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Amerika Pasirašė įstojimo į Rado užmuštą mo
kytoją

Tautu Teismą Protokolą
Pasirašymą turės dar patvirtinti senatas, 

kur laukiama dėl to didelės kovos-Lie- 
tuva dar nėra Tautų Teismo narys

GENFVA, Šveicarija, gruod. 
9. Jay Pierrepont Moffatt, 
Amerikos Charge d’affaires 
Berile, šiandie pasirašė Jung
tinių Valstybių įstojimo į Tarp
tautinį Teismą protokolą.

Moffatt, savo valdžios vardu, 
pasirašė tris dokumentus: Tei
smo 1921 metu statula; Tau
tų Sąjungos pastarojo seimo 
priimtus to statuto pataisymus 
ir Jungtinių Valstybių įstoji
mo protokolą. \

Protokole, Jungtinių Valsty
bių atstovo parašas padėtas po 
beveik visų kilų Tarptautinio 
Teismo narių, išskiriant Lietu
vą, Albaniją ir Abisiniją, 
trijų valstybių parašų dar

Tų 
nė-

ra.
Laukiama kovos senate

WASIIINGTONAS, gruod.

Piratų užpuolimas
Daugiau kaip 70 asmenų žuvo, 

kinų juros plėšikams ban
dant pagrobti britų laivą

HONKONGAS, Kinai, gruod. 
9. — Kinų piratai- (juros plė
šikai) vakar puolė britų gar
laivi Haiching. Kautynėse dvy
liką asmenų krito negyvi, o 
apie šešiasdešimt kilų pasažie- 
rių, jų tarpi' daug moterų su 
kūdikiais ant rankų, baimės 
pagauti, šoko nuo laivo į van
denį ir prigėrė. Keturiasde
šimt asmenų buvo sužaloti.

Piratams puolus, garlaivis 
ėmė bevieliu šauktis pagalbos. 
Netrukus pasirodė atsiskubiną 
pagalbon du britų karo lai
vai, Sterling ir Sirdar. Pira
tai, matydami nebeištruksią, 
padegė laivą, bet, pagalbai at
vykus, gaisras buvo užgesintas 
ir tvarka laive atsteigta. Pira
tai, kurių tarpe tridešimt as
tuoni buvo laivo komandos pa
šauti, tapo suimti.

Garlaivis Haiching praeitą i šovė. Prieš tai jis telefonu pra- 
šeštadienį išplaukę su 300 pa-' nešė savo kaimynams, kad jo 
sažierių, daugiausiai kinų, iš namuose įvyksianti tragedija.

Nors Amerikos charge d’affai- 
res Moffatt pasirašė Genevoje 
Jungtinių Valstybių įstojimo į 
Tarptautinį Teismą protokolą, 
tas įstojimas turės dar būt 
Jungtinių Valstybių senato pa
tvirtintas.

Kadangi daugelis kongreso 
narių yra nepalankiai nusista
tę liek Tautų Sąjungai, 
Tarptautiniam teismui, tai 
kiama, kad senate dėl to 
dar aštrios kovos.

Svarbiausi įstojimo į Tarp
tautinį Teismą priešininkai yra 
toki žymus senatoriai, kaip se
nato užsienių reikalų komisi
jos pirmininkas Borali, tos ko
misijos nariai Kalifornijos se
natorius Johnson ir New 
Hampshire senatorius Moses, 
etc.

bus

Svatovo į Honkongą. Sekma
dienio rytą, apie šešiasdešimt 
piratų, kurie, kaip pasirodo, 
buvo susikraustę laivan kaip 
pasažieriai, urmu ir su baisu 
riksmu puolė garlaivio koman
dą, bandydami užvaldyti lai
vą, bet jie kartkartėmis buvo 
atmušti. Pagalbai atvykus, jie 
buvo visai nuveikti.

asmens žuvo trauki
niui užgavus busą

HAVANA, Kuba, gruod. 9. 
— Kely tarp Catalina de Gili
nėsi' ir Madrugada vakar va
karą traukinys užgavo auto
busą. šeši juo važiavusių kelei
vių buvo užmušti, o dešimt ki
tų sužaloti.

Rančeris nušovė savo 
motiną; pats nusižudė
FRESNO, Cal., gruod. 9.— 

Peter Houx, 54 metų amžiaus 
vietos randeris, nušovė savo 
seną motiną, paskui pats nusi-

Socialistą Internacionalas 
smerkia diktatūros tę

simą Lietuvoje
Socialistų Internacionalo biu

ras, apsvarstęs politinę padėtį 
įvairiose valstybėse, kaip vie
nu balsu priėmė rezoliucijas, 
kuriomis protestuoja prieš dik
tatūros režimo tęsimą Lietuvo
je ir prieš bolševikų teroro re
žimą Rusijoje.

redak te
patik imą 
ten, kur 

raš- 
dri-

timus federantų laikraštis įdė
jęs į juokų skyrių.

Klerikalų “Ryto” 
rius Jakubauskas už 
laikrašty bąltų lopų
cenzūra buvo išbraukusi 
tą, nubaustas 50 litų arba 
mis dienomis kalėjimo.

Voldemaras norįs gauti pro
fesoriaus vietą Vilniaus 

universitete
Lenkų “Express Poranny” 

praneša iš Vilniaus, kad bu
vęs Lietuvos diktatorėms Vol-

ROęKFORD, III., gruod. 9. 
— Jos bule čia rado užmuštą 
Miss Cordcliją Gummershei- 
mer, gražiąft 30 melų amžiaus 
vokiečių kalbos ir dramos me
no mokytoją. Kambary buvo 

' pamesta švinine aštuoniolikos 
1 colių ilgio tūla, kuria, matyt, 
Miss Gummersheimer buvo 
smūgiais per galvą užmušta. 
Kad žmogžudy!:-? buvo papildy
ta ne apiplėšimo liksiu, matyt 
iš to, kad kambary niekas ne
judinta.

Smarkiausios audros 
Europoje vis dar ne

paliauja siautę
Manoma, kad per audras yra 

žuvę daugiau kaip šimtas 
žmcnių, daugiausiai laivų ne
laimėsi juroj

Girti važiavo automobi 
liu; trys užmušti Lietuvos Naujienos

Sovietai atakuoja
Amerikos politikos 

dviveidiškumą
Sako, J. V. primena sovietams 

Kelloggo paktą, o pačios 
smurtu šeimininkauja Haiti

MASKVA, gruod. 9. — So
vietų laikraščiai, kurie vis dar 
piktinasi Jungtinių Valstybių 

sekretoriaus Stimsono primini
mu sovietų Rusijai. Kelloggo 
taikos pakto jos konflikte su 
Kinais Mandžurijoje, dabar 
gavo tą patį Kelloggo taikos 
paktą ir jo laužymą prikišti 
Jungtinėms Valstybėms, siun
čiančioms daugiau karo laivų 
ir kareivių į Haiti respubliką 
kilusiems ten neramumams 
malšinti.

Vyriausias komunistų parti
jos organas Pravda, pavyzd
žiui, sako, kad “imperialistai, 
kurie prikiša Sovietų Sąjungai 
Kelloggo pakto laužymą, patys 
nė kiek nesvyruodami griebia
si žiaurių karo priemonių mai
štą pakėlusiems kolonijos gy
ventojams patrempti.” Tokių 
Amerikos kareivių žygių, — 
sako Pravda, — kaip šaudy
mą Haiti piliečių, Stimsonas vi
sai nelaikąs Kelloggo pakto 
laužymu.

Per metus į J. V. atvyko 
279,678 imigrantai;

1,856 deportuoti

WASHINGTONAS, gruod. 9. 
— Darbo departamento prane
šimu,- praeitais metais į Jung
tines Valstybes atvyko viso 
279,678 imigrantai, to skai
čiaus 116,177 iš Meksikos ir 
kitų Amerikos kraštų, o liku
sieji iš Europos.

Per tą patį laiką išvyko iš 
Jungtinių Valstybių 69,203 imi
grantai, o 1,856 ateiviai buvo 
deportuoti už visokius nusikal
toms.

Hooveris prašo pinigų 
senatorių našlėms

WASH1NGT()NAS, gruod. 9. 
— Prezidentas Hooveris krei
pėsi į kongresą, prašydamas 
paskirti po $10,000 vienakar- 
tės paramos neseniai mirusių 
senatorių giminėms: Tennessee 
senatoriaus Tysono našlei, 
Ohio senatoriaus Burtono gi- 

I minaitei Miss Grace Burton irdemaras kreipęsis per savo!m,naileI iVllss Grace ninion n 
draugus j tulus Vilniaus aiikš-l Wyomingo senatoriaus Warre-
tosios mokyklos profesorius, 
prašydamas pasiteirauti, ar jis 
negalėtų gauti Lietuvos isto
rijos katedros Vilniaus univer
sitete.

ši žinia Vilniuje padariusi 
gilaus įspūdžio.

žiniomis,

no našlei.

Gydytojas, žmona žuvo
automobilio nelaimėj

OAKLAND, Cal., gruod. 9.
— Kely, netoli nuo Alvarado, 

automobiliui ištrukus iš

Klerikalinės Lietuvos Dar
bo Federacijos organas 

uždarytas
įšalviu telegrafo agentūra 

praneša, kad Kauno komendan
to sprendimu klerikalinės Liet. 
Darbo Federacijos laikraštis 
“Lietuvos Darbininkas” tapo 

uždarytas visam karo padėties 
laikui, o jo atsakingasis redak
torius, prof. Dovidaitis, nubau
stas 1,000 litų pinigais arba
vienu mėnesiu kalėjimo. Lenkijos valdžia, šiuo dalyku jų

nestatysianti Voldemarui nė jo- kontroles ir susikūlus į medį,
Sprendimas esąs motivuotas kių kliūčių. Vilniaus universi užsimušė turtingas Berkerley 

tuo, kad valdžios išteistus že- , tetas nieko dar dėl to nepasi- gydytojas Dr. Simpson ir jo 
mės reformos įstatymo pakei- sakęs. žmona.

LONDONAS, gruod. 
Smar klausios audros, 
kada buvo išlikusios Didžiąja 
Britaniją ir kontinentą per vi
są pastarąjį šimtmetį., vis dar 
nepaliauja siautusios, daryda
mos vis daugiau žalos ir pra
gaišties.

Nemažiau kaip penkiasde
šimt laivų šaukėsi pagalbos, 
bet dėl baisiai audringos juros 
pagalbos nebuvo galima su
teikti.

Per audras nemažiau kaip 
šešiasdešimt žmonių žuvo, bet 
manoma, kad žuvusių skaičius 
sieks per šimtą, kai bus gau
ti visi pranešimai.

kokios

Daugiausiai žmonių gyvybių 
žuvo juroj laivams sudužus

Oro katastrofos

ir

Du aviatoriai užsimušė, du 
aenaplanai sudužo

TAMPA, Fla., gruod. 9. — 
Vakar čia užsimušė du lakū
nai, jų aeroplanui nukritus že
mėn ir užsidegus. Nelaimė at
sitiko jiems bandant devintą 
kartą pripildyti gazolinu mo
noplaną Sealdsvveet, kuriuo la
kūnai Schrock ir Carothers 
bandė padaryti naują skridimo 
ilgumo rekordą ir jau buvo 
išbuvę ore daugiau ne 24 
landas.

va-

Žuvusieji aviatoriai yra E. 
Dempsey ir Stanley Smitli.

Monoplanas Scaldsweet, pri
stigęs gazolino, taipjau nukri
to į medį ir susikūlė, bet abu
du lakūnai tik lengvai užsi
gavo.

Pilotas ir mergina užsimušė
iSTAMFORD, Texas, gruod.

9. — Netoli nuo čia buvo liep
snose pilotas Cotton Hansen ir 
jo pasažierius Miss Winpic 
Williams, jų aeroplanui nukri
tus žemėn ir užsidegus.

BANKININKAS NUSIŽUDĖ

NEWPORT, Tenn., gruod. 
9. Čia nusišovė J. Susong, 
60, vietos First National ban
ko pirmininkas. Priežastis — 
finansiniai nepasisekimai.

Besijuokdami ir galą gavo
LOS ANGELES, gruod. 9. 

- G. Woodford ir J. Pursley, 
sėdėdami lange septintame, tro
besio aukšte, pasakojo vienas 
antram juokingus anekdotus, 
ir taip juokėsi, kad abudu iš
krito laukan ir užsimušė.

Chicagai ir 
lis oro biuras 
našauja:

Veikiausia bus lietaus, gal 
ir sniego; nedidelė temperatū
ros atmaina;
niai, daugiausiai pietų 
vėjai.

Vakar 
tarp 300

šiandie
džiasi 
1:15 ryto.

lengvi ir viduti- 
rytų,

GHAR1T0N, Iowa, gruod. 9. 
— šeši vielos angliakasiai, ga
vę šeštadienį “pėidę” ir gero
kai patižę, vakar rytą išvyko, 
girti būdami, automobiliu pa
sivažinėti. Skerskely jie su sa
vo automobiliu palėkė po at
bėgančiu greituoju traukiniu. 
Automobilis buvo sudaužytas, 
trys jų buvo vieloj užmušti, 
kiti trys sužaloti, jų tarpe du 
turbut mirtinai. Užmušti buvo 
H. McDowell, Wm. Douglas 
ir Joe Watt.

Valdžia žada savo lėšo
mis nupirkti V. Kudir

kos namelį

naumiestiečiai 
nupirkti jau bai- 
l)r. V. Kudirkos

ProponuojaAjStaty 
mą kapitalui karo 

. metu rekvizuoti
WASHINGTONAS, gruod. 9.

Kongresmanas Patman 
(dem., Tex.) pasiūlė rezoliu
ciją pataisyti konstituciją taip, 
kad valdžia turėtų galios ka
ro metu rekvizuoti 
pramonę.

Priėmus šillokiąl 
jos pataisą, sako
nas Patman, kongresas galėtų 
išleisti įstatymus, kuriais butų 
padarytas galas privatinių ka
pitalistų pelnikavimui iš karo.

kapitalą ir

konstituci- 
kongrcsma-

»

Bankų plėšikams šį 
kartų Šiauriai ne

pavyko

SHAPOKEE, Minu gruod.
9. Trys ginkluoti banditai 
šiandie čia puolė First Nation
al banką ir bandė automobi
liu pasprukti su pasigrobtais 
$1,500. Bankas tačiau dar prieš 
keletą dienų buvo įspėtas lauk
ti puolimo, ir buvo prisiren
gęs. Plėšikams bandant pabėg
ti, į jų automobilį duota 
nies iš kulkosvaidžio. Visi 
banditai buvo pašauti ir 
imti.

ug- 
trys 
su-

Klaipėdos direktori 
ja uždaro ruletę

KLAIPĖDA, lapkr. 15. (El
ta). — Esamomis žiniomis, 
Klaipėdos krašto direktorija 
paskutiniam savo posėdy yra 
nutarusi uždaryti Klaipėdos 
lošimu klubą — rulete.

šisx nutarimas motyvuojamas 
tuo, kad klubas nevykdė direk
torijos išleistų taisyklių.

Autobuso katastrofa
Spalių mėn.

Viena moteris sunkiai 
visi kiti keleiviai

MALĖTAI.
15 d. 1 vai. nakties važiuoda
mas iš Malėtų i Kauną auto
busas su prekėmis ir 9 kelei
viais įvažiavo į griovį ir ap
virto.
nukentėjo, 
lengvai susižeidė. Katastrofos 
priežastis nežinoma: šoferis aiš
kina, kad sugedo vairas, kiti 
sako, kad šoferis važiuodamas 
snaudė.

autobusą ir nuvažiavo 
Vėliau paaiškėjo, kad 
autobusu važiavo Ma-

temperatūra įvairavo j 
ir 350 F.
saulė teka 7:07, lei-

1:11). Mėnuo leidžiasi tobusas ir
na.

Pusvalandį vėliau iš Malėtų 
važiavo antras autobusas su ke
leiviais. Katastrofos vietoje au
tobusas sustojo: keleiviai pro 
langus pasižiurėjo į gulintį 
griovy 
toliau, 
su tuo
lėtų rajono gydytojas, kuris ne-1 
rado reikalo sustojus apžiūrė
ti sužeistuosius ir duoti jiem 
pagalbos. Sužeistieji vaitodami 
ištisą naktį priversti buvo lauk
ti kol atvyko iš Ukmergės au- 
_____ nuveš juos į Kau-

Iš Naumiesčio “Lietuvos ži
nioms” rašo:

Negalėdami 
savo jėgomis 
giančio griūti
namelio, nusprendė prašyti val
džios, kad ji savo lėšomis nu
pirktų. Kiek teko sužinoti, nu
vykusi naumiestiečių delegaci
ja pas atatinkamus organus ir 
painformavusi savo pageidavi
mus, gavo atsakymą, jog vy
riausybė darys žygių nupirkti 
tą namuką ir jame . įrengti ko
kią nors kultūrinę įstaigą. Da
bar žadama nupirkti- pe vien 
namukas, bet taip pat visas 
priklausomas tam namui žemės 
sklypas su so,du. Susidėjus ge
roms aplinkybėms, kad namų 
savininkai išvažiuoja Kanadon 
šis namukas pasidarė įperka
mu ir rodos už jį reikalauja 
14 tūkstančių litų.

Nupirkus namelį žadama gra
žiai sunaudoti. Namelio vidus 
bus atremontuotas, bus įreng
ta skaitykla, o gale, kur mirė 
Kudirka, iš jo buvusių baldų, 
raštų ir šiaip istorinių liekanų 
— muziejus.

Šios žinios nepaprastai pra
džiugino naumiestiečids. Pas 
visus pasireiškė noras pasidar
buoti šio gražaus sumanymo 
pravedimui. Jeigu valdžia nu
pirktų namelį su visu sklypu 
ir pavestų tuo reikalu rūpin
tis vietos komisijos globai, tai 
greitu laiku sulauktume gra
žiai sutvarkytos kultūrines į- 
staigos, kur kiekvienas lietu
vis užklydęs į Naumiestį ir už
ėjęs į tą brangią vietą galės 
vaizdžiai prisiminti V. Kudir
ką ir jo nuopelnus.

Ųidelis ir gražus tai bus dar
bas. Suprantama, kad toks su
tvarkymas tos istorinės vietos 
turės ne mažos ir auklėjamo
sios reikšmės, ypač tuo atve
ju, kad čia bus įrengta skai
tykla, kurios Naumiesty ligi 
šiol nebuvo.

— darbininkų ir ^darbdavių. 
Išlaidose didesnės pozicijos nu
matytos: ambulatoriniam gy
dymui 301,518 lit.; ligoninėms
— 208,813 lit.; ligonių aptar
navimui — 10,012 lit.; gimdy
mo pagalbai 10,042 lt.; me
dikamentams ir gydymo reika
lams — 301,265 lit.; dantų gy
dymui 120,506 lit..; specia
liam gydymui — 120,506 lit.; 
kitiems gydymo reikalams —

pagal-
20,084

kalams — 1,151,766 lit. arba 
37,34% viso biudžeto.

Gydymo įstaigų išlaikymas, 
kurias mano įsteigti po naujų 
metų — 42,000 litų; pašalpų 
nariams — 301,265 lit.; 
ba narių šeimoms —
lit.; pašalpų moterims gimdy
vėms 65,916 lit.; pašalpos 
laidotuvėms — 35,168 lit.; pro
filaktikos reikalams — 20,084 
lit., administracijos išlaikymas 
— 200,116 lit.; kitoms išlai
doms ir atsargos kapitalui 168,- 
000 litų, iš tos sumos vien at
sargos kapitalui 102,000 litai.

Koncentruotų pašarų 
ūkininkams mažai 

tereikia
Ūkininkai turi 'pakankamai 

įvairių pašarų, todėl koncen
truotų pašarų įvežimas šiemet 
žymiai sumažės. Pav., “Lietū
kis” įvežė tik apie 200 tonų 
sojaus išspaudų, tuo tarpu kai 
pernai žymiai daugiau šiuo me
tu -buvo įvežta. ’

KAUNAS. — Zitiečiu susi
rinkimas vienbalsiai giliausios 
užuojautos Dr. Draugeliui reik
šdamas ir didelę širdgėlą tu
rėdamas, kreipėsi į prezidentą 
Smetoną nužemintai prašyda
mos paleisti Dr. Draugelį iš 
kalėjimo.

Be to, “Rytas
skelbia, kad Ūkininkų 
gos kalinius aplankęs 
prezidentas Stulginskis.

iškilmingai 
Sąj nu
buvęs

Kauno pašto
Vilimo

Kauno ligonių kasų 
2,000,000 litų sąmata

KAUNAS, 
telegrafo vedėjo Ant. 
žmona, grįžusi iš krautuvės į 
savo butą, Šančiuose, rado sa
vo vyrą ant grindų gulintį ir 
sustingusį. Padarius ištyrimą

Kauno miesto ligonių kasų pasirodė, kad jų bute buvo su- 
valdyba jau parengė ir savo 
paskutiniam posėdy priėmė

gedusi elektra, kurią, matyt, 
pats A. Vilimas norėjo patai- 

1930 m. sąmatą 2,008,436 litų syti, tačiau elektros srovė jį už- 
sumos’ Visos pajamos iš narių i mušė.

Kalėdų Dovana
per

Telegramą Lietuvon
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. Halsted St., Chicago, III
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Sekmadienį, Lietuvių Audi

torijoj, “Vaidylos” vyrų cho
ras suvaidino operetę “Lietu
vos Kareiviai”.

Publikos buvo gražus 
— gal per tris šimtus.

Trumpai paminėdamas 
šį parengimą pažymėsiu 
tinę parengimo, tiksliau
kyšiu, — choro ypatybę. Tai 
yra puikiai sumokintas lietu
vių vyrų choras. Šią garbę 
“Vaidylų” chorui ir jo vedė
jui reikia pripažinti.

Buvęs.

būrys

dabar 
pama- 
pasa-

Paveikslų Vajus 
Bridgeporte

Moteris gaus $5 kas dieną

Central District Business 
Men’s organizacija laikė svar
bų susirinkimą, kuriame buvo 
nutarta sudaryti tinkamą pla
ną paakstinti Kalėdų švenčių 
pirkėjas, kad jos pirktų 
ra HALSTED STREET 
tuvėse.

Organizacija pagalios 
re galutiną planą, kuris

*-—■ .................................

šešias pinigines dovanas, po $5 
kiekvienai moterei, kurios pa
veikslas bus patalpintas Bridge- 
porto apielinkės laikraštyje. 
Vienas paveikslas bus patalpin
tas kas savaitę per šešias sa
vaites, pradedant su gruodžio 
1 d. numeriu ir baigiant su 
gruodžio 21 d. numeriu. Orga
nizacija paskyrė gerai žinomą 
fotografistą, kuris bus gatvėje, 
ir kas dieną nuims po vieną 
fotografiją, pradedant gruod
žio 2 d.

ApieMnkę, kurią šis Vajus 
paliečia, randasi ant HALSTED 
STREET, tarpe 32-ros ir 37- 
tos gatvės. Kad užtikrinus, 
jog paveikslas tikrai buvo nu
imtas gatvėje, fotografija apart 
laimėtojos parodys vietą kur 
nuimtas, ir arti stovinčius žmo
nes.

Del tolesnių informacijų ga
lite kreiptis į kiekvieną biznio 
įstaigą ant HALSTED STREET, 
kurioj rasis paveikslas arba 
tam tikra iškaba.

Komitetas, susidedantis iš 
organizacijos pirm. Henry 
Beck, |>p. Harry Poticha, Fred 
Kcbick ir A. D. Kaulakis, ne
seniai turėjo susirinkimą Cen
tral District Progress 
j e ir užbaigė planus 
PAVEIKSLŲ VAJAUS 
kimui.

ganymas — riebesni, nei mė
sininko šuva.

Daugybe avių visokių rųšių. 
Vienos avių rųšys beragės, vil
na trumpa', ale tas išsigany- 
mas atrodo kaip kaladės. 
Ūkininkas eina pirma, o avys 
paskui jį bėga, kaip vaikai. Sa-’ 
koma, kad tai Sibiro veisles 
avys. Kitos vėl su ragais. Ra
gai ilgi, net po kelis kartus 
susukti, kaip gražias. Kai ku
rių ragai uždengia jų akis. Ne
žinia kaip tos avys gali ma
tyti.

Kiaulių ir paršų taipjau 
šokių rųšių. Tokių, galima 
kyt, Lietuvoje nebuvo.

Paskui nuo pirmos iki penk
tos valandos (buvo parodomi 
gyvuliai erdviame stadione. Bo-

sa-

vie- 
ark-
žiu-
per

t a vo
kia u-

suda- 
skiria

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil 
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c 
Apdaryta .... $1.50

mįslių knyga
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
Į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.

Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Gruodžio 

10,11 ir 12
Visas kalbantis paveikslas

“Saturday Night 
Kid”

dalyvaujant
Clara Bow

Taipgi
.Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“Making Time” 
su Pat Runoy 
Kalbančios žinios.

rašt i ne
minėto 
pasise-

Žvalgo Įspūdžiai
Važtnėdamas gatvekariais ma

tydavau skerdyklų kompanijų 
skelbimus, kuriuose rašyta, kad 
kompanijos yra surengusios 
gyvulių parodą. Laiko turėda
mas, manau, reikia nuvažiuo
ti pažiūrėti kokia ta paroda 
yra.

Praėjusį trečiadienį nuvažia
vau anksti pažiūrėti skerdyklų 
ir gyvulių parodos. Keičias nu
griautų dirbtuvių, o jų vieto
se krūvos plytų. Nežinau ką 
kompanijos statys tose vietose.

Viduryje vieno kiemo ofisas 
ir čia pat skelbimas, jogei tai 
yra darbininkams samdyti vie
ta. Darbininkų minios apstoju
sios ofisą, 
darbininkai 
Paklausiau 
darbininkų
sakė man, kad keletą.

Beklaidžiodamas po kiemą 
mačiau daug gyvulių — tokių 
nesu matęs savo gyvenime. Gy
vuliai uždaryti aptv 
kiekvieno ūkininko 
Publikai vaikštinėti 
rinėti gyvulius yra

rie gavo “čempionų titulą”. Ir 
salininkai tų gyvulių, kurie 
atsižymėjo, gavo praisus.

Sukinkyta arkliai į vežimus. 
Įdomu buvo žiūrėti, kaip 
nas vyras valdo šešeto 
lių jauktą. Dar įdomiau 
Meti, kaip raiteliai šoko
aukštus varius. Arba kaip šu
va suvaro avis į tam tikrą ap
tvarą.

Muzikai grojant arklys mar- 
šuoja pagal muziką, paskui at
siklaupia ant kelių, nusilenkia 
muzikantams. Po to lošta’ polo 
lošis. Gėmis, sakytum, pana
šus golfui. Tik lošia jį raite
liai ir nuo arklio lazda bolę 
muša/ Arkliai, matyti, pripra
tinti lošiui. Ir visgi stebiesi, 
kaip jie naišsisuka kojų arba 
raiteliai nenusisuka sprando.

Orkestros buvo trys. Jos be 
pertraukos, viena po kitos, gro
jo. Laikas praleisti buvo ne
nuobodu. Ši paroda tęsėsi 
luomas 
baigė. ,

Išėjau
čia pilna žmonių. ISunku gau
ti gatvekaris. Kurie gatveka- 
riai pravažiavo, visi pripildę 
žmonėmis. Laukiau kuone va
landą kol gavau progos įeiti 
gatvekarin. žvalgas.

dienas.
as-

Ji jau pasi-

iš parodos gatvėn.

Brighton Vark
Nespėjau prieiti, o 

pradėjo skirtis, 
vieno kito, ar daug 
priėmė darbui. A t-

Meldžiu leisti man aprašyti 
susirinkimą SLA. 176 kuopos, 
kad bešališkai nušviesti padėlį 
šioje kuopoje — parodyti, kaip 
komunistai elgiasi SLA. kuo
pose būdami didžiumoje.

SLA. 176 kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas atsibuvo 2 
dieną gruodžio. Nariai buvo

šaukiami susirinkiman atviru
tėmis, nes turėjo būti renkama 
kuopos viršininkai ir nominuo
jama Centro Valdyba. Bet susi
rinko tik trečdalis kuopos na
rių ir, žinoma, daugiausia ko
munistų sekėjų.

Pradėjus susirinkimą,- atsira
do tūla ypata, kuri nepriklauso 
minėtai kuopai (o gal ir Susi
vienijimui). Ši ypata dalino at
silankiusiems į susirinkimą ko
munistų pagamintus lapelius, 
šmeižiančius dabartinę centrali- 
nę Susivienijimo valdybą, ir ga
tavai pagamintus balsavimui 
balotus su komunistų kandida
tais. Ir minėta ypata išbuvo 
gale svetainės per visą susirin
kimą.

Prieš pradedant nominacijas 
centro valdybos, kuopos pirmi
ninkas išdidžiai ir aiškiai pa
reiškė, kad kuopa sutinkanti 
su turiniu lapelių, kurie buvo 
išdalinti kuopos nariams.

Toliau kalbėdamas jisai ra
gino šluoti ne komunistus lau
kan, o nominuoti “progresy
vius”, kurių sąrašą, girdi, jus 
gavote šį vakarą.

Kadangi komunistų buvo dau
giau. o dar varyta tokia agita
cija, tai jų kandidatai surinko 
daugiau balsų.

Netikėtai man papuolė j ran
kas komunistų “Vilnies” nr. 
258, kur tūlas “Narys” viską 
aprašo apsilenkdamas su teisy
be. Neturiu noro ats'akyti j jo 
netikslumą, tik sustosiu prie 
vieno dalyko.

Senas Susivienijimo narys, 
VI. Norkus, yra, kaip sakoma, 
komunistų ištikimas, nes jis 
priklauso prie beveik visų rai
džių draugijų. Bet jis' turi dau
giau sumanumo, nei jo1 vien
minčiai, nes nenori maišyti po
litikos su pašalpos reikalais. 
Ale komunistai šaukia, kad jis 
jau ne košer. ir visaip atakuo
ja jį, ba jis labai jiems prasi
žengęs, kad išdrįso savo kan
didatūrą statyti finansų rašti
ninko vietai prieš labai jų, ko
munistų, branginamą kandida- 
tą,< •' •• l ■- ■ .r. •

Tokie šmeižtai ir užgaulioji
mai neturėtų rasti vietos SLA. 
kuopose, nes Susivienijime yra 
plati dirva visiems.

Gal butų laikas nariams, ne
norintiems visokių užgaulių 
klausytis ir norintiems ramybės' 
Susivienijimo labui, — gal butų 
verta pasitarti apie sutvėrimą 
naujos kuopęs, kurioje butų ra
mybė visiems. —K. Mičiulis.

Kalėdoms Skatinės
Neturtingos šeimos, atsikrei

pusios į Naujienas, gali gau
ti Kalėdoms dovanų.

Šventėms atėjus, kiekvienas 
žmogus nori pasilinksminti ir 
geriaus ir skaniaus pavalgyti, 
ir, suprantama, kiekvieną ima 
noras savuosius palinksminti 
nors menka ir pigia dovanėle 
— bile tik visi linksmi būtu
mėm. Tokį tai ūpą atsineša su 
savim Kalėdos. Visi išrodo ge
ri, o ir mes patys norime kam 
nors būti geri;

Naujienos šiemet, taip kaip 
ir kitais metais, parūpins ne
turtingoms lietuvių šeimynoms 
Kalėdoms pietus, šeimos, atsi
dūrę varge ir norinčios pasi
naudoti šia proga, prašomos 
raštu atsikreipti į Naujienas, 
paduodamos vardą, pavardę, sa
vo adresą; ar vyras dirba, ar 
moteris yra našlė, kiek vaikų 
ir kokio jie amžiaus.

Laiškus rašykite tuoj aus, ne- 
atidėlio j ant, adresuoj ant:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Bružiene, M. 
Bačkovski, F. 
Bružas, M. 
Eusk-a, Francis 
Gerge 
Gesevicius, P. 
Gumbis, Wm. J. 
.Jaspan, Ida 
Kiirka Pr. 
Kudokine, Z. 
Mikna, M.
Miciušt^ 
Mickevičiene, Slep. 
Markevich, Wm. 
Petkus, Alex 
Savickus, M.

ši Įeiki u te, 
Sitavičius, 
Vikauskis, 
Vitauskas,

Karl 
Felix 
Ant.

Pašalina Galvos Skaudėjimą 
Ir Vidurių Skausmus

“Man yra didelis malonumas pranešti 
jums apie puikiausia permainą mano svei
katos," rašo ponas Wi)liain C. Caller. “Kol 
aš nepradėjau vartoti Nuara-Tonc aš tu
rėjau galvos skaudėjimą kiekvieną naktį, 
skilvio skausmus ir mano oda prastai iš
rodė. Dabar neturiu galvos skaudėjimo ar
ba skausmų skilvyje ir mano oda yra šva
ri ir ružava."

Virš milionas žmonių kurie vartoja Nuga- 
Tone, suranda puikią pagalbą. Jis padarė 
juos stipresniais, sveikesniais. švalesniais, 
prašalino nuo jų visokius skausmus, su
stiprino jų nervus ir svarbesnius organus, 
prašalino inkstų ir pūslės jritaciias, sutei
kė jiems geresnj apetitą ir virškinimą, su
stiprino jų odą ir suteik jiems atžvieži- 
dantį miegą. Nuga-Tone yra parduodamas 
pas visus gyduolių pardavėjus. Nusipirkit 
buteli šiandien ir atgaukite savo sveikatą, 
stiprumą ir -Jėgą. Jei jūsų vertelga neturi 
Nuga-Tono stake, reikalaukit, kad jis už
sakytų jums ii olselio vaistinės.

MAS 
MADE GOOD w«th 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces tor 25/ 
Pure — Economicat 

Efllcient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

ŠVENTES JAU ARTINASI
Be abejonės, jus siųsite pinigus sayo giminėms, ar drau
gams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo departamentas yra 
pasirengęs jums patarnauti. Atsiminkit, kad musų kainos 
yra žemiausios.

MES SKAITOME TIK $10.30 UŽ 100 LITU.

Mes Parduodame Laivakortes i ir iš Lietuvos.

$107.00 i Lietuva
$118.1)0 iš Lietuvos
$181.00 “Round Trip” (ten ir atgal) laivakortė

VISOS ŽINIOS MIELAI SUTEIKIAMOS — DYKAI 
r »

------------- Jūsų Bankas-------------------

DEPOSITORS STATE BANK
4701 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

Geriausi Pasauly Fonografai
per 30 metų

Dabar Victor Turi GeriausĮ Radio
Victor dezaino, Victor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo- 
dėfnizuotas Circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadeastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor eleetro-dynamie kalbėtuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
automatinis tuninimas, išimti
nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesuskaitoma daugybė naujų 
pagerinimų. Tryš units, visos 
uždarytos, išimamos, perkelia
mos ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir

dėjote. PASIKLAUSYKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38’/2 eolių augščio, 27 colių pla
tumo ir 16 Vi colio storumo.

VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų) 
Specialė demonstracija namuose, 

jei pageidaujama

suvežti

fUBBY

. J

kiaulių, 
j paro-

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

CHICAGO. ILL.

VitaK-Elsnįc Co
4639 So. Ashland Avė. 

Tel. Yards 2470—2471
Atdara Utarninko, Kctvergo ir Subatos vakarais.

atskirai, 
ir apžiu- 
paranku. 

Galėjai visur apeiti ir apžiūrė
ti, kokie gyvuliai yra 
iš ūkių.

Tvartuose visokių 
karvių, bulių, jaučių, 
avelių. Paskui atėjau

*♦
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dos vietą. Čia buvo suvežti gy
vuliai iš visos šalies, net iš 
Kanados. Čia jau veltui neįlei
do. Reikėjo sumokėti 50 cen
tų įžangos.

Stainiose pamačiau arklių — 
tekių gražių, didelių, tvirtų, 
kokių nesu matęs niekur ki
tur. Seniau, Lietuvoje, išrodė, 
kad ir Lietuvos arkliai geri. 
Bet pamačiau, kad Amerikos j 
arkliai, ypač tie, kurie čia, pa- 
roden, buvo suvežti, toli pra
lenkia Lietuvos arklius.

Kitoje vieloje galvijai. Vieni j 
raguoti, kiti beragiai. Vieni 
juodi, kili rudi, trati žali, tik 
galvos baltos. O tas jų išsi-

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

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cpr. Lake St.

10 aukštas
'JOS. F. KASNICKA, princlpalas

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame jvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

Wise Dog

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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ramos
Gražiausias Tonas

runswickGyvenimas ir Šernas

Pasišlavė $8,000

Holdapas gatvekary

Pamatyk pasTeatruose

scenos

šiuo lai

Kaip Laimėti Dovanas

DOVANOS

Vardas

Adresas

Iškirpk š| kuponą ir prifiųsk virš paduotu adresu

Vertės Vaikai, ir mergaitės nesnauskite. Rašykite šiandien .dėl informacijų

Chicago, III

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

musų 
vnls-

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 savo kaimynus, gimines 

ar pažystamus ir užrašyk jiems Naujienas. Naujienų prenume
rata metams Chicagoje $8.00, už Chicagos - $7.00.'

dingo $20;) 
vėjo.

kirpo 
musu

Už 3 metines prenumeratas gaus Alfred Hockey Skates nikeliuotas 
su batais vertės $9.50.

Už 5 pusmetines naujas prenumeratas gaus Alfred Flash Skates alu- 
minum apdirbtas.su batais vertės $7.50.

Už vieną metinę arba 3 pusmetinee prenumeratas Kontestantas gaus 
gražias rogutes. . ■ • *

mirė 
turtingo

Už 5 naujas metines pre
numeratas kontestantas 
gaus Alfred Racing Ice 
King Skates, (seneles) su 
batais pritaikytais didu
mui kojos,

Už 4 naujas metines 
prenumeratas gaus 
Alfred Flash Skates. 
Aluminum apdirbtos 
su batais pritaikytais 
kojai,
Vertės

Lenkų prizų, laimėtojų 
kišenius iškraustė

SIUSKIT PER
NAU.JENAS
PINIGUS LIETUVON

jus turite 
patikrintą draugą, tai

Gazolinas ekspliodavo

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau
nystes į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

9 tūbos, 4 Screen 
Grid

BUDRIKI
3417-21 S. Halsted 

Street.

Keturi banditai 
tą, kuriuo važiavo 
(7711 Yates avė.) 
čia i pp 
ditai 
Sf>7,«O(> 
alsi tiko 

G rovė

rourma
Night and Moming to kcep 
them Clean, Clear and Healihy 

Write for Free “Eyc Care” 
or ‘TSye Beauty” Book

Murinę Co., Dept. H. S.,9 R. Ohio St.. Chicago

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metų 

amžiaus /

soline trobesy a 
Nori h Loulevard. 
gaisras. Nuostolių 
re apie $200,000 
Tiobčsis priklausė

Chicago teatre — pradedant 
penktadieniu, gruodžio 13 d., 
bus rodomas kalbantis paveik
slas “The Kiss”; svarbiausią 
rolę jame vaidina Greta Gur
bo, pagarsėjusi aktorė; 
produkcija “Romance 
kitokie numeriai.

United Artists teatre — šiuo 
laiku rodoma kalbantis paveik
slas “Three Live Ghosts”; ki
tokie numeriai.

Roosevelt teatre 
ku rodoma kalbantis paveiks
las “Romance of the Rio 
Grande’’; tai tikra Vakarų dra
ma; kitokie numeriai.

Oriental teatre -— pradedant 
penktadieniu, gruodžio 13-ta,

1X1 policininkai nužiūrėjo 
tris vyrus prie paunšapes, esan
čios arti State ir Vau Buren 
gatvių. Iškratę nužiūrėtuosius, 
policininkai surado pas juos 
suraša A 
tas surašąs 
reikalingas? 
gėsi ištirti, 
lio vežimą, 
nužiūrėtieji 
Policininkai 
Minios 
sius, kad “paklydusi” kulka 
nepabučiuotų jų. Pagalios po
licininkai sugavo bėgusius ir 
nusivežė. Policija mano, kad 
suimtieji trys vyrai bene bus 
nariai šaikos vagilių, kurie spe
cializuojasi vagiliauti auksorių 
k rn litu vėso.

Tokiu budu nenuveikę nieko ge
ro sulaukiame senatvės.

Senatvėje gi mums tik rupi 
ar galėsime užbaigti savo die
nas su užtektinai maisto ir 'tin
kamoje pastogėje. O prie to, 
jei dar matosi, kad pomirtinės 
gali ištekti ne vien tik paden
gimui lėšų kelionei paskutinei, 
bet ir už aptašytą, su raidėmis 
akmenį tai visai mes esame sa
vo likimu užganėdinti. Visi gi 
svarbesnieji pažangos' klausi
mai ir visi kiti vargingos visuo- 

i menės reikalai gali sau delei 
musų pasilikti šventoje ramybe-

Banditas padare Taylor gal 
vekary, kuriame važiavo bau 
ko pasiuntinys. Banditas at 
ėmė iš pasiuntinio $1,500 bau 
ko pinigų.

nulaikė au- 
Jack Siegel 
ir jo sve- 

Martin Andreas. Ban- 
atėmė $390 pinigais ir 

vertes iKmcm;. H'ai

i prie 69-tos ir Cottago 

avė.

Nesenai lenkai raiteliai lai
mėjo prizą tarptautiniame ka
valeristų konteste. Pereitą sa
vaitę jie atvyko Čikagon. Juos 
pasitiko didelė lenkų minia.

Kai lenkai išlipo iš trauki
nio, prie jų prisiartino daili 
mergina. Ji paprašė, kad jis 
įrašytų keletą žodžių į jos al
bumą. Kas ten pastūmė ma

žinote kaip yra mi- 
viskas O. K. Bet už 

minučių

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau’ 
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit 
išbandytą 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvytę 
urnai uepaleng'vindainas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti jus 
juoksitės net iš tokios minties 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90?

Gyvenimas, tas musų gyveni
mas, koks jis tuščias ir bepras-i 
mis. Gimstame nesuskaitomu i 
skaičiumi, gyvename, vargsta
me ir mirštame nepalikdami jo
kių pėdsakų. Išimtinai, retai 
atsiranda tarpe musų viena ki
ta stipresnė siela, kurioj i lai
ke savo gyvenimo sugeba pa
gaminti koki nors visai tautai 
brangintiną palikimą.

Vitfi kiti mes augame kaip 
sapne, pilni visokių didingų, 
didvyriškų pasiryžimų. Vėliau, 
subrendimo amžiuje paaiškėja, 
kad visas musų didingumas, 
didvyriškumas vien šiaip-taip 
išgali panešti paprastojo gyve
nimo naštą. Vienok delei to dar 
X'ulu<tin«i nenusimeniime. Bent 

retkarčiais ramesnėse valandė
lėse Įvairios prakilnios’ idėjos 
veržiasi į musų mintis. Tada ir 
vėl mes užsidegame pasišventi
mo ugnimi ir esame pasiryžę at
siekti prakilnesnius tautos la
bui tikslus.

Bet kas'gi iš to, kokia gi mu
sų ištverme? Vos darbas spė
jo pasirodyti, ir didesnė protiš
ka pastanga yra reikalinga, tai 
visas musų pasiryžimas jau 
dingęs, žinoma, pasiteisinimų 
netrūksta, — aplinkybės’ mat 
nepavelina. Tas neapčiuopia
mas tverinys “aplinkybės” yra 
mums labai naudingos pasitei
sinimui silpnumo musų valios.

paunšapių Čikagoj. Kam 
nužiūrėtiems buvo 
Policininkai 

Jie pašaukė 
Belaukiant vežimo 
mėgino pasprukti 
pradėjo šaudyti 

žmonių puolė į trobė- 
kad

Si. I.ukes ligoninėje 
Mis. Mario n 
mėsos pakuotojo pati. Automo 
bilis, kuriuo ji važiavo, susi 
bulė su tnksikebu prie Mielu 
gan avė. įr II gatvės ir mote 
liškj buvo sužeista.

Ir taip per amžius, gentkar- 
tė po gentkartes, velka savo be
tiksli gyvenimą. Vienok ret
karčiais gamta nustebina žmo
niją sutverdama sielą su nesu
laužoma ištverme.

Toks stipravalis savo jaunys
tės metus pašvenčia prisirengi
mui. Vėliaus prisirengęs kiek 
galėdamas, imasi už kokio nors 
svarbaus' visai tautai darbo ir 
dirba be perstojimo per visą sa
vo amžj. Nėra jam reikalo ap
linkybėmis teisintis. Jokios a.p- 

linkybės tokio žmogaus valios 
nesulaužys, jokios kliūtys jo 
pasiryžimo nenusilpnins. Leng
vai jis apleidžia visus gyvenimo 
patogumus, net ir savo senatvę 
aprūpinti jis užmiršta, bet savo 
tikslą, tikrąjį savo siekinį jis 
nuolat prieš akis laiko.

Tokis tai žmogus begyvenda
mas’ šviečia taip, kaip žvakė 
tamsoje, ir taką Į pažangą vi
suomenei rodo. O šį pasauli 
jam apleidus nuveiktieji jo dar
bai pasilieka jo tautiečiams 
neišsemiamu įkvėpimo šaltiniu. 
Užtat-gi kiekviena tauta savo 
didvyrių pagerbimui steigia jų 
vardu Įstaigas, stato jiems pa
minklus ir visokiais kitokiais 
budais jų atmintį pagerbia.

Lietuvių tautoje irgi vienas, 
kitas tokis genijus laikas nuo 
yra apsireiškęs. Istorija mums 
paduoda vardus kelių tokių did
vyrių iš senovės laikų. Taipgi 
Lietuvos' istorija beabejo per-

keletas ekspliozijų ga- 
dresii 1138 
Po to kilo 
ugnis pada- 
su viršung- 

i Oak Park 
Transportation kompanijai.

kitokie numeriai; Lou Kozlol’f1/’ 
(r jo džiazinė orkestro duos 
numerį “Jungle Jazz”.

McVickers teatre šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Dis- 
raeli”; kitokie numeriai.

duos ateičiai geroką skaičių ne 
mirtimi vardų ir iš laikų 
tautos atgimimh ir musu 
tybės sukūrimo.

Iš amerikiečiu lietuviu 
daugiausia pasidarbavęs 
tautos' atgimimui, be abejo, yra w

Dėdė 'šernas. Jis buvo vienas-------------------
iš keleto tų, kuriuos anksčiau | Sujudimas vidurmiesty 
pribudino musų tautos atgimi-j 
mo aušra. ' Pasiėmęs plunksną 
sau už įrankį praleido jis savo 
dienas šiame pasaulyje kitus 
bebudindamas. Per laikraščius 
ir knygas jis pasiekė tuksian
čius savo tautiečių ir Įskiepijo i 
jų sielą tautiško jausmo sy
vus. O jam su šiuo pasauliu 
persiskyrus, jo darbo vaisius— 
jo raštai, paliko ant visados' 
brangintinu musų tautos turtu.

Be abejo laikui atėjus Lietu
vos istorija tinkamai apvertins 
Juozo Adomaičio-Dėdūs šerno 
nuopelnus. Vienok Amerikos 
lietuviai nemano laukti to lai
ko. Jie stengiasi pagerbti Dė
dės Šerno atmintį savotišku bū
du. Nuo pat jo mirties per laik
raščius ir viešuose SUSirinki- 
muose visuomene reikalavo, kad 
butų pastatytas, ant kapo Dėdės 

šerno atitinkamas paminklas.
Arti dviejų metų tam atgal 

šiuo klausimu buvo rimtai su
sidomėta ir susitvėrė Chicagoje 
komitetas pastatymui Dėdės 
Šerno atminčiai paminklo. Ačiū 
musu visuomenes duosnumui 
paminklas jau pastatytas ir šių 
metų 15 dieną rūgs., reikšmin
gomis apeigomis atidengiąs. Vie
nok, kaip matosi iš komiteto 
pranešimų spaudoje, dar nema
ža lėšų trūksta užbaigimui šio 
garbingo kultūrinio darbo. Bet 
sykiu turim prisipažinti, kad 
yra tarpe musų nemaža tikrų 
gerų lietuvių, kurie iki šio lai
ko visai dar neprisidėjo su au
komis prie šio darbo. Galima 
manyti, kad jie vien tik lauke 
patogesnes progos, ir be abejo 
šiuos metus baigiant, jie savo 
duosnumu suteiks komitetui ga
limybės likviduoti paminklo sta
tymo darbą.—J. Baranauskienė.

Kas 
sų lenką 
nioj. Ir 
kelių minučių lenkas oficie-1 bus rodomas kalbantis paveik 
ras pajuto, kad iš jo kišeniaus slas “Footlights and Fools”
***a**M****A**aa*A*****ft***M******>l*A»A****A*AA*a*Ma»aa«>aaaa>»AAaaAaA»AaaA^>M>.M»a,>a>.aA.»»a.Ma.,
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AMERIKA IR TARPTAUTINIS TRIBUNOLAS

Prezidento Hooverio įsakymu, Jungtinių Valstijų 
charge d’affaires (atstovas) Jay Pierrepont Moffat va
kar pasirašė Tarptautinio Teisingumo Tribunolo proto
kolą. Šituo žinksniu Amerika patapo Tarptautinio Tri
bunolo nariu, kas duoda teisę jai statyti savo oficialius 
kandidatus į tą teisingumo įstaigą ir dalyvauti spren
džiamu balsu Tribunolo teisėjų rinkimuose.

Bet šį prisidėjimą prie Tarptautinio Tribunolo tu
rės dar patvirtinti Jungtinių Valstijų senatas. Senate 
gi yra gana stiprios opozicijos, kuriai vadovauja užsie
nio reikalų komisijos pirmininkas Borah (senatorius iš 
Idaho valstijos). Senatorius Borah ir jo vienminčiai yra 
priešingi Amerikos dalyvavimui tarptautiniam teisme 
dėl to, kad tą teismą įsteigė ir kontroliuoja Tautų Są>- 
junga, į kurią Jungtinės Valstijos atsisakė stoti, nežiū
rint to, kad Amerikos prezidentas Wilsonas buvo svar
biausias Tautų Sąjungos sumanytojas.

Kadangi Amerika nėra Tautų Sąjungos narys, tai, 
tie senatoriai sako, ji neprivalo dėtis ir prie Tarptauti
nio Tribunolo. Prie jo dėdamasi, ji, anot senatoriaus 
Borah ir kitų opozicininkų, eina į Tautų Sąjungą “per 
užpakalines duris”.

Dar daugiau, negu šis argumentas, jų akyse sveria 
ta aplinkybė, jogei patapusios Tarptautinio Tribunolo 
nariu, Jungtinės Valstijos gali susilaukti to, kad kuri 
nors šalis, taip pat prisidėjusi prie Tarptautinio Tribu
nolo, paduos tam Tribunolui skundą prieš dėdę Šamą, 
ir pastarasis turės teisintis ir pasiduoti Tribunolo nuo
sprendžiui. Šito nemalonumo Amerikai ypatingai bijo 
tie senatoriai susilaukti iš centralinės arba pietinės 
Amerikos respublikų, kuriose dėdė Šamas šeimininkau
ja gana nemandagiai. Sakysime, dabar Amerikos ma
rinai “daro tvarką** Haiti saloje, ir koks butų keblumas 
Amerikai, jeigu tos salos gyventojai apskųstų ją tarp
tautiniam teismui!

Kol Amerika nebuvo prie Tarptautinio Tribunolo 
prisidėjusi; ji galėjo tokius ir panašius skundus igno
ruoti, bet ignoravimas darosi negalimas, kada ji pati 
toje įstaigoje dalyvauja.

Taigi opozicija Tarptautiniam Tribunolui remiasi 
daugiausia imperialistiškais sumetimais. Nenuostabu, 
kad jai karštai pritaria ir Hearstas kartu su visais jo 
laikraščiais.

Tečiaus po to, kai Amerikos valdžia pravedė Kello- 
ggo amžinos taikos paktą, tai butų labai nenuosaku jos 
pusėje stovėti nuošaliai nuo Tarptautinio Tribunolo. 
Jeigu norima iš tarptautinių santykių išguiti karą, tai 
turi būt kokia nors įstaiga, kuri spręstų tarptautinius 
ginčus. Be tokios įstaigos visos kalbos apie amžiną tai
ką yra tuščios.

bandė įvykinti ginkluotų suki
limų.

Bet per paskutinius vietinių 
savivaldybių rinkimus pasirodė, 
kad jau ir šitoje Vokietijos da
lyje jų pajėgos eina silpnyn, 
tuo tarpu kad socialdemokratai 
stiprėja, štai keletas skaitlinių:

Apygardoje Merseburg ko
munistai pravedė 7 atstovus 
(vietoje 8, kuriuos jie turėjo 
iki šiol), o socialdemokratai 
pravedė 8 ats.x (vietoje 6). 
Torgau apygardoje komunistų 
išrinkta 5 (vietoje 7), o social
demokratų 4 (vietoje 2). Pro
vincijoje Halle socialdemokra
tai paveržė komunistams 2 vie
tas, ir komunistai turi dabar 11 
atstovų (vietoje 13), kuomet 
socialdemokratai turi 6 vietoje 
4. Mansfeldo pajūrio apygardo
je socialdemokratai pravedė 7 
ats. (vietoje 6), o komunistai 8 
(vietoje 9). Bitterfelde komu
nistų išrinkta 8 (vietoje 9), so
cialdemokratų 8 (vietoje 6).

Mieste Halle komunistai pra
kišo dvi vietas, išrinkdami 15 
atstovų, vietoje buvusių 17, o 
socialdemokratai laimėjo tas 
dvi vietas ir dar trečią paveržė 
buržuazinėms partijoms’. Mies
te Mersenburg socialdemokratų 
išrinkta 8 vietoje buvusių 5, o 
komunistai prakišo vienų ir da
bar turi 7 atstovus. Eilenburge 
komunistai pravedė 7 (buvo 7), 
o socialdemokratai 9 (buvo 7).

Prieš keletu dienų padavėme 
rinkimų rezultatus iš Saksoni
jos, kur komunistai buvo dar 
skaudžiau socialdemokratų su
pliekti. Taigi pasirodo, kad ko
munistai visoje Vokietijoje 
smunka, o ne kyla, kaip pasa
koja Maskva ir jos klapčiukai. 
“Trečias periodas” eina ne pa
gal Stalino teorijų.

kos Europon yra palankesnės. 
Zeppelinai skrisią maždaug po 
110 kilometrų per valandų.

kitos atatinkamos sąlygos. To
kia naujiena prancūzai labai su
sidomėję.

ĮVAIRENYBĖS
Prancūzijos gyvo žodžio 

muziejus
didįjį karų prancūzai 

rinkti liaudies dainas, 
padavimus ir tautosa- 

gyvu žo-
arba gramafono plokšte- 

Tokių plokštelių su už-

Prieš 
pradėjo 
pasakas, 
kas ir užrašinėti jas 
džiu’ 
lėse.
rašais yra surinkta per 6,000. 
Susidomėjimas liaudies kūryba 
prancūzuose labai didelis, kuri 
pavadinta Prancūzijos “gyvojo 
žodžio muziejum”. Liaudies kū
ryba dabar manoma 
daug plačiau rinkti.

pradėti

Kiek kainavo Zeppelino 
kelionė aplink pasaulį

Musų žemė yra mėlyna 
žvaigždė

Giraites žentas.

Iš DZŪKIJOS

Apžvalga
visuomenę ir elgiasi ne kaip pa
dorus laikraštis, bet kaip šlamš
tas. Ar Kristus mokino meluot?

SURIMTĖJO
AR TAI KRIKŠČIONIŠKAI?

kurį
Del musų straipsnio, kur bu

vo pažymėta, kad tautiškoji ar
ba “nezaležninkų” katalikų baž
nyčia šaukia savo s’ynodų ir ke
tina persiorganizuoti, Chicagos 
Marijonų laikraštis rašo:

“Vadinasi, ‘N-nos’ pasisa
ko remsiančios apsileidusių ir 
išklerusių ‘nezaležninkų dva- 
siškijų’. t

“Aišku kokiuo tikslu socia
listai taip daro. Jie remia vi
sokius šlamštus, kad tik jie 
demoralizuotų lietuvių visuo
menę ir ardytų jos vienybę.” 
Čia Marijonų organas per 

akis sako netiesą. “Naujienose” 
nebuvo nė kalbos apie rėmimą, 
o ypač “apsileidusius ir iškle
rusios” nezaležninkų dvasiški- 
jos rėmimų. Priešingai, buvo 
išreikšta pageidavimas, kad tau
tiški katalikai tokios dvasiški- 
jos nusikratytų.

Aišku todėl, kad savo mela-
gingai s prasimanymais pats! Halle buvo jų tvirtovė, ir tose 
“Draugas” bando demoralizuoti apskrityse jie dvejetų, kartų

“Amerikos Lietuvis, 
dabar leidžia ir redaguoja p. G. 
A. Kybą, paminėjęs eksploziją 
“Geležinio Vilko” centre, Kau
ne, sako:

“Labai nemalonu, kad mu- 
• sų tėvynėje įsigyvena kerš

tas ir teroras. Tas parodo, 
kad viršūnėse reikalinga ope
racija, kad diktatūra tik pa
didina žaizdą.

“‘Geriausias vaistas tai — 
išsižadėt diktatūros ir grįžt 
prie parlamentarizmo.”

'Visai teisinga pastaba. Perė
jęs į naujo leidėjo rankas, “Am. 
Liet.” ėmė rimčiau žiūrėti į 
Lietuvos klausimus.

Nebuvo ligšiol dar nei vieno 
žmogaus, kurs butų iš tolo ma
tęs, kaip atrodo musų žemė 
dangaus aukštybėse, tarp ne
suskaitomų žvaigždžių. Gyve
nančiam žemoj žmogui kažkaip 
keista manyti ir sau įsivaiz
duoti, kad, štai, žemė, kurioj jis 
gyvena, su jos aukštais kalnais 
ir plačiomis juromis, yra ne 
kas kita, kaip tik nepabaigia
mai maža dulkelė, skrendanti 
drauge su saule į neišmatuoja
mus erdvės plotus.

Jei ant mėnulio gyventų 
žmonės, tai jiems žemė atrody
tų daug didesniu skrituliu, ne
gu mums — mėnulis, maždaug 
vežimo rato didumo, žemė mė
nulį daug labiau apšviestų, ir 
mėnulio gyventojas galėtų sau 
ir naktimis knygas skaityti, 
žemė, iš mėnulio žiūrint, turi 
tokias pat atmainas, kaip ir 
mums mėnulis. Kai žemė yra 
pilnaty, tai mėnulio žmogus ma
to ant savo dangaus didžiulį 
skritulį, pamažu besisukantį 
apie savo ašį. Sausumos ir 
vandenynai gana aiškiai mato
mi: sausumos šviesios, o vande
nynai — tamsios spalvos. Bet 
jau nuo artimiausios mums 
planetos — Marso žemė atrodo 
jau tiktąi žvaigždė, maždaug 
Aušrinės šviesumo. Saturno 
planetos gyventojai jau turi su 
milžiniškais žiūronais ieškoti, 
netoli saulės mažytulėlio šviesos 
taškelio — musų žemės O nuo 
paskutiniųjų saulės sistemos 
planetų — Urano ir Neptūno, 
net per galingiausius žiūronus 
musų žemės negalima įžiūrėti, 
štai tau ir musų žemė, kurios 
didumu visi esam įsitikinę!

Įdomus tad klausimas, kokia 
spalva šviečia musų žemė į 
dangaus plotus? Atrodo, kad į 
klausimą niekas negali atsakyti, 
nes niekas žemės iš tolo nema
tė. Tačiau astronomai susekė 
šią paslaptį, kurių jiems išda
vė... menulis Dalykas toks. Kai 
mėnulis yra jaunas, siauručio 
pjautuvo pavidalo, tai vis dėlto 
gera akis lyg pro ukus gali 
įžiūrėti ir likusių mėnulio dalį. 
Toji silnutė pelenų spalvos švie
sa, einanti iš saulės neapšvies
tos mėnulio dalies, yra ne kas 
kita, kaip tik musų žemės švie
sa, krintanti ant mėnulio ir 
grįžtant atgal žemėn. Astro
nomai, pagaudami šviesės spin
dulius, yra išmokę, tam tikros 
formos stiklais juos skirstyti į 
sudėtines dalis. 'Kiekvienam yra 
žinoma, kad asulės spindulys, 
persilaužęs per trikampį stiklą, 
duoda laumės juostos spalvas.. 
Mokslininkui yra išmatavę, kiek 
kartų per sekundę banguoja 
kiekvienos spalvos spindulys: 
raudonas, geltonas, mėlynas ir 
tt. Ir atvirkščiai, iš bet kokio 
spindulio judėjimų skaičiaus 
mokslininkai gali pasakyti, ko
kios spalvos yra spindulys. 
Patyrinėję tuo budu mėnulio 
grąžintus žemėn spindulius, 
mokslininkai nustatė, kad žemė 
šviečia mėlyna spalva. Vadinasi, 
žemė mėnulio ir kitų mums ar
timiausių planetų gyventojams 
atrodo gražia mėlyna žvaigžde.

(Šventežerio padange).

Baudžiavos laikais, Šventeže
rio kunigai, kaip ir kiti dvarpo
niai, turėjo dvarų. Daug žmo
nių ėjo jiems baudžiavą; ir kuo
met vienus lupę pono Bizūnas, 
tai šiuos kapojo kunigo.

Laikai mainėsi. Baudžiava 
krito, o kunigo dvarukas į šeš
margius tapo išrėžytas ir išda
lintas baudžiauninkams. Ku
nigui palikta irgi tik 6 margai, 
žemė gera. Tai daržai. Bet 
kų ta žertiė? Juk kasmetai pri- 
kalėdojama šimtai centnerių ja
vų. O kur piniginės pajamos? 
Rodos, tik gyvenk ir norėk. 
Vienok, šiais laikais savo godu
mu dvasiški ja pralenkė visus.

x
Krikščionims demokratams 

viešpataujant, pradėjus dvarų 
parceliaciją ir musų klebonui 
Marmai atgijo apetitai tapti 
stambesniu žemvaldžiu. Vienas 
tik vargas, kad nėra arti dva
ro, iš kurio galima butų gauti 
žemės. Pradėjo artimiausį, už 
7 kilometrų, Straigių dvarų par
celiuoti. Kunigas pareikalavo 
sau žemės. Valdžia reikalavi
mų patenkino, bet kunigėlis dar 
nepatenkintas. Jis norėtų, kad 
į dvaro nualintus laukus nugrū
stų porų šešmargių — darži- 
ninkėlių, o jų gera žemelė tektų 
klebonui. Tuomet šis sujungtų 
į krūvą 3 šešmargius ir butų 
jau kolonistas. Vaikščioja, bū
davo aplink šių žmonių žemę ir 
seilę ryja.

Šventežerio apylinkė visuo
met buvo klerikalizmui puiki 
dirva, sa;o laiku čia dirbo gar
sus kademų šulas, gyvenantis

KOMUNISTŲ PRALAIMĖJI
MAI VIDURINĖJE VO

KIETIJOJE

šiol
Vo

kietijos aps'kričiuose. Miestas

Komunistų partija iki 
buvo labai stipri vidurinės

Prieš vienus Seimo rinkimus’ čius varpui nulieti kelių tuks- 
man teko čia sakyti priešrinki- tančių paprašė pas jaunimų. Iš
minę kalbų. Buvo tai atlaidų 
diena ir kunigų, kaip juodvaj- perėjo per kaimus, surašė visų 
nių, atėjo į šį mitingą (tai bu- i "" 1
vo rinkoje). Aš papasakojau ir kunigas turi tavo vardų 
šitas nešvarias kunigo kombina- penkinę turėsi duoti, 
cijas, bet... vietoj protestuoti ( duosi, šliubo negausi, korčiukės 
prieš kunigo užmačias, būrys 
tamsių fanatikų norėjo akmeni
mis mane užmušti.

tikimi klebono agentai tuojau

nuo 15 metų, jaunimų ir., bile 
tai 

Jei ne-

x
Prieš karų čia klebonavo tur

tingas kun. Sakalauskas. Prie 
pat miestelio, iš dvaro, jis nu
pirko 18 margų geros žemės. 
Per karą — mirė ir testamentu' 
žemę pavedė vikarui kun. Rei-! 
talaičiui, vienok po daugelio by-'ni 
lų, mirusio sesuo, žemę iš kun.! 
Reitelaičio atėmė.. Teismas iš 
šitos žemės, 6 margus atidavė 
parapijai t. y. klebonui. Reiškia, 
teismas randa, kad mirusis kun. 
šitos parapijos pinigais žemę 
įgijęs.

Pirmasis pianas, pagrobti 
mažesnių žėmę, nepavyko. Da
bartinis klebonas Zdančius, su
galvojo parduoti gautų dvare 
žemę, o nupirkti likusius 12 
margų iš Sakalausko sesers. 
Viskas butų nieko, bet klebonas 
sako, kad už gautus pinigus 
negalėsiąs nupirkti šitos žemės 
ir todėl ūkininkai turi dar kelis 
tūkstančius sudėti. Daugumas 
priešinasi šioms naujoms “pa- 
dotkėms”, vienok, aš manau, 
represijoms klebonas ir juos 
nugalės ir savo užmačias įvyk
dys.

velykinei, į kumus nepriims ir 
dar visą eilę nesmagumų turėsi. 
Nors ir šita “padotkė” tėvų ke- 
šenių paliečia, bet vis ne taip 
tiesioginiai.

X
Dar vienas “pagerinimas”. 

Klebonas sumanė įtaisyti Jė
zaus grabų. Sutaisė. Pinigų 

i sudėjo tretininkės. Tas tiek 
■ to, kur gi senos davatkėlės dės 
’ pinigus. Bet musų “veiklus” 
klebonas neužmiršo nei vaikų. 
Su mokytoju Kildušiu, apdėjo 
kiekvienų mokyklos vaiką mo
kesčiu po 1 litų nuo galvos ir už 
surintus pinigus įtaisė Kalė
doms “Betliejų”, sako mokėjęs 
450 litų. Be to, leido bučiuoti 
Jczusėliui kojeles, na, o bučia
vimas be skarbonkos neapseina.

Sakoma, kad “gudrus” žmo
gus ir iš pelų moka biznį dary
ti. Bepigu kuomet mulkių yra.

Naujos “padotkės” laukiama 
ant piemenų ir kitų gyvų su
tvėrimų.

x
Per karų, kaip ir visur iš čia 

tapo išgabenti bažnytiniai var
pai. Padarius su bolševikais su
tartį, vienas varpas gautas at
gal. Pereitą vasarų, kunigėlis 
sumanė nusiboti dar vieną var
pų. Mat, kaip darai kokius tai
symus visuomenės pinigais, tai 
ir pačiam šis tas nulieka. Kle
bonas paėmė gudrią politikų. 
Jis žino, kad jeigu visko prašy-

dabar Amerikoj, kun. A. šmulk- ši tiesiog iš ūkininkų, tai šie 
štys. tuojau ims rugoti. Kun. Zdan-

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

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Atkaklus kosulys, kuris laikosi po 
dideles slogos, ar po antpuolio bron
chito, greitai pasiduoda gydarno- 
sioms ypatybėms Foley’s Honey and 
Tar Compound. Padarytas iš tyros 
pušies smalos, šviežio minkštinančio 
medaus, kartu su kitomis vertingo
mis kosulį gydančiomis gyduolėmis, 
Foley’s Money and Tar paskleidžia 
raminanti gydant} apvalkalą ant įdeg
to gerklės ir oro takų pamušo. Bron
chinis kosulys, kvaršinantis naktinis 
kosulys, gąsdinantis krupo kosulys 
greitai sustabdomi. Nuolatos varto
jamas per 50 metų ir kasmet suvar
tojama daugiau kaip 2,000,000. Pa
klauskit savo aptiekininko Foley’s 
Honey and Tar Compound ir nevar
tokite jokio kitokio.

Apdraudė
Jau dabar paaiškėjo, kiek 

kainoj o “Grafo Zeppelino” ke
lionė aplink pasaulį. Viena 
Amerikos bendrovė, kuri teikė 
zeppelinui kuru motorams vary
ti, padarė tokią apyskaitų: Nuo 
Lakehursto Amerikoj lig Frid- 
richshafeno varomosios medžia
gos zeppelinas paėmė už 4000 
dolerių; nuo Fridrichshafeno lig 
Tokio — taip pat už 4000 dole
rių, Tokio buvo paimta lig Los 
Angeles, Amerikoj, už 25011 
dol., ir galų gale nuo Los Ange
les vėl lig Lakehursto, skersai 
per Ameriką, — dar už 1300 
dolerių. Taigi, kuro motorams 
varyti buvo sunaudota už 11800 
dolerių, arba už 118,000 litų. 
Kitos išlaidos siekė 90,000 litų, 
taip kad iš viso kelionė kaino- 
jo truputį daugiau, kaip 200,- 
000 litų, arba maždaug po 7 li
tus kilometrui. i

'Kai dėl galimybės įtaisyti 
nuolatinį susisiekimą zeppeli- 
nais tarp Europos ir Amerikos
per Atlanto vandenyną, tai tam Rister paskelbė sumanymą net 
reikia mažiausiai keturių Zep- 
pelinų. Be to reikia pastatyti 
Amerikoj ir Europoj milžiniš
kas naujas patalpas Zeppeli- 
nams. Tas’ kainuotų apie 15 mi- 
lionų dolerių. Patys Zeppeli
nai bus trumpesni, bet stovesni, 
ir kajutos keleiviams kabos ne 
apačioj, bet bus įtaisytos zeppe
lino vidury, kas padidins grei
tumų. Tokiais Zeppelinais ke
lionė iš Europos Amerikon 
truktų apie 65 valandas, o iš 
Amerikos Europon tik 45 
vai., nes oro sąlygos iš Ameri-

Radio šilima
Bevieliu budu arba radio da

bar perduodama garsus ir pa
veikslus. Netrukus tikimasi tuo 
pačiu budu ir šilumą perduoti. 
Prancūzų mokslininkas 2įųk

visam Paryžiui radio budu ap
šildyti. Jis yra išradęs tam tik
rų be vielų šilimos siuntimo bū
dą. Gana trumpom bangom 
jam pavyko perduoti į tolimą 
atstumų 400 — 5000 voltų var
žos elektros energijų. Tam tik
ras priimtuvas, priima siunčia
mų energiją paversdamas ją ši
lima. Tokie šilimos imtuvai ga
li būti reguliuojami ir gali viso 
Paryžiaus krosnis pakeisti. 
Siunčiamoji šilimos stotis galin
ti būti kurioje nors prancūzų 
kolonijoj, kur esą daug kuro ir

Naujienose įvedama apdraudos skyrius 
ir apdraudžiama visose geriausiose 

Kompanijose:
♦

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

z ugnis gali sunaikinti.

AUTOMOBILIUS
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertės sunaikinimo.

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

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

NUOSAVYBĖS APDRAUDA
namus, krautuves ir t.t

GYVASTIES APDRAUDA
* apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, 

prie darjbo ir t.t.

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir 
ypatiškai

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500 

CHICAGO, ILL.

t
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Laukia Tareilos at
vykstant Čikagon
Iš vieno Simokaičio-Semaš- 

kos-Rugio draugų sužinojau, 
kad jie laukia svarbaus įvy
kio Čikagoje, būtent, atvyk
stant čia p. Tareilą (iš Water- 
bury, Conn.). Kodėl p. Tarei- 
la atvyksta iš taip toli? Gi Su
sivienijimo Lietuvių Amerikos 
reikalais.

Matote, p. Tarcila stato sa
vo kandidatdrą Susivienijimo 
iždininko vielai. O kadangi va
karinėse valstijose, ir ypač Či
kagoje, už jį, galima sakyti, 
kaip ir nepaduota balsų, tai 
jis pats atvažiuosiąs apžiūrė
ti “pozicijas”.

Šią žinią išgirdau iš vieno 
p. Tareilos darbuotojų. Kiek 
ji turi pamato, nesiimu sprę
sti. Ji man pasirodė įdomi. Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
viršininkų nominacijos vysto
si panašiai, kaip prezidento 
rinkimai Amerikoje. Pritarėjai 
dirba sušilę vietose, o kur pa
sirodo “pavojinga” valstija, tai 
siunčiama stambiosios “kanuo- 
lės” “didieji” kandidatai, 
kad piliečiai palys išvystų ją 
šviesius veidus.

Ir ne vien p. Tareilos lau 
kiama, bet keleto šulų, taip 
sakyti, viso “generalio štabo’’.

Bridgeportietis.

Pastabėlės
Fašistai vadino Griniaus-Šle- 

ževičiaus valdžią ištižele, kad ją 
keletas ginkluotų karininkų nu
vertė. Tegul ji buvo ir ištižė
li. Bet kaip reikia pavadinti 
poną Voldemarą, kad jo val
džiai nuversti nereikęjo nė ka
rininkų: juk užteko tik dviejų 
mamų tam milžinui iš valdžios 
išmesti kaip nudėvėtą naginę. 
O tai tau ir neištižėlis! \

Čikagos komunistai dabar la
bai bizi, ba turi darbo su SLA. 
o antra — tai su Stulpino laši
niais. Teisybę pasakius, tai 
Stulpinas yra posausis žmogus 
ir lašinių neturi. O tie lašiniai, 
kuriuos jisai parduoda, yra 
kiaulės ar meitėlio, bet ne Stul
pino.

daryti Irusi dydą sumoj $(),- 
000.

John Krotgas prieš Jan ir 
Kalarzyna Tomczyk, bylos No. 
B102913, Circuit crt., byla už
daryti tnist dydą sumoj $8,- 
500.

Auna Benes prieš Paul Be- 
nes, bylos No. -B192978, Cir
cuit crt., divprsas. ' *

Julia Skeberdis prieš Rubin 
Grais, bylos No. B193034, Cir
cuit crt., byla dėl $10,000.

Salome Slupski prieš Jobu 
Slupski, bylos No. 509711, Su- 
perior crt., divorsas.

_______ Graboriai ______
Phone Boulevard 4139

________ :____ >
Akių, Gydytojai

5

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

3307 Auburn Avė.
chįcago, ill.---- o—

BUTKUS

Pranešimas
šiuo pranešu visuomenei 

kad su lapkričio 27 diena likai 
prašalintas iš tarnystės nuo 
Lietuvių Tautiškų Kapinių, lai 
yra >iš užveizdos vielos, (lė
liai man nežinomos priežasties

Gerbiami lotų savininkai, ku
rie tuYėjole reikalą per. dau
giau kaip vienuolika mAų ii 
buvote patenkinti, šiuomi reiš
kiu jums nuoširdų ačiū, o su 
kuliais buvo koks nesusipra
timas, tai malonėkite atleisti.

Reikale kokių neaiškumų., 
su paklausimais meldžiu kreip
tis šiuo adresu:

K. čuras, R. Xov 3, Box 
.*>15, Clcaring Station, Justice, 
III., telefonas: Willo\v Springs 
112 R.

Iš kitu miestų žmonės atva
žiuoja į Čikagą darbo ieškoti. 
Iš tikrųjų, Čikaga yra viena ge
riausių vietų darbui ieškoti, ži
noma, aš čia kalbu apie ieškoji
mą, o ne apie gavimą. Nes 
žmonės taip ir kalba: “Važiuo
ju darbo ieškoti”. Mat, darbo 
ieškoti nėra uždrausta, bet gau
ti darbą šiuo laiku tai taip, kaip 
gan ii Nobelio dovaną.

Kaip žinote, gerbiamieji, da- 
Jjar yra Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, arba kaip, kiti sa
ko, SLA. elekšenai. Pasiren
ka kandidatus visai valdybai. 
Kaip girdėti, tai ir komunistai 
vetuoja. Bet aš nežinau, ku
riems biesams komunistai bal
suoja. Ar negalėtų jie palauk
ti iki buržujai nubalsuos, o po 
to sukelti rrevoliuciją ir nu
versi; buržujus? Juk balsavi
mas tai buržujų išmistas. Nu
verskite SLA. valdžią, pasiim
kite forti tausent dolars ir ne
reikės daugiau kolekšenu dary
ti! Tokį duodu “draugišką” 
komunistams patarimą.

Dabar Lietuvoje visi žmonės 
yra lygus ir visi dirba. Papras
ti darbininkai bulves skuta, o 
valdininkai lašinius. Skųst tai 
skųst -r nieko tokio. Bet kai 
už skutimo darbą reikia eiti ka
lėjimai!, tai jau blogiau, ne kad 
už škaplierius, kuriuos pralotas 
Olšauskas užkabino Ustjaus- 
kienei.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161 
----- —o-

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ivritus gydytojai

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Pariedėtais ir Ketvergais

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

Phone
Hemlock 9252

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Graboriai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS’ AKIŲ SPECIALISTAS

S. D. LACHAVICH

Ofisas ir Akių Dirbtuvė 
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tol. Lafayette 5820

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd Pi. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o nfcino dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

LIETUVIS AKIŲ 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 atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų 
-------- o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

ŽMOGAUS
AKIS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedęlioj pagal sutartį 
, ----------o--------

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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 kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.—-----o-------

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

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETKIST

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

Phone Kenvvood 1752

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

| Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo, 6 iki 9 valandai vakaro-------0-------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Tek Gary 2-7749
Dr. J. RIMDZUS 
CHIROPRACTOR

Dr. J. JACOBE
PAGEtBININKAS

Du ofisai:
1428 Broadway

Gary, Ind., ir
4902 Forsyth Avė.

East Chicago, Ind.

Amerikoje nors valdininkai 
lašinių neskilta, bet vis tiek 
matyti, kad ir jų darbas ne vi
sai čystas, nes kai kada jie iš- 
sialiejųoja. Matyti, jog valdi
ninkai myli, kad vis kas nors! 
butų riebaus.

Al A
PRANCIŠKUS’ STANKEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 9 dieną, 5 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 51 m. 
amžiaus, gimęs Suvalkų rėd., 
Mariampolės apskr., Prienų pa
rapijoj. Amerikoj išgyveno 30 
metu. Paliko dideliame nubu
dime moterį Uršulę po tėvais 
Kromilaitė, 2 dukteris — Mag
daleną ir Prancišką, 2 žentu — 
J. Wichman ir Antaną Einikis, 
2 sūnūs — Antaną ir Pranciš
kų, marčią Prancišką, brolį Mo
tiejų, brolienę Petronėlę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
gruodžio 11 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi- 
jies.

Visi A. A. Pranciškaus Stan
kevičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie- 
ciartni dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Žentai, Marti, Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

1 .aidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika-
> lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examipuoju akis ir prirenku akinius

2045 West 35th St.
Nuo 9tos iš ryto iki 6 vai. vak. 

' nuo 6:30 — 9 vakarais

Rez. 6600 South Artesian Avenue
i Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Aš esu užbaigęs tris daktarų mo
kyklas. Gydau nuo visti ligų, staigių 
ir kroniškų. Sergantys žmones gy
dykitės pas tikrą gydytoją, kuris 
jums sugrąžins sveikatą. Ant parei
kalavimo važiuoju j namus toli ar 
arti.

Dr. C. C. SINGLEY

20 W. Jackson Boulevard
Saite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus galite pasitikėti, ir 
leisti jam surasti priežastį ir ją 
nušalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:
nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 

nuo 3 iki 4:30 po piet.
Nedėlioj

nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Dr. Graičunas Čikagoje gavo 
seplynius balsus į SLA. prezi
dentus. Na, ir ką tu daktarui 
padarysi? Ir kas sakė, kad nė
ra žmonių, kurie moka daktarą 
įvertinti ? ' Pustapėdis.

Lietuvių bylos 
teismuose

Waller Yanule\vicz prieš 
May Yanulevvicz, bylos No. B 
192747, Circuit crt., divorsas.

Peter Bumas prieš Tom Sor- 
kas, Peler Yortzes, George Be-j 
cbaras ir kilus, bylos No. B 
192839, (areniI cit., reikalau
ja indžionkšeno.

Antanas Diksas prieš Julia 
Rozanskas, bylos N.o. B192- 
884, C. i reni t crt.

Itud Vacek prieš Auna Z. 
Pūkis, bylos No. 509529, Supę-, 
rior crt., byla dėl $50,000.

Union Building and Loan 
\ssn. of Chįcago prieš Adam 
ir Johanna Žitkus, Androw A. 
Kaczmarek ir kilus, bylos No. 
509555, Superior crt., byla už-

PETRAS RUPŠIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 9 dieną, 2:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 43 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Judrėnų parapijoj ir kaime. 
Amerikoj išgyveno 26 metus. 
Paliko dideliame nubudime 3 
brolius — Juozapą, Antaną ir 
Kazimierą, seserį Oną ir gi
mines; Lietuvoj 3 seseris. Kū
nas pašarvotas randasi 1239 S. 
51 Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, gruodžio 12 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų i šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Petro Rupšio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

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

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NESKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314 ;

Lietuviai Gydytojai

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

Tol. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare *

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
334/ So. Halsted St.

I /ALANUOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo ,7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.— — o----- -

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

. A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

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

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

Tel. Brunswic!k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Fhonę Office Lafayette 5820 
Phonė Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
• Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Residence Phone Hemlock 7691

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullnian 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rpoms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
Ir naktį

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuotojai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

‘ Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Roz. Tęl. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABOBIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi- 
8lau, negu kiti to 

ei, kad priklausau 
prie graibų iidir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

*238 S. Halsted SL 
TeL Victory 40*8

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South Halsted StreetV

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

Gydytojas ir Chirurgas 
3421 South Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS X

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Ijafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201 tarti.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui Uelskio-Tlakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 W«‘«t Marquette lld. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
ProHpect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 66/11 S. Albany Avė. Tel. Pros- 
pect 1930. NedSbomis tik pagal su-1

Tel. Brunswick 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 susitarimą.
Cicero

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

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR.HERZMAF
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

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

John Kuchįnskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti I/eavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, /
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki fi'

^TTšIak7s~
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark SU. 
Ofiso VTel. Central 2978

Namų Tel. Hydc Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VVest Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 i

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 Nori h LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Pastabėlės

Laukia Tareilos at
vykstant Čikagon
iš vieno SimokaičioSemaš- 

kos-Rugio draugų sužinojau, 
kad jie laukia svarbaus įvy
kio Čikagoje, būtent, atvyk
stant čia p. Tareilą (iš Water- 
bury, Conn.). Kodėl p. Tarei- 
la atvyksta iš taip toli? (ii Su
sivienijimo Lietuvių Amerikos 
reikalais.

Matote, p. Tarcila stato sa
vo kandidatdra Susivienijimo 
iždininko vietai. O kadangi va
karinėse valstijose, ir ypač Či
kagoje, už jį, galima sakyti, 
kaip ir nepat luotą balsų, tai 
jis pats atvažiuosiąs apžiūrė
ti “pozicijas”.

Šią žinią išgirdau iš vieno 
p. Tareilos darbuotojų. Kiek 
ji turi pamato, nesiimu sprę
sti. .Ji man pasirodė įdomi. Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
viršininkų nominacijos vysto
si panašiai, kaip prezidento 
rinkimai Amerikoje. Pritarėjai 
dirba sušilę vietose, o kur pa
sirodo “pavojinga” valstija, tai 
siunčiama stambiosios “kanuo- 
lės” — “didieji” kandidatai- 
kad piliečiai patys išvystų jų 
šviesius veidus.

Ir ne vien p. Tareilos lau 
kiama, bet keleto šulų, taip 
sakyti, viso “generalio štabo”.

Bridgeport ietis.

Fašistai vadino Griniaus-šle- 
ževičiaus valdžią ištižele, kad ją 
keletas ginkluotų karininkų nu
vertė. Tegul ji buvo ir ištiže- 
lė. Bet kaip reikia pavadinti 
poną Voldemarą, kad jo val
džia* nuversti nereikęjo nė ka
rininkų: juk užteko tik dviejų 
mamų tam milžinui iš valdžios 
išmesti kaip nudėvėtą naginę. 
O tai tau ir neištižėlis! \

Čikagos komunistai dabar la
bai bizi, ba turi darbo su SLA. 
o antra — tai su Stulpino laši
niais. Teisybę pasakius, tai 
Stulpinas yra posausis žmogus 
ir lašinių neturi. O tie lašiniai, 
kuriuos jisai parduoda, yra 
kiaulės ar meitėlio, bet ne Stnl-

daryti trusl dydą sumoj $6,- 
000.

Jobu Krotgas prieš Jau ir 
Katarzyna Tomczyk, bylos No. 
B192913, Circuit crt., byla už
daryti trust dydą sumoj $8,- 
500.

Auna Benus prieš Paul Be- 
nes, bylos No. B192978, Cir
cuit crt., divprsas. ' ’

Julia Skeberdis prieš Rubin 
Grais, bylos No. B193034, Cir
cuit crt., byla dėl $10,000.

Salome Slupski prieš John 
Slupski, bylos No. 509711, Su- 
perior crt., divorsas.

Lietuveg
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvnfe 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

________ Graboriai______ _
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL. 

----- o-----
L I -

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 3161---- —o-------

Akių Gydytojai 
W**W^W^WW*^*w**^*w«^W***-«*->-***.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ 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 tobregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. . Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

-------0-------

pino.

Iš kitų miestų žmonės atva
žiuoja j Čikagą darbo ieškoti. 
Iš tikrųjų, Čikaga yra viena ge
riausių vietų darbui ieškoti, ži
noma, aš čia kalbu apie ieškoji
mą, o ne apie gavimą. Nes 
žmonės taip ir kalba: “Važiuo
ju darbo ieškoti”. Mat, darbo 
ieškoti nėra uždrausta, bet gau
ti darbą šiuo laiku tai taip, kaip 
gauti Nobelio dovaną.

Phone
Hemlock 9252

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. - Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III. .
Tel. Victory 1115

ŽMOGAUS
AKIS

Pranešimas
šiuo pranešu visuomenei 

kad su lapkričio 27 diena likai 
prašalintas iš tarnystės nuo 
Lietuvių Tautiškų Kapinių, lai 
yra >iš užveizdos vietos, (lė
liai man nežinomos priežasties

Gerbiami lotų savininkai, ku
rie tuYėjote reikalą per. dau 
giau kaip vienuolika m«ų ii 
buvote patenkinti, šiuomi reiš
kiu jums nuoširdų ačiū, o su 
kuriais buvo koks nesusipra
timas, tai malonėkite atleisti.

Reikale kokių neaiškumų., 
su paklausimais meldžiu kreip
tis šiuo adresu:

K. Čuras, R. No* 3, Box 
515, Clcaring Stalinu, Justice, 
III., telefonas: \Villow Springs 
112 R.

Kaip žinote, gerbiamieji, da- 
J>ar yra Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, arba kaip, kiti sa
ko, SLA. elekšenai. Pasiren
ka kandidatus visai valdybai. 
Kaip girdėti, tai ir komunistai 
vetuoja. Bet aš nežinau, ku
riems biesams komunistai bal
suoja. Ar negalėtų jie palauk
ti iki buržujai nubalsuos, o po 
to sukelti rrevoliuciją ir nu
versti buržujus? Juk balsavi
mas tai buržujų išmislas. Nu
verskite SLA. valdžią, pasiim
kite forti tausent dolars ir ne
reikės daugiau kolekšenu dary
ti! Tokį duodu “draugišką” 
kom u n i stums patarimą.

. 1Dabar Lietuvoje visi žmonės 
yra lygus ir visi dirba. Papras
ti darbininkai bulves skuta, o 
valdininkai lašinius. Skųst tai 
skųst -r nieko tokio. Bet kai 
už skutimo darbą reikia eiti ka
lėjimai!, tai jau blogiau, ne kad 
už škaplierius, kuriuos pralotas 
Olšauskas užkabino Ustjaus- 
kienei.

Graboriai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

S. D. LACHAVICH

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, Iii.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mpno dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-251G

Telefonas Yards 1138

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
.. ■■■■■■

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Įvcirųs gydytojai
Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET
Tel. Canal 1713-0241

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

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 po pietų 
-------- o--------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedęboj pagal sutartį
. *-------- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. -- o- -----

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

• Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

-------- Q--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Tol. Gary 2-7749

Dr. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Dr. J. JACOBE
PAGELBININKAS

Du ofisai:
1428 Broadway

Gary, Ind„ ir
4902 Forsyth Avė.

East Chicago, Ine!.

Amerikoje nors valdininkai 
lašinių neskilta, bet vis tiek 
matyti, kad ir jų darbas ne vi
sai čystas, nes kai kada jie iš- 
sialiejuoja. Matyti, jog valdi
ninkai myli, kad vis kas nors 
butų riebaus.

Al A
PRANCUK U S’ STANKEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 9 dieną, 5 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 51 m. 
amžiaus, gimęs Suvalkų rėd., 
Mariampoles apskr., Prienų pa
rapijoj. Amerikoj išgyveno 30 
metu. Paliko dideliame nubu
dime moterį Uršulę po tėvais 
Kromilaitė, 2 dukteris — Mag- 
deleną ir Prancišką, 2 žentu — 
J. Wichman ir Antaną Einikis, 
2 sūnūs — Antaną ir Pranciš
kų, marčią Prancišką, brolį Mo
tiejų, brolienę Petronėlę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
gruodžio 11 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios j šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Pranciškaus Stan
kevičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Žentai, Marti, Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examipuoju akis ir prirenka akinius

2045 West 35th St.
Nuo 9tos iš ryto iki 6 vai. vak.

> nuo 6:30 — 9 vakarais

Rez. 6600 South Artesian Avenue
i Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo J iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
—■ o- — - ~-

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411
Valam los: 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 
Nedėbomis nuo 9 iki 12 ryto

. A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

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

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

Tel. Brunswic!k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

l’hone Office Lafayette 5820 
I’honė Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Aš esu užbaigęs tris daktarų mo
kyklas. Gydau nuo visti ligų, staigių 
ir kroniškij. Sergantys žmones gy
dykitės pas tikrą gydytoją, kuris 
jums sugrąžins sveikatą. Ant parei
kalavimo važiuoju i namus toli ar 
arti.

.......................................... ...................

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

Suite 1615
Tel. Harrison 1950

KAM KRIMSTIS DEL NE
SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus galite pasitikėti, ir 
leisti jam surasti priežastį ir ją 
nušalinti. Per 20 metų aš varto
mu savo patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:
nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 

nuo 3 iki 4:30 po piet.
Nedėlioj

nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.
b------------- I
* ■ » ——~ - Į - Į -  _ —   ■

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

Dr. Graičunas Čikagoje gavo 
septynius balsus į SLA. prezi
dentus. Na, ir ką tu daktarui 
padarysi? Ir kas sakė, kad nė
ra žmonių, kurie moka daktarą 
įvertinti? Pustapėdis.

Lietuvių bylos 
teismuose

Walter Yanulevvicz prieis 
May Yanule\vicz, bylos No. B 
192747, Circuit crt., divorsas.

Peter Rūmas prieš Tom Sor- 
kas, Peter Yortzes, George Be- 
cbaras ir kilus, bylos No. B 
192839, Circuit crt., reikalau
ja indžionkšeno.

Antanas Diksas prieš Julia 
Rozanskas, bylos N.o. B192- 
884, Circuit crt.

Rud Vacek prieš Auna Z. 
Pūkis, bylos No. 509529, Supo-, 
rior crt., byla dėl $50,000.

Union Building and Loan 
\ssn. of Chicago prieš Adam 
ir Johanna Žitkus, Andrew A. 
Kaczmarek ir kitus, bylos No. 
509555, Superior crt., byla už-

PETRAS RUPšIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 9 dieną, 2:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 43 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Judrėnų parapijoj ir kaime. 
Amerikoj išgyveno 26 metus. 
Paliko dideliame nubudime 3 
brolius — Juozapą, Antaną ir 
Kazimierą, seserį Oną ir gi
mines; Lietuvoj 3 seseris. Kū
nas pašarvotas randasi 1239 S. 
51 Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 12 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Petro Rupšio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti Iaidotuv6.se ir nuteikti 
.jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame.

Broliai, Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

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. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
’ Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Residence l’hone Hemlock 7691

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Frankiin 4177

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rcz. 3201 South Waliace Street

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avc.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ

John Kuchįnskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Ijeavitt St.

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

> ■ ■■ ------ —*

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi- 
8iau, negu kiti to- 

ei, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystfis.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174SKYRIUS: 
*238 S. Halsted St.
Tel Victory 4018

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South Halsted Street v

Rezidencija:
4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
l’hone Lafayette 0008

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314;

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 * 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washing-ton and Clark SU. 
Ofiso KTel. Central 2978 

Namų Tel. įlydo l’ark 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22fld St. nuo 6-9
' Telephone Roosevelt 2090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
TcL Central 6390. Vai. 9 -4-

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 3525

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 ' 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui Belskio-Rakščio aptie- 
cos) po nr. 2423 West Marųuctte Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
?rospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 66/11 S. Albany Avė. Tel. Pros- i 
pect 1930. Nedėbomis tik pagal su
tartį.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS' 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Frankiin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Pluza 3202

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas- '

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo <i iki 9 vai. vak.

Iaidotuv6.se


NAUJIENOS, Chicago, III.
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Antradienis, gruod. 10, 192,9

Roseland
Tarp Chicagos 

Lietuviu
Kab: bolševikai riša Lenino te- 

Nutrukc Virvė, o 
pasikoręs

butu

melai* 
ilgai, be* aš vis laukiau 
Pusžemnitis ar J<as nors 
:;>ie įį parašys jcžcdniev- 
Ve iki šiol jie ne mum I! 
priseina man parašyti.

i. S. *!’. S. svetainėj į Prie La Šalie Street, lOo-je 
savo dalį programo.1 gatvėje, gyveno geras bolšeyi- 

orkestras šiame vakare kas. Pavadinsime šiam įvykiui 
ant jo gu- jj “pirmuoju bolševiku”. Skcr- 

Orkestras tu-!sai jėlos, 104-toje gatvėje, gy- 
opene-lveno kitas bolševikas. Pava- 

kamin-! dinsime jį “antruoju bolševiku”. 
Kaip geri bolševikai, jie dnž- 

; nai sueidavo padiskusuoti Le- 
sunkius daly- niuo tezius. Tarp buvo ir tuo 

laiku, apie kurį kalbu. Antra- 
. sis bolševikas nuėjo pas pir

mąjį ir pradėjo diskusuoli apie 
rusų-čainų santykius, apie Le
nino tezius, apie laisvą meilę.

Tuo tarpu vidun įėjo dar 
vienas tavorščius — pavadin
sime jį “trečiuoju bolševiku”. 
Taigi turime jau tris bolševi
kus vienoj vietoje — 
pilną komisarų tarybą.

Žinoma, kad geriau 
diskusuoli, tai reikėjo 
ant drąsos uždraustosios. Bai
giant uždraustosios galionuką, 
bediskusuojant, prieita prie 
laisvos meilės.

Pirmo bolševiko pačiukė 
ėmė dainuoti, o trečias bolše
vikas ėmė ją bučiuoti. Pirmas 
bolševikas užprotestavo, bet jo 
pačiukė tik nusijuokė ir tarė: 
“Kas čia blogo? Ko šelsti? Juk 
mes ne už akių bučiuojamės”.

Pirmas bolševikas savo ulti
matumą iš naujo 
paredkšdjamas: “Ji 
kad prie akių tai galima viskas 
daryti. Jums dar čia ne Rusi
ja.”

Pačiukė, pašokusi, atsikirto: 
“Nors čia ir Amerika, bet iho- 
teriškė gali daryli ką nori. Jei 
tau nepatinka, tai nežiūrėk, ir 
šarap!”

Pirmasis bolševikas, matyda
mas, kad ultimatumas negelbs
ti, į darbą paleido dišes. 
rasis bolševikas, žinoma, 
galėjo pasilikti neutralus, 
buvo bombarduojama jo 
gerka. Tretysis gi bolševikas, 
matydamas, kad jau nebe: juo
kai, palindo po stalu.

Antrajam bolševikui teko

Iš Birutes
jai buvo

orkestras, po
K. Steponavičiaus, 
prisirengęs ateinančia

“Birutės 
dovyste 
nai yra 
nedėlią 
išpildyti 
Mat, 
bus tikra pažyba, 
hi daug darbo. ( 
lĮTų groti perstatymui opere
tės “Malūnininkas ir 1 
krūtis” ir paskui išpildyti kon-Į 
certinę dalį programų — su
groti keturi us i 
kus, kaip tai, Brahm’o—Hun- 
garian Dance V. ir VI, Tlw- 
maso -r- Baymond uvertiūrą, 
Von \Vebei io — Obcron uver
tiūrą.

Kas matė “Birutės” orkes
trą perstatant “Bailų Dakta
rą” ir praeitame “Birutės” kon
certe Lietuvių Auditorijoj, tai 
visi 
yra 
m e 
gos 
trą

■ kada 
va- kitę.s 
piL noje.

Taigi

sakė, kad didelis orkestras 
dalykas prie Birutės, Pa

vakare publika turės pro- 
pamatyti “Birutės” orkos- 

dar tobulesnį.
Malūnininkas ir kaminkrėtis”

ši juokinga operetė, su pa- 
gelba “Birutės” orkestro ir 
choro, bus tikras surprizas 
Chicagos publikai. “Birutė” su 
nauju sąstatu vaidintojų ir dai
nininkų ketina taip išpildyti, 
kad žiūrėtojai turės tikra ma
lonumą būti šiame “Birutės” 
parengime.

Nedėlios vakarą, kaip 7:30, 
C. S. P. S. salėje, 1126*West 
ISth st., bus tikrai šaunus pa
rengimas. Busiu.

kuone

sektųsi 
paimti

pakartojo,
manote,

skaudžiai nukentėti. Išrodo, 
kad j.’s atsidūrė prastesnioje 
pozicijoje. Tretysis gi bolševi
kas paspruko i “Japoniją” ir 
pasislėpė.

Mušis buvo smarkus ir jo 
garsas toli girdėjosi, nes visi 
susiedai išbėgiojo iš savo stubų 
ir žiurėjo. O jaunuomenė, la
biau įdomaudama, net į jardą 
subėgo -- kad nuostolius tin
kamai apskaičiuoti.

Pirmasis bolševikas, įveikęs 
priešus ir apsižiūrėjęs, kad jc 
namuose taip didelių nuostolių 
padaryta diščnis ir kitiems ra
kandams, už kuriuos buržujams 
jis keletą metų turėjo dirbti, 
ir negalėdamas skriaudos pa
kęsti, pasigriebęs virvę išbėgę 
i jardą kartis.

Užsirišo jis virvę ant kaklo, 
o kitą galą permetė per medžio 
šaką ir mėgino, pasigavęs ga
lą, pasikelti aukštyn. Kadangi 
kieme 'jaunų vaikų buvo daug 
jr jie nesusivokė ką tai reiškia, 
tai jaunieji šoko musų bolševi
kui talkon patraukti virvę.

Kuomet vaikai ne juokais 
pradėjo virvę traukti ir jau 
bolševiką • pakėlė keletą colių 
nuo 
abiemis 
virvės, 
nutruko 

Jeigu
ta, tai akiveizdoje daugybės pi
liečių žmogus butų pasikoręs 
ar pakartas buvęs. Nes vyres
nieji, iš toliau žiūrėdami, nė 
nesuprato, kaip liūdna tragedi
ja vystėsi bolševiko kieme.

Aš patarčiau bolševikams ko
munistams nelaikyti namuose 
tvirtos virvės. —Dėdė.

žemes, tai nelaimingasis 
rankomis griebėsi už 
Bolševiko laimei virvė 
ir jis nudribo žemėn, 
virvė butų buvusi tvir-

Roseiand
Mitingas

skal- 
sa- 

i braut
is tų

Pereitų pirmadienį Įvyko 
Lietuvių Darbininkų Namo Ben
drovės šėrininkų priešmetinis 
susirinkimas, šis susirinkimas 
buvo pirmas po vasaros vaka- 
cijų ir jis buvo sušauktas at- 
virutėmis. šėrininkų buvo vi
dutiniai.

Prastos buvo aplinkybės par
davimui šėrų. Viena gal bus 
priežastis la, kad darbininkai 
dirba nevisi, o antra, kad jie 
susiskaldę i partijas. Negana 
to, kad darbininkai skaldėsi į 
partijas, dabar pradeda
dytis į grupes, arba kaip 
ko “progresyviai” — 
duobus. Nežinia kas 
“branduolių” išeis.

Apkalbėta, kas daryti su 
bendrove prailginti organi
zavimo darbą arba parduoti lo
tus. šie klausimai nebaigti, pa
likti metiniam susirinkimui.

Išrinkta direktoriai ir alter- 
natai į direktorius ateinan
tiems metams. Nauji direkto- 

i riai mano turėti susirinkimą 
ateinančią savaitę. Tame susi
rinkime jie išsirinks valdybą 
sekamiems metams.

Direktoriai ir valdyba dirba 
be jokio atlyginimo. Niekas 
nesivaržo į valdybos vietas. Bol
ševikai dažnai giriasi per sa
ve gazietą, kad jie visada dar
buojasi draugijai ar bendrovei 
be atlyginimo. Be b tikrenybėj 
taip nėra. Čia sunkiausia buvo 
gauti į direktorius bolševiką. 
Tūli šėrininkai> pastebėjo, kad 
bolševikas veltui nenori dirbti 
valdyboj.

North Side

Nusižudė lietuvis

Bridgeportas

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAI

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

siųsti man pavyzdį No —--- ------
Mieros .......... ................ per krutinu

8

B

2815 i

3174

(Adresas)

Naujienų: Pattem Dept., 1739 'So. 
lalsted St., Chicagc. III.

(Miestas ir vaUt.j
. . . * _

Petras Bielinskas, gyvenęs 
adresu 1610 North Leavitt st., 
šeštadienio vakare parašė at
sisveikinimo laiškus, o pats at
važiavo į miestą ir nusisamdę 
kambarį Morrison viešbutyje.

Čia jisai išgėrė nuodų ir mi
rė tūriam laikui praslinkus. 
Daktarai mėgino jo gyvastį iš
gelbėti, bet nepajėgė.

Bielinskas sirgo nervų liga.
Laidotuvės bus trečiadienį, 

į Lietuvių Tautiškas kapines. 
Kūnas pašarvotas laidotuvių 
įstaigoj, North avenue, prie 
Westem. X.

Ant- 
ne
neš 

švo-

Šiaip susirinkime reikalai 
svarstyta rimtai.

Metinis Bendrovės šėrininkų 
susirinkimas įvyks sausio 6 d., 
Strumilos svetainėje. Visi šeri- 
ninkai-kės, nepamirškite atsi
lankyti, nes lame susirinkime 
turėsite /išspręsti, ką daryti su 
bendrove — prailginti organi
zavimo darbų, ar parduoti lo
tus. šėrininkas.

MARES’ NUO KOSULIO 
BALSAM AS

Sustabdys bile kokį' neužsisenejūsj 
kosulį. Pagydys 

TAKE 
MARES' 
COUSH 

BALSAM.

čiose 35c. ir

bile kokį blogą, 
įsisenėjusi šaltį. 
Nors geriausia ir 
saugiausia yra jį 
pradėti vartoti 
tik šalčiui prasi
dėjus. Jis turėtų 
būti visada po 
ranka, taip kad 
reikalui atėjus 
bitę minutę ga
lėtumei jj sura
sti. Parduodamas 
visose vaistiny- 
centų už butelį.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydytl. atšilau 
kyktt pas mane. Mano pilnan ifteR-zaminavi- 
inas atidengs Jūsų tikt .-r, lig.-} ir jei afi apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei 
kit pas tikrų specialisto, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iAcgzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zarembą.
20 W. Jackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 1® ryto iki 1 p© 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

Universal Restaurant
Gardus, 

sveiki lietu
viški v a 1- 
giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

Norkus, 
sav.

750 West 31st St.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

CLASSIFIED ADS
aBam

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Skolinam .Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestines.

Mes taipjau- perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Pctrzilck Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiamai 
i vien° diena

2- RI MORGIČIAI
3- TT MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 67.38-6716 

----- o-----

Enersriški ir sumanu* vyrai Kali 
rasti proRU padidinimui uždarbio ir 
paženRimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastui naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oi) trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo irruodžio 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 trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti. \

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
------o-----

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
geibininkas unijistas. Kreipkitės laiš
ku — praneškite amžių. Knygynas 
“Lietuva”, Box 49, 3210 S. Halsted 
Street.

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

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina abelnam 
namų darbui.

1621 So. Trumbull Avė.

Miscellaneous
_____________ Įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus,' taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės niateri- 

‘jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486
------ O-------

MOTERIS iš Jeruzolimo, kalba 10 
įvairių kalbų. Gali pasakyti laimę 
dabartinę ir ateities, ir atsakys vi
sokius klausymus. Ji yra žinoma vi
suomenėj. 417 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui B iz n iai

PARDAVIMUI kendžių sankrova. 
Turiu parduoti pigiai iš priežasties 
mirties. Gera vieta, arti 3 mokyk
lų. 4550 So. Wood St. Telefonas 
Virginia 1951. 

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

PARSIDUODA barbernė dviejų 
kėdžių, balti fikčeriai ir krėslai, 
prie biznio gatvės, greitai ir pigiai. 
Kreipkitės laišku: 1739 S. Halsted 
St., Box 1158.

PARDAVIMUI buČernė ir groser- 
nė su visais įtaisymais. Vieta gera, 
biznis išdirbtas per daugelį metų. 
569 W. 18 St.

PARDAVIMUI garažas, taipgi re- 
pairing ir pentavimo gąražiųs, talpi- 
nasi 70 kan), leasas 4 metams, ren- 
da nebrangi, biznis geras — priežas
tis biznio pardavimo nesantaika 
partnerių. >

LEO GARAGE,
2719-23 N. California Avė.

KENDŽIŲ Storas parsiduoda la
bai pigiai, priežastį patirsit ant vie
tos. Atsišaukit tuojaųs, 3537 South 
\Vallace St.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašelpos susirinkimas atsi
bus utaminke gruodžio 10 d., Maso- 
nic Temple svet., 1547 N. Irving 
Avė. ir North Avė., 7:30 v. v. Na
riai malonėkite susirinkti laiku taip
gi kurie persikėlėt©/į kftas vietas bū
tinai priduokite savo antrašus.

— X. Saikus, rašt.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo priešmetinis susirin
kimas įvyks utarninke, gruodžio 10 
d., apie 7:30 vai. ,vak., Chicagos Lie
tuvių Auditori joj, 3133 S. Halsted St. 
Malonėkit būtinai visi atsilankyti, 
kadangi bus naujos valdybos rinki
mas ir keletą nutarimų perleisti, ku
rie tik grali būti nutarti ant visuoti
no susirinkimo. Valdyba.

Bridgeport. Draugystė Palaimin
tos Lietuvos priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 11 d., 8 vai. vak. 
Lietuvių Auditorijoj. Bus renkama 
valdyba 1930 m. ir užsimokėti po- 
smertines ir mėnesinius mokesčius, 
katrie pasilikę. Valdyba.

lobiai skanus lašiniai, dešros ir 
palingvicai iš Lietuvos

Geriausios rūšies Birutės’ sab- 
dainiai ir didelis pasirinkimas 
Gintaro karolių, špilkų, brasle- 
tų, auskarų ir kitokių dalykė
lių.

Taipgi užlaikau saldaus me
daus, labai gardžių grybų ir 
strimelių—žuvelių.

Krautuvė atdara iki 9 vai. 
vakaro.

Nedėliomis iki 4 po pietų.
Visus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS.
3255 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122 

(Apg.)

LIETUVIŲ VALANDA PER RADIO

Kas Nedėldienį
nuo 1 iki 2 po piet

Iš Radio Stoties 
W. C. F. L. 
(1280 kylocycles)

GRAŽIAUSI PROGRAMAI LIETUVIŲ DAINŲ 
IR MUZIKOS.

PASIKLAUSYKIT ŠIŲ PROGRAMŲ.

2815

Smarkus ir gražiai atrodantis siųtelis. Galima siūdinti iš pa- 
—__v_ ------- ( 'Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir

Paprasta bet graži suknelė. Galima siūdinti iš šilko arba
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42

Labai paprasta bet elegantiška suknelė. Galima siūdinti iš 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38,

2815. i 
prastos materijos arba iš aksomo. 
42 colių per krutinę.

2742. f . 
bovelninės materijos, 
colių per krutinę.

3174. T ' ' 
bile kokios margos materijos. 
,40, 42 ir 44 colių per krutinę.

•
Norint gauti vien* ar daugiau viri 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą Ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
Urba krasos ženkleliais kartu su už- 
lakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Panedėly ir Utarnin
ke, Gruodžio 9 ir 10

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Our Modern 
Maidens”

Tiktai dcl suaugusių

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

* 
_______ c——------------------------------------

JTJB—I ■■ JLI ^1MT~_ . ^KT-JM —I •

Įclassifieo ms.
Business Service

Biznio^ Patarnavimas
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8463.

Miscellaneous for Sale
Įvairusi Pardavimai

GARSUS Pietines -- Illinois mine 
run, $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Boulevard 
1036.

-------- O——

TURIU parduoti 4 General Bal- 
loon 6 ply tairus 33x6.75. Visai ma
žai vartoti. Nauji Cadillac Battcry.

G. R., 
2923 Armitage Avė. 

lmos lubos užpakalyje. 
Tel. Humboldt 3370

Furniture & Fixtures
Rak andai -Įt ai sai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair. 
Moouette, Jacquard, etc. $85 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

BEVEIK dykai atiduodame. $275 
vėliausio stiliaus 8 tūbų elektr. 
FADA NEUTRODYNE radio, nėra 
nieko geresnio, gražios užstumiamos 
durys, riešuto kabinetas su garsiu 
Fada dynamic kalbėtuvu ir Ce-Co 
ilgo amžiaus tūbai, originale dirbtu
vės garantija, paaukosiu už $80 
cash; * taipgi 3 šmotų tikras antiųue 
rayon seklyčios setas, vertės $350, 
parduosiu už $115; 9x12 Wilton kau
ras, vertės $65, parduosiu už $25; 
riešuto valgomojo kambario setas, 
Venecijos veidrodžiai, gražios lempos, 
pastelio valgomasis setas ir t. t. Jus 
turite tuojaus pamatyti. Privatinė 
rezidencija. 8228 Maryland Avė., 1 
apt., 1 blokas i rytus nuo Cottage 
Grove Avė., tel. Stevvart 1875.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farmą ar kokį bizni ar auto
mobili, mes išmainysim. Tik paduo
kite savo adresą.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St..

Tel. Victory 4898

PIRKITE DABAR arti Archer ir 
Harlem gatvių. Keletą lotų galima 
gauti netoli šio didelio kampo. Har
lem Avė. dabar yra ištaisyta. Har
lem Avė. tiltas neužilgo bus užbaig
tas. 26 minučių i Westero Electric 
Co. dirbtuvę, 20 minučių i Crane Co., 
10 minučių i Clearing industrinį 
distriktą. Gatvekarių transportacija. 
Sankrovos, bažnyčios ir mokyklos už 
vieno bloko. Užtektinai kaimynų. 
Kaina $495. $100 įmokėti, likusius
po $10 kas mėnesj. Atvažiuokite 
nedėlioj, arba leiskite mums nuvežti 
jus ir jUsų šeiminą.

R. J. FINITZO & CO. 
1558 W. 79th St. 

Tel. Radcliffe 4300
Arba prisiųskite sekamą kuponą:

Meldžiu prisiųsti platesnių žinių 
apie jūsų didelius bargenus arti Ar
cher ir Harlem Avės, gatvių.
Vardas ...................................................
Adresas .................................................
Telefonas ................................................

PARDAVIMUI 5234 So. Car- 
penter St, 2 fintų medinis na
mas, 6 ir 6 kambarių; elektriką 
ir maudynė, 2 karų garažas, lo
tas 33x125, cementuota alė. Par
duosiu už mažą įmokėjimą, arba 
mainysiu ant loto. Kaina $5,500.

Telefonuokite Normai 1902,

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.
/ Phone Victory 2740

Automobiles
’2K Butck 5 p»B. seuan  M800
’2(J Paigre Sėdau (j ratai_______________ $276
'20 Ef,tiex Sodan$500
1027 Nash Coach spėriai $250 
’2» Ford coupe---------------------------------- $400
•2» Ford Roadster$400
'28 Auburn Roadster _______________ $550

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 S. Halsted St.. Triangle 0830

PRIVERSTAS paaukauti Studeba- 
ker 5 pas. Sedan, vartotas mažai, 
originalis pentas, šiluma, reikia pi
nigų, paaukosiu už $50. 6750 So.
Campbell Avė.

Situation Wanted
_____ Darbo Ieško ____

IEŠKAU darbo prie namų, esu se
na, bet pilnai nrityrusi namų darbe. 
F. Gari, 6046 Lafayette Avė.

BRIDGEPORTE išsimaino 3 flatų 
mūrinis namas i lotus — mortgage 
$5,700. K. Sauklis, 7008 S. Rockwell 
Street.

PABDUOSIU arba mainysiu 
savo prapertę su bizniu, geroj 
vietoj netoli miesto, prie dide
lio kryžkelio-bulvaro, randasi 
visi parapkumai, furnase heat, 
dviejų karų garažas, vanduo 
jame. Taipgi 7 ruimai gyveni
mui. mainysiu į bungalow arba 
2-jų pagyvenimų namą. Par
duoda privatiškas namo savi
ninkas. Stanley Molis, 5959 So.

i Racine Avė., Chicago, UI.




