį, 
randasi 4557 
Laidotuvės 
gruodžio 31 
iš namu į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Shepu- 
Čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys, Žentas, 
Brolis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

broli Joną 
o Lietuvoj brolį 
Kūnas pašarvotas 
S. Hermitage Av. 
įvyks utarninke, 
dieną. 8 vai. ryte

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS K

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hądley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 8161

--------0. —

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

ir 
patar

nauju dieną ir 
n a k t j visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininka.

Sąžiningai 
pigiai

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

Pinigų Siuntimo Skyrius at
darai kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

JONAS VASILIAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 24 dieną,, 7:15 valan
dą vakare, 1929 m., sulaukęs 51 
m. amžiaus, gimęs Telšių ap
skrity, Luokės parapijoj. Ame
rikoj išgyveno 30 metų. Paliko 
dideliame nuliųdime keturias 
dukteris — Oną, Katryną, Bro- 
nislavą ir Josefiną, keturis sū
nūs — James, Joną, Tamošių 
ir Juozapą, brolį Juozapą, se
serį Petronėlę Dimšienę iy gi
mines. Laidotuvėmis rūpinasi 
žentas Antanas. Devėikis. ‘ Kū
nas pašarvotas randasi 1314 S, 
48th Court, Cicero, III.

Laidotuvė s Įvyks panedėly, 
gruodžio 30 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų Į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Vasiliauskio 
giminės,' draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Hunai, Brolis, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Padėkavonė

Ona Jakševičiutė
kuri mirė gruodžio 20 dieną, 1929 m. ir palaidota tapo gruodžio 24 
d., o dabar ilsis Šv. Karimiero kapinėse, amžinai nutilus ir negalė
dama atsidėkavot tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo ją j tą .neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. Dekavojame musų dvasiškiems 
kunigams šv. Leo parapijos, kurie ątlaikė įspūdingas pamaldas už jos 
sielą; dekavojame graboriai S. P. Mažeikai, kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojan\e So. Chičagos 
skyriaus Vyčiams už grabnešius ir šv. Petronėlės draugystei už 
dalyvavimą laidotuvėse, gėlių aukautojams ir Šv. Mišių aukauto
jams; ir pagalios dekavojame visiems 
žmonėms; o tau musų mylima dukrelė 
mėje ir lauk mus ateinant pas tave.

dalyvavusiems laidotuvėse 
sakome: ilsėkis šaltoj že-

Nuliūdę TĖVAI.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL. 

-- o--------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Spccialė atyda at
kreipiama i 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 Boulevard 1989

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.

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, 111.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė- 

, >,dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138
* . i • 1

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

jog 
jos

ŽMOGAUS 
' AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apie 
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 
metu

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. 
kasdien. Nedėliomis ifuo 1 iki 2 

valandai po pietų 
-------- o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Dr

1646 W. 46th St.
Telefonas t

Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.
Telefonds 1 

Cicero 3724 .

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas T '

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co

• . ■ * 4

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDEJAf 

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

8201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

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

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

Kampai tUrtfth Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan A^e.

Tel. Keinvood 5107 
VALANDOS:

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

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 Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

------------------------------------------------------------- u—

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace .Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir
Chirurgas

1900 South Halsted Strc.et
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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. — o-------

A. K. Rutkauskas, M J).
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6G59

■ Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800

Nuo 2
Nedėlioj

So. Ashland Avė

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki II 
nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriokų, 
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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKŲ S
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------ -

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki <8 vakaro. 
Residencė Phone Hemlock 7691 

■--------- )------------ :----------------------:------------ —----------------

■ Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

North. Sidėj
1579 Mihvaukee Avc.

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

Sekmadieniais pagal 
Cicėro 

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

susitarimą.

St.
ir Pėtųyčio-

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee 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 vaiku pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411
Valandos: .nuo 9 rvto 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

11

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie 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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

M i esto ofise pagal sutarti:
127 N. Dcarborn St

Rooins 928 ir 935
: / Tel. Franklin 4177

John ■ Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valahdos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3895

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 We.st Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams: ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

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

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

karo. Nekėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone £CąHal 0523

va

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 Marųuctte 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
tartį.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 2. vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 no

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

pi et,

Telephone Central 6926

F. W. GĮiernauckas 
Advokatas

131 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Išvyko Detroitan.

Marąuette l’ark Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubas laikys priešmetinį su
sirinkimą nedėlioj, gruodžio 29 d., 
2 vai. po pietų, Gimimo šv. Pane
lės par. svet., 68th ir Washtena\v 
Avė.

Malonėkite būtinai atsilankyti į 
šį susirinkimą, kadangi yra imieš- 
metinis ir renkama nauja valdyba 
nteinaiitiems 1030 metams. Malonė
kite atsivesti naujų narių pi-i’e mu- 
sų kliubo. —Valdyba.

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Malė

Darbininkų Riekia

Vakar išvyko Detroitan
J. Kruszinis, fotografas, 

, Cicero Photo Studio a<
1 135 So. 49th courl.

išvažiuoda-

tu-
ris 
su

P-nas 
m a s, 
jų Metų “Naujienoms”, visiems 
savo draugams ir rėmėjams.

Detroite jis pasiliks iki po 
Naujų Metų, o po to vėl su
grįš i Cicero.

P-nas Kruszinis turi studi- 
Delroite, kuri vadinasi 
Minister Studio ir yra 

1237 West Minister 
Rep.

Bridgeportas
Ra m o va teatras.

kių pasakyti, jaučiasi 
Bridgeporto dalis. Ir 
parodė prieš Kalėdas, 
“Nauj ienų” paprašyt i,

PRANEŠIMAI

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
rengiu iškilmingų metinį vakarą — 
įvyks nedėlioj, sausio (.hm.) 5 d., 
VVicker Park svet., 2010 W. North 
Avė. Pradžia 4:30 po piet. Siame 
draugijos vakare bus šaunus prog
ramas — dalyvauja “Birutės” cho
ras, “Pirmyn” choras, kompozito
rius Vanagaitis, jauna smuikininkė 
Valerija čepukiutė, Tuley lligh 
School orkestrą iš 100 jaunuolių ir 
daug kitų “fonių” ir ‘gėmių”. Apart 
to užsitarnavusiems draugijos na
riams bus teikiami deimantiniai mc- 
dalijonai ii- auksiniai žiedai. Laike 
cerdmonljų grajins p. Porčiaus or
chestra. kviečiame visus Chicagos 
ir apielinkiu lietuvius į šitą vakarą.

Ch. Liet. Dr-jos S. P. 
Biznio Komisija

Paskolos suteikiama
į viena, dieną2- RI M0RGICIAI3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

ja ir

adresu 
avė.

Tuley

North Side
HigL School Orchestra.

•esantys 
lai jie 

kada, 
mielu

noru davė programą apielinkės 
gyventojų vaikiniams vėlini.

Susirinko vaikučių keletas
šimtų. Malole, vaikučiai, tai ne 
suaugusieji. Jiems ir centas

i didelis pinigas. Ka kalbėti apie 
10 ar 15 centų, reikalingų “mu- 
vei” pamatyti. O čia veltui.- 
Ir visiems kartu. Jie tikrai jau- 

prie ‘ ‘ ‘

tea-

sta-

Susilauk pasisekimo su
Chevrolet

Energiški 
rasti proga 
oažengimui 
nepaprastu! _ ________
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
vVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 

| D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
1 VVorth, Stickney, taipjau tarp Stock 
1 Yards ir Michigan Avė. Turi kai- * 
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bue trumpų lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

ir sumanui vyrai Kali 
padidinimui uždarbio ir 

pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindeliu

Pora melų atgal ta orkestrą 
buvo nors ir skaitlinga, bet 
neturėdama gero mokytojo ne
turėjo pasisekimo. .Ii todėl bu
vo veik nežinoma kilų Čikagos 
aukštesniųjų mokyklų tarpe.

Bet paėmus šiai orkestrai 
mokytojauti gabiam dirigen
tui, p. I. Lechinger, i mažiau, 
nei du metu laiko orkestrą pa
sidarė viena pirmaeilių aukš
tesniųjų mokyklų orkestrų.

Praėjusi pavasarį, kada bu
vo dvidešimties Čikagos aukš
tesniųjų 
k nutęstas, 
orkestrą 
prizą.

Rašančiam šias eilutes teko 
Luti tokiuose koncertuose. Iš 
tikrųjų, yra kuo pasigėrėti, ka
da groja 80 išlavintų muzi

mokyklų orkestrų 
tai Tuley mokyklos 
laimėjo preliminarį

lai naujasis Bridgeporto 
tras. Pirmąjį teatrų Bridgepor- 
tui pastatė p. A. Olšauskas, šį 
antrąjį pastatė taipjau p. A. 
Olšauskas, bet jaunasis.

'l evas ir sūnūs — teatrų 
tytojai Bridgeportui.

Ramova teatras randasi
Halsted ir 35 galvių.

Vietos Ramovoj yra tukstan- 
jiui ir penkiems šimtams žmo
nių. Visam “pujkui”.

Jžanga neužgaus nei vieno 
kišenės, nes tik 35 centai su
augusiam ir po 15 centų jau
nuomenei.

Ramova atsidaro paprasto
mis dienomis nuo 1:30 vai. po 
pietų, o sekmadieniais nuo 
12:30 vai. dienos, ir rodo pa
veikslus iki 12 vai. nakties.

Buk Ramovoj, kad nori, vi
sas šešias valandas ir žiūrėk 
ir klausykis — paveikslų, ak
torių kalbų, dainų, muzikos.

Išbūti tiek laiko kartais es- 
dė pagunda, — jei ne 
kilo, tai todėl, kad sma- 
buti. \ 
ankštai, “lubos”. Bet 

lubos. Tai dangaus mė-

lesi, kaip “savas pas savą”. 
Ir gerai, nes ir Ramovos vedė
jai nori, kad jų publika, jų 
svečiai taip jaustųsi.

Report.

Sugrįžo iš Floridos

ATYDAI
PUIKIŲ DOVANŲ DEL IŠDALI
NIMO HART TIME DANGE 

rengia 
DRAUBYSTĖ LIETUVOS 

DUKTERŲ
SUBATOS VAKARE, 

GRUODŽIO 28 d., 1929 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOS

Mažojoj svetainėj, ant pirmų lubų 
3133 So. Halsted St.

Pradžia lygiai 6 vai. vakare.
Įžanga liuosa, svečiams 50c.

Kviečiame visus lietuvius atsilan
kyti į šį nepaprasta balių, viskas bus 
kuogeriausia prirengta dėl priėmimo 
svečių . Bus duodamos geriausios 
dovanos ir bus lietuviška laimės 
spėjikė (Fortune Teller), taipgi bus 
priėmimas naujų narių veltui.

Visus kviečiame be skirtumo
— Komitetas.

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

[ČlflSSIFIED aos
Educational

Mokyklos

dėt ko 
gu čia

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

Sugrįžo iš Floridos pp. Kar
bauskai, 6924 Justine street. 
P-nai Karbauskai viešėjo Flo
ridoj pas savo giminieti, p.
Klimę.

Turėjo smagia kelionę, ypač 
važiuodami i Florida. Malonu

> V t

laikę Floridoj.
Atgal važiuojant, arčiau prie 

Čikagos, kelionė pasirodė sun
kesnė. Mat, pp. Karbauskai va
žiavo automobiliu, o jiems te
ko sugrįžti tuoj po to, kai pri
snigo daug sniego. X.

TAXOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Tąxos už 1928 metą 
kreipkitės pas

A. OLSZEWSKI 
3241 So. Halsted St.

2nd floor 
čia gausite pilną informaciją.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS su savo troku iš

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

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, turi būt unijistas, neže- 
notas, mokestis nuo $75 iki $100 i 
mėnesi, kambarys ir pragyvenimas, 
negeriantis. Atsišaukit i Naujienas, 
Box 1160, 1739 S. Halsted St.

Valerija Čepukiu- 
taipgi ir

Director i
Taipjau

• orkes- 
ir Con- 
Alfneda

dalyvaus

/ Šiai orkestrai , priklauso, i 
lietuvių, p-lė 
t ė, kuri yra 
tros Student 
cert Master. 
Semaškiutū.

Kai ba m a orkes t ra 
Draugijos Savitarpinės Pašal
pos koncerte, sausio 5 dienę, 
\Vicker Parko svetainėje, 2040

tai perskaitykit prof. 
Jeans knygą “The Uni- 
Around Us”, ir sužino-

MADOS

Balius su išlaimėjimais, rengia 
Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos, Moterų ii* Vyrų, subatoje, gruo
džio 28 d., 1928 m., Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St.

Draugės ir draugai malonėkite 
priduoti serijas kas turit paėmė ši
tame baliuj, ba bus daug laimėjimų. 
Priduokit Komitetui.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos’ nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių jgi.fo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

SKOLINĄM PINIGUS
$200 iki $30,000

1-mu, 2-ru ir 3jčių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd.

Tel. Grovehill 1038

ant

Miscellaneous
įvairus

ir

Bridgeportas

PRANEŠIMAS

ir

REIKALINGAS džianitoriaus pa- 
gelbininkas/turi būti pavienis. Maty- 
kit Vladą Jankauską, 2946 West 
Roosevelt Road.

REIKALINGAS bučeris, turįs pa
tyrimą. šaukit telefonu 2 po pietų 
Hemlock 9496.

LABAI reikalingas barberis. 727 
W. 181 h St.

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.
FEDDRAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

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 niateri- 
{’os dėl kelnių vyrams ir vaikams.
Lviečiųme atsilankyti ir įsitikrinti 

musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavicius
504 W. 83rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

REIKALINGA apdraudos mana- 
žerių ir agentų. Mieste ir valstijoj. 
Patyrimas nereikalingas. 139 N. 
Clark St., Ro,om 501.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris dėl 
prižiūrėjimo vaikų — 9 melų ir 4 
metų. Geras užmokestis, geroj šei
mynoj. Joseph Budria, 2141 North 
Springfield Avė.

Furnished Rooms

AUtomobiles
RENDON kambarys vaikinui prie 

mažos šeimynos, karštu vandeniu 
šildomas. 3437 So. Emerald Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 
L J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eitą 
pirmin.

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

Usterine, dantų tepalai, valo 
dantie nauju budo. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

Mačiau betgi kadaise
Kauka-

Labai skanus lašiniai, dešros 
palingvicai iš Lietuvos

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

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.

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261
J.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

NEPAPRASTA PROGA
Esu priverstas paaukoti savo vė

liausio 1929 modelio Studebaker 
“Commander” sedaną, kurį pirkau 
tik devyni mėnesiai atgal, užmokė
jau $1,959. Man dabar reikia pini
gų ir paaukosiu jį tik už $500. Ka
ras yra absoliučiai kaip naujas, nes 
aš vartojau tik nedėldieniais ir 
šventadieniais ir išvažinėjau tik ke
letą šimtų mylių. Jeigu jus norite 
pirkti naują karą, būtinai pamaty
kite mano karą. Tik $500 paims jj. 
Atsišaukite bile laiku nedėlioj. 2116 
North Spaulding Avė, lst flat.

KAMBARYS su valgiu dėl vaiki
no, su visais patogumais. 4359 So. 
Maplewood Avė. Tel. Virginia 0817.

IPASIRENDUOJA ruimas, apšildo
mas, šviesus ir švarus, dėl vieno ar 
dviejų vaikinų. Kas nori, gali ir 
valgyti gamintis. 1507 N. Irving 
Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Ke-

Tea- 
nau-

Apsižiurekit, 
kad jus gau
tumėt TIKRĄ

EAU DE ąUININEPinaud
—garsiausias pasaulyj 

plaukų tonikas.
Sustabdo pleiskanas — palai
ko plauįyis tankius ir stiprius. 
Jūsų mėgiamoj sankrovoj — 
arba išplėškit šį apgarsinimą 
ir prisiųskit Pinaud, Dept. M. 
220 E. 21st St., New York, 

dėl nemokamo sempelio.

Phone Virginia ‘20 5 4

JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo 

c KONTRAKTORIUS -

tai ne 
lyne. Kabo mėlynėj vienas ki
tas palšas debesėlis, mirga 
žvaigždelės — vienos baltes
nės, kitos rausvesnes. Kodėl jos 
ne vienodos? Jei norite suži
noti, 
James 
verse 
site.

Pasieniais — bokšteliai, lan
gai ir langeliai; iš jų skrieja 
švelni šviesa. Dailus tie lan
gai, dailus bokštai. Rodosi, iš 
pasakų karalijos čia atgabenti 
ir sustatyti, kad publikai ma
loniau butų lankyti Ramovos 
teatrą.
panašius trobesius 
ze, Juodosios juros pakrantė
mis. Viduj neteko būti. Kas 
juose gyveno — nežinau, bet 
prisiminė jie Ramovę atlan
kius.

Jei neskaitysime vidurmies- 
čio teatrų ir vieno kito tea
tro turtingesnių čikagiečių 
apielinkese, tai turėsime pasa
kyti, kad " Ramova priklauso 
pačių gražiųjų teatrų grupei 
Čikagoje.

O ir tvarka Ramovoj pa
vyzdinga. Viskas tyku. Karpe- 
lai užslopina žingsnių bildesį. 
Patarnavimas mandagus, 
dės parankios.

Ramovoj nėra balkonų, 
tras, mat, statyta sulyg
joviniais sumetimais: publika 
jaučiasi smagiau būdama visa 
kartu, vienoj vietoj.

Akustika puiki. Atsisėdau 
paskutinėj kedėje tolimiausiam 
kampe. Ir kiekvienas žodis, 
kiekvienas garsas girdėti, kaip 
pirmoje eilėje.

Paveikslai mainomi tris kar
tus savaitei. Kitaip sakant, 
naujas paveikslas kas antrą 
dieną.

Paveikslai rodomi tik geres
nės rųšies, kuriuose dalyviai 
yra pasižyn^ėjusi aktoriai ir 
aktorės. Halsui paduoti įrengi
mai tikrai tobulus. Smagu, kad 
lietuviška “stolyčia” Amerikoj 
turi Ramovę. Tai yra kartu ir 
Bridgeporto papuošimas ir,
kyšiu, auklėjimo viela. Ir jei 
Ramovos vedėjai išlaikys 
kilis aukštus standartus, 
kius turi šiandie, tai apiclinke 
bus jiems dėkinga.

Ramova teatro vedėjai, rei-

sa-

■1556 Sb. Rockwefl Št.. Chicajro, III.

to-

paskiausios 
suknelėje iš- 

Galima
3211. Elegantiškas, 

mados modelis. šioje 
rodysite plona ir augšta. 
siūdinti iš bile materijos arba akso
mo. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, 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.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .................
Mieros ..................... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
------------i •.-.• i.-n, --i.-.t-v-.-.aa-rri/

'28 Butck 6 pas. seaan---------------------- l
*20 Pairę Sedan 6 ratai...........—-------  I
'29 E8sex Sedan--------------------------- I
1927 Nash Coach spedal ----------------- I
'29 Ford coupe--------------------------- I
'29 Ford Roadster I
'28 Auburn Roadeter----------------------- f

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 S. Halsted St.. Trianrle 9880

$800 
$276 
$600 
$260 
$400 
$400 
$660

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu už pirmų pasiūlymų, nes 
važiuoju i mainas, 3133 S. Halsted 
Street.

v. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122 

(Apg.)

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
ti taisome stogus visokios rųšies, 
)ile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbų mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

PIRKIT MORGIČIUS

PROGA. OAKLAND vėliausis 1928 
modelio sedanas. Našlė yra privers
ta paaukoti. Vartojau tik keletą mė
nesių ir karas yra geras ir kaip 
naujas. Aš pati negaliu draivinti 
karą ir paaukosiu jj tik už $250. 
2538 N. California Avė. lst flat.

PARDAVIMUI kendžių ir School 
Supply Storas. Parduosiu pigiai. 
3537 Šo. Wallace St.

PARSIDUODA Humpmobile 5 pas, 
Touring karas, 4 cilinderių, labai pi
giai, gerame stovyje, galima padary
ti gera troką. Atsišaukite pas sa
vininkų, 2942 W. Pershing Rd. Tel. 
Lafayette 1117.

KRIAUČIAUS šapa, valymo, pro- 
sinimo ir taisymo. Garinis prescris, 
riekt riki nis prosas ir t. t. Rus par
duota pigiai iš priešasties mirties.

2406 W. 45th St.

PARDAVIMUI restoranas tarpo 
dirbtuvių. 716 W. 22nd St.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Nedėlioj, Pąnedėly ir 
Utarninke, Gruodžio 

29,30 ir 31
Visas kalbantysis garsusis 

paveikslas

“The Cockeyed 
World”
dalyvaujant

Victor McLaglen, Edmund
y'

Lowe, Lily Damita

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

šiandie “The 4 Devils”

Nelaikykit pinigų už 3% arba už 
6%, kadangi galit gauti 6% ir 2% 
discounto, reiškia pareis 8 nuošim
čiai. Mes parduodam pirmus ir ant
rus morgičius nuo $200 iki $30,000 
ant metų laiko ir ilgiau, taipgi mė
nesiniais mokamus. Tamstos galite 
savd pinigus Investuoti j morgičius 
ne tik per banką, bet taipgi yra 
atskiri asmenys, kur galite gaut ge
rą nuošimtį, tik reik žinoti kur 
ireiptį^

Kiekvienam pirkėjui užtikrinant, 
<ad nė jokiame atsitikime nė vie
nas centas nepražus, nes mes savo 
pinigus skolinam ant namų ir esa
me patyrę tame bizny per daugelį 
metų. Taipgi nieko nerokuojame 
pirkėjams už kolektavimą morgičių 
luOšimčių ir sumą. Atliekame no
taro darbą ir gaminame įvairius 
dokumentus.

J. NAMON AND CO.
Mortgage Bankep

2418 W. Marąuette Rd.
Tel. Grovehill 1038

STUDEBAKER vėliausis sedanas. 
Esu priverstas jį parduoti, visai ma
žai jį vartojęs ir yra kaip dieną iš
ėjęs iš dirbtuvės. Gražus originalis 
užbaigimas, gražus mohair išmuši
mas ir daug extras. Priimsiu tik 
$300. Atsišaukite tiktai nedėlioj. 
2231 North Kedzie Avė. lst apt.

KAMBARYS ant rendos, apšildo
mas ir šviesus, prie švarių žmonių 
ir mažos šeimynos, be valgio. 6955 
So. Rockwcll St., 2 lubos. Tel. Hem- 
ock 9499.

Exchange—Mainai

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

5 šmotų 
fitas — lova, 
springsai, matrosas —

Kaurai 9 >02 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

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

bus

riešuto valgomojo kamb.

ąžuolinis Dinette setas

miegamojo kamb. aut- 
dreseris, skrynia, 

$63.

jei

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2Mj nuošimčio Ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 va- 
andas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 We«t Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

duosime ir išmokėjimais, 
reikalas.

Atsišaukit kasdien iki 
vak.

Nedėliomis iki 5 vai, po 
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St. 
Tel. Columbus 0467

10 vai.

piet.

Furniture & Fixtures
RakRndni-Ifaisai

$6,000 morgičius išsimaino ant na- 1 ______
nrn. arba bile kokio biznio. Mor- dai, beveik nauji. Parduosiu pigiai

IŠSIMAINO BEKARNfi, 
Daromas geras biznis, mainysiu j 

lotų, cottage, gerą automobilių.
. Išsimaino 2 Storai — 7 fintai, mai
nysiu i farmų, privati namų arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

REIKALINGA lotų, namų arba 
‘arrnų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgičių. C. P. Suromskis. 3352 
S. Halsted St. Tel. Yards 6751

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
po 4 ir cementuotas beismantas, 2 
karų garažas, 4336 So. Washtenaw 
Avė.

MA!HQUETTE Park. Naujiems Me
tams bargenas. Muro naujas namas 
2 po 6 kambarius, karštu vandeniu 
apšildomas. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant pigesnio arba lotų.

6815 S. Ashland Avė.
Tel. Grovehill 0980

PARDAVIMUI 3 kambarių rakan- PARDAVIMUI 2 pagyvenimų kraų-
................... ~ keyeik nauji. Parduosiu pigiai, luvė prie mokyklos ant South Sides 

£* .us. yra ant namo South Sidėj. nes apleidžiu Chicagą. Chas. Bud- Parduosiu pigiai. Prospccl 8626 ar 
Pašaukit Lafayette /193. rus, 2089 Cunulport Avė, Lafayette 8361,




