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I raneuzai piktinasi ,Jo,š7i^nis1staXąnfflų 
Italą diktatoriaus 

akiplėšiškumu ra n

Mussolini Paiyžiaus laikrašt; 
gundo Franci ją savo parla
mentą pakeisti diktatūra

Lenos

.YNAS, groud. 22. — 
, kad sovietų žvalgyba 

’) padarė kratą britų 
Aukso Kasyklų korpo- 
raštinėse ir jos vaidi
namuose. Kratos buvo 

ir traukė-

FARYŽIC’S, gruod. 22. — 
Politiniuose franeuzų rateliuo-) 
si* padarė triukšmo pasirodęs 
Paryžiaus laikrašty La Liber 
tė straipsnis su Italijos dik
tatoriaus Mussolini parašu. 
Straipsny atvirai kritikuojama 
parlamentinė Francijos vald 
žia, agituojama už panaikini
mą parlamento ir įvedimą (lik- j 
tat uros. I

Mussolini savo straipsny ati-j 
duoda pagarbą Francijos prem
jerui Tardieu, bet pranašauja j 
jam, 
met aplink jį ‘besiriejančios 
dvylika politinių partijų. Itali
ja turėjus penkiolikę politinių 
partijų, kurios taip pat tik tarp 
savęs nėjusios, kol pagaliau 
atėjęs fašizmas ir visai tai 

arkai padaręs galą.
Laikraštis La Libertė yra

, ir kol kas 
tas straipsnis 

Mussolini rašytas jam,
• iš kurio nors Italijos laik-,

ninku 
pradėtos vidurnaktį 
si iki 7 valandos ryto.

Deputies, kaltinami 
dėl žmogžudybių 
streike, paleisti

jury nteisii*, 8 deputy šeri
fus, apkaltintus dėl šešių 
sti eiktninku nušovimo

, kad jis netoli eisiąs, .kuo- 1Ss (|epu|v

ne

BLBNSVILLE, N. C., gr. 
22. Aštuoni Mcl)o\vell kaun- 

j šerifai, kurie L u 
kaltinami dėl tariamai jų pa
pildytų žmogžudybių per teks
tilės darbininkų streiką, vakar 
tapo prisaikintųjų posėdininkų 
(jury) pripažinti nekalti, ir pa
leisti.

kęs fašizmai), 
nepatirta, ar I 
tikrai 
ai 
•aščio

lin- 
dar 
yra

aštuoni 
kaltinami
2 dieną
tekstilės

deputy šerifai 
dėl nušovimo 
šešių Marion, 
įmonių strei- 

,staruiu minia

išsispausdintas, 
galinu,' falsifikatas.

solini rašytas, gali 
rimtas 
Nes

ar, pa- 
Jei pasiro- 
paties Mus- 
kilti dėl to 
incidentas.

stų 
jos

tarptautinis 
dar negirdėtas dalykas, 

vienos valdžios galva drį- Į 
kritikuoti svetimą valdžią! 
pačios spaudoj.

buvo 
spalių 
N. C. 
kin inkų

iatvyko lies viena įmone ir ban
dė neleisti kitų darbininkų į 
darbą, o įmonę dabojusieji de
puty šerifai ėmė į streikinin
kų minią šaudyti.

Rinkimuose Egipte 
laimėjo vafdai

i Vokietijos finansų 
ministeris Hilferding 

pasitraukė >

LONDONAS, gruod. 22. — 
Iš Kairo praneša, kad vakar 
įvykusiais Egipte parlamento 
rinkimuose didelę daugumą vie
tų parlamente laimėjo vafdų 
partija ir kad naujoji vyriau
sybė veikiausia busianti suda
ryta daugumoj iš tos partijos 
žmonių, su jos vadu, Naliasn 
Paša, kaip premjeru.

šie rinkimai buvo laikomi la
bai 
sis 
k v t i

BERLYNAS, gruod. 22. — 
Vakar atsistatydino Vokietijos 
finansų ministeris Dr. Rudol
fas Hilferding, socialdemokra
tas. Atsistatydino dėl to, kad 
reichstage jis buvo aštriai kri
tikuojamas dėl tariamo 
tvarkymo Vokietijos ir 
lyno finansų.

nesu-
Ber-

svarbiais, kadangi nauja- 
parlamentas turės pasisa- 
del proponuojamos sutar- 
su Anglija, kuria Egiptui

suteikiama savarankvbė.

Vokietija numarino 
statymą prieš Vokieti

jos pavergimą”
22. - 
“jstaty 

pavergi

Jugoslavija užgina pli- 
gamiją musulmonams
BELGBADAS, Jugoslavija, 

gruod. 22. — Jugoslavija iš
leido naują kriminalinį įstaty
mą, kuriuo musulmonams užgi
nama turėti daugiau pačių kaip 
vieną.

Jugoslavijoj daugiausiai mu
sulmonų gyvena 'Bosnijos ir 
I lercegovinos provincijose.

BERLYNAS, gruod. 
Nacionalistų pateiktas 
mas prieš Vokietijos 
mą” (prieš Youngo reparacijų
planą) visuotinu balsavimu 
šiandie buvo palaidotas.

Iš daugiau kaip 40 milionų 
balsuotojų ėjo balsuoti re dau
giau kaip 6 milionai. Visi ki
li visai susilaikė nuo balsa
vimo.

Stalinas 50 metų amžiaus
MASKVA, gruod. 22. — So- 

vietija vakar šventė 50 metų 
savo diktatoriaus, Juozo Sta
lino, gimimo sukaktuves.

Pasveikinimai su Kalėdoms ir 
Naujais Metais iš 25 žodžių 1

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

. [Atlantic and Pacific Photo]

Laivas “Nanuk”, kuris netoli Sibiro įšalo j ledus
........  .................... . ■......l-.u—:■ =

Ojė, oje, oje! blogu Suomija priėmė jstaty- 
dalyką pranašauja mą prieš komunist«s

1930 metams ti ELSINKIS, Suomija, gruod.
22. — Suomijos seimas vakar 

__ 198 balsais prieš 78 priėmė įsta- 
pranešė,”1 tymo draugijoms papildymą, 

kurio tikslas yra patrempti vi
sai komunistų darbuotę Suo
mijoje. Manoma, kad vyriau
sybė imsis likviduoti ne lik 
komunistų organizacijas, bet ir 
jų frakciją seime.

Kareiviai apleido ka 
sykių distriktą; strei 

kas baigtas .

piktoj

PABYŽIUS, gruod. 
Žinoma Paryžiaus “ 
Mme. Fraya, kuri “skaito 
žvaigždes” ir iš jų pranašauja 
ateitį, ateinantiems 1930 me
lams pranašauja blogų dalykų: 
didelių nelaimių, katastrofų, 
žymių žmonių mirčių, finansi
nių krachų, politinių pervartų 
etc.

Pasak jos, ateinantieji me
tai busią nelaimingi dėl to, kad 
musų žemė busianti
Merkuro ir Saturno planetų 
įtakoj. Visame pasauly mirsią 
daug žymių žmonių. Keletui la
bai žymių Argentinos vadų esą 
lemta tais, metais mirti, taip 
pat šį pasaulį apleisią trys ar 
keturi žymiausi franeuzai.

Busiąs pasikėsinimas nudai
goti vieną Europos diktatorių, 
būtent Mussolinį, bet jis 
ištruksiąs gyvas.

Vienas valdovas busiąs 
verstas nuo sosto.

Tolimuose rytuose kilsiąs
ras, kuris skaudžiai paliesiąs 
ir daugelį vakarų pusrutulio 
valstybių.

Žiemą jvyksiąs rimtas finan
sinis krizis, kuris atsiliepsiąs 

ir nuo kurio 
nukentėsianti daugaiu, 

bet kuris kitas kraš-

Darbas, nedarbas ir 
algos sovietijoje

Rusų darbininkas šiandie už
dirba maksimum $2.07, mini
mam — $1 dienoje

nu-

ka-

visam’ pasauliui 
Anglija 
nekaip 
tas.

Meksika davė $10,000 
žuvusių angliakasių šei

moms sušelpti

OKLAHOMA 
gruod. 22. — 
angliakasių šeimoms šelpti, ku
lių maitintojai praeitą antra
dieni žuvo McAlester anglies

LIETUVOS ŽINIOS
VIENA, Austr’ja, gruod. 22 į Byla dėl išsisukimo iš 

Telegrafo pranešimais Bal- karo tarnybos 
kanuose siaučia didelės sniego -----------
audros. Trafikas geležinkeliais i KALNAS. — Kariuomenės 
sutrukdytas ir susisiekimas te- teismo ypatingai svarbioms by- 
legrafu pairęs. Nuo nepapras- Joms tardytojas majoras 
tų šalčių daug žmonių mirė.

Mie- 
želis dabar veda tardymą vie
noj didelėj byloj. Vilkaviškio 

Meksikoj areštuoti n«uj.ok« Cniimo komisij'’j p«- i i* • u ° skoliniame stopme susekta ne- 45 sąmokslininką! J teisėtumų paleidžiant kai ku
tą r n y------------ į riuos naujokus iš karo 

MEKSIKOS MIESTAS, gr.! bos.
. — Oficialiai praneša, kad Suimti Vilkaviškio 

vyriausybė suėmė čia dvide- lies gydytojas Kudirka 
šiml penkis asmenis, 
mus dėl sąmokslo nužudyti bu-i pitonas Gudelis, 
vusį Meksikos prezidentą PI u-1 kyšius už 
tarco Eliasą Callesą.

Tampico mieste buvo suim-; kančiais 
Ii dvidešimt koųspiratorių, 
veikto per j 
kandidato į respublikos prezi
dentus, Jose Vasconceloso, ša-1 
linirikų, kaltinamų de! kursty- į 
mo žmonių sukilti prieš esamą1 
valdžią. ♦

Be to Meksikos Mieste 
kar buvo suimti dvidešimt 
timšalių anarchistų, kurie 
ištremti iš Meksikos.

nu-i
praeitus rinkimus

apskri- 
ir 4-to 

kaltina- artilerijos pulko gydytojas ka- 
įtariami ėmę

neteisėtą pripažini
mą kai kurių naujokų ne(in*> 

karo tarnybai. Suim
ti ir keli naujokai.

Šaudymai iš adminis
tracijos linijos

TAYLORVILLE, 111., gruod. 
22. — Milicija, kuri buvo at
siųsta čia į anglies kasyklų dis
triktą tvarkos žiūrėti ryšy su 
komunistinės National Miners 
unijos paskelbtu angliakasių 
streiku, vakar rytą buvo at
šaukta į ISpringfieldą, kur ji 

i bus demobilizuota. Pareigų ei
ti dar palikta nedidelė Deca- 
turo pėstininkų kuopa.

šiame distrikte visos
klos vėl dirba^ taip kad strei
kas, kurį buYb paskelbus 
tional Miners unija, yra 
baigtas.

kasy-

pa-

( RYGA, gruod. 22. Sovie
tų Prekybos ir Pramonės Ga- 
zieta, paskelbusi mėnesinę so
vietų Rusijos pramonės statis
tiką, parodo, kad dešimty svar
biausių Rusijos pramonės šakų 
darbininko alga, bendrai imant, 
siekia $1.64 dienai. Didžiau
sias algas gauna tipografijos 
darbininkai — $2.07 dienai, o 
menkiausias — tekstilės pramo
nės darbininkai, kurie gauna 
tik $1 dienai.

Iš tų algų reikia atskaityti 
dar 30 nuoš. sovietų valdžios 
paskolos bonams pirkti ir įvai
rioms kitoms mezliavoms, ku
rių fabrikų sovietai verstinai 
reikalauja iš darbininkų.

Pasak Prekybos ir Pramo-

Komunistinės angliaka
sių unijos vadas vėl 

areštuotas

FBANKFOBT, III., 
vėlgr 

buvo deputy šerifų suimtas 
Henry Corbishley, komunisti
nės National Miners unijos 
sekretorius. Jis tapo išgaben
tas į Bentoną tardymui.

Corbishley neseniai buvo už 
$2,000 kaucijos paleistas iš 
baudžiamojo Chester kalėjimo, 
kur jis buvo padėtas dėl an
gliakasių riaušių Zeiglery, per 
kurias vienas asmuo buvo už
muštas ir daugelis kitų skau
džiai sumušti.

• | nes Gazietoš, šiandie Busijoje 
dirbančių darbininkų yra 2,- 
250,0(10 su 1,500,000 darbi pin

ikų įregistruotų bedarbiais. Yra 
()kla., Į (|ar 2,000,000 bedarbių, kurie 

Nelainimgoms. ne(uri teisės gauti iš sovietų 
pašalpos dėl to, kad jie yra “ki
lę iš buržuazijos.”

Kinija sumokėjo gene
rolams $12,000,000 suki

limams baigti

kasyklose dėl įvykusios jose « invft
baisios ekspliozijos, Meksikos J ^SHie S 41 O l ,

$10,000. niui užgavus automobilivyriausybė atsiuntė 
Tarp žuvusių 62 angliakasių, 
daugiausiai buvo meksikiečių. CLEVELAN1), Obio, gruod. 

!22. — Big Four traukiniui už- 
j gavus automobilį netoli nuo 

Graikija suteikė mote- Clcve,a".<10’ buvo "žmušti ,rys 
J juo važiavę asmens.

rims viety rinkimų

LONDONAS, gruod. 22. — 
Iš Peipingo (Pekino) praneša 
per ,Tokio, kad generolui Čiang 
Kaišekui, tautinės Kinų vald
žios galvai, pavykę susitarti su 
maištininkų generolais, kad jie 
paliautų kėlę maištą prieš cen
trai! n ę valdžią. •

Ta taikos sutartis tautinei 
valdžiai parėjus 12 milionų do
lerių: tiek ji sumokėjus ne
nuoramoms šiaurės provincijų 
generolams.

ATĖNAI, Graikija, gruod.;
22. — Graikijos vyriausybė va
kar paskelbė įstatymą, kuriuo 
moterims suteikiama balsavimo 
teisė vietų rinkimuose.

O R H
Pavogė $250,000 vertės 

valdžios degtinės

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

Didėjąs debesį uolumas; tru
mai ną-

“Sovietų Žemės” lakū
nai parvyko j Maskva Pllli šilčiau: 

' i sis vėjai.

Vakar temperatūros 
ae įniškai buvo 290 F. 

buvo i

vidutiniai

MASKVA, gruod. 22. — 
turi sovietu lakūnai, kurie 
roplanu “Sovietu Žemė” 
per* Sibirą atskridę į Jungti-: Šiandie saulė teka 7:15, lei- ^2 
nes Valstybes, šiandie parvy- džiasi 1:22. Mėi uo teka 12:17 

lyto.ko į Maskvą.

I ... v 1
skrities pranešama, kad IV-me 

va ' administracijos linijos rajone 
musų policininkas .1. Bamanau- 
skas, patruliavęs Aškitos kai
me, išgirdo ’ lenkų pusėj, apie 
30(1 mtr. nuo administracijos 

t linijos, Surmanciu kaime vie- 
SU- ną šūvį, panašų į granatos 

I sprogimą. Po kelių sekundžių 
! dar šaudyta iš kariškų šautu- 
I vų. Po kurio laiko prie linijos 
į buvo girdėti dviejų žmonių vai
tojimai. Nakties tamsa neleido 
nustatyti, kas įvyko už lini
jos, ir sužeistieji asmens ne
žinomi.

bus

Kartelis bandys 
daryti Lenkijos vy 

riausybę
VABŠUVA, gruod. 22. — 

Lenkijos prezidentas Moscickis 
pakvietė Kazimierą Bartelj, pir
miau buvusį ministėrį pirmi
ninką, kad jis sudarytų nau
ją vyriausybę. Bartelis pakvie
timą priėmė.

• r ' m. -4

Senatas padarė Byrd’ą 
kontradmirolu

WASHINGTONAS, gruod. 22. 
— Senatas vakar priėmė ki
lių, kuriuo kom. Bichardas 
Byrd, pietų ašigalio tyrinėto
jas, padaromas kontradmirolu.

Prusai pagąrbė Schurmaną
BERLYNAS, gruod. 22. — 

Prūsų Mokslo Akademija pa
darė Jungtinių Valstybių am
basadoriui Vokietijai, J'acobą į 
Gouldą Schurmaną, savo gar
bės nariu.

ųįngas kioskinin- 
i-laikraštininkas

dieno- 
žemės 
pame-

KAUNAS. šiomis 
mis ponia Aleksienė, 
ūkio ministerio žmona, 
tė ridikiulį, kuriame buvo apie 
600 litų pinigais ir aukso apy
rankė su brangiais akmenimis 
poros tūkstančių litų vertės.

Novickas Apolinarijus, Kę
stučio ir Mickevičiaus gatvių 
kampe esančio kiosko savinin
kas, radęs grąžino savininkei.

Sulaikytas netikrų mo
netų meistras

----- ----------- VILKAVIŠKY areštuotas pa-
SAO PAULO, Brazilija, gr dirbtų metalinių pinigų platin- 

22. — Prekių traukiniui susi-* toj a s Antanas Bizas gyvenąs 
kulus netoli nuo Turyba sto- Pilviškiuose. Basta 35 penkli
nes, buvo užmušti penki trau- čiai ir 6 po du litu. Vedama 
kinio tarnautojai. kvota ir ieškoma dirbtuvės.

Kalėdų Dovana

NEW YORKAS, gruod. 22. 
— Praeitą naktį kuopa ban
ditų nuveikė Feitel Bag kom
panijos, Brooklyne, sargą, pra- 
s ik irto muro sienoj skylę į 
Cosmopolitan sandėlį ir kc-i 

liais motortre-kais išsigabeno iš 
a pI ten Valdžios c^tiius. k 

vi(|Ujj. skaičiuoja, už $250,000,

CHABTPMAS, Egiptas, 
Baudžiamoji britų 

pedicija Nubos kalnuose 
ėmė maištininkų vadą Lafofą.

e ka
su-

per

Telegramą Lietuvon
i ’

nueis dar prieš Kalėdas, jei siųsite tuojau. 
Neužmiškite palinksminti savo tėvelius, 
brolius, sesutes ir gimines. Kuo duosnesni 
busite, tuo jie bus linksmesni. Nėra dides
nio smagumo, kaip suteikti linksmumą 
tiems, kurie mums yra brangus.
Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.
Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po p‘et.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St., Chicago, 111. I



NAUJIENOS, Chicago, III.

Margučio šposai
Ko jis n e prasimaną?

1928 metais išėjo “Margutis” 
50,000 egz. skaičiuje. Užsisaky
ti metams, kainavo tik 50 cen
tų. Išgyvenęs metus laiko, pa
kėlė prenumeratą 1 dol. Skai
tytojų skaičius augo, didėjo? 
“Margutis”, atstovaudamas vien 
dainą ir juoką, įgavo simpati
jų lietuvių tarpe. Be skirtumo 
pažiūrų, jis yra visų skaitomas. 
To negana. Šiais metais, girdi
ma, jąu “Margutis” planuoja 
pakelti prenumeratos mokesti i 
du doleriu. Nuo 50, 75 centų, 

jau sekančiais metais bus 
$2. Tik “Margutis” gali tą pa-

Ką randame jo pus’ap’t ose?
Kiekvienam mėn. No. telpa į- 

vairių straipsnelių satyros for
moje, kariaunų. paveikslų, 
juokų ir muzikos. Margučio”

1 " i

V t!

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Burnside

Diktatoriams liūdnas susi
rinkimas

į Pildomąją Tarybą.
Na, ir prasidėjo šmeižimas, 

šmeižia dabartine Pildomąją 
Taiyl.ą. Net tas naujas na- 
iys, kinis vos keli menesiai 
tepriklauso prie kuopos, šoko 
atakuoti Pildomąją karybą. Ji- 
a’.i kaltino, buk Taryba eikvo
ja nli pinigus, bei negalėjo pa
sakyti, kaip ir kur ji’ eikvo
jant!. Na, žinoma, jis gyrė ko- 
muųistų sąrašą.

šalia manęs sėdėjusieji du na
riai rėkė, kad reikią, .girdi, pa
likti senąjį kapierių, nes jei 
kuopai pritruktų pinigų, tai jis 
mokėsiąs surasti jų. Gal j u pa- « * ‘ , v 'staboje ir buvo teisybės. Ne
žinau. ‘

Nariai turėtų apsižiūrėti,'ko
kius žmones jie renka į val
dybą. Narys.

Pirmadienis gruod. 23, 192$;

Didžiausias Pasirinkimas
Kalėdinių Prezentų 

GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS, 
FOUNTAIN PENS

T< "‘tarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne
MOTERIMS: 

L Karoliai
2. Branzalietai
3. špilkos
4. Auskarai
5. A grafos
Taipgi kitų smulkių dalykėlių gintarinių 

ir ne gintarinių.
saldainius-kendes galite gauti

Pirm, turėjo kokią lai neva

mi to i
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlici ir Panedėly, 
Gruodžio 22 ir 23

Visas kalbantis paveikslas

“Sen.or Americano”
dalyvaujant

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
I>ird” su Pat Rooncy 

šeini i na
Kalbančios žinios.

Del KA
MUZIKOS,

Lankykite

Peoples
Furniture Co.

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd SI.

HEMLOCK 8103

(Paclltc anų Atlantic Photo)

Flutarco Calles, buvųfeis Mek
sikos prezidentas, kurį Texas 

I prokuroras norėjo areštuoti. 
Calles šiomis dienomis sugrįžo 
iš Europos.

užduotis—skleisti dainą. Nėra 
tai kokio.; klasiškos komplikuo
tos dainos chorams ar solis
tams, bet paprastos liaudies 

j daineles su piano pritarimu. Ge- 
i '.ai butų, jeigu “ponas redakto- 
į rius” kartais ir geresnių kuri
nių talpintų (jeigu lėšos hi-

Musų jaunuoliams' “Maigu- 
is” geriausias draugas, 

naudojasi ta muzika, kuri 
lengvutė i? graži. Tėvai, 
rintieji muzikalius vaikus,

vieniu-valote prenumeruoti ‘ tą 
ėii muzikos laikraštį.

yra 
tu- 

pri-

vagoną knygų, gai-

$5 dovano®
Yra duosnių žmonių. 

’MargUcis” gavo Kalėdų'
rems
gu, paveikslų ir kitokių dalyke- 

' Hų. - Tas dovanas jis dalinsis 
. .u skaitytojais. “Margučio” 
skaitytojas gauna už $5 vert&j 
įvairių knygų, arba gaidų. Tik
ti “šposai”. Prenumerata kai- 

! nuoja metams $1, o už $5 gauni 
Į dovanų. Ir ta žinia nėra juo- 
1 kai. Kiekvienas galite įsėikinli 
užėję i “Margučio” ofisą, arba 
laišku (3210'S. Halsted Str.).

Ta žinia teko man nugirsti ii 
aš skubinuosi Ją' pranešti Chi- 
jagos lietuviams, nes jus pirmi 

gauti geriausias dova- 
Muzikai, dainininkai turi

puikią piogą įsigyti įvairių lie
tuviškų kompozicijų vel'tui.

“Marguty', beabejo bu 
skelbta sąrašas dainų ir knygų.
Jis šiomis dienomis pasirodys.

galite 
nas.

pa

LAFAYETTE 3171

<*ooe.i«'A

Lietu- 
ir

HIS MASTERS VOICE 
k. nrr »•

Kad;

Pilnas rinkinys Kalėdinių 
viškų ir kitatautiškų rekordu, 
volą Iių dėl pianų.

Taipgi
Reprezentuojame visą eilę

R. (’. A. RADIOLŲ, 
A'BVATER KENT, 

MA.I ESTIC,

VICTOR, 
F AI) A,

KIMBA LL RADIOS ir 
KIMBA LL PIANU.

kainos
ir

Prieinamesnės 
Tarnauja patyrę 
žmonės.
Krautuvės atviros 
Nedėldieniais nuo 
t valandai po pietų.

ir išlygos.
mandagus

vakarą irkas
10 vai. ryto iki

J

1

A. (i3-čia kuopa laiko atskaitą iš juodųjų Inoliti biti- 
susirinkimą 3 dieną gruodžio, ro. Jisai pasakė, kad tai imta 
Susirinkimas buvo priešmetinis iš “Tėvynės”. Bet kada paklau- 

alvirutčmis. Betįsta jo, iš kokio “Tėvynės” liū
tai vargšas nutylėjo.

I'avorščiai tikėjosi, kad kal
ybomis jie pakreipsią susirinku- 
I siu nuomones savo sąrašo pu- 

Kada prieita prie kuopos vai- sėn. Bet nariai nepaklausė ir 
pirminin-K, didžiuma jų padavė balsus už 

sa-į senąją valdybą ir. už Stungį, 
per- Viso už šį sąrašą paduota 

su 39, o už komunistus 
25 balsai.

Reikia nariams atiduoti 
narys, žinoma, vienos j dilas už tai. Reikia juos

ir šaukta jisai 
narių atsilankė lik GB, nors kuo-jmerio, 
pa turi narių apie du šimtu.j 
Kili, raiškia, nepaiso savo or 
garizacijos reikalų.

js rinkimų, tai
V. Kriščiūnas 

vo kandidatūrą. To|iau, 
statyta A. Kuosailis. Ir tas ap
siėmė. Bet A. Macukevičia už
protestavo, kad Kuosailis nesąs į 
pilnas narys, žinoma, 1 ’ ( „
minties du kandidatai gali biz- girti, kad jie nesidavė komu- 
ni

bal- 
tik

pa-

Pei statyta .1. Aleksandravi 
čius. Tas apsiėmė.

Pirmininkas, reiškia, renka 
iiui iš dviejų kandidatų. V 
Kriščiūnas gąuna 31) balsų, o 
J. Aleksandravičius — 31 bal
sus. Balsavimo rezultatai kai 
kuriems pasirodo visai netikę- 

imagiai jaučiasi komu- 
kurie pritarė Kriščiūnom s tai

išrenkama kuopos 
vielai

kurį 
mano esant teisingu

taipgi, kad jis nepa- 
bet stengsis tvarkyti

pii mini nko 
dravicius, 
lių 
gumi, o
taikaus, 
k uepos 
išrūdys geriau.

J. Aleksan- 
dauguma na- 

žmo-

nistams suvylioti. Kuopos val
dai* 3 ta-i dyLojc betgi pasiliko 

I vorščiai.
Priminsiu čia dar 

juokingą įvykį. Kada
karnas kuopos iždininkas,

ir vieną 
buvo ren

tai

4 $ 4 & A A i 4- £ & 4

DR. SHINGLMAN
Office 4930 West 13 Street, 
Cicero, III. Residence 1648 S. 
56th Avė., Cicero, III. Cicero 
3656. • - ■
Linki visiems savo lietu
viams draugams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų. 
Metų.

j 4 4 i < 4 4 i i 4 i 4 O

Lietuvos 
gražiausiose dėžutėse tinkamose teikimui 
kalėdinių dovanu bei šiaip pa.sipirkiniui.

Gintaro špilkos

Gintaro Plunksnakočiai

Gintaro Cigarnycia

Gintaro Cigarnycia Cigaretams

. DEPARTMENT STORE 
3410-12 So. Halsted Street

Tikras Kalėdinis 
BARGENAS

BATROBAI DEL MOTERŲ 
Ideale dovana!

Siuvinėtu šilku apmušti — Beacon 
vilnų, — Japonijos šilko — Kviet- 
kuoto šilko. Gražiausio styliaus ir 
spalvų. Visokio didumo. Gražiai 
aptrimuoti. Dabar $3.95 iki $9.95 

Duokite Vyrams Marškinius!
šventadieniai marškiniai vyrams— 
Su prisiūtais, ar liuosais kalnie- 
riais. Rayon šilko — Dryžėto šil
ko. Visokių spalvų. Visokio didu
mo. Dabar su Kalėdų dėžute $2.95 
Sankrova bus atdara nedelioj, 
Gruodžio 22 d. iki 5 vai. po piet. 
DYKAI Kalėdinės dėžutės DYKAI 

su kiekvienu pirkiniu

Dykai žaislai vaikams 
Atsiveskite vaikus pasimatyti su 
Santa Claus. Jis jiems duos dykai 
žaislų.

DYKAI!
Gražus kalendoriai dykai jums. 
Ateikite ir gaukite kalendorių dy
kai.

galima gauti šiuos:
VYRAMS:

6. Cigarnyčios
7. Pypkės
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikai

10. Rėmai Pavciksla'ms

Kuopos valdybą išrinkus, ei-i 
la prie nominacijų kandidatų

M

■Y’

4

Tikrai nežinau, bet viena au- y 
šia nugirdau, kad nuo 1 balan- 
džio (April), 1930 mytų, kaip 
pasibaigs kontestas, “Margu- 

i” kaina bus $2 metams.
Sako, spausdinsią gaidas “iš- A? 

drukavotas”, no ranka rašytas. 
žinoma. ‘‘Margutis” 'turės gra- Jg 
žesnią išvaizdą, bet bus bran- įtK 
gesnis. Neužvilkite laiko. Už jS 
$1 tuojau prenumeruokite. Gau 
si te dovanų už $0. JeS

O, tas Vanagaitė’!
Vis tai p. Vanagaičio “špo 

sai”. Visi artistai išbėgiojo, pa- jg 
kriko, apleido tą “nelaimingą’ 
Chicagą, o Vanagaitis tupi ir 
“peri” sau “Margutį”. Jam Chi- 
caga patinka. ’ Biznierių ,profe- 
sionalų jis “nebaderiuoja” su j 
garsinimais. Nepaiso aY kas j 
skaito “Marguti”, ar ne. Jis dir- 
ba savo užsibrėžtą dailūs kili-UU llZ.&JMl CZ.UI UUHVS IVUF

turos' darbą, kuris niekam kelio
nepastoja. Be jo butų liūdna 
ir nyku: niekas dainų nedainuo-
tų, niekas juokų nepakrėstų, iv 
per radio, ir rekorduose, ir ves-
tuvėse, ir krikštynose— ore, že- i 
mėj ir danguj—visur Vanagai
tis. Taip ir reikia!—Vincas.

ty.i parodą
Su balandžio menesio 1 die

na 1930 metų pradės stalyti 
pirmą trobesį pasaulinei paro

dai Ghicagoj 1933 motais.

J H

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
visiems pacientams, rėmėjams ir draugams

». SIDNEY ASHER
,Dentxstas

W. 14th St., Cicero, III. Tel. 2962

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 

pažystamiems ir pacijentams

0K .1. RIMIfflUS Į • 
Chhopractor

1428 Broadvvay, Gary, Ind

Prie šios progos mes norime palinkėti vi
siems musų kostumeriams, draugams ir 
rėmėjams Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų, ir sykiu norime paačiuoti vi
siems už pasitikėjimą šia įstaiga ir pagel
bėjimą išauklėti ją iki vienos iš didžiausių 
lietuviškų auksinių dalykų krautuvių.

E A. ANDRIUS
3146 So. Halsted St.,

Victory 0765

UbL'.

Chicago, Iii.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Koosevelt Rd. 
arti St. Lotiis Avė. 

CHICAGO. ILL.

itSSR
mtiaft

j >

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97 z

Thls Is a Fanious Vlvanl Sėt and !n- 
cludei; facė bowdcr, $1.00; ftougo, 75c, 
TJssue Crcam $1,00, Dopllatory $1.00, 
Naciai
Tollet Water $1.25, Perfuino $2.75, Bril
iantino 75c, gldn Whttener 75c.
Value $12.00.
ten pieces to

facė bowdcr, $1.00; Rougo, 75c, 
. . . ... . ', 

Astrlngont $1.75, Bath Salt 1.00,

Totai 
Speclal prlco, $1.97 £or all 

introduco thls lino.

Gintaro Karoliai, Gintaro 
Branzalietai, Gintaro

AuKskarai
Kalėdinių atviručių su pasvei

kinimais bei linkėjimais anglų 
ir lietuviu kalbose. Taipgi įvai
rių laiškų su aprašymais.

Platus pasirinkimas sieninių 
kalendorių su Lietuvos vaizdais 
— tinkami siųsti Lietuvon arba 
sau pasilaikyti.

'Turime Šimtus skirtingų tu
rinių knygų: apysakų, žodynų, 
teatralių, muzikalių ir tt.

Didelis pasirinkimas Parker 
Fountain Pcns, plunksnos gra
žios, labai geros išdirbystės. 
Parduodam pigiau negu kitose 
sankrovose.

Gyvenantiems toliau nuo Chi
cagos siunčiam gintarų ir kny
gų katalogu kalėdinių prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi- 
cagoje ir artimose Chicagos 
apielinkese nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti asmeniškai tiks
lesniam pasirinkimui Įvairiau
sių kalėdinių prekių. Lauksime.

Musų sankrova atidara iki 
Kalėdų kasdic nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, Nedėldieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.

* •: . r *•

aro Kallonikai

1Vardas .

Adresas .

Bea Van 580-5th Avcnue, New York

i

Gintaro Pypkės

KNYGYNAS “LIETUVA”,
3210 SO. HALSTED ST., GH1CAGO, ILL., TĖL. VICTORY 12GG f 

m ....... ...........  ■

IR
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UTHUfim BUSINESS DIRECIORV
Išeis Sausio 15 d., 1930 m

r .

Kviečiame visus biznierius gailintis 
'tą gražią ir Įdomią knygą DYKAI.

Kviečiame visus biznierius garstintis 
šioje naudingoje knygoje.

>!
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Pirmadienis gruod. 23, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

“Naujienos” rengia 
1500 lietuvių vai
kams Kalėdų Teatro 

Pares
Gruodžio 21 ir 23 dd. Nau

jienos, kartu su Ramova ir 
Milda Teatrais, rengia Chica- 
gos lietuvių vaikams Teatro 
Pares. Tuo tikslu išrinkta (iš 
naujieniečių- p. N. Gugienės, 
P. Milerienės, p. J. Jasulcvičie- 
nės, p. K. Rypkevičienės ir ki
tu) komitetas dabar lanko vie
tos viešąsias mokyklas ir už
kvies lietuvių vaikus į teatrų 
pares gruodžio 21 ir 23 d. 
Taipgi kviesta ir gyvuojančios 
Chisagos vaikų draugijėlės. 
Teatran įeiti galėsstik tie vai
kai, kurie turės tam tikrus ti- 
kietėlius, kuriuos komitetas da- 
bar dalina.

Vaikai, kurie toliaus gyvena, 
galės atvykti su tėvais.

Jeigu kurie tėvai norėtų gau
ti savo vaikams tų tikietų, tai 
jie prašomi pašaukti p. Norų 
Gugienę, Boulevard 4310.

Lietuvių tautiškų 
kapinių reikalu

Pastebėjau “Naujienose” ir 
“Vilnyje” K. Čiuro praneši

mą, kad jis tapęs prašalintas 
iš Liet. Tautiškų Kapinių (lė
liai jam nežinomų priežasčių. 
Susitarę, girdi, keli intrigan
tai ir pašalinę K.' Čiūrą iš už
veizdos vietos (taip buvo mi
nėta “Vilnyje”). Tame gal jis 
ir neklysta, nes direktoriai, 
prašalindami K? čiūrą, pašali
no didžiausi intrigantą.

Man rodosi, kad K. Čiurui 
buvo labai gerai žinomos vi
sos priežastys, deliai kurių jis 
tapo pašalintas iš Liet. Taut. 
Kapiniu užveizdos vietos. Bet 
Čiuras neri nuduot, kad jis 
nieko nežino, ir pasiteisinti lo
tu savininkams, buk ji berei
kalingai prašalinę, buk jis net 
per vienioliką metų lotų savi
ninkus užganėdinęs, ir visi bu
vę juo patenkinti.

Ir dabar štai kas dar kei
sta: K. Čiuras nurodo savo gy
venimo vietą, paduoda antra
šą, kad su reikalais lotų savi
ninkai pas jį kreiptųsi. Ką lo
tų savininkai bendro gali tu
rėti su ypata, kuri jau yra at
statyta nuo darbo? Kiek aš jau 
kartų esmi pirmiau dalyvavęs 
visotinuose lotų savininkų su
sirinkimuose, tai nebuvo to su
sirinkimo. kad ant K. čiuro 
nebūtų buvę skundų už jo nė- 

mandagi] apsiėjimą.
Taip pat ir mėnesiniuose di

rektorių susirinkimuose čiuras 
nemandagiai apsieidavo: jei 
kas drįsdavo* ką nors prisimin
ti priešingai jam, tai jis tuoj, 
būdavo, akis išvertęs, prieš tą 
ypatą! Abu su B. Liubinu. Nes 
ir tas, kaip “mandagus” direk
torius, n epas i likdavo nuo čiu- 
ro, jei tik drįsi ką nors prieš 
juodu išsitarti. Čiurui buvo vi
sos priežastys žinomos pir
miau, kaip per mėnesį laiko, 
kad jis bus paleistas iš darbo 
ir už ką jį paleis. Direktoriai 
atliko labai naudingą darbą pa
šalindami Čiūrą iš užveizdos 
vietos. Jis jau ilgiau nepaken
čiamas buvo lotų savininkams, 
kaip nemandagus.

O kad taip K. čiuras nori 
sužinoti tas priežastis, deliai 
kurių direktoriai turėjo palei
sti jį iš darbo, tai tegul jis 
atsilanko į metinį lotų savi
ninkų susirinkimą. Ten jis gaus 
pilną paaiškinimą. Tik tegul 
neužmiršta, kad ir jis pats tu
rės dar paaiškinti visuotinam 
lotų savininkų susirinkimui.

Ir kitas pranešimas
“Vilnies” 288-me numeryje 

pasirodė pareiškimas antrašte 
“Mano viešas pranešimas”, šia
me pranešime K. Čiuras sako,

kad Zaiatoris pranešė i 
pašalinimą, tai aš! 
“Loto savininkui” 
nevarginti tokiais

7 Laidotuvės įvyks pirmad ■ 
ui, gruodžio 23 d.

Laidotuvėmis patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, 3307 Au- 
burn avė. Rep.

Paliko moterį, sūnų, dvi duk
teris, žentą ir svogerį. Alek- 
dltinas buvo visiems žinomas ir 
priklausė prie daug draugijų.

lur t;it “Loto savininkas” ne 
inomos prie- ka?) su raštu yi.i apsipažinęs, 

ba nežino, 'kas par vienas tas 
John Zaiatoris yra.

“Loto savininkas’ reikalflu- 
;a, kad direktoriai praneštų 
jam, kodėl čiuras atstatyta iš 
vietos. Man rodosi, kad direk- 
loiir.i kiekvienas žino savo pa- 
.•eig,-;, tur tat tik išskyrus 
“Lcto savinipką”.

O kai dal informavimo vi- 
27!suomeaes, lai ,direktoriai žino, 

lai pranešti visuo- 
Yra visuotinas susirin- 

lotų savininkų kas ke- 
ir tuomet pra- 
apįe viską, kas 
smulkmeniškai, 
pasamdymo 

darbininkų, tai 
YLolo savininko” biznis, o

kad jis tapęs pašalinis 
tes dcl jam n
Taslies. Ten pa*, pažymi, buk 
keletas intrigai) lų sa/o nešva
ria politika tai padarę.

- ne nurr.e-
p r a neš imas,

i pasnašo John Zaiatoris. 
šiame pranešime Zaiatoris 

ši.icmi pranešama vi- 
jogei k a )inių už- 

. čiuras, tapo paša- 
vietos lapkričio

(priešas- i kada apie 
čia pat menei.
viršmi-
V ik to r 

praneši-
Čiurą liečia kapines, 

Gi ‘kai dėl

ryj( te! p 
ku 
Ir 
M-ko.
suomėm i, 
veizd; p K 
liūtas iš
dieną d?i tam tikrų 
čių) biznio aplinkybių. 
Žala toris praneša, kad 
nė tą vietą užėmęs 
IShuitz. Vienok tarno
me nepasakyta, kas K. 
pašalino ir kas į jo vietą pa
statė Sbultzą. Be to, šiuo pra-; atleidimo

Rimas 
turi mėnesiai, 
nešama jiems

nešimu patariama visais kapi-
nių reikalais nuo dabar kreip- rektorių, 
lis prie naujo kapinių užveiz
dos. 1

Pranešimas Zalatoriaus, ro
dosi, turėtų būti kiekvienam 
aiškus. Bet atsirado vienas as
muo, kuris nežino, kas čiūrą 
pašalino. Tas asmuo pasivadi
na “Loto savininku”.

Dabar tas “Loto savininkas” 
nori žinoti, ant kišk tie daly
kai yra teisingi ir kas per vie
nas yra tas John. Zaiatoris. Pa
aiškinti galima šitaip: jei “Lo
to savininkas 
K. ir 
vienas 
gaila.

Nes 
loto savininkas gauna bent tris 
ar keturius kartus per metus 
pakvietimus atsilankyti į lotų 
savininkų susirinkimą. Ir gau
na juos iš Žala torio. Esu tik
ras, kad Zaiatoris neaplenkia 
nei “Loto savininko”, kad ir 
jį pakviečia į susirinkimą. Tik

turi lotą L. T. 
iki šiol nežino, kas per 
yra Zaiatoris, tai labai

manau, kad kiekvienas

ar 
ne 
di-

Matyti, tam “Loto savinin
kui” labai karšia darosi, kad 
diirektoriai pašalino iš vietos 
Čiūrą. Bet gal juodu, spirgu
čių pasikepę ir po gurkšnelį 
nuriję, visokias informacijas 
davė vienas kitam, kaip laiky
tis, vienybėje. O čia atsiliko 
nelaimė: direktoriai ėmė ir at
statė Čiūrą!

Kiek man yra 
tas ponasz “Loto 
taipjau

žinoma, tai 
savininkas” 

žinojo, kad čiuras bus 
ir už ką. 
“Loto sa-

direktoriai neturi 
informacijas duoti 

Loto savi- 
geriau padarys, jeigu

paleistas iš darbo 
Vienok šitokiam p. 
vininkui” 
privalumo
ir neduos. Taigi 
įlinkas 
jis atsilankys į metinį susirin
kimą ir viską išgirs, ir viskas 
pasirodys gerai.

O dėl “Loto savininko” klau
simo, kas prižiūrėjo kapines 
nuo 27 dienos lapkričio iki tam

Nebojimas Niekad Neuž
augina Gerą Greipfriutą... 
Negi pienas nepasidaro geras be rupesnio...

4 “gile kaip” NĖRA tinka
mas būdas užauginti 

gerus greipfriutus. Ir “bile 
kaip” nėra tinkamas būdas 
atgabenti jį priekyvietėn. 
Extra rūpestingumas turi 
būti vartojamas 
vieno žingsnio.

Tas pats yra 
Bovvman’s Pieną

ant kiek-

ir su pie
tas extranu. Buošiant 

rūpestingumas prasideda su parinkimu tik
tai pačių geriausių melžiamų karvių. Tas 
pats extra rūpestingumas apima ir karvių 
šėrimą.

/
Todėl Bowma’n Pienas yra extra geras 

pačioje pradžioje. Ir tas jo extra gerumas 
niekad nebūna pražudomas! Nes musų 
griežta prižiūra ant kiekvieno žingsnio, už
tikrina jums, kad jus gaunate pieną, kuris 
yra netik saldus ir šviežias, bet pilno Sme
tonos riebumo pienas, tyras, pasteurizuotas 
pienas ir virš visko, pienas, ku
ris yra nopaly^inamai geresnio 
skonio.

Užsisakykite bonką šio skanaus 
pieno šiandie. Pamatykit patys Ro
dei jis yra populiariškiausias pienas 
Chicagoje ir priemiesčiuose.

Bowman
D AIRY COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniaiir Varškė

Telefonas 
Superior 6800

TUBBY

tą dalyką geriau- 
i vark v t r, ba valdyba, yra 

ir trys nariai, rei- 
visuomet pribūva 

p. “Loto 
deliai to 
reikalus, 

lotą L13-

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, museular 
rheumalic aches & palus 

AT ALL DRUGCISTS

apie čiuro 
patarčiau 
irgi savęs 
klausimais, 
no, kaip ir 
šia
po kaucija, 
kalni esant, 
į kapines. Ir tamsta, 
savininke”, gali 
ramus. Dabok 
Nors tamsia ir 
tuvių Tautiškose

buti
savo 
turi 
Kapinėse, bet

sprendžiu, kad mažą naudą 
jo teturi. Dalyvaująs.

Užmušė lietuvi

iš

uzAntanas Aleksiunas lapo 
muštas traukinio gruodžio 
d. Jis dirbo prie Chicago Bell 
'Lines B.. R.

Iš priežasties ’biauro oro, jis 
negalėjo pastebėti ateinantį 
traukinį. Antanas Aleksiunas 
išdirbo prie tos kompanijos 20 
metų, ir visados buvo laimin
gas.

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

. - RRIGHTON P ARK _ :
Mėgiamiausios vyrų dovanos yra dovanos dėvėjimui

TINKAMOS’ DOVANOS 
BALTI MARŠKINIAI 

$2.50 iki $5.00 
SPALVUOTI MARŠKINIAI 

$2.00 iki $5.00 
SKUR1NĖS PIRŠTINĖS 

$3.00 iki $5.00 
KAKLARAIŠČIAI / 

$1.00, $1.50 iki $5.00 
NOSINĖS 

50c. iki $2.50 
ŠALIKAI 

$3.50 iki $5.00

8S
SS

DIRŽAI IR SAKTYS 
$1.00, $2.00 ir $2.50 

ŠILKINES kojinės 
50c. iki $1.00 
SVETERIAI 

$5.00 iki $8.00 
SKRYBĖLĖS 

$5.00 iki $7.00 
KEPURĖS 

$2.00 iki $2.50 
GRAŽIOS PETNEŠOS 

$1.00 iki $1.50

FeenSmint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ,

Dovanos duodamo!' dabar
BERNARE) PETKA’S

MENS FURNISII1NGS
4171 Archer Avenue, prie Richmond St.SS „

Dovanos Jaunuoliams!

Už 5 naujas metines prenumera
tas kontestantas gaus ALFRED 
RACING ICE KING SKATES, 
(seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

Vertės $13.50

KAIP LAIMĖTI DOVANAS
Gaukite Alfred Racing Ice Skates arba 

rogutes už dyką.
Stokite j Naujienų Kontestą, pranešdami 

savo vardą, pavardę ir antrašą šiandien.
Vakare parėjęs iš mokyklos nueik pas sa

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

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas gaus ALFRED HOCKEY SKATES 

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

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

gaus gražias ROGUTES. >

VAIKAI IR MERGAITĖS’ NESNAUSKITE. RAŠYKITE 
ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

kuponas

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

Vardas:

Adresas:

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

Vertės $11.50

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street Chicago, Illinois

Mokyklos Į\’ursė, Sako, 
Kad Visos Merginos 

Turėtų Žinoti Šitą

KALBĖDAMA aukštesnės 
mokyklos merginoms apie 
asmeninę higieną, patyru
si distrikto nursė pasakė: 

“Viena pagrindinių tai
syklių dėl merginų svei
katos, reikia užlaikyti si
stemą normaliame stovyj. 
Normalia mankštinimas ir 
dieta turi būt vartojama. 
Esant reikalui yra nau
dinga vartot Nujok Ypa
tingai merginoms yra 
momentų, kuomet Nu.iol 
turėtų būti vartojamas. 
Paimk šaukštą kiekviena 
vakarą. Jds nepadarys 
nesmagumo.”

Nujol galit vartoti ne
žiūrint kaip jus jaučiatės. 
Kiekviena moteris privalo 
turėti butelį namie.

ood
fDelicious

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 

found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

The Conspirators
/ | (SUESS’TH^TŠ \NHAT\

I 8pTER DC> IF t T \

ABOJT anh'Thiak; AM' 
HHEN I HAVE ALL 

THAT A40MEN NOGObV 
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TU8BV VJlll BE RETURNEO To 
SOV, BEVVARE AIO FOOLIA1 
VouRS ’TRUL’T DESPEPAME. PETEj/
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NAUIICMOS
l'hf Lithuaman Daily New» 

•uhlishrd Daih Except Smulav by 
h* Lithuanian New» Piib. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Cbicago, III.

Telephone R<»ose>elt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
S8.00 per year in Canada
B7 00 per year outside of Chicago
«M,00 per year in Chicago

k per rop\

• niered Second Class Mattel 
»la'< b 7th. '914 at the Post Office 
>’ hieago III. onder th*- srt nf 
M-r- te ir<| 1879

Užsisakymo kaina
Chicagoje - paštu

Metam* $8.00
Pusei metų ......... 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00
Dviem mėnesiam ... 1.50
Vienam mėnesiui ....... .75

Chicago) per išnešiotojus.
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei ___ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
~ paštu:

Metams ......... ............... f7 00
Pusei mėty .....-..............  3.50
Toms, mėnesiams ............... 1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ... 75

Apžvalga
NAUJAS “MARGUTIS”

Jau išėjo iš spaudos gruodžio 
mėnesio “Margutis”, juoko ir 
dainų mėnraštis, kurį leidžia ir 
redaguoja p. A. Vanagaitis.

LIETUVIŲ EMIGRACIJA 
BRAZILIJON

\wujienos Pina kasdien, išskiriant 
,i k niH<henius. Leidžia Naujienų” 
H*.n<1rovė, 1739 S Halsted St., Lili

III lulefonu* Honsrveh X.»tlli

letiivnn ir kitui užsieniuose 
(Atpiginta

Metams ....... . ......... f8.00
Pusei metų ........................... 4.00
Trims mėnesiams .............  2.50
Pinigus <eikia siųsti pašto Monet

Orderiu kartu su užsakymu.

PAPA IŠĖJO “KALĖJIMO”

‘Šio mėnesio 21 d. papa Pius XI išėjo iš Vatikano 
teritorijos į tą Romos miesto dalį, kuri priklauso Itali
jos valdžiai, ir atlaikė mišias šv. Jono Laterano bažny
čioje. Šituo Piaus XI žygiu pasibaigė Romos papų sa
vanoris “kalėjimas” Vatikane, tęsęsis beveik per 40 me
tų.

1871 m. visos Italijos žemės buvo sujungtos po vie
no karaliaus valdžia. Tai galėjo būt įvykinta tiktai pa
naikinant visas Italijos teritorijoje gulinčias kunigaikš
tystes ir taip pat papos valstybę. Katalikų bažnyčios 
galva iki to laikovaide Romą su kai kurioms provinci
joms. Jisai buvo kartu viso pasaulio katalikų viršinin
kas ir karalius savo valstybėlėje. Tos valstybėlės nepa
naikinus, nebūtų galėjusi susidaryti vieninga tautinė' 
Italijos valstybė.

Taigi pasaulinė gaiia tapo atimta “neklaidingam” 
papai. Tuo laiku šv. soste sėdėjo energingasai Pius De-| 
vintasis (pats save pasiskelbęs “neklaidingu” ir tuo 
sauvališku aktu iššaukęs skilimą katalikų bažnyčioje). 
Pius’ IX dėl to baisiai įsižeidė ir iškėlė protestą, tikėda
masis, kad katalikiškas pasaulis jį užtars ir “šventva
gišką” Italijos valdžią prispirs gražinti papai teises. 
Bet pasaulis pasiliko kurčias. Nė viena šalis nenorėjo 
kištis i vidujinius Italijos reikalus. Tuomet papa pasi-l 
skelbė esąs “kalinys” ir pareiškė, kad jisai nekeisiąs ko-‘ 
jos iš Vatikano, kol (talijos valdžia neatitaisysianti pa
darytos jam skriaudos.

Po Piaus Devintojo buvo dar keletas popiežių, ir 
visi jie tęsė tą pačią taktiką, iki galų gale šiemet fašis-j 
tų diktatorius Muilini pasiūlė dabartiniam papai, į 
Piui Vienuoliktam, taiką. Tapo įsteigtas “Vatikano 
Miestas” (keletas palocių su sklypu žemės), kuris turi 
atstoti panaikintą prieš keturiasdešimts metų papos 
valstybę; užmokėta papai “atlyginimas” už atimtas iš 
papos valstybės žemes, ir papa tame Vatikano Mieste 
tapo pripažintas “suverenu” (augščiausiu valdovu). Da
bar papa jau nebelaiko save “kaliniu”, ir štai, kaip aukš- 
čiaus minėjome, Pius XI užvakar pirmą kartą išėjo iš 
savo teritorijos į svetimą žemę.

Charakteringa, kad šitą pirmąją savo ekskursiją 
iš Vatikano papa atliko slaptai. Niekas nepastebėjo, kai 
jisai 5 vai. ryto automobiliu nuvažiavo iš savo reziden
cijos į šv. Jono Laterano bažnyčią laikyti mišias. Todėl 
nebuvo jokių iškilmių gatvėse, ir tik nedidelis būrys 
žmonių matė jį prie altoriaus. Šitas kuklus ir net nedrą
sus papos pasirodymas už savo teritorijos sienų liudija, 
kaip yra sumenkėjusi “šv. Petro vietininko” įtaka pa
saulyje. Seniaus papoms lenkdavosi karaliai ir kuni
gaikščiai. Vieno jo žodžio pakakdavo, kad šimtai tūks
tančių katalikų, paėmę kardus į rankas, eitų užkariauti 
“netikėlių” ir “heretikų” kraštus. Taip, kitąsyk papų 
laiminami kryžiokai (kryžuočiai) per dvejetą šimtų me
tų kėlė kryžiaus karus prieš lietuvius ir žemaičius už 
tai, kad jie buvo “pagonys”, ir Lietuva su Žemaitija' ta
po taip nuteriotos, kad prarado savo laisvę ir nepriklau
somybę.

Tie laikai praėjo ir daugiau nebegrįš. Šiandie papa 
net ir Romoje jaučiasi svetimas žmogus, ir tik diktato
riaus Mussolinio dėka jisai dar turi “amžinam mieste” 
kampeli, kur jisai yra laikomas “aukščiausiu valdovu”.

“PERGALĖS” KAINA

Anądie mes pasakėme, kad Kinų tautinės valdžios 
prezidento, gen. Čiang Kai-šeko, pergalė ant maištinin
kų generolų, kurie buvo prieš jį sukilę, tapo atsiekta ne 
ginklu, bet doleriu. Šituos musų žodžius pilnai patvirti
na sekanti United Press žinia iš Londono:

“Exchange Telegraph pranešimas iš Tokyo, 
Japonijos, pasiremdamas patikimomis žiniomis iš 
Peiping, Kinijos, sako šiandie, kad Čiang Kai-šeko 
derybos su maištininkais generolais dėl musių su
stabdymo prieš centralinę vyriausybę pasibaigė sėk
mingai. Taikos pasiekimas tautinei vyriausybei kai
navo, kaip toje telegramoje sakoma, $12,000,000.” 
Kai tie generolai pralėbaus šitus dvyliką milionų 

dolerių, tai jie veikiausia vėl kels maištą, ir Čiang Kai- 
šekas vėl turės ieškoti paskolos jų apetitams patenkinti.

Kur krašto likimą turi savo rankose karininkai, te
nai doleris yra visagalis. Nes militarizmas ir parazitiz-
inas reiškia tą patį.

Buvęs ministeris Daukantas 
neseniai keliavo Brazilijon ir 
dabar, pagrįžęs į Kauną, pa
skelbė, ką, jisai tenai matęs. 
Apie lietuvių j emigraciją Brazi
lijon jisai pasakoja:

“Lietuvių emigracija labai
jauna. Prieš karą imigravo 
Brazilijon vos 6 lietuviai. 
1919 m. imigravo 7 lietuviai. 
1922 m. 20. Nuo to laiko lie
tuvių imigracija pradeda aug
ti, bet 1,000 pasiekė tik 1925 
m. 1927 m. (tai jau tautinin
kų “naujoji era”! — “N.” 
Red.) įvažiavo jau per 12,000 
lietuvių, iš jų per 11,000 ap
sigyveno Sao Paulo valstijo
je, kur lietuviai kitų tautų 
tarpe užėmė pirmą vietą. Ga
lima manyti, kad lietuvių 
skaičius Brazilijoje siekia ke
lių šimtų tūkstančių (? “N.” 
Red.) ”
čia arba Daukantas nušnekė

jo, arba 'eporteris iškreipė jo 
žodžius. Kaip gali būt Brazilijo
je “keli šimtai tūkstančių” lie
tuvių, jeigu tik nuo 1925 m. 
pradėjo j ją į važiuot daugiau 
kaip tūkstantis kasmet? Tauti
ninkų “naujoje eroje”, tiesa, 
važiavo į Braziliją virš dešim
ties tūkstančių kasmet, bet ta 
“laimingoji” gadynė tęsėsi dar 
tik trejus' metus.

PROFESIONALIŠKI ŠMEI-
ŽIKAI

Del tilptisių “Naujienose” pa
stabų apie kunigaikšti Vytautą 
Chicagos Marijonų laikraštis 
plepa, kad mes “nemėgstą at
skirų tautų” ir pritarią Plečkai
čio parsidavimui lenkams.

Marijonų organo peckeliai yra 
papratę meluoti ir šmeižti tuos, 
kurie nepriklauso “mučelninko” 
Olšausko bj’ostvai- Bet ir me
luot reikia su saiku. Juk “Nau
jienos” yra atkartotinai pareiš- 
kusios savo nuomonę apie “pleč- 
kaitijadą”, ir iš tų pareiškimų 
tik idiotas galėjo padaryti išva
dą, kad mes pritaria Plečkaičio 
žygiams. *

O kai dėl Vytauto, tai “Nau
jienose” įdėtas straipsnis apie 
to kunigaikščio darbus parodo, 
koks jisai buvo ir ką jisai vei
kė. Štai keletas tenai pažymėtų 
faktų:

1384 m. Vytautas padarė su
tarti su kryžuočiais, pavesda
mas jiems didžiąją, Žemaitijos 
dalį, Padauguvį ir Sudavijos 
(Suvalkijos) dalį;

Netrukus po to Vytautas at
naujino sutartį su kryžuočiais, 
pažadėdamas perleisti jiems net 
savo įpėdinystę;

Vytautas nesipriešino, kuo
met Jaugalius (Jogaila) pasi
rašė sutartį su Lenkais, kad vi
sos Lietuvos žemės su užkariau
tais Gudų kraštais butų sujung
tos su Lenkija;

Vytautas, susipykęs su Jau- 
galium, padarė naują sutartį su 
kryžuočiais, pasižadėdamas ati
duoti jiems žemąičius ir užsta- 
tydamas savo žmoną, vaikus 
(kuriuos kryžuočiai paskui pa
smaugė) ir daugelį draugų;

Jisai prikalbino žemaičius pa
sirašyt sutarti su kryžuočiais 
ir su kryžuočių talka kariavo 
prieš rytų Lietuvą;

Vytautas pasižadėjo raštu 
Jaugaliui, kad po jo mirties vi
sa Lietuva su užkariautomis te
ritorijomis teks Lenkams;

Jisai atidavė žemaičius- kry
žuočių vergijai, ir kuomet šie 
sukilo prieš savo prispaudėjus, 
tai jisai padėjo tiems popie
žiaus palaimintiems plėšikams 
žemaičius malšinti;

Per antrą žemaičių sukilimą 
prieš kryžuočius Vytautas ve!
atėjo talkon kryžuočiams (šį

ll’aeiUt and Atlantic rimto)

Aix-Les-Bains, ^Francija.
Josephine Carron, kuri apsive
dė su sultanu Aga Khan.

tartą atėjo talkon ir lenkai) ir 
padėjo jiems sukilėlius numal
šinti, ir kryžuočiai tuomet, su
trempę Žemaitiją, pavertė lais
vus jos gyventojus baudžiau
ninkais ;

Vytautas kartu su Jaugalium 
pasirašė Horodlės uniją, sulig 
kuria Lietuvos tvarka tapo per
dirbta pagal Lenkijos kurpalį ir 
^enkijos karaliui tapo suteikta 
;eisė po Vytauto mirties skirti 
didžiuosius kunigaikščius' Lietu
vai...

Tai ve ką sako apie Vytautą 
istorija. Jeigu Marijonų orga
nui nepatinka tie faktai, tai te
gu jisai parodo, kad jie yra ne- 
teisihgi. Bet kam meluoti ir 
drapstytis nešvariomis insinua
cijomis?

Vytauto darbuose, žinoma, 
buvo ir teigiama pusė (kiekvie
nas medalis' juk turi dvi pusi), 
bet ar ji atsveria jo pragaištin
gus Lietuvai žygius, tai yra 
diskusuotinaš klausimas.

M. PETRAUSKO KONCERTŲ 
MARŠRUTAS NEĮVYKS

Kompozitorius Mikas Petrau
skas praneša mums, kad suma
nytoji jo koncertų ei4e ‘sugriu
vo”. Vargiai atvyksiąs ir Chi- 
cagon. \ '

Neperseniai buvo žinių, kad 
p. Petrauskas sunkiai susirgęs, 
bet apie savo ligą jisai nertini 
nieko.

ĮVAIRENYBĖS
Elektros jėga aky

Garsus anglų fizikas Oliver 
Lodge, kurs yra laikomas vienu 
iš didžiausių Anglijos moksli
ninkų, prafiešė gamtininkų su
sirinkime apie labai įdomų ban
dymą. Būtent, jam esą pavykę 
su tam tyčia pagamintu apara
tu išmatuoti elektros jėgą žmo
gaus akių žvilgsny. Pasak 
Lodge, iš žmogaus akies einą 
elektromagnetiški spinduliai. 
Tuos spindulius, kurių elektrin- 
gumas yra labai mažas, galima 
susekti su nepaprastai jautriu 
elektroskopu. Toki mėginimai 
buvo daromi ir anksčiau, žino
mas indų fiziologas Boze, kurs 
surado augalų širdį, taip pat 
bandė išmatuoti akies elektrinį 
pajėgurtą, bet be jokių vaisių. 
Tik Lodge pasidirbdinus tobu
lą instrumentą, bandymas pui
kiai pavyko. Pasirodė, kad akies 
elektros jėga didėja tuo momen
tu, kai valia yra Smarkiau kau
piama. Toliau savo paskaitoj 
Lodge papasakojo, kad jam te
kę sutikti jauną vyrą, kurio 
akys buvę tiek tobulos, kad jis 
galėdavęs matyti tokiu 3 smul
kius daiktus, kuriuos paprastai 
galima įžiūrėti tik su mikros
kopu.

; Juozas Pronskus
♦
i
♦

♦ 
♦

Žemaičių Padėtis Vytauto Laikais ;
« 1

(Tęsinys)

Galop, matydami, kad jau 
galutinai žuvę, likusieji žemai
čiai išrinko iš savo tarpo liku
sius senelius ir išsiuntė į savo 
naujųjų valdovų sostinę Ma- 
ienburgą pas kryžuočių mis- 

trą su prašymu, kad jei jau 
Žemaičiai nebegali laisvai be
gyventi ir savo senų dienų įsta
tymus turėti, lai kad nors leis
tų jiems pagal Kulmijos įsta
tymų gyventi. Tos tejsės jie, 
Žemaičiai, esą užsipelnę, tiek 
kraujo išgozdami už savo se
nąją laisvę. Bet kryžuočių mi-. 
stras atsakė: “žemaičiai nė už 
savo laisvę, nė už savo krau
ją nieko negaus”. Siuntiniai, 
sako Daukantas, verkdami iš
ėjo ir verkdami grįžo. Kryžuo
čiai galop, pilis baigę statytis, 
tuojau įvedė visiems gyvento
jams baudžiavą arba lažus, ko 
Žemaičiai ligi to nepažinojo. 
Dabar įsakė iškirsti šventuo
sius lieknus, kuriuose žemai
čiai išeidami savo žemės gin
ti palikdavo savo žmonas su 
kūdikiais; tuos amžiais nuram- 
bčįusius ąžuolus, po kuriais jų 
bočiai, prabočiai ir * jie patys 
meldėsi: dabar turėjo savo ra
gotines ir kardus, kuriais tiek 
šimtmečių laisvę gynė, perkal
ti į kastuvus ir kirvius, ku
riais eidami lažą turėjo savo 
kraugeriams kelius kasti, dva
rus dirbti ir tvirtoves taisyti. 
Tais laikais Žemaičiuose gimė 
malda laidojant savo mirusius: 
“keliauk, vargdieni, į kitą lai
mingesnį pasaulį, kur ne tu vo
kiečiams, bet tau vokiečiai ver
gaus”...

Dabar kryžuočiai džiaugda
miesi savo laimėjimais, ko per 
du šimtmečius siekė, pradėjo 
statyti stipriausią pilį-lvirtovę 
pačioj Nemuno įtakoj, kuri tu
rėjo amžinai apginti jų ryšį 
su Padauguvio kardininkais. į 
ta darbą suvarė tūkstančius 
baudžiauninkų iš visos Žemai
tijos, kurie veltui, savo valgiu 
ir savo įnagiais turėjo tai. pi
lei rąstus ir akmenis vežti, ply
tas nešti, ir dar iš savo ūkių 
išlaidas kryžuočiams padengti, 
ir jiems maistą statyti. Kry
žuočiai dabar prigabeno žemai
čiams pulkus dvasininkų: vy
skupą, pralotus, kunigus, zoko- 
ninkus, apie kuriuos Daukan
tas cituoja kito istoriko žod
žius: “Žemaičiai turėjo vieną 
vyskupą, pralotus, ir kunigus, 
kurie vilnas, pieną iš jų rin
ko, jų kraują gėrė ir kūną nuo 
iu kaulų griaužė, bet tik krikš
čionių tikyba nesirūpino”.7

Dabar įvyko jau nebe laisvų 
Žemaičių, bet Žemaičių ' vergų 
sukilimas. Baudžiauninkai be- 
s'tatydami pilį, netikėtai visi li
gi vieno sukilo, pamatus išgrio
vė, vokiečius vienus išmušė, ki
tus ką pagavę išsivarė, ir že
mę sulyginę, pasitraukė į gi
rias ruoštis galutinam karui. 
Gal bul vėl buvo iš Vytauto 
vilties spindulėlį gavę, hes Vy
tautas, anot Daukanto, bekovo
damas po'Rytus, įsitikino, kad 
jo pavaldiniai Lietuviai ir Gu
dai, kurie jau senai buvo krikš
čionis, ir su krikščionybe ver
gais ir 'baudžiauninkais pata
pę, mokesniais nukamuoti, tuo 
pačiu nuluozgę, sustipę, kare 
trapus, bukšlus, tuo tarpu kai 
Žemaičiai nuo amžių buvo vi
sų geriausieji kareiviai, ir jei 
kryžuočiai galutinai, juos pasi
vergs, lai pasidarys pavojum 
patiems Lietuviams ir Len
kams, ant kurių žemaičiai nie
kuomet nealsileis, atmindami, 
kad juos kryžuočiams išdavė. 
Tais metais visoje Žemaitijoj 
siautė baisus badas: likusieji 
gyvi žmonės giriose žievėrtis 
ir maitomis mito, ir šiandien, 
Daukantas sako, kur giriose 
randame dirvų ir ežių žymes, 
akmens šulinių likučius, degė
sius, lai yra vietos, kur išžu- 
vo musų protėviai. Dabar tai 
Vytautas savo žemaičius alsi
nti ne, ir pats negalėdamas pri
kalbėjo Jaugalių pasiųsti že

maičiams į Palangą maisto, ku
rį tačiau *su 30 laivų kryžuo
čiai Visloje pagavo, ir žemai
čių pirklius užmušė. Vytautas 
jau griežtai pareikalavo kry
žuočių tiesos, ir jos negavęs, 
nutarė, kad jau atėjo proga 
galutinai su kryžuočiais baig
ti.

Vytautas greit pasiuntė Že
maičiams į pagelbą narsų Lie
tuvos maršalką Rambuotį, su 
kurio pagelba Žemaičiai taip 
skubiai išnaikino vokiečius vi* 
ame krašte, kad Parusnio kry

žuočiai net žinios nespėjo pri
gauti. Dabar abi šąli pradėjo 
iš visų pajėgų rūpintis galuti
nam karui. Atviras karas tapo 
paskelbtas. Vytautas pakvietė 
Lenkus ir totorius, kryžuočiai 
Vengriją, Čekus ir Teutonų ku
nigaikščius. Liepos 15 d. 1410 
m. lies Tannenbergti susitiko 
po daugiau kaip 100,000 žmo
nių iš abiejų pusių. Kryžuočių 
armijas rikiavo pats didysis 
mistras Juningen; Lietuvos ir 
talkininkų pats Vytautas. Kry
žuočiai išrikiavę savo neapre
gimus pulkus plienu ir variu, 
kryžiais marguojančių plėšikų, 
atsiuntė Vytautui iir jo talki
ninkui Jaugaliui du kardu: 
švarų ir kruviną, liepdami pa
sirinkti. Jaugalius, pasakęs, kad 
“Abu kardu imsiu, kaip bu
simos pergalės laidą, atminda
mas savo senų dienų priežodį, 
jog nugalėtasis pergalėtojui 
pats kardą atiduoda”, pradėjo 
ilgai melstis ir verkti. Lenkai, 
matydami savo karalių meld
žiantis ir verkiant, taip pat 
pradėjo melstis ir verkt. Kry
žuočiai tuo tarpu jau putė tri
mitus, ir jau tūkstančiai. įvėrė 
i viens kilus raguotines. Vy
tautas sušukęs Jaugaliui “Bro
lau, diena karo, ne maldos”, 
skubiai metėsi į dešinį spar
ną, ir kol lenkai prisimeldė, 
kryžuočiai buvo jau perlaužę 
Lietuvių dešinį sparną, ir su 
visa smarkybe jau veržėsi į 
centrą paties Lenkų karaliaus 
vėliavą atimti.

Vytautas pasiuntęs stipriau
sią priedangą, pats įpuolė į Jau- 
galiaus šėtrą, bet Jaugalius dar 
tebesimeldė. Vytautas negauda
mas iš Jaugaliaus atsakymo, 
įtūžęs' pasakė “Sudiev, brolau, 
einu mirti pryšaky savo narsių 
kareivių”. Kol karalius pasimel
dė, jau Vytautas buvo apsiau- 
tęs kryžuočius. Lenkai tik da
bar puolė į mūšį, totoriai ir gu
dai jau sulaužyti bėgo, lietuviai 
ir žemaičiai, rodėsi, visų am
žių skriaudas norėdami išlygin
ti krūtinėmis lyg siena vertė 
plienines' riterių rindas. Vytau
tas skubiai pagriebęs 6 lenkų 
pulkus į pagelbą totoriams ir 
gudams, atrėmė kryžuočių ata
ką, ip po baisios karionės galu
tinai sugorino neprietelių galy
bes. Krito pats Juningen, G00 
pačių kryžuočių vadų ir 50,000 
kryžuočių ir krusaderių tą die
ną “nusipelnė dangų”, kaip po
piežius tiems' žmogžudžiams bu
vo prižadėjęs.

Tos pergalės žinia žaibo grei
tumu apskriejo visą Parusnį ir 
Žemaičius; net tie parusniečiai 
(prusai), kurie jau šimtmečiais 
vilko gėdingą kryžuočių vergiją, 
numetė ir sudraskė jiems pri
verstus dėvėti rudus vienuolių 
vergų rubus ir apsirengė kas ką 
beturėjo. Kryžuočiai buvo am
žinai sumušti, ir butų buvę ga
lutinai išnaikinti, bet ar dėl 
kurių nuovargio priežasčių, ar 
dėl Vytautę politikos, jų pasku
tinė pilis ir sostinė Marieriburg 
netapo paimta, ir po dar kurio 
laiko Torunėj tapo padaryta 
taikęs sutartis, kuria kryžuo- 
ęiams grąžintos' visos iš jų at
imtos sritys, tik žemaičius pa
siėmė valdyti Vytautas su Jau- 
galiu ligi Vytauto mirties, po 
kurios žemaičiai vėl pažadėti 
atiduoti kryžuočiams. Po to dar 
kelis kartus pats Vytautas su 
kryžuočiais smarkiai gavo ka
riauti.

.Spėjama, kad tą nuolaidumą 
kryžuočiams Vytautas rodė, ‘no
rėdamas pasilikti juos atsargo
je reikale prieš Lenkus. Bet 
kaip tada išaiškinti, kad po to 
susirinkę Horodlėje Lenkai ii 
Lietuviai pasirašė dar kartą 
sutartį, kuria lenkai galutinai 
pasitraukė dalį Lietuvos diduo
menės, savo blizgučiais ir orde- 
nais ir pertvarkant Lietuvos 
tvarką pagal Lenkų tvarkos ir 
bendrą seimą pakaitomis Liub
line ar Pergave; taip gi Lenkai 
laimėjo pažadą, kad Lietuva 
gins Romos katalikybę prieš 
atskalas ir tik katalikai galės 
būti valdininkais, o Vytautui 
mirus Lietuvai dičl. kunigaikštį 
tik Lenkų karalius paskirs... Iš
rodo, kad Vytautas visą amžių 
Lietuvai didybės siekęs ir to
kiomis nelaimėmis ją pirkęs, 
^alop visa ištaksavojo: po jo 
mirties žemaičius vėl atiduoda
mas kryžuočiams. o likusią Lie
tuvą Lenkams...

(Bus daugiau)

Jūsų Patogumui 
^Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
'Rako aptieka

2346 W. 69 St.
Koselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

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

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^/2 X U colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.-
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Arperikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, IU.

RAMOVA
THEATRE

3510- and Halsted Streets

Panedėly ir Utarnin- 
ke, Gruodžio 23 ir 24

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Most Immoral 
Lady” 

dalyvaujant 
Leatrice Joy

I

Tai turi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija

Kalbančios žinios
- ------------------ -

P Kone Virginia 2054 *1

JOSEPH VILIMAS 
/V o m u Statymo 

f KON IR AKTORIUS ~



NAUJIENOS, Chicago, III1929
Jvrirųs gydytojaiLietuviai Gydytojai

idenciios Tel. Midvvav 5512

Bridgeportas GYDOPhone Boulevard 4139
Kraujo, odos, chroniškas

Lietuves Akušerės

Viriu j Ashland State Banko

So. Ashland Avė,1800

VALANDOS

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10Nuo 2LIETUVIS’
Nedėlioj

ir Akiij Dirbtuve

nuo 4 metu jog

Roosevelt

Telefonas Yards 1138

CHICAGO, ILI

etvergo
MONTV1D 110MDE

1646 W. 46th St.

John KuchinskasStanislovas Venckus
Lietuvis AdvokatasPhone Cicero 294

susitarimą,

GĖLĖMIS
102

kariuos

2 lubos4729

Local Offi<

Telefonas 
Cicero 3724

Pigiausia 
Graboriu

• Pčtnyčio- 
0 vai. vak

Halsted St
Victory 4ORH Vai. 9-4

Talman Av.

Mes esame taip ar 
ti, kaip Tamstos 

Telefonas

Nubudę liekame,
Dukterys, Simus, žentas 
ir Giminės.

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

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

1327 So. 49 Ct

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
SercdoJ ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Telefonas
Boulevard 5203

i šiuo pasauliu Gruodžio 20ta diena, 10:35 valanda 
sulaukės apie 41 metu amžiaus, gimęs Lietuvoj, 

Skaudvilės parap., Kertenių kaime. Paliko dide-
— Kazimiera 13 metų 
Marcelę, Anelę. Domi- 
- Antanų ir Mikola, ir 

Marijona, Agota ir Oną.

Kertenių kaime 
du sunūs 

4 pyseseres 
du pusbroliu: 

Seseris

Lietuvis 
ChicągOj

J. Lulcvicius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvese visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

I Chicago, III.
Tel. Victory 1115

4442 South VVestern Avenue 
Tel. Lafayotte 4146

akas i vakarus nuo 
» Halsted

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maskage, eleetrie 
treatpiept ir mag- 
netic biankets ir 
tt Moterim ir 
merginorh; pąta- 
rimai dovana*

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomls 1 iki 6 v. v.

koply- 
Ave‘.

panedolj

1145 Milwaukce 
Valandos: 12 iki 2 ir 

Seredos vakare
Nedėlioj pagal

Vaikams jau prasidėjo Kalėdų 
šventė; “Milda” teatrų, ap
lankė Santa Cliaus.

Tėvą Motina, Tetos ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, Telefonas 

Yards 1138.

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St

Rooms 928' ir 935
Tel. Franklin 4177

419.3 Archer Avc
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

Undertaking Co.
P. B, Hadley Lię.
J Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 8161

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390.
Rezidencija 61-8 S.

Tel. Prospect

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILU '

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

Kumpas Michigan Avė.
Tel. Puliman 5950 ir 6377

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS
Phone Armitage 2822

!)R. W. F. KALISZ
Avenue
6 iki 8 P. M 
uždaryta 
sutartį -

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 North LaSaI 
CHICAGO.

Nuo 9:30 ii i b

Pp. Šatkauskai, savininkai 
“Milda”, pirmojo lietuvių teat
ro Bridgeporte (3142 S. Halsted 
street), ir “Naujienos” pavaiši
no šios kolionijds* vaikučius šau
nia pramoga šeštadienį, gruo
džio 21 dieną.

“Mildos” teatre tą dieną, nuo 
1:30 iki 3:30 valandos po pietų, 
duota specialiai pritaikytas vai
kučiams programas.

Susirinko jaunuomenes—ber
niukų ir mergaičių — 
400, o rasi ir daugiau, 
kitų ir tėvai atsilanko

Bet tėvai “publikos” nesuda
rė. Jaunimas štai kas buvo 
publika. O jaunimo susirinko 
gražaus. Buvo “suaugusio” - 
amžiuje iki 14 metų. Bet buvo 
ir jaunesnio 
kius busimus vyrus ir merginas 
gal būt teko mamytei ar tėtu
šiui net panešti 'per sniegą.

Galima tečiau manyti, kad tė
tušiai nesigaili, jog atsilankė

DR. J. J. KOVVARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albapy Avenue

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Lietuvis Graborius ir 
Balsam notoj as

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopilikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užgane-

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Milwaukee( Avė. 

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

Sekmadieniais pagal 
Cicero 

4847 W. 14 
Panedėliais, Sercdomis 
mis nuo 9 v. ryte iki 8

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplev/ood Avė. 

Telefonas Rępublic 7868 
CHICAGO

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

‘ CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namu Tel. Ifyde Pat’k 3395

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė
Phone Boulevard 7589

1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswiek 4983

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia Dr. A. P. Kazlauskis

Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tpl. Boulevard 7589
Ofiso valandos'9 ryto iki 8 vakaro.

Residcnce Phone Hemlock 7691

AKLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Avė, 

CHICAGO, ILL, 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir i Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

brolį Kazi- 
Uršulę ir dėdę Pi- 
Kunas pašarvotas 
S. Lowe Avė.
ivyks panedėly, 

dieną, 1 vai. po 
namų bus nulydėta j

Tel. Victory 6279
. G. SĖRNER

AKIŲ SPECIALISTAS

Az Ii • IV... C— w.U v ■. .i .4 v 5.0
Gydytojas ir Chirurgas 

3121 South Halsted St.
Valandos:. nuo 10 iki 2 po pietų 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

. Ofisas
3256 SO. HALSTED STREET 

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

. Tel. Lafayotte 5820

Persiskyrė 
vakare, 1929 n 
Raseinių apskr., Skaudvilės parap 
liame nubudime moterį Prancišką, 
ir Joną U metų, brolį Joną 
celę ir Barboią Nausėdaites, 
gimines Amerikoj. Lietuvoj tris 
Kūnas pašarvotas randasi 931 West 34th Phice.

Laidotuvės įvyks Antradieni, Gruodžio 24-tą dieną, 8-tą vai. 
iŠ ryto iš namu į >šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos paihaldos.už’velionio sielą, o iš ton bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Venckaus gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiam? dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekanie,
Moteris, Sunai, Brolis Puseseres, Pusbroliai ir Giminės.

MARIJONA DŪDYNAS 
po tėvais Vasiliauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 19 dieną, 4:40 valandą 
po piet, 1929 m., sulaukus 40 
i”, ui amžinus, girinis Lietuvoje, 
Graužiu ų kaime, Gražiškių pa- 
rupijoje. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Juozapą, tėvą An
taną Vasiliauskį 
mierą, seserį 
jušą Bogušj. 
randasi 3409

Laidotuvės 
gruodžio 23 
piet. 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Dėdy 
nas giminės, draugai ir pažįš 
tami esat nuoširdžiai kviečia 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su 
teikti jai paskutini patarnavi 
mą ir atsisveikinimą.•

Nuliūdę liekame,
Vyras, Tėvas, Brolis, 
Sesuo ir Dėdė.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 919!

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną \
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 24) dieną, 1929 m., su
laukęs 65 metų amžiaus. Pačio 
iš Suvalkų rėdvbos. P: 
deliame nubudime dvi 
ris — Julijoną ir Lcoka* 
nu Vytautą, žentą Po. 
chim ir gimines. Kiinm 
votas randasi Eudcikiu 
čio i, 14505 So. Ilcrmitagc

Laidotuvės i vyk 
gruodžio 23 dieną, 
nietu iš koplyčios 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Kutu
lio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

“fonių” turėjo jaunoji publika!
Teisybe, tur būt kiekvienas 

iš tų jaunuolių yra buvęs ne 
kartą teatre. Ir dar bus. Bet 
kitus kartus priseidavo užsilai
kyti ramiai. Kitus kartus rody
davo ne visai suprantamus' ii 
Įdomius paveikslus, nors dide
liems jie ir labai patik lavo.

Kas kita buvo šį šeštadieni 
Ta diena parode net šešius at
skirus paveikslus. Ir vieną įdo 
mesnį. juokingesnį už kitą!

O kas dar buvo smagiau 
lai galėjai juoktis tiek, kiek 
norėjai ir taip garsiai, kaip pa
iko. Niekas piktomis akimis 

nežiūrėjo iš šalies, nemėgino 
nutildyti. Ir kadangi juokėsi 
Petrukas, Onytė, Jonukas, tai ii 
Manę, Antanuką krėtė juokas.

Per dvi valandas buvo sma
giu fonių. Tik gaila, kad tos dvi 
valandos taip skubiai prabėgo.

Apleidžiant teatrą, buvo pa
dalinta kendžių — lietuviškų, 

kitos kendės ir saldesnės, 
yra ir brangesnių kendžių. 
šitos kendės buo atgaben- 

iš Lietuvos — iš tos’ šalies, 
iš kurios tėtušiai atvažiavo.

Kendžių vardas keistas — 
“Dul-dul-dudelė”. Buvo keletas 
vaikų svetimtaučių. Jie, supran
tama, nežino, ką reiškia žodis 
“duldelė”. Bet lietuviams tėtu
šiai gali papasakoti, kaip’vaikai 
Lietuvoje suka dūdeles iš žilvy
čio ir kokie meistrai iš jų yra 
kai kurie duduoti!

Bet tiek to. Juokų buvo daug. 
Klegesio 'taipjau nestokavo. Vie
nok tvarka buvo pavyzdinga.

Ir visos tos fonės nekaštavo 
nė cento. Kreditas tenka už 
tai pp. Šatkauskams, “Milda” 
teatro savininkams. Kreditas 
priklauso taipgi “Naujienoms”, 
ikšliau pasakius — naujienie- 

tėms, ypač pp. Gugienei ir Mi
lerienei. o ir p. J. Uktveriui už 
sumanymą. Jos išdalino tikėjus

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

nuo 2 iki 4 P. M. m o į iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui Belskio-Rak.ščio aptie
kos) no nr. z 123 Wost Marųuette Rd. 
Valandos; .nuo 2 ii.i 4 po, piet. Tol. 
Prospect 1930.

Senas ofisąs toj pąuioi vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valan;loo: nuo 
G iki § val.-.-’A’.ęl Ttfli Boulcv'U’d 7820 
Rez. 6641'S. AJU.oy A . 'L-l. Pics- 
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su
tarti,

A. A. OLIS
ADVOKATAS

1 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0.331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki G vakaro

DR. HERZIAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žino.iias per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgą.- ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
5 W. 48th St., netoli Morgan St.
Valandos: nuo 10— 12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tv< Canal 3110

11. • 'n--i.ios telefonai
South Siute 2238 ar Randolph 6800

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikeionis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

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

Persiskyrė s. Li-o ’ .'Saula t tlžio 20 diena, 1 valandą po pie- 
1929 m., s',.! mlai 1 ; metų lt n enešiu amžiaus. Gimus Chicago, 
Paliko dideliame nuliūdime tėvą Petrą, motiną Elzbietą, dvi te- 
— Karoliną Misiunčkienę ir Justiną Pečiukicnę ir gimines. Ku- 
pašarvotas randasi 507 W. 81st St.

Laidotuvės įvyks utarninkc, gruodžio 24 dieną, 8 vai. ryte iš na
rnų į šv. Lilis parapijos bažnyčią, prie 77 gat. ir Emerald Avė., ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, g iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Jakševičiutės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. 

tNuliude liekanie

Chas. 
Syrewicze Co

Graboriai _ ir 
Balzaiuuotojai 

1344 S. 50 Avė
CICERO, ILL.

• A 
MJLSTO OFLSA.S

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto

DR. A. I KARALIUS
Gydytojas ir 
3117 S. Ealsts 

Tel. Calumct
Nuo 9 iki 12 vai. dienos i 
nuo 6 iki 9 valandos vakar

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai no pietų

Ekspertas tyrimo akių b* pritaikymo 
akiniu

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nn.o 9:30 ryto iki 8:80 va

karo. Nędębomjs nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

ridos:
2 : ;i 3 po piet

6600 Sotith Artesian Avenue 
riionc 1 Tospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Office Lafayotte 5820
Phone lies. I af’: volte 4365

UKATYS

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordon) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Wėst Adams St.. Kooni 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 21.51 VV. 22nd S>t. nuo 6-9 
Telephope Roosevclt 9»);*0

Namie 8-9 lyte. Tel. R; Public 9600

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, 
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai. pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egz-minavimą, pu
sę kaino , arba perdoriai siūlo aki
nius vaikščiodami A namu i namus. 
Praktikuoju ant akiu, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 
flinn. negi; kiti tn 

•įaA <io) priklaustu: 
prie Kranu išdh

- s bystės.
Gb ĮSAS: fe;: f S68 VV. 18th Street

Tel- Canal 6174
S K Y R 1 U S : 

J 1238 8.
Tel

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

25 Metu Tatvrtao 
Prituiltyme akiniu dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Telefonas Yards 0994

DR. MJSICE KAHN
4631 South Ashlar.d Avenue 

Ofiso
Nuo 10 ik. 2 d

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS UETUVON

Lar 8: . > . vji)i ■ o. i 

(d prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Pp. Šatkauskai ir jos prižiūrė
jo tvarkos. Tad viskas pasibai
dę puikiai.

Kiek teko nugirsti, tai ir pp. 
Šatkauskai ir pp. Gugiene ir 
Milerienė labai patenkinti pa
rengimu. Matote, tiesiog sma
gu buvo žiūrėti jaunosios' pub
likos smagumų, žihote, ši publi
ka, tai ne mes, seniai. Mums 
jei iy patinka, tai dažnai nė ne
parodysime, kad patinka kas 
nors. O su jaunuomene kitaip: 
jei kas patinka jai — kaip kal
bama pramoga — tai gali maty
ti iš visko, kad jau patinka. 
Jaunoji publika nešikštavo ir 
parodyti, kad pranjoga patiko.

Reikia pasakyti, khd paveiks
lus' parinko pp. Šatkauskai. Jie, 
mat, turi patyrimo, kokie pa
veikslai kam patinka. Nėra abe
jones, kad vaikučiai, o ir suau
gusieji, turės dar ne kartą 
smagumo, kai atsilankys į Mil
dos teatrą. —Bridgepcrtietis. x.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6-8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 
Chirurgas, 

1900 South Halsted Street
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
\ alandos: 2—4 po niet
I’lione Ląfayette 0098
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Tarp Ghicagos 
Lietimų

visokie agentai, ne 
n“s p:.*rka kiautuvesc 
agentai yra pardavę ir 
daugiau,

kad žmo- 
. Taipjau 

namų 
žmones pa-

Keistas dabartinis 
pasaulis

Bet d-'le’A'kime, 
visi agento; tapo 
dirbtuves, o prcl- 
krautuvėse, laukia kada kas at
eis jas nupirkti. Tai drąsiai ga
lima tvii tinti, kad greitu laiku

pasiusti į
5, sudėtos

(iŠ Čikagos agento patyrimų)
Kada darbininkai dilba dirb

tuvėse, tai jie — mažai ar daug 
_  visuomet gauna užmokestį 
už savo darbą. Bet yra ir to
kiu daibininkų, kurie 
sunkiai, L't ne visuomet 
ra atlyginimą už savo darbą. 
J it* yra pardavėjai įvairių ta- 
vorų aria, 
mi agentai, 
alga, bet už komisą.

toks, 
n ė m s 
kui iu v

uždaryti, nes nebūtu kur 
I?. vorus. Dalykas, mat, 
kad agentai įkalba žmo- 

lokių dalykų, be 
ir galėtų kai ka

pirktis 
žmogus

gan- (aį dirbtuvės ir
gamina ir darbininkai 
ri daibo. štai pavyzdis.

pa rd uo- 
vėl juos 
vėl tu-

paprastai, vadina- leiskime, kad agentas pardavė 
kurie dirba ne už (|viejų .pagyvenimų namą neve- 

. Aš, kaip (|usiam žmogui, kuriam namas 
pardavėjas nejudinamo turto, • nėra būtinai reikalingas. Bet 

j paskaitykime kiek darbininkų 
atidi)’-1 turėjo darbo ir, reiškia, duo- 
valan-|BOS kąsnį, kolei prirengė visą 

materiola tam namui, kiek dar- 
bininkų dirbo kolei pastatė tą 
namų. O jeigu dar atminti, kad 
gal būt to, vadinamo singelio, 
pinigai gulėjo paslėpti kur ma- 
trase ar kokiame užkampyje, 
tai, rasi, agentas' padarė gero 
ir pačiam stogeliui. Matote, yra 
buvę ir lokių atsitikimų, kad 
šeimininkė, norėdama padary
ti burdingieriui “surprise”, nu
perka, jam nežinant, naują ma- 
tiasą. o senąjį parduoda skar
malų supirkėjui arba sudegina 
ėloje — su visa gyvūnais ir.,, 
hurdingierio pinigais.

Kas gali pasakyti, kad 
tas nepadarė gerą tam 
gui, pardavęs jam namą 
vęs daugeliui darbininkų pro
gos užsidirbti duonos kąsnį?

Teisybė, tenka dažnai girdė
ti, kad agentai, šiokie ir lo- 

žmogų apgavo; kad žmo
gus sąvastį pralaimėjęs. Sutik
siu, kad negalima labai užsto
ti už visus agentus, nes kada 
buvo geri laikai, tai priviso

kalbėsiu apie juos.
Kuomet darbininkas.

das, pareina namo, lai jis gali Į 
užmiršti visą pasaulį ir mie-
goti ramiai. Bet iš< Urbęs 12 ar 
16 valandų eidamas nuo’ namo 
iki namo ir įkalbinėdamas žmo
nes pirkti tai, ką jis turi par
duoti, agentas ir parėjęs namo 
negauna ramybės, nes tenka 
jam galvoti, kur ryloj eiti ar 
važiuoti ir ką parduoti.

Kartais agentas praranda, 
kaip amerikonai sako, “good 
luck”, išvaikšeioja du ar tris 
mėnesius, kalba su šimtais žmo
nių, kenčia 
nių, kuriuos 
tiktai pats 
ir jeigu jis 
neparduoda,
pėdės neturi.

žinoma, kai kurie, pasaky
siu, “šiaudiniai filosofai“ mums, 
agentams, pataria: “O kokių 
perkūnų trankolės gatvėmis - 
eikite į šapą ir padarysite pė
dę be vargo!” Iš dalies gal būt 
tai yra tiesa. "Bet kas pajėgia 
įsigilinti į dalykus, tai sužino, 
kad daugiau prekių parduoda

visokių nemalonu- 
gali suprasti kitas 
būdamas agentas, 
nieko per tą laiką agen- 

žmo- 
ir da-

kic,

Lietuvių Valanda
KAS NEDĖLDIENĮ

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

nuo 1 iki 2 po piet.

KAS KETVERGĄ
Iš Stoties W. H. F. C. 

(1420 kilocycles) 
nuo 7 iki 8 vakare. /

PASIKLAUSYKIT. ŠIUOS PROGRAMUS RENGIA

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

Tel. Boulevard 4705

PRIRENKAM AKINIUS 
K. NURKAITIS, O. D. 
Registruotas Optomet- 

ristas

Geriausia vieta pirki
mui Kalėdinių dova 
nų; didelis pasirinki 
mas deimantų ir au
ksinių laikrodėlių.

Kainos yra žemes
nės, negu kur kitur.

JOHN A. KASS 
(KAZAKAUSKAS) 

Watchmaker and Jeweler
' 2015 West 35th Street 

CHICAGO, ILL.

visokių agentų, kurie ne tik 
mažiausio supratimo neturi apie 
lamus, bet ii’ su žmogumi žmo

niškai nemoka apseiti. Rel jei
gu dėl tokio agento žmogus su
silaukia nemalonumų, lai keno 
čia kaltė?

Pamatei, kad žmogus if.ike 
neišmano apie namus, lai ir ne- 
užsiimk su juo. Juk nesiduos) 
gydyti kada matai, jogei dak
taras išrodo prastas. Taip ir 
su agentu yra.

Iš dalies ir palys žmonės iš
rodo keisti. Nes kada nelaimė 
ištinka atsilankiusį pas dakta
rų žmogų, (ai žmonės tyli. Daž
nai nutyli jie ir kai gelžkelis 
žmogui koją nupiovė, arba kai 
kasyklose desčtkus jų gazas už- 
troškina. O kada už morgičius 
namą atima, tai jau ir sako, 
busią agentas apgavęs.

Butų gerai, jeigu tie žmo- 
galčlų atsiminti, ką jie sa- 
agenlui, kuomet važinėjo

si su juo namo pirkti, čia, gir
di, smirdi skerdyklos; čia na
mas per senas; anas vėl mer
gaitei nepatinka. Suprantama, 
agentas tuomet nuveža pirkėjus 
kur nesmirdi, bet kvepia, ir kur 

mergaitei patinka, nes viskas 
unijai ir gražiai įrengta. Bet 
jeigu pats žmogus užsideda to
kią morgičių naštų, kurios ne
žali pakelti, tai jau ne agen-

Banditai užtiko krautuvėje 
savininką, Dominiką Slotkų. 
Ilgai nelaukdami, jie pradėjo 
šeiminkauti. Atėmė iš Statkaus 
$71.00.

Kada banditai šitaip “darba
vosi”, krautuvei) jojo portia 
Slotkicnė. Pamačiusi, kas per 
paukščiai ir ką jie veikia Itrau- 
tuvčje, p. Statkienė pasiskubi
no alga) į butą, pagavo revol
verį ir vėl įėjo i krautuvę.

Ir sugrįžo lik laiku. Vienas 
banditas sugauta, o kitas pa

Sugautasis pasisakė esąs 
Stanley Shopkus ir įtarė savo 
draugą buvus Augustą Sadu- 
kas. Anot policijos, ISadukas 
pabėgęs su pinigais. Policija 
dabar ieško jo.

Marųuette Park
sekma- 

visi ha- 
vaikams

to kaltė.
klausyk, bet ir sa- 
r.eužmiršk —- busi 
Agentus kai kurie 

nemato,< kad kuone

galvos 
išganytas, 
keikia, o 
kasdien agentams tenka savo
komisus per teismus ieškoti. 
Reiškia, kad ir su pardavėjais 
iie viskas tvarkoje.

Pavyzdžiui, ne lakui seniai 
agentas iš lietuviško ofiso su
judo amerikoną, kuris, turė
damas penkių kambarių bun- 
galoiv’ą, norėjo išmainyti ji 
kontraktoriui ant didesnio na
mo. Agentas, atmindamas pa
tarimą “lietuviai pas lietuvius”, 
nuėjo pas tūlą lietuvį kontrak
torių Marųuette Parke pasiū
lyti tą darbą. Agentas suvedė 
į krūvą abi pusi, viskas buvo 
suskaityta, suderėta. Kontrak
torius liepė parašyti kontraktą, 
gauti parašą iš to amerikono 
ir pas jį atvesti, o jis pasira
šysiąs. Rot kada kontraktorius 
jau buvo prisirengęs parašui, 
tai pasirašyti atsisakė..

Nors musų tautietis kon
traktorius yra gana pralobęs ir 
dievobaimingas žmogus" katali
kas, bet jam pasirodė, kad jei
gu ir yra čia kokia penkiolika 
šimtų uždarbio, vienok galima 
dar kokius trejetą šimtų su
rėdyti, prikirpus agentą.

Taigi jis, kontraktorius, at
sisakė pasirašyti kontraktą, 
nes, girdi, per daug darbo tu
rįs. O pats, palaukęs keletą die
nų, nubėga pas tą amerikoną 
ir pasiuto jankiui tokią propo
ziciją: Jisai, kontraktorius, pa
statys namą ant paties loto ir 

tomis sąlygomis, kuriomis su 
agentu' buvo sutikta, bet savo 
draugo vardu. Ir tas draugas 
mainys su amerikonu. Reiš
kia, agentas jau bus išmestas.

Gaila man to kon t rak t o- 
riaus, bet tur būt jam taip ir 
reikėjo: jo visas nusižemini
mas jankiui nuėjo veltui, nes 
tas pasirodė, teisingesnis už mu
sų tautietį ir tautiečio planą 
atsisakė priimti, pareikšdamas, 
kad jisai nenori agentą nu
skriausti, ba ir agentas esąs 
toks pat darbininkas, kaip jis, 
amerikonas. *

Reiškia, 
jo veltui, 
riai.

Bet ar
saulis keistas? Ir ar ne teisy
bė, kad agento darbas toli gra
žu saldus? Juokdarys.

visos pastangos ne
kaip to ubago pote-

ne teisybė, kad pa

Tai bent moteris!
Lietuvė, p. Statkienė, pagavo 

banditą

šeštadienį pp. Slotkų 
tuven įėjo du banditai, 
t u ve randasi adresu 901 
35 street.

krau-
Krau-
West

PRANEŠIMAI
TAX0S

Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na
mo ar loto Taxos už 1928 metų 

kreipkitės pas
A. OLSZEWSKl

3241 So. Halsted St.
2nd floor

Čia gausite pilnų informaciją.

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

Drauges ir draugai malonėkite 
priduoti serijas kas turit paėmę ši
tame baliui, ba bus daugzJaime,jimų. 
Priduokit Komitetui.

Į CLASSIFIED APS
Educational

Mokyklos
Miscellaneous fer Sale

Įvairus Pardavimai

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI ' GARSUS Pietinės — Illinois mine 
AUTOMOBILIŲ AMATO | run, $6.50 už toną, pristatom. La- 

Praktiškos instrukcijos, darbas kol |jai mažai dulkių. Lump, egg, nut 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš- $8.00. Pristatom. Govalis, Boulevard 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka- 103G. 
rais. Atsilankykit arba reikalaukit; 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

Radios

Business Service 
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCI0NIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Harchvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus, 
kitą 
kai.

PRANEŠIMAS Radio pirkėjams už 
!cash. Visų išdirbyščių. Už didelj 
oinigų eutaupimą. Tol. Briargate 7388 
M r. Evans.

Automobiles
28 Bulcfc 5 pas. »man;
20 Piiigo Sedan 0 ratai -______ :
21) Ekhcx Sedan ................ :
1027 Mąsli Couch epecitU :
29 Ford coupe I
29 Ford Koadster I
28 Aubnrn Roadster ........   ;

McPERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 S. Halsted St..---- o

________ 5800
—---------  $275
---------- $&ou
------------ $250
________ $400
________ $4 00
....... ......$560
TrTangle’ 0330

Savaite laiko atgal, 
ilieuį, šioje apielinkeje 
zimieriečiai davė savo 
antrą krikštą. Iš netyčių ir man
teko dalyvauti vienose tokiose 
krikštynose.

Mat, kuomet žmogus ir nety
čiomis gali dalyvauti, tai ne 
taip jau prastai.

Viskas išrodė gražiai pa
rengta. Žmoneliai praleido link
smai laiką, šeimininkas buvo 
priimnas ir linksmas žmogus, 
o svečiai tai vis stori, išsiganę.

Buvo keletas biznierių ir pro- 
‘esionalų. Žinoma, buvo ir kal
bų ir “diskusijų”, arka,'kaip 
dabar sakoma, “debatų”. Man 
pasirodė ypatingai įdomus, “ar
gumentai” vieno profesionalo, 
kuriais jis įrodinėjo moteriš
kei, kad prasti tie žmonės, ku- 

dirba šventomis dienomis 
katalikiško ti- 
pasak jo, lei- 
dienas dirbti, j 

ilsėtis, 
šiam

žodžių

BpecialiHtaB gydyme chronišką ir naują li
gą. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atnilan 
kykU pan mano. Mano pilnas lėegznnilnavl- 
mnn fttUlcnK-M ju«ų Htci* ir jei 4&A ūpai-
imsiu Jue gydyti, Bveikata Jums eugryd.. Ei- 
kit paa tikrų npeciali8ti>. kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums akauda, bet patu pasakys 
po galutino ifiegzamlnavimo—kaa jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 VV. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki
nuo o iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvtn Iri 1 no nietų.

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

Ofiso 
oietų, 

lioj

1

st.

p<>

Universal Restaurant
Gardus, 

IMmK sveiki lietu- 
JpBrf ’ viski v a 1-

te* gih’ 111 ari 
dagus ( p a- 

. tarnavimas.

Permufinu j 
, vietą ir duodu patarimus dy- 

Prirengiu morgičius ant namų.
A. KAIRIS

3230 So. Union Avė. 
Phone Victory 2740

AUTOMOBILIU savininkams da
bartės užėjus šalčiam daug visokių 
trubelių pasitaiko su automobiliais; 
tai sušąlą, tai sudaužo, jeigu kam 
taip pasitaikys, tai patelefonuokit 
i musų dirbtuvę, o mes visiems pa- 
larnausim gerai ir uigiai.

MORGAN STR. AUTO SHOP
3407 So. Morgan Str., 

Tel. Baulevard 9421 
Naktį Yards 0422

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASII

lt) % PIGIAU UZ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas, 
.ai taisome stogus visokios 
’>ile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą mieste.
.. . ....................   j.

Grei- 
rųšies, 

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

pinančiai
Finansai-Paskolom

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

5 šmotų

riešuto valgomojo kamb. 

ąžuolinis Dinette setas

rie
ir todėl nepildo 
k ėjimo. Dievas, 
dęs žmonėms 6 
o septintą įsakęs

Man norėjosi 
nalui keletą
bet kadangi didžiuma 
linkusi jo nuomonei, 
aikiau.

l \ A r Norkus,
sav.»

750 West 31st St.

Paskolos suteikiama 
. į viena diena

2-RI MORGIČIAI
3TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

miegamojo kamb. aut- 
fitas — lova, drcscris, skrynia, 
springsai, matrosas — $63.

Kaurai (JV12 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

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

Atsišaukit kasdien Iki 
vak.

Nedaliomis iki 5 vai. po 
V1CTOR STORAGI

4809 W. Lake St.
Tel. Columbus 0467

jei bus

10 vai.

piet.
WABEIIOUSE

profesio- 
atsakyti, 
buvo pa
tai susi

Teisybė pasakyti, tas profe
sionalas arba, tiksliau, “dakta
ras” yra vienas iš tų, ką gydo 
;okius, kurie palys savo ligos 
nežino. Jisai priklauso prie tų, 
<urie varinėja ligas su pirš- 
ais.

žinoma, panašių ligonių šven
tadieniais. pas šiuos daktąrus 
esti ne daug. Tai jie gali švę
sti. Daug daugiau ligonių jie 
turi panedėliais.

Tai tiesa. Bet tiesa ir tai, 
<ad yra ndnsensas kalbėti, buk 
pats Dievas uždraudęs šventa
dieniais dirbti. Ir jeigu žmogus 
esi priverstas dirbti šventadto
lį, tai ar jau nebesi geras ka
talikas?

Krikštynų dalyvis.

Atydai Roselando ir 
Apielinkės Lietuviams

km// Norėdami pirkti auk- 
/SfžhSk s’n’U daiktų, deimantų, 

laikrodėlių ir visokių 
............. graznų, kreipkitės pas 

mane, o busit visada 
užganėdinti, per auksorių ir lai

krodininką

F. A. BUKAUSKĄ
10831 So. Michigan Avė.

Tel. Coinmodore 0990
i . - —>

sale

Cicero
Vargdienio padėka 
_.  __, y

Širdingai dėkoju mielaširdin- 
giems žmonėms, kurie ypat ta
kai, ar per organizacijas, ma
ne ligonį per penkis metus sun
kioje ligoje aplankė ir sušel
pė, suteikdami progos išvyk- 
i į mineralinius vandenis, Mi

chigan valstijos, pasigydyti.
•Dabar esu sveikesnis ir iš 

ų prieglaudos — vargo namų
Oak Forest, Illinois — pa

mosuotas.
Per šešis mėnesius to bado 

nemačiau. Bet ten, toje prie
glaudoje liko dar nemažas bū
relis lietuvių, kurie tą badą— 
vargą kenčia.

Už tai jums, broliai ir sese
rys lietuviai, negalėdamas ki- 
aip atidėkoti, tariu širdingiau

sią ačiū, ačiū.
Kai sugrįžau iš Mercy . ligo

ninės, .Michigan valstijoje, nors 
sveikata mano yra geresnė, bet 
dar negaliu duonos pelnyti ir 
sunku yra gyvenime išsilaiky- 
i. Bet turiu vilties, kad ma

žu kas iš lietuvių pasigailės ma
nęs vargdienio ir nors kiek dau
giau sušelps iki pasveiksiu.

Lauksiu 
silikdamas

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių 

Philco geriausias Radio 

$119.00
Atwater« Kent

$107.00
R. C. A. Radiola speciaj 

Brunswick special sale 
Fada Radio special sale

Howard Radio special sale 
Sparton Radio special sale

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos. 

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesi.
Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybę už gerumą visų Radių 

net per 5 metus. 
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE 

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockvvell St. 

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

r~ -I*:

Į CLASSIFIED AK.
Educational

Mokyklos

1411

jūsų užuojautos pa
sekančiu adresu:
Joseph Lapinskas,
South 19th avenue,

Cicero, Illinois.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir Jotų 
mokslo šakų. Mukų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

.1. P. OLEKAS. Mokvtoias 
3106 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

ir

ttNTERNATOONAL 
INVESTMENT 
CORPGRATilON 

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

----- o-----

Personai
Asmenų Ieško *

PAIEšKAU savo brolio Frano 
(Berkmano) Baczeviczio, gyveno 
Seattle, Washington, 10 metų atgal, 
dabar nežinau kur. Lai atsišaukia 
pats arba kas žinote duokite žinoti.

JOS. BACZEVICZ,
1326 Arnold St., 

Chicago Heights, IIL 
-o--------

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

S. OSGOOD
2231 West Division St 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Skolinant Jums Pinigus 
' $100 iki $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.
-------0-------

ir

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000

ant t-mu, 2-rą ir 3-čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2d 18 W. .Marųuette Rd.

Tel. Grovobill 1038
----------o--------- -

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

$500 paskola už 1 menesi kai-
I nuoja .........;............................ $8.75
I $1000 paskola už 1 menesi kai-
; nuoja .................................... $17.50

Paskolos daromos nuo 1 mėnesio 
iki 18 mėnesių

VAŽINĖKIT IŠSIMOKĖDAMI 
Nėra “Red Tapė” 

Notos refinansuojamos. 
Nereikia Indorserių

ACME FINANCE CO.
1344 S. Michigan Avė.

Phone Calumet 1483 
Parkinimas leidžiamas

Atdara vakarais pagal susitarimą.

Miscellaneous 
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

ir sumanui vyrai Kali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiiki 
rasti proga 
pažengianti 
nepaprastus 
Chevrolet, kurįe buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstnikcijos šių 
karų ir geriausių 
vinSti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

būdų juos parda-

diona nuo 10 ii 
pietų.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas

Gossard Building
Room 301

Rush and Ohio Sts

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Europiška juodos 
duonos kepykla, kuri kepa vienatinę 
Chicagoj tokią duoną. Geras biznis. 
Iš priežasties, kad turiu du bizniu, 
tai turiu parduoti arba mainyt ant 
namo geroj vietoj. Kreipkitės j Ba- 
kery Shop

841 W. 33rd St.
arba

1417 So. 49th Ct., Cicero, III.
-------- O--------

PARDAVIMUI 14 ruimų boarding 
home, parduosiu visą bizni arba pusę. 
Parduosiu už teisinga pasiūlymą. 
Andrius Urbonas, 4502 S. Emerald 
Avė. (8-Čios lubos.

Exchange—Mainai
MAINIERIŲ ATYDAI

ROAD HOUSE, 
ir 12 akrų žemes, ant U. S. 41 
cementinio kelio, visi nauji budinkai, 
Šokių .sale, Bar ruimis, 4 gyvenimui 
ruimai, 2 karų garadžius, viskas su
lig naujausios mados. Furnasas, sū
rės, vanduo, pilnas beismentas ir tt. 
Randas 6 mylios iš Kenosha, Wis. 
miesto, labai gera vieth. Mainysiu 
kad 
ant

ir tolesniame mainierių 
namo.

J. MARTIN, 
4604 — 7th Avė., 

Kcnosha, Wis.

mieste

>' -4^




