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Bolševikų Kalėjimai Vėl 
Esą PerpilniPolitinių

Du kartu per mėnesį politinių būriai dide- 
liais etapais siunčiami j šaltų žiemių kon- 
centracijos punktus ir į Solovecko salas

Kanados valdžią k a 1 
paims visas radio sto

tis savo žinion

BERLYNAS, gruod. 9. - 
Berlyne leidžiamas Bušų so
cialdemokratų partijos organas 
Socialiai ičesk y Viestnik gavo 
smulkesnių žinių apie Trockio 
sekretoriaus Dubkovo nusižu
dymų. Žinių suteikė vienas vi
sai ištikimas asmuo, kuris pa
staruoju laiku daug mėnesių 
praleido sovietijos kalėjimuose 
ir kuriam dabar pavyko pabė
gti i užsien}.

Tas asmuo papasakojo, kad 
Dubkovas buvo atgabentas i 
Leningrado kalėjimų visai ser
gąs žmogus: jis sirgo džiova 
ir be to t m ėjo skaudulį vidu
riuose. Nežiūrint baisių ken
tėjimų, jokios daktariškos pa
galbos jam neduota. Dubkovas, 
nebepakęsdamas kančių, šoko 
nuo antrojo aukšto žemyn. N li
kritęs ant akmeninių laiptų jis 
taip užsigavo, kad po kelių 
dienų kentėjimų mirė.
Areštai ir trėmimas politinių 

kalinių
Tas pats ištikimas asmuo 

taipjau praneša, kad sovietų 
kalėjimai ir koncentracijos 
punktai vėl smarkiai pagaušė

Romos papa įsako 
kunigams trauktis iš 

bankų biznio
ROMA, Italija, gruod. 9. — 

Papa1 Pijus XI pasiuntė vi
siems vyskupams Italijoje ap
linkraštį, kuriuo įsako, kad vi
si kunigai. Kurie yra įvairių 
katalikų bankų valdybų nariai 
ai- direktoriai, iš tų vietų pasi
trauktų.

Afganų sukil i m a i 
dėl karaliaus vyki

namų reformų
KABULAS, Afganistanas, 

gruod. 9. - Del karaliaus A- 
ma'nullah pastangų reformuoti 
Afganistane žmonių papročius 
ir rūbų nešiojimų pagal euro
piečių būdą, krašte kilo aštrių 
maištų ir sukilimų.

Apskaičiuoja, kad kautynėse 
su valdžios kariuomene iki šiol 
apie 1,000 maištininkų buvo už
mušta. 1 rys svarbus maištinin
kų centrai buvo paimti.

Per pastaras kelias dienas 
maištininkų būriai buvo iš ae
roplanų bombarduojami.

Sorfis;
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis ir stipresnis pietų ir pietų 
vakarų vėjas.

Vakar tempei ?+uros buvo 
viduj inišk ai 31° F.

Šiandie saule teka 7:00, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 5:40 
ryto.
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Streikininkų ir ka-Į LiC^UVOS ŽllUOS. 
nuomenes susikirti-'

jo “politiniais.“ Tarp areštuo
tųjų yra daugybė darbininkų ir 
valstiečių. Maskvos kalėjimai 
perpildyti. Du kartu per mėne
sį didelės politinių kuopos- eta
pais siunčiamos į Solovecko 
salas ir j didžiuli koncentraci
jos punktų netoli nuo Komes, 
ties Baltaja jura. Komės kon
centracijos punkte, pasak pra
nešėjo, yra IX tūkstančių ‘poli
tinių, o Solovecko salose — 27 
tuksiančiai.

Tarp politinių kalinių Mask
voje yra ir buvęs komunistų 
generolas Mračkovsky, senas 
bolševikas ir buvęs vyriausias 
raudonosios armijos žiemių va
karuose vadas. Jis suimtas dėl 
simpatijų Troikiui ir laikomas 
Būt irk ų kalėjime, visai atskir
tas nuo kitų kalinių. Jis nusi- 
kai t o tuo, kad buvo organiza
vęs slapta spaustuvę, kurioj 
Luvo spausdinami Trockio 
pam Netoliai ir atsišaukimai. 
Sako, kad kai čekistai atėję jį 
areštuoti,, gon. Mračkovskis nu
siplėšęs nuo savo krutinės dvi 
raudonosios vėliavos žymes 
(medalius) ir metęs jas čekis
tams į veidą.

Gailės, b. Meksikos 
prezidentas, traukia

si iš politikos
MEKSIKOS MIESTAS, gruo

džio 9. — Po audringos sesijos 
su raulinės Meksikos Revoliu
cinės Partijos organizuctoja’s, 
buvęs Meksikos prezidentas 
Plutarco Calles |>askelbč, kad 
jis rezignuojąs iš partijos vado
vybės ir visai pasitraukiąs iš 
politinio gyvenimo. Savo prane
šime jis sako:

“Analizuodamas situaciją, ku
ri susidarė per pastaras kelias 
dienas, randu, kad aš nesu, 
turi būt, asmuo tai politinei 
partijai vadovauti. Todėl, tai 
organizacijai palengvinti, ir 
pašalinti visokiems klaidin
giems supratimams’ dėl mano 
motyvų, kuriais aš bandžiau 
organizuoti tą didžių tautinę 
politinę partijų Meksikoje, aš 
galutinai ir visiems laikams pa
sitraukiu iš politinio gyveninio 
ir vėl patampu privačiu pilie
čiu.“

VYRAS SUVARTOJO PAČIOS 
$5; DIVORSAS

INDIANAPOLIS, Ind., gruo
džio 9. — Vietos Mrs. Ralph 
Kliše vakar gavo teisme visiš
kų išsiskyrimų su savo vyru. 
Moteriškė kaltino savo vyrų, 
kad iš jos sutausotų dešimties 
doleirų jis paėmęs $5 ir suvar
tojęs juos savo plaukams su- 
garbiniuoti.

Kiek yra katalikų J. V.
Kų tik išleisto The Catholic 

Press Directory parodymais, 
Jungtinėse Valstybėse yra 21,- 
453,928 katalikai. Jie turi 291 
katalikų laikraštį su bendru 7 
milionų tiražu. Tarp laikraščių 
yra 9 dienraščiai, 1(M) savaitraš
čiai, 217 mėnesiniai ir 49 kito
kį leidiniai.

(>TTAWA, Kanada, gruod. 
9. — Kapadc, valdžia projek
tuoja visas radio stotis krašte 
paimtį savo kontroleri. Tuo tik
slu bus paskirta tam tikra ko
misija, kuri turės ištirti radio 
sąlygas ne tik Kanadoje, bet 
taipjr.u Jungtinėse Valstybėse 
ir Anglijoje.

Žmonių rinkto Itali
jos parlamento lie

kanos palaidotos
Paskutinis posėdis tik 
fašistams dalyvaujant

ROMA, Italija, gruod. 9. — 
Italijos parlamentas - - pusk il
tinis, kuris buvo dar visuoti
niu žmonių balsavimu rinktas 
— pabaigė savo dienas.

Vakar įvyko paskutinis jo po
sėdis, dalyvaujant vien fašistų 
deputatams, kurie visi buvo ap
sitaisę juodais marškiniąis. Pa
giedoję fašistų himnų “Giovli- 
nezza,” juodmarškiniai iškriko.

lAu.uui. auu rHiiiie l'huiui

Vali jos princas ir Anglijos sosto įpėdinis, kuris skubiai
Baigęs savo gyvenimo dienai grįžta iš Afrikos j Angliją prie savo sergančio tėvo, karaliaus

parlamentas buvo išrinktas 
1924 metais. Pradžioje jame 
buvo 56(1 deputatų, jų tarpe 
375 fašistai. Po fašistų nužudy
mo deputato Mattootti, socia
listų vado, nefašistiniai elemen
tai iš panamento pasitraukė. 
Ilgainiui, likę viepi, fašistai pri
ėmė diktatpraiui, Mussolini pa
triktą naują parlamento, refor
mų ir rinkimų įstatymus, ku
riais įstatymų leidžiamoji įstai
ga ateity beturės tik pataria
mąjį balsą ir bus nebe visuoti
niu balsavimu renkama, liet 
fašistų partijos paskiriama.

Los Angelese daug 
žmonių miršta 

influenza
LOS ANGELES, (’.ul., gruod. 

9. Infhienzos epidemija Los 
Angelese vis; nesiliauja. Per pa
staras septynias dienas influ
enza susirgo 4,084 asmenys, o 
97 asmenys ta liga mirė.

Sergančių skaičius, pasak 
sveikatos komisįonieriaus, esąs 
toli didesnis, tik apie daugelį 
susirgimų vyriausybei nere- 
portuota.

Oro katastrofos
Trys lakūnai užsimušė aeropla

no sparnui nulužus

LONG BEACH, Cal., gruod. 
9. Vakar netoli nuo čia įvy
ko didelė aviacijos nelaimė. 
Aeroplanui skrendant 2,000 pė
dų aukštumoj, nulūžo vienas jo 
sparnas. Lėktuvas nukrito že
mėn ir jame buvę trys žmonės 
užsimušė.

Užsimušusieji yra: pilotas 
Earl Dauglierty, lx>ng Beacb 
Press-Telegraph laikraščio pė
da k torius Monfort ir graviruo
tojas Elmer Starr. T)

Tai dar negirdėta
Baptistai nori užginti biblijos 

mokymą mokyklose
COLUMBIA, S. C., gruod. 9. 

— Valstijos baptistų suvažiavi
mas paskutinėje savo sesijoj 
priėmė rezoliuciją, kuria reika
laujama, kad viešose South Ca- 
rolinos mokyklose, visų žmo
nių mokesniais laikomose, bu
tų užginta mokymas iš biblijos.

Jurgio V.

Bolivija išsiu n č i a 
namo Paraguajos 

pasiuntinį
—r------- •

LA PA Z, Bolivija, gruod. 9. 
— Bolivijos valdžia sugrąžino 
Paraguajos charge (faffa'iros 
Eli asu i Ayalai jo pasportus ir, 
sargybos lydimų, išleido į Pe
ru v i ją.

Bolivijos valdžia padarė tai 
gavus oficia'linį pranešimą, kad 
Paraguajos kareivių būrys sm> 
noje puolė mažą Bolivijos tvir
tovę “Vanguardia”, kurioj bu
vo dvidešimt penki įgulos ka
reiviai, ir daugumų jų išsker
dė.

Poincare gina mini- 
steriams politinius 

bankietus
PARYŽIUS, gruod. 9. — 

Premjeras Poincare privertė 
savo kabinetą priimti rezoliu
cijų, kuria kabineto nariams 
užginama dalyvauti bet kurios 
politinės partijos bankietuosr 
ar konvencijose.

OU MAŽI FARMERIO VAIKAI 
SUDEGĖ

MEDFORD, Wis., gruod. 9. 
— Jų drapanoms užsidegus nuo 
virtuvės krosnies, mirė, baisiai 
apdegę, vietos farmerio Marti
no Vau Laarhoveno du maži 
vaikai, vienas 5, antras 1 metų 
amžiaus. Trejų metų mergytė 
taipjau skaudžiai apdegė, bet 
yra vilties, kad pasveiks.

Šeimos tragedija
GALESBURG, III., gruod. 9. 

— Per vakarienę kilus tarp jo 
ir žmonos barniams, vietos gy
ventojas, Arthur Fisher, 50 me
tų amžiaus, pastvėręs revolve
rį nušovė moteriškę, paskui, 
pats nusižudė.

PORT ARTHUR, Tex., gruo
džio 9. — Gulf Rcfiiung kom
panijos aliejaus laive Gulflaiul 
įvyko sprogimas, kurio trys 
darbininkai buvo užmušti ir 
trys ar dauginti skaudžiai su
žeisti.

“Šlapia” Chi c a g a, 
“sausieji” pietus 
dar “slapesni”

WASHINGTONAS, gruod. 9. 
— Prohibicijos koniisionieriaus 
Dorano paskelbtas metinis pra
nešimas parodo, kad “sausie
ji” pietus iš tikro yra “slapes
ni,” nekad “slapioji” Chicaga.

Dovano pranešimas sako, kad 
per fisko metus, pasibaigusius 
šių metų birželio 3(> dienų, vi
sose Jungtinėse Valstybėse pro
hibicijos agentai konfiskavo vi
so labo 216,611 įvairios rųšies 
slaptų degtinės varyklų, o dau
giau nei puse to skaičiaus slap
tų degtines vrtryklų buvo suim
ta trylikoj pietų valstijų, ku
rios paprastai eina kaip “sau
ses” valstijos.

Per tuos pat motus Jungti
nėse Valstybesę už prohibicijos 
įstatymo laužymų buvo areštuo
ti viso 75,307 asmenys, o to \ 
skaičiaus 21,223 asmenys buvo 
suimti tose pat “sausose” pietų 
valstijose.

16 Kenoshos streiki
ninkų išvaduoti 

iš kalėjimo
MILAVAUKEE, Wės., gruod. 

9. — Iš vietos ka'Jėjimo vakar 
tapo paleisti 16 Kenoshos Al- 
len A kompanijos miegstuvių 
streikininkų, kurie vietos fede- i 
radinio teismo įsakymu buvo [ 
uždaryti dėl nesumokejimo po 
$100 pabaudų pinigais už “in- 
džionkšeno” laužymą.

Kalėjime, jie išbuvo keturias
dešimt dienų. Dabar tapo pa
leisti, sumokėjus kiekvieno jų 
pabaudas, bendrai $1,600.

Tie pinigai buvo surinkti 
masiniame streikininkų naudai 
mitinge, kuris praeito penkta
dienio vakarą įvyko Ashland 
Auditorijoj, Chicagoje.

Maisto gamybos darbi
ninkų sąjunga

KAUNAS. šiomis dienomis 
Kaune įregistruota Lietuvos 
Maisto gamybos darbininkų są
junga.

mai Kolumbijoje
35 streikininkai krito; 

vadai areštuojami
BOGOTA, Kolumbija, gi uod. 

9. — Karo ministerijos praneši
mu, Sevillos bananu plantacijų 
srity į/yko susikirtimas tarp 
dviejų tūkstančių st t įeik tioj an
čių darbininkų ir kariuomenės 
dalies. Susikirtime penkiolika 
streikininkų buvo užmušti ir 
daug kitų sužeisti.

Ligšio] per tą aštrų bananų 
darbininkų streiką buvo viso 
35 slreikininlęii užmušti. Buvo 
užmušti taipjau keli kareiviai. 
Kai kurie streikininkų vadai 
areštuoti.

Wall Street Kalėdo
mis išdalinsiąs 100 

milionu dol.
NEW YOBKAS, gruod. 9. - 

Apskaičiuoja, kad šiemet Ka
lėdų šventėmis VVall Streeto 
bankai ir brokerių namai savo 
štabų nariams ir tarnauto
jams išdalins dovanų ne mažiau 
kaip 100 milionų dolerių.

šiemet birža mat buvo nepa
prastai derli — parduota den
giau kaip 830 milionų šerv 
(akcijų), — trimis šimtais mi
lionų šėrų daugiau nei pernai 
metais.

Pernai \Vall Streeto fina'ri.d- 
nės įstaigos Kalėdomis buvo 
išdalinusios benais apie 50 
milionų dolerių.

Mokykla milicininkėms 
bolševikijoj

MASKVA, gruod. 9. - Mes- 
kvoj tapo atidaryta vakarinė 
mokykla moterims milicijos 
tarnybai lavinti. Kiekviena dar
bo moteris ar mergina, am
žiaus nuo 20 iki 25 metų, ga’i 
istoti mokyklon šešių menesių 
lalvinimos kursui.

Tautų Sąjunga tardo 
gyvulių sveikatą

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
9. — Tautų Sąjunga išsiuntinė
jo visoms valstybėms atklausia- 
muesius laiškus apie gyvulių 
importą, tranzitą (ir eksportą. 
Tikslas yra koordinuoti veteri
narinę sveikatos tarnyba: visos? 
pasaulio dalyse.

- ■ „ • . '

Kalėdų Dovanos
7 elegramu

Kai jus mųstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl 
greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”.
50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tinsit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 
padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.
Telegrafuoki t pinigus Lietuvon per “Naujie
nas”! Kas vakarą iki 8 ir nedaliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Suėmė $2,000,000 ver
tės narkotiku

NFAV YOBKAS, gruod. 9.— 
Ft let aliniai agentai suėmė dvi 
skrynias su narkotikais, kurios 
buvo bcišsiunčiamos iš vieno 
vietos viešbučio į Cliicagą. 
Narkotikų vertė siekianti apie 
2 milicnu doleriu. Ryšv su tuo 
suimta keturi asmenys, du vy
rai ir dvi moterys, įtariami 
kaip priklausę užmušto gemb
inio Kothsteino narkotikų šmu- 
g€ lino tojų bandai.

Emigracija iš Lietuvos 
spalių mėn. -s

KAUNAS. — Spalių mėnesį 
iš Lietuvos emigravo iš viso 
509 žmonių.

Daugiausia emigravo į Ame
rikos Jungtines Valstybes — 
176, toliau į Argentiną —133, 
j Afriką — 1OK, į Braziliją — 
96, j Urugvajų 41, į Kanada 
— 30, į Palestiną — 7, į Mek
siką — 6, į Paragvajų —1 ir j 
Australiją - 1.

Emigracija padidėjo į Argen
tiną, Braziliją ir Afriką, o su
mažėjo į Kanadą, šiemet spa
lių mėnesį emigravo daugiau 
kaip pernai 129 žmonėmis.

Ministerio kabineto rū
mai skiriama popie

žiaus nunciatūrai
KAUNAS. “•Bangti” pra

neša, kad dabartiniai ministe- 
rių kabineto rūmai bus atiduo
ti popiežiaus nunciatūrai.

Viršutiniame aukšte, kur gy
veno iki šiam laikui ministeris 
pirmininkas prof. Voldemaras, 
apsigyvens pats nuncijus.

Ministerių kabinetas, seimas, 
valstybes taryba, teisingumo 
ministerija, vyriausias tribuno
las ir Kauno apygardos teismo, 
vyriausio notaro įstaiga tilps 
naujuose teisingumo ministeri
jos rūmuose, kurių statyba bai
giama.

10-ties metų Šiaulių sa-
vivaldybės jubiliejus

ŠIAULIAI. — Šių metų lap
kričio mėn. 26 dienų sukanka 
lygiai 10 metų, kaip įsikūrė 
Šiaulių miesto savivaldybe, šią 
jubiliejinę šventę, Šiaulių mie
sto valdyba ir taryba rengiasi 
iškilmingai švęsti.

........ . . ' i.. >■■■■■. •■■ ■ ■ ■ -
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Kurt Muenzer.

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, gruod. 10, 1928

BEVARDIS
(Tęsinys)

—Florianai, tarė jis nuo
lankiai, — ko gi tu nori?

Sūnūs nieko neatsakė. Jis se
kė, kaip tėvas išsiėmė iš po ap
siausto savo mylimąją lėlę ir 
pasodino ją į pasostę. Pakeliui 
sutinkamų žibintuvų ir šviesių 
langų šviesa kartais patekdavo 
vidun ir tada nušvisdavo tam
soje išblyškęs bevardžio pono 
veidas, tasai kilnus, klasinis bė
gy m io grožio veidas, o aitriai 
saldi jo parfumuotų plaukų 
kvaptis plėtėsi vežėjo būdoje.

Florianas pasilenkė pirmyn. 
Jo balse buvo girdima lyg kad 
baimė, kai jis tarė:

—Juk tai aš!
Tikrai, tai buvo jis! Lėlė tu

rėjo jo veidą. Tiktai ji buvo 
jaunesnė, kilnesnė, tyresnė. Bet 
ji turėjo tą patį marmuro bal
tumą, tokias pat idealiai išlenk
tas lupas, tiesią nosį, žemą ly
gią kaktą ir tą pačią akių mels
vą. Gyvojo bruožai buvo jau 
sukasdienėję. Nuodėmių ir tin
ginio raukšlės išarė ligi nepa
žįstant tą gražų veidą; linijos 
tyrumas buvo sugadintas ir ma
tančioji gyvojo akis buvo daug 
šaltesnė ir nejausmingesnė už 
stiklinę lėlės akį.

—Tai tu, — patvirtino senis. 
— Aš negalėjau be tavęs apsi
eiti. Aš liepiau padaryti lėlę su
lig tavęs, sulig tų atvaizdų, ku
riuos aš turėjau. Tai buvo vie-, 
nintelis, kas man mylėti nebu
vo draudžiama. Negyvas daik
tas tai, Floriane. Nes tu, mano 
sūnūs.....

Vienu krustelėjimu tas žodis 
buvo jam nutrauktas.

—Tu juk žinai, kad aš tau ne 
suims, — tarė šaltai jaunas po
nas. — Mama jau seniai yra 
man pasakiusi, kad tu man ne 
tėvas, ir tu tą žinojai seniai, iš 
pačios pradžios.

mažą gražią lėlę, kurią lapai 
mėgai. Ji buvo ispanų rūbais 
apvilkta. Vieną kartą sutemo
mis, įėjau į tavo kambarį, ne
pastebėjau tavo mėgiamosios 
lėlės ant kauro, užlipau ant jos 
ir sumindžiojau. Tu puolei ma
ne, ėmei mušti mane gašliai 
savo mažutėmis kumštimis, bet 
tyliai, be balso ir žiurėjai j ma
ne. Iš įnirtimo tavo akys ap
sirasojo, tavo gražiosios akys, 
Floriane, paplūdo ašaromis. To 
aš negalėjau, Floriane, niekad 
užmiršti; per tuos ilgus dvide
šimts metų to aš nepamiršau. 
Dar ir dabar naktį pabundu 
kartais, ir širdis susispaudžia 
skaudžiai, tartum tas viskas 
tik vakar butų atsitikę, kad tai 
dėl manęs tu turėjai verkti. 
Vienintelį kartą tavo gyvenime.

Florianas panaudojo tą senti
mentali momentą. Jis tarė grei
tai ir tyliai:

—Aš visą praėjusią naktį 
verkiau....

Senis suriko, bet taip skau
džiai, tartum jo širdin pataikė 
aštri, ilga adata.

—Visą naktį....
Florianas pažvelgė pro langą. 

Vežėjas važiavo skersai per bul
varą, plati gatvė buvo tuščia, 
tartum šmėklos, stypsojo me
džiai rūkuose, mesdami šešėlius 
į orą; asfaltas spindėjo kaip 
parketas, nė vieno žmogaus ne
buvo alėjoje. Greitai prarijo 
juos siauras skersgatvis, švie
sios smuklių durys parodydavo 
geriančių šešėlius, jų gestus. 
Bet visur buvo tyla, tik arklio 
kanopos beldės.

—Kas atsitiko? — klausė te- Į 
vas virpėdamas ir bailiai grabi
nėjo jaunojo rankos. Bet jis 
neišdrįso jos paliesti. Jis tik 
bailiai laikė šaltą palto medžią-I 
gh savo pirštais, būdamas per 
tai laimingas.

Tarp Ghicagos
‘ Lietuvių

Iš Atlantic Lietuvių 
i kolonijos

Aš mėgstu skaityti lietuvių 
laikraščius, o ypač “Naujienas” 
ir “Tėvynę”. Skaitau aš kores
pondentų pranešimus iš įvai
rių miestų ir miestelių apie lie
tuvių gyvenimą ir veikimą. Be
skaitant tas žinias pas- mane 
kyla klausimas: kodėl nieko ne
rašoma iš musų kolonijos? Ne
jaugi čia nesiranda apšviestes- 
nių lietuvių, kurie galėtų pra
nešti visuomenei apie tai, kas 
dedasi musų kampelyje ir kaip 
lietuviai čia gyvena. Gal saky
site, kad čia nesiranda nei lie
tuvių, nei lietuviškų draugijų. 
Taip nėra.

Tiesa, ši kolonija nėra taip 
apsčiai lietuvių apgyventa, 
kaip, sakysime, Bridgeporlas. 
Bet vistick ir Atlantic koloni
joj gyvena gan gražus lietuvių 
būrelis. Kai kurie lietuviai nuo 
seniai čia jau gyvenu ir turi į- 
sigiję savo namus. Savo namus 
lietuviai gražiai ir tinkamai 
prižiūri.

Yra ir lietuvių biznierių, ku
rie pasiskirsto sekamai: septy
nios biičernčs, penkios barzda-' 
skutyklos, vienas čeverykų tai
sytojas, du siuvėjų šapų laiky
tojai ir apie 10 karčiamų. Visi 
jie varo gerą biznį, nes turi ge
rą patyrimą.

Iš draugijų čia gyvuoja se
kamos: Lietuvių 
Draugija, SLA. 171 
Susivienijimo Rymo
208 kuopa. Stipriausia yra Lie
tuvių Tautiška Draugija. Ji 
karias nuo karto parengia ba
lių su šokiais, bet šiaip nieko 
kito neveikia. SLA. 174 kuopa 
yra lyg apmirusi. Pirmiau ren
gdavo balius su i prakalbomis, 
bet dabar ir to ncbfihiro. Kar
tą buvo kviestas kalbėti baliu
je Zalpis. Balius nepavyko ir 
kuopa turėjo nuostolių. Vėliau 
l)r. S. Jliežis laike paskaitą 
apie žmonių sveikatą.. Žmonių 
nedaug tesusirinko, bet dakta
ras savo pasižadėjimą išpildė. 
Po tų nepasisekimų kuopa nu
stojo energijos ką nors beren
gusi. SI.KK. kuopa irgi apsnū
dusi—nieko neveikia.

'lokiu badu nors šioj koloni
joj yra ir nemažai lietuvių, bet 
sutraukti juos į parengimus 
beveik negalima. Vietos žmo
nės labiau yra linkę važiuoti į 
Bridgeporte rengiamus koncer
tus bei pramogas.

Tačiau mes • galime pasidi
džiuoti tuo ,kad sveikatos rei
kalai šioj kolonijoj nėra aplei-

Tautiška 
kuopa ir

sti. Musų apielinkėj (4910 So. 
Michigan avė.) gyvena I)r. A. 
L. Davklonis. Kiek teko girdė
ti, žmonės juo yra pilnai paten
kinti. Daktaro pareigas jis eina liunan, kuris

West Side
Šiomis dienomis lietuvio sa- 

randasi netoli
užėjo lietuvis vaikinas. Pradė
jo jisai lošti su saliuninku dai- 
sus . Vaikinas pasijuto, kad sa- 
liuninkas prigauna jį. Jis ir .pa
reiškė tatai. Saliunininkas kir- 

, . ,, , _ to vaikinui i ausį. Saliuninin-
U11S ii a pp. kas ir vaikinas atsidūrė teisme.

Pasėkos: saliunininkas turės 
1 sumokėti $25 ir teismo kaš
tus; taipjau įsakyta jam užda
ryti savo biznį ne vėliau kaip 
į penkias dienas. Rep.

----- M. K.

Marųuette Park
Antanas Genaitis, iš Omaha, 

Nebr., lankėsi pas brolį Chica
go j e, I 
ir Rako aptiekoje, 2346 West 
69th St.

Paviešėję Chicagoje, p. Ge
naitis (su draugu) grįžo atgal 
į Omaha automobiliu. Kokių 
80 mylių tolyje nuo Omahos 
juos ištiko prietikis, kuris kuo
ne kainavo gyvasties.

i
Dalykas tokia, kad juos mė

gino kelyje sulaikyti banditai. 
Dar atokiau, keliu važiuodami, 
jie pamatė porą autų. Vienas 
buvo nustumtas prie griovio, 
o kitas stovėjo ant kelio.

Nepažįstami keturi vyrai, p. 
Genaičiui ir jo draugui važiuo
jant pro šalį, liepė sustot. Šie 
paleido autą smarkiau. Kiek 
toliau kelias buvo užtvertas I 
dviemis storomis vielomis. Au-! 
tas visu smarkumu kirto į vie
las, pertraukė jas ir nesusto
damas lėkė tolyn. Vielos nune
šė auto stogą, subirėjo auto 
stiklai.

O banditai, įsėdę savo autaii, 
pradėjo vytis p. Genaitį ir jo 
draugą. Bet šių autas pasiro
dė buvęs greitesnis. Pasiekę 
artimiausį miestelį, p. Genaitis 
su draugu sustojo prie gasoli- 
no stoties. Banditai, kurie vi
josi, pasirodė neužilgo. Bet 
pastebėję, kad prie gasolino 
stoties susirinko daug žmonių, 
pravažiavo pro šalį visu smar- • 
kurnu. Repo’teįis.

TURITE ŠALTĮ?
Akys ir Nosis varva? 
Sunki skaudanti galva 7 
Jaučiate skausmą visarie kū
ne? ORANGEINE tilteliai 
greitai tai pašalins. Prirodyti 
saugus per 30 metų. Neturi 
narkotų. 10c ir 25c.

ORANGEINE

v
Saugokitės Šalčio ir 

kosulio, kuris ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tan

kiai privčda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnąs vartoti. 
Creomulsion yra naujas incdika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalą augimą.

Iš visą žinomą vaistą, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritčtai, 
kaipo vieną iš geriausią vaistą gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion tiąi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo uztiuodytą plėve 
ir sustabdo irritacijQ ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigerią į ktaują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

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

CREOMULSIOh
RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS

To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musą mcttoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj Uu vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir pruflas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Pbone Onai 2544- 2515

—žinojau, - atsakė tėvas 
virpančiu balsu, — žinojau ir 
tave todėl dar labiau mylėjau. 
Mano sūnūs laisvu pasirinkimu. 
O judu, kodėl neapkenčiate ju-' 
du manęs?

Sūnūs susigalvojo, atkakliai' 
ir rimtai.

—Tą pat neseniai aš mamai 
sakiau. Kodėl neapkenčiam 
mes tavęs, kurs mums visados 
tiktai gera darei, išsirkyrei lais
vu noru su mama, mane pas 
ją palikai? Kodėl? Gal todėl, 
kad tu mums gerai darei. Ge
radarystė gimdo priešus, tarė 
vieną kartą hercogas Imola. kai 
mama kreipėsi kartą į jį su 
prašymu, o jis atsisakė jį pa
tenkinti. Kodėl mes tavęs ne
apkenčiam? žinai tu, neapy
kanta, jei tik ji tikra, neturi 
priežasties kaip ir meilė. Kodėl 
myli tu mudu? Del tofi pačios 
nežinomos priežasties, dėl ku
rios mes tave neapkenčiam. Gi
lus jausmai turi požeminių šal
tinių, tai nesuvokiamai įgimta, 
jie pridera prie musų kaip ir 
musų pajautų tikrenybė. Musų 
meilė, musų neapykanta — tai 
nedaloma su musų ėsimu. Ir 
todėl nėra mažiausios prasmės 
su tuo kovoti arba stengtis tai 
atmainyti.

—Aš vedžiau tavo motiną, 
tarė jis pusiau į save, —gel

bėdamas ją iš gėdos. Tavo tė
vas ją pametė, be to jis jau 
seniai buvo vedęs, šiaip juk ji 
niekad nebūtų už manęs ėjusi. 
Mylėti ji manęs niekad nemylė
jo. Bet kai aš ją pagelbčjau, 
pradėjo ji mane nekęsti. 0 tu 
buvai ta neapykanta dar mo
tinos ysčiuje penimas, ir pir
mas, ko tu išmokai, buvo ma
nęs neapykanta. Floriane, tu bu
vai savotas kūdikis. Niekas ne
matė tavęs verkiančio. Tu buvai 
visados atkaklus, rustus ir už
sidaręs. Tiktai aš, buvau vie
nintelis žmogus, kurs kartais 
pastebėdavau tavo akyse ašaras.
Tau buvo šeši metai, tu turėjai

Priešais sėdėjo lėlė, bevardis' 
ponas. Pro šalį bėganti šviesa 
mėtė šešėlius bei šviesą į jo 
gražų, tyrą, slaptingai nejudrų, 
nežemiškai ramų veidą. _ Senis i 
giliai atsiduso, bet tuoj nuslo
pino skaudulingąjį to atodūsio 
aidą. Jo paties skausmas suža
dino jame tą atodūsį. Nuplau
toji koja labai skaudėjo. Visa
dos metų laikotarpių atmaino
mis imdavo sopėti ir kamuoti jį j 
baisusis nuplautosios kojos ran
das.

Florianas tarė balsu:
—Mums reikia pinigų! Jis 

nepažvelgė į senį.
Senis nesijudino. Jis tik žiu

rėjo į sūnų, į jo nukreiptą, die
viškai mylimą veidą. Pagalios 
tarė jis:

—Floriane, aš nieko neturiu. 
Viską siunčiu jums. Aš skurs
tu, badauju.... Ne. ne; tik tu
nemanyk, — sušuko jis, — kad 
aš nusiskundžia ar giriuosi. O, 
aš laimingas, galėdamas skursti. 
Man nieko nereikia, jokių rei
kalavimų aš neturiu. Jus juk 
viską gaunat. Sau aš nieko ne
palieku. Floriane, aš tik tiek, 
teturiu, kiek man šiam mėne
siui reikia pienui ir duonai, dar 
kelionei į Brukselį, kur esu an
gažuotas. Kai aš dabar vežėją 
apmokėsiu, tai turėsiu visai sa
vaitei pieno išsižadėti, o tai ne
užteks. Toks, beturtis aš esu, 
Floriane. Del jūsų, Floriane. Pi
nigų, pinigų, iš kur? Aš jų ne
turiu. Aš negaliu niekur pasko
linti, neturiu ką užstatyti. Ko 
jums trūksta, Floriane?

—Mama pralošė. Daug pra
lošė. Dalį ji‘jau padengė. Maž- i 
možio tik dar trūksta.i

—Kiek? — Senis sunkiai ai-! 
savo. Dabar, be baimės, vien 
rupesnio bei neišsaikuojamos 
meilife genamas, sugriebė jis 
sunaus ranką. — Kiek?.....

—Penkiasdešimts Pūkštančių 
frankų.

(Bus daugiau) •

LADY DRUMMOND HAY PAREI
ŠKIMAS AMERIKOS MOTERIMS

Nesenai viso pasaulio akys buvo 
atkreiptos j Allantiką, kai per ji, 
per audras, skrido Graf Zeppelin. 
Tarp drąsios įgulos ir žymių žmo
nių, kurie juo skrido, buvo viena 
moteris, Lfdy Drumond Hay. Tuo- 
jaus po atskridimo j Lakehurst ji 
pareikalavo savo' mėgiamų cigaretų 
Lucky Strike. Ji yra vienas vadų 
madingos Anglijos aristokratijos. Ji 
žino pavojų nutukimo. Ji todėl ru
ko Luckies, vieton valgyti nulaki
nančius valgius. Apie Lucky Strike 
cigaretus Lady Drummond Hay sa
ko:

“Tas faktas, kad mums neleisią 
rūkyti nuo pat laiko kai Graf Zep
pelin išskrido iš Friedrichshafen iki 
jis nusileido Lakehurst, tik padidi
no mano norą Lucky Strike. 0! kaip 
skanus buvo tas pirmas cigaretas! 
Ištikrųjų, man labai patinka Lucky 
Strike — pakepintas skonis yra tik
rai puikus. Aš rukau Lucky Strike 
vieton valgyli saldumynus—tą dau
gelis vyrų darė per metų metus. 
Aš manau, kad yra laikas ir mote
rims rūkyti Luckies ir būti liek- 
niomis.”

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

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

VIhm darbai užakytas »niružio mėne
syj bus atliktas pigiomis knlnomli. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Hlale- 

tūuių apielinklų Dental Oflm. 
8KYKUUS OFISAS 

1800 S. Halsted St. 
Dantį] Setu ai H

ictm______________________ 9100
reta*_______________ i______ #7.00

•etai —— #0

VEIDAS
PRIPILr

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Gerlaiiili auknlnl* darban ut Mį
Geriami! oi AukainČe Crowni _  $15.00
Geriami Auksiniai Ftlllnr* __ $2.50
Geriami Auksiniai Tilteliai __ *2.00
Alloy Fiilina^$1 
Hiiiabrinai Fllingi_ 00c

išvalymai dantų __ _  00c
Olų kalnu nerami te irimų didžiamjnm 

oftie. DIDYSIS OFISAS įsteigtai 23 me
tai atgal.
THE

DR.

nia

h 5 
$5 
$2

HAYES DENTAL OFFICES 
Ine.

T. T. VVOOLLENS, Pieš.
3!J0 South btate K».

l'hone IlarrlHon 0751

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chronišką ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligų ir jei aš ap.siiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorią 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
NediKej nuo 10 ryto Iki 1 po pietų.

n

12th STREET
Tek Kedzie 8902

3514-16 Rooscvelt Rd. 
arti St Louii Avė.

CHICAGO, ILL.

>• r

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

GARSINKITES “NAUJIENOSE
— i —

Kas Amerikoje gali-1 
ma padaryti už 50c? | 
Jei Tamsta nepamiršai savo 
giminių Lietuvoje, tai už 50 
centų gali užsakyti jiems vi
siems metams savaitini pažan
giosios minties laikraštį 

“Lietuvos Ūkininką” 
kurio kaina visiems 1929 me
tams Lietuvoje nustatyta tik 5 
litai (50 am. centų). Atsiųsti 
“Lietuvos Ūkininką” i Ameri
ką visiems metams kainuoja 2 
doleriai.
“Lietuvos Ūkininkas” seniau
sias Lietuvoje laikraštis, nes 
eina nuo 1905 metų. 1929 me-| 
tais jis švenčia savo 25 metų' 
gyvavimo sukaktuves.
“Lietuvos Ūkininko” vyriausias 
uždavinys kelti Lietuvos liau
dies sąmonę, kelti savo Tėvy-| 
nes apsišvietimą ir kultuvą. 
“Lietuvos Ūkininkas“ eina kas 
savaitę 16 puslapių didumo, 
kiekviename numeryje nagrinė- | 
damas įvairiausius poli tiko s, 
žemės ūkio, mokslo, sveikatos 
ir kit. klausimus, taip pat pa
tiekia visas įdomiausias viso 
pasaulio žinias.
“Lietuvos Ūkininką” dėl to Lie
tuvos sodžius labiausiai mėgsta. 
Užsakydamas už 50 centų savo 
giminei Lietuvoje “Lietuvos 
Ūkininką” Tamsta padarysi tik
rai amerikonišką biznį: apdo
vanosi gimines, suteiksi jiems 
progos šviestis ir prisidėsi prie 
bendro savo tėvynės kultūriš
ko pakėlimo.
štai ką Tamsta gali padaryti 

už 50 centų!
Pinigus ir savo giminių adre
sus “Lietuvos Ūkininkui” pra
šome siųsti tokiu adresu:
Kaunas, Gedimino g-vę No. 38.

I

M

3,000,000.00
Pasiųsta Lietuvon 
per “Naujienas”!

Trys milionai suviršum dolerių yra pasiųsta i Lie
tuvą per “Naujienų” raštinę, nuo to laiko kaip Lietuva 
tapo nepriklausoma.

Tai yrą didelė suma sudėjus į krūvą, bet netaip di
delė pasklaidžius atskirai tarp daugelio tūkstančių kos- 
tumerių.

Virš 20,000 Lietuvos žmonių — didžiuma jų kart
kartėmis yra priėmę pinigus ir apsidžiaugę geru “Nau
jienų” patarnavimu.

IR DABAR
Kada artinasi Kalėdų Šventės, kada jus siųsite do

vanas į Lietuvą — jus ateikit ir pasinaudokit “Naujie
nų” patarnavimu. Nežiūrint kur jus gyvenat, “Nau
jienos” yra taip arti prie jūsų kaip artimiausioji pinigų 
persiuntimo ištaiga.

NAUJIENOS
1739 South Halsted St. Chicago, III

HHS
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

VISOKIOS RŲMES BLYNAI

Vokiški Blynai

3 kiaušiniai 
šaukštuko druskos

1 2 puoduko pieno
1 o puoduko miltų

2 šaukštai sviesto
Išplak lengvai kiaušinius, 

kad jie laitų kaip putos; pri
dėk druską miltus, ir pieną, 
nuolat plukdama. Ištepk skau
radą, dugną ir šonus, sviestu. 
Supilk tešlą. Kepk karštame pe
čiuje 20-25 minutes ]xj tru-

pūtį sumažindama šilnm'ą. Bly- kui 
nas turi užsi riesti iš šonų ir 
butų geltonas. Paduok 
apiberk cukrum ir citrinos

o

3413

3219

2

ot

6.

2954—RagUn Sleeves. Siie« 6, 8, 
10. 12 and 14 years. Slie 8 rtąuires 
1% yards of 40-inch matetial witb 
3/į yard cf 32-inch contrasting.

3219-Smart New Flare. Sizcs 16, 
18 years, 36, 38, 40 and 42 inches 
bust. Siie 36 reęcires 3% yards of 
40-inch material.

2548—Perfcct Chtc. Sirea 16, 18 
years, 36, 38, 40 and 42 inches bust. 
Size 36 reąulres 3V* yards of 40-inch 
material with 6 yards of binding.

2865—Khtdrawers. Sizes 2, 4, 
8. 10 and 12 years. Size 8 reąulres 
2% yards of 36-inch material.

3413 — Daytime 
M ode. 16, 18 years. 
36. 38. 40. 42, 44 
and 46 t n c h e s 
bust. Slze 36 re- 
ųuires 3 yards of 
40-inch material 
with % yard C. 
36-inch.

2865'

2584 —Unusual Two-Piece Typc. 
Sizcs 16, 18 years, 36, 38, 40 and 42 
inches bust. Slie 36 reąulres 3>/f 
yards of 40-‘nch material with % 
yard of 32-inch contrasting and 1’4 
yards ot 32-incb lininy. Emb. No. 
730 (blue and yellow) costs 15 cents 
extra.

3413 — Naminė 
siūdinti iš byle 
tos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 
ir 46 colių per krutinę.

2548—Elegantiška suknelė. Tin
ka iš margos Šilko materijos. Su
kirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

3219 — Naujos mados suknelė.

2584
£.mb. 7 30
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gerai purus—kokias 15 minu-' 
tą. Paduok, su virtais obuoliais 
arba rūgščia Smetona.

' ‘ "7"*—1 ........... ........... ................ .

išplaktus kiaušinius.
Įkaitink skauradą, sudek 2 

karštą šaukštu sviesto ir kuomet švie
sini-

č ECH I AKI KLYNAI

kiaušiniai, gerai išplakti
1 šaukštas cukraus'
I puodukas apišillaiis pieno
1’4 puoduko miltų
% uncijos (1 šmotuką 

3 centus) mielių, atskiesk 
tame piene.

Nu tarkuok luobą nuo 1/2 
rinos.

V2 šaukštuko druskos.
Sudėk miltus, cukrų, druską 

ir citrinos luobą bliudan, pas
kui supilk išplaktus kiaušinius, 
pieną, gerai išmaišyk ir supilk 
mieles. Gerai išplak ir padėk 

2 valan-

stas ištirps, supilk tešlą. Tegul 
gerai apsikepa viena puse, pa*- 
Kui antra. Ant galo padėk, pe- 
čiun tegul baigia kepti. Apiberk 
cukrum ir cinamonais ir 
duok stalu n.

MIELIŲ BLYNAI

pa-

už 
šil-

cit- ini-

1 -................ «... 1.. .. ... .................     , , ,, <».-■ 1‘V’1 '' -•

sodą ir tarpylą sviestą su tau- Kiekvieną blyną aptepk obuo
lių arba vaisių koše, suvyniok, 
apibarstyk smulkiu cukrum ir

šilton vieton ant 1 ai* 
du, kad tešla pakiltų. Imk teš
lą šaukštu iš viršaus taip, kad 
m paliesti apačios. Kepk ant 
karštos skaurados išlengvo, ap
verpk blyną, taip, kad abi pu
sės .butų gerai rusvos. Padėk 
ant torielkos, aptępk uogų ko
še ir apdėk išplaktą, saldžią 
smelona. Paduok karštus.

No. 2.
2 kiaušiniai
3/4 puoduko miltų 
Va šaukštuko druskos
1 puodukas miltų
2 šaukštai taukų 
Išplak kiaušinius, pridėk

Itus, druską ir paskui pieną. 
Gerai išmaišyk. Įkaitink pečiu
je skauradą, sudėk taukus ir 
supilk tešlą. Padėk pečiuje, te
gul kepa 20 minutų, vis suma
žinant ugnį. Padėk ant karšto 
torielio apiberk cukrum, citri
nos slinka arba cinamonais.

MAIŠYTI BLYNAI

ŠKOTIŠKI BLYNAI

puodukai miltu 
šaukštai cukraus 
šaukštukas sodos 
kiaušiniai, lengvai išplakti 
šaukštai tauku arba švies

to 
šaukštuko druskos

1 šaukštukas “cream of tar- 
tar.”

1 puodukas rūgštaus pieno.
Išmaišyk miltus, pridėk cu

krų, druską sodą ir cream of 
tartar. Su šakute gerai įtrink 
mišinin taukus. Supilk pieną ir 
gerai išplak, paskui sudėk ir 
kiaušinius. Dėk su šaukštu 
karštos skaurados. Apkepk 
PVSC5. ,

1 puodukas kvietinių miltų
1 puodukas miežinių miltu
1 puodukas komų miltų
2 kiaušiniai
I šaukštas sviesto
I šaukštas cukraus
2V2 puoduko rūgštaus pieno 

arba sviestpienio (maslionkų)
1 šaukštukas sodos
Vi šaukštuko druskos*.
Ištrink cukrų su sviestu.' Pri

dėk išplaktus kiaušinius, drus
ką ir sodą ištarpintą rugštame 
piene arba sviestpiene. Išmai
šyk visus miltus gerai ir dėk 
nuolat maišydama. Kepk ant 
karštos skaurados. Padarysi 10 
blynų.

(>

ŽYDIŠKI BLYNAI

ant 
abi

gerai

laikyk jas 
keletą va- 
naktį. Nil

su tark nok, ir
pusę kvortos 

apie 1 šauksią

3 puodukai apišilto pieno, at
skiesto vandeniu f

1 puodukas kvietipių miltą
1 puodukas miežinių miltą 

puodukas komų miltu 
šmotukas mielių 
Šaukštukas druskos 
šaukštukas sodos 
kiaušiniai

3 šaukštai siropo
2 šaukštai taukų ir sviesto, 

kartu sumaišyk.
Jeigu blynus kepsi ryte, tai 

iš vakaro sumaišyk pieną, iš
taikytus piene mieles ir dru
ską ir padėk šilton vieton. Ry
te pridek išplaktus kiaušinius,

1

kais, taipgi sirupą. Gerai iš
maišyk ir duok pastovėti 15 
minučių, kad vėl pakiltų. Kepk 
ant karštos skaurados su svie
stu arba taukais. Valgyk karš
tus su stropu.

PRANCŪZIŠKI BLYNAI

1 . puodukas miltų
3 kiaušiniai, gerai išplakti 
1/2 šaukštuko druskos 
1 šaukštas geros alyvos 
1 V2 puoduko pieno.
Persijok miltus su druska. 

Pripilk pieno, ir sudėk kiauši
nius. Viską kartu gerai išplak. 
Del kiekvieno blyno užpilk ant 
karštos skaurados vieną šaukš
tą alyvos; užpilus tešlą, iš
skleisk ją taip, kad apsemtų vi
są skauradą. Apkepk abi puses.

GERAS
Bowmano Pienas yra GERAS pienas — 
riebus, šviežias pienas su nepalyginamai 
geresniu skoniu. Tas ekstra gerumas pa
eina nuo ekstra atsargumo, kokiu mes 
atvežame jį jums iš farmos: Jis yra s'tan- 
(Iardas užtikėjimo, kuris buvo garsus per 
virš penkiasdešimt metų.

Užsisakykit bonką šiandie. Pamaty- 
kit patys, kodėl tiek daug kaiminų ir 
draugų jį indorsuoja.

OKeh-Odeon
Lietuviški Rekordai

Nauji Okeli-Odeon Elektriški Re
kordai 10 colių, ant abiejų pusių 
grojami, kaina vienam 75c. Perkant 
G ant syk j kitus miestus persiun
timo lėšas anmokame mes.

26075

26076

26077

26078

3501

3502

3503

Oi kas sodai 
Tris dzienas

čir-vir-vir ir 
Apynėlis
A. Vanagaitis

it
K. Petrauskas

ir J. Olšauskas

Iš rytų šalelės, 
Kriaučiūnas ir Olšauskas 
Kam šerei žirgelį, 

kK. Kriaučiūnas

Panemunės valcas, 
Armonika solo 
Plikas kaip tilvikas, 
Armonika solo

Dollar
Gypsy

Princess, valcas 
Love, valcas

Kosės, valcasApril
Dream of Love, valcas
Radetky March, 
(J. Strauss) Orkestrą 
Fredericus Rex Grenadier
March (F. Radeck)

Komiškos dainos

26069 Ar berniukas 
Suzanna

26067 Grybų rauti 
Pokeris

26066 Gerkim, gerkim 
Rai, rai, rata-tai

26064 Agota
Mes geri žemaičiai

26054 Barbora
Kad nėr alaus

26053 Sharkis
Sena jaunystė

Bowman
DAIRY COMPANY

MILK

88001

26070

26065

Liaudies dainos
12 colių, kaina .$1.25
Naktis _ svajonėms papuošta 
Mamytė J. Babravičius

10 colių, kaina 75c
Dzūkų kraštas
Kudlis
Kazbek

Susgodojau aš godeles
Tykiai, tykiai 
Kur bakūžė samanota 
J. Babravičius

26062

BULVINIAI BLYNAI 
£_____

žalios bulves, sutarkuok 
kiaušiniai truputi l/aking

pauderio
1 šaukštuką druskos
2 šaukštai miltų 
Truputį pieno. 
Nulupk, bulves ir

šaltame vandenyje 
landų, arba per visą 
sunk vandenį, 
ant kiekvienos 
dek 2 kiaušiniu,
miltų, pusę šaukštuko druskos 
ir truputį pipirų. Kiaušinius 
gerai išplak ir sumaišyk su li
kusiais dalykais. Dėk su šauk
štu ant karštos skuarados su 
taukais. Apkepk gerai abi pu
ses arba kepk pečiuje pakol

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

macas
šaukštai tauku a 
kiaušinio trynis 
šaukštas cukraus 
puodukas pieno 
kiaušinio baltymas,

išplaktas.
V2 puoduko macų miltų.
Sudėk bliudan kiaušinio try

nių, cukrų, pieną,* išplaktą 
kiaušinio baltymą ir macų mil
tus ir gerai išmaišyk. Apipilk 
maces vandeniu paskui įdėk 
pečiun ant keleto minutų. Įkai
tink

26058 Graži čia giružė 
Atsigėriau arielkėlės 
J. Babravičius

26048

26046pusę

26045

PAPRASTI BLYNAI

try
nius

Telefonuokit Šiandie ir daleiskit pertikrint tai

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

rUBBY

suknelė, 
materijos

Rekordu ir Rolių katalogų 
pasiunČiame dykai.

Visos paklodes išprosytos ir dėvėjimo drapanos gražinamos drėgnos.
Mes ŽINOME, kad mes galime UŽGANĖDINTI Jumis

Varguolis 
Kad galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė

Džingeliukai 
Prašom pasakyti 
L. Sipavičiūte

Blusa
Pusiau naktj mušus baugiai 
P. Oleka

Galima 1 2954 — Mokyklon

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

siųsti man pavyzd; No .......... ........
Mieros .......................... per krutinę

•5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
rba krasos ženkleliais kartu su už 

vardu Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Jalsted St., Chicago. III.

*.6044Margarita, J. Dvarionaitė
. iš operos “Samsonas 
ir Dalila”, Grigaitienė

26040 Arija iš operos “Rigoletto”, 
K. Petrauskas
Neverk, brangi, iš operos
Demonas” A. Sodeika

26057 žydelis iš Vilkaviškio miest. 
Pas darželj trys mergelės 
J. Babravičius

i,!. j

Galima • 2954 — Mokyklon labai tinkama
Sukirp suknelė. Galima siūdinti iš byle ma- 
42, 44 terijos. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 

12 ir 14 metų amžiaus mergaitėms.
I 8 metų mergaitei reikia 1 ir 7/8 
yardo 40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą irTinka iš byle lengvos materijos., ffiki . raSyt|’ savo vardą, pavardę 

Suprantama brangesne )r iresni Į , P Kiįkvieno pavyzdžio kaina 
materija padarys genaus išrodančie * - -- ■ ■ ■
suknelę. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3 ir 3/8 y_.....
40 colių materijos.

2584 — Nepaprasta suknelė. Pa
siūta iš 2 šmotų. Galima siūdinti 
iš byle kokios sunkesnės materijos 
o bliuzką iš lengvesnės materijoj 
sutinkančios Spalvoj su materija iš 
kurio.*' padaryta suknia. Sukirpto? 
mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 co
lių per krutinę.

2865 — Naktiniai marškinėliai ma
žam vaikeliui, l^bai patogus ir šil
tas lubas žiemai. Būtinai reikia to
kį pasiudintj savo mažiems vaike
liams. Sukirptos mieros nuo 6, 8, 
10, 12 ir 14 metų. 8 metų vaike
liui reikia 3 ir 3/8 yardų 36 colių 
materijos.

skauradą, padėk taukų,
ištirpsta; aptepk vieną
macų su tešla i» kepk, 
apkeps, aptepk kitą pusę 
ir vėl kepk, pakol gerai 

smulkiu 
s t a-

tešla
pa rus. Apiberk labai 
cukrum ir paduok karštus t
lan.

No. 1.
kiaušiniai — atskirk
nuo balt jonų
puoduko miltų

Va šaukštuko druskos
1 puodukas pieno arba van

dens.
Išmaišyk trynius su druska 

ir miltais pakol gerai iŠsimai- 
sys. Pilk išlengvo pieną, o pas-

Mes Paimam Visa Sunku Darba
I

Tiktai biskj reiks jums paprašyti
Visas skalbimo darbas yra sunkus, ypatingai dideli sunkus kavalkai. Kodėl neišban- 

dyt musų

HYDRO PATARNAVIMO

—LAKE CITY LAUNDRY COMPANY™
Jos. F. Budrik, Ine
3417 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Oh! Gosh!
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..........—. ....... ......
Pusei metų ............. ........
Trims mėnesiams ___ .....
Dviem mėnesiam .............
Vienam mėnesiui . ........... .

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ......................
Savaitei ..............
Mėnesiui ______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams _____
Pusei metų .... ....
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

$8.00
4.00
2.50
1.50
.75

17.00
8.50
1.75
1.26

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ...........—........... ___ — $8.00
Pusei metų .......................  4.00
Trims mėnesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KOVA SU ALKOHOLIU

Jungtinių Valstijų iždo departamento prohibicijos 
biuro komisionierius Doran paskelbė savo metinį rapor
tą, kuris rodo, kad per 1928 metus jo agentai suarešta
vo 75,307 žmones, peržengusius prohibicijos įstatymą; 
iš to skaičiaus 58,813 žmonės buvo nuteisti.

Federalis prohibicijos biuras suėmė apie pusšešto 
miliono galionų spirito ir 399,603 galionus vyno ir apie 
252,000 “munšaino” dirbtuvių.

I šitas skaitlines, žinoma, neįeina daviniai apie pro- 
hibijos vykinimo rezultatus valstijų ir miestų valdžių 
jėgomis. Jeigu sudėtum į daiktą visus ir federalės val
džios, ir vietinių valdžių atidengtus nusižengimus *pro
hibicijos įstatymui, tai butų milžiniškas skaičius. O 
blaivybės kaip nėra, taip nėra. Už prohibiciją šiandie 
stoja kaip tik tie, kurie yra priešingi blaivybei.

VALDŽIA IR DARBININKAI MEKSIKOJE

Meksikos Darbo Konfederacija nutarė nutraukti 
visus ryšius su valdžia, kurios priešakyje dabar stovi 
laikinasis prezidentas Portes Gili. Konfederacijos vadai 
kaltina prezidentą, kad jisai persimetęs į darbininkų 
priešų pusę.

Prezidentaujant Calles’ui, organizuotieji Meksikos 
darbininkai rėmė valdžią ir turėjo joje didelės įtakos. 
Visa eilė darbininkų vadų buvo užėmę ministerių ir 
aukštų valdininkų vietas. Santykiai su valdžia ėmė blo
gėti, kai sustiprėjo valstiečių partija, kurios vadas bu
vo nabašninkas Obregon.

Naujasis Meksikos prezidentas, matyt, galutinai 
pakrypo valstiečių pusėn ir su darbininkais gerų santy
kių neturės. Buvęs prezidentas Calles, nors darbinin
kams simpatizuoja, bet nenori kovot prieš valdžią, to
dėl iš politikos pasitraukė.

Darbininkams perėjus opozicijon, turės progos 
Meksikos politiniam gyvenime atsigriebti atžagareiviai.

VALDŽIOS IŠLAIDŲ SĄMATA

Valdžios iždo metai (fiscal year) Amerikoje baigia
si ne gruodžio 31 dieną, bet birželio 30 dieną, ir prasi
deda liepos 1 d. Pirma, negu nauji iždo metai praside
da, kongresas turi patvirtinti federalės valdžios išlaidų 
ir pajamų sąmatą (kitaip sakant, biudžetą), kurią pa
gamina prezidentas kartu su savo kabineto sekretoriais.

Prezidentas Coolidge jau įteikė kongresui sąmatą 
iždo metams, kurie prasidės ateinančio liepos mėnesio 
1 dieną. Toje sąmatoje numatoma pajamų $3,841,295,829, 
o išlaidų — $3,780,719,647.

Labai žymią dalį biudžete sudaro išlaidos karo rei
kalams, būtent: laivyno departamento išlaidos — $349,- 
125,482; karo departamento —- $444,835,222; veteranų 
biuro (pensijos ir pašalpos pirmesnių jų karų dalyviams 
ir jų šeimoms) a— $597,375,000. Viso — $1,391,000,000 
su viršum. f

Praeitų ir ateinančių karų reikalams, vadinasi, 
skiriama daugiau kaip trečdalys visų federalės valdžios 
išlaidų. O tuo tarpu Jungtines Valstijos yra toks dide
lis ir galingas kraštas, kad nėra jokio pavojaus, kad kas 
nors jas užpultų.

Jeigu tie šimtai miliomj dolerių butų suvartojami 
darbininkų apdraudai nuo ligos ir nedarbo, farmerių 
rėmimui ir bendriems žmonių švietimo ir sveikatos rei
kalams, tai kraštas kiltų, kaip ant mielių. Dabar gi 
Amerikoje sparčiai auga tiktai milionierių turtai, o ma
sės žmonių skursta. '

11 .............. .. ..... .. M

Apžvalga]
SIELŲ GANYMO” BIZNIS

Vatikano žiniomis, Romos 
Katalikų Bažnyčia turi 310,000 
kunigų. Jie padalinti tarp 805 
vyskupijų, kurios savo keliu pa
dalintos tarpe 204 arkivyskupi
jų. Visą šitą dvasiški ją valdo 
konsistorijų kongregacija Ro
moj, sudaryta iš trylikos kardi
nolų.

Apie trečdalys visų katalikų 
kunigų “dirba” misijose, ku
rios yra steigiamos “pagonų” 
šalyse. Tas misijas katalikų 
spauda vadina “sielų ganymo 
stotimis”. Vienoje tik Indi joj a 
yra tokių “sielų ganymo stočių” 
ne mažiau kaip 30,000.

jis. Mažuma nutaria 
begailestingą (!) kovą 
trockinius draugo Can- 
manevrus, % ir vesti tą 
kaipo organiškąją dalį

MASKVOS MISIJONIERIŲ 
RIETENOS

Jus labai suklystumėte, jeigu 
manytumėte, kad, “apsivalę” 
nuo trockistų Cannono, Aber- 
mano ir Schachtmano, Ameri
kos komunistai jau likvidavo 
frakcines kovas savo partijoje. 
Anaiptol. “Daugumos” frakci
ja, vadovaujama Lovestone’o, 
ir “mažumos” frakcija, vado
vaujama Fosterio, kaip buvo 
vvorkerių partijoje, taip ir te
bėra, ir rietenos tarp jų tebei
na. Bet “daugumiečiai” ir “ma- 
žumiečiai” laikinai padavė vie
ni antriems rankas, kada reikė
jo pašalinti iš partijos “trockis- 
tišką” hereziją. Mat, trockistų 
toleravimas partijoje butų už
traukęs ant jos Maskvos rūsty
bę ir komint-erno karvutė butų 
užtrukusi.

Pereitos savaitės gale komu
nistų spaudoje tilpo ilgi prane
šimai ir paaiškinimai nariams 
apie kilusius partijos viršūnėse 
“trobelius”. Jie iškelia aikštėn 
keletą gana įdomių dalykų. Vi- 
sų-pirma, publika patiria, kad 
trockistinūs frakcijos pašalini
mas iš partijos įvyko jau spa
lių mėn. 27 d., bet tik apie lap
kričio pabaigą buvo apie tai 
pranešta spaudoje. Ir spaudoje 
pranešimas tilpo tiktai po to, 
kad išmestieji iš partijos komu
nistų lyderiai ėmė Teisti savo 
organą (“Militant”) ir jame pa
skelbė partijos paslaptį.

Per mėnesį laiko workerių 
partijos diktatoriai, vadinasi, 
šlepe nuo visuomenės ir net nuo 
savo narių tą faktą, kad tapo 
išmesta iš partijos keletas žmo
nių, dalyvaujančių pačiose auk
ščiausiose partijos įstaigose! 
Cannonas ir Abern buvo cent- 
10 pildomojo komiteto nariai, 
Schachtmanas buvo narys-pava- 
duotojas; Cannonas, be to, buvo 
dar “poiitkomo” (politinio komi
teto .— svarbesnės Įstaigos net 
ir už centro pildomąjį komite
tą) narys ir partijos delegatas 
į komunistų internacionalo kon
gresą. Ir apie šitų stambių par
tijos šulų išmetimą partijos na
riams nebuvo pranešta per mė
nesį laiko. Eiliniems komunis
tams, vadinasi, neprivalo rūpė
ti, kas dedasi partijos viršūnė
se. Jų reikalas tiktai duoti duok
les ir aukas partijos bosų už
laikymui! Tokios vergiškos na
rių padėties nežino jokia kita 
organizacija, išimant gal tik 
katalikų bažnyčią.

Cannoną, Aberną ir Schacht- 
maną išmetė ne centro pildoma
sis komitetas, kurį renka suva
žiavimas, 
čeika” —
(politkomas), kuriame dalyvau
ja ir Lovestone’o, ir Fosterio 
frakcijos patys vyriausieji va
dai. Dabar išmestieji gali, jei 
nori, “apeliuoti” centro komite
tui, partijos suvažiavimui ir 
kominternui. Bet kominterno 
centras jau užgyrė išmetimą, 
todėl apeliuoti butų bergždžia.

Pažymėtina yra tai, kad troc
kistų lyderius apskundė Foste
rio frakcija, kuriai jie priklausė. 
Oficialiam pranešime skaitome:

bet to komiteto “ja- 
pilitinis komitetas

munistai (kurie ir jos iždą jaukęs. Kuopos iždas bematant iš- 
spėjo Ištuštinti), o ir ji savo tuštėjo. Prisiėjo narius apdėti 
mirusius narius apvainikuoja specialiais mokesniais kuopos 
laisviškais ir vilniškais vaini- palaikymui, bet pinigų kaip nū- 
kt'JeL ra, taip nėra, net skolų atsiran

da. štai jau nutarta duoti $3 
dėl komunistų propagandos, bet 
ižde nėra pinigų, tai auka tebė
ra neišmokėta. Bet kaip greit 
ižde susirinks nors $3, tuoj bus

Bet pastaruoju laiku komu
nistai susilaukė smutko: tapo 
nutarta parašyti šios kolonijos 
istoriją. Mat jie nujaučia, kad 
istorijoj jų blogi darbai nebus, . A , 
pagirti. Delei to komunistai da- komumstams sanve.ų.
bar nū naktimis nemiega, bet 
vis laiko susirinkimus ir šmei
žia SLĄ. narius.

Bosch-Radio
“Spalių 16 • d. draugai 

Aronberg, Bittleman ir Fpjs- 
ter įteikė Politiniam Komite
tui pareiškimą su sekamais, 
jame išdėstytais, kaltinimais 
prieš Cannoną, Aberną ir 
Schachtmaną....” 
Toliaus eina tie kaltinimai ir 

paskui sakoma:
^Mažuma, todėl, visiškai 

atsipalaiduoja (!) nuo drau
go Cannono ir nuo tų, kurie 
laikosi panašių pažvalgų, kaip 
kad 
vest 
prieš 
nono 
kovą,
bendrosios savo kovos prieš 
dešinumo pavojų ir prieš de
šinįjį musų Partijos sparną 
(prieš Lovestono grupę).”

Lovestone’o frakcija kontro
liuoja partiją, bet “mažuma” 
(t. y. Fosterio frakcija) pasiža
da kovoti prieš ją taip pat, 
kaip ir prieš trockistus, kurie 
metami lauk iš partijos! Puikus 
santykiai partijoje, ar ne?

Kontroliuojantis partiją deši- 
nysisy sparnas padėkojo mažu
mai už Cannono išdavimą, bet 
kartu uždrožė jai per apikaklę, 
sakydamas: 
1 “Bet tuo pačiu laiku mes 

turime pareikšt, jog kai 
kurie iš vadovaujančių drau
gų amerikinėj opozicijoj 
yra padarę rimtų politipių 
klaidų savo santykiuose su 
Cannonu sekamais atvejais: 

“(1) Užturėjimas per ke
lias savaites nuo Politinio 
Komiteto žinių apie tiesioginį 
trockinį nusistatymą Can
nono, kaip kad tas žinias už
tūrėjo draugai Gomez, Cost- 
rell, Aronberg; Douglas, 
Hathway, Gorman, Frankfeld 
ir Wagenknecht, nesant drau
gų Fosterio ir Bittlemano ...” 
Ir taip toliau.

Lovestoniečiai karšia nugaras 
fosteriečiams, o fosteriečiai 
prie# juos atsikerta. Ir taip 
verda, kunkuliuoja “komunistiš
kam” puode, iš kurio tik-ką ta
po iškrėsti į pamazgų kubilą 
“draugai” cannoniečiai. Tai to
kia, matote, yra “vienintele”, 
“darbininkiška” Amerikos par
tija.

Ar idėjos žmones šitaip vieni 
su kitais ėstųsi, vieni prieš ki
tus intriguotų? Ne dėl idėjos 
jie piaunasi tarp savęs, bet dėl 
tų kaulų, kuriuos jiems nume
ta nuo savo stalo Maskvos dik
tatoriai !

SLA. 4-to apskričio suvažia
vime buvo pakeltas klausimas 
apie parinkimą aukų New Bed- 
ford streikieriams. Buvo atėju
si ir kokia tai svetimtaute mo
teris pakalbėti, bet kad ji ne
turėjo jokio įgaliojimo, tai jai 
ir nebuvo leista kalbėti. Delega
tai streikieriams sudėjo $8.31. 
Strcikierių šelpimas yra labai 
geras dalykas, bet kai aukas 
renka komunistai, tai reikia ge
rai apsižiūrėti. Kaip matyti, tai 
jie patys jau sarmatijasi eiti, 
tad prisiuntė svetimtautę mote
rį pasitikėdami, kad jai geriau 
pasiseks iškaulyti nors keletą 
centų. Pirm duodant aukas ko
munistams reikia pareikalauti, 
kad jie išduotų atskaitas iš pir
mesnių aukų ir parodytų kaip 
jie jas yra suvalgę. Juk yra ge
rai žinomas faktas, kad aukos, 
kurias renka komunistai, veik 
niekad nepasiekia savo tikslo. 
SLA. nariai turi tai gerai įsidė
mėti ir neleisti save makle
riams apgaudinėti.

Kiekvieno SLA. nario parei
ga yra pagalvoti apie kenksmin
gą komunistų darbuotę Susivie
nijime ir stengtis tuos gaivalus 
pašalinti nuo vadovybės kuopo
se, kad jie daugiau nebegalėtų 
išnaudoti SLA. savo tikslams. 
Kuo greičiau tas bus padaryta, 
tuo bus geriau ir tuo greičiau 
tai išeis SLA. ant naudos.

B. Savas.

(Elektrinis perdėm)
8 A.C. Tūbos. Nepapras

tai garsus ir tyras balsas, 
pagauna iš visur vienu kon
troliuotoju. Tai yra geriau
sia šios dienos Radio. Kas 
nori įsigyti tikrai gerą Ra
dio, lai ima Bosch išdirbys- 
tės. Bosch Kompanija išdir
ba elektrinius produktus jau 
daugiau kaip dvidešimts pen
ki metai.

Skaitytojų Balsai
Komunistų darbai Susi-

Amerikoj
štai keli aiškus pavyzdžiai 

t

kaip komunistai darbuojasi S. 
L. A. “labui”, paimti tik iš po
ros SLA. kuopų. O betgi jie 
taip darbuojasi ne tik tose tri
jose kuopose, bet kiekvienoje 
kuopoje. Tie pavyzdžiai parodys 
kodėl jie taip atkakliai briauja- 
si į kuopų valdybas, į pačią S. 
L. A. Pildomąją Tarybą, o kur 
negali įsibriauti, tai ant kiekvie
no žingsnio bando trukdyti kuo
pų darbuotę, stengiasi nešti į 
kuopas suirutę ir pačias kuopas 
krikdyti.

SLA. 192 kuopoj, New Ken- 
sington, Pa., trys metai atgal 
buvo duotas įnešimas, kad bu
tų nupirktas vainikas dėl kiek
vieno mirusio 192 kp. nario. 
Tam gražiam sumanymui pasi
priešino vieni komunistai, ku
riems ir pavyko jį atmesti, kai
po “nenaudingą darbininkų kle- 
sai”. Vėliau mirė du tos kuo
pos nariai ir kuopa nė. vienam 
jų vaipiko nepirko,
patyš komunistai smerkia SLA. 
kaipo buržuazinę organizaciją, 
kuri nė vainiko savo nariui ne- 
nuperkanti. Ot kas kita esą su 
kita draugija, ta esanti tikrai 
darbininkiška. nes ją valdo ko-

Dabar tie

Kūdikių mirtingumas 
sumažėjo

Pereitų metų kūdikių mirtin
gumas Su v. Valstijose buvo 
mažiausias nuo pat pradžios re
kordų laikymo, taip praneša 
Darbo Departamento Vaikų 
Biuras.

1927 m. 64 iš kiekvieno 1,000 
vaikų neturinčių vienų metų am
žiaus mirė, kuomet 1926 m. 73 
iš kiekvieno 1,000 mirė.

Vaikų Biuras mano, kad kū
dikių mirtingumą sumažino 
valstijų motinų apsaugos dar
bas ir geresnis prižiūrėjimas 
vaikų sveikatos.

Dabartiniu laiku net 45 vals
tijos bendrai veikia su federa
lės valdžios Motinystės ir Kū
dikystės Aktu, kuris aprūpina 
feder.dę pagelbą valstijoms, ku
rios apsiima vesti šitą darbą.

Pasekmės te darbo tokios, 
kad suvirs milionas kūdikių n 
nelankančių mokyklas vaikų ir 
daugiaus kaip 160,000 busimų 
motinų buvo įvairių valstijų pri
žiūrėta.

Gydytojų vestos vaikų svei
katos konferencijos, kuriose 
vaikai išegzaminuoti ir kur jų 
motinos gavo kuogeriausius pa
tarimus ir pagelbą, buvo .laiky
tos net 36 iš 45 valstijų, kurios 
veda vaikų apsaugojimo darbą. 
Buvo net 21,347 tokių konfe- 

fondas buvo sutvertas rencijų ir 136,813 vaikų išeg- 
*' ” į žmones' zaminuoti. 1926 m. tokių kon

ferencijų įvyko net 15,524.
Prieš gimimo konferencijos 

buvo gydytojų vestos 22 valsti
jose. Laikyta 3,231 tokios kon
ferencijos, kurias lankė 17,762 
busimos motinos. Vienuolika 
valstijų raportavo 1,808 vaikų 
sveikatos ir prieš gimimo kon
ferencijas, kuriose dalyvavo 
1,263 motinos ir 27,382 vaikai. 
Slaugės prižiūrėjo suvirs 34,000 
vaikų 25 valstijose kur sveika
tos konferencijos laikytos bot 
kuriose gydytojai nedalyvavo. 

Buvo 6,273 tokių konferencijų. 
Iš viso 200,000 mažiulių vai

kų gydytojų išegzaminuota ar
ba patarimai jų gerovei teikia
ma.

Šitas konferencijinis darbas, 
sako Vaikų Biuras, yra vienas 
iš geriausių būdų pamokinti 
vaikų priežiūros darbą ir taipgi 
apie prieš gimimo priežiūrą. Šio
se konferencijose pirmą syk tė
vai gavo svarbiausias informa
cijas apie jų vaikų priežiūrą ir 
higieną.

Šitos konferencijos laikytos 
tam tikruose sveikatos centruo
se. (FLIS).

Kaip komunistai sunaudoja 
surinktas aukas, parodo -seka
mas atsitikimas. 1922 m. New 
Yorke komunistai padarę fabri
kuotą raštą ir su tuo raštu pa
siuntę vieną lietuvi paimti 
$1,000 iš F. of S. R. fondo. Tie 
pinigai buvo paimti ir perduo
ti vienam lietuvių komunistų 
vadui. Delei šių pinįgų apgavin- 
gu budu išgavimo, J. Januške- į 

viče viešai užklausė Andriulį ir 
žalpį Jeffersono miškuose, Chi- 
cagoje, liepos 1 d., 1928 m. Bet 
vieton atsakyti, komunistai puo
lė mušti paklausėją. Tik polici-1 
ja išgelbėjo paklausėją iš ko-Į 
munistų nagų.

Tas : 
badaujančius Rusijos 
šelpti, bet, kaip matyt,- iš to 
fondo gausiai pinigus sėmėsi 
komunistai, o • badaujantiems 
gal nė trupinių neliko.

Jeigu jie iš ten gali semtis 
pinigus, tai komunistams nieko 
nereikš pasisemti pinigus ir iš 
SLA. kuopų, kur tik jie kurią 
kuopą.užvaldys. O jeigu jie įsi
gautų ir Į centrų, tai greitai iš
nyktų per daugelį metų narių 
taupyti pinigai. Taip jau ir at
sitiko su keliomis draugijomis, 
kurias pasisekė komunistams 
užvaldyti.

Los Angeles, Calif., yra ne
didelė lietuvių kolonija. Ten 
jau nuo senai gyvuoja SLA. 75 
kp. Kuopoj visuomet buvo gera 
tvarka ir kuopa gana gerai lai
kėsi. Net nereikėdavo mokėti 
mokesnių kuopos palaikymui, 
kadangi kuopos ižde nuolatos 
būdavo apie šimtinė bėgan
tiems kuopos reikalams. Kas
met kuopa parengdavo išvažia
vimą ir balių ir tokiu budu tu
rėdavo iš ko kuopą palaikyti. 
Bet virš trijų metų atgal į kuo
pą prisirašė apie pusantro tuzi
no komunistų. Nariai buvo įpra
tę elgtis teisingai, vieni kitais 
užsitikėdavo, tad užsitikėjo ir 
komunistais, ir Įsileido juos į 
kuopos valdybą. Bet vos spėjo 
komunistai pasigriebti kuopą į 
savo nagus, kaip į susirinkimus 
ir parengimus pradėjo eiti vir
tinės visokių komunistinių dele
gatų kaulyti aukų. Nepraėjo nė 
vieno parengimo, kad nebūtų 
renkama aukos visokiems paša- 
liniems reikalams, o susirinki
muose pinigai buvo aukojami iš 
kuopos iždo. Atėjęs j susirinki
mą net nežinai į kokios organi
zacijos susirinkimą esi pakliu-

REAL ėstate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

JOSEPII VILIMAS

KON/'RAK TORIUS

Tūbos

Modelio 28 kaina $132.50 
rubos...........$22.75
Modeli 28A gražiame kabinete ir 
su spykeriu $195.50

$22.75
Modelis 29A didelės spėkos ir su 
Dynamic Spykeriu .... $295

Budriko Korporacija yra įgali
ota pardavinėti Bosch Radio. 
Kaip Budriko Korporacija, taip 
Bosch Co. garantuoja Bosch Ra- 
dias neapribuotam laikui ir kiek
vieną pirkėją užtikrina, kad jis 
bus pilnai patenkintas.

Gerbiama Publika yra užpra
šoma atsilankyt j Budriko Krau
tuvę ir pasiklausyti šito nuosta
baus produkto gražaus balso.

Parduodama ir lengvais išmo
kėjimais. įmokėti tereikia $10.00.

JOS. F. SUDRIK
INC.

3417 S. Halsted St.,
Tel. Boulevard 4705

JUSTICE ELECTRIC 
SHOP

Didžiausia Lietuvių 
Elektros krautuvė 
Cliičagoj. Laikome 
vien Unijos Darbinin
kus, daromo visokius 
elektros darbus, 
parduodam flaterius ii flĮĮy 4 
visk;j clctriįki) pigiau ’ 
negu kas kitas,

4104 Archer Avė.
I^aiayette 3533

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tfc* Cicero 130

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr '*Jt 8500

GYVENIMAS
Minėsim* turnalae

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Puael metų--------------$1
Kopija -------------------- 10c

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie-bus jums 
už tai visuomet dė-
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Tarp Chicagos 
Liehivią

■ ■ 1 -

Šiandie art. Babra
vičius dainuos per 

radio

valandos — nuo 9:30 iki 10:00 
vai. vak. Jis padainuos ketu
rias ar daugiau dainų. Tarp jų 
Sasnausko “Karvelėli”, G/eca- 
nikovo “The Dreary Stcpp,” 
Matusio “Kazbek,” etc.

Burnside
Šioj© apielinkūje pasklydo 

tokia žinia:

Šiandie art. J. Babravičius 
dainuos “Tribūne” radio sto- 
tv. Visįi, kas tik tunte radio 
priimtuvus, gaukite “Tribūne” 
stotį prieš 9:30 vai. vakaro. 
P-as Babravičius dainuos pusę

4
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Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 11 d., 7 va!, ryte 1928 
m., sulaukus 75 m. amžiaus, 
gimus Lietuvoj, Bučkunų kaime, 
Metelių parap., Alytaus apskr. 
Paliko dideliame nubudime dvi 
seseris, du sūnūs Juozą ir An
tanų abu yra vedę, dvi mar
čias. Amerikoj dvi dukteris, 

I Magdaleną, po vyru Gurgždie- 
nę ir Veroniką Bukauskienę, du 
žentu Joną Gurgždą ir Stanis
lovą Bukauską Amerikoj ir gi
mines. Tapo palaidota Lietuvoj 
Metelių kapinėse.

Nubudę liekame,
Seserys, Sunai, Dukterys, 
Anūkai ir Giminės.

Lapkričio ‘29 diena vielos 
karšto lietuvio L d&cviko šeima 
buvo visa namie. Buvo ir sve
timų žmonių. Lietuvio duktė 
norėjusi išeiti su kokiu ten vai
kini!. lėvai neleidę. Taigi mer
gina išbėgusi j kita kambarį,

apžiojusi gaso dūdelę ir pa
leidusi gasų. Namiškiai, užuo
dę gaso smarvę, subėgo kam
barin, kuriame buvo mergina, 
atitraukę merginų nuo gaso ir 
pašaukę ugnegesius, kurie at
važiavo, paėmė merginą į ligo
ninę. Mergina esanti apie 22 
metų amžiaus, dirbanti * komu
nistams. žinių Rinkėjas.

Iš Oak Forest

ir Katrina Traškiai. Aplankė 
Lapinską. Suteikė daug ramy
bės, sušelpė $2. Už jų miela- 
širdystę tariu širdingą ačiū. 
Joseph Lapinskas, Institution, 
VVard 39, Oak Forest, III. Apimta* goki t atsikrėtimui 

Gydyki! kotną žaizdą ar
ba įsibrėžimą sn Šimo ne
nuodijančia antiseptika. 
Zonite užmuša bakterijas.* 
Ir išgydo.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483
Dr, Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Įvairus Gydytojai

Gruodžio 2 dieną šios prie
glaudos vedėjo rupesniu buvo 
surengtas įnamiams koncertas.

Įstaiga aplankė pp. Auna 
ir John Paukštis ir pp. Adolfais

Feliksas Galdikas
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 8 d., 12:45 vai. ryto, 1928 

m., sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Plungės miestely. 
Paliko dideliame nubudimo moterį Oną, dvi dukteris — Oną ir 
Stanislavą, žentą, Dr.-a J. A. Paukštį, ir sūnų Leoną.. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2707 West 391h Streeet, Chicago, III.

Laidotuvės jvyks trečiadieny, gruodžio 12 d., 8 vai. ryte iš na
mų j Nekalto Prasidėjimo P. Š. parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už včlionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Felikso Galdiko giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

* Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys, sūnūs, žentas ir visi kiti giminės.

PETRAS ANDRULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 7 d., 1:45 vai. po pie
tų, 1928 m. sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Saločių kaime, 
Panevėžio apskr., Amerikoj iš
gyveno 23 metus. Paliko dide
liame nuliudime Lietuvoj dvi 
seseris, Agotą ir Marijoną ir 
motinėlę. Laidotuvėmis rūpina
si PetrunSlė Pėkčiunienė. Kū
nas pašarvotas, randasi 6555 S. 
Washtenaw Avė., Tel. Hemlock 
2411.

Laidotuves jvyks utarninke, 
Gruodžio 11 d., 2 vai. po pietų 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Andrulio gi
mines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai, t

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yatds 1741

ANTANINA RANALIENĖ 
Po tėvais MasUkaitč

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigas 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 

Tol. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randoljoh 6800

Laidotuvėse 
levard 4139.

patarnauja graborius A. Masalskis, Telephone Bou-

JONAS DUPLIS'

* I i

Liūdesio Rezoliucija

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 8 d., 1 valandą ry
te, 1928 m., sulaukęs 58 me
tų amžiaus, gimęs Telšių aps., 
Rietavos par., Užupių kaime, 
Amerikoj išgyveno 18 metų, 
dukterį Marcijoną ir žentą 
Paliko dideliame nuliudime 
Antaną Jintą ir gimines, o 
Lietuvoj moterį Marcijoną ir 
2 dukteris Zuzaną ir Barborą.

Iš priežasties mirties a. a. Vaclovo J. Pesicka, 
Prezidento Depošitors State Banko.

Kūnas pašarvotas, randasi 
7201 So. Talman Avė. Laido
tuvėms rūpinasi žentas Anta
nas Jintas.

Laidotuvės jvyks Panedėly, 
Gruodžio 10 d., 2 vai. po pie
tų iš namų j Jautiškas kapi
nes.

Visi a. a. .Tono Duplio gi- 
minž.H, - <1 raavajctii ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Graboriai

Valdyba, Direkcija ir Darbininkai Depositors State Banko 
iš priežasties mirties a. a. Vaclovo J. Pesicka, prezidento viršuj 
minėtos įstaigos, priėmė specialiame posėdyj sekamą rezoliuciją:

Iš priežasties, kad neišvengiama mirtis išplėšė iš musų tar
po užsitarnavusi ir garbingą pilietį ir didelį lietuvių draugą, ko
kiu be dvejojimų buvo

O

a. a.

Vaclovas J, Pesicka
Iš priežasties, lutei a. a. Vaclovas J. Pesicka per daugeli metų bu

vo musų vienas užsitarnavusių ir uždėto jų Depositors State , Banko, prie 
kurio išsyvystymo* ir išauginimo jis žymiai prisidėjo;

Iš priežasties, toliau, ir pasidėkavojant jo pastangomis, lietuvių 
visuomenė pietinėj daly j Chicagos miesto, turi stiprią finansinę įstai
gą, kuri teikia garbės ir daro gerą abelhai visiems;

Atsižvelgiant į tai, kad a. a. Vaclovas J. Pesicka buvo geras pilie
tis ir geros širdies žmogus, ir kad kiekviename žingsnyje su užsidegimu 
tarnavo musų visuomenei gerais patarimais, o tankiai ir dideliu pasi- 
aukavimu;

lodei, mes Valdyba, Direkcija ir Darbininkai Depositors State Ban
ko reiškiame didžiausį nuliūdimą iš priežasties mirties savo pirminin
ko, gero piliečio ir energingo visuomenės darbuotojo, o nuliudusiai jo 
šeimynai reiškiame didžiausios užuojautos.

Valdyba, Direkcija ir Darbininkai

“DEPOSITORS STATE BANKO.”

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 6 d., 7:40 vai. ryte, 
1928 m. sulaukus 50 m. am
žiaus, gimus Lietuvoj, Panevė
žio aps., Naujamiesčio vai., žu- 
biškių s. Paliko dideliame nu
liudime vyrą Stanislovą, 2 duk
teris, Mildred ir Julijoną, 2 
sunu Kazimierą ir Stanislovą, 
taipgi brolj Povilą Jonieną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3801 
So. Lowe Avė.

Laidotuvės jvyks Panedėlyj, 
Gruodžio 10 d., 8:30 vai. ry
te iš namų j šv. Jurgio para-' 
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kaimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Bana
liem ės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. Mažeika.

J. F. BADŽIUS
LIETUVIS 
CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų 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.

J. Lulėvich
Lietuvis uraborius 
ir balsamuotojas

teikiama vi- 
reikalams.

Modemiška koplyčia 
veltui.

S. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. L ACH A VICZ

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nefvuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
•'omus su elektra. pu rodun&iai ma- 
žinosiąs klaidas. Speciale atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedčlioj 
to iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phoue Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iŠ namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E, 47 SL 
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRTSTAS

Ekspertas tyrimo aklų ir prltaiklmo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:80 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
»«n< Cfci.ai 0528

Lietuviai Gydytojai

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwauke« Avenue. Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswi(*li 4983

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Ofiso ir Rea. 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
Res. 8201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Re*. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

K/flicago, UI.

Gffice Roulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
<645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Ai.tiekos
CHICAGO, ILL. *

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

Cuo 9 iki 11 v. ryto 
uo 6 iki 9 vai. vak.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151

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.
ii  į ■■■■ —...................................................’   -CS53

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS • 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo » ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplcwood avė. 

Tol. Republlc 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
• Chicago, 111.

Tel. Brun«wick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwau'kee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmudioniais pagal susitarimą

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Plaza 3200

Phone Armftage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
balandos: 12 ‘ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Senuos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piel 

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
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. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tęl. Victory 0562
7__:9 vai. vak. ^apart Panedėlio Ir 

Pčtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Wcst Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel, Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3822 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhippleSt.
Hemlock 4080 *

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedčlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

Lietuvis Graborius ir 
Bulviui uoto jas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busito užgauėdin-i 
t i.
Ruosevelt 2515-2516

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

Tel. Caluino.t 3294
Nuo 9 iki 12 v<»l. iženos Ir 
nuo ik? 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. llalsted St., Chicago 

arti 31at Street
Viilaiidos: 1—3 po pietą, 7—8 vak. 
Nekėliomis ir šventad. 10—12 dieną

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2- 4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Ęcsidcui c lel. 1 diria a 6353

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.

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 St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: uuq 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Ncdčhonii:. uuo 9 iki 12 rvlo



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Geniočio byla prieš 
“Draugą”

(Tęsinys)
advokatušeštadienyje buvo 

kalbos i džnirę.
Geniočio advokatas, p. Ba

ker, dėkoja džiurei ir teisėjui 
už kantrybę, a t ydų klausimą ir 
bešališkumą. Advokatas pasa
ko, kad pakartoti viso, kas iš
kilo aikštėn bylą perk ia t i lie
jant, jisai nemėgins, bet pami
nės kai kurines svarbiuosius 
faktus.

“Drauge", kad apsisaugotų pri- 
|gavikų, buvo kreiptas ne prieš 
Geniolį, bet patarimas lietuvių 
visuomenei, kad apsisaugotų 
prigavikų abelnai.

Geniotis neturįs sekėjų, netu
rįs bažnyčios. Jisai pasisako, 
kad turįs pirmas popieras, vė
liau prisipažįsta, kad ją netu
rįs. Jisai pasirodo teisine kaip 
ad< i vyskupas. Tokiam arkivy
skupui reikėtų po teisybės skal

dyti uolas Joliete už netikrą 
lindynių (perjury). Jisai paro
dus savo diplomą, bet negalįs .dvėsti naujų narių prirašymui, ka- 
įo perskaityti. Jisai sakosi ra
šęs knygas, bet nežino nei vie
nos knygos, kurią jisai parašęs. 
Ir šitokia, girdi, žmogus pasi
nio j o taisyti 
bažnyčios klaidas.

Bet ne. Romos katalikų baž- • 
tyčia turinti vardą, turinti se
kėjų. 7'aigi Geniotis pasirėdęs 
kaip los bažnyčios kunigas, pa- 
sirenkąs vardą artimą lai baž
nyčiai ir lankąs žmones prašy
lamas aukų. Jisai sako, kad 
keli'tas lokių bažnyčių, kaip jo, 

, o tuo tarpu ne- 
nei vienos. Advo

katas pataria džiurei pažiūrėti 
savo bažnyčių kunigus ir pa-

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas at
sibus utarninke, gruodžio 11 d., Ma- 
sonic Temple svet., 1547 N. Leavitt 
St., 7:30 vai. vak. Nariai malonėki
te /susirinkti laiku. Taipgi nepamirš
kit priduoti savo antrašus, kurie 
persikėlėle j kitas vietas.

- • X. Saikus, rašt.

Bridgeplrlo Lietuvių Politikos*]!' 
Pašelnos Kliubo priešmetinis susi
rinkimas įvyks antradienio vakare, 
8 vai., gruodžio 11 d., Lietuvių Au
ditorijos svet., .3133 S. Halsted St. 
Gerbiami draugai, esate kviečiami 
būtinai atsilankyti į šį susirinkimą, 
kadangi bus renkama nauja valdy
ba. Be to turime keletą svarbių da
lykų nutarti. Taipgi meldžiame at

dengi dabar’ tėra pusė įstojimo tik
tai. —Valdyba.

Vyskupo Valančauako PaŠ. Dr-ios 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
Gruodžio 11 d., 7:30, vai. vakare, 

Romos kntulikų Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
3183 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite būti laiku, nes bus rinki
mai naujos valdybos 1929 m. Be to,

■ ir dar yra daug svarbių dalykų 
dėl apsvarstimo draugijos ir drau*
gų naudai. Malonėkit atsivesti 
Jų nariu prisirašymui.

K. Urnėži?,

nau-

rašt.

vai

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Miscellaneous

Įvairus
Financial

Finanaai-Paskolos
Furniture & Fixtures

Rakandai-(taisai
Miscellaneous for Sale

(vairus Pardavimai

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažu mėnesinių išmokėjimų.
PETRZTLEK BROTHERS 

1047 West 47th St.

PARSIDUODA 5 kambarių pilnas I SOUTHERN Illinois mine run an- 
1 įrengimas. Rakandai gerame .stovy, ! giys, dideli šmotai, pristatomi veži- 
į Pečiai, radio ir tt. mais $6.50. Del kainos kitų anglių

1936 Canalpoit Avė. 2 lubos 1 patelefonuokite Boulevard 1036.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

P-nas Baker nurodo, kad 
“Drauge" tilpę du straipsniai, 
kuriuose, esmėje, Geniotis pa
rodomas abejotinoj šviesoj. Po 
to, kai jau Geniotis patraukęs
“Draugą" teisman, vėl pasiro- 'yra Chicagojc 
dęs straipsnis, kuriame ir vėl i jali suminėti 
kini, (ieniotis pajuokiamas.

Toliaus, kaltinamoji pusė me-j j 
ginusi įrodyti, buk kun. Genio-1’yginti ku«:. Geniolį 
čio priduotas teismui vertimas 
iš “Draugo“ esąs neteisingas, I 
bet teisme pasirodę, kad jis es 
mėje teisingas, nes tai patvirti 
nes ir vienas kaltinamosios pu-i 
sės liudininkų, kuris ir pripaži- ( 
nęs, jogei »am tikri žodžiai 
totą bloga prasme.

Rosvland—Gruodžio 11 d., 8 
vak., Aušros kambariuose, 10900 S 
Michigan Avė. įvyks Draugijų Są
ryšio delegatų priešmetinis susirin
kimas. šiame susirinkime bus viso
kių raportų, pranešimų ir bus ren
kama komisija knygų peržiūrėjimui. 
Visi delegatai ir delegatės būtinai 
atsilankykit paskirtu laiku.

.1. 'I'amašauskas, sekrt.

Lietuves Akušerės
Phone Vieton 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Universnl 

Stato Bank

Kalėdos jau Čia pat — pirkties 
Kalėdų Brezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių įvairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntinį 
tik ką aplaikėm iŠ PALANGOS — 
Srcitu laiku gausime dar daugiau, 

iuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

Pas mus taipgi galima gauti ka-, 
ledinių laiškų, atviručių, . sieninhj i 
kalendorių, visokiausių knygų ir tt.

Kreipkitės į —

Knygynas “Lietuva”,
(“Naujienų” Skyrius)

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERAS PATARNAVIMAS
mninime, pirkime, pardavime turto, 
mortgečių reikaluose, raštų padary- i 
me, apdraudoje, laivakarčių nei pi-1 
nigų siuntime: KREIPKITĖS: kas
dien iki 6 vai. Vakarais Utarninke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak.

S. L. FABIAN & CO.

Musical Instruments
Muzikos Instrumenta 1

PUIKUS vėliausia Player Pianas,1 PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
■ .................. .................. ..... pastebėtino tono, kartu su stikliniu biznis. Gražiai įrengta vieta. Biznis

MCiPPIrilAi kabinetu, plačiu suolu, 89 rolėms ir geras. Kaina prieinama,
gaidomis. Tinka dėl grojimo pirš-j 733 W. 18th St.

Skolinu pinigus ant nuosavy- tais ar rolėmis. $180 cash, arba 
bių. Perku ir parduodu morgi- ^,8kįeSiftart7,įne^Xneij^oXmoUi'' 
čius. i 6136 So. Halsted St.

2_____
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
7342 So. Leavitt St.
Fhone Canal 1678

Naujas išradimas
[stabiausias ir gražiausias instru 

i mentes kada nors padalytas. Iki- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 

• baso notų. Naujoji turi 36 baso 
Musų išlygos bus Jums naudingos notas, kas leidžia groti basą kaip 

, parašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio, lengva groti, fak
tiškai, daug lengviau, negu senojo 

i stiliaus armonikomis. Rankomis pa- 
. darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
' tuotos. Jūsų senas instrumentas 
! priimamas mainui. 35% įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH,
2250 South Hamlin Avenue

Tel. Rockwell 5379

Morgičiai pirmi ir antri > 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

5Vo% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos, i 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko-: 
linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa- 
tarnavimas.'

MES TURIME cash pirkėjų jūsų 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą. 
Neskelbiama. Vertos įstaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street

. Dearborn 3840

BUČERNĖ pardavimui pigiai. Jei- 
i gu jus geras buČeris nereikia pini
gų. 4550 So. Kedzie Avė. 

Virginia 2032

PARSIDUODA labai puikioj vie
toj garažas ir gražus didelis sales- 
room, arba mainysiu ant mažos 
praparties, arba parendavosiu už la
bai pigią kainą. Garažas randasi 
5816-18 So. Western Avė. Savinin
ką šaukit Sunnyside 1402.

KEPYKLA pardavimui, ar renda- 
I vimui. Du pečiai, štoras ir gyvena- 
j mieji kambariai. Tinka urminei ar 
smulkmeniškai prekybai. Sėkminga 
duonkepykla per 15 metą. Gera vie
ta lietuviui duonai ir keiksams kep
ti. 11443 Michigan Avė.

Pullman 6922L1ETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Ktauskit pa* 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. \Vestero 
Avė., Chicago, 111. Hemlock 9149. j

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne ant So. Halsted St. Parduosiu 
pigiai, nes esu priverstas apleisti 
Chicagą. Kreipkitės
1739 S. Halsted St. Box 1044

HELBERG BROS. BARBERNfi 2 kėdes, sena, gerai 
Į išdirbta vieta. Pigiai galima nu- 
pirkt. Yra ir kambariai dėl gyve
nimo. Bo 1047, NAUJIENOS

ad- 
pri- 
ad-me-

Ge- 
žmones. 
kaltina-

Kaltinamoji pusė, girdi, 
ginusi parodyti, buk kun. 
niotis prigaudinėjęs 
Tuo gi tarpu vienas
mosios pusės liudininkų papra
šęs kun. Geniotį išeiti, kitas 
paklausęs Geniolį, ar jisai esąs 
tautiškas kunigas, o ,>-nia Ku- 
nickienė davusi dolerį -Genio- 
čiui ir gavusi už tai iš Genio
čio sąsiuvinį, kuri ji paskui su 
draskiusi ir sudeginusi, 
kad Geniotis nieko 
ir negalėjęs prigauti ir kad lie kad 

kurtų jisai prašė klausę 
nėra pijonų 

ku-1 minėta,
| ?os yra viena bažnyčia, panaši 
Geniočio bažnyčiai. P-nas Gil- 
bert sako, kad jei ir neparodė 
kun. Geniotis mokytumo teis
me, bet ir jis gali teisme ieš
koti teisybės (Iris day i n court). 
Geniotis panalęs, kad jis esąs 
kunigas. Buvo parodyta teis- 
m, kad esama daugelio bažny
čių, kurios nešioja vardą kata- 
ikiškų bažnyčių —kodėl gi 

Geniotis negali F vadinti savo 
’sažnyčią tuo vardu. “Draugo“ 
advokatas, girdi, pasakęs-, kad 
Geniočiui vieta Joliete uolas 
skaldyti. Nevykusis pasaky-

Moterys Ir mergl 
non kreipkitės su 
reikalais nuo 
Iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarti

12
Ki-
su-

809 W. 35th St. 
Boulevard 0611-0774 
ČIA GAUSIT KO KLAUSIT1

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO 
BIZNIS DIDELIS

Room 607 Radios

eš mane,

192 N. Clark St

Adv. Vaičius mini Suvienytų 
Valstiją konstituciją ir pareiš- 

' kiti, kati Geniotis šunini butų 
galėjęs tapti piliečiu, o dabar 
lėta išsiėmęs nė pirmų popierų.

“Draugo“ advokatas pabai-
xai"l?ia kalbėti. Kalba Geniočio

i vokalas, p. Gilbert. Jisai 
• mena pasakaitę apie vieną 
! vokalą, (ar kitą asmenį),
ris buk pasakęs: kai įstatymai 
iii manimi, tai ir aš su įsta
tymais; kai faktai su manim, 
tai ir aš su faktais, bet kai įs
tatymai ir faktai f
tuomet aš su konstitucija.

Ta pastaba, manau, taikyta 
lel to, kad “Draugo“ advoka- 

i-1 tas minėjo konstituciją, ir po- 
Aišku, pierų ėmimą.

neprigavęs Poliau adv. Gilbert nurodo, 
Draugo“ advokatai ne- 

, kiek Geniotis turi para- 
, Jisai nur<xlo, kad buvę 

jogei tuoj prie Chica-

rei

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory X115 
Baigusi akuše- _ _ 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsylva-į 
nijos ligonini- 
dinose. Sąžinių-1 » ®
gai iKdaruauja 
visokiose !igo- 
se prieš gim-» 
dymą, 1 a i k e s 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už W M
dyką patari- 'M
mas dar ir ki- tTjO 
tokiuose reika-
luo.se moterims Mf<

rasite pagalbą. JffiR
Valandos mioB . Sfl
8 ryto iki 2 
po pietų, nuo
6 iki 9 vai. vak

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai furnisai, grotos — 
andenio {taisos. American Stove 

Repair Works, 8110 Wentworth Avė.. 
Tel. Vintcry 9634.

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
• iavinias. Mes atliekame geriausį 
larbą mieste. Kedzie 5111,

MES darome pirmos klosos kar- 
penterio, plumberių ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicago j. 
Visas dąrbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 503/

MES valom visokios rųšies kar- 
oetus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visa Chicagą. Že
miausios kaines.

Ar’ORN RUC CLEANERS.
1037 W. Madison SL Nevada 4227

UŽ DYKA demonstravimas ant nau
jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas

i per Majestic expertus dovanai per 
, visą • a;ka kiekvieno čia pirkto seto.
Patan.avimas kitur $1.50 už pašau-' 

i kimą. Atwater Kent, Radiola ir kiti.
LINCOLN RADIO SHOP, 

Phone Grace 5267

PARDAVIMUI kriaučių shapa ir 
Dry Cleaning plantas, gera vieta 
dėl gero žmogaus. Parduodu iš prie
žasties važiavimo j kitą šalį. Pel
ninga vieta. Vienatinė šapa tame 
miestely. Kreipkitės per laišką 
Box 1046, NAUJIENOS.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteen Bond & Morgage 

1618 West I8th Street 
I. F. Dank.-wski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

Co. ! RUDENINIS PRATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai. 
Rumbler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuoti ........... 98c

.. , Kabinetai, stalai ir console modeliaiMes paskolinąme jums $100, $200 nuo 25 iki $15. 

šis apgarsinimas vertas $1. 
TOM PECHO RADIO SHOP 

240 W. Slsh St. Victory 9818

Be Komiso ir Išlaidų
f_ --- . * A-----  -

arba $300, imąmc' tegalį nuošimtį. patarnavimas $2.
Pinigus gausite į 12 valandų. §js apgarsinimas vertas 
indu otriai Loan Service 

1726 W. Chicatfo Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Automobiles

Farnis For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI
FARMOS

turime parduoti tuo jaus 3 far- 
40 iki 200 akrų, po $150—$175, 
Atsikreipkit ar rašykit tuojaus.

Mes 
mas, 
etc. 
Jų ,ilgai nebus.

Personal
_________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei-,

1926
1927
1928
1928
1927
1928

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas...........
Oakland sedan naujas.... 
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.......
Essex sedan. kaip naujas

$950 
$675 
$795
$695 
$650

..v«. ______ ________ . - - 5650
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų j Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495

............. m • • • —Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi 
rinkimo.

‘ McDERMOTT MOTOR SALES) 
tl36 So. Halsted St.

J. H. SCHAFFER & CO.
803 Ridge Avė.,

WILMETTE,
Tel. VVilmette 364

žmonės, iš 
aukų, žknojo, jogei jisai 
Romos kataliku bažnyčios 
nigas.

Adv. Baker pareiškia, 
mes visi sutinkame, jogei
kalingos yra tikybos. Žinome, 
kad jų yra skirtingų. Bei, de
ja, esama tokių žmonių, kuriu 
tikybinis karštis pereina >i-1 
}>as. Tatai parodęs ir “Drau-1 
gas”. Kaltinamoji pusė sakosi, 
kad “Draugas“ norėję* lik per-J 
spėti visuomenę, jogei kun. Ge-I 
niotis nesąs Romos katalikų 
bažnyčios kunigas. Rel tegu’ 
“Draugo" advokatas parodo, 
kur yra tatai pasakyta paduo
tuose tcisfnui vertimuose iš
‘^Draugo". Ir jei “Draugas“ no- I nas: jei kun. Geniotis yra kri- 
rėjęs apie tai perspėti lietuvius, I minalifli nusikaltęs, kodėl gi 
tai jis galėjęs perspėti tinka- Tetraukta jo į kriminali teis
ina kalba, tinkamais žodžiais, mą? Bet tam pamato nesą.

Geniočio advokatas klausia,! Geniočio adv. pabaigia kalbą, 
ar neturi žmonės teisės šioje Teisėjas duoda džiurei patari- 
šalyje praktikuoti ir skelfiti į-j mus (instrukcijas). Kadangi

Įžiurę šeštadienyje nesusitaike 
kol teisėjas buvo teisme, tai 
šiandien 10 valandą ryte bus 
perskaitytas užpečė tylas džiu-

CLASSIFO AliS

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GUKSKY BROS,
4.309 West 63rd Street

Phone Republic 7869

užsitikčjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
Storai ir 4 flatai po 6 kamb. Vienas 
flatas apšildomas. Atsišaukit 3955

j Archer Av. arba 5805 S. Washtenaw 
\ve.

DABAR LAIKAS

Educational
Mokyklos

MOKINKIS BARBERYSTF.S AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informacijų fiauk 
arba raAyk INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 072 W. Madison St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
k oro' malevų, popierą, stiklus ir tt. 

3149 S. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S RAMANČIONIS. Sav.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA lietuvė moteris 
prie namų darbo. Turi mokėt šiek 
tiek virtį. Darbas lengvas. Vėliau
si patogumai virtuvėj, šaukit 

Beverly 10210.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reik;*.

padaryti didelį džiaugsmą savo šei- 
j mynai, nuperkant naują automobilį 
I kaipo Kalėdų dovaną. Paduokite or
derį dabar, o jei norit, mes dastaty- 
sime prie jūsų durų vieną iš gra
žiausių karų ant marketo Kūčių va
kare arba Kalėdų ryte, kas bus di
džiausias surprise visai šeimynai.

STANKO-CHANDLER SALES

PARDAVIMUI arba mainymui nau
jas muro namas, 2 pagyvenimai po 
4 kambarius. ’ Viskas su lyg naujau
sios mados įtaisymais. Randasi 3136 
Auburn Avė. Parduosiu labai pigiai 
irba mainysiu ant seno namo, farmos 
arba kokio biznio. F. J. SZEMET, 
3114 S. Halsted St. Tel. Victory 4898

vairias tikybas, kaip kad gali 
skirtingi žmones turėti skirtin
gas profesijas ir biznius.

Kalba “Draugo“ advokatas, 
p. Vaičius. Taipjau (lekuoja tei
sėjui ir džiurei. Delei bylos, 
jisai, esmėje, kalba taip. Girdi,: 
Geniotis parodė diplomą (certi- Į 
fikatą). Jisai pasisakė, kad at
vykęs Amerikon 1913 metais, o 
klausinėjant pasirodė, kad cer- rovės mėnesinis susirinkimas įvyks 

orderį įprmadiehy, 10 d. gruodžio. 8 vnl.
*uvV3|vakare> Au(|itorijos Svet., 3133 So. 

Halsted St. Gerbiami direktoriai ir 
draugijų atstovui visi pribukit lai
ku. —Nut. Rašt.

sprendimą. — Reporteris

KRAK ESIMA1
Chicagos Liet. Auditorium Bend-

tifikatą (minor 
Massachuss<‘tts valstijoj, Law- 
rence, 1912 metais.

(ieniotis pasisakęs, kad jis 
buvęs konfirmuotas 1919 me
tais, priklausęs senai Romos 
katalikų bažnyčiai, po to meto
distams apie septynerius metus. 
Vien tatai jau siekia 1927 me
tus. O čia, taip pat teisme, ji
sai pareiškęs, kad jau ketvirtus 
melus ešąs kunigas katalikų 
bažnyčios Amerikoje. Ką verta 
tokis liudymas? Kai dėl kalbos: 

•(žodžių) cituotuose teisme strai
psniuose iš “D-go”, tai nebu
vo vieno liudininko, kuris butų 
pripažinęs, jogei žodis “studen
tėlis" reikštų “bum student”, 
kad “prigavikas" reiškiąs | 
“surindler". O ir perspėjimas '

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALB()> 
gramatikos, sintaksės. aritmetikos 
knygvedystės. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių {gijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums panėšime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P., OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St.. Chicago. III.

RAKTAI—Raktų duplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto
mobilių raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai per paštą greitai 
išpildomi. Pasimatykit su

MORGAN’S KEY SERVICE,
54 W. Ohio St., Tel. Delaware 3441

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai; ne 
real estate ar apdrauda. Musų par
davėjai uždirba $150 j savaitę, 
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 v. 
kare.

stakas,
At- 
va-

"Financial
Finansai-Paskolos

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2875

Amerikos Lietuvių Republikonų 
Kliubas turės savo priešmetinį su
sirinkimą 10 d. gruodžio, 7 vai. vak.. 
StrumHo svet., 158 E. 107 St. Visi 
nariai būtinai turit pribūti, nes 
bus valdybos rinkimas. Taipgi yra 
svarbių dalykų apsvarstyti kuslink 
praeitų ir ateinančių dalykų.

W. Kristopaitis.

mMA VYRU IŠSIMOKINIMU' 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškom instrukcijos, darba» 
koI mokinsiąs ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDEP * T AUTO ENGTNEERTNG 

SCHOOI
2040-42 Washington Rlvrt

Paskolos suteikiama 
j vien0 dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
*

Mes perkame real estate 
kontraktus

REIKALINGAS geras vartotų au
tomobilių pardavėjas, kuris gali kal- 
bėti lietuviškai ar lenkiškai, paimti 
vedimui vartotų automobilių show- 
room prie Westem Avė. Turi būti 
Serai susipažinęs ir mokėt pardavinėt.

kreipkitės H. P. Branstetter, 
2600 So. Parkway

Help Wanted—Male-Female
______ Darbininkų Reikia 

SIŲSKIT PEk 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON
76 prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos Lanka*

Miscellaneous
Įvairus

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susį- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

BNTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 67.38-6716

REIKALINGAS veiteris ar veiter- 
ka vakarais. Darbas ant visados. 
Geras mokestis. 3457 S. Halsted St.

For Rent
RENDON, Storas tinkamas bile ko

kiam bziniui. Yra kambariai pragy
venimui ir 2 karų garažas. Atsišaukit 

3428 Auburn Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Mi nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “up8tairsn 

Tel. Armitage 1199

4

Furniture & Fixtures
___Rakandai-Įtalsai 

TURIU parduot už storage rendą 
kambarių rakandus, parlor setas,

valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4332’84 W. Madison 
St., Tel. Mansficld 0127.

PIRMAS JMOKRJIMAS VASARIO
MĖNESY

Pasinaudokite proga iš šito pasiū
lymo, pirkit vieną iš šių bungalow. 
Geriausis pirkinys Cbicagoj.

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kinį bungalovv, kokio nebuvo per 
daugelį pastarųjų metų. įsivaizduo
kite: 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
la^iniai. žibintai, sienose šviesos, 
stikliniai miegamieji porčiai, čerpių 
stogas, tilo grindys ir sienos mau
dykloje. naujai išcementuota gatvė 
ir užmokėta. Plieno konstrukcija, 
»aru šildoma, Venecijos stiklas vai
stų šėpelėj ir kiti moderniški page
rinimai perdaug skaitlingi, kad juos 
visus įvardinti. Kaina $9,950 — 
«1.000 įmokėti, likusius kaip rendą. 
Pavyzdinis namas yra 7655 Seeley 
Avth Pamatykit jį šiandie. Erfevold 

ppanr4)maq i Rcalty Go. Vienatiniai Agentai, <3211Parsiduoda ^'InonioR pančiakos d<W- S'- ™- 4900-
vyrų ir moterų. Kainos pora tik ------  — ---------------------------------
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen Į PARDAVIMUI 2 po 5 kambariu* 
H?8, . Moterims pančiakn pora p- j |ęnr§tu vandeniu apšildomas, ar*v »- 
85c. ir 95 centai. Vilnonio* gijo- j 
nėriniams — kaina 4 uncijos matko> 
29c., 81c., 34c. Ir 35c. Vilnonio* ma 
torijos vaikams dėl kelnnčių už 65 
rantus. ‘ Taipgi turimo marškoniu 
gijų dėl mezginiu.

FRANK 8ALEMONAVIČTUS, 
504 W. 38 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chiceąo. III.

2001-05 So. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

SAFE—didele, stipri, plienine sau
gioji ščpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

lo trimingas, 29 pėdų lotas.
4432 So. California Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginla 1010

PARDAVIMAS bizniave.s namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
Šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas d?1 pardavimo, parduo
du pigiai arba mainysiu į namą I 1 • 1 “ *■ *■* —~"

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 lidelj ar maža. Paul Real Estate, 
ir paprašykit Landscape Dept, 30 3236 W. 5fith St., Tel Repuhlic 4170 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui I 
Mes mielai suteiksime dykai visa* 
Žinias. Pašaukit mus bile laiku 
Leiskite mums padaryti jūsų narna 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga 
rantuojame visą musų d arba ap
mainome dykai. Patyrę medžių gj 
dytoįai.

“ V. St MICHAEL & Co. 
Not Ine.

8545 Houston Avė.
Tel. Regent 2875 

.. PAGRAŽINKIT'SAVO NAMĄ

PRIVERSTA PARDUOTI
Del motinos mirties turiu būtinai 
parduot gražų 7 kambarių, 2 aukš
čių namą Marąuette Parke, 2 lotai. 
Parduosiu už gerinusį pasiūlymą. 
Saukit prieš niet. Hemlock 8702.

Adresas 32.34 W. 64th St.
J.

PARDAVIMUI 6 kambariu muro 
namelis, furnusu apšildomas ir mau
dynė. Parduosiu už $4,000.

917 W. 35th Placc




