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Britai gabena lauk iš 
Kabulo savo moteris 

ir vaikus
Mane, kad dėl sukilimų prieš 

Afganų karalių svetimšaliams 
pavojinga ten pas'likti

j

Taria greit šaukti Bananų darbininkų
ekspertų komisiją 

reparacijoms
Suinteresuotos valstybės kviečia 

ir Ameriką padėti Vokietijos 
reparacijų klausimą išspręsti

PARYŽIUS, gruod. 23. —Už
sienio reikalų departamentas 
vakar paskelbė komunikatą, 
kuris kartu buvo paskelbtas 
taipjau Berlyne, Londone, Briu
sely, Romoj ir Tokio, pranešan
tį apie santarvės valstybių ir 
Vokietijos sutarimų dėl metodu 
galutinai išspręsti reparacijų 
klausima, c

Komunikate sakoma, ka«l 
Francijos premjeras Poincare 
ir Vokietijos ambasadorius 
Francijai Dr. von Hoesch, pasi
tarę su kitomis suinteresuoto
mis valstybėmis ir išnagrinėję 
klausimą dėl reparacijų komisi
jos ekspertų sušaukimo einant 
Genevoje priimtu 11 rugsėjo 10 
dieną tarimu, sulygę šiais prin
cipais:

Pirma, kad be Franci jos, An
glijos, Belgijos, Italijos, Japo
nijos ir Vokietijos ekspertų 
komisijos darbe dalyvautų dai 
ir Jungtinių Valstybių atstovai.

Antra, kad komisijos nariai 
susidėtų iš nepriklausomi/ eks
pertų, turinčių tarptautinę re
putaciją ir savo atstovaujamų 
valstybių autoritetą, bet nesu
rištų ne kokiomis savo valdžių 
instrukcijomis. Komisijoj) įeina 
po du ekspertu nuo kiekvienos 
valstybės, nors jie gali turėti 
padėjėjų.

Trečia, ekspertų komisija lai
kinai susirenka, kiek galint! 
greičiau, Paryžiuje, bet turi 
teisės savo konferenciją perkel-

Ketvirta, komisija turi gauti 
visų šešių valstybių valdžių 
paruoštus pasiūlymus visiškam 
ir galutiniam reparacijų klausi
mo išsprendimui. Komisija sa
vo raportų pristatys valdžioms, 
dalyvavusioms Gencvos spren
dime, o taipjau reparacijų ko
misijai.

Išsprendus reparacijų klausi
mą, Francrja sutinka svarstyti 
Reino krašto evakuavimo klau
simą.

streike Kolumbijoje
1,400 užmuštų

Valdžios kariuomenė kulkosvai
džiais skerdus žmones, dagi 
moteris ir vaikus, ir pusgy
vius laidojus

LONDONAS, gruod. 23. — 
Iš Nc\v Dohli, Indijoj, praneša, 
kad Afganistano vyriausybė su
tikus leisti britų aeroplanams 
išgabenti iš Kabulo, Afganista
no sostinės, anglų ir indų mo
teris ir vaikus.

Ncžiui int pranešimų, kad ka
raliaus Amanullos kariuomenė 
ai musus sukilėlius nuo sosti
nes, britų vyriausybė mano, 
kad svetimšaliams vis tik ne 
per saugu pasilikti Kabule, ir 
dėl to padarė reikalingų žings
nių anglų ir indų moterims

i vaikams iš ten pašalinti.
BARANQUILLA, Kolumbija, • 

gruod. 23. — Laikraščio Et. 
Liberal žiniomis, per pastarąjį 
bananų darbininkų streiką Ma
gdalenos departamente valdžios 
kariuomenės buvo arti 1,400 
žmonių užmušti ir 2,000 sužei-
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Sukilėliai atmušti
FEŠAVAR, Indija, gruod. 23. 

— Netoli nuo Kabulo įvyko 
vėl kautynių tarp karaliaus ka
riuomenės ir sukilėlių. Pasak 
pranešimų, sukilėliai buvę at
mušti. Susisiekimas tarp šio 
miesto ir britų legacijos Kabu
le buvo vakar vėl atsteigtas.

Meteoras nuk rito 
ant namų; du as

mens sudegė
ir šiaip

Laikraštis sako, kad valdžia 
sąmoningai slepianti žinias apie 
tas skerdynes ir skaičių už
muštų neteisingai paduodanti.

Kolumbijos valdžia oficialiai 
skelbė, kad užmuštų buvę arti 
200 streikininkų tuo tarpu at
vykusieji iš tos srities žmonės 
pasakoja, kad tai netiesa. Už
muštų stneikininkų
žmonių skaičius buvęs kelerio
pai didesnis. Daugelis užmuš
tų buvo suverčiami į duobes 
užkasami, o žemė toj vietoj 
taip sidyginarna, kad kapo ne 
pėdsako nebūtų. Daug kitų bu
vę sumesta į upes ir lieknus.

EI Liberal sako, kad kai ku
riuose kaimuose ir miesteliuo
se valdžios kariuomenės būriai 
kulkosvaidžiais šaudę visai ne
kaltus vietos gyventojus, o nu
kautuosius ir dagi lik sužeistus 
gyvus vertę į duobes arba į 
upės srautą. Buvę šaudomi ne 
tik vyrai, lx't ir moterys ir 
vaikiu.

gruod.<iREENli>AW,
23. — Nt toli nuo čia naktį gai
sras sunaikino vieno farmerio, 
Williamo Peatoro, namus, ku
rių ugny žuvo farmerio žmona 
ir vienų metų vaikas. Kiti ketu
ri šeimos na Jai skaudžiai ap
degė.

Apielinkės i irmeriai mano, 
kad katastrofos priežastis bu
vęs meteoro®. Kai kurie jų sa
kosi matę naktį su dideliu 
smarkumu krintantį iš dangaus 
ugnies kamuolį, kuris nukritęs, 
kaip jiems atrodę, tiesiai ant 
farmerio Peatoro namų stogo.

Nušovė tris plėšikus, Cigaretai išgelbėjo ke- 
puolusius kototojus tūrių asmenų gyvastis

NEW YOBKAS, grumi. 211. 
■ Praeitą naktį keturi banditai 
Brooklyne puolė aštuonis as
menis, kurie, susirinkę pas Fre- 

1 dą Rendeno, 293 Prospect 
Park West, lošė kortomis.

Kai banditai, įėję vidun, rik
telėjo lošėjams pakeJti rankas 
aukštyn, vienas pastarųjų, Pe- 
ter Cardone, išsitraukė revolve- 

I rj ir ėmė šaudyti puolikus. Trys 
{jų krito vietoj negyvi, ketvir
tasis, sužeistas, pabėgo.

Šaudymo metu vienas lošėjų, 
išsigandęs, šoko laukan pro 
langą, matyt, visai užmiršęs, 
kad jis buvo aštuntame trobesio 
aukšte. Nukritęs, žinoma, jis 
užsimušė.

RELOIT, Wis., gruod. 23.— 
Fred Peterson, pastebėjęs, kad 
jo kaimynas, W. Steele, užmir
šęs, paliko pas jį pakelį cigare- 
tų, paėmęs jis nunešė savinin
kui. Atėjęs į Steele namus, ra
do šeimininką, jo žmoną, jų 
mažą -šunų ir uošvę jau be są
monės, pritroškusius einančiais 
iš gūžinės krosnies guzais. Pe
tersonas urnai pašaukė >>olici- 
ją, kuri pritroškusius nugabe
no į ligoninę. Ten jie dar pa
vyko atgaivinti.

Saugokitės netikrų 
$5 U. S. banknotų
WASHINGTONAS, gruod. 

23. — Iždo departamentas įspė
ja žmones pasisaugoti naujų 
netikrų $5 Chicagos federalinio 
rezervo* banko banknotų. Ne
tikri banknotai yra 1914 seri
jos, žnnėti raide E, priešaki
nės plokštės numeris 945, už
pakalinės plokštės numeris ne
žymus. Banknotai turi Lincol-: 
no atvaizdą, su parašais Frank 
White kaip “Treasurer” ir An- 
drew W. Mellon kaip “Secre- 
tary of the Treasury.”

Netikri banknotai yra foto-. JONIŠKIS._ Lapkričio 18
grafinės reprodukcijos, spaus-Į J Jonišky atidengtas už nepri- 
dintos ant dviejų plono “bond”. klausemybę žuvusiems pamink- 
popierio lakštų, tarp kurių yra|la«. Iškilmėse dalyvavo apie 
įdėta Alko siūlelių. . 3,000 žmonių.

Japonų mokyklose žuvo 
H) žmonių; 53 išgelbėti

Aviacijos studentas žu 
vo lėktuvui nukritus
SAN ANTONIO, Texas, gruo

TOKIO, Japonija, gruod. 23. 
— Harutori anglies kasyklose 
netoli nuo Kuširo, Jezo saloj, 
kur, įvykus sprogimui, kilo 
gaisras, kiek žinoma žuvo de-

džio 23. — Kadetas Ludo Wil-I§imt angliakasių.
Jceiis, 27 metų amžiaus, vakar ]~..................... ‘ 2

.užsimušė, jo aeroplanui nukri- bininkai, kurie buvo užberti ur- 
|tus žemėn. Nelaimė, atsitiko vuose> 
penkias mylias nuo San Auto .jjįti.

Penkiasdešimt trys kiti dar-

pjivyko atkasti ir išgel-

nio. Wilkens buvo aviacijos 
studentas.

KANKAKEE, III., gruod. 23. 
— Gubernatorius Small dova
nojo bausmę Ignatzui Potts, 
prieš septynerius metus pa
smerktam už nukovimą polici
ninko.

[Atlantic and Pacific Photo]

Palocius natoli Miami, Fla., kuriame gal apsigyvens Hoover, 
sugrįš iš Pietų Amerikos.

Komunistai Meksi 
ko j protestuoja 
prieš Hoovero • 

vizitą

Meksikos klerikalai 
grūmoja Obregono 

broliui mirtim

Sprogimas Italijos 
submarine; 2 žuvo
NEAPOLIS, Italija, gruod 

23. - Italų submarine H-2 į- 
/yko sprogimas, kurio du su b 
marino ofieierai buvo užmušti, 
trečias sužalotas.

Po sprogimo kilo gaisras, 
kuris tik po kelių valandų ko 
.os pavyko užgesinti.

Darbo i ir kapitalo 
taikos sutartis 

Švedijoje

Be munšaino prohi 
bicija užkrėtė Ame 

riką dar opiumu
Per metus iš Europos ekspor

tuojama i Jungtines Valsty
bes 100 milionų dolerių ver
tės narkotikų.

MEKSJKOS MIESTAS, gruo
džio 23. - Būrelis radikalų, vy
rų ir moterų, vakar čia padarė 
demonstracijų protestui prieš 
galimą Jungtinių Valstybių iš 
rinkto prezidento Herberto 
Hoovero vizitą Meksikai.

I )a i nuodam i “Internaciona
lą”, demonstrantai buvo įsiver
žę į kai kurių Meksikos laikraš
čių redakcijas, bet nieko jose 
nedarė, tik šukavo “šalin Hoo- 
verį; valio Sandinu.”

Demonstrantai Muvo komu
nistinė s“Aanti-impcrialistų są
jungos” nariai. Tos sąjungos 
©balsis yra. — kova su Jungti
nių Valstybių imperializmu Pie
tų Amerikoje. v'

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 23. — Gen. Jose Obregon, 
nužudyto Meksikos išrinkto 
prezidento gen. Aivaro Obrego
no brolis, gavo keletą laiškų, 
kuriais jam grumojama mir
tim, jeigu jis neužtarsiąs Jose 
de Leon Toralio, jauno “škap- 
lierninko”, pasmerkto mirties 
bausmei už Obregono nužudy
mą. .

Senatorius Manuel Montoya, 
gen. Obregono giminaitis, taip
jau gavo grumojamų laiškų.

Tokio miesto taryba 
paleista dėl pa

pirkimo

Naujo Rumunijos vals
tiečių parlamento 

atidarymas

iškeltų j aikštę papirki- 
kyšių 6mimo skandalų, 
reikalų ministeris įsakė 
Tokio miesto taryba. |

TOKIO, Japonija, gruod. 23.
— Del 
mų ir 
vidaus 
paleisti
tuos korupcijos skandalus esą 
įvelta daugiau kaip trečdalys 
visų tarybos narių.

Nauji tarybos rinkimai įvyks 
per tris mėnesius laiko.

BUCHARESTAS, grumi. 23.
— Vakar su didelėmis ceremo
nijomis atsidarė naujasis Ru- 
manijos valstiečių kontroliuoja
mas parlamentas, visai regen- . , 
urai dalyvaujant. Premjeras I OllCininkllS HUSOVC SR

Julius Maniu, valstiečių vadas,1 VO SUIIU plČŠikcį 
buvo priimtas su dideliausio- ----
mis ovacijomis. | BERLYNAS,

Kasselio mieste % 
tui, Werneriui 
kyla areštuoti 
metų vaikiną,4 žmonės žuvo aeropla

nui nukritus
Tenn., 

Air- 
skris-

CHATTANGOCrA, 
gruod. 23. — Interstate 
ways aeroplanas, pakilęs 
ti iš čia į Atlanta, palėkęs kiek
nukrito ant vienų namų ir už
sidegė. Keturi aeroplano įgulos 
žmonės žuvo ugny.

Aeroplanas buvo atskridęs iš 
Chicagos.

ORFI
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu, su nedidele 
temperatūros atmaina; viduti
niai mainąsis vėjai.

Vakar tempei ?+uros 
vidutiniškai 27’ F.

šiandie saule teka 7:Iii, lei
džiasi 4:23. Mėnuo leidžiasi 
4:40 ryto.

buvo

STOKHOLMAS, Švedija, gruo
džio 23. — Vakar čia tapo pa
sirašytos kolektyvios sutartys 
tarp Švedijos darbo sąjungų, 
atstovaujančių 234,000 darbi
ninkų, ir samdytojų atstovų.

Tomis sutartimis patikrina
ma taika tarp darbo ir kapita
lo dvejiems metams. Derybos 
dėl taikos traukėsi per daugelį 
savaičių, kol prieita prie suta
rimo.

Sutartys liečia uostų darbi
ninkus ir samdytojus, elektros 
pramones, statybos pramones, 
geležies įmones, popierio fabri
kus ir medžio darbų pramones.

Laivas ir 25 įgulos 
žmonės žuvo

HAL1FAX,’ Nova Scotia, 
rruod. 23. — Per siautusią 
smarkią audrą juroj, ties Capo 
St. Mary, tur būt žuvo franeu
zų žvejų laivas su dvidešimt 
penkiais įgulos žmonėmis.

Placentia - įlankoj, Newfoud- 
lande, vakar bir’O rasta viena 
to laivo pagalbos valtis, 

negyvo jurininko kūnas.

PARYŽIUS, gruod. 23. — 
Jungtinių Valstybių iždo agen
tai, kurie bendrai su Francijos 
policija stengiasi susekti narko
tikų šmugelio j Ameriką vers
mes, sako, kad prieš keletą die- 
iu konfiskuota New Yorka 
{>5,000,000 vertės narkotik i 
kontrabanda, atgabenta framu- 
:ų garlaivio Rochambeau, su- 
laranti tik dalelę to, kas per 
/•lenus metus įšmugeliuojama 
larkotikų į Jungtines Valsty
bes.

Tą patvirtina ir franeuzų po- 
icija, kuri sako, kad jes ap
skaičiavimais iš Europos kas 
metai eksportuojama narkotikų 
į Ameriką daugiau kaip 100 
milionų dolerių vertės. Per 
Francijos uostus šmugelis ei
nąs daugiausiai iš Šveicarijos ir 
Vokietijos. Sugauti jį esą labai 
sunku dėl to, kad siunta visa
dos žymima kurių nors kitokių, 
visai teisėtų, prekių vardu.

Del milžiniško padidėjimo 
narkotikų kontrabandos į Jung
tines Valstybes franeuzai kalti
ni prohibiciją. Pasak franeuzų 
policijos, prieš karą užgintų 
narkotikų šmugeliu užsiimda- 
yę tik atskiri kriminalistai. Nuo 
laiko, kada Jungtinėse Valsty
bėse tapus įvetsa prohibiciją, 
šmugelis*užaugęs milžiniškai ir 
esąs rankose tam tikro tarpiau

si! mi
lijonais dolerių kapitalo.

’ ° linio piktadarių Irusio, s

6 žuvusių kasyklose dar- Kado papjautą moky-
bininkų kūnai išimti to ją; areštavo negrą

DRAKESBORO, Ky., gruod. 
32. — Kūnai šešių angliakasių, 
kurie buvo užberti vietos Black 
Diamond Coal kompanijos ka-' 
syklose, įvykus jose sprogimui , 
tapo atkasti ir išimti.

Prancūzai ir Kinai 
sirašė sutartį

PARYŽIUS, gruod. 23. - Ha- 
vas agentūros pranešimas i’ 
Šanchajaus sako, kad Francija 
ir Kinai pasirašė naują tąrife 
sutartį, kuria Kinams pripažįs
tama tiy’ifo autonomija.

gruod. 23. - 
policijos seržan- 
Rau, buvo jsa- 
savo sūnų, 20 

kaltinamą dėl
plėšimų. Kadangi areštuojamas 
sūnus nenorėjo pasiduoti, kilu
siose imtynėse teVas išsitraukė į 
revolverį ir jį nušovė.

Herbert Hoover atvyko 
j Rio Janeiro

RIO JANEIRO, Brazilija, 
gruod. 23. — Herbert Hoover, 
išrinktasis Jungtinių Valstybių 
prezidentas, kuris daro vizitus 
įviarioms Pietų Amerikos res
publikoms, užvakar atvyko į 
Brazilijos sostinę Rio Janeiro. 
Jis buvo pasitiktas su dideli 
mis manifestacijomis.

Potvynis Leningrade; 
fabrikų rajonas užlietas

LENINGRADAS, gruod. 23.
Novos vanduo smarkiai pa

kilo ir užliejo Volodarsko fab
rikų rajoną. Kaimynijos kai
mai atsidūrė vandeny ir dauge
lis gyventojų buvo priversti 
kraustytis į saugesnes vietas.

PARIS, III., gruod. 23.
Savo namuose čia rado negyvą 
vietos mokyklos mokytoją, Miss 
Auna Preher, 45 metų am
žiaus Jos galva buvo beveik 

; visai nuplauta.
Gal ažudys, matyt, norėda- 

pa- Imas piktadarybę paslėpti, prieš 
i pabėgdamas^ buvo padegęs na
mu;/viduj, bet padegimas nepa
vyko. Uignis pati užgeso.

Policija po kurio laiko suė
mė vieną įtariamą negrą, Hoyt 
McMurray, 30 metų amžiaus, 
kuris betgi ginasi nieko apie tą 
baisią piktadarybę nežinąs.

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

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

Chicagos sveikata
Dr. Arnoto Kegel, sveikatos 

komisionierius, duoda tokių pa
tarimų ryšyje su influenza h* 
plaučių uždegimu ligomis, 
kuriomis šiuo laiku serga daug 
chicag/ečių. Jisai sako: 

kurie žmonės r 
ligos atnaujinimu, kadangi grį
žki darban per greitai po su- 

, gavimo influenzos.
Kiekvienas, kuris pagavo 

•|‘lu”, {privalo pasilikti lovo
je bent 48 valandas po to, kai 
karštis nupuolė iki normaliu 
laipsnio. Kitaip mums grūmo
ja dar didesnis skaičius susir
gimų plaučių uždegimu.

Sustiprinkite savo sveikata 
gaudami gausiai tyro oro, leng
vu mankštinimusi, tinkamu val
giu ir nenuvargdami perdaug.

Gera namų ventiliacija, tin
kamas apšildymas — neperšal
ta ir ne peršilta temperatūra 
yra geriausia apsauga nuo šal
čio. Naudokitės šia apsauga 
taip namuose, kaip ofisuose. 
Kai ieškote pramogų, tai lanky
kite vietas, kuries yra gerai 
v; ntiliuojamos.

Jei turite sunkų šaltį, jus ga
lite apsaugoti patys save ir ki
tus guldami lovon tuojaus, pa
šaukdami daktarą greitai ir 
laikydamiesi jo patarimų.

mi m tik įnorių menkesnių 
negalių, bet ir atsiliepti j sme
genų funkcijas.

Ši paskutinioji kūno dalis tu
ri būti sprendžiama kartu su 
visa kūdikio sveikata.

Mokinių akordai parodų, kad 
daugelis kudikių, kurių dantys 
buvo sugedę, pasitikdavo su sa
vo darbu mokykloje.

Visi tėvai privalėtų 
dingiau paremti Dr. 
naujų planų kui dėl
dantų ir daryti visų, kas yra 
jų galioje, idant gavus iš mies-

juo šir- 
Kegelio 
kudikių

to reikalingų fondų tam pla
nui jvykinti gyvenimai!.

Musų (’hicaga skaitosi kaip 
kokia Mecca kitiems Ameri
kos miestams. Jus “aš padary
siu” yra plačiai žinomas. Nuo

šių aukštų normų. Priežiūra

NAUJIENOS, Chicago, III.
,O ... ■ .......... M ■■ —   • ... —' Į ...

kūdikių dantų išrodo tik ma
žas stipinas didžiuliame mies
to progreso rate, vienok ji yra 
vienas svarbiausių pamatų gy
ventojų sveikatai.

Geresni dantys reiškia geres
nę sveikatą, reiškia geresnius 
piliečius.

įPifmadienis, gruod. 24, 1928
į.*<ą.>ifiiiij!.; i iii,
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

linkime visiems savo draugams, pažys
tamiems ir kostumeriams

i zi kuoja <44144444444* C
Linksmų Kalėdų ir Uiimingų 

Naujų Metų visiems musų kos- 
tumeliams, draugams rėmėjams

Green Valley Products Co
Wm. J. Kareiva, Sav.

1611‘So. Paulina St.

UUA

g *»
• • A • | Lai gyvuoja 10444444444444*444 444attlT

nauji metai, lai gyvuoja lietu- —----------------------- -------- ----------------------------------------------
viai, lai stiprėja draugiškumas 44444144444Iii1444444r4 4 4 4 
tarpe musų biznių Amerikoj. :
C. K. VALAITIS & CO. -*

919 W. Sfth St. <
4444444444444 į
4.4 4-r4444 44444!g

DR. SHINGLMAN fi
M

Office 4930 West 13 Street,
Cicero, III. Residence 1648 S. 
50th Avė., Cicero, 111. Cicero 
3656. f*

ILinki visiems savo lietu- 
viams draugams Linksmų i 
Kalėdų ir Laimingų Naujų
Metų.

tarpe musų biznių Amerikoj.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Me
tų linkių draugijoms, korporacijoms, 
kliubams, draugams rėmėjams ir kos- 
tumeriams.

Geo. M. Chernauskas
1900 So. Union Avė., Chicago, III.

Phone Roosevelt 8710 Phone Willow Springs 58

NERAGAUKITE į*

»•
u^ ,wr

□ta.'T^r

Bukite lovoje iki jūsų tem
peratūra pasidaro normalė, nei
kit; darban per greitai.

96% Chicagos kūdi
kių turi kūno ydų
Aukščiau paduotas nuošim

tis nurodo mums reikšmingą 
laktą, kad didžiuma musų 

mokyklas lankančių 
kudikių (taip viešųjų, kaip pa
rapijinių mokyklų mokinių), 
kurių burnos buvo išekzami- 
nuotos paskutiniuoju laiku 
Sveikatos komisionieriaus Dr. 
Arnoldo Ktgelio įsakymu, turi 
prastus dantis; ir tokių prastų 
dantų skaičius vienoje burnoje 
siekia nuo vieno iki keturioli
kos.

Ką reiškia tokie dantys kūdi
kio sveikatai?

Dantų ir medicinos mokslas 
yra parodęs kart kurtėmis, kad 
prasti dantys atsiliępia į regė
jimą, o Uis procesas ' gimdo 
daugiau ydų. Kraujo ir limfų 
cirkuliacija užnuodijimas gali 
būti paskleistas kitose kupo da
lyse ir gulų gale tapti priežasti-

3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Musų laidojimas 
yra simpatiškas ir 
mandagus — geres- 
nis ir pigesnis už 
kitų patarnavimus. 
Moderniška koply
čia ir vargonai ir 
visi kiti patogumai, 
ši koplyčia yra gra
žiausia ir tokia tik 
viena tarp lietuvių 
graborių Chicagoj. 
Ji suteikiama do
vanai dėl laidotu
vių.
Kainos yra labai 
pigios. Galima gau
ti grabus nuo $25 
ir aukščiau. Del 
mažų — nuo $5 ir 
aukščiau.

“FLU!” Savininkai

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2808 W. 47th St.

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.
Tel Cicero 180 Night and Mominjf to keep

Wriu f ar Fret “Eye Care” 
or “Eye Beauiy” Book 

Msrias Co, Dept. H. S^9 Ė. OhioflL.Chtatfo

14444444444444444444444444 M
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

linkime visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

F. G. LUCAS and C0.
REAL ESTATE 

4198 Archer Avė.

1FLST
14 4 4 44 4 4 4 4 44 414 4<444 444 44~4

LSNALKINA
Kaadis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Klasiškas

KONCERTAS

Sunaikinkit šaltį pirmųjų
daktaru*, ar 

jei ju* Nunuikinslte 
jus veikiausiu nur’ 

ar inMucnzos. 
tęstis, 

pirmo į 
pradOkitc su

m

Joe Bagdonas

Carol Vainoris

Steve Rumchaks ** 

Phone Yards 0699 J*

7 rečiadieny, Sausio 16,1929

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare

liJ’a-j

slaugė 
šalti 

icpauaUMitu 
i. Taigi 

. Su pirmu 
Ženklu salėto.

paoak.v* 
pirmąja 
idanėii) 

nolcinkitc 
HUtcoHŪjiiPii, ar 

. ar tikaudanėimi 
i Turpo ir MinaikitiKi-

PutriniiH krutinę ur <cr- 
‘___ ‘ . palttio'

Viuui jus pajusite pu- I 
ilu, (spauskite bis-

Kiekvienas 
jum*, 
dieną, 
uždegimo. 
ėalėtUi 
pri* 
gerklės _ 
te šulti tuojau*, 
klc hu . 
suolu atsikosėjimą, 
gerėjimą.

ApbiHaiuojiniui nuo 
kuli Turpo I kiekvieną tiusrii kelis nykius 
I dieną ir fili bąktvrljos mažai ras profOH 
įsigyventi, ar bu*ira*ti veisimo* vietą.

Turpo yru veiksmingas antiseptika*. su
sidedąs iš senoviniu terpetino, caniphon ir 
meuthol gyduolių. Kiekvienus gydytojus, ar 
išlavintu slaugė pasakys jums, kad tie 
sudėtiniai juu nuo suųui yru pripažint i 
kaipo veiksmingi antiseptikai, t 
rintys svarbią ypatybę palengvinti 
ir slėgime, 
aptickoje.

Turpo
OyiicJc, Stare, Šate Relief

----------------------- U___  . i _____ __

Savininkai
skaudančio’ 
sunaikinki

____ ur
Turpo palengvinu slugutį. pahuo

,....... J viršpažymėtos firmos nuoširdžiai svei-**
’^kina savo skaitlingų draugų buri, kurie teikia mums?' 
fjsavo simpatijas biznyje — todelgi veli jam ir mes J? 
^nuo savęs, kad visi musui draugai ir kostumeriai į? 
vjlinksmai ir laimingai praleistų Kalėdų ir Naujų B i 
^*Metų šventes ir turėtų kuodidžiausių pasisekimų^ •dl.i __ ____ • _ . i.. . x :__ y*_ • i am __ xJJsavo gyvenimo reikaluose ateinančiais 1929 metais.^

taipjau tu-1 ,
• - ■ i • , šulniuose į (NHh

Turpo kutnuuju Joe kiekvienoje, >
ARCHER MOTOR SALES 

White Sox Garage *d# v
f* 608-618 W. 35th St. Phone Yards 0699*
f t f*fffffftt«fftttttf-ff ff t

A. MASALSKIS Tel. Boulevard

4139

' ;

•w

GIUBORIUS IR BALZAMUOTOJAS

m|
130

BjHf
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Turime automobi
lių vėliausios ma- 
dos dol visokių rei
kalų : veselių, krikš- 
tynų ir t. t.

Laiko reikalo krei
pkitės į mano įstai
gų dienų arba nak
tį, nes busite užga
nėdinti mano dar
bu.

Musų patarnavimas 
yra greitas nepai
sant Chicagoje ar
ba apielinkėje. Taip 
pat turime moteris 
asistentes.

' Ii <"\- s 'o, >«’ > ‘ ■El'-' v ft. &»’,'< 
BtO |- AVTOR iTRAITO

w

ARTISTAS LEONARD BIWNWALD
Turime garbės perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusį pasau
linį dainininkų. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos. Čia 
baigė mokyki^ Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran
ci j o j, šį žymų dainininkų lietuviai turės progų pirmu kartu 
išgirsti.

Mos kvočiame jus atsilankyti i ši klasiška ir puikų koncertų. 
' NAUJIENOS.
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MUSŲ MOTERIMS
.............. ■ 11 Veda Dora Vilkienė ■>>■<» ■    ■

BUROKŲ SRIUBA (Barniai)

1 vidutinis svogūnas
2 šaukštai sviesto

* puoduko baltos duonos 
trupinių

1 kvorta sriubos
1 šaukštukas druskos
Truputį pipirų
2 puoduku virtų, smulkiai 

Rapolų morkvų
I šaukštas cukraus 
t puodukas milko 
Virk svogūnus svieste 

kias 5 minutes, tik žiūrėk
duok joms parusti. Sudėk duo
nos trupinius, sriubą, druską, 
pipirus, ir virk 20 minutų. Pri* 
dėk morkvas ir “milką”, pašil

dyk ir t uolaus karštų paduok 
stalan. Jeigu kam tinka gali 
kartu paduoti pakepintos svie
ste baltos duonos arija juodos 
duonos, pakepintos taukuose.

KEPTA JAUTIENA

3 sv. round steak.0
su

ko
ne-

šaukštuko pipirų (maišy-1

tų, bet ne muitų.)
k. puoduko smulkiai supiau- 

stytų morkvų
Į/s> puoduko supiauslytų se- 

lerų ir grieščių, sumaišytų kar
tu

’ j puoduko supiaustytų svo
gūnų ir druskos pagal skonies

(3231

2606

3231-Snartly Correct. 
Siias 16, 18 years, 36, 38. 
10 and 42 inchea bust. 
Siie 36 teųuires 1% yards 
»f 4O-inch flsured with 
2S yards of 40-i ne h plain 
cnaterlal.

2620-Sizet 16, 18 y**rt» 
36, 38, 40 and 42 inchea 
bust. Size 36 reųuires 
3*3 yards of 40-lnch ma
teliai with H y«rd 27- 
;nch contrasting.

s i m -
16, 18

3 puodukus karšto vandens. 
Pakepink lašinius, nušluostyk 
mėsą, kuomet murinusi. Api- 
berk druska ir miltais. Kepk 
ant taukų pakol gerai paros. 
Padek j puodą, apdėk daržovė
mis ir sudėk pipirus. Užpilk 
karštą vandeni, gerai apdebgk. 
Kepk 4 valandas ne karštame 
pečiuje. Nebadyk mėsą su ša
kute, kaip norėsi apversti, nes 
visa sunka išbėgs ir mėsa lik« 
sausa. Paduok bulvių su mėsa 
atbn makaronų su šoriu.

KOPŪSTAI SU LAS1NTUKAIS

1 nedid lė kopūstų galva 
šaukštukai druskos 
kvortos karšto vandens 
riekutės laišiniukų 
puodukas saldžios smeto-

arba milko 
puodukas vandens, su mai
šu Smetona 
šaukštai, taukų nuo laši-

niukų
Druskos

‘J 
«> 
6
1 

nos
1

ir pipirų.

pustus į 8 
pūtį lapus 
vandenin 
tės. Kopusiai turi išvirti Į 8-12 
minutų. Nusunk ir užpilk ko
pūstus sekamu dažalu:

lifkeplk >nnt sikaurados *>u- 
piaustytus lašiniukus. Pada
lyk baltą dažalą iš milko, laši- 
niukų, pipirų druskos. Milkų 
skiesk vandeniu.

tru- 
ir sudėjus karštan 

virk pakol suminkš-

tiulis. Atskirk

INKSTAI SU RYŽIAIS

8 šviežius veršio arba 
lės inkstus

1 puodukas vandens
2 riekutės svogūnų
Druskos i n pipirų

at

avo-

virtas 
pienų

BULVIŲ RITULIAI

4 vidutinės, virtos bulvės
6 šaukštai pieno
3 kiaušinio tryniai
Druskos
Pipirų
3 kiaušinių baltymai.
Sumaišyk ir perkošk 

bulves per šitų. Pridėk
ir gerai Išplaktus trynius, dru
ską, pipirus ir paskui gerai iš
plaktus baltymus. Atšaldyk ir 
padaryk ritulius su ranka — 
apiberk miltais. Kepk giliuose 
taukuose. Paduok stalan karš
tus, apiberk su kapotom, ža
liom petru škom.

rum. pridėk gerai išplaktus 
kfctritnius, dnisląi, riešutus, 
inolases ir vanilos, jeigu nori. 
Persijok keletą kartų miltus 
su soda ir sumaišius pridėk 
prie pirmojo mišinio. Išminkyk. 
Padaryk du rituliu po 2 coliu 
storuino, duok tegul stovi per 
naktį, Išryto supieustyk į šmo
tukus. Padėk ant gerai išsvies- 
tuotos blėties. Sudėk jau įši
lusiu pečiu n ir kepk iki 30 
minutų pakeldama ugnį. Galė
si padaryti 8 tuzinus pyragai
čių.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mineflio tiktai 
Skyrių ofiauoRe tiktai!

VUm (Urban užnakytna mSne-
nyj bua atlikta* nlflomia kalnomla. Ta! 
yra perai atortia vTetNOŪV XATrTQ Blata- 
ma tnnaų apieltrUrUi Dari t ai Oflati.

8KYRUUS OFISAS
1800 S'. Halsted St.

Rantą Keta* a* %•etaa
■eta*
•etaa

$26 
»16 
$10

*6 
M 
$2

912.6O
17.60 

46

VEIDAS
PRIPILr

DOMAS-
JIE TURI

TIKTI
Oerianrt* auksinis darbas nt Mt 
Geriausios Auksinas Cruwos 
8oriausi Auksiniai Fllllnss 

eriuuai Auksiniai Tilteliai
Alloy Flllinra _

SI Hidnbrinal FHlnrs_____________60c
lAvnlytnaa dantį)  60c 

SIU kainu negausite musų dlditamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS Išteista* 28 me 
tai attal.
THE

DR.

0
0

MARSHMALLOW KEKSAS

t/2 puoduko sviesto
1 puodukų cukraus 
t puodukų pieno 
2l/2 puoduko miltų, 

buking3 šaukštukai 
rio

1/2 šaukštuko
1 šaukštuką 

trakto
2 kiaušiniai

pniule-

ti ru&kos
vanilijos eks-

su sviestu, pir

25*'
yra tinkama

kaina mokėti
už gerą
dantų
mostelę

N a m u S tat v m o
K O N TRA K TORIUS

S S. Wa»htrnAw Avė. Chicago, III

HAYES DENTAL OFFICES 
Ine.'

T. T. WOOLLENS, Pre*.
1320 South SUte 84.

Phoae HarrMoa 4761

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25(

2600 — F o r W e e 
Matdenc. Sizes 4, 6. 
8, 10 and 12 years 
Siie 8 reouires 2% 
yards of 46-inch tna 
tartai with % yard sf 
M-i ach contrastini

2612

27-incb csntzact-

2612—Chlc and 
Charm. Sizes 16. 
18 years, 36, 38, 40 
and 42 i n c h e s 
bust. Size 
guires 254 
of 40-incb 
risi.

2606 - Effective 
pllcity. S 11 e • yeatZ 34, 38. 
and 46 Inchea bust. Size 
36 reauirea 3% yards of 
40-incn materUl with % 
▼trd of

36 re- 
yards 
tnate-

23f2600

vyzdžio numeri, pažymėti mierą 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
rba krasos ženkleliais kartu su už

sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
lalstad SL, Chicago. UI.

1 kvorta karšto vandens
’ i puoduko milko.
Nulupk inkstus ir mirkyk 

šaltame vandeny 10 minutų. 
Perpjauk per pusę ir juėjus 
puodan užpilk vieną puoduką 
vandens. Sudėk svogūnus, dru
ską, pipirus, tegul verda ant 
mažos ugnies pakol bus visai 
minkšti, bet ne ištižę. Virk ry
žius užpilant karštą vandenį. 
Kuomet pradės virti, virk juos 
pakol bus pusiau išvirti. Nu
sunk vandenį ir padėk ant ga
ro kad prinoktų. Kaip bus 
minkšti, sudėk inkstus ir milką 
ir paduok stalan. Jeigu nori, 
gali nemaišyti, bet sudek ant 
torielio pinniaus ryžius, o ant 
jų uždėk inkstus ir užpilk mil- 
ku.

A

Ištrink cukrų 
dėk išplaktus kiaušinio trynius, 
paskui pieną ir gerai išmaišyk 
Sudėk du kartu persijotus mil
tus ir druską ir baking punde
liu. • Paskui ekstraktą. Ant ga
lo sudėk gerai išplaktus bal
tymus ir lengvai išplak. Supilk 
į dvi hlėtis. Pirm sudėsiant 
blėtis, įkaitink pečių, tegul ke
pa 20 minutų.

Sudėk marshnuillow mišinį, 
kurį sudaryk sekamai:

3 4 puoduko cukraus
‘/i puoduko pieno
J/i svaro Marshniallow
2 šaukštai verdančio van

dens.
I šaukštas vaniles ekstrakto 
Sudėk cukrų ię pieną į puo

dą ir virk 6 minutes be maišy
dama, paskuli sudek likusius 
daiktus, išmaišyk ir užtepk ant 
kekso.

—— ■•^i* — *

FRANCUZ1ŠKI ^YRAGAKIAl

1 svarą saldaus, šviežio svie
sto

2*/j puoduko cukraus
3 kiaušiniai
1 šaukštukas tlMiskos 

puodukas sukapotų riešutų 
šaukštas niolases1

mados, elegantiška3231—Naujos
suknelė. Sukirptos mieros 16 ir 18 
metų, taipgi 3G, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

2620—Sporto suknelė. Sukirptos 
mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 12 colių 
per krutinę.

2606—Paprasta bet {domiai atro
danti suknelė. Galima siūdinti iš by- 
le materijos. Sukirptos mieros 16, 
18, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių 
per krutinę. f

2600—Naktinis rūbas. Galima siū
dinti iš lengvos arba sunkesnės mate
rijos. Sukirptos mieros 4, 6, 8, 10, 
12 ir 14 metų amžiaus. 8 metų reikia 
2 ir % yardų 40 colių materijos ir 
% yardų apsiuvinėjimui.

2612—Bliuzka. Paprasta bet ele
gantiška ir tinkanti kaip namie, taip 
ir svečiusna. Sukirptos mieros 16. 18 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę;

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa-1

ir

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

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

PEČIUJE KEPTOS DAR-* 
ŽOVĖS

baltos duonos

cukraus 
duonos trupinių

daržovių kartu su sunka ku- 

rioj daržoves virė.
3 šaukštai sviesto
1 šaukštukas druskos
lA šaukštuko pipirų
2 puoduku 

trupinių
1 šaukštas
Padėk eilę

į gerai išsviestuoį) indą, dėk 
eilę- daržovių, sunkos, pipirų, 
druskos ir cukraus, paskui vėl 
eilę' duonos trupinių ir truput j 
sviesto, pakol viską nesudesi. 
Viršutinė eilė, turi būt duonos 
trupiniai. Kepk nekarštame pe
čiuje 45 minutes, paduok karš
tus.

Riebus
Bowmano Pienas yra grynas pienas. 

Tobulai pasteurizuotas ir pristatomas į 
jūsų namus tiek pat riebus Smetona, kaip 
kad tuoj pamelžus karvę.

Delei aštriausios ir mokslinės prie
žiūros, Bowmano Pienas yra apsaugotas 
kiekviename žingsnyje, nuo farmos iki 
jus. Jus jj rasite visuomet šviežių, riebų 
Smetona ir daug geresnio skonio, kuris 
jums patiks.

Užsisakyki t Bowman Pienų šiandie. 
Patys pamatykite kaip tikrai geras gali 
būti GERAS pienas.

Bowman
D AIRY COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

over
38 years 

25 ounces tor 25C

KC 
BakingPowder 

(double actiny)

ŪSE LESS 
than of high prlced brande 
MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Feeaamint
Liuosuotoją 

Jus kramtysi! 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos .

1 I.t i, < 1 i ■

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių aeema-

Ji prieiastiee dantį 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip iiB saiga* K ■ dildą

Mrs. Wixslow’s 
Syrup

Telefonuokit Šiandie ir daleiskit pertikrint tai

Ali droagiite-35c tad 65c |ara and tųbea. 
Childreo’a M usterole ( miider foro) 35c.

Better than a Mušt ar d Plaster

1 Vi» šaukštuko sodos 
Ištrink gertu sviestą stt cuk-

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

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains 

r-, with —i

Apstaaigokit liaikritimo! 
Gydyki! koiną žaizdą ar
ba įaibrižimą sa iiao no* 
nuodijančia antiseptika. 
Zonite ai m aka bakterijas. 
Ir iigydo.

cMad:- by
Lambsrt Pharmacal Co., Sain< I akus, U. S. A.

Mes Paimam Visa Sunku Darba
*

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

dyt musų

HYDRO PATARNAVIMO

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

TUBBY Near Tragedy
AJOVU CH1LDI2.E A>, 'AJE 

VJiLL STUDY THE PE.0PLE 
OF THE FAUŽ. AJOR.TH -THE 
ESKIMO
THE NJOR.TH POUE 

A lAnguage O*=
H» S OvajAJ DOE$ ^JOT 
UMOeUSTASJlS OURS

e-LAKE CITY LAUNDRY COMPANY—

LISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

antisep
tikas

Apsaugoja 
ir Pralali 
na G*rk

mv Skaa- 
Ir 

Kosėjimą.
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NEPAMIRŠKIME DRAUGŲ LIETUVOJE

Linksmai švęsdami Kalėdas, neužmirškime, kad 
yra draugų Lietuvoje, kurie laukia musų pagelbos. Rei
kėtų atsiminti ypatingai tuos, kurie nukentėjo, kovoda
mi už laisvę. Politinių kalinių šiandie yra Lietuvos ka
lėjimuose ir koncentracijos stovykloje šimtai; daugelio 
jų šeimos kenčia didžiausią vargą.

Verta taip pat atsiminti neturtingus moksleivius. 
Juo daugiau savo jėgų jie sutaupys besimokindami, juo 
ilgiau paskui jie galės būt naudingi visuomenei. Parem
kime juos!

Visiems “Naujienų” skaitytojams linkime smagių 
Kalėdų.

KALĖDOS IR BIZNIS

Kalėdos yra didžiausia metinė šventė, kadangi per 
tą šventę žmonės ne tik ilsisi ir linksminasi, bet ir sten
giasi kits kitam padaryti smagumą* siuntinėdami svei
kinimus ir pirkdami dovanas. Apskaitoma, kad Chica
goje šiemet kalėdinių dovanų pirkimui buvo išleista apie 
$193,980,000.

Dauguma šitos milžiniškos sumos žmonių pinigų 
teko didžiomsioms departamentinėms krautuvėms, ku
rių Chicagoje yra kokios keturiasdešimt. Tiek pelno, 
kiek jos gauna iš kalėdinio biznio, jos gal būt nepadaro | 
paprastu laiku nė per pusę metų. Bet tuo laiku, kai di
džiosios departamentinės krautuvės šitaip pasipelno, 
kiti bizniai, o ypatingai mažosios krautuvės tolesnėse 
nuo miesto centro vietose, laukia nesulaukia “kostume- 
rių”.

Stambiosios prekybos įstaigos ima viršų dviem da
lykais. Jos išleidžia labai daug pinigų skelbimams. 
Smulkieji krautuvninkai nemoka dažnai garsintis ir ne-’ 
turi pakankamai pinigų. Be to, departamentinės krau
tuvės turi didelį prekių pasirinkimą. Kai žmogus nori 
pirkti “prezentą”, jisai dažniausia nežino, ką pirkti, na 
ir mano: nueisiu Į didelę krautuvę, pasidairysiu ir gal 
ką nors tinkamo surasiu. Taip daugelis žmonių ir pa
daro.

Mažosiose krautuvėse nėra tiek daug daiktų pasi
rinkti; tenka apeiti jų daug, kol surandi tokį prekių 
įvairumą, kokį turi milžiniškosios departamentinės 
krautuvės. Todėl į pastarąsias žmonės ir važiuoja, nors 
jiems tenka sugaišti daugiau laiko važiaVimui, reikia 
grūstis gatvekaryje ir miesto centro gatvėse ir vargin
tis. i |į!

Apielinkių krautuvės (neighborhood stores) galėtų 
daug daugiaus pritraukti pirkėjų, negu dabar, jeigu 
jos veiktų sutartinai ir padėtų viena kitai. Sudėtos į 
daiktą jos turi prekių ne mažiau ir ne blogesnių, kaip 
departamentinės krautuvės, tik reikia tas prekes paro
dyti publikai — kas yra lengva atlikti garsinimais ir 
išstatant prekes languose. Šitą dalyką galėtų tvarkyti 
biznierių asociacijos kiekvienoje apielinkėje arba šiaip 
biznierių grupės.

Paliekant dalykus taip, kaip dabar jie yra, smul
kiojo biznio padėtis buš nepavydėtina. Biznio kompeti- 
cijoje ima viršų tas, kas turi daugiaus kapitalo. Mažie
ji bizniai gali atsilaikyt tiktai kits su kitu kooperuoda
mi.

KITAS KLERIKALIZMO SU
LAS TEISME

Lietuvos Ūkininkų Sąjungos 
vadas ir buvęs finansų ministe- 
ris krikdemų valdžioje, o paskui 
ir premjeras, p. Petrulis, jau 
treti metai yra tardomas gar
siojoje “lašinių skutimo“ bylo
ji*. Dabar laukiu teismo dar 
vienas klerikalizmo šulas, buv. 
krikščioniu demokratų partijos

Ufrfsakymo katna?
Chicago je — paltu:

Metams ...........—$8.0(
Pusei metų .... —--------------- 4.0C
Trims mlnesiama _________ 2.6(
Dviem mėnesiam ------ 1.50
Vienam mėnesiui _____  .75

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ------------------ 8c
Savaitei ____________ ...------ 18c
Mėnesiui__ ______— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams 17.00 
Pusei metų .................. — 8.50
Trims mėnesiams — 1.75
Dviem mėnesiams ......... ....1.25
Vienam mėnesiui ______ .— .16

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
[Atpiginta j:

Metams ............  $8.00
Pusei metų .......   -...... 4.00
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

pirmininko, kun. Šmulkščio, bro
lis.

Ponas šmaikštis buvo valsty
bės spaustuves vedėjo padėjė
jas ir yra kaltinamas dėl dingi
mo didelės sumos spaustuvės 
pinigų. Jo byla dabar yra vyr. 
tribunole ir bus sprendžiama 
sausio 19 d.

NE TAIP JAU PIGU
> —

Naujas “nepartinis” Kauno 
dienraštis, “Banga“, kuris spe
cializuojasi sensacingų žinių 
spausdinime, nori įsipiršti ame
rikiečiams ir sakosi tyčia šituo 
tikslu nustatęs nepaprastai' “pi

gią” prenumeratos kalną Ame
rikos lietuviams.' Bet ne taip 
jau ji pigi. Laikraštis bevelk 
per pusę mažesnio formato už 
“Naujienas” ir tik keturių pus
lapių, o jo metinė prenumerata 
$5.00.

DR. K. GRINIUS GAVO 
PENSIJĄ

“L. ž.” rašo, kad Lietuvos 
ministerių kabinetas paskyrė 
buvusiam respublikos preziden
tui Dr. Kaziui Griniui pensiją 
po 1,200 litų mėnesiui.

Nemalonu bus matyti seną 
Lietuvos visuomenės veikėją 
imant pensiją iš rankų tų žmo
nių, kurie išmetė iš aukščiau
sios vietos valstybėje. Tiesa, ji
sai senas ir visai neturtingas ir 
dar serga; neseniai jam buvo 
padaryta akių operacija Kara
liaučiuje....

ŽARIJOS Už APIKAKLfiS

Pranešimas “Naujienose” apie 
Rusijos socialistų-revoliucionie- 
rių vadą Viktorą černovą, ku
ris ketina dar šio mėnesio pa
baigoje atvykti į Ameriką lai
kyt paskaitas apie Rusijos re
voliuciją, paveikė į komunistų 
komisarus taip, kad tarytum 
butų jiems kas užbūręs raudo
nų žarijų už apikaklės. Bimbos 

(organas prabilo šitaip:
“Gal būt, kad Grigaičiui ir 

bus įdomu išgirsti, ką los 
apie darbininkų respubliką 
kontr-revoliucionierius ir car- 
bernių agentas Černovas, bet 
susipratusiems darbininkams 
Černovo balsas tiek tereiškia, 
kiek pernykštis sniegas.”
Apie “pernykštį sniegą“ kal

bėdami, žmonės nesikabina ant 
sienų ir nesikolioja, kaip girti.

černovas, žinoma, nėra nei 
kontr-revoliucionierius, nei car- 
bernių agentas. Jisai vadovau
ja viduriniai es-erų frakcijai, 
kuri yra priešinga ne tik cariz
mui, bet ir kapitalizmui, černo
vas buvo išrinktas 1918 m. Ru
sijos steigiamojo seimo pirmi
ninku ir pravedė tame seime 
įstatymą, kuriuo visa dvarų že
mė paimama j valstybės rankas. 
Leninas, išvaikęs steigiamąjį 
seimą, irgi nesugalvojo nieko 
geresnio žemės klausimu.

Socialdemokratai laikė klai
dingu daiktu tuoj aus “socializuo- 
ti” žemę Rusijoje, kur sąlygos 
socializmo tvarkai dar nebuvo 
pribrendusios. Bet bolševikai tą 
es-erų utopiją priėmė ir bandė 
įvykinti gyvenime. Jie taip pat 
pasiskolino iš es-erų ir tą idėją, 
kad Rusija galinti “peršokti” 
kapitalistinio plėtojimosi stadi
ją ir pasiekti socializmo tvarkų 
greičiaus už Vakarų Europos 
šalis. Visas “leninizmas” yra 
paremtas šita klaidinga es-erų 
idėja; tuo budu bolševikai yra, 
ekonominės teorijos atžvilgiu, 
es-erų uodegos.

Jeigu Bimba turėtų kiek pa
garbos idėjoms, o ne vien tiktai 
loviui, kuriame jisai randa ėda
lą, tai jisai turėtų Viktoriui 
Černovui žemai nusilenkti.

KRIKŠČIONYBĖ IR PROGRE
SAS

“Darbininkas” mano, kad pa
saulis per paskutinius du tūks
tančiu metų žengė priėkyn tik 
pasidėkavojant krikščionybei. 
Jisai nurodo, kad pagoniškoje 
Romoje buvo vergija, o dabar 
jos jau nebėra; nors darbinin
kų išnaudojimas dar nepašalin
tas, bet darbininkų padėtis vis 
tik eina geryn. Sako:

“Pasakys kas, kad tas pro
gresas įvyko ačiū pakilusiai 
civilizacijai, kultūrai, moks
lui etc. Bet kodėl ta kultūra 
ir civilizacija nuėjo tokia 
kryptim, o ne kitokia? Kodėl 
krikščioniškos tautos pažengė 
taip toli pirmyn vietoje su
stojus vietoje? Romos kultū
ra ir civilizacija buvo gana 
aukšta, bet dasigyveno mir
ties. Kiniečiai per kelius 

tūkstančius metų turėjo ga
na laiko — ir jięms netruko 
gabumų — išvystyti kurkus 
aukštesnę už musų kultūrą ir 
civilizaciją, bet jie tepasiekė 
tūlo kultūros ir civilizacijos 
laipsnio ir sustojo; surambė
jo, sustingo. Budistų, musul- 
manų ir kitų tikėjimų tautos 
išvystė savo kultūras ir civi
lizacijas iki tūlam laipsniui, 
bet su tuo jų progresas ir pa
sibaigė. Prasidėjo stagnaci
ja, puvimas. Tik kultūra ir 
civilizacija paremta Kristaus 
idealais turi savy amžinos gy
vybės ir nesiliaujančio prog
reso pradų. Užtat, jei musų 
civilizacijoje darbininko pa
dėtis abelnai eina geryn, tai 
tik ačiū tam, kad ji negali 
pamiršti Kristaus idealų, ne
stengia jų nuslopinti, negali 
nuo jų pabėgti nežiūrint vi
sų Kristaus priešų pastangų. 
Juk kas gi atnešė į pasaulį 
tą visiems taip brangią tiesą, 
kad visi žmonės yra vieno 
dangiško Tėvo vaikai ir todėl 
lygus, nežiūrint tautų, luomų, 
mokslo ir turto skirtingu
mų?”

Tai yra labai skysti išvedžio
jimai. Jie, pirmiausia, nesutin
ka su faktais. Yra netiesa, kad 
vadinamos krikščioniškos* tau
tos stovi civilizacijoje ir kultū
roje aukščiaus už vadinamas 
pagoniškas tautas. Meksika, 
pav. nieku budu nėra aukštesnė 
už Kiniją, o su Japonija vargiai 
gali lygintis ir daugelis Euro
pos šalių. Paskui, yra netiesa, 
kad musulmanų, budistų ir kitų 
nekrikščioniškų tikėjimų tautos 
jau paliovė progresavusios. Ku
ris sveiko proto žmogių: gali ti
kėti, kad Japonija, Kinija, Tur
kija, Afganistanas, Indija ir tt. 
jau yra pasiekusios savo plėto
jimosi galą ir kad toliaus nebe* 
progresuos?

Jeigu krikščionybės įtaka į 
pasaulio kultūrą ir civilizaciją 
butų buvusi tokia vaisinga, kaip 
pasakoja “Darbininkas“, tai ko
de! daugiaus kaip per tūkstan
tį metų krikščioniškoji Europa 
negalėjo pasivyti moksli) ir me
no srityse senovės “pagonišką” 
Graikiją? Kodėl viduramžiuose 
vadovybė moksle (filosofijoje, 
medicinoje., matematikoje ir tt.) 
buvo perėjusi iš krikščioniškų 
šalių į mahometoniškos (musul- 
maniškos) civilizacijos centrus? 
Skaitlinės, kurias mes šiandie 
vartojame, buvo išrastos ara
bų ; musų rašyba susideda iš 
raidžių, kurias išrado “pagoniš
ki“ lotynai (romėnai). Ar krik
ščioniška civilizacija gali pasi
girti didesniais išradimais, negu 
šituodu du?

žmonių lygybės idėja, be abe
jonės, yra labai prakilni, bet, 
viena, ne krikščionybė davė ją 
žmonėms; visos vadinamos di
džiosios religijos ją turi. Antra, 
bene krikščionys elgiasi sulig ta 
idėja? Krikščionys ne panaiki
no vergiją, bet ilgus šimtmečius 
patys gyveno vergijoje; krikš
čioniškoje Amerikoje vergija 
gyvavo dar 19 šimtmetyje, ir 
prezidentas Lincoln vedė ketu
rių metų karą, iki ji buvo už
drausta. Vergijai išnykus Euro
poje, buvo tenai įvestos baudžia- 
vos, kurias dar musų tėvai Lie
tuvoje nėra užmiršę. Per devy- 
nioliką su viršum krikščioniškų 
šimtmečių pasaulis matė įvai
riu politiškų ir socialinių si
stemų — feodalizmą, monarchi
jas, diktatūras, kapitalistiškas 
respublikas ir t. t., bet ne vie
na jų nebuvo paremta lygybes 
principu; priešingai, jos visos 
skirstė (ir tebeskirsto) žmones 
į turtingus ir beturčius, į išnau
dotojus ir išnaudojamus, j pri
spaudėjus ir pavergtus. Ir ar 
krikščionybės skelbėjai, krikš
čioniškoji dvasiški ja, krikščio
niškųjų bažnyčių vadai prieši
nosi toms sistemoms, ar jie 
smerkė jas, ar jie reikalavo 
žmonėms lygybės? Nieko pana
šaus. Krikščionybės mokytojai 
visuomet buvo patys uoliausieji 
bajoru privilegijų ir karalių 

despotizmo gynėjai; o šiandie 
jie yra uoliausi kapitalizmo 
ramsčiai. Štai, kai anąmet Ma- 
ssachusetts valstijoje buvo pa
duotas visuotinam piliečių nu- 
balsavimui įstatymo sumany
mas, kuriuo norėta uždrausti 
vaikų darbą fabrikuose, tai ka
talikų kardinolas Bostone pats 
kiek drūtas prieš tą įstatymą 
Agitavo ir įsakė visiems kuni
gams prieš jį agituot; ir ačiū 
šitam dvasiškijos pasidarbavi
mui, įstatymas buvo atmestas! 
O kas neatsimena, kaip Lietu
vos kunigai keikė žmones, ku
rie kovojo, prieš žiauriąją ca
rizmo valdžią?

Tą mintį, kad visi žmonės 
privalo būt lygus, oficiališkoji 
krikščionybė jau seniai yra at
metusi. Ji atmetė ją faktinai 
tada, kada ji (krikščionybė) pa
sidarė oficiališka religija, t. y. 
už trejeto šimtų metų nuo 
krikščionybės pradžios. Romos 
imperatorius Konstantinas (pats 
būdamas pagonas) sutvarkė be
sivaidijančias tarp savęs įvai
rias krikščioniškas sektas ir pa
darė krikščionybę valstybine re
ligija. Nuo to laiko krikščionių 
vadai ėmė remti karališkas val
džias ir kovoti prieš visus, ku
rie skelbia žmonių lygybės idė
ją. šitos idėjos skelbėjai šian
die yra socialistai, kuriuos ku
nigai neapkenčia labiaus, nėgu 
pagonus!

[skaitytojų Balsai 
>- - - - -

Sirvydo išpažintis
“Vienybės” num. 145 tilpo J. 

O. Sirvydo “Senojo Redakto
riaus Atsisveikinimo Žodis”, 
kuris pasirašė savo išpažintį ir 
viešai prisipažino, jog mainęs 
savd idėjas ir jas apspiovęs, 
kaip matysime žirniaus:

Visų pirma reikia žinoti, jog 
Sirvydas “Vienybės Lietuvnin
kų” redaktorium patapo neti
kėtai 1903, rugsėjo 15, pagal 
Dr. J. šliupo rekomendaciją.

Kad Sirvydas savo “atsisvei
kinimo žodyje” butų teisybę 
parašęs, tai butų savo įsitikini- 
mus-idejas ir prasiradimus ap
gynęs, butų pasirodęs vyru. Bet 
kaip jis idėjų neturėjo, tai ir 
linko sulig devynių vėjų, spjo
vęs ant pirmųjų.

Kad Sirvydas taip butų daręs 
asmeniškai, tai nė kalbėti nete
ktų. Tai butų kaip Anis Rūkas. 
Bet jis buvo seniausio Ameri
koje lietuvių laikraščio vadas- 
redaktoriųs, kurio vadovavimą 
noroms-nenoroms reikia pakra
tyti, pamatyti, ką jis gero pa
darė savo rėdomo laikraščio 
skaitytojams, pačiam laikraščiui 
ir lietuvių tautai besikeliant iš 
grabo.

Kada Sirvydas “stojo redak
torium“, tai tada jis buvo po 
Dr. J. Šliupo Įtekme — tautie
tis socialdemokratas, ir rodė
si, kad Sirvydas ves “Vienybę” 
Jono Mačio ir mano'nustatyto
mis vėžėmis.

Bet Sirvydą užpūtė kitas vė
jas. Jis spiovė ant tautiško so
čia Idemokralizmo ir palinko j 
“socialistus revoliucionierius”, 
lokius, kaip šios dienos Bimba, 
Paukštys, Mizara, Pruseika — 
vadai “Laisvės” ir “Vilnies.”

Su Sirvydo tokiu palinkimu 
“Vienybė“ neteko daugelio 
skaitytojų ir rėmėjų. Vietoje 
vežimo vežt į paštą, J. J. 
Paukštys, nors- ir silpno kūno, 
būdavo nuveža su puškanu. 
Tai buvo Sirvydo pirmasis 
“nii(Nix?lnas.”

Po Sirvydo vadovybe 1905 
prasidėjo tikra batalija lietuvių- 
taut iečių su “sociallrevoliucio- 
nieriais”, ir tai vis “Vienybė
je”. Negana buvo vieno Sirvy
do ir pagelbon parsikviesta 
Juozas Baltrušaitis. Sirvydas 
išėjo rėdyti “Kovą,“ o Baltru
šaitis “Vienybę” du vadu 
generolu. Lietuvos reikalai ir 
tautiečiai buvo visaip murzina
mi. Socialrevoliuęionieriai buvo 
jau visą svietą apžergę.

’ Apie vidurį 1906 Sirvydas 
apsimaino su Baltrušaičiu vie
tomis; Sirvydas gryžfa prie 
“Vienybės“, o Baltrušaitis prie 
“Kovos“. Sirvydas buvo priver
stas atsiversti, nes leidėjai Pau
kštys su Braziu jam pasakė, 
jei neveši “Vienybės” Mačio- 
Mikolainio vėžėmis, tai turėsi
me kito redaktoriaus ieškoti 
arba “Vienybę” sustabdyti.

Ir užputė Sirvydą kitas vė
jas; iš “socialrevoliucionie- 
riaus” atvirto vėl į tautietį so
cialdemokratą ir spiovė ant 
“socialrcvoliucionizmo”, persi
prašė Dr. Šliupą.

Sirvydas savo “žodyje” ir ne
teisybę pasako. Jis- sakosi mai
nęs savo idėjas, tas tiesa. “Bet 
kad bučiau mainęs j blogesnes, 
tai netiesa.”

Ar “socialrevoliucionizmas” 
buvo geresne idėja už tautiš
kąją, prie kurios Sirvydas at
virto? Čia ir pats Sirvydas pa
sakys: Ne.

Ir atsigėrė Sirvydas iš kūdros 
nesimainančio vandens.

Sirvydas raminasi save idė
jų mainyme ir lenda už Basa
navičiaus ir Kudirkos nugarų, 
kuriuodu irgi savas idėjas per
mainę. Taigi į anuodu nusižiū
rėjęs ir aš (Sirvydas) mainiau.

Atsimenu, buvau bene 11-12 
metų. Kas vasara motina būda
vo parsiveždavo iš Vištyčio se
nutę Kalinauskienę, daržuose 
žoles apravėti. Senutė turėjusi 
jaunystėje sūnelį, ir gana tan
kiai minėdama jį apverkdavo, 
ir apsiverl usi susiramindavo, 
ir net linksmai pasakydavo:— 
“Ne aš viena tokia. Ir Panelė 
Švenčiausia turėjo vaiką.”

Atvirtęs Sirvydas atgal į tau
tietį demokratų laikėsi tokiu 
iki po perversmo Lietuvoje. 
Sirvydas su “Vienybe” l>ene 
pirmieji paskelbė protestą prieš 
fašistinę naująją vidurnaktyje 
atsiradusią valdžią. Bet.T

Ir vėl Sirvydų užputę kitas 
vėjas. Spiovė ant tautinio de
mokratizmo ir pradėjo garbinti 
autokratijų — diktatūrą, ir 
tuomi didžiuojasi, bet ir sako, 
jog “Dabartinė Lietuvos vals
tybinė tvarka nėra ideališka 
- ir arčiausiai stovi prie to 
evoliucijos kelio, kuriuo Lietu
vos valstybei priseis eiti.”

Sirvydui nulinkus į fašistų 
pusę vėl nukentėjo “Vienybė“, 
nes neteko skaitytojų-rėmėjų 
visų tautiečių demokratų.

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

“Lietuvos Ūkininką” 
kurio kaina visiems 1929 me
tams Lietuvoje nustatyta tik 5| 
litai (50 am. centų). Atsiųsti 
“Lietuvos Ūkininką” j 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
nės apsišvietimą ir kultūrą. 
“Lietuvos Ūkininkas” eina kasi 
savaitę 16 puslapių- didumo, 
kiekviename numeryje nagrinė
damas įvairiausius poli tikos, 
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 prisidės! 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-vė No. 38.

Skaitytojo i taip nesivarto kaip 
Sirvydas.

Fašistine Lietuvos valdžia, 
liesa, yra evoliucijos kelyje at
gal į tautiškų demokratiją. Ta
da išrvydas sakys, kaip anas 
žydelis, — “naši vigrali.”

Sirvydas visgi laikosi prieka
bės—rašąs teisybę, ir butų jam 
pasisekę parašyti teisybę idėjų 
mainymas, jeigu vietoje Basa
navičiaus ir Kudirkos, jis butų 
parašęs: —

Permainiau idėjas kaip Glo- 
vackis-Tamkus, Smetona, Vol
demaras ir katalikui surengę 
perversmą.

Ar fašizmas yra geresnė idė
ja už tautiškų demokratizmų? 
čia ir Sirvydas atsakys—ne.

Ant galo dar prie širvydiš- 
kos “teisybes“.

Visi musų fašizmo garbinto
jai Amerikoje gėdisi savo nu- 
linkimo į fašizmą ir apdumimui 
akių vadinasi “tautininkais“ ir 
“nepartyviais.” Gyvenant de
mokratinėje Amerikoje, o gar
binti fašistinę diktatūrą savo 
tėvynėje, Lietuvoje, gali tiktai 
tokie, kaip Sirvydas, apspiovęs 
laisvę ir demokratizmą, kurį 
pirmiaus idealizavo.

Tokie visi yra apspjovę ir 
sudeginę savo idėjas. Tokiais 
buvo pirmieji politikieriai kata
likai.

'lai dorovės pedegėliai.
—P. M i kolai uis.

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

ATYDAI ROSELANDO IR 
APIELINKĖS LIETUVIAMS

Norėdami pirkti 
auksinių daiktų, 
deimantų, laikro
dėlių ir visokių 
graznų, kreipki
tės pas mane, o

busit visada užganėdinti, per auk- 
sorių ir laikrodininkų
F. A. BUKAUSKĄ
10831 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 0990

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr eit 8500

Ten if iš 
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 

COLUMBUS 
Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

G -x ■ ■ G
GYVENIMAS

Mineainis turnalu

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.60 
Puaei metų —» $1 
Kopija----------—_____  10c

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

• kingi.

G-............ G
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS
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Apiplėšė gąsdino sto
ties prižiūrėtoją

Sudegė moteris

Mrs. Mary Klingeniierg, 61 
metų, sudegė, kai kilo gaisras 
jos apartmente prie Belhvood 
ir Adams gatvių.

Du banditai atėmė iš John 
Geriticullo 70 dolerių. Geriti- 
cuilo yra prižiūrėtojas gesolino 
stoties, kuri randasi prie 12-os 
ir Morgan gatvių. Banditai, at
ėmę pinigus, įsisodino stoties 
prižiūrėtojų savo autan, atvežė 
jį prie 18-tos ir Canal gatvių, 
apsvaigino kirčiu galvon ir iš
metė iš auto.

Kiek laiškų išnešioja 
Chicagos paštas

Ketvirtadienį prieš Kalėdas 
Chicagos paštas pernai išdalino 
adresatams 8,150,000 laiškų ir 
atviručių, šiemet tą pačią dieną 
išdalinta 9,987,000 laiškų ir at
viručių.

Tek 2-7749
DR. J. R1MDZUS, D. C. Ph. C. 

Chiropraktas
1428 Broadway, Gary, Ind.
Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki 8 vak. 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

A. t A.
MONIKA BARAUSKIENĖ 

Po pirmu vyru Petrauskiene

PRANEŠIMAI
Cicero Lietuvių Raudonosios Rožės 

Pašelpinis Kliubas nuoširdžiai prašo 
visų savo kliubo narių platinti pri
siųstas reklamos kortikes atsibunan- 
čių kalėdinių šokių. Kuriems reikė
tų minėtų kortikių daugiau — pra
neškite kliuho komitetui — prisius 
daugiau. Ben. Tumavičius, 1227 So. 
50th Avė. Cicero, 111.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio tr ketvirtadienio

Susidūrė gatvekariai 
su troku

Juodrankiai nuteisti
25 m. kalėti

Dešimtis žmonių sužeista, 
penki iš jų sunkiai, kai susi
dūrė gatvekaris su Common- 
\vealt Edison kompanijos tro- 
kd. Nelaimė pasitaikė prie l>a- 
men avė. ir \V alnut st.

Divorsai Cicagoj
1928 m. užvesta teismuose 

divorsų bylų 4,653, o 1927 m. 
jų buvo užvesta 5,336. Reiškia 
šiais metais mažiau žmonių 
ieškojo divorsų, negu pernai. 
Bet šiemet gavo persk iras 3,- 
278 poros, kuomet pernai ga
vo persk iras tik 3,252 poros.

Du nušauti gemblerių 
užeigoj

Michael Hurley, buvęs poli
cininkas, nušautas, kai jis mė
gino apginti gembliavimo įstai
gų, žinomų vardu “Tri-Ward 
Independent -Club”, 814 West 
63rd st. John J. O'Brien, taip 
jau buvęs policininkas, nušovė 
\Vesley T'ays’ų, 668 VV. 64tli st., 
užmušėjų Hurleyo. Tays praka- 
zyriavo savo pinigus kliube.

Autas užmušė
Bruno Lenczenski, 1853 N 

Irving avė., tapo sužeistas mir
tinai. Užgavo ji prie kryžkelės 
Robey ir Custer gatvių aulas 
kurį operavo Harry N. Fish- 
man, 5628 Nortli Spaulding av.

Ieško $50,000 iš daktaro
P-nia Vandewal traukia teis 

man Dr. Henry J. Scliiresonų 
kuris specializuojasi pagražint 
moterų veidų. Ponia kaltina, 
kad daktaras sugadinęs jos no
sį, padarydamas keletu opera
cijų. Moteriškė, kuri yra 46 
metų amžiaus, ieško atlyginimo 
iš daktaro $50,000.

Prisaikintųjų teismas, per- 
kratinėjęs bylų italionų juod
žiukių, kurie buvo pavogę ita- 
lionuką Ranieri, rado du kalti
namuosius kaltus, o tretį ne
kaltu esant. Kaltais pripažino 
Angelo Petitti ir Andrevv Ca- 
jellano. Capelhino sūnų, Tony 
Capellano, 17 metų vaikinų, 
pripažino nekaltu esant. Du 
asti kaltais pasmerkti 25 mė
lis kalėti.

Kada džiurė išnešė nuospren- 
Ij, jų pasveikino teisėjas Gent- 
:el pagirdomas už drąsą ir pa- 
riolizmą. Taipjau išreiškė pa
lėkti valstybės gynėjui Iloff- 
nan ir Mueller.

Džiurę po teismo palydėjo Į 
Sherman viešbutį policija. Kai 
airio iš džiurės nakvojo vieš
buty, ir ryte {Milicija juos pa- 
ydejo namo.

Ranieri namus ir namus kai 
kurių svarbesnių valstybės liu- 
lininkų daboja stipri sargyba.

Teisėjui GentzePiui, kuris 
pirmininkavo teismui, policija 
pasiūlė važiuoti namo jos sar
gyboj. Teisėjas betgi pareiškė, 
kad jisai parvažiuosiąs vienas.

Italų tarpe, sakoma, susior
ganizavo grupė piliečiu, kuri 
pasivadino “balta ranka’’. Tie 
□Riečiai nusitarę patys savo 
priemonėmis ir ginklais, kovo- 
i prieš jiiodrankius.

Agituoja už taksas ant 
gasolino

Tie patys žmonės ir la ikras- 
iai, kurie pernai buvo prie- 
ingi taksams ant gasolino. 
linois valstijoj, naudojamo 
litams, dabar varo smarkių 

tgitacijų, kad butų išleistas js- 
atymas, reikalaująs imti po 2 
sentų taksų ant kiekvieno ga
lono gasolino, perkamo ait
ams. Pinigai, girdi, turėsią ei

ti keliams taisyti.

35 ugnegesiai kuone 
užtroško gaisrą 

gesindami

Gaisras, kilęs anksti sekma
dienio rytų trobesy 161 West 
Lake st., padarė nuostolių tur
tui apie $100,000. Be to, gaisrų 
gesindami kuone užtroško 35 
ugnegesiai. Mrisėjo panaudoti 
pulmotorus jiems atgaivinti.

KOSTANTINAS GR1NEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 23 d., 3 vai. ryte, 1928 
m., sulaukęs 76 m. amžiaus, gi
męs Kauno red., Kauno apskr., 
Šeduvos parap., ir miestelyj, A- 
merikoj išgyveno 40 m. Paliko 
dideliame nuliudime Moteli Pet
ronėlę po tėvais Levickaitė, vie
ną dukterį Kazimierą Juozaitie
nę, du sunu Vladislovą ir Pet
rą ir gimines. Kūnas pašarvo
tas 3201 So. Auburn Avė.

Laidotuves įvyks Utarninko, 
Gruodžio 25 diena, 2 vai. po 
pietą iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kastantino Grine
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
* I

Moteris, Duktė, Simai ir 
Giminės.

Laidotuves patarnauja grabe
lius Eudeikis, Tel. Yards 1741

K AZIMI ERAS M AT U LION1S
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Lietuviai

VIEŠBUTIS
WALTERI0 NEFFO

Ant West Sidės
2435 S. Leavit St., Chicago, UI.

M

Sveikinu visus savo rėmėjus su šventoms 
Kalėdoms ir Naujais Metais, kad linksmi 
sulauktumėt Kalėdų ir Naujų Metų.

Ruimai pasirenduoja ant savaičių ir dienų 
Linksma girdėti, kad atvažiavus į Chicago 
gali gauti lietuviškų viešbutį pernakvoti. 
Nu, Mikolą ar aš tau nesakiau, kaip atva
žiuosi į Ch’fcago ir paklausk, kur Walterio 
Neffo viešbutis ir jums pasakys, nes jį ži
no kožnas vienas.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 22 d., 5 vai. vakare, 
1928 m., sulaukęs 48 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Rusainių 
kaime. Žiežmarių par. ir apsk. 
Amerikoj išgyveno 24 m Pali
ko dideliame nuliudime du sunu 
Juozapą 13 metų. Ka imierą 11 
metų, vieną brolį Andriejų, gi
mines ir draugus. Kūnas pa
šarvotas randasi Lachavičiaus 
koplyčių* 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks Seredoje, 
Gruodžio 26 d., 8:30 vai. ryte 
iš koplyčios į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten 6us nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Matu
lionio gimines, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sumai, Brolis ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Lachavičia. Phone Roose- 
velt 2515.

1 4 l i i. t 11 4 t 11 t I t ♦ ♦ t t 4 .* t

ONA TRAK6ULIENĖ 
Po tėvais Pondzinaitč

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
Gruodžio 22 d., 5:55 vai. po 
pietų, 1928 m., sulaukus 42 m. 
amžiaus, gimus Puikių kaime, 
Gaurės parap., Tauragės apsk. 
Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Paliko dideliam nuliudime vy
rą Kostantiną, tris sūnūs Vla
dislovą, Konstantiną ir Stepo
ną, pusbroli Nokodemą Žičkų, 
pusseserę Oną Svilienę. Lietu
voj vieną brolį ir seserį Leo
kadiją. Kūnas pašarvotas ran
dasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks Seredoje, 
Gruodžio 26 d., 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios j švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Onos Trakšulie- 
nčs giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ii’ su
teikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simai, Pusbrolis, 
Pusseserė ir Gimines.

I aidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1744

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 22 d., 1:80 vai. po pie
tų, 1928 m., sulaukus vidutinio 
amžiaus. Paliko dideliame nu
liūdime vaikus — dukterį Sta
nislavą ir du jjunus: Joną ir 
Juozapą, vyrą Vincentą, taipgi 
du broliu Amerikoj Antaną ir 
Povilą ir Lietuvoj seserį Petro
nėlę ir broli Motiejų. Kūnas pa
šarvotas randasi 916 W. 34th 
Place.

laidotuvės įvyks Seredoje. 
Gruodžio 26 d., 9 vai. ryte iš 
namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Monikos Baraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir suh 
teikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Vaikai, Broliai ir 
Gentys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika.

Susivienijimo Draugijų ir Kliubų 
Bridgeporte iš priežasties Kalėdų 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dieny, Gruodžio 26 d., 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorium svet., 
8133 So. Halsted St.

Draugijų valdybosJr atstovai malo
nėkit būtinai atsilankyti, nes yra 
naujų reikalų svarstymui. Taipgi iš
girsit raportą iš buvusio baliaus Lap
kričio 29 d. P. K., nut. rašt.

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

Kampaa North Avė. ir Robey St.
Vai..* 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsvviek 4988
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staiga* 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 SL 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randoljub 6800

Graboriai

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tbl. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.3201 3201

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
•aidotuvCse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis urahorius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, UI.
Tel. victory 1115

S. D. L ACHAV1CZ
Lietuvis Graborlus ir 

Babnamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale, meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevftlt 2515-2516

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 1952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Res.: 6109 S4>. Albany A ve. 
Homlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatmont ir mag- 
netio blaiikets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai. Ofi
so valandos nuo 1 
po pietų iki 8 v. 
vakare.

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 4115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Ofiso ir Rea. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo t iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rea. 8201 South Wallace Street

Pbone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 >ki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Ser uos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

* si naujoj vietoj

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

esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akiSj nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
• Phone 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 
oarktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokią akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Jkspertaa tyrimo akių ir pritariamo 
akinių

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

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
>n< Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

'3147 So. Halsted Street
Tel. Caliunat 3294

Nuo 9 iki 12 v<»l. (T’enos ir 
nuo K ilri 9 valandai vakare.

J’hone Boulovard 8483
Dr. Markeris

Gydytojas ir Chirurgas 
3421 So. Halsted St. 

Vak: uuo 12 iki 3 po piotų, 
nuo 6 iki 8 vakme.

Uektuadieuiais nuo 10 iki 12.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutarti

Rea. 6660 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

v/Aicaųo, III.

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 
NeHėrio’ nuo 2-80 iki 4-30 v. po piei 

TELEFONAS CANAL 0464

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos: 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
mm 6 iki 9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Aahland Ave^ 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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 
« Phone Midway 2880

Advokatai

Ofiso Tel. Victory,7188 i 
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, IIL 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res« 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone ('anai 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1-^3 ir 7—8; Ned 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė.
' Tek Republic 7868 

CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 6820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.,

Chicago, III.

Tel. Brunswick 0624

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

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

įyatrys Gydytojai
Ofiso Tek Victory 6893 

Rez. Tel. Drexe] 9191
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

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 

Residi»nce Tek Fairfax 6352

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. Nedėk uuo 10 iki 12 

Ros. J olt pliope Plaia 3Ž00

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. I^a Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vak nuo 9-6 

VokRrdis
3241 South Halsted St. 

Tek Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

10HN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West 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 Tek Central 2978

Namų Tek Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Pettoshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

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 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS .

29 So. La Salk SL Room 739 
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 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 rvto

DETRD1T, M 1( H.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam OfibC 
2333 Ra ritini l o"< r

Kampas Bato, and ( adilla< Stiuan
Valandos nuo 8:30 iki ■> >.d. vak;m

Pąjįedėliai; i 1 > 1 m« n • 
iki 7.30 vai. vakari.
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių
Roseland

Kilbasninko jaukta*

Mūsiškėj Rožių žemėj 
sklydo gandas, kad lietuvis

pa 
kil

Ltasninkas pradėjęs organizuoti nizuoti ilalionukų burk a a. • a * • ’l t 1 a • • 1.*

tos siekia gyvenime. O kadan- mos “Save the Union” šnipu gelia dalykų plačiau paaiškėjo, 
gi dar yra pnq mus: tokių žmo- agentūros. Tr šis laiškas maida- negu aš savo rašiniuose gali
nių, Icurie nenori atiduoti pri
deramos jam garbės, tai jis nu
sitarė suorganizuoti iš italionu- 
kų “Baloney” arba “Kelbasnik 
Booste^iu9.,,. Italionukni loš be 

[sbolą, valgys pilvus ir dešras 
ir girs jas visoje Chicagoje.

Kai kurios kompanijos laiko 
armijas agentų ir selsmonų, 
kurie garsina jų tavoms. Tai 
\Ta geras dalykas, bet brangini 
kaštuoja. Daug pigiau suorga- 

* a • • a ą • i • e

vo aukų. Tai agentūrai aukų iš jau paduoti, ir to delei mano 
kasos neduota. Komunistai pa- a-aAtinėlis pasiliko 
rinko aukų iš narių. Surinko 
apie aštuonius dolerius.

Išduotas raportas, kad
koncerto draugijai liko
no. M. A. K.

Del neišrišto 
klausimo

nuo 
pel

nepo talpin
tus. “žinantis” taipjau tyli, ma
tyti, pasitenkinęs tuo, kas by
los laiku visiems paaiškėjo.

Butų malonu, kad norintieji 
patirti, kodėl pas lietuvius ne- 
priklausančius Romai, vyskupai 
dygsta kaip grybai, paduotų 

tsavo klausimus, o tada galima 
butų daug ką naudingo pagvil-

1 deni i. — Vairomanis.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Miscellaneous

(vairus
Financial

Finansai-Paskolos

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos

iš itftlionukų dabartiniam lai
kui basketbolo, o vasarai besbo- 
lo jauktą, kurį ketinąs pavadin- 
ti “Kilbasnik Boosters”. Patys 
italionukai, kaip girdėti, beve
lytų nešioti vardą “Bnloney 
Boosters”. Bet kilbasninkas ža
da duoti pinigus jaukto tižiai-i 
kymwi ir todėl reikalauja sau 
teisės pakrikštyti jauktą tokiu 
vardu, koks jam patinka, bū
tent, paeinančiu iš rusiško žo
džio “kolbasa”. žinoma, kaip 
jis panorės, taip ir bus.

Tiek apie 
reikšmę šio 
žiu Žemėje.

vanla. Dabar 
naujo jaukto

— Vietinis.

Cicero

_______For Rent 
RENDAJ Storas, Geras bile kokiam 

į bizniui su kambariais pragyvenimui 
1 ir garadžiu. 3428 So. Aubum Ave.Paskolos suteikiama

j vier?<r> dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambarys vienam 

žmogui Town of Lake opielinkėje, 
prie mažos šeimynos, nevurtojančios 
svaiginančių gėrimų. Atsišaukite lai
šku j Knygyną LIETUVA, 3210 So. 
Halsted St., Box No. 6.

Kalėdos jau čia pat — pirkties 
Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių {vairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako-1 
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių'

Truputį patylėjau, laukdamas --------------------- ----------------
ką p. “Žinantis” pasakys po to, Dešimtis vietl) ledll 
kai (2’ežina"lisr “Nau1llen”.”l čiužinėti 
No. 290-me davė savo klausi- r »
Tną, kuris lietė “Žinančio 
su “Vairomaniu” diskusijas 
kun. Geniočio.

Diskusijos jau aptilo, bet 
dėl stokos medegos, o tik 
to, kad tuo laiku, kai mano
šinėlis buvo pasiųstas “Naujie
noms,” prasidėjo Geniočio byla 
prieš “Draugą’,’ kurioje dail

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

RENDON frontinia kambarys vai- 
:inam pigiai. 3002 S. Emerald Avė.

čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntinj 
tik ką aplaikėm iš PALANGOS — 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

Pas mus taipgi galima gauti ka
lėdinių laiškų, atviručių, sieninių 
kalendorių, visokiausių knygų ir tt.

Kreipkitės | —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaJsaiPietinėj miesto daly atidary

ta 10 vietų čiužinėti ledu parkų 
praduose. •

dėlKalėdų dienų, t. y. gruodžio 
25-tų, Vietinis Bed Hose kliu- 
bas rengia šokius, kurie įvyks 
LiuosybSs svetainėje (prie 14 
gatvės ir 19 court). šokiai pra
sidės 7:30 vai. vakaro.

Visi kviečiami dalyvauti.
Nariam* yra išdalintos įžan

gos kortelės. Jie gali ir savo 
draugams lokių kortelių duoti 

paimti iš 
Tuinavi- 
avenue.
praleisti 
draugais

ne 
dėl 
ra

TURIU parduot už storage rendą 
4 kambariu rakandus, pcrlor setas, 
valgomojo kambario, ndegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2o30. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant oyk. BURK E 
STORAGE CO., 4332-3/* W. Madison 
St., Tel. Mansfield 0127

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

tis ligų ir skausmų
Nuo ko paeina skausmai ?
Kodėl jus visuomet 

vargę ?
Kas priverčia jus visuomet 

jaustis atbukusiu ?
Kodėl jus visuomet 

pavargę ?
Kode! jus . esate nervuoti ?
Dr. Singley suras jūsų nega- 

liavimus. Jus negalite būti lai
mingi be sveikatos. Nėgi jus ne
galite apleisti savo sveikatą.

Tegul Dr. Singley patars jums; 
jis specialiavosi šiame darbe per 
40 metų. «

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Bolilevard

S'uite 1615, 
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
oiznio, kur reikia sukrauti daug 
laiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas 
išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

333& So. Halsted St.

GREITAS PLYTIMAS INFLUEN- 
ZOS PASTEBĖTAS KELIOSE 

VALSTIJOSE Business Service
Biznio Patarnavimas

JERIAUSIA vieta oirkti pečiai 
nsyti katilai •• 
indenio {taisos.

tepair Works, 8110 Wentworth Avė..
>>| Vlrtnry 9084

MusųpaesatIveltui. Tik turi jų 
i kliubo 

gako'ttaus. 1227 So
lto-

Senovės padavimai
mums, kad valdonai visuomet 
turėdavo savo dvaruos būrius 
žmonių, kurie juos linksminda
vo, kurie jų, valdovų, garbę 
keldavo, kurie prieš valdonus

komiteto, B.

Linksmai ir gražiai 
vakarų, pasikalbėti su 
ir smagiai pašokti Kaldėų va
karų — tai geriausia proga Red 
Bose kliubo rengiamuose ŠO- 

tupčiodavo. O tūli tu valdovu,! šiuose, h tai įžanga bot ku- ^.1- 1—.! ...U...' J •
bi-

kaip, pavyzdžiui, kai kurie rusų 
kunigaikščiai ir carai i— 
laikydavo kuprelius pajacus. 
Šių pastarųjų uždavinys- buria
vo prajuokinti valdovų, kai jis

, riam gali būti veltui, jeigu 
(|aj. jis arba ji pasirūpins gauti 

lėtų iš anksto.
Taigi visi į Raudonos Rožės 

kliubo balių Kalėdų vakarą.
— Cicerietis.

donas negalėdavo prasijuokti iš 
kuprelio “šposų”, tai jau tikrai 
paHnksinėdavo, kai lazda išly
gindavo kupreliui nugara.

šiandien laikai truputį pasi
keitė. Valdovai kupriams nebe-

Burnside
Apšvietos ir Dailės Draugijos 

susirinkimas įvyko gruodžio 
13 d. Kaip priešinei i n is, tai su
sirinkimas buvo šaukias atvi- 

, rutėmis. Bet oras pasitaikė pra^
ties valdovų pavyzdžių neuž
mirštame nei šiandien. Jie tik
pritaikyti komercijos gadynei. stas, tad ir narių atsilankė ne 

Šiandien prisiplėšia Kas mi-
lionus dolerių — žiūrėk, jis au-

daugiausia.
Draugijos valdyba pasiliko, 

sakyti, komunistų ran- 
Pirmininku pasiliko Pa- 

mažo-
stantį kitą. Ir štai, visi šaukia: koše.
koks jis geras, koks jis labda- kaušis, taip ir kiti,’ su 
rys—tūkstantį dolerių paauka- mis permainomis.

Buvo skaitytas laiškas
i nistų “prieš-fašistinės”

vo! Prisivogė, prisiplėšė politi- 
kieniis kyšių - jisai suorgani- 
zuaja būrį rėksnių, I 
girių visuose pakampiuose, 
pavadina juos “boosteriais.’

Lietuvių tarpe šios rūšies 
“gėmis” kolei kas nepuvo prigi
jęs. Iki šiol lietuviai, jei orga
nizuodavo kų nors, tai organi
zuodavo bendromis jėgomis. 
Tai būdavo ne vieno žmogaus 
organizacija. Būrys žmonių 
sutverdavo organizaciją 
organizacija 
būrio, visos 
sams.

Bet dabar 
ninkas padarė pirmų 
žinote, lietuviai tur būt nieko 
taip daug nevalgo, kaip dešrų. 
O kadangi jie taip daug dešrų 
valgo, tai žmogus, kuris deš
ras pedliavoja, pradeda jaustis 
vis svarbesnis

Dešros vis 
vaidina musų 
pedliorius vis

kumu- 
tary- 

kurie j),bos. Laiške maldauta aukų. Kai 
.... > *r kurie narių neiškentė fir pa

klausė, kur tos aukos eina. Na, 
prasidėjo visa eile spyčių. Spy- 
keriams pabaigus kalbėti, pa
aukauta iš draugijos kasos $5. 

Kitas laiškas buvo iš vadina-

“Žymus padidėjimas” siautime in- 
fluenzos keliose valstijose gruodžio 
1 d. užsibaigusią savaitę “gimdo 
didelio susirūpinimo Jungtinių Vals
tijų Visuomeninės Sveikatos Aptar
navime,” pareiškė žodžiu gruodžio 
9 d., General Surgeon Dr. Hugh S. 
Cumming. Daugiau kaip 15,000 su
sirgimų pranešta | vieną savaitę iŠ 
visų Jungtinių Valstijų, kuomet nor
maliai būdavo tik apie 300 susirgi
mų.

Didžiausias siautimas ligos yra 
Califomijoj, kur, kaip jis sako, buvo 
pranešta 8,213 susirgimų. Montana 
pranešė 3,372, Oregon 269, Utah 258, 
Arizona 300, South Carolina 2,718, 
Georgia 344, Alabama 198 ir Indiana 
261.

DABOKITĖS PERSIŠALDYMO.
Dabokitės persišaldymų (šalčių)— 

net mažų šalčių galvoje ar gerklė
je.

Neleiskite jiems įsigauti j krutinę 
ir plaučius. Neik šlapiai! ar drėg- 
nan oran.

Neik laukan, jei jauties sergąs. In- 
fluenza, gripas, plaučių uždegimas, ar 
kitos sunkios ligos tankiai paeina 
nuo šalčių.

Kad greitai sulaužyti šalti, išger
kite puodelį karštos Bulgariškos Žo
lių Arbatos. Tai yra grynai žolių 
prirengimas, kuris pagelbės gamtai 
išvaryti nuodus iš jūsų sistemos. 
Gaukit jos dėžutę iš savo aptiekinin- 
ko šiandie, kad būtumėt prisirengę 
apsirūpinti save ir savo šeimyną prio 
pirmo ženklo šalčio.
KAIP IŠVENGTI ŠALČIO IR GRIPO.

Riebus skirtumas, kuris pasidarys 
iš brangių žolių, esančių Bulgariško
je Žolių Arbatoje, išgertas vieną ar 
du sykiu j savaitę, palaikys jūsų si
stemą sveiką ir geroje tvarkoje, taip 
kad jus išsriralėsite neprileisti šalčio 
ir influenzos bakterijoms pradėti sa
vo mirtingąjį darbą.

Tik gaukite dėžutę Bulgariškosios 
žolių Arbatos iš savo aptiekininko 
šiandie. Tik 85c, 75c ir $1.25 dęl di
deles šeimynos. Jeigu pasitaikytų, 
kad jūsų aptiekininkas jau nebeturė
tų jų, mes mielai pasiųsime jums 
didžiąją šeimynos dėžutę. Nesiųski
te pinigu, tik užmokėkite laiškane
šiui $1.25. Rašykit Marvel Products 
Co., 106 Marvel Building, Pittsburgh, 
Pa.

jaučiatės
per 

furnisai, grotos - 
American Stove

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų darbas *. ei 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait-, 
iavimas. Mes atliekame gerinus} 
laibą mieste. Kedzie 5111.

MES darome pirmos klesos kar- į 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui.] 
Mes ateisime bile kur Chicagoj.; 
Visas darbas garantuotas.

2604 Nortn Halsted Street 
Tel. Buckingham 503 <

i Be Komiso ir Išlaidų 
Ues paskoliname jums $100, 
irba $300, imame legali nuošimti 
l inigus gausite į 12 valandų.
ndu otriai Loan Service 

1726 W. Chicaffo Ave. 
Hermitage Ave.

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

1618 West 18th Street 
L F. Dankovvski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

PRANEŠIMAS 
i'ursiduoda vilnutuub pančiakoe dėl 

v rų ir moterų. Kainos pora tik
ai 50 centų — dvi poro? r t 96 cen- 
as. Moterims pančLko pora po 
>c. ir 95 centai. Viln nios gijos 
eriniams — kaina 4 uncijos matkos 
9c., 31c., 84c. ir 35c. Vilnonio^ ma- 
erijos vaikams dėl kelnučių už 66 
eotus. Taipgi turime marškonių 

> ių dėl mezginių.
ERANK SALEMONAV1ČIUS, 

•4 W 33 St. ir Normai Avė. I iuOoh 
Chicago, III.

l

tarnaudavo 
visuomenės

Roselando

ir ta 
viso 

intere-

kilbas- 
žingsnį.

svarbesnę, rolę 
gyvenime; dešrų 
aukštesnės vie-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tai. Kedzie 8902 •

<514-16 Rooeevelt Rd 
arti St Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 0179 
NEMESKITE LAUK SAVO 

SENOS SKRYBĖLĖS 
Duokite ją išvalyti ir sutvar

kyti ir napiatykit skirtumą. Mu
sų išvalytos motorų glebės, kau
tai, skrybėlės jūsų valymo 
problemą. Mes tai garantuoja
me!

Vyrų overkotai, siutai, ap
siaustai išvalomi.

LITTLE STAR HATTERS 
★ Valytojai ir Dažytojai 

3328 S. Halsted St. 
Mes i

GENERALIS KON1 RAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, . 
4309 West 63rd Street 

phone Repcblic 7869

Personai

iti r. Frank Cre.st, lietuvis, esate 
nuoširdžiai kviečiami tuoj atvykti i 
musų kriaučių šapą — turiu svarbi 
reikaJa su tamsta, nes yra įvykus 
klaida išduodant tamstai siutų. Stan
ley Kavarskas, 3404 S. Halsted St

Business Chances į-
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI minkštų gėrimų už
eiga, gera vieta švedų apgyventa. 
Parduosiu pigiai 1107 W. 60th St.

atvažiuojame Ir pristatome I

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

MASTER COLLEGE
N. State St. cor. Lake 

10 augštas
JOS. F. KASN1CKA, princlpalas

190 st.

CLASSIFIED ADS
Educational

__________ Mokyklos_________
MOKINKIS BARBERYSTB3 AMATO 

Dienomis ar vakarais. Del informacijų Sauk 
arba raftyk INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 072 W. MadlsoD Bt.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

Bridgeport Painting
& Hardware Co. 

vlalevojam ir popieruojam. UŽlai- , 
tom malevų, popierą, stiklus ir tt. ;

3149 Sa Halsted St Susilauk pasisekimo su
Phone Victory, 7261 C’h OVrnl pLj s ramancionis. Sav. unevroiei

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

PIGIAI parsiduoda minkštu gėrimų 
užeiga (Soft Drink Parlor). Biznis 
geras, geroj vietoj. Pardavimo prie- 
.astis — pusininkas pasitraukė, vic- 
! i negaliu apsidirbti.

Kreipkitės
2702 West 47th Street

BARGENAS! Pardavimui bučemė 
r grosernė už pusę kainos. Priežas
tis pardavimo svarbi.

3001 So. Union Avc.

RAKTAI—Raktų duplikatai pada- Energiški ir sumanus vyrai gąb ra 
romi jums belaukiant; 15c už auto-; sti progą padidinimui uždarbio ir pa 
mobilių raktus, padarytus iš nu-1 žengimui pirmyn, pardavinėjant ne 
merių; užsakymai per paštą greitai paprastus naujus 6 cilinderių Chev 
išpildomi. Pasimatykit su kurie buvo rodomi Pure 09

MADCAM’Q KFV cjERVIPF trobesy, prie Wacker Dnve ir Wa MORGAN S KEi SERVICE, f)ash Ave nuo guodžia i iki 6 d 
54 w. Ohio St., Tel. Delaware 3441 Ypač reikalinga vyrų teritorijos* 
—-—------------------------------------------- Worth, Stickney, taipjau tarp Stocl

_______  Yards ir Michigan Ąve. Turi kai 
AUTOMOBILIŲ savininkams. Da- bėti lietuviškai, lenkiškai, Čechiška 

bar užėjus šalčiams daugiau trubelio ir. abl., ... . , .
yra su automobiliais, tai užšalę su- j Priimti aplikantai bus trumpą lai
sprogsta, tai negali uižstarduoti, tai ką lavinami dykai konstrukcijos sr 
paskidinus sulaužo. Jeijfu kam pasi- { k.al2|. ir geriausių būdų juos parda 
taiko toki nelaimė, tai patelefonuokit i v,neti.

Boulevard 9421—0328 ------ ----
Mes jums pagelbėsim.

MORGAN STREET AUTO SHOP, 
:3407 So. Morgan St.

, Priimti aplikantai bus trumpą lai 
I 

j karų ir geriausių būdų juos parda

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry
to

Financial
Finansai-Paskolos

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

anl mažų mėnesinių išmokėjimų. ' 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th St.

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

REIKALINGAS geras žmogus tu 
rintis patyrimą geležies yarde užimti 
vietą formano. Girtuokliai neateikite. 

4000 Wentworth Avė.

SKUTYKLA — 2 kėdės, sena vieta, 
'’arduosiu pigiai dėl ėjimo j kitą bh- 
j. Nupirksit už $250.

1414 So. 49Lh Ct., Cicero, Iii.

Real Estale For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

MAINYSIU ant farmos 12 flatų, 
fumasu ir pečiais šildomi, Logan 
>quare dalyje. Visi šviesus kamba
riai. Maudinės tile išgręžtos. Aržuo- 
lu užbaigimas. Paskiausios mados už
baigimas valgomojo kambario. Kam
pinis lotas 60x125 pėdų. Savininkas 
int 3-o aukšto. 3137 Wellington Av., 
Mr. Bonovvicz.

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
•agyvenimas užpakaly ir viršui fla- 
ag 6 kambarių. Karštu vandeniu 
ildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
iznio lotas dėl pardavimo, parduo
tu pigiai arba mainysiu j namą 
'idelj ar maža. Paul Real Estate. 
•286 W. 55th St., Tol Repuhlic 4170

VEGIRDETI MAINAI

“AA vartojo Turpn dėl skanaančioa rork- 
lėfi ir randti. kad jin man nuteikia geriaunii) 
pagelbų, kokif} aA žinau", nako fowa ūki
ninko žmona.

Kiekvienuose namuose turėtų būti Si 
koncentruota sveikatos apdrauda—apsauga
prieA daugeli ligų, kuriat*, gali pagimdyti * 
Hkaudanli gerklė. Paprasta**, lengvas var
tojimas Turpo kai gerklė yra patinusi ir 
skaudanti, neleidžia veistis ligų jterains ir 
tuojMUs sustabdo skaudėjimu. Nieko geres- 
nlO Aiam dalykui nesurasta ui terpetina, 
mentelių ir kamforą—Ir tat yra paslaptis 
Tarpo veiksmingumo. Visi aptiėkininkal • 
turi Turpjo^kamuoja mažai—tik 3Sc.

Findlay, Ohio (3)

“Geriausia pagelba 
skaudant gerklei!

Eighteenth Bond &
1618 Wesi

I. F. Dankowski, pres.

M0RGIČ1AMS
Mortgage Organization

18-ta Gatvė

REIKIA VYRŲ IŠS1MOKIN1MI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

BraktiŠkoH instrukcijos, darbu 
kol mokinuitėb ir dar geresnis kai 
išmoksite Mokykla dienomis i 
vakarais. Atsilankykit arba r«ik> 
nu k it aplikacijos. 
FEDEP*’ 4UTO ENGINEERIN- 

3CHUOL 
'040-42 Washington BĮ va

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
iž 2Mi nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai.. 
Re jokio komišino.

S. OSGOOD, 
J281 West Divislon St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

------- ~L4 —-L
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

C. J. Dankowski. ižd.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija. $5
Specialistas gydyme chroniškų (r naujų ligų Jei kiti 

tegalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane Mano pilnas 
/aminaviinas atidengi jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyt) 
sveikata jums sugrys Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jus» 
\ur ir ka? jums skauda bet pats pasakyt po galutino iiegzamina 
rtmo — kas jums yra

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

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

nuo 5 iki 7 -80 vakaro 
nn olėtų i

Ofiso valandos: nuo 10 
NedMhol

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradini mokslą j devynis mėne 
sius; aukštesni mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokyklojf 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks 
lūs. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
iums padėsime {sigyti abelną moks 
lą. 'Savo būvi žymiai pagerinsite 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoju 
3106 So. Halsted St.. Chicago.

Miscellaneous
įvairus.

TU

KUSKKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoi PATAR
NAVIMAS Atdara dierfomis ir vakarais Moterims teredoj ik vi- 
’urnakčiui Lietaus lašai, vanos Ir prūdas visada.

908 W. 14 SU 2 blokai j vakarus nuo Halsted St 
Phone Canal 2544- 2545

ATYDA BUDAVOTOJĄMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskt 
Įmokėti. Užaranėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCT1ON CO- 
5201 West G r and Ae.

I Berkshire 1821
MR. PARIS.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
Čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
’>842 So. Leav’tt St.

Fhone Canal 1678

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
IŠdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš 
veizda jų artistiška. Klauskit pa 
radio pardavėjits, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J 
Electrical and Radio Engineerinj 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicaao. TU. Hemlock 9149

PARDAVIMUI 2 pirmos klesos 
gramatinės armonikos, 140 beisų. 
Kreipkitės Luschitz nuo 7 iki 19 
vakare ir nedėlioj. Aš parduosiu pi
giai. 2701 W. 18th St.. Chicago, III.

Phone Crawford 3593

Radios

Išsimaino kampinis, bizniavas, mu
ro namas, 2 Storai su 6 flatais, extra 
lotu ir 2 karų garažu. Namo paran
kamai vėliausios mados. Kaina $56,- 
000, arba mainysiu ant didesnio pri- 
vačio namo, didelio fumiture Storo, 
garažo, farmos, gasolino stoties ar 
summer resorto. Namas turi būt par
duotas ar išmainytas j trumpą laiką.

Išsimaino puikus, bizniavas namas 
su bučernės bizniu, Brighton Parke, 
namo kaina $13,500 už cash, arba 
mainysiu ant 2 flatų muro namo 
Marųuette Manor.

Išsimaino 3 flatų muro namas, na
mo kaina $7,500. Priimsiu mainais 
kas ką turit, nedideli bizniavą na
mą, buČemę ar lotus.

5V2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa* 
tarnavimas.

KALAKUTAS DOVANAI
Su pirkimu naujo SpHtdorf, Philco 

ar Majestic Radio, duosiu už dyką 
kalakutą. Taipgi mes turim ant ran
kų keletą setų, kuriuos gavom mai
nais. Radio patarnavimas $2. Šis bar- 
genas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

TOM PECCHO RADIO SHOP, 
240 W. Slst St.
Tel. Victory 9818

Išsimaino 2 flatu puikus namas 5 
ir 4 kambariai su 2 karų garažu. Na
mo kaina $5,500. Mainysiu ant nedi
delės formos, automobilio arba bu- 
čemės.

Automobile^

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. ’Clark St

1926
1927
1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St

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

$950
$675
$795
$695
$650
$650

Išsimaino puikus lotas Aurora, III., 
50x155, mainysiu ant automobilio ar 
groserio.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
■ i ■- ‘ . -.... j .... . . ... —

BARGENAS. 4 po 4 ruimus fin
tai, pečiais šildomi, 2 karų garažas. 
Labai gražioj vietoj ant South Park 
Avė. arti prie 95th St. Parduosiu 
su $1000 cash, arba mainysiu ant 
bungalotv, 2 flat namo arba loto. 
Kam reikalingas Šitoks namas mel
džiu pašaukt Fairfax 2475.

y
1




