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Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčios Kongresas

Laikomas Pittshurghe, dalyvaujant dau
giau kaip trims dešimtims delegatų, 
kunigų ir pasauliečių

[Specialė S. BAKANO telegra
ma Naujienoms]

P1TTSBURGH, Pa., gruod. 
29. — šiandie čia prasidėjo 
pirmas Lietuvių Tautos Kata
liku Bažnyčios kongresas — si-
uodas, Bostono advokatui F. 
.L Bagočiui pirmininkaujant.

šiame Lietuvių Tautos Ka
talikų Bažnyčios kongrese yra 
atstovaujami Lavvrence mies
tas, Serantonas, Philadelphi ja, 
Chicaga ir Pittsburghas.

Dalyvauja dvylika kunigų ir 
apie dvidešimt pasauliečių de
legatų.

Kongresas nutarė suvienyti 
visas esamas tautines lietuvių 
katalikų parapijas, su vyskupu- 
metropolitu kaip bažnyčios gal
va. Lietuviu Tautos Kataliku v C

Čekoslovakijos ko- Kinai nustebę dėl Ja- 
munistų sukilimas ponų užsispyrimo

50,000 komunistų atskilo nuo 
maskviškių ir įkūrė naują 
partiją

BERLYNAS, gruod. 29. 
Čekoslovakijos komunistų par
tija galutinai suskilo.

50,000 jos narių atsimetė 
nuo partijos ir įsteigė sava
rankę, nuo Maskvos nepriklau
sančią, partiją. Ji jau paver
žė iš “maskviškių“ partijos še
šis laikraščius, propagandos li
teratūros spaustuvę ir keletą 

' darbininku namų.
Skilimo priežastis buvo ta, 

kad daugelis vadų ir narių pa
sipiktino diktatoriška “staliniš- 
ka” čekoslovakų komunistų 
partijos viršūnių taktika ir mė
tymu iš partijos geriausių na
rių ir darbuotojų.

Premjero MacDonaldo 
sūnūs atvyksta j 
Jungt. Valstybes.

LIVERPULIS, Anglija, gr. 
29. — Garlaiviu Andania išvy
ko į Jungtines Valstybes Alis- 
ter MacDonald, vyriausias 
premjero sūnūs. Tai bus pir
mas jo vizitas Amerikai. Jis 
yra architektas, ir tikslas jo 
kelionės yra arčiau susipažin
ti su Amerikos statybos me
todais. Jis aplankys Nevv Yor- 
ką, Chicagą, Washingtoną, 
Bostoną ir Detroitą.

Bažnvčios reikalus ves vvsku- 
pas-metropolitas su kunigų ir 
pasauliečių sinodu.

Kongresas yra pilnas entu
ziazmo ir žada duoti gerų vai
sių.

Lietuvos vyskupai pasi
saviną kunigų al

gų dalį
KAUNAS, gruod. 29. [Chi

cago Tribūne Press Service.]
Lietuvos valdžios laikraš

tis, “Lietuvos Aidas“, pradėjo 
spausdinti eilę straipsnių dėl 
valdžios konflikto su lietuvių 
katalikų vyskupų taryba.

“Lietuvos Aidas“ kaltina vy
skupus dėl pasilaikymo sau da
lies kunigams priklausančių 
algų.

Nankino valdžia gina savo tei
sę nepriimti Tokio skiriamo 
atstovo

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
29. — Tautinė Kinų valdžia 
neoficialiame pranešime reiš
kia didelio nusistebėjimo dėl 
pranešimų iš Tokio, kad Ja
ponija galinti nutraukti diplo
matinius santykius su Kinija 
dėl to, kad pastaroji atsisako 
priimti skiriamą jai Japonijos 
ministerį Torikichi Obatą.

Pranešime sakoma, kad tarp
tautiniai įstatymai pripažįsta 
kiekvienai valstybei teisę atsi
sakyti priimti kitos valstybės 
atstovą, jei dėl kurių nors prie
žasčių jis yra jai nemėgus, ir 
prašyti, kad jo vietoj butų 
paskirtas kitas asmuo.

Advokatas nušovė savo 
konkurentą ir pats 

nusižudė

BALTIMORE, M<1„ gruod. 
29. — O. Parker Baker, First 
Mortgage Bond asociacijos ad
vokatas, vakar nušovė tos aso
ciacijos sekretorių Johną Stein- 
metzą, paskui pats nusišovė. 
Tarp abiejų buvo kivirčų dėl 
asociacijos kontroliavimo.

Sovietų biznio sutar
tis su Amerikos ka

pitalistais iširo
Milžiniškų traktorių įmonių 

Rusijoje statybos projektai 
su Amerikos kapitalų pagal
ba nuėjo niekais

MASKVA, gruod. 29.—Pro
jektas pastatyti sovietų Rusi
joje milžiniškus traktorių fa
brikus, kurie savo didumu pra
šoktų Amerikos traktorių fab
rikus — apie ką laikraščiuo
se pastaruoju laiku buvo be
galės prirašyta — pasibaigė 
niekais.

Projektas buvo paremtas 
padaryta su Amerikos kapita
listais ir traktorių fabrikinin- 
kais sutartimi, kuria einant tie 
milžiniški fabrikai turėjo būt 
pastatyti Amerikos pinigais rr 
Amerikos mašinomis. Dabar 
betgi Amerikos kapitalistai ir 
inžinieriai nuo to projekto at
sisakė.

Atsisakymo priežastis yra ta, 
kad sovietų valdžia pareikala
vo, idant amerikiečiai parduo
tų Rusijai visus busimus savo 
patentus traktorių pagerinime. 
Amerikos firmų atstovai su 

tuo visai nesutiko.
Sovietų valdžia sako, kad 

projektuojamus traktorių fab
rikus ji dabar pati statydin
siantis, vieną — Charkove, an
trą — čeliabinske.

Sovietų industrializaci
jos projektai apšlubo
MASKVA, gruod. 29. “Iz- 

viestija“ ir “Promišlennaja 
Gazieta”, du svarbiausi sovie
tų laikraščiai, vienu kartu įdė
jo straipsnius, kuriuose pabrė
žiama, kad greitos industriali
zacijos projektai ėmę šlubuo
ti ir negalėsią būt įvykinti taip 
greitai, kaip kad planuota.

Komisaras Kubyševas, aukš
čiausios sovietų ekonominės ta
rybos pirmininkas, dėl nepasi
sekimų kaltina blogą fabrikų 
vadybą. Jis sako, kad jis čia 
kaltinąs ne inžinierius, ne spe
cialistus, bet pačias fabrikų ad
ministracijas.

Kubyšev;^ skundžiasi, kad 
spalių ir lapkričio mėnesiais 
fabrikų gamybą turėjus—kaip 
kad buvę numatyta — padi
dėti 35 nuošimčius,, o tuo tar
pu ji padidėjus vos 23 nuoš.

Izviestija praneša, kad so
vietų valdžia projektuojanti iš 
anksto, pavasarį, padaryti kon

1 traktus su ūkininkais, kad pa 
starieji atiduotų valdžiai visą 
savo derlių, o už tai valdžia 
duosianti ūkininkams visus 
jiems reikiamus produktus ir 
padargus.

[Atlantic and Pacific Photo]

Aux Cayes, Haiti, kur dabar tapo įvestas karo stovis.

Japonai suėmė dar 100
korėjiečių studentų

TOKIO, Japonija, gruod. 29 
— Del bandymo padaryti pro
testo demonstraciją dėl suėmi
mo praeitą antradienį 180 ko
rėjiečių studentų, japonų poli
cija vakar čia suėmė dar 100 
korėjiečių studentų ir darbi
ninkų.

10,000 užmuštų ir su
žalotų Kinų-Rusų 

konflikte
ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 

29. t— Oficialinė Kinų žinių 
agentūra sako, kad tautinės 

/

valdžios apskaičiavimu per pa
staruosius sovietų Rusijos ka
riuomenės įsiveržimus į Man- 
džuriją daugiau kaip 10,000 
kinų kareivių ir civilių buvo 
užmušti ir sužaloti. Kinams 
padaryta materialinė žala sie
kia apie vieną bilioną Meksi
kos dolerių (apie 500 milionų 
Amerikos dolerių).

Ištremta karalienė 
Zita nori milionų

iš Austrijos
VIENA, Austrija, gruod. 29. 

— Politiniai austrų rateliai la
bai subruzdę dėl žinių, kad 
pralotas Scipelis, buvęs Aus
trijos kancleris, sausio mene-' 
šio pradžioj vyksiąs į Luksem-I 
burgą matytis ten su buvusiai 
Austrų ciesorier.e Zita ir tar- i 
tis su ja dėt grąžinimo jai bu-į 
vusių privatinių Habsburgų tur-! 
tų, kurie siekią 25 milionus 
dolerių. Tie turtai buvo Aus
tru respublikos valdžios kon
fiskuoti. Ištremta buvusi cie- 
sorienė nori juos atgauti./

Austrijos socialistai smerkia 
tą' praloto Seipelio žygį, daro
ma, matyt, su dabartines kanc
lerio Šoberio vyriausybės žinia. 
Socialistai pareiškia, kad kon
fiskuotų turtų ir dvarų neturi 
būt ne pėdos grąžinta buvu
siems Austrijos valdovams.

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

Veikiausia bus gražu, nors 
iš dalies debesį uotą; nedidele 
temperatūros atmaina; viduti
niai pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 350 F.

šiandie saule teka 7:18, lei
džiasi 1:27. Mėnuo teka 7:21 
ryto.

Francija išleis 120 
milionų dolerių 
fortams statyti

PARYŽIUS, gruod. 29. — 
Francijos parlamentas nutarė 
(paskirti 1i20 milionų dolerių 
kreditų . krašto gynimo reika
lams, būtent statymui milži
niškos fortifikacijų sistemos 
savo rytų sienoje.

Antras .parlamento priimtas 
įstatymas autorizuoja vyriau
sybę ateinančiais 1930-1934 me
tais pastatyti dar šitokių karo 
laivų; vieną 10,000 tonų krei
serį; 6 ardytuvus po 2,850 to
nų; 6 submarinus atviroms ju
roms, po 2,000 tonų; 1 minų 
leidžiamą submariną; 1 minų 
leidžiamą paviršiaus laivą, (>,- 
000 tonų, ir 3 pagalbinius lai
vus.

Prohibicija nėkiek 
nesumažino girty

bės Amerikoj
WASHINGTONAS, gruod. 29 

— Referate, kurį jis skaitė 
Amerikos sociologų draugijos 
susirinkime, John Gebbart, 
draugijos kovai su prohibici- 
jos amendmentu tirimo direk
torius, skaitmenimis parodė, 
kad prohibicija Amerikoje svai
giųjų gėrimų vartojimo nė- 
kiek nesumažino.

Nežiūrint visų prohibicijos 
vykdymo pastangų, žmonės 
Jungtinėse Valstybėse per me
tus suvartoja svaigiųjų 
mų už 2l/> biliono dolerių, o 
lai yra dagi daugiau, nekaip 
suvartodavo prieš prohibici.jos 
laikais.

Gebbart parode, kad 1917 
metais, taigi prieš įvedimą pro- 
hibicijos, Jungtinėse Valstybė
se svaigiųjų gorimų buvo su
vartota už 1 bilioną 817 mi
lionų dolerių.

Gebbart pasakė, kad dėl nu
sikaltimo prohibicijos įstaty
mui kas metai Jungtinėse Val
stybėse areštuojama apie mi- 
lionas žmonių.

Nusikaltėliu maištas 
Portugalijos kalinių 

laive
LISABONAS, Portugalija, gr. 

29. — Praneša, kad Portuga
lijos kalinių laive Guinea, ga
benusiame 126 nusikaltėlius į 
baudžiamąjį Loandos kalėjimą 
Angoloj, Afrikoj, buvo kilęs 
rimtas kalinių maištas. Tik po 
atkaklių imtynių ir kautynių 
maištas buvo patremptas.

WASH!NGTONAS, gruod. 29 
— Viešinčiam čia Meksikos 
išrinktam prezidentui Rudo 
VVashingtono universitetas su
teikė teisių daklaio garbes 
laipsnį.

Paskendo laivas su 
20 keleivių ir įgulos 

žmonėmis
TEGUCIGALPA, Hondūras, 

gruod. 29. Praneša, kad ju
roj netoli nuo Poerto Castillos 
sudužo ir paskendo škuneris 
Beatriz Adela. Dvidešimt pa- 
sažierių ir visi laivo įgulos 
žmonės prigėrė.

Socialistų laimėjimai 
miestu rinkimuose C-

Lenkijoje
VARŠUVA, gruod. 29. — 

“Robotnik,” P. P. S. (Lenkų 
Socialistų Partijos) organas, 
praneša apie didelius socialis
tų laimėjimus rinkimuose j 
miestų tarybas, kurie dabar įvy
ko kai kuriuose Lenkijos mie
stuose. Taip, pav., Kulno mie
sto tarybon socialistų išrinkta 
absoliučia dauguma. Rinkimuo
se čia balsų gavo:

Socialistai (P. P. S. ir “Bun
das” bendrai) 1916, kuųmet 
praeitais rinkimais jie buvo ga
vę 3305 balsus.

Visos kitos buržuazinės par
tijos, kartu su sionistais, ga
vo 4482.

Komunistai besurinko 531 
balsus, nors praeitais rinki
mais jie dar buvo gavę 824.

Panašus rinkimų rezultatai 
buvo taipjau Plockc ir Za- 

moscy.

Sovietai atsižada 
propagandos Britų 

kraštuose.
LONDONAS, gruod. 29. — 

Užsienių reikalų departamen
tas paskelbė notas, užsienių 
reikalų ministerio Hendersono 
apsikeistas su sovietų Rusijos 
ambasadorium Sokolnikovu, ku
riomis patvirtinamas spalių 
menesį padarytos Anglų-Rusų 
sutarties protokolas.

Tąja sutartim Didžioji Bri
tanija ir sovietų Rusija priža
da susilaikyti nuo bet kurios 
propagandos viena antros k ra
sinėse.

Sackett skiriamas am
basadorium Vokietijai
VVASHINGTONAS, gruod. 29 

— Vietoj atsistatydinusio .L 
G. Schurmano, nauju ambasa
dorium Vokietijai prezidentas 
Hooveris skiria senatorių F re- 
dericką M. Sackettą. Jis yra 
kentuckietis, 61 melų amžiaus.

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.

9

x Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.
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LIETUVOS ŽINIOS
Bandė išžudyti visą šei
mą ir pagrobti turtą
VILKAVIŠKIS. — Vilkaviš

kio IV-os nuovados policija pa
tyrė, kad plėšikai ruošiasi api
plėšti Vilkaviškio gyventoją 
Petrą Nemurą. Įspėti plėšimui 
prie Nemuros namo buvo iš
statyti sargybiniai policininkai. 
Apie 19 vai. prie Nemuno na
mų priselino 2 nežinomi as
mens ir apsidairę įėjo vidun 
įvykdyti nusikaltimą. Policija, 
iš vyrukų elgesio suprato, kad 
lai kalbamieji plėšikai ir apsu
pusi namus juos suėmė.

Sulaikytuosius kvočiant pa
aiškėjo jie esą vietos gyven
tojai Jonas Mikalajūnas ir ki
tas Sakalauskas. Pas sulaiky
tuosius rastas 2 kaukes ir 2 
ilgi peiliai. Jie prisipažino no
rėję išžudyti Nemuros šeimą ir 
pagrobti jų turtą.

Amnestavo “Lietuvos 
Darbininko” redaktorių

Krašto apsaugos ministeris 
kariuomenės šventės proga do
vanojo “Lietuvos Darbininko” 
redaktoriui prof. Dovydaičiui 
bausmę, tačiau laikraščio su
stabdymas paliekamas galioje.

Susirūpino ūkininkų 
švietimu

Lapkričio m. 18 d. Plungės 
ūkininkų vienybės skyriaus val
dyba savo posėdy nutarė ruoš
ti po kaimus atitinkamas ūki
ninkams paskaitas. Paskaitas 
pasižadėjo skaityti Plungės že
mės ūkio mokyklos agronomai 
ir vietos mokytojai. Paskaitos 
organizuojamos plačiu mašta
bu.

Amatų mokyklos aprū
pinamos mašinomis
KAUNAS. — Amatų moky

klos gauna daug mašinų, rei
kalingu mokinių praktikos dar
bams. švietimo ministerija su
darė sutartis su dviem firmo
mis dėl tų mašinų užpirkimo 
ir pristatymo. Viso perkama 
mašinų už 100,000 litų.

GIRTAS PRIGĖRĖ

KLAIPĖDA. — Atrastas pa
skutiniu laiku paslaptingai din
gusio Klaipėdoj ūkininko Wis- 
bergelio lavonas. Pasirodo, kad 
Wisbergelis, būdamas girtas, 
prigėrė Dnagės upėj.
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Dolerio AuRos Daktaras apžiurėjo: akys, 
plaukai, nosis. Ta pati spal
va ir forma...

—Galimas daiktas, advoka
te.

Senukė vėl' nualpo, bet atsi
peikėjus jau čiupinėjo Stillma- 
no veidą sunkiai alsuodama... 
Advokatas rado savo motiną ir 
tėvą...

Reporteriai jau išbėgo, pa
veikslų prisitraukę, o advoka
tas verkė, motinos šaltą veidą 
ir mėlynas lupas bučiuodamas. 
Advokato motina dar bandė pa
sakyti kelis žodžius, bet pristi
go balso.

Jinai mirė...
Stillmanas užrakino savo raš

tinę, visus išleidęs išvaręs 
lauk...

Ant rytojaus laikraščiai pa
skelbė sensacingų žinių ir pa
veikslų, kurių Stillmanas ne
skaitė ir nęmatė.

Vėliaus dar daugiau sensaci
jų: garsusis advokatas Stillma
nas gulėjo galvą ant savo ne
gyvos motinos krutinės padė
jęs — ir-gi negyvas...

O Garbens ir-gi kaž kur pra
nyko...

Stillmano testamentas buvo 
aiškus: “Visas turtas mano se-, 
šutei Adelei ir mudviejų su-' 
nui... Palaidokit mudu kartu '— 
mane ir motiną vienon duo
bėn...“

Visagalis viešpats dievas Do
leris nusišypsojo, kai jo aukas' 
užkasė... *

— Antanas iš Briedžiu.v

tautiečių ašarų, vargų ir tamsu
mo?

— Ar tiesa, kad buvai saliu- 
nistas, prisiviliojai gražią ir ne
kaltų lietuvę merginą, ją suža
lojęs ir išgėdinęs į gatvę išme
tei, o jos vaiką, kur ten nu
danginai ?

Stillmanas kalbėjo taip gar
siai, kad senukė gretimam kam
bary viską aiškiai girdėjo. 
Garbens tylėjo... O kai Stillma
nas duris pravėręs, parodė jam 
senukę, Garbens apalpo. Apal
po ir senukė, surikus: — “Tu 
mano vaiką pavogęs svetimiems 
atidavei! Tu sukčiau... Prakei
kiu aš tave...“

Stillmanas padavė senukei 
stiklą vandens, o Garbens grei
tai ir pats atsigavo.

Garbens davė šitokį sumany
mą:

—Aš kaltas, tai tiesa, bet 
praeities jau nebcgrąžinsim... 
Aš šitą moterį užlaikysiu, kol 
ji bus gyva, tiktai nedarykime 
skandalo. Del Adelės ir mano 
žmonos...

Stillmanas tylėjo, bet senukė 
drąsiai pareiškė:

— Nenoriu tavo suvogtų pi
nigų nė vieno cento. Surask 
mano vaiką, kad prieš mirtį jį 
galėčiau pamatyt...

Senukė pradėjo skaudžiai ko
sėt, kraujas prasimušė per bur
ną ir jinai apalpo.

Stillmanas daktarą pašaukė. 
Už kelių minučių atsirado ir re
porterių.

Daktaras atgaivino senukę, 
apžiurėjo ir pasakė: Džiova...

Senukė, paskutines jėgas su
rinkusi, vėl tarė:

— Pažinčiau aš jį... apgama 
žemiau kelio., ant kairės kojos... 
du pirštai suaugę... dešinės ko
jos...

Stillmanas visai sumišo ir, 
reporterių nepaisydamas, suri
ko: “Aš turiu tuos ženklus! 
Daktare, pažiūrėk ar šitas 
žmogus mano tėvas...

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This is a Famous Vivanl Sėt and in- 
cludes faco powder, $1.00; Rouge, 76c, 
Tissue Cream $1.00, Dcpllatory $1.00, 
Pačiai Astringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet Water $1.^5, Perfume $2.75, Bril- 
liantino 75c, Skin Whltener 75c. Totai 
Value $12.00. Specfal prlce, $1.97 for all 
ten pieces to introduce this line.

nė tiek

II
Stillmano,

uz-

ar tiesą,pa-

užmir;

užsi- 
istare:

atvyko, o 
ceremoni j ų 
klausimais

visus kitus 
gabumu jisai 
gerai pragy- 

už mokslą ir 
Dar keli

Turtingoj didžiojo biznio 
apielinkėj atidarė ofisą jaunas 
ir gabus advokatas John Still
man. Mokykloje jisai savo ga
bumais pralenkė 
mokinius. Savo 
pajėgė pusėtinai 
venti, apsimokėti 
puikų ofisą įsigyti, 
šimtai dolerių liko pradžiai. O 
kadangi apart gabumų jisai ir 
gražiai nuaugęs vyras, tai Ade
lė Garbens jam jau keli metai 
buvo gan artima. Ir dabar ji
nai pirmutine atsiuntė dideli 
bukietą gėlių su parašu “nuo 
Adelės’’.

Stillman pradėjo susirupint 
ateitimi. Kad taip apsivedus... 
Adelės tėvai gražiai į 
jau tėvas senas* žinoma, ir da
lies savo vienturtei dukrai ne
pavydės, o dabar praktikos pra
džia — butų labai paranku. Tik j 
kad tėvas Adelę kokiam ten 
turtingam realtoriui pažadėjo... 
Bet juk galima slaptai apsives- 
ti, be tėvų žinios, o paskui jau į toks“stoSeviš 
gal viskas ir susitvarkys... Taip,|t()ks kiaulė_ 
reikia bandyti. Adelė to senio 
nenori, tai aišku, o jį jinai už
tektinai myli. Dabar jinai kaip 
tik metuose — tėvas, reiškia, 
negalėtų vedybas anuliuot.

Taip p. Stillmąn svajodamas 
išgirdo telefono skambutį ir jo 
ausį paglostė malonus Adelės 
“alo“, o už kelių sekundžių ir 
jos dar malonesnis “gerai, apva
žiuoju, kad jau taip nori“.

Adelės veidas ir linksmas 
ir apsiniaukęs... Stillmano buč
kiai suramino jos širdį, bet ji
nai vis tiek susirūpinusi. Ga-

motina 
medinę 
jam ir

dama pasisakė ne jo 
esanti ir palįko jam 
lūšnelę... Tik tiek žinių 
pasisekė surinkti.

O Garbens, jo uošvis,
nežinąs. Jisai pirmiaus kitur 
gyvenęs, sunkiai dirbęs, tai nie
ko ir nežinąs... Jisai ne Ameri
koje, bet Lietuvoje gimęs.

P-s Stillman greitai sužinojo, 
kur toji Li uva ir kad nėra jo
je lokių m ardžių kaip “Gar
bens”. uošvis paaiškino: A- 
merikoje pavardę galima per
mainyt. Bet Stillmanas tai 
jau žinojo — visi įtartini žmo
nės turi kelias pavardes. Reiš
kia juo daugiaus teiraujasi, juo 

i mažiau žino. Ką jau padarysi... 
'j1 ’■ Reikia gyventi dėl Adelės ir dėl 

Sunaus... kad ir be aiškios pra
eities.

Bandė jisai savo nuobodulį 
novelėse paskandinti, bet čia 

! vėl rado motiną... Ir tėvą rado... 
Ir jaunas advokatas dar dau
giaus aptemo. O tas uošvis 

j, toks nevalaika, 
Ką čia su juo ir 

kalbėsi, o Adelės sveikata rei
kalinga Floridos saulės ir mau
dynių. Stillmanas sapnavo mo
tiną. Jinai jam pasirodė tokia 
dieviškai graži, net už Adelę 
gražesnė. Savotiškai gražesnė. 
Jisai ją bučiavo ir jinai jį bu
čiavo...

Vardas ................................

Adresas ................................

Bea Van 580-5th Avcnuc, Ncw York

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

AT ALL DRUGGISTS

[Atlantic and Pacific Photo]

New Bedford, Mass. — Edsel Fordo jachta “Sialia“, kuri 
netoli nuo Bedfordo užėjo ant uolos. Ta jachta kainavo 
pusę miliono dolerių.

užsigeidė ir jos biografiją su-.koti, bet kur tu čia kam pasi
žinoti. Senukė jam savo širdį skųsi be pinigų, kas čia tavęs 
atvėrė šiais žodžiais: beklausys... Paskui aš/, vėl

Liūdnas ir graudus mano j skerdyklose dirbau, kol galėjau, 
gyvenimas, o dabar tai jau bu- o dabar jau neliko nė jėgų, nė 
tų daug gerinus kapinėse ilsė- vilties. Pirmiau vis dar sakau 

Be sveikatos, be cento, be gal savo sūnelį surasiu. Dabar 
i jau.. Dabar jau ir tas nėlaba- 

gal sis Gurbinis pranyko — girdė-

IfflM
THEATRE

3140 S. Halsted St.

— Tėvas man aiškiai ir 
tvirtai pasakakė: už savaitės 
tavo vestuvės. Radau didelį 
brilijantą ir naują automobi
lių... Automobiliu atvažiavau, o 
tą jo brilijantą nenoriu matyt. 
Sudaužysiu automobilių... 
itir būt, nelaimingą valandą 
gimiau...

Ir apsiverkė; p. Stillman 
bučiavo Adelę ir, i___
svarbumą supratęs, tarė:

Brangioji Adelyte, jei 
Ii mane užtektinai ir kartu 
ri atsikratyti to senio, tai sės 
kiva dabar i jo tau dovanot 
automobilių ir važiuok i va pa 
mano draugą advokatą, o iš te 
visi į Crown Point. Už koki 
penkių valandų aš busiu tav 
vyras, o tu — mano žmona. I 
niekas mudviejų perskirti ne 
begalės. Tėvas, gal būt, su 
pyles, bet laikui bėgant 
ir viskas bus gerai.

Adelė nieko nesakius 
metė apsiautą ir drąsiai

Už minutės juodu 
naujame automobi- 

liu.įe, o už trijų valandų senas 
laikos teisėjas jiedu jau laimi
no

Matai, tamsta, tuomet aš bu- 
o, pasakysiu, nepa- 

Dirbau fabrike. Paskui 
pamatė mane Gurbinis, o aš 

įmaniau, kad geras žmogus. Kam 
šių pas-1 tau, sako dirbt, ateik ir gyvcil- 

laįjcu I siva. Aš ir paklausiau...
Tarnavau jam ir klausiau jo, 

pranešė apie|bet greitai pamačiau koks jisai 
vienos senos moters žmogus. Sukčius, lamista, di- 

už tai, kad pavogusi duonos — džiausiąs... Tūkstančius žmonių 
Stillmanas pasiuntė savo sek re-j apgavo tas 
torių senukę apklaust ir pasiū
lyt jai savo patarnavimą. Still
man ją taip nuoširdžiai gynė, 
kad nustebęs teisėjas paleido be 
jokios bausmės. O kai jinai atė-

advokato, vau jauna, 
vardas visiems jau buvo žino- tyrusi, 
mas. Jisai gynė vienoda ener
gija ir turtingus už pinigus ir į 
beturčius be pinigų, 
tarųjų jisai pastaruoju 
gan daug turėjo.' 

Kai laikraščiai 
suėmimą c

tis...
namų...

Keturiosdešimts metų
dauginus, atgal laimė man šyp-!jau gyvena kai milionicrius, 
telėjo ir greitai vėl susilaukė...|pavardę pakeitęs... Girdėjau, ji- 

' sai jau vedęs ir jau duktė mar
gina. Pavardę pakeitęs, man sa
kė, į Garbens...

> •, J

Stillmanas sudrebėjo. Gar- 
bens — reiškia jo uošvis, Ade- 
lė to sukčiaus duktė... i .

Advokatas, nervuotu balsu 
pašaukė telefonu savo uošvį ir 
paprašė k negreičiausia atvykti, 
o senukę pasodino kitam kam
bary.

Garbens greitai 
Stillmanas be jokių 
pradėjo jį rustais

momento Jo Jam a(^11 pasakyti, tai jisai išmetė

Sakau, 
bėgsiu nuo to velnio, bet kad 
jau motina palikau...
' Paskui jisai atėmė mano su- 
nu, išvežė ji ir atidavė sveti
miems, o mane išvarė, į gatvę 

Bandžiau teisybės ieš-
— P-n e Garbens, 
id tamtsa pralobai iš savo

- IR

Aš gatava.
.jau sėdėjo INFORMACI

DEL JSIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

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

ypatingai dėlto, kad gavo 
;imts dolerių. Adelė' sugrįžo! 
motinai viską pasisakė. AIo- 
a vis motina. Davė Adelei 
igų rakandams įsigyti, o tė-į 
, žinoma, supyko ir paliepė 

eit po velnių... Bet laikui bėgant

11

to, kad Stillmano, kaip advo 
kato, vardas 
garsus.

Stillmanams nieko
Gyvenimas geras, jau 
lis auga, jau ir senis 
didžiuojasi savo žentu.

ir sune- 
Garbens 

Viskas 
pasakiškai sekasi, nes Stillmano 
praktika plati ir dabar jau pel
ninga.

Stillman išleido Adelę su stij 
num i Floridą. Daktaras pata-

Dabar Stillmanas savo pui
kioj rezidencijoj pradėjo kaž 
ko nerimauti. Visi turi motiną 
ir tėvą, o jis lyg įš kelmo iš
spirtas — nematė nė motinos 
nė tėvo... Garbens, jo uošvis, 
ir-gi, kiek sužinojo, tamsios 
praeities žmogus... Bet būti be 
tėvo ir be motinos... Tyrinėji
mai parodė, kad koks ten saliu- 
lininkas jį, vos kelių savaičių 
vaikeli, atidavė vaikų prieglau
dai, iš kurios paskui tūla našlė 
vardu Stillųian jį išėmė ir au
gino kaip savo vaiką; paskui 
jisai atsimena, kaip ji mirda-

Panedėly ir Utarnin- 
ke, Gruodžio 30 ir 31
Visas kalbantis paveikslas

‘Woman to Woman’
gražus, jautrus, veikalas

dalyvaujant
BETTY COMPSON

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija

Kalbančios žinios.
......................i i ..........ui.............................. n i 4

(MYGAK

LITHUANiAfl BUSINESS DIRECTŪRY
Išeis Sausio 15 d., 1930 m

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

Kviečiame visus biznierius garsintis 
šioje naudingoje knygoje.

NAUJIENŲ METINIS

KONCERT
Sausio 19,1930

Naujienų Rengtuose 
Radio Programuos e

Lietuviu A udi to r ijoj
3133 South Halsted Street

Siame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy

ti per W. L. S. Stotį.

Visa scena bus prirengta kaip 
Radio Studio.

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

vavusius
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John Kurtinaitis
As I Knew Him

By VLADAS JURGELONIS

Pungent smoke smarting the 
nostrils blanketed the train' lips compressed 
shed of the Grand Central ed.

NAUJIENOS, Chicago, III.

im-

JUOKAI
naBL1ZZARD CAUSALTY

Pažvelk,

Hopny New Yeiar!
And I hope that Santa filled

Tony

CREOMULSION
Jos. F. Budrik, Ine

Muzikos Krautuvė

Marąuette Murmurs
Splash Party

Stasys Pilka

DU. SHINGLMAN

JUST ETOS---Saturday Nightt

itmi rrrmrt

26070

2608720
26073

Tel. Boulevard 4705

Linki visiems savo lietu
viams draugams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.

Lietuviški Radio Programai per 
1 iki 2 po pietų.

do
d i ve 

head.
Flo 

vvhen
breath

vvhich 
grace- 

over 
Down 
came

i him detailed directions on 
vvith

Office 4930 West 13 Street, 
Cicero, III. Residence 1648 S. 
50th Avė., Cicero, III. Cicero 
3656.

for the

into the 
William, the water is 
Evidently Bud was

Radio, 9 tūbų, 3 screen 
grid tūbos, Dynamic26098 
speakeris, kaina su tū
bomis, su kabi- CQO 
netu. s-svi viskuo

Marąuetteers going to cele- 
brate? Well, just ask us and 
vve’ll say, “and hovv yet!”

Naujas grojiklis pia- C1Q£ 
nas, kaina ............... * ww

galutino itegzaminavimo—kaa jurai yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd^ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

Boi nuo 10 rvtn kri 1 nn olėtų

glamor so 1 d rovė dovvn Mich- 
igan Avenue tovvard the thiek 
of the loop and pointed out the 
looming structures
presai ve in the night. 1 s'earched 
his stolid features 
expression of amazement vvhich 
I expeoted. Būt no. John was 
not impressed. T n fact I began 
to suspect that he vvas dis- 
appointed. Tie merely starcd 
at them vvith a rigid rnask of 
concentration: brovv puckered, 

and eyes fix-
He vvas not the simplo

country youth I expected.
We took him home.
The next day he špoke

cd on the edge of the ‘big tub’ 
deciding vvether to go or not 
to go, hi.7 daihing brother Tony 
put an end to his perplexing 
dilemma, by his ever ready 
(pliek wit. He did an amusing 
and original thing. He gavę 
our unspccting liero a firm and 
r.one to gentie 
made him to 
fui Jcap * frog 
Flo’s alermed
he came splunk! 
.:p grasping, and 
could get her

sbriveled to the size of Tom 
Thumb because of the look she 
gavę him.

Būt alks vvell that ends vvell. 
especially aftor a vvhile of a 
good time, a hot eup of choco- 
late, cookies and things avvait.

Because of the pranks of 
hory old man vvinter, eleetions 
and the grab-bag party had to 
be called off much to every- 
ones regret. Būt vvait, Nevv 
Year is on its vvay. Are vve

Tit for Tat
Although the Universal Boys 

beat Marąuette in basket-ball, 
28 to 24, Marąuette vvon honors 
in bovvling beating Universal 
by 125 pins; Never say die, 
idaroons.

evcryones stocking vvith every džiugini 
thing that they vvanted. Ičiuoja.

Billee. | —Už gamtos mokslus, inamu- 
--------------------------------------- į čiuk. Mokytojas paklausė, kiek 

kojų turi strausas, ir aš atsa
kiau tris!

Bet, vaike, strausas gi 'te
turi tik dvi kojas!

—Taip, dabar aš irgi tai ži
nau, bot visi kiti pasako ketu
rias ir todėl mano atsakymas 
buvo už visų kitų teisingesnis.

Gimnazistas Jonas parėjo 
mo išdidus. Eo pažastim jis lai
kė didelę knygą.
mamučiuk! Aš šiandien gavau 
dovana!

- Puiku, mano vaiko? Už ką 
gi?—Tr sunaus laimėjimu pra- Garsinkite Naujienose

My Mother dnd I vvere stand- 
ing at the gate vvaiting for a 
train already four hours over- 
due. Mother shifted nervous- 
ly from one foot to the other, j 

shut thei 
her fin- 
a desire 
for the

a»t our
Junior
years

much

opening and snapping 
purse she gripped in 
gers. I fought back 
to ask the gateman
tenth time vvhen the train from 
Thorp, Wisconsin, vvas supposed 
to arrive. We vvere expecting 
a young man, a stranger, who 
vvas Corning to Hve 
house and go to Crane 
College. This vvas six 
ago.

Neither of us knevv
about the youth except that his 
name vvas John Kurtinaitis 
and that his father ovvned a 
farm near Thorp. Somehovv 
vve had to recognize him vvhen 
he got off the train.

It vvas another hour before 
the dinkly little engine pulling 
a milk car and tvvo vvooden 
coaches struggled into the 
gloom of the station, coughed 
convulsively and finally collaps- 
ed. A moment later a flood of 
sleepy humanity bore dovvn on 
us vvith such confusion that I 
could not possibly see every 
face. And as the mass came, 
it went—leaving us’ alone vvith 
no glimpse of what may have 
been John.

He could have missed the 
train or vve may have lošt him in 
the mob so 1 suggested that 
vve leave būt Mother persisted 
on staying in hope of his seek- 
ing us as vvas prearranged.

Through the oily smoke of 
the shed a minute later Mother 
espied a figure beladen vvith 
baggage clambering dovvn the 
steps of the lašt coach. Slovvly 
it came u p the passagevvay be- 
tvveen the rovvs of cars and as 
it drevv nearer I could discern 
a slightly stooped fellovv framed 
in a bevy of nevvspaper pack- 
ages. I could see his face.

His’ eyes vvere darkly staring 
from under his antiąuated hat 
vvhich perched at a erazy angle 
on his head. Uis lips vvere 
tightly dravvn into a straight 
line. His limply hanging suit 
vvas vvrinkled as though slėpt 
in. He seemed to be con- 
centrating as he trudged along 
vvith a long bobbing step. My 
Mother approached him.

“Jonas Kurtinaitis?”
He stopped and although he 

looked direetly at her, he at 
firs't did not seem to see her 
būt suddenly be ejaculated.

“—yah”.
This vvas John Kurtinaitis, 

valedictofian of Thorp High 
School.

Immediately 
into our car.

Since John 
never been in 
than 10,000
thought he vvould be over-avved 
at seeing the immensity1 of sky- 
serapers and metropolitan

we rushed him

had probably 
a town of more 
population, I

very 
start 
gavę 
hovv 

and vvith a 
you”, he pulled 
h i s head and

Screeching, escaping šteam...1 
clanking metai... hoarse criesį 
of hurrying trainmen... svveat- little būt vvas eager to 
ing porters running here, there j registration at Crane. We 
and novvhere... distant vvhistles’.
laboring engines... cars baugingi to get there; 
into each other... the cokl dark-1 humble, “thank 
ness of tvvo in the morning. 1 his hat onto 

strode out.
Late in the afternoon Mother 

and 1 vvere sitting in the parlor 
reading vvhen the front door 

! opened. John came in, mumbled 
I a helio, placed his hat on the 
vestibule table and pulling some 
papers from his pocket sat 
dovvn to read them.

“What happened today, 
John?”, I asked him.

He did not hear me.
I repeated a little louder. He 

raised his head vvith a jerk his 
black eyes flashing and ex- 
claimed, “Huh?”. T repeated 
my ąuestion.

“Oh, all right”, he ąuiekly 
uttered and res’umed the study 
of his papers.

John seemed peculiar then... 
I did not knovv him.

(to be continued)

A lively group of Marąuette 
merrymakers vvere diving for 
their fun at the natatorium of 
the Olympian Club lašt Sunday. j 
From all joyful indications they 
found fun galore.

Miss Flo Belsky, vvith her 
prettiest smile and most grace- 
ful gesture, called to Buddy 
Rusglh to, “Come 
vvater, 
fine”,
afraid his suit vvould shrink 
and hesitated. While he vvait-

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

4 —. -------

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

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

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

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

Dovanos Jaunuoliams’
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 pass sa
vo kaimynus, gimines ar pažystamus ir už
rašyk Naujienas. Naujienų prenumerata 
metams Chicagoje $8.00, už Chicagos—$7.00.

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

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

Speciali it ai gydyme chroniškų ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydyti. atšilau 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegiaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligų Ir jei aS apgi
linsiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. įei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur tr kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

Portable, panešamas fonogra
fas, vertės $15, CC 
tiktai už ............... 5>b.8O
(tik vienas dėl kiekvieno kos- 
tuiperio). Galima groti visus 
tuos naujus rekordus, kuriuos 
girdite per radio.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

m©
Už 5 naujas metines prenumera
tas kontestantas gaus ALFRED 
RACING ICE K1NG SKATES, 
(Seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

Vertės $13.50

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas Raus ALFRED HOCKEY SKATES 

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

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

gaus gražias ROGUTES.

VAIKAI IR MERGAITĖS' NESNAUSKITE. RAŠYKITE 
ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

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 

Senis Petras, Polka 
Pdtro Sarpaliaus Orkestrą 

26100 Ant laivo, Komiška scena 
Atliko Juozas Uktveris

Adele Zaviskaitė ir kiti, P. Sarpaliaus Ork. 
Busju 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
Jonas Pas Rožę 
Barborytė Nosį Trina, 
Alutis ir Žemės Rojus 

16140F Linksmą dieną mums nušvito 
Pulkim ant kelių

Jonas? Butėnas, Baritonas. su 
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 

Linksmą Giesme Mes
Užtrauksim

Brooklyno Mišras Kvartetas
26023 Gul šiandieną 

Atsiskubino Betlėjun
Brooklyno Mišras Kvartetas 

16145F Pragėriau Žirgeli 
A. Vanagaitis 

Eisim Laukan 
A. Vanagaitis 

16141F Gul šiandieną
Sveikas Jėzau Mažiausias 

16146F šalčiai ir Merginos 
Linksmas Amerikietis 

16142F Paprieniokų Polka 
Prano Polka 

16144F Mergyte Jaunoji 
Motušaite Mielą: 

16136F Piršlybos Amerikoj 
Neišpildomas Prašymas 

16137F žalia Girelė
Uk su Dievu Panitėlia 

16139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš žirgeli Balnosiu 

16143F Petro Polka 
Vestuvių 
Dzūkų Kraštas 
Kudlis, su Kanklėmis 
Bernužėli, Nevesk Pačios 
Sibiro Tremtinys 
Saulelė Raudona 
Aš BijauPasakyt

W. C. F. L. kiekvienų nedėldienį nuo
Per W. H. F. C. kas ketvergę, nuo 7 iki 8 vai. vak., 

duodami lėšomis Jos. F. Budriko korporacijos.

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

KUPONAS

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

Vardas:

Adresas:

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

Vertės $11.50
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ŽMONIŠKUMO LAIMĖJIMAS

Prieš keletą dienų buvo pranešta, kad Franci jos 
komunistai, kurie nepritaria Maskvos diktatorių politi
kai, susiorganizavo atskirai nuo Stalino pasekėjų, įsteig
dami “Darbininkų-Valstiečių Partiją”. Panašus skili
mas dabar įvyko ir Čekoslovakijoje.

Telegrama iš Vienos sako, kad įvairios atsimetusių 
nuo Maskvos komunistų grupės Čekoslovakijoje sudarė 
naują politinę organizaciją, kuri priskaito apie 50,000 
narių ir turi šešis laikraščius, spaustuvę knygoms leisti 
ir keletą liaudies namų, ši nauja partija busianti dalis 
“ketvirtojo internacionalo”, kuriam vadovausiąs ištrem
tas iš Rusijos komisaras Trockis.

Trockio vadovavimu galima abejoti. Nuo to laiko, 
kai jisai atsidūrė “svečiuose” pas turkų Kernai Pašą, jo 
įtaka pasaulio komunistų judėjime ėjo vis menkyn ir 
menkyn. Trockio šalininkai Rusijoje, beveik visi, atsi
žadėjo savo “paklydimų” ir atsiklaupė prieš Staliną. Tai 
sudemoralizavo kairiuosius komunistus ir kitose šalyse.

Bet susiorganizavimas įvairių “heretiškų” komu
nistų grupių Čekoslovakijoje į vieną stambią partiją 
reiškia, kad nuo dabar tenai eis dar aštresnė kova vi
duje komunistų judėjimo. Kitose šalyse šitoki skilimai 
komunistų partijas visai pribaigdavo, — pavyzdžiui, 
Norvegijoje.

Čekoslovakija yra viena iš tų nedaugelio Europos 
šalių, kur komunistams buvo pavykę pakreipti savo pu
sėn dideles darbininkų mases.

BALSAS PAGRĮŽUSIO Iš “ROJAUS”

“Naujienoms” pereitą šeštadienį paraginus, kad 
atsilieptų tie darbininkai, kurie keliavo į Sovietų Rusi
ją ir iš tenai pagrįžo, gavome vieno tokio keliauninko 
laišką. Ji įdėsime ryto, galės visi pasiskaityt ir paregėt, 
kaip proletariatas Rusijoje “laimingai” gyvena.

Pietų Amerikos respublika Čilė priėmė įstatymą, 
kuriuo panaikinama mirties bausmė. Panaikinama taip 
pat baudimas kalėjimu ligi gyvos galvos. Didžiausia 
bausmė už kriminalius nusikaltimus bus dviejų dešim
čių metų kalėjimas, — tąja sąlyga tečiaus, kad kalinys 
įrodys, būdamas kalėjime, jogei jisai pasitaisė ir tinka 
gyventi laisvėje; jeigu nusikaltėlis, nuteistas dviem de
šimtim metų kalėjimo, nepasitaisys, atlikdamas savo 
bausmę, tai jisai bus laikomas ilgiau.

Tai yra žmoniškas įstatymas. Mirties bausmė yra 
žiaurus dalykas, nesutinkąs su šios gadynės civilizuotų 
žmonių supratimu apie dorovę. Nusikaltėlį žudydama, 
valstybė nieko nepataiso, o tik atlieka keršto aktą. Bet 
kerštas nėra doras darbas.

Tose kultūringose šalyse, kur mirties bausmė jau 
yra panaikinta, ją atstoja paprastai sunkiųjų darbų ka
lėjimas ligi gyvos galvos. Tai irgi yra netikslinga baus
mė. Ji vargiai gali veikti, kaip priemonė, skatinanti nu
sikaltėli pasitaisyti. Kam jam norėt taisytis, kuomet ji
sai žino, kad jisai vis tiek iš kalėjimo jau nebeišeis?

Čilės įstatymas, nustatydamas 20 metų kalėjimo, 
kaipo aukščiausią bausmę, palieka net ir nuteistam gal
važudžiui vilties vėl atgauti laisvę ir gyventi tarp žmo
nių. Šita viltis turi duot kalinio dvasiai stiprumo ir pa
siryžimo susitaikyt su visuomene, kurįai jisai yra pa
daręs skriaudą savo nusikaltimu.

Kaip gaila, kad dar daugelyje šalių valdžios ir įsta
tymų leidėjai nėra priaugę iki to žmoniškumo laipsnio, 
kurį rodo šitas Čilės įstatymas! Ne vienoje valstybėje 
šiandie daugiau žmonių būna nugalabijama, kaip carų ir 
kaizerių laikais. Tam kaltos yra šių dienų diktatūros.

IR ČEKUOSE SUIRO MASKVOS FRONTAS .

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................. $8.0 >
Pusei metu .............................. 4.01i
Trims mėnesiams ................... 2.0)
Dviem mėnesiam ......................  1.5 i
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotoj’us:
Viena kopija ..............................
Savaitei ......................................
Mėnesiui ............................. . ......

3c
18c
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų .............................. 3.5' i
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .................................. $8.0(
Pusei metų ....... X.................... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

IR URUGVAJUJE LIET. SO
CIALISTAI ORGANIZUOJASI

“Argentinos Naujienos” rašo:
“Praėjusio mėnesįo pabai

goj Urugvajaus lietuviai dar
bininkai taip pat sukprė stip
rią socialistinę organizaciją. 
Ta proga Urugvajaus Socia
listų partijos organas ‘EI 
Sol’, 28 d. spalio laidoje, Įdė
jo labai didelį ir lietuviams 
palankų ^straipsnį, kur buvo 
konstatuotos žymių partijos 
vyrų kalbos lietuvių darbi
ninkų steigiamajam susirin
kime, pareikštas džiaugsmas 
dėl lietuvių prisidėjimo prie
sąmoningosios pasaulio dar
bininkų organizacijos’ ir apie 
politinę padėtį Lietuvoj. Tai 
pažymėtinas atsitikimas, nes 
Urugvajaus spaudoj pirmą 
kartą dar pasirodė toks pla
tus aprašymas apie lietuvius. 
Sveikam protui imant orga
nizuoti lietuvių darbo visuo
menę Pietų Amerikoj ir pa
čių lietuvių vardas bei žinios 
apie musų respubliką dažniau 
pradėjo rodytis’ vietos spau
doj. ‘EI Sol’ redaktorius drg. 
Julio Cesar Maro te yra labai 
palankus lietuviams, jis daug 
prisidėjęs prie lietuvių susi- 
organizavimo.”
V

MIZAROS “PUBLICISTIKA”

“Laisve” įdėjo ilgą R. Miza
ros straipsnį apie trejus “fa
šistų dūkimo” metus’ Lietuvoje. 
Nusiskundęs, kad fašistai kan
kiną komunistus, jisai, bando iš
aiškinti, kodėl fašizmas taip il
gai Lietuvoje pasilaiko, ir sako:

“Jie laikosi vyriausiai to
dėl, kad gauna paspirties iš 
kitų partijų, nežiūrint to, 
kad pastarosios skelbiasi 
esančios opozicijoj. Mes ma
tom visą eilę liaudininkų, 
perėjusių tiesiai į fašistinį 
a b a z ą. Social-demokratai, 
krikdemai ir kiti (kas jie? 
“N.” Red.), nors žodžiais sa
kosi esą opozicijoj, bet dar
bais visuomet paturėjo fašis
tinį režimą. Be to, visos tos 
opozicijos partijos vienu ir 
tuo pačiu budii puola komu
nistus — vienatinius kovoto
jus prieš fašizmą Lietuvoje.” 
Drąsias akis turi Mizara ši

taip rašyti. Kur yra nors men
kiausias įrodymas to jo tvirti
nimo, kad socialdemokratai 
“darbais visuomet paturėjo fa
šistinį režimą”?

Keletas socialdemokratų bu
vo sušaudyta. Kelios dešimtys 
jų buvo karo lauko “teismų” 
pasmerktos katorgai. Daugybe 
socialdemokratų sugrusta į Var
nių koncentracijos’ stovyklą ir 
įvairius kalėjimus; kiti turėjo 
pabėgti į užsienius ir dabar gy
vena emigracijoje. Ir akyvaiz- 
doje šitų visiems žinomų faktų 
Mizara nesisarmatija sakyti, 
kad socialdemokratai “visuomet 
paturėjo fašistinį režimą”. Be
gėdis !

Socialdemokratai ne žodžiais, 
bet darbais yra įrodę, kad tarp 
jų ir fašistų nėra jokios gimi
nystės. Kada socialdemokratai 
buvo valdžioje, tai jie iškovojo 
amnestiją politiniems kaliniams, 
kurių tarpe buvo daugiausia 
komunistų. Jie pasirūpino, kad 
butų nuimtas karo stovis, ait- 
steigta žodžio, spaudos ir Susi
rinkimų laisvė. Na, o tegu Mi
zara palygina su šituo bolševi
kų valdžios politiką Rusijoje.'

Bolševikai Rusijoje turi savo 
rankose visą gąlią, o ar jie duo
da nors krislelio tos laisvės so
cialistams, kuria komunistai 
naudojosi Lietuvoje, kai val
džioje dalyvavo socialdemokra
tai? Ne, bolševikų valdomoje 
Rusijoje siaučia aršesnė prie
spauda ir teroras, negu tauti
ninkų valdomoje Lietuvoje, ir 
socialistai Rusijoje yra smau
giami labiau, negu kuri kita 
partija.

Bolševikiški komunistai yra 
tikri dvasios broliai fašistams, 
o ne “vienatiniai kovotojai prieš

fašizmą”, kaip meluoja Mizara. 
Jeigu Lietuvoje valdžia butų 
patekusi ne į smetonininkų, bet 
i Mizaros vienminčių rankas, 
tai tenai veiktų karo stovis 
taip, kaip ir dabar veikia; butų 
žmones šaudomi, kaip ir dabar, 
tik veikiausia dar dažniau; bu
tų prigrūsti kalėjimai ir kon
centracijos stovykla, tik gal 
dar labiau, negu dabar; spau
da butų ne tik varžoma ir per
sekiojama, bet butų paversta 
valdžios monopoliu, ir joks 
nekomunistiškas laikraštis ne
galėtų eiti; jokių organizacijų 
nebūtų palikta, išimant komu
nistų partijos; jokių susirinki
mų nebūtų galima daryt, kaip 
tik tuos, kuriuos šaukia val
džios' partija; ir vyriausias “bo
sas” kiekvienam sodžiuje ir 
miestelyje butų žvalgybos vir
šininkas. Ar Mizara bandys tai 
užginčyti ?

Bolševikiški komunistai yra 
toki pat rokaliai, kaip ir fašis
tai, ir toki pat — begėdiški so
cialistų šmeižikai!

PASTABOS
Nuo pirmų puslapių. Viena

me Chicagos didlapy tilpo ant 
pirmo puslapio, ir tai da viena 
greta kitos, šios žinios: kad p. 
S. Mott, vice-prezidentas Ge
neral Motor Co., gavo atsisky
rimą nuo savo gyvenimo drau
gės, ir kad tas atsiskyrimas 
jam kainavo 998,000 dolerių.

Žinoma, išsiskyrimas nėra 
naujiena. Naujiena yra tas, 
kad “bemaž” vieną milioną do
lerių reikėjo atlygint advoka
tams už patarnavimą.

Antroje žinioje aprašoma, 
kad šešių vaikų tėvas mirė. Ir 
štai kokiu budu. John Janis, iš 
Chicagos. mirė nuo aplaikytų 
žaizdų prieš Padčkavoncs Die
ną. Mat, jis buvo nelaimingas 
radio pardavėjas. Neturėjo pi
nigų nusipirkti kalakuto, idant 
pavaišinus savo šešis kūdikius 
Padėkavonės' Dienoje, kurios jie 
taip neišpasakytai laukė. Taigi 
jis nusitarė įsigyti kalakutą 
kitokiu budu.

Kai sutemo, kai viskas nuti
lo, jis nuėjo prie Wolfgang Bo- 
ehin krautuvės, kuri randasi, 
1804 North Halsted St., išmušė 
langą ir pasiėmė kalakutą. Bet, 
ant nelaimė, sargas jį pastebėjo 
ir dviem šūviais peršovė; nuo 
ko ir mirė.

Tai didelė nelygybė.: vienas 
dolerius žarsto, o kitas— netu
ri ko valgyti. Juk šioji nely
gybė nėra vienintelė. Panaši 
nelygybė eina plačiausiu baru. 
Tik visi tyli.

Iš “Naujienų”.—“1 vai. nak
ties važiuodamas iš Malėtų į 
Kauną autobusas įvažiavo į 
griovį ir apvirto. Viena mote
ris sunkiai nukentėjo, visi kiti 
keleiviai lengvai sužeisti.

“Pusvalandį vėliau iš Malėtų 
važiavo antras autobusas su ke
leiviais. Katastrofos vietoje 
autobusas sustojo: keleiviai pro 
langus’ pažiurėjo į gulintį grio
vy autobusą ir nuvažiavo to
liau”.

Pamenu „kai artistas Pilka, 
važiuodamas Lietuvon, savo pa
sikalbėjime su “Tėvynės” re
porteriu pasakė, kad Lietuvoje 
kultūra stovi aukščiau nei Ame
rikos lietuviuose. Kiek tiesos 
ponas Pilka pasakė—nesigin
čysiu. Vienok skaitant Lietuvos 
žinutes gauni vaizdą, kad artis
tas sprendė musų kultūrą sulig 
savo daleliais...

Iš “Tėvynės”. — “Senaisiais 
laikais visi Lietuvos valstiečiai 
priklausė didžiajam kunigaikš
čiui. Valstiečiai savo žemės ne
turėjo, todėl gyveno kunigaikš
čio dvarą žemėse... Bet valstie
čiams labai pasunkėjo tuomet, 
kai kunigaikščiai dvarus pradė
jo dalyt didikams ir taip vadi
namiems bajorams. Kartu su 
dvarais tie didikai gaudavo ir 
dvarų gyventojus valstiečius. 
Tuo budu valstiečiai pateko į 
didikų arba bajorų valdžią ir 
jie turėjo savo ponams atlikti 
į vairais priedermes — mokėt

duokles, mezliavas ir atidirbt 
paskirtas dienas.

“Taip esant ponai stengėsi 
valstiečius kuodaugiausiai išnau- 
dot. Todėl vieno pono spau
džiami valstiečiai eidavo pas ki
tą, jų nuomone, geresnį poną. 
Šitai ponams labai nepatiko. Jie 
todėl pareikalavo tuolaikio Lie
tuvos kunigaikščio Kazimiero, 
kad jis uždraustų valstiečiams 
keltis iš vieno dvaro į kitą. Ku
nigaikštis didikų reikalavimą iš
pildė. Kunigaikštis -Kazimieras 
leido ponams savo valstiečius už 
prasikaltimus teisti... Baudžiau
ninkai buvo nežmoniškai bau
džiami. Jei pasitaikydavo, kad 
įpykęs valstietis poną sužeisda- 
vo, tai jam rankas'nukirsdavo.

“Atvaizduokim, kokius sun
kius laikus tuomet musų pratė- 
viai gyveno!”

Vienok jų pagerbimui “mes” 
iškilmes rengiame! Turbut to
dėl, kad jie taip žiauriai apsiėjo 
su musų protėviais, ir todėl, 
kad musų tėvams ir mums rei
kėjo vest kruviną kovą, idant 
pasiliuosavus nuo tų “gerybių” 
—kurias jie mums' užgyveno— 
sukrovė. Kad Lietuvos bajorai 
ir jų pakalikai rengia jiems iš
kilmingas sukaktuves, — nėra 
nuostabu, nes jie tebegyvena 
anų laikų protu. Bet kaip su 
Amerikos lietuviais?

Keistas humanizmas. Ku
riems nusibodo gyventi ir jie 
stengiasi vienokiu ar kitokiu 
budu užbaigti savo gyvenimo 
kelionę, tai subėga daktarai, po- 
licmonai, ugniagesiai ir t.t., kad 
tik sugrąžinus jam gyvybę. O 
katrie nori gyventi, tai, nežiū
rint jų ašarų bei protestų, su
šaudo, pakaria arba elektra už
muša.—Laisvės Mylėtojais.

Sveikatos Dalykai
IMHOTEP

Dr. J. B. Hurry bene pirmu
tinis moksliškai tyrinėjo seno
vės egiptiečių mediciną ir sura
do daugybę žingeidžių dalykų. 
Senovės agiptiečiai žiloj senovėj 
pasižymėjo tyrinėjimais. Jie pa
sirodo turėjo sveiką supratimą 
apie žmogaus kūną ir ligas. At
rasta vadinamas Smitho Papy- 
rus, Ant kurio surašyta recep
tai ir patarimai ligoniams. 
Egiptiečių turėta ir instrumen
tų operacijoms daryti, bet dar 
nesurasta kokias operacijas jie 
darydavo. Sakoma, jie mokė
davę net dirbtinius dantis su
dėti. Kaulų chirurgijoj jie tik
rai pasižymėjo.

Apie Imhotetą garsusis me
dikas Osleris sako: “Tai pirmo
ji statula Gydytojo žilosios se
novės miglose”.

Tai bene bus pirmasis egip
tiečių gydytojas, kurį jie Su lai
ku dievu padarė. Tai tikrai pir
mutinis žinomas Medicinos Die
vas. Vėliąus, kai egiptiečių mo
siąs susijungė su grekų moks
lu ir susikūrė garsioji Aleksan
drijos Mokykla. šitas dievas 
pradėta vadinti Asklepios var- 

o dar vėliaus atsirado Es
kulapus (lotyniškai). Ir senovė
je medicinos dievui egiptiečiai 
daug žinyčių pristatė, kurios’e 
sukrovė savasias mokslo kny
gas.

Herodotas sako: “Egiptiečiai 
prižiūri savo sveikatą vidurius 
įiuosuojaučiais ir vėmimą suke
liančiais vaistais, ir tuo budu 
apsivalo bent kartą per mėne
sį, suprasdami, jogei ligos par
eina iš maisto. Ir dėl to ir 
ačiū jų klimatui aš manau, kad 
jie bus sveikiausi žmonės, apart 
Libianiečių”. Matomai vidurių 
sukietėjimas jiems gerai jau 
buvo žinomas.

Ir vidurių sukietėjimas dar ir 
šiandien pasilieka priežastimi 
įvairių įvairiausių susirgimų.

—Dr. A. J. Karalius.

Iš Argentinos Padangės
(Musų korespondento)

VISKO PO BISKĮ
Vasara.—Gamta.— “Turitstinės 

inspiracijos
Artinasi Kalėdos—ateina di

dieji karščiai. (Taigi, pas mus 
Kalėdos nėra žiemos šventės, 
bet tikros karštos vasaros šven
tės !).

Prasidėjo piknikų sezonas. 
Argentinos Lietuvių Socialistų 
Sąjunga jau turėjo du pikniku, 
kurie sutraukė miniaą susipra
tusių lietuvių darbininkų į Sa- 
randi ir į Quilmes pavėsius.

Skaitant “Naujienose” pav., 
komp. Vanagaičio ar kitų ura- 
turistų kelionių aprašymus, — 
ateina galvon mintis: kada lie
tuvių spaudoj bus aprašomi to
ki pasivažinėjimai po Argenti
nos teritoriją?

Gamta, gerbiamieji, čia gra
ži. Cordoba, Santa Fe, na, ir 
Buenos Aires provincijos gam
tos' gražumais pilnai viršija Mi- 
chigano, Illinois' ar Wisconsino 
gamtos grožybes. O Mar dėl 
Plata kurortas neatsilieka/ nuo 
jūsų Palm Beach. La Plata pa
krantės gražesnes už Mississip- 
pi...

Ir kas įsileidžia trankytis po 
šią padangę, tai randa medžia
gos ne tik “amžiais žydinčių gė
lynų” aprašymams, ne tik ne
praeinamų kalnų (Cordillera de 
los Andes) aprašymams, bet ir 
grynai amerikoniškos technikos 
“ranką” pastebi šios šalies in
dustrijos, susisiekimo ir abel- 
nos šalies konstrukcijos srity j,

Čia “trankanties” taip pat su
tinki lietuvių. Visose didesnė
se obrose, visuose perėjimo 
punktuose ,visose 'kosechose, 
visuose frigorifikuose, visose 
darbo biržose etc. būtinai rosi 
ir rokiškėnų, šiauliečių ir su
valkiečių ir kokių tik nori pa- 
rapijonų.

Tik dar šiandien musų para- 
pijonai čia netaip stipriai stovi, 
kaip jankių žemėje, ir dėl to 
tai šioje šalyje kelionių aprašy
mai duoda visai kitokių epi
zodų savuosius sutikus.

Prof. Mikas Petrauskas ir 
kiti rimti Amerikos lietuvių 
kultūros’ ir spaudos darbininkai 
savo aprašymus dažniausia 
iliustruoja susisiekimais su sa
vais žmonėmis. O tai geriausia 
charakterizuoja gyvenimą!

Dzimdziai ir kiti kauniške 
“amerikoniškumo” realizuotojai 
savo maršrutų aprašymuose 
taipgi geriausia pas'atebėjo vai
šingas misiukes, klebonėlius ir 
šiaip gerus žmones.

O vienas Kauno žurnalistas 
rašė iš Paryžiaus, “kad jei pir
mose dienose neaprašysiu Pa
ryžiaus, tai paskui neįstengsiu”. 
Išeina, kad pauostęs supranta, 
o paragavęs užmiršta... ,

Buvo ir čia lietuvių turistų ir 
“pėsčiomis apie pasaulį keliau
jančių džentelmanų.”

Po palmėmis ir po tiltais nak
vodami, skvadryžnikų trauki
niais pasistumdami, nekurieda- 
sigavo net iki Colonia Sarmien- 
to. Potagonia, kur gyvena lie
tuvis biržietis šlapelis, didžiau
sias lietuviškas žemvaldys vi
same pasaulyje. Didžiausias, 
nes jis turi Žemės nemažiau 
kaip visa Lietuva, o 8 savo vai
kams išdalino taipgi po gerą 
apskritį. (Kad ta žemė tik avių 
ganiavoms tinka ir, gal, petro- 
leo bus joje atrasta - tai kitas 
dalykas).

Taigi tūli lietuviški žygūnai 
apie pasaulį aplankė ir Joną 
Šlapelį, Bąltuškus, Vyšniauskus 
ir visą ,50 lietuvių ūkininkų, ten 
nuo 37 metų gyvenančius, gavu
sius po tiek žemės, kiek ku
ris galėjo apjot; kurie išlipę iš 
valdžios laivų sutiko tik indijo- 
nus’, ir kurieš pagaliau, kaip Sel- 
vestras, vedė indionę žmoną, o 
šlapelytė ištekėjo, už chileno 
Ernondes ir tokiu budu prisi
veisė' geltonskurių lietuviškų 
-buržujų...

Taigi šlapelis pavaišino “ke
liauninkus apie pasauli” apie 
menesį laiko, o paskui pasiūlė 

aveles paganyti, nes ir jis pats 
avių kailiais apsirengęs', jomis 
minta ir bent 30,080.00 dole
rių kas met už vilnas paima.

Bet ponaičiai nenorėjo avių 
ganyti, o pasiūlė uždėt plytny- 
čią. šlapelis su Baltuška juos 
finansavo. Bet “žygūnai apie 
pasaulį” nuvyko į Comodoro 
Rivadaria mašinas pirkti... ir 
toliau nužygiavo...

Dabar Colonia Sarmiento te- 
nepasirodo nė vienas “dzim- 
dzis”.

Sutikau vieną šlapeliuką ūkio 
parodoje Palermo. Jis pirko 
veislinį aviną už 18 tūkstančių 
pezų ($7,200.00). Patariau ap
lankyt Lietuvą. O jis ir sako: 
Lietuviai nemoka ispaniškai, o 
mano Senora argentinka. Lie
tuviai surinko pinigus plytny- 
čiai ir nuvažiavo. Lietuvoje ne
galima daug avių laikyti, Lie
tuvoj visi sonsos...

Žinoma, jis matęs tik Lietu
vos kaimo bernus ir “žygūnus”. 
Kitokio atsakymo ir nereikia iš 
jo laukti. Kitaip kalbės tik 
tie nauji estancerai, kurie pa
žįsta Lietuvos visuomenę. O 
jau tai šian, tai ten, per didį 
vargą, pradeda lietuviai čia sa
vy stoviau gyvenimo užsigriebti.

Prie progos noriu prašyti 
“Naujienų” skaitytojus, kad 
perskaitę laikraštį pasiųstute 
saviems Argentinon, nes “Nau
jienos” čia labai laukiamos ir 
skaitytojų dalinamos iš rankų 
į rankas.

O iš Argentinos, karts nuo 
karto, apie visokias gyvenimo 
“marnastis” aš jums parašysiu.

—B. K. A.
5-XII-29,
Bs. Aires’.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, 111.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69* St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8’/2Xll colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c‘

Konvertai reguliari miera
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St
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CHiCMOS 
žiNsęs

Užpuolė Morano gen- 
gūs buveinę

Subatos vakarų detektyvai 
užpuolė trobesį adresu 127 
Nori h Dearborn Street. Tiks
liau pasakius, ofisus, kurie bu
vo įrašyti šitokiu vardu:

“Acme Production Co. — 
Kaising i’uuds for Schools, 
Churches/ Lcdges, Clubs, So- 
cieties, e te.”

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad tai buvo ofisai kokios nors 
biznio įstaigos, kuri sutikdavo 
patarnauti, su savo organiza
cija, pinigams sukelti įvairiems 
tikslams.

Policija betgi užtiko, kad tai 
buvusi buveine paskubusios 
Morano genges.

Užpuolimą padariusi polici
ja užliko kalbamuose ofisuose 
11 ypatų. Kai kuriuos užtiktų 
tuojau paleido, kitus sulaikė.

Ofisuose užtikta saugioji šė
pa. Detektyvų komisionierius 
Stoge labai susidomėjęs klau
simu, kokie dokumentai laiko
ma šėpoje. .Jisai pastatė prie 
šėpos sargybų. Pirmadienį 
Stege mano gauti teismo lei
dimą atidaryti šėpą ir išekza- 
minuoti jos įtalpą.

Tarpe kitų užtiktų kalbamam 
ofise buvo ir Michael Perra, 
gyvenąs adresu 7212 So. Bock- 
\vell st. Ofisuose užtikta trys 
revolveriai.

Sausųjų darbuotė 
Cicagoje

Suv. Valstijų advokatas John
son paskelbė raportą, iš kurio 
matyti darbuotė sausųjų agen
tų, kad įvykinti prohibiciją Či
kagoj. Sulyg Johnsono rapor
tu, nuo sausio 1 d. 1929 m. 
kriminalių bylų prieš nusikal
tusius blaivybei buvo užvesta 
2,409; civilių — 991; viso 3,- 
500 bylų.

2,021 bylose kaltinamieji ra
sta kalti. Nusikaltusiems uždė
ta viso $ 189,853.35 bausmės. 
Iškolektuota pabaudų $368,- 
598.22.

226 kaltinamieji nubausti ka
lėti, visi kartu, 550 melų; 1,- 
091 kitų kaltinamųjų pasmerk
ta kalėti, visi kartu, 261 me
tams.

lė į sliMinę snapso, kurį pa-1 
tys atsivežė. Reiškia, neberei
kės kad savininkai parduotų 
snapsą. Užteks svečiui įsipilti 
į stiklė o savininkas važiuok 
į kalėjimą melams, jei sausie
ji agentai nutvėrė jį.

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 3161

Akių Gydytojai 
*0VMW^*r**wvwK^***»^*M*w«^M^*

DR. VAITU SH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

įvairus gydytojai
Rezidencijos Tol. Midwav 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėliais ir KetveYgaia 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

PėtnyČiomis 1 iki 6 v. v.

Teisėjas prabilo
Chicagoj veikia vadinama 

Crimo Commission. .Ją finan
suoja kai kurie biznieriai. Jai 
dirba kai kurie advokatai. Ko
misija seka darbuotę krimina
listų, policijos pastangas kri
minalistams gaudyti, tėmija 
teisėjų nuosprendžius, pateku
siems teisman kriminalistams.

Laikas nuo laiko komisija iš
leidžia spausdintus raportus, 
kurie liečia kovą su krimina
liais nusižengimais.

Vienas žymiausių šios komi
sijos darbuotojų yra plačiai ži
nomas čikagiečiams advokatas 
Loesch.

Jisai, paskutiniuoju laiku, 
keliais atvejais kritikavo kri- 
minalio teismo teisėjus, šie 

pajuto reikalą atremti Loeschio 
kaltinimus.

Tuo liksiu buvo surengia 
bankietas Čikagos advokatų 
asociacijos buveinėje. Tam bau- 
kietui susirinko teisėjai, advo
katai ir šiaip įtekmingi čika- 
giečiai. Buvo kviestas ir Loe
sch. Jis lėčiau negalėjo daly
vauti, ba buvo išvažiavęs. Tei
sėjai “atsilygino” Loeschui, 
kritikuodami jo kalbas, kaip 
nepamatuotus užsipuolimus ant 
teismo.

_L__________

Gaisras padarė nuosto
lių $100,000

Kilo gaisras adresu 3900 
North CIaremont avenue, kur 
seniau buvo Selig filmų (kru
tamu paveikslų) studija. Gais
ras padarė nuostolių trobesiui 
$100,000.

Trys gengsteriai nu- 
šauti-unijos buveinėje
Policininkai nušovė tris 

gengsterius, kurie mėgino iš
lupti iš Tire antį Rubber Work- 
ers Union $10,000. Nušautųjų 
vardai yra: William (Dinky) 
Quann, VVilliam Wilson ir 
Krank W. Bein.

Kautynėse su gengstėriais 
sužeisti policininkai Baymond 
Doherty ir William Byrnes.

Gengsteriai mėgino gauti 
$10,(MM) iš kalbamos unijos pre
zidento Powers, kad jie leistų 
Poweršui būti unijos prezi
dentu.

Powers davė žinoti polici
jai apie gengsterių pasimoji- 
mus. Policininkai pasislėpė ir 
laukė gengsterių. Kada geng
steriai atvyko ir liepė jiems 
pasiduoti, tai prasidėjo šaudy
mas). Pasėkoje 3 gengsteriai 
nušauti.

Koronerio džiurė pagyrė po-, 
licininkus. Policija ieško kitų 
gengės narių tikslu areštuoti 
juos. Kitų darbininkų unijų 
veikėjai išreiškė padėką poli
cijai taipgi. Pats Po\vers prisi
bijo gengsterių keršio. Bet uni
jų vadai mano, kad ši pamoka 
gengsteriams buvusi pakanka
mai skaudi ir kad daugiau jie 
nebemėginsią kėsintis ant uni
jų turto.

Lietuvių bylos 
teismuose

Anna Petrulis prieš Con- 
stant Petrulis, bylos No. B193- 
607, Circuit crt., divorsas.

Joseph Zieliski prieš Mary 
Zieliski, bylos No. B193635,Z 
Circuit crt., divorsas. *

Walter L. Petkcy prieš Pcter 
Bezgis, bylos No. 510367, Su- 
perior crt.

Tadeušas Matulis prieš Jos. 
ir Albina Dailidonis, bylos No. 
B193658, Circuit crt., byla dėl 
notos $24.

Anthony J. Greenys ir kiti 
prieš Edward J. Green ir Al- 
bert S. Walts ir John Jonulis, 
bylos No. 510179, Superior crt., 
byla, kad pašalinti dulkes 
(cJouds).

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Ros. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwatikee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų 
----- -—0--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Ieško “biznio”
Čikagos policijai, klausantis 

gengsterių kalbų per telefoną, 
sakoma pavykę atidengti geng
sterių planai, kuriais šie sie- 
kęsi “iškolektuoti” iš čikagie- 
eių apie $136,000,000.

Matote, snapso biznis nete
kęs žymios dalies pelno; gem- 
bleriavimas praktiškai užsmaug
tas; iš merginų biznio pelnas 
mažas.

O gyventi ir turėti pinigų 
gengsteriai juk nori. Kas da
ryli. Gengsteriai, sakoma, nu
žiūrėję, kad galima pasipini
gauti iš unijų, paskui iš kai 
kurių biznio firmų.

Bet pirmas žygis — gauti iš 
Rubber Workers • unijos $10,- 
000 nepavykęs. Trys gengste
riai nušauti. Be to, policija 
užgriebusi tam tikras popieras, 
kurios išvilkusios aikštėn geng
sterių skymus. Ir gengsteriai 
Čikagoje dabar jaučiantys tik
rai sunkius laikus.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Phone
Hemlock 9252

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

JONAS YOKUBA1TIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 27 diena, 11:10 va
landa naktį, 1929 m., sulaukęs 
35 metų amžiaus, gimęs Rasei
nių apskr., Jurbarko parapijos, 
Jokūbaičių kaime. Amerikoj- iš
gyveno 16 metų. Paliko dide
liame nubudime moterį Ona po 
tėvais Daugiulaitė, teta Anta
nina, dėdę Kazimiera Norvai- 
nius, Anūkę Josephina Montvi- 
liutę ir gimines. Lietuvoj mo
tina Marijona, du brolius — 
Pranciška ir Kazimiera, seserį 
Marcelę. Kūnas pašarvotas 
randasi 6802 So. Maplewoood 
Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke 
gruodžio 31 diena, 8 vai. ry
te iš namų j Užgimimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčia, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jono Yokubaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimo.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Teta, Dėdė, 
Antikė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 'gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Telefonas Yards 1138

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

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

♦
1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

ŽMOGAUS 
‘ O®1 AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pędleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRLST

Phone Boulevard G487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue .
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.— o----------

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki II

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 1464

Lietu vi a i Gydytoj ai___

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriški;, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Rcz. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6059 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M. ------- o----- —

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
, DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Phone Cicero 291
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dienų 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuotoj ai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Pašovė policijos vir
šininką

W i 11 i am K och n, Evergreen 
parko policijos viršininkas va
žiavo namo. JĮ pasivijo kitas 
automobilis. Ir kai šis auto
mobilis lenkė policininko autą, 
tai vienas iš važiavusių tuo 
aulu šovė j policininką. Kulka 
pataikė policininkui į dešinę 
ranką. Įvykis pasilaikė prie 
CraAvford avė. ir 89 gatvės.

Areštuota 16 narkotikų 
pedliorių

" \
Areštuota 16 ypatų, kurios 

kaltinamos priklausymu orga
nizacijai pedliavojaučiai narko
tikus. Pasak valdžios agentų, 
vienas areštuotųjų, Louis Fac- 
carno, 'giręsis, kad jis vienas 
galįs parūpinti narkotikų į 21 
valandas už $2,000,(MM).

Dar reikia pinigų
Kad apmokėti mokyklų tar

nautojams pilnai algas bai-' 
giantis gruodžio mėnesiu, Mo-I 
kyklų Taryba turės dar suieš
koti apie $429,(MM) pasiskolinti.

Dar smarkiau vykins 
blaivybę

Suvienytų Valstijų apskričio 
gynėjo ofisas paskelbė, kad 
ateityje šio ofiso advokatai 
griebsis dar smarkiau '‘vykin
ti” blaivybę. Ateity jie reika
lausią, idant teismas skirtų 
bausmės melus kalėti tiems 
valgyklų arba kabaretų savi
ninkams, kurie bus Įrodyti tuo, 
kad jų įstaigose svečiai Įsipy

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 27 diena, 6 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Liaudginų kaime, Bata
kių parap. Amerikoj išgyveno 
25 metus. Paliko dideliame nu
budime moterį Aleksandra, po 
tėvais Šimkaite, 2 dukteris — 
Stanislavų ir Bronislavų, žentų 
Bronislova Šamas, brolį Joną 
ir gimines, o Lietuvoj brolį 
ir seserį. Kūnas pašarvotas 
randasi 4557 S. Hermitage Av. 
Laidotuvės įvyks utarninke, 
gruodžio 31 diena, 8 vai. ryte 
iš namu į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Shepu- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami , 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti ’ 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Moteris. Dukterys, žentas, 
Brolis ir gimines.

I aidotuvėse patarnauja gra
fomis Eudeikis, tel. Yards 1741

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS :
•68 VV. 18th Street 

Tel. Camil 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted Bt.
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai

25 Metą Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D, 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South iVshland Avenue
Platt Bldg., kam p,-18 St. 2 aukštas 

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra 'skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 
Chirurgas 

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8" vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Mihvaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St.

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

įvairųs 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 vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezide.ncijos telefonai

South Shore 2238 ar Kandolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
t SPECIALISTAS DŽIOVOS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4G31 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 no piet,

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VV’ashington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas '1

131 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lovai Office: 1900 So. Union Avu 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. j



Lietuvos valdininku to

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, gruod. 30,1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Artinasi iškilmė.

melai Nortl 
iškilmė, kuri

Lietuviųc

dėj esti 
surengia 
Draugija 
lai yra 

i

Kas 
didelė 
Chicagos 
Savitarpinės Pašalpos, 
jos metinis koncertas-batius,
kurį suplaukia keletas tūkstan
čių žmonių, nes programai yra 
duodami geriausi, kokių kitos 
draugijos negali ir nepajėgia 
duoti.

Nors draugija gyvuoja North- 
sidėje, bet jai priklauso nariai 
iš visų Chicagos apielinkių.

Sekantis draugijos metinis 
koncertas Įvyksta sausio 5 d.

tainėj, 2040 North avė. — pu
sė bloko nuo Damen ir Mil- 
\vaukee avės.

Privažiavimas prie svetainės 
yra labai parankus. Tai pa
tartina Chicagos lietuviams at
silankyti, nes tokių skaitlingų 
iškilmių retai kada galima ma
tyti, išskyrus “Naujienų” kon
certus.

Be to, dar reikia stengtis ne
pavėluoti, nes programas pra
sidės lygiai 5 valandą. O ku
rie pasivėluos, tai nėra abejo
nės, kad gailėsis.

Programą išpildys Birutės 
choras, Pirmyn choras, po va
dovyste Steponavičiaus. P-ni 
Steponavičienė taipgi. Atskris 
ir Vanagas su vanagėliais, ir 
kiti. Tikiuosi, kad pasimatysi
me.

fabri- bilis prikrautas. Mašinų buvo 
amerikoniškus lašinius astuonios, kurios lydėjo Į ka

pines.
Velione buvo čia gimusi. Ski

riasi lietuviai su šiuo pasau
liu — ne tik seni, bet ir jauni.

Pagrąžinimai.
Biznierių čia yra visokių. Jų 

namai negali susilyginti su 
Roselando biznierių namais. 
Bet šviesomis jie pralenkia 
roselandieČius. Paaiškinsiu ka
me dalykas.

Keli mėnesiai atgal, miesto 
gaspadorius pasiuntė agentus, 
kad surinktų parašus iš biz
nierių padauginimui šviesų ša- 
lygalvitiose. Mažą dalį biznie
rių išėmus, kiti susirašė, kad 
butų daugiau šviesų.

Kensington avė., nuo Prairie 
avė. iki Illinois geležinkelio, iš 
abiejų pusių gatvės, lankiai su
statyta stulpai su lempomis, 
kaip vidurmiestyje. Įvedimas 
šjviesų kainuos biznieriui po 
$75, ir kiekvieną mėnesį jis 
mokės po keturis dolerius už 
elektra, v 

Labai 
lempos, 
nakties

Kurie biznieriai nepasirašė, 
tie žada nemokėti paskirtos da
lies. Kai kurie jau kreipėsi prie 
advokatų. žmogus.

skula, ai ha Varnių Sibiro, kur 
žmones Le reikalo kankina.

Kaip ten nebūtų, bei Luk- 
lurėjo pridėt daug darbo, 
l.ok daug vietų sutrauki 

filmų, ir viską gana vyku-aid 
šiai.

Už vis labiausia man patiko 
tai laidojimas Kaune paskuti
nes konkės, kur du sudžiūvę 
“inžinai”, abu turintys po ke
turias kojas, trauke konkę pa
skui save. O dabar, mat, jau 
gazolinas stumia iš užpakalio.

tuvoj žmonės be kunigų nie
kur neapsieina. Koks apvaikš- 
čiojimas nebūtų — tai pamal
dos ir kunigai. Ir dar keista, 
kad su pamaldomis neatidaro 
jomarko.

Na, tai tur būt viskas, ką 
aš mačiau ir kaip atrodo Lie-
uva ant paklodės.

— Pustapėdis.

Bridgeportas
ašiniai iš Lietuvos ir trakto

riai Rusijai.

gerai, kad įtaisytos 
Saugiau nuo bomų bus 
laiku.

biznieriai

?Esn£

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
Miscellaneous

{vairus

bol-
pa-

PRANEŠIMAI
v . TAXOS
smeiz- Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na
tai kili 1110 ar l°t° Taxos už 1928 metų

kreipkitės pas 
v,e" I A. OLSZEWSKJ

3241 So. Halsted St.
2nd floor 

čia gausite pilnų .informacijų.

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 išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslų. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Mokykla
.1. P. OLEKAS, Mokytojas

3106 S. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Business {Service 
Biznio Patarnavimas

ir

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Pąinting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261 
---- O------

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

• F. Selemonavieius
604 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

Automobiles
28 Bnick 5 pas. aeoan -
20 l’aige Sedan O ratai .
29 Eesex Sedan ________
1927 Kauti Coach epeclal
29 Ford coupe ________
29 Ford Koadeter 
28 Auburn Hoadeter
7130 8. Tlaleled St.. '

*800 
*276 
*600 
9*260 
*400 
$400 

....... .*550 
McDERMOTl’ MOTOK 8AL.ES CO.

Triangle 9830

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

Linksmos Kūčios*
Morning Star Kliubas buvo 

surengęs kūčių vakarą savo 
draugams. Tokius parengimus 
kliubas parengia kas metas. 
Kadangi kliubiečiai turi dau
gelį draugų, tai ir į šią vaka
rienę susirinko northsidiečių 
gana apsčiai.

Žinoma, kliubiečiai parengė 
kūčių vakarą ne tam, kad pa
gerbti tą vakarą, kaip kad da
ro relegiški žmnės, bet kad 
praleisti smagiai vakarą su sa
vo draugais. Taigi, po skanios 
vakarienės, visi smagiai links
minosi iki vėlaus vakaro.

Dar turiu pastebėti, kad 
kliubiečius svečiavosi netik 
tuviai, bet buvo keletas ir
sų, su kuriais kliubiečiai gana 
draugingai sugyvena.

Sausio 25 dieną 1930 m., 
įvyks Morning 
maskių 
tainėj. 
dovanų 
dolerių, 
kęs su
gaus gražią dovaną. 

* * *
Andai dėl sniego Northsaide 

irgi nemažai nukentėjo, nes 
sniego daug privertė, o vėjas 
ant Mihvaukee avė. daug lan
gų išdaužė. Nekuriems krau
tuvėms padarė nemaža nuosto
lių. X. Š.

pas

ru-

Star 'Kliubo 
balius, Meldažio sve- 

šiame maskių baliuje 
bus išdalinta už 500 
ir kiekvienas atšilau- 

nepaprastais drabužiais

Lietuva ant paklodės

ir kitokius 
i

ir nepatiko, 
išrodė, kad

26 d. šio menesio, tai buvo 
praeito ketvirtadienio vakarą, 
p. Lukšys ant mažos paklodės 
parodė visą Lietuvą, ir tas vis
kas įvyko Lietuvių Auditori
joj. Teisingiau sakyt, parodė 
krutamuose paveiksluose Lie
tuvos miestus, miestelius, po
nus, darbininkus 
vaizdus.

Gal kai kam 
Bet man žiūrint,
kitaip ir negalėjo būti. Mat, 
čia nėra joks veikalas stato
mas, o tik parodoma vietas ir 
ką žmonės veikia.

Paveikslai gana aiškus. Tik, 
žinoma, kuriuos turėjo foto
grafuoti kuone' saulei leidžian- 
tės, tai tie atrodė truputį lig 
tamsoj. Bet šiaip viskas gerai.

Parodė Smetoną ir trijų pė
dų “milžiną” Voldemarą, ka
reivius, ir šaulius, jomarkus, 
turgaus dienas ir atlaidus, ir 
šiaip ūkininkų visokius dar
bus. Tik gaila, kad neparodė

Praėjusią savaitę vienas bol
ševikas užeina pas V. M. Stul
piną (3255 So. Halsted st.), 
kuris parduoda iš Lietuvos im
portuotus lašinius, dešras, pa- 
lenvicas, saldainius, etc. Nu
sipirkęs už keletą centų lietu
viškų lašinių, musų bolševikas 
ir ima raudoti: girdi, kam ga
benama Lietuvos lašiniai Ame
rikon; esą, jam, bolševikui, dar 
piemeniui būvant, bernai ir 
mergos lašinių mažai tegauda- 
vę, o dabar lašiniai išgabena
mi net Amerikai šerti.

Vienas buvusių pas Stulpi
ną žmonių atsake bolševikui: 
Taip tai taip, lašiniai gabena
ma iš Lietuvos Amerikon, 
už tuos lašinius mokama 
žesnė kaina, negu tuomet, 
da tie lašiniai parduodama

West Pullman
Šis-tas iš SLA 55 kuopos 

susirinkimo

SUTIKIMO NAUJŲ METŲ 
ROŽINI BALIU IR

.. ,v. _ , ŠOKIUS
ji išbėgo g. M. CHERNAUSKO SVET., 

bijojo, kad 1'900 So. Union Avė.
• nnm’niš Pradžia 7:30 vai. vakareją pasiais- Visus kviečiame atsilankyti į šį ba

lių ir sulaukti Naujus Metus, sma
la LnUovilzn hfiai Pr’e muzikos pasišokti ir 1d noistviKC | linkamai vakaru praleisti.

Taipgi norintis prisirašyti į Kliu- 
lia bus priimti be įstojimo mokes- 
ties. «

Bet 
gra- 
ka- 
tur-

Antrą vertus, tęsė žmogus 
kalbą — jeigu jums taip rupi 
Lietuvos gyventojų padėtis, tai 
kodėl jus pinigus renkate trak
toriams siųsti į Rusiją, o ne 
Į Lietuvą? Juk broliai lietu
viai taip pat yra reikalingi 
traktorių, l>aip burliokai — ar 
ne?

Bolševikas norėjo ką tai at
sakyti, bet gurktelėjo, žodis už
kibo jo gerklėje ir susilaikė. 
O lietuvis dar pastebėjo:

— Štai ir kitas dalykas. Iš 
lietuvių jus mintate, o peršate 
lietuviams juodukus. Juodukų 
vargai jums daug artimesni, 
ne kad Bridgeporte lietuvių. 
Ir, abelnai, jums yra geresni 
rusai, čainukai, arabai, juodu
kai, tik ne lietuviai... Reikia 
priminti jums lietuviškas posa
kis —• prastas tas paukštis, 
<urs savo lizdą dergia.

Užbaigė žmogus kalbą, išdu- 
ino tyliai bolševikas.

Rep.

Kenstington
šermenys.

OnaGruodžio 19 d. mirė 
Filomeno (po tėvais Zobelai- 
tė), sulaukus 22 metų amžiaus. 
3aliko nuliūdusį vyrą, dukte

rį-, brolius ir gimines. Ona, gy
va būdama, nesijautė sveika. 
Jai buvo padaryta operacija 
miesto ligoninėje. Po operaci- 
os ji neteko vienos kojos. Ne

koks gyvenimas buvo Onai ir 
j os draugui, bet ir tokioje pa
dėtyje sugyveno neprastai. Mi
rus Onai, jos kūnas buvo pa
šarvotas jos namuose. Giminės, 
draugai ir pažįstami atlankę, 
apgailestavo, kad jauna mote
ris atsiskyrė su šio pasauliu, 
palikdama nuliūdime, vyrą, 
dukterį, motiną, brolius ir 
draugus.

Gruodžio 23 d. suvažiavo 
daugiau pažįstamų ir draugų 
atiduoti velionei paskutinį pa
tarnavimą. Iš namų buvo pa
lydėta į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, čia atsibuvo pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų velionę palydėjo į šven
to Kazimiero kapines.

Gėlių buvo vienas automo-

Kuopos priešmetinis susirin
kimas Įvyko gruodžio 7 d., West 
Pullman Parkių svetainėj. Da
lyvavo daugiau kaip šimtas na
rių; kito tokio susirinkimo dar 
nėra buvę.

Valdyba susirenka anksčiau 
paskirto laiko, o į paprastus su
sirinkimus reikėdavo laukti po 
pusę valandos, tankiai net visą 
valandą.

Pradėjus susirinkimą, pate-1 
myta, kad ir ne nariai dalyvau
ja susirinkime. Pirmininkas pa
prašo nurodytam asmeniui pasi
traukti nuo narių ir dalyvauti 
kaipo svečiui, o raštininko pa
prašo pažiūrėti, ar nesiranda 
daugiau ne narių. Raštininkas 
praeina pakraščiu ir sugrįžęs 
praneša, kad viskas gerai.\Ga- 
lėjo būti gerai ir negerai: ka
dangi vardašaukio nebuvo, tai 
ir pašaliečiai galėjo būti nariais 
ir balsuoti taip, kaip jiems pri
sakyta.

Po apsvarstymo kuopos rei
kalų, einama prie rinkimo nau
jos valdybos, čia ir pirminin
kas pasirodo kam jis tarnauja. 
Dar neatidaręs nominacijų, jis 
pradeda, kiek drūtas, rėkti 
daug-maž taip: matote, drau
gai (rodydamas kandidatų są
rašą), tie septyni nevydonai 
jau išrinko kuopos valdybą pirm 
susirinkimo! Ar tai galimas 
daiktas? Aš nepavelinau, aš 
priešingas!

Skaito sąrašą. Vienas narys 
daro patėmijimą, kad nominaci
jos nėra dar atidarytos ir kvie
čia pirmininką prie tvarkos. 
Pirmininkas nepaiso, drožia to
liau. Tas pats narys vėl daro pa- 
tėmijimą ir kviečia pirmininką 
prie tvarkos. Bet vietoje tvar
kos pasidaro visiška betvarkė. 
Pirmininkas su savo pagelbinin- 
ku stumdydamiesi tarp savęs, 
kaip tie keturkojai prie ėdžių, 
šaukia:“Tylėk. Sustok, sėskis!” 
Geresnių sorkių ne už pinigus 
negalima matyti.

Kuopos pirmininkas labai 
“mokytas” vyras. Per ježednev- 
ną jis labai “suprantamai” iš
aiškino parapijų konstituciją. 
Bet susirinkimai vesti jam nesi
seka ir nors pirmininkauja jis 
per daugelį metų, o tvarką ves
ti negali išmokti.

Ant pirmininko stalo mačiau 
ir kitą kandidatų sąrašą, bet 
tas nebuvo skaitytas. Gal val
dyba pasidėjo dėl savęs, kaipo 
“sempelį” balsavimams? Įdomu 
butų žinoti kas tuos kandidatus 
nominavo: ar “Vilnies” štabas, 
ar glavnokomandujuščij Siurba 
paskyrė?

Valdybai rekomendavus, iš
renkama du maršalkos. Look 
out! Dabar jys visi.nenuoramos,

k. a.: atžagareiviai, buržujai, leidžia savo draugei šmeižli 
fašistai, smalaviriai, menševi- nekaltus žmones.
kai ir klerikalai, nemeginkvt kri- Bolševikai sutiko “ištirti” 
tikuoti mus,nes jums bus ries- dalyką. Taigi susirinko apie 
tai, — suvarysime jumis visus tuzinas bolševikų “teismui”, 
j ožio ragą!—SLA. 55-ios narys kitaip sakant, tirti lą dalyką.

_ ___  Na, ir aš tapau pakviesta 
Pas komumstus fcs’w°Sk Įėjau j 

“teisme___ šėvikų ofisą ir pradėjau
, šakoti los bolševikės darbelius,

Užėjau pas pažįstamą, gerą tai bolševikhi nepanorėjo klau-
draugą. Tuo laiku sugrįžo jo syti- O kada bolševikčs darbe- 
moteris. lta> pasirodė visai negražus, lai

žinai — sako — kad bn- bolševikai šoko ginli ją.
vau pas bolševikus teisme. Iš bolševikų teismo išėjo 

’_ Bolševikų teisme?—klau- piš... Ir kur jus matSte, kati
si/ vyras — kaip ten patekai? varnas varnai aki kiršių?

Moteriškė ėmė pasakoti. Ko- Moteris, kurią bolševike ter- 
kia pora metų dirbome, gir- b’oj<>» tuomet pareiškė, kad ji 
di, kelios moterys dirbtuvėje, paduosiar.li skundą valdiškam 

Vieną kartą pamalėme, kad teismui. Girdėjęs.
bolševikų gazietoj prirašyta | —--------------------------------------

visokių šmeižtų ant kelių dir
busių toje dirbtuvėje 
ninkių.

Nežinojom kas tuos 
t lis rašė. Ale kuriam
praslinkus, mums pranešė 
na’ ypata, kas lai rašė. ' 

Matote, kartu su mumis dir
bo viena bolševike, kuri ne
galėdavo prie musų prisikabin-1 LIETUVIŲ VAKARINĖS žVAIGž- 
Ii, lai nors- bolševikiškoj ga- UES'PAŠELPOS KLIUBAS 
zietoje rado vielos terlioti.

Patyrusi, kad mes sužinojo
me apie jos darbus 
iš dirbtuves. Mat 
nepa prašytumėm 
kinti.

O vėliau, kada
patyrė, kas mums apie jos dar
bus pranešė, tai ji pradėjo vi
saip tą ypatą dergti.

Gi ši moteris, nepakęsdama 
bolševikčs pliatkų, ir paprašei Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
, lv .. it •• rengia iškilmingą metini vakarą —bolševikus paaiškinti, kodėl ji-Į įvyks nedėlioj, sausio (Jan.) 5 d.,

Wicker Park svet., 2049 W. North 
Avė. Pradžia 4:30 po piet. šiame 
draugijos vakare bus šaunus prog
ramas — dalyvauja “Birutės” cho
ras,) “Pirmyn” choras, kompozito
rius Vanagaitis, jauna smuikininkė 
Valerija čepukiutė, Tuley High 
School orkestrą iš 100 jaunuolių ir 
daug kitų “fonių” ir ‘gėmių”. Apart 
to užsitarnavusiems draugijos na
riams bus teikiami deimantiniai me- 
dalijonai ir auksiniai žiedai. Laike 
ceremonijų grajins p. Barčiaus or
chestra. Kviečiame visus Chicagos 
ir apielinkių lietuvius i šitą vakarą.

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

GENERALINIS
KONTR AKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Kviečia KOMITETAS.

MADOS

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks Naujuos Metuos, sausio 1 d., 
8 vai. vakare, Bagdono svet., 1750 
S. Union Avė. Malonėkite laiku būti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti 
dėl kliubo labo ir užsilikusias duok
les užsimokėti, taipgi kiekvienas na
rys gaus dovanų— Kliubo Kalendo
rių. — Valdyba.

Dr-stes Šv. Matuešo priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 30 d., 
7:30 v. vak., Liet. Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Visų narių pribuvi
mas yra būtinai reikalingas, nes bus 
rinkimas naujos valdybos ir paskuti
nis tarimas apie prisidėjimų prie ki
tos draugijos. Nepribuvę bus bau
džiami pagal nutarimą.

Rašt. Frank Bakutis.

Rimtai 
suknelė.

311A
moterei labai ele-
Galima siūdinti iš

3116.
gantiška 
bile materijos, vienos spalvos arba 
aksomo. Su šia suknele galima dė
vėti kiek nusidėvėjusias bliuzkas. 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. 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.

Nedėlioj, Pagedėly ir 
Utarninke, Gruodžio 

29, 30 ir 31
Visas kalbantysis garsusis 

paveikslas

“The Cockeyed 
World”
dalyvaujant

Victor McLaglen, Edmund
Lowe, Lily Damita

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausį darba mieste.

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

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

Kaurai 9X12 $23.50.
'Taipgi turime 8 grojįklius pianus, 

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 
augš. Tarp jų yra KiinbalŲ Schultz, 
Gulbrans&p, Stark. Visi kuogeriau- 
siame stovyje, taip kaip nauji. Mes 
duosime ir išmokėjimais, 
reikalas.

Atsišaukit kasdien iki 
vak.

Nedėliomis iki 5 vai. po 
VICTOR STORAGE WAREH()USE 

4809 W. Lake St.
Tel. Columbus 0467

......................  > ■ I .UI, L.l I

riešuto valgomojo kamb. 

ąžuolinis Dinette setas 
miegamojo kamb. aut- 

dreseris, skrynia,

jei bus

10 vai.
piet.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Financial
Finansai-Paskolos

PIRKIT MORGIČIUS

Nelaikykit pinigų už 3% ar 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 
savo pinigus investuoti į morgičius 
ne tik per banką, bet taipgi yra 
atskiri asmenys, kur galite gaut ge
rą nuošimtį, tik reik žinoti kur 
kreiptis.

Kiekvienam pirkėjui užlikrinam, 
kad 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 ‘ ‘
pirkėjams už kolektavimų morgičių 
nuošimčių ir sumą. Atliekame no
taro darbą ir gaminame įvairius 
dokumentus.

nieko nerokuojame

J NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

2418 W. Marquette Rd.
Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2l6 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
į vienai dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Ir sumaną* vyrai Mali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti progų 
įžengimui 
icpaprastus 
Ohevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Nabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai., lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts. —o----
-o———

REIKALINGA apdraudos maną- 
žerių ir agentų. Mieste ir valstijoj. 
Patyrimas nereikalingas. 139 N. 
Clark St., Room 501.

o- — ■ ■■
PARDAVĖJŲ — pardavinėti rūky

tų mėsų ir dešras. Kreipkitės tiktai 
laišku. Naujienos, Box 1161, 1739 S. 
Halsted St.

Help Wanted—Female
parbininkiąReikla 

REIKALINGA mergina mažai ken- 
džių sankrovai. Patyrimas nerei- 
kalinga#. šalę Wabash teatro, 1836 
S. Wabash Avė.

Furnished Rooms

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S, Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

austi man pavyzdį No .................
Mieros ..................... per krutinę

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

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

Business Chances
Pard n vi tnuj 

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

PARSIDUODA pigiai čeverikams 
taisyti mašinos ir fornišiai, kartu ar 
atskirai; priežastis — moteris vie
na. A. G., 655 W. 18 St.

Vaidas ir pavardė)

(Adresas)
■4................................................................

(Miestas ir valst.)

A a m u Statymo
* KONTRAKTORIUS J

• i • ■ •

4556 Š’o. Rockwell St., Chicago, III.

Kalbančios žinios

Į CLASSIFIED APS
Educational 

Mokyklos

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

Exchange-—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNĖ,

Daromas geras biznis, mainysiu į 
lotų, cottage, gerą automobilių.

Išsimaino 2 Storai — 7 flatai, mai
nysiu į farmų, privatį namų arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
- 2040-42 Washington Blvd.

SKOLINAM PINIGUS 
$200 iki $30,000 

ant 1-mu, 2-ru ir 3-čiu moriričių 6%.
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marquette Rd. 

Tel. GrųvehiH 1038

Real Estate For Sale
-y????-

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

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų krau- 
'uvė prie mokyklos ant South Sidės. 
Parduosiu pigiai. I’rospecl 8626 ar 
Lafayettc 8361.




