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Britų Premjero MacDonaldo 
Kalba Amerikos Darbo 

Federacijos Seime

Western Union tarnau
tojai gaus daugiau 

algos
N’EW YORKAS, spalių 16. 

— Western Union Telegraph 
kompanija nutarė padidinti al
gas visiems tiems savo tarnau
tojams, kurie gauna mažiau 
kaip $3,000 metuose. Algos pa
didinimas pareisiąs kompanijai 
arti $2,000,000 metuose

TORONTO, Ontario, Kanar 
da, spalių 16. — Atvykęs į To
rontu, Anglijos darbo premje
ras Ramsay MacDonald šian
die pasakė kalbą taikomoj čia 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijoje.

MacDonaldui ir jo dukteriai 
Izabelei atvykus Į konvencijos 
salę, jie buvo pasitikti triuk
šmingiausiomis ovacijomis.

Federacijos pirmininko, Wil- 
liamo Greeno, pristatytas kon
vencijos delegatams ir sve
čiams, MacDonald pasakė, kad 
jis turėjęs kiek savo planus pa
keisti, kad galėtų atvykti į kon
venciją.

“Mane atrakomendavo jums 
vardu tos aukštos vietos, kurią 
aš užimu, bet aš norėčiau, kad 
jus jaustumėte, jogei — prem
jeras ar ne premjeras — aš 
tebesu tas pats senas darbo 
žmogus, koks esu gimęs,” pa
sakė MacDonaldas.

“Musų krašte darbininkai 
savo politikos darbą dirba evo
liucinėmis priemonėėmis,” lę;ėl 
jis toliau. “Revoliucija, kuria 
mes tikime, yra balsuojamos 
dėžės revoliucija. Valstybių 
santvarkoj negalima Įvykinti 
patvarių permainų, neapelia
vus Į sveiką moralinę išmin
ti.”

Del savo taikos misijos Mac 
Donald pasakė:

“Per karą, visos žmonių kla
sės nukenčia. Bet daugiausia 
turi nukentėti, sunkiausią našr 
tą nešti — darbo žmonių ma
sės. .Jei vėl bus karas, darbo 
žmonių kančios ir aukos bus 
(taug daug didesnės, nekaip 

praeituose karuose. Žudymai 
bus ne tik musių laukuose, žu
dymai eis iš juros dugno ir 
iš dangaus aukštybių. Civiliai 
gyventojai kris ir mirs gatvė
se nuo leidžiamų slaptingų nuo
dų. Ir kai man prisemena ka
ras, pirmiausia man ateina j 
galvą darbininko židinys, dar
bininko žmona ir šeima.

“Aš atvykau pas jus kaip 
senas draugas; kaip Darbo par
tijos vadas parlamente, pašauk
tam į platesnį darbo lauką; 
kaip žmogus, kuris eina j kai
mynų kraštą įsteigti geresnį 
susipratimą. Kaip žmogus, ku
ris stengiasi uždaryti kai ku
rių istorinių nesusipratimų la
pus, aš noriu gauti darbinin
kų paramos Jungtinėse Valsty
bėse ir Kanadoje, idant tas su
sipratimas pasidarytų dar pla
tesnis.”

Premjerui baigus kalbą jam 
buvo vėl sukeltos triukšmingos 
ovacijos.

Mooney ir Billings
gal bus galų gale pa

leisti iš kalėjimo
Prašomas susimilimo, Kalifor- 

gubernatorius dabar 
ėmė pasmerktųjų bylą tiri- 
nėti

SAN FBANGISCO, Cal., spa
lių 16. — Kalifornijos guber
natorius Young pradėjo pama- 
tingą Mooney-Billingso bylos 
tirinėjimą, tikslu susekti, kas 
iš tikro kaltas dėl išsprogdini
mo bombos per “preparedness” 
paradą 1916 metų liepos 22 
dieną, kur tuomet dešimt as
menų buvo užmušti ir ketu
riasdešimt sužaloti.

Dabartinis Kalifornijos gu
bernatorius yra jau trečias, į 
kurį pasmerktieji darbiu i nikų 
vadai, Mooney ir Billings, ku
rie jau tryliką metų laikomi 
kalėjime, kreipėsi, prašydami 
susimilimo, atkartodami, kad 
jie buvo melagingai apkaltinti 
dėl baisios piktadarybės, ku
rios jie niekados nėra papil
dę, ir nekaltai pąsmerkti.

(Atlantic and Pacific Photo)

Chicago. — Operos trobesys, nuo kurio nukrito ir užsimu
šė Fred Cimino. Vieta, nuo kur jis pradėjo kristi, pažymėta
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Burmistras užgynė fil
mas su papsiančio- 

mis moterimis
LYNN, Mass., spalių 16. — 

Miesto meras Ralph Bauer 
šiandie išleido įsakymą, kuriuo 
užginama rodyti vietos kruta
mu j U paveikslų teatruose to 
kias filmas, kuriose rodomos 
cigaretus rūkančios moterys.

Afganistanas turi 
naują karalių, ket

virtą metuose
Nadir Chanas, išvijęs sosto uz

urpatorių Habibulą, patsai 
pasiskelbė karalium

TARMEZAS, Rusų Turkes
tanas, spalių 16. — Nadir Cha
nas, kuris neseniai išvijo iš 
Kabulo, Afganistano sostinės, 
sosto uzurpatorių Basą Sakao, 
pasivadinusį karalium Habibu- 
la, gautais čia iš Kabulo pra
nešimais vakar patsai pasiskel
bė Afganistano -emiru (kara
lium). ,

LIETUVOS ŽINIOS

Anglijoj darbininkų Socialistai prikalbi- 
našlės bus aprupin- nę MacDonaldą kal

tos pensijomis bet ADF seime
LONDONAS, spalių 16. — 

Darbi-ečių valdžia pateikė 1925 
metų našlaičių ir senatvės pen
sijų įstatymo papildymą, ku
riuo numatoma pensionavimas 
našlėmis likusių darbininkų

Chicago Daily Nws kores
pondentas Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencijoje Toron
to mieste, Paul R. Leach, ra
šo, kad Britų darbo premjeras 
MacDonald sutikęs kalbėti Fe-

moterų.
Tokių našlių yra daugiau 

kaip pusė miliono. Kiekviena 
jų turės gauti 10 šilingų (apie 
$2.50) savaitėje.

Sovietai steigia daugiau 
“bedievių” mokyklų
MASKVA, spalių 16.—Prof- 

sojuzų (profesinių sąjungų) 
centras Įsakė atidaryti Mask
vos gubernijoj dar davynius 
prieštikybinius universitetus į- 
vairiuose miestuose. Toms mo
kykloms finansuoti paskirta 
52,000 rublių.

11 žmonių žuvo per au
drą Pietų Afrikoje

LONDONAS, spalių 16. — 
Pranešimas iš Johannesburgo 
sako, kad Britų Pietų Afrikoj 
nuo pirmadienio siaučia smar
kios audros, per kurias vienuo
lika asmenų žuvo.

^ORRS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai, 
daugiausia žiemių krypties vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tai*p 59° ir 64° F.

Šiandie saulė teka 6:04, lei
džiasi 5:07. Mėnuo leidžiasi 
4:56 ryto.

deracijos seime tik Jungtinių 
Valstybių socialistų vadų pra- 

' somas, v
Tarp MacDonaldo, Anglijos 

Darbo partijos vado, ir Wil- 
j liamo Green, Amerikos Darbo 
Federacijos vado, buvę ne ge- 

' riausi santykiai, ypačiai nuo 
federacijos konvencijos Atlan
tic City, kai Green griežtai at
sisakęs remti Britų Darbo par- 

I ti.ios prašymą dėl sovietų Ru
sijos pripažinimo.

Praeitą birželio mėnesį, kai 
tik buvę sužinota, kad Mac 

! Donaldas ketas atvykti į Jung
tines Valstybes, Green pasiun
tęs jam telegramą, kviesdamas 
kalbėti federacijos konvencijoj, 
bet MacDonaldas atsakęs, kad 
negalėsiąs kalbėti. Rugsėjo 25 
dieną, MacDonaldui jau pasi
rengus išvykti į Ameriką, Green 
vėl pasiuntęs jam telegramą su 
tokiu pat pakvietimu, bet taip 
pat gavęs neigiamą atsakymą. 
Tik kai, po konferencijų su 

■prezidentu Hooveriu, Britų 
premjeras, apleidęs Washing- 
toną, pakeliui į Kanadą susto
jęs New Yorke, viešbuty ap
lankę jį New Yorko socialistų 
vadai — Morris Hillquit, Nor
mai) Thomas ir kiti, ir tie jį 
prikalbinę- būti ir kalbėti Fe
deracijos konvencijoje. Mac 
Donaldui pagaliau sutikus, 
Aukštasis Britų komisaras Ka
nadai tuojau telegrafu prane
šęs Greenui, kad Britų prem
jeras busiąs konvencijoje.

Gubernatorius Young dabar 
ėmė tą bylą tirinėti, pasikvie
tęs kelioliką žmonių, kurie to
je Mooney-Billingso dramoj 
vaidino svarbesnį vaidmenį.

Per pastarus kelerius metus 
daugelis žmonių, kūne liudijo 
prieš Mooney, pakeitė savo 
nuomonę ir ne kartą yra pa
reiškę, kad Mooney buvo ne
kaltai pasmerktas. Nuėjo dagi 
taip toli, kad Aukščiausio tei
smo teisėjas Franklin A. Grif- 
fin, kuris ^pasmerkė Mooney 
mirties bausmei [paskui ta 
bausmė buvo pakeista amžinu 
kalėjimu], vėliau viešame pra
nešime pareiškė, kad Mooney 
ir Billings buvo rasti kalti pa
siremiant tik melagingais pro
kuratūros liudininkų liudiji
mais, ir teisybės ir žmonišku
mo vardu reikalavo, kad pa
smerktieji butų iš kalėjimo pa
leisti.

Be teisėjo Griffino, dešimt 
tebesančių gyvų buvusių pri
siekusių posėdi ninku (j ury me
nų) kartu su jury’ės pirminin
ku; prokuroro asistentas Bren- 
nan ir du aukšti policijos val
dininkai, kap. Goff ir kap. Ma- 
theson, kuriuodu daug prisi
dėjo prie Mooney-Billingso per
sekiojimo, dabar taipjau laiko
si nuomonės, kad jie buvo ne
kaltai pasmerkti ir stoja už 
jų paleidimą.

Rusų cerkves sovietai 
pavertė javų maga

zinais

MASKVA, spalių 16. — Ap
sisaugoti nuo galimos šią žie
mą duonos stokos Rusijos pra
monės centruose, sovietų val
džia, kadangi esamų krašte ja
vų magazinų nepakanka, mi- 
lionus maišų miltų krauja cer
kvėse.

Maskvoj ir kituose miestuo
se duona vis dar duodama gy
ventojams pagal tam tikrą kor
tų sistemą.

striela.

Kinu krikščionių ge
nerolas savo sąjun

gininko suimtas
%

Gen. Jen Hsišan, suėmęs gen. 
Feng Juhsianą, žadąs būti iš
tikimas Nankino valdžiai

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
16. — Iš Nankino praneša, kad 
generolas Jen Hsišan, šausi 
provincijos gubernatorius ir bu
vęs Nankino valdžios priešinin
kas, su savo 200 tūkstančių ka
riuomene kovoje ties Tajuan- 
fu, Šansi provincijos sostine, 
paėmęs į nelaisvę vadinamą 
“krikščionių” generolą Feng 
Juhsianą.

Gen. Jen Hsišan buvo gen. 
Feng Juhsiano sąjungininkas, 
ir abudu buvo tautinės Nan
kino valdžios priešininkai. Da
bar, kaip praneša, gen. Jen 
Hsišan telegrafu pranešęs, kad 
jis busiąs ištikimas Nankino 
valdžiai.

Jei tie pranešimai butų tei
singi, tai grėsusiu naujo pilie
tinio karo Kinuose pavojus bu
tų išnykęs.

Gelbėjimo armijos va
das užmuštas kolizijoj

GOSHIEN, Ind., spalių 16.— 
Vieškely, apie šešias mylias 
nuo čia, automobilių kolizijo
je šiandie buvo užmuštas Gel
bėjimo armijos majoras George 
Free iš Grand Bapids, Mich. 
Trys kiti asmens buvo suža
loti.

LENINGRADAS, spalių 16. 
— Nevos upei smarkiai patvi
nus, kai kurios Leningrado da
lys tapo vandens užlietos. Po
tvyny, kaip praneša, žuvę dvi
dešimt septyni asmens. Dide
lių nuostolių potvynys padare 
fabrikams.

Italija dalyvaus 5 
valstybių juros kon

ferencijoj

VVASIIINGTONAS, spalių 16 
— Italijos ambasadorius de 
Martino pranešė valstybės sek
retoriui Stimsonui, kad jo vy
riausybė mielai ir be jokių są
lygų priėmus Britų pakvietimą 
dalyvauti penkių valstybių ju
ros nusiginklavimo konferenci
joje Londone ateinančio sau
sio menesį.

Lakūnas Lindbergh be 
reikalo pasigyręs kaip 

tirinėtojas

MEKSIKOS MIESTAS, spa- 
lių 16. — Aivaro Moreno Ira- 
bien, Jukat-ano tirinėtojas, pra
nešė prezidentui Portas Giliui 
ir spaudai, kad Majų griuvė
siai, kuriuos Amerikos lakūnas 
pulk. Lindbergh ištyrė, skrai- 
džiodamas per Jukataną, Quin- 
taną Roo ir Britų Hondurasą, 
buvo jau pirmiau atrasti ir iš
tirti tam tikrų tirinėtojų eks
pedicijų,. kuriose jis pats, Ira- 
bien, dalyvavęs 1921, 1922 ir 
1923 metais.

New Orleans dar vienas 
tramvajus išsprog

dintas

NEW ORLEANS, La., spa- 
lių 16. — Anksti šį rytą buvo 
vėl vienas tramvajus išsprogo 
dintas. Pasažierių niekas skau
džiai nenukentėjo, tik motor- 
manas buvo stipriai lekiančių 
stiklų supjaustytas.

Tramvajų darbininkai strei
kuoja čia jau nuo liepos 2 die
nos, ir kompanija bando tram
vajus operuoti su streiklaužių 
pagalba.

Nadir Chanas yra jau ket
virtas Afganistano karalius vie
nų metų būvy. Buvęs karalius 
Amanula, pavažinėjęs 1928 
metais po Europą, grįžęs na
mo įsigeidė ir savo puslauki
nį kraštą modernizuoti. Jis pra
dėjo visą eilę- paviršutinių re
formų, kurios tačiau labai ne
patiko jo pavaldiniams. Kilo 
rimtų maištų. Vienas paskilbęs 
banditų vadas, Basa Sakao, su
siorganizavo stiprią afganų gi
minių armiją ir praeito saiu 
šio mėnesį apsiautė Kabulą. 
Karalius Amanula tada, ban
dydamas kraštą nuraminti, at
sisakė nuo sosto, užleisdamas 
ji savo broliui Inaj-a tūlai. Bet 
tai nieko nepadėjo. Karalius 
Inajatula buvo priverstas bėg
ti iš Kabulo, į kurį įėjęs Baša 
Sakao pats pasiskelbi kara
lium. Prieš sosto uzurpatorių 
pradėjo žygius Nadir Chanas, 
buvusfo karaliaus Amanulos 
rėmėjas, ir dabar jam pavyko 
sosto uzurpatorių pašalinti. Jai 
padaręs, sostą jis pats pasi
ėmė.

Laivų judėjimas Klai
pėdos uoste

KLAIPĖDA. — Rugpiučio 
mėn. į Klaipėdos uostą įlpauke 
101 laivas, iš jų 84 su krovi
niais ir 17 tuščių. Atplaukusių 
laivų tonažas siekė 77,059,78 
net to neg. tonų. Nuo melų pra
džios į Klaipėdos uostą įplau
kė 523 laivai, kurie atgal>eno 
73,4-16 tonų Įvairių prekių, kup
rių vertė siekia daugiau kaip 
17,000,000 litų.

Rugpiučio mėnesį išplaukė iš 
uosto 99 laivai. Jie išvežė 17,- 
597 tonus įvairių krovinių, kup
rių vertė siekia daugiau kaip 
6,000,000 litų.

Keleivių rugpiučio mėn. į- 
,plauk© 722 ir išplaukė 963. 
Daugiausia jų teko Dancigo ir 
Rytprusų susiekimo linijai.

Susisiekime vidaus vandeny* 
se į Klaipėdos uostą atplaukė 
217 lietuviškų laivų su 5,380 
tonų krovinių ir 4,660 keleivių 
ir 221 vokiečių laivas su 10,- 
288 tonomis krovinių ir 6,107 
keleiviais. Išplaukė 217 lietu
vių laivų su 3,855 tonų krovi
nių ir 4,170 keleiviais ir 221 
vokiečių laivas su 13,182 to
nom krovinių ir 6,280 kelei
vių.

Rugpiučio mėn. iš Klaipėdos 
krašto į Vokietiją buvo eks
portuota 1,070 raguočių, 3,409 
kiaulės, 1,638 veršiai ir 619 
avių, iš viso eksportuota 6,736 
št. Eksportas, palyginti su lie
pos mėnesiu, per kurį buvo 
išvežta 4,951 št., tuo bildu žy
miai* padidėjo.

Gaisras Morgininkų 
kaime; 4000 lit. žalos
Rūgs. 15 d. Pakuonio vai. 

Morgininkų kaimo gyv. P. Ge
lažiaus užsidegė gyv. namas 
ir gerokai apdegė. Nuostoliai 
siekia apie 4,000 litų. Spėja
ma, kad gaisras kilęs iš dum- 
traukio.

Kiek šių metų vasarą 
žmonių lankė Palangą

PALANGA. — Šių metų va
sarą sezonu Palangoj atsilan
kė 5,635 žmonių. Tarp jų 235 
asmens svetimšalių. Nors lan
kytojų skaičius kas metai dan
gėje, tačiau šiais metais Ry
gos kurorte viešėjo dar 800 
lietuvių.

Kurorto inspekcija norėda
ma patobulinti kurortą, prašo 
tų asmenų, kurie numato ku
rorto trukumus, duoti savo pa
stabų, kad galima butų Palan
gos kurorto trukumus prašar 
linti.

Prigėrė Augušaitis
Rūgs. 20 d. netoli nuo Ky

bartų upelyje prigėrė pil. Au 
gužaitis R. 60 melų amžiaus 
Kaip tai atsitiko dar neišaiš
kinta, bet spėjama, kad jis bu
vęs neblaiviam stovy.

Indi jonų Vasara
Pas mus Amerikoje, o Lietuvoje dabar 

yra vėlyvas ruduo. Dermė šiemet buvo ne
pergeriausia, todėl ne kiekvieno gaspado- 
riaus aruodas pripildytas. Neužmirškite 
savuosius. Pasidalinkite ką turite.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
laiką.

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 piet.
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KORESPONDENCIJOS
Sheboygan, Wis

Šiomis dienomis grįžo iš il
gų atostogų panelė Margarita 
Baikauskaitė, ponų J. Baikaus- 
kų, žymių Sheboygano biznierių 
duktė. Jinai per porų mėnesių 
svečiavosi pas savo gimines Cie
veland, Ohio, ir Pit'tston, Penn- 
sylvania. Panelė Margarita sa
ko, kad nepaprastai malonu 
prie Susųuehanna upės, nes ten 
labai gražios apielinkės ir ne
aukšti kalnai, kurie suteikia 
įvairumo ir malonumo po juos 
vaikštinėjant.

Panelė Margarita Baikaus
kaitė pilnai išpildė amerikonų 
obalsį “See America First” — 
pamaty Amerika pirma.

Ateinančiais metais p-nia 
Baikauskienė žada važiuoti Lie
tuvon. Mat, bus Lietuvoje ap
vaikščiojama 500 metų mirties 
sukaktuvės Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto. Ir dėl to 
Lietuvoje įvairios organizacijos 
rengiasi prie didžiausių iškil
mių. Lietuvos valdžia yra pa
skyrusi tam tikrų Iškilmių Ko
misijų, kuri visas’ iškilmes bei 
įvairius apvaikščiojimus tvar
kys ir reguliuos.

Katalikų Bažnyčia yra irgi 
paskyrusi tinkama Vytauto Di
džiojo Mirties Sukaktuvių Ap- 
vaikščiojimo Komisijų, nes Vy
tautas, galima sakyti, ir buvo 
tikrasis Lietuvoje krikščionybės 
įsteigėjas. Jisai pastatė keletu 
des’ėtkų bažnyčių, aprūpino jas 
lietuviais kunigais, ir suteikė 
joms žemės dėl užsilaikymo.

Todėl kas kitų metų parva
žiuos Lietuvon, tas nesigailės 
dėl padarytos kelionės. Nes pa
matys daug įdomių dalykų, ap
lankys senų savo bočių numy
lėtų tėvynę Lietuva, ir sutvir
tės tautybės dvasioje.

Nėra abejonės, kad ir panelė 
Margarita

Grįžo iš atostogų

j
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Nevvcastle, Wyo. — Viduryj stovi bankininkas C. D. Waggoner iš Tellurid, Colo 
vingu budu išviliojo iš Nevv Yorko bankų $500,000

Detroit, Mich
Darbininkų kiršintojas ij; kiti 

dalykai

Spalių 6 d. ALDLD. 52 kp. 
surengė prakalbas chicagiškiui 
A. Bimbai. Jis kalbėjo apie 
Gastonijos streikierius, bandy
damas darbininkams nurodyti 
tų streikierių apverktinų padė
tį ir kapitalistų žiaurumų. Vie
nok nieko teisingo nepasakė, 
nes jis ir pats nieko nežino kas 
ten įvyksta kasdieninėje kovo
je tarp darbininkų ir kapitalis
tų ir nieko gero bei pamoki
nančio mums proletarams 
sakė. Bet kiršinančio tai 
daug pasakė.

Rinko aukas Gastonijos
kieriams; surinko virš $30. Tik 
labai kaista, kad to vakaro pir
mininkas pareiškė, jog iš su
rinktų aukų Gastonijos strei- 
kieriams bus padengtos prakal
bų surengimo lėšos: reikės ap
mokėti svetainės renda, apgar
sinimai, A. Bimbos gelžkelio ti- 
kietų iš Chicagos į Detroit. Tad

Baikauskaitė kartu greičiausiai Gastonijos streikie- 
su savo močiutė aplankys savo riai gaus lietuviška špygų, o ne 
tėvų tėvynę Lietuva. Geriausios pinigų, 
kloties.—Reporteris.

klausėjų “už
ners išaiškint.

Co. iki rugsė-

kuris priga-

nepa
laimai

strei-

asmenų statė gana aštrius 
klausimus. Musų lietuviški 
komunistai, partijos nariai ir 
kiti jų pasekėjai, pradėjo švilp
ti, cypti, su kojomis trypti. Ši- 
tokis elgęsis lietuviškų komu- 
nistųir “progresistų” garbės 
jiems nedaro, nes primena Azi
jos gyventojų pasielgimų, kuo
met jie pamatę saulės arba mė
nesio užtemimų, ir manydami, 
kad velnias jau nori praryti, 
pradeda kelti didžiausį triukš
mų. A. Bimba į klausimus at
sakė taip, kad 
mušt”, o ne kų 

r,

Ford’s Motor
jo 1 d. savo vergams davė dirb
ti 6 dienas savaitėje, 8 valan
das per dienų. Dirbo trys at
mainos. Padarydavo vienų au
tomobilį į vieną minutę ir 43 
sekundas. Senis Fordas nė vir
tų kiaušinį taip greitai nesu
spėtų su valgy t, kaip jo vergai 
padaro jam viena automobilį. 
Po rugsėjo 1 d. iki šiol jau at
leido iš darbo apie 40,000 savo 
vergų, o likusius tai spaudžia 
prie darbo kiek tik galėdami.

Abelnai paėmus, šiame mies
te yra labai didelė bedarbių ar- 

I mija. Ir pirmiau buvo daug be
Prakalbai pasibaigus, keletas darbo žmonių, o dabar beveik

visi fabrikai atleido apie pusę 
darbininkų. Todėl darbo ieš
kantieji nevažiuokite į šį mies
tų “laimės”—darbo ieškoti. 

* * *
Pasaulio Pramonės Darbinin

kų (I. W. W.) unija turi pa
ėmus svetainę po No. 958 Mi- 
chigan Avė. čionais bus L W. 
W. raštinė ir bedarbių unijistų 
užeiga. Prie to rengs įvairius 
parengimus, prelekcijas, pra
kalbas, pasilinksminimo vaka
rėlius ir t.t, Spalių 19 yra ren
giamas pasilinksminimo vaka
rėlis. Įžanga visiems veltui.

1. W. W. unija šiame mieste 
smarkiai darbuojasi, organizuo
dama darbininkus į unija.

—Bedarbis.

Cieveland, Ohio
Bimbos prakalbos.— Dr. V. Ku

dirkos Palaipinės Draugijos 
susirinkimas.

Kad pagerinti skoni >r 
padidinti maistingumą 
duonos, keksų, sausai
nių, donatsų ir tt., var
tokite Budweiser Barley- 
Malt Syrup juos kepant. 
Pardavinėjamas groser- 
ninkų ir pardavėjų visur

RFG. a$. pat.

Spalių 8 d. A. Bimba iš Chi
cagos buvo pas’ mus atvykęs su 
savo misijomis, kurios įvyko 
Grodiko svetainėj. Buvo garsin
ta, kad prasidės pusę po sep
tynių, bet ir aštuntų valandų 
susirinko tik apie trejetas de- 
sėtkų žmonių. Nors Bimba ir 
gyrėsi, kad dauguma žmonių ei
na su komunistais, tačiau to
kios išvados' nebuvo galima pa
daryti, matant, kad iš dvyli
kos tuksiančių Clevelando lietu
vių susirinko vos trys desetkai.

Pirmiausiai vakaro vedėjas 
Mažeika pradėjo girti Maskvos 
tvarkų. Jis tvirtino, kad Rusi
joj darbininkams yra labai ge
rai gyventi. Bet keisčiausias 
dalykas su Mažeika yra tas, kad 
jis pats nelabai seniai buvo 
nuvykęs į bolševikijų ir iš te 
rojaus dūmė taip greit, kaip ga
lėjo ištrukti. Bolševikišku py
ragų jis labai greit atkando sa
vo dantis. Nežiūrint to, jis vis
gi kitiems pučia 'migla į akis, 
kad bolševikijoj yra geras gy
venimas.

Po to buvo pristatytas kal
bėti A. Bimba. Pirmiausiai jis 
pradėjo girti Rusijos tvarkų ir 
komunizmų. Girdi, pasaulis be 
bolševizmo visai negalėtų gy
vuoti. Bolševikai padarų visų 
judėjimų. Jie ir draugijas' tik
ru keliu veda ir streikams va
dovauja ir daug kitokių gerų 
dalykų padaro.
visai nieko neveikia ir jie nie
ko gero pasauliui nėra padarę.

Kalbėtojas prisipažino, kad 
bolševikai atsirado tik prieš de
šimtį metų. Tačiau jis nesi
teikė prisiminti apie socialistų 
nuveiktus darbus dar prieš tuos 
laikus, kada apie bolševikus nie
kas nei sapnuote nesapnavo.

vikeliai ir pradėjo susirinki
muose kelti triukšmų, norėda
mi užvesti savo naujų tvarkų. 
Jie nori vis kitus mokyti, o pa
tys nieko neišmano. Patarti

na seniems nariams skaitliu 
giau susirinkimus lankyti. Tų 
syk jie galės triukšmų kėliau 
tiems bolševikams aplaužyti ra
gus.—J. S. Jarus.

streikų, kokio

Toliau Bimba ragina stoti į 
komunistų eiles ir kovoti už 
darbininkų paliuosavimų. Esu 
jeigu Chicagos skerdyklose, kur 
dirba 35,000 darbininkų, butų 
apie 200 gerų bolševikų, (tai jie 
sukeltų tokį
Amerikoj dar nėra buvę, žino
ma, tai tik tuščias ir gana pai
kas pasigyrimas. Bolševikai tik 
su liežuviais gali kalnus versti.

Antru atveju Bimba kalbėjo 
apie laikraščius. Suprantamas 
daiktas, jis surado, jog tik 
“Laisvė” ir “Vilnis” yra košer, 
o visi kiti,—tai juodašimtiški. 
Yra sakoma, kad kas savo ta- 
voro negiria, -tai ta iš turgaus 
veja. Bet ir savo ta vorų gi
riant visgi reikia turėti bent 
šiek tiek padorumo. Bet iš Bim
bos to reikalauti butų bergž
džias darbas.

Bet, matomai, bolševikiškas 
biznis visai smunka, jeigu iš 
viso Clevelando jie teįstengė 
sutraukti vos tris dešimtis žmo
nių, nežiūrint į tai, kad ir la
bai mažų įžanga teėmė,—tik po 
dešimtį centų.
. * * *

Spalių 4 d. įvyko Dr. V. Ku
dirkos Pašaipiuos Draugijos su
sirinkimas. Pirmininkas Praš
kevičius dėl kokios tai priežas
ties’ pasivėlino, tai susirinkimų 
atidarė draugas Brazauskas. Iš 
pradžių viskas ėjo tvarkiai. Bet 
vėliau pasidarė labai daug triu
kšmo, kai finansų raštininkas 
pakėlė visai ne vietoj klausimų 
apie aukas dėl badaujančių Lie
tuvos gyventojų. Girdi, kažin 
kas ir kažin "kada rinkęs tas 
aukas ir Praškevičius esųs iž
dininkas. Iškeltas klausimas 
su draugijos reikalais neturėjo 
nieko bendra ir jis visai nepri
valėjo būti svarstomas susirin-

Kudirnos Draugija yra 
tvirčiausių organizacijų

..’.me.
Dr. 

viena 
Clevelande. Ji turi apie 400 na
rių ir 6,000 dolerių pinigais. 
Draugija visuomet buvo žinoma 
kaipo tautiška. Bet štai prieš 
kiek laiko įsiskverbė keli bolše-

Jus negalite tikėtis gerų pasekmių iš substitu
tų. Budweiser Barley-Malt Syrup neturi jokių 
substitutų - jokių fillerių, jokių priemaišų, jokių 
dirbtinių dažų, jokio dirbtinio skonio.

d.weiser
.Barley-Malt Syrap

WESTERN SALES CORPORATION, Distributoriai
1525 Newberry Avė., Chicago, 111., Tel. Canal 7051

socialistai

Vaikų kosulys!
Turi būti sustabdytas pirm 
pasidarys pavojingas. Su
stabdykit ta siundinantt 
kutenimą bu Severa's 
Cough Balsam, vaiku ir 
suaugusiu favoritą per 
50 motų. Molonus. 
saugus, veikmingus. 
Jumi aptiekininkan 
turi jų. 25c. 
ir 50 centų.

Severai.
COUGH BALSAM

Jus visada galite pasitikėti jo

sv engiama s 
Skausmas!

žmones tankiai yra perkantri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenčia galva. Dirba nors 
suimti skausmais.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Geriausis laikas imti Bayer As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutinį skausmą. Kam atidėt 
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukščiausį laipsni ? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas 
sustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir tt.

greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastį.

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimų, “ryt
metinę ligų”, palinkima prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarį vidurių valymųsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbų pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips nuo 1875 m.

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“(Jseful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatų. Rašyki
te Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

Išmokit Skrybėlės Dirbti
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

Dezaininimas ir siu
vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 i sa

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai j

F* trumpą laiką, die
nomis ar vakarais. 

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

Fashion Millinery School
190 N. State St. 'kampas Lake St.

BAYER ASPIRIY
Aspirin yra (rado žymė Bayer Fabriko Monoacetieacidester of Salicylicacid

Arnvn i! Keivt 
Screen-Grid

Radio
žinoma —
ELECTRO-DYNAMIC!

Kaina

$159
su tūbomis

Gražiame kabinete su jbudavotu 
Electro-Dynamic Kalbėtuvu

Suteikiami lengvus 
išmokėjimai

los naujus setus, vartojan
čius naują Scręen-Grid principų, dėl tų, kurie nori geriau
sio radio jr už žemą kainą. Del tų, kurie nori turėti didelę 
jėgų, lengviausį nustatymą ir jautriausį pagavimų; dėl 
tų, kurie įvertina gerą , gražų, tyrą balsų, be jokio ūžimo; 
kurie nori gražumo ir geros konstrukcijos.

Ateikite dabar!

Jos. F. BudnkM
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas ir 
“Vilnis”

ži-Skaitydamas “Naujienų 
nias patėmijau, kad eina kova 
tarp komisarų dienraščio ir Lie
tuvių Namų Savininkų Susivie
nijimo.

L. N. S. Susivienijimas ėmė 
darbuotis, kad uždėti restrikci- 
ją, idant neįsileisti juodvei- 
džius i Bridgepontą. Bet to ne
galima atsiekti be paramos ki
tų tautų namų savininkų. Da
bar jau pasirodo, kad ir kita
taučiai paremia ši užmanymų, 
ir jau galima užtikrinti, kad 
restrikcija bus Įvykinta.

Bet štai komisarai pamate 
“Naujienose” atsišaukimą į 
tuos namų savininkus, kurie 
nepriklauso susivienijimui, idant 
jie eitų išvien su kitais (tame

svei- 
pasi- 
štabe

kad

Valgykite viską be 
baimės Nevirškinimo
Ar yra daug valgių, kurių jus ne

galite valgyti — iš baimės gasų, vi
durių išpūtimo, pilvo ar vidurių skau
dėjimo ?

Ar turite apsilenkti su savo mėgia
mais valgiais — kuomet kiti juos su 
pasitenkinimu valgo?

Tai yra ženklas, kad jus esate rei
kalingi Tanlac! Per daugiau kaip 10 
metų Tanlac sugrąžino sveikatą tūk
stančiams žmonių, kurie pirmiau irgi 
turėjo vengti savo mėgiamų valgių, 
kaip kad ir jus darote.

P-as John F. Meighen, 619 High- 
land Avė., Sidney, Ohio, sako: “Per 
3 metus aš turėjau aštrius gasinius 
skausmus. Prieš išbaigiant pirmą 
bonką aš pajutau dideli palengvinimą. 
Dabar aš nebeturiu jokio vargo su 
viduriais.”

Jeigu jus kenčiate nuo nevirškini
mo, gąsų, kvaitulio, galvos skaudėji
mo, konstipacijos ar neveiklių kepe
nų — duokit pragą Tanlac pagelbėti 
jums! Pirma bonka tankiai suteikia 
>•<?! kiamų. papelbą.

Tanlac yra geri, gryni vaistai, pa- 
daryti iš šakny, žievių ir žolių, kurie 
yra pripažinti Jungt. Valstijų Farma- 
kopejos. Gaukit jų nuo savo aptieki- 
ninko šiandie. Pinigai bus sugrąžinti, 
jei jie jums nepagelbės..

RAMOVATHEATRE
35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio, 

15,16 ir 17

darbe. Na, ką komisarai darys? 
Jeigu “Naujienos” paremia ko
kį sumanymų, tai bolševikų ga- 
Zieta turi būti priešinga.

Tad ir plusta ji Lietuvių Na
mų Savininkų Susivienijimą vi
sokiais šmeižtais. Tokie komi
sarų strakčiojimai išrodo 
ko proto žmogui, kad jau 
darė visame komisarų 
proto bankrotas.

Mes visi gerai žinome,
komisarų gazieta neužsilaiko iš 
juodukų. Ji užsilaiko iš lietu
viu, kuriuos dabar šmeižia. Ir 
pavartų yra komisarams pri
minti dūliai to seną lietuvių pa
tarlę: “Nekųsk tos raukos, ku
ri tave maitina”.

Komisarai nepaiso to patari
mo, jie kanda tą rankų, kuri 
jiems maistą duoda. Kai pažiū
ri į kitus dvikojus ar keturko
jus sutvėrimus, lai pamatai, 
kad šie elgiasi daug mandagiau 
su tais, kurie juos užlaiko ir 
juos šeria, negu komisarai. Pa
starieji, t. y. komisarai, neturi 
ne tik supratimo, kiek dviko
jai ar keturkojai Sutvėrimai.

Bet įkas dėl to kaltas, jei mu
sų pačių apsileidimas? Pažiūrė
kime j musų draugijas. Jose 
maža dalelė komunistų narių. 
O vienok jie kelia draugijose 
betvarkę ir vedžioja didžiumų 
narių už nosies. Kai rengiama 
kokis balius ar kas kita, tai 
komunistai stoja Į komitetus — 
o dėl ko? Atsakymas yra: kad 
atiduoti spaudos* darbus “Vil
niai”. Komunistų kontroliuoja
mos draugijos nėra niekas ki
tas, kaip tiktai “Vilnies” agen
tai. Jeigu kas abejoja dėl šito 
pasakymo, tai tegul patikrina 
draugijų knygas ir pamatys, 
kad teisybę sakau.

Turėtų būti musų privalumas 
remti tokias įstaigas arba y pa
tas su spaudos* darbais, kurios 
yra musų pažiūrų, kurios mus 
remia ir mums patarnauja, o 
ne šmeižia.

Kiek laiko atgal teko skaity
ti “Naujienose” apie Lietuvių 
Tautiškas kapines — kad kapi
nių valdyboje randasi komunis
tų. Patartina lotų savininkams 
apsisaugoti, kad ir į Tautiškas 
Kapines komunistai nepradėtų 
juodukus laidoti. Žinoma, ko
munistai skaitytų sau garbe, 
jeigu jie galėtų šį tikslą at
siekti. O gal ir kapinių visas 
spaudos darbas yra atliekamas 
“Vilnyje”? žinoma, tai tiktai 
gali ištirti lotų savininkai, per
žiūrėję kapinių knygas.

Ig. I).

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS Iš Birutės

“The Argyle Case”
dalyvaujant 

Thomas Meighan, Lila Lee, 
II. B, Warner

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Ateinančią nedėlią Lietuvių 
Auditorijoj “Birutės” choras 
pirmu kartu dainuos savo kon
certe gana sunkių dainą iš ope
ros “Cavalerio Rusticana”. Be 
to, dar bus įvairių dalykų pro
gramų!.—Busiu.

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinias

Šimaitienės laido 
tuvės

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

Mes įvesime j jūsų narni 
apšildymų ir įdėsime 

plumbingą

24 mėnesiai išmokėjimui

Nereikia nieko įmokėti. 
Nepraleiskit šios progos! 

Mes kalbam lietuviškai.

A. BLACKSTONE

PLUMBING
AND HEATING 

SUPPLIES
184 North Halsted St.

Kampas raudonu frontu.

Spalių menesio 14 dienų pa
laidota Marijona Šimaitienė, 
ūkininkė iš Ringler, Wis., apie- 
linkės.

Velionė paliko vyrų Juozų, 
dukterį Oną 18 metų ir šunų 
Petrų 15 metų.

Galima sakyti, išauklėjusi 
vaikus, moteris pradėjo gyven
ti, bet štai mirtis išskyrė jų 
iš gyvųjų tarpo ant visados. 
Mirtis nežiūri, neskiria nieko, 
bet rauna gyvastis, griauja gy
venimų.

Šimaičių šeimyna yra laisvi 
žmonės. Velionė Šimaitienė bu- 
vo padori ir malonaus budo 
moteris. Turėjo daug draugų.

Didelis būrys žmonių paly
dėjo nabašninkę į kazimierines 
kapines. •

Bet jeigu jau žmogus bied- 
nas, tai atsiranda jam dau
giau išlaidų. Velionė neturėjo 
apdraudos, nepriklausė nė drau
gijoms. Vyrui teko kreiptis pas 
gimines pagelbos ieškant. Gi
minės parapijonai. Sutiko 
pagelbėti, bet su išlyga, kad 
nabašninkė butų palaidota su 
bažnytinėmis

Laidotuvėse
apeigomis.

dalyvavo, gali-

F. Jakavičius, žinomas biru- 
tiečių dainininkas. “Birutes” 
koncerte jis bus s'olistas.

NAUJIENOS. Chicago,
. ......... Į Į Į, ,

ma sakyti, kuone visi laisvų 
pažiūrų žmonės.

Kaunietis
/̂

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

order for $3.50 to continue our 
“Naujienos” subscription.

Your program over Station 
WLS was more than enjoyable. 
Thanks for the entertainment. 
It aure sounded good įto hear 
our own nationality over the

Paprasti Darbininkai, Dirbtuvėse 
Dirbantieji ir Šeimininkės Suranda 

Geriau sį Budą Palengvinimui 
, Geliamp Muskuly!

Gerbiamieji, —
...Mums kenoshiečiams labai 

smagu klausyti jūsų programų 
per radio kas antradienis, ir 
kiek man, kaip biznieriui, teko 
patirti, tai ne tik lietuviai, bet 
ir amerikonai yra patenkinti 
“Naujienų” programų per ra
dio spalių mėn. 8 dieną.

Biznieriams patartina garsin- 
tis “Naujienose”, o ypač dabar
tiniu laiku, nes radio programai 
patraukia daug skaitytojų ir 
pagarsinimai atneša naudos.

P-as F. Povilanskis, kaip te
ko patirti, dirba visu smarku
mu platindamas “Naujienas” 
Kenoshoje, Wis. Valio, Felix! 
Mes esame su tavimi.

Viso labo “Naujienoms”.
J. Martin, Martin Realty

# * *
'Indiana Harbor, Ind.
Ketvirtas iš eilės “Naujienų” 

per orą puikus koncertas.
Mes klausomės visų koncertų 

nuo pat pradžios, ir kas kartą 
vis geresni ir geresni koncertai 
yra duodami.

šis ketvirtas koncertas labai 
mus nudžiugino, kad mes gavo
me progos išgirsti p. Sarpaliaus 
balsą.

Man dirbant tarpe amerikonų 
ir švedų, jie manęs klausia, ar 
p. Sarpalius* yra lietuvis. Sako, 
mes netikėjome, kad lietuvių 
tauta turėtų tokių gerų daini
ninkų. Tie patys švedai sako: 
“Mait lietuviai tai tik yra man- 
dresni, negu švedai. Mums, šve
dams, duoda tik pričerius per

There are three Lithuaniana 
in our house and we are alvvays 
ready to enjoy the program. 
Only one thing we. regret — a 
week aeema a long time to wait. 
We hope that in the near 
future you will be able to 
broadcast more than one even- 
ing a week.

Best wishes to all.
Sincerely youra,

M r. & Mrs. Joe Kelly, 
Galesburg, III.

Reikia tik kelių centų ir 3 minučių laiko išsitrynimui, 
kad užbaigti skausmus pailsusių muskulų ir sustingusių 
sąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionų treni- 

ruotojų ir garsių pasaulinių atletų.

Co.

radio pričinti švediškai, ko mes 
nenorime klausytis, o lietu
viams duoda ir dainų ir muzi
kos.” Ir švedai pasakoja, kad 
jiems labai patinkanti lietuvių 
orkestrą ir dainos...

Man ypatiškai labai patiko 
trečiajame 
žynskienės 
virtame p.

Tikimės
operos gabalus lietuviškai dai
nuojant.

Viskas butų labai gerai, tik 
per retai. Tu žmogus gali pra
žilti, kol sulauksi antradienio 
vakaro ir dar 8 valandos.

Kitą kartą 
apie išgirstus

Dear Širs:
Your programa of Lithuanian 

music, which have been coming 
over WLS every Tuesday even- 
ing have been exceptionally 
lovely. A neighbor of mine by 
the name of Mrs. Skamarak 
and myself have enjoyed these 
programa immenaely, and we 
hope they will continue in the 
future.

Yours,
Mrs. H. W. Heller.

Viskas ko jums reikia nuo tų 
virpančiai skaudamų muskulų ir 
geliančitj sąnarių po sunkaus die
nos darbui, tai Pain-Expellerio su 
Inkaro vaisbaženkliu, kuris yra 
neperviršijamu linimentu, naudo
jamu nuo 1867 metų beveik visose 
pasaulio valstybėse. Jį rasite tūk
stančių farmeriti namuose, Alas- 
kos kasyklų kempėse, Afrikos eks
pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir 
miestelėnų namuose — jis visur 
atlaiko savo poziciją!

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu įsisunkia į odos sky
lutes, palengvina kraujo sukepi- 
mą ir skubiai prašalina visus gė
limus ir skaudėjimus.

Garsus kumštininkai, basket- 
bolo lošikai, Olympiškų ristikų 
čamoionu treniruotojai nėra pa-

tenkinti su jokiais kitais vaistais 
palaikymui jų muskulų ir sąnarių 
lanksčiais ir tvirtais.

Jei norite, galite mokėti šimtą 
dolerių už gydymą nuo reumatiz
mo, neuraičio, neuralgijos, tačiau 
niekas nesuteiks tokio naudingo 
ir utnaus palengvinimo, kaip 35c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kuris parsiduoda 
kiekvienoje pasitikėtinoje vais
tinėje.

Nepalieka plėtmų ant drabu
žiu, nedegina ir nesudaro pusliu- 
kių ant odos — neturi to nemalo
naus kvapsnio, kaip kiti išdirbi
niai — bet Pain-Expclleris kuo- 
tikriausiai prašalins iš jūsų siste
mos kiekvieną skausmą ir gėlimą. 
Jus jausitės stebėtinai energingu, 
taip atnaujintu ir sustiprintu.

Apgr.—No. 8$

koncerte p-ios Pier- 
dainavimas, o ket- 
K. S. Sarpaliaus.
toliau išgirsti net

Otto Smikle, Bridgman, Mich.
Mary Huddleaton, Michigan 

Center, Mich.
Mra. A. Iiorent, Kenoaha, 

Wis.
L. S. Kjarsgaard, La Crosae, 

Wis.
Mra. Fred L. Hale, Kokomo, 

Ind. • '

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

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

CHICAGO. ILL.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
daugiau pranešiu 
koncertus.

žilas Senelis.'
*

Naujienos
Dir Si r:
We are enclosing a money

Pasisaugok užsitęsusio 
kosulio po šalčiui

Creomulsion yrą. užtikrintas gydy
mui kosulio nuo šalčio, bronchito, ir 
mažesnius bronchito skaudėjimus, ir 
yra geriausias atbudavotojas kūno po 
šalčių ar flu. Pinigai gražinami jei 
nepagelbsti po naudojimui sulyg nu- 
rodimo. Reikalauk pas savo aptieko- 
rių. Siųsk kuponą dykai sampeliui.

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga. Jus galit jj tuoj sustabdyti 
su Creomulsion, pienuotu creosotu, 
kuris yra priimnus gerti. Creomulsion 
yra medicinos išradimas dvigubos 
naudos; jis palengvina ir gydo plė
vės uždegimą ir sulaiko bakterijų 
daugėjimą.

Iš visų žinomų gyduolių, creosotas 
yra pripažintas didelių medicinos ži
novų kaipo geriausias gydytojas nuo 
kosulio, šalčio ir bronchito uždegimų. 
Creomulsione randasi, apart creosoto, 
kiti gydanti elementai, kurie paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą ir su
stabdo peršėjimą, kuomet creosotas, 
paimtas Į vidurius, dasigauna j krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų daugėjimą.

510-B
CREOMULSION Co., Atlanta, Ga. 
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

nuo užsitęsusio kosulio po šalčiui. 
Vardas ............................... ....... .......

Gatvė .................................................
Miestas ................... Valstija .......
Viena bonkutė šeimai. Rašyk aiškiai

CREOMULSION

Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOSPER BREMENĄ
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

ITTMTN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir veikt 

pradės nuo kovo mėn., 1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą 
Patogus ir tiesus susinešimas su bile Europos šalimi 

Reguliariai išplaukimai kožną saVaitę 
populiariais Lloyd laivais.

Del sugrįžimo liudymų ir kitų informacių 
atsiklauskit savo vietinio agento arba

NOKTU CTI MAN
LLCYD

130 W. Randolph St., Chicago.

Nevėluokite Užsisakyti Sau
ŽIEMINES DRAPANAS

Artinantis žiemai visiems reikalingos žieminės 
drapanos, overkautai ir šiltesni siutai. Pasiuvam 
drapanas pagal reikalavimą kostumerių, o kainos 
labai prieinamos. Valom ir taisom senas drapanas, 
kaip vyriškas taip moteriškas drapanas.

--'J I Sutafsom kailinius kautus. Darbas pilnai garan- 
—« tuotas.

FRANK \MICKAS, Siuvėjas
4146 Archer Avė. Chicago, III.

ELEKTRINIAI RADIO
Naujos tūbos, power 45, naujas dynamic speakeris, hum- 
less, naujas gražus cabinet’as, tyras skambantis balsas.

Modelis 181, Radio ir Fonogra
fas sykiu, garsus ir stiprus bal
sas.

b“71’.8tubų$137.50
^,,c.'.is...72...z: $167.50

Suteikiame lengvus išmokėjimus.
Jūsų seną pianą ar gramafoną priimame 
mainais
Telefonuokite Boulevard 4705

Nepamirškite lietuvių programo iš WLS Radio Stoties, 
ųtarninkais, nuo 8-tos iki 9-tos vai. vakaro. Dalj programo 
apmoka Jos. F. Budriko krautuvė.

Jos. F. Sudrik, inc.
3417-21 So. Halsted St.
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AMERIKIEČIŲ ŠMEIŽIMAS

Per pastaruosius dvejetą-trejetą metų Lietuvos vy
riausybė dėjo daug pastangų prisigerinti amerikie
čiams: siuntė pasveikinimus Amerikos lietuvių organi
zacijoms, kėlė puotas parvykstančioms į Lietuvą ameri
kiečių ekskursijoms ir dalino medalius amerikiečių vei
kėjams. Viso to tikslas, žinoma, buvo pakeisti Amerikos 
lietuvių visuomenės nusistatymą linkui Kauno diktato
rių. : . y.

Bet šitos pastangos nedaug tedavė vaisių. Tik dalis 
amerikiečių, atsilankiusių savo senojoje tėvynėje, par
sivežė gerą nuomonę apie viešpataujančią šiandie Lie
tuvoje tvarką ir valdžią. Dauguma pasitenkino tuo, kad 
pagyrė Lietuvos gerą orą ir gyventojų vaišingumą, ne
užsimindami nė žodžiu apie politiką. O kai kurie keliau
ninkai pasakė ir gana karčių žodžių apie dabartinius 
Lietuvos valdovus.

Kauno ponus ir jų klapčiukus tai, matyt, labai erzi
na. Per tuos laikraščius Amerikoje, kurie “zalatija” 
smetonini fašizmą, jie ėmė pastaruoju laiku kandžioti 
amerikiečius. Taip, prieš kiek laiko buvo vienam fašis- 
tuojančiam amerikiečių laikraštyje aprašyta,. kaip tū
las Amerikos lietuvis, parvažiavęs i Lietuvą, iškėlė ba
lių sodžiuje, kur svečiai bjauriai nusigėrė ir susipešė. 
Dabar tas pats fašistuojantis organas įdėjo šitokią sa
vo specialio korespondento žinią iš Rokiškio:

‘‘Amerikietis Dūda sužvejojo sau žmoną su di
deliu kraičiu, ir tuo kraičiu -įsigijo krautuvę. Kaž 
kodėl jie dabar susipešė ir amerikietis su geru pini
gų pluoštu pabėgo.”
Šitai korespondencijai uždėta reikšmingas antgal- 

vis: “Pasielgė amerikoniškai”.
Vadinasi, “amerikoniškai” elgtis tai — vesti turtin

gą pačią, su ja susipešti, pavogti jos pinigus ir pabėgti. 
O sprendžiant sulig kitomis tame laikraštyje tilpusiomis 
žiniomis apie amerikiečius Lietuvoje, tenka prie “ame
rikoniško elgesio” pridėti da ir girtuokliavimą ir muš
tynių kėlimą baliuose!

Argi amerikiečiai, iš tiesų, yra to užsitarnavę, kad 
Lietuvos korespondentai šitaip juos charakterizuotų?

Apgavikų, peštukų ir girtuoklių Amerikoje, žino
ma, netrūksta. Bet sakyti, kad šitoki elementai repre
zentuoja amerikiečius, kad jų šlykštus darbai esą “ame
rikoniški”, tai, musų nuomone, yra šmeižti šią šalį ir 
joje gyvenančius lietuvius.

Apžvalgaj
KOMISARAS PLEPYS IŠMES

TAS IR “NUMASKUOTAS”

S. Bostone buvo didelis komu
nistų “veikėjas”, M. Plepys. Jis 
vadovavo visoms vietinėms ko
munistų organizacijoms, buvo 
jų vyriausias kalbėtojas, uolus 
komunistų laikraščių korespon
dentas ir platintojas — žodžiu, 
komisaras pilniausia to žodžio 
prasme. Jisai buvo didžiausias 
lietuviško “komunizmo” stul
pas visoje Naujoje Anglijoje.

Bet dabar visai neįtikėtai 
“Laisvėje” pasirodė praneši
mas, kad “draugas” Plepys jau 
yra išmestas iš komunistų par
tijos “už atsisakymą pildyti ko- 
jnunistinių pareigų” ir ‘‘už ne
veikimą Partijoj”.

Neiferseniai buvo pašalintas 
is komunistų partijos tokiu pat 
netikėtu budu stambus lietuvių 
komunistų šulas Brooklyne — 
Jankauskas-Žuvelė, rubsiuvių 
amalgameitų unijos organizato-, 
rius.

Bostonietį Plepį išmetė Bos
tono komunistų partijos dis- 
trikto komitetas. Lietuvių 
“centro biuras” gavo apie tai 
žinią, kaip apie įvykusį faktą. 
Biuro pranešimas apie Plepio 
pašalinimą skamba labai įdo
miai. Paklausykite:

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ___    88.00
Pusei metų...... ........................... 4.00
Trims menesiams 2.00
Dviem mėnesiam ___ 1.50
Vienam mėnesiui_ .75

Chicagoj per išnešiotojus i
Viena kopija -------- . 8c
Savaitei ------- . , 18c
Mėnesiui_______ _ . t l 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašty:

Metams___  87.00
Pusei metų________________ 3.50
Trims mėnesiams . , -------- 1.75
Dviems mėnesiams_____ _ 1.25
Vienam mėnesiui_____—_ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

Metams___________ _____
Pusei metų____________ -_
Trims mėnesiams_________

88.00
4.00
2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu karta ra užsakymu.

“M. Plepys išmestas iš Ko
munistų Partijos

“Amerikos Kom. Partijos 
Lietuvių Centro Biuras gavo 
informacijų, kad Bostone Ko
munistų Partijos Distrikto 
Komitetas išmėto iš Komu
nistų Partijos M. M. Plepį 
už atsisakymą pildyti komu
nistinių pareigų, už neveiki
mą Partijoj, už buvimą kon- 
stabeliu (valstijos policistu) 
ir už varymą visokių šmuge- 
lišką bizniu (musų pabrauk
ta.—“N.” Red).

“Žinomi mes informuojame 
lietuvius darbininkus, kad M. 
Plepys nieko bendro neturi su 
musų komunistiniu judėji
mu.”
Tai matote, kokių gražių nau

jienų lietuvių komunistų centro 
biuras praneša apie savo didįjį 
darbuotoją. Pasirodo, kad 
“draugas” Plepys, būdamas 
komunistų partijos nariu, kartu 
buvo ir valstijos policistu, kon- 
stebeliu! Ir taip pat tuo pačiu 
laiku jisai “varė visokius šmu- 
geliškus bjznisu”! Tai tau ir 
“susipratusių darbininkų va
das” 11 (

Nėra jokios abejonės, kad 
apie Plepio “šmugeliškus biz
nius” ir apie jo tarnavimą val
stijos policijoje jo artimesnieji 
vienminčiai žinojo labai gerai, 
nes juk tokių dalykų paslėpti 
negalima. Pas Plepį sustodavo 
ir su juo pasikalbėdavo visi lie
tuvių komunistų agitatoriai, 

atvykdami į So. Bostoną. To
dėl aišku, kad jo “tarnyba” ir 
jo “bizniai” buvo nepaslaptis ir 
lietuvių komunistų centrui bei 
komunistų spaudos redakto
riams. Bet, to neveizint, Plepys 
buvo jiems iki šiol geras drau
gas!

Jie nepaišė, kad jisai tarnau
ja policijai ir užsiima “šmuge- 
liškais bizniais” — kol partija 
nepašalino jo už nepaklusnumą 
ii’ neveiklumą.

Jeigu Plepys butų rėmęs ttį 
frakciją, kuri šiandie kontro
liuoja komunistų partiją, ir bu
tų padėjęs jai kovoti prieš “lo- 
vestoniečius”, “trockistus” ir 
kitokius “nukrypėlius”, tai ji
sai butų galėjęs eiti konstabe- 
lio pareigas ir varyti “šmuge
liškus biznius”, kiek tik jam 
patinka!

Lietuvių “centro biuras” ir 
dabar dar nesirūpino, kad Ple
pys butų pašalintas, nors jam 
buvo gerai žinomi jo darbeliai. 
Tik kai Bostono partijos dis- 
triktas susipyko su Plepiu ir jį 
“iššlavė”, tai ir lietuvių biuras 
nuo jo atsižegnojo.

Pasirodo, kad raudonieji ko
misarai gali ir užsiimti šmugę- 
liškais bizniais, ir tarnauti val
stijos policijoje — by tik jie 
yra paklusnus Maskvai! Tai ve 
kokia yra ta “proletariato gel
bėtojų” partija.

Skaitytojų Balsai
......... ■

Švogerių valdžia
Kaip matai, lietuvi, tai ta

vo šalelę valdo švogeriai. Di
desnės paniekos Lietuva vargu 
begalėjo susilaukti.

Einant Lietuvos žmonių pa
pročiu, ko gera, švogeriai su
manys padalinti Lietuvą. Jus 
gerai žinot, kad Lietuvoj daž
nai ūkis tenka švogeriams. Tad 
gal dabartiniai valdovai nu
spręs panašiai pasielgti ir su 
Lietuva.—J. R.

Lietuvos valdžia
Kaip sau norite, taip many

kite. bet, mano supratimu, Lie
tuva neatrodo į valstybę. Ji 
yra, ot taip sau, parapijų fe
deracija ar x susivienijimas ir 
daugiau nieko. Kur gi jus' esa
te girdėję, kad valdžia neap
kęstų savo krašto spaudos, t. 
y. laikraščių? Tiesa, mes ži
nome, kad bolševikai' perse
kioja laisvą spaudą; Italijos fa
šistai su spausdintu žodžiu el
giasi gal net aršiau. Bet val
džia arba jiems simpatizuojan
tys žmonės turi savo laikraš
čius, ir jie juos skaito. Bet Lie
tuvos' taip vadinamai valdžiai 
savo laikraščiai nei ne galvoj, 
—kas kita vokiški, rusiški ir, 
pagalios, lenkiški. Iš jų bent ką 
nors sužinosi, o iš lietuviškų... 
et, ką jau ir bekalbėti.

Lietuva dar ilgai neturės tik
ra to žodžio prasme laikraščio. 
Kur jus matėte, kad milionai 
su viršum gyventojų neturėtų 
nei vieno įmanomo laikraščio. 
Ot, taip sau lapeliai ir gana. 
Tiesa, Lietuvoj yra leidžiama 
keliolika laikraščių, bet jie vos 
gyvuoja.

Man “Naujienose” teko pa
stebėti, kad Kaune rusiškų, vo
kiškų ir kitokių laikraščių veža 
vežimais, o lietuviškus neša po 
pažastimi pasikišę pardavinėti. 
Ar tai nėra gėda? Perdaug dė- 
liai to ir stebėtis netenka. Jus, 
kurie skaitote laikraščius, var
gu kada nors esate patėmiję, 
kad Amerikos laikraščiai imtų 
kokias svarbesnes žinias iš “Lie
tuvos Aido” ar kokio kito laik
raščio. Jei kas svarbesnio at
sitinka toj pat Lietuvoj, tai ko
respondentai muša savo laik
raščiams kablegramas. Todėl

i ’ . Phone Virgiuia 20 5 4 į

JOSF.PH VILIMAS
N am u S t a t y rn o j 

KONTRAKTORIUS. •'
i . •... %. ’ .^>4 < -<•'''________ ' •. La* 1 ’
4556 So. Rockwell St.. Chicago, IIL 

Amerikoj kada mes jau prade
dame pamiršti kokį įvykį, tai 
tik tada Lietuvos laikraščiai 
pradeda rašyti. Pavyzdžiui, apie 
Voldemaro pašalinimą nuo val
džios' vairo mes Amerikoj žino
jome daug anksčiau, negu Lie
tuvos gyventojai. Kelioms die
noms praslinkus po to, kai ži
nia buvo paskelbta, Lietuvos 
Atstovybė prisiuntė patvirtini
mą.

Negalima užtylėti ir to fak
to, kad lietuviai yra pirmutiniai 
ir paskutiniai tinginiai prie 
skaitymo. Sunku butų Euro
poj surasti kitą tautą, kuri tuo 
atžvilgiu butų taip toli pasili
kusi, kaip Lietuva. Man teko 
sutikti žmonių, kurie be laik
raščio negali apseiti nei vienos 
dienos. Kalbu čia apie vokie-\ 
čius. Aš gyvenau Vokietijoj. 
Ir ten susitikau visokių žmo
nių—pasiturinčių ir labai bied- 
nų. Bet jie visi iš paskutinių
jų stengiasi įsigyti laikraštį. 
Be laikraščio jie, lyg be maisto, 
negali apseiti.

Na, o kaip yra Lietuvoj ? 
Ten žmonės mažai laikraščių 
teskaito. O kur tamsumas vieš
patauja, ten lengva ir viso
kioms diktatūroms įsigalėt. Lie
tuviai ne prie apšvietos yra lin
kę, ale prie girtuokliavimo. Sa
koma, kad Lietuvos žmonės per 
metus prageria apie šešis milio- 
nus' litų. Jeigu jie taip progre
suos, tai neužilgo turės ne vie
ną, o kelis diktatorius. Tąsyk 
nereikės nei svajoti apie parla
mentą arba kokį ten seimą.

Bet aš nuklydau nuo temos. 
Pradėjau rašyfti apie vieną da
lyką, o nukrypau visai kur ki
tur. Tačiau kalbant apie val
džią noroms nenoroms tenka 
paliesti ir tos šalies žmonės. 
Kai kurie net tvirtina, kad ko
kie žmonės, toki ir valdžia. 
Nors Lietuvoj yra mokytų ir 

OOMM

Nebėra “Velnio įrankiu” Dabar!

SENOVĖS PRIETARAS
PRAŠALINTASTAPO

tą spraginimas padarė

LUCKY

IT’S TOASTED

prašalina išLUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi
cigaretose darytose senoviniu budu.

flUCKf 
sr« utį

SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis

UŽSUK—Lucky Strike šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepamathotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

C 1929 
The American 
Tobacco Co. 

M fra.

įvedinėjant masinas, gyvoji žmogaus pajėga bijojo, kad būsianti visai laukan išstumta. AMER1KOS . INTELI- 
GENTINGUMO spėka panaikino tą senovišką prietarą. Nauįovinė mūsų "mašininė gadynė'’ neša laimę tr išteklių

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

dalykus suprantančių žmonių, 
bet kaip priežodis' sako: už vie
ną blogą šimtą gerų kovoja. 
Lietuvoj išeina atbulai, —ten 
už šimtą tamsunų tenka nu
kentėti ir vienam apsišvietu
siam bei išmintingam žmogui.

Kaip jau minėjau, mano iš
manymu, Lietuva visai nepri
mena valstybę. Aš pavadinau 
ją parapijų federacija. Gal kas 
žino geresnį vardą,— tad ma
lonėkite atsiliepti.

—J. Raibi kis.
----- ,-------------- .---- •-------------- 

Artinasi praloto 
Konstantino Olšaus

ko byla Kaune
(Musų korespondento)

Olšauskis Amerikoje žinomas 
kaip “otec Konstantin”. Jis 
dabar tupi kalėjime ir laukia 
teismo. Jis kaltinamas už tai, 
kad nužudęs moterį, su kuria 
ilgą laiką gyveno. Jis buvo 
didis klerikalų šulas, ir jo pra
sikaltimas yra didelis ir skau
dus smūgis dabartiniems Lie
tuvos klerikalams. Jeigu dabar 
klerikalai Lietuvą valdytų, tai, 
žinoma, tokio Olšauskio nė 
plaukas ant galvos nepajudėtų.

Sako, daug liudininkų prie 
Olšauskio bylos esą priduota. 
Bet toli dar ne visi. Tuomet, 
kai Birštone įvyko tas moteries 
nužudymas, ten gyveno Pane
vėžio knygnešininkas Mąsiulis. 
Jis gerai matęs, kaip Olšauskas 
paskutinėse nužudymo dienose 
apie tą moterį šokinėjo. Ir 
daug žino tarp kaltininko ir nu
žudytosios gyvenimo santykius. 
Bet to Masiulio į liudininkuš 
niekas nepridavė. Gal būt jis 
visai negeistinas...

Taip vadinamiems “bedie- 

*

Ofe®
jf s ’

viems” arba progresistams ne- 
reiktėų nė džiaugtis nė pagir
ti kunigą Olšauskį, už tai, kad 
jis savo gaspadinę nudėjo; jis 
tuo savo darbu mirtiną smūgį 
visai klerikalijai uždėjo. Tai 
antras Macohas'! Nė antikleri- 
kalinių knygų bei straipsnių 
rašymas, nė prakalbų sakymas, 
nė agitacija nepadarė ir nepa
darys tiek smūgio klerikaliz
mui, kaip toks anais metąis Ma
cohas, kuris dėl bobos savo bro
lį nužudė, arba dabartinis Ol
šauskis, kuris, kad išsisukus iš 
bobos globos, ją nudėjo— nu-! 
žudė...

Ne tik Kaune, bet visoje Lie
tuvoje dabar visos davatkos po
teriauja, kad bedieviškai Lietu
vos valdžiai Dievas duotų dva
sią šventą, kad ji su savo tei
sėjais nerastų kaltės jų myli-; 
mam kunigėliui Olšauskėliui ir 
jį nenubaustų, bet ras'tų kaltais 
tuos, kurie blogai apie kunigėlį | 
pasakoja ir rašo— ir tinkamai 
kaltininkus nubaustų. Tik tiek 
dar gerai, kad tas davatkų Die
vas jų niekada neklauso, bet 
viskas pasaulyje darosi taip, 
kaip paprastai darosi.

Teismas kunigo (net praloto) 
Olšauskio bus nepaprastai in- 
domus. Jeigu bus prie atvirų 
durų ir jei-bus' galima laisvai 
apie tai rašyti, tai bus laikraš
čiams darbo, o skaitytojams 

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą Įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitinį spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA $u priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt. 

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

visokių samprotavimų. Artina
si klerikalizmui galas!

—Pranės Brolis.
(Praloto kun. K. Olšausko 

byla jau prasidėjo. Prasidėjo ji 
spalio 1 d. ir veikiausia jau yra 
užsibaigusi, tik teismo nuo
sprendžio Amerikoj dar nežino
ma. —Red.)

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj’ ir 
Ketverge, Spalio 

15/16 ir 17
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

“The Drake Case”
dalyvaujant

Gladys Brockwell, Forest 
Stanley, Robert Frazer

Taipgi
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija 

“Constable”
Kalbančios žinios.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Žmogus — musė užsi 
mušė

F redAntradienį užsimušė 
Cimino (jo tikra pavardė 
Minor). Jisai buvo pasižymė
jęs cirkuose ir teatruose kaip 
akrobatas, žygis, kaštavęs jam 
gyvastį, buvo toks. Jis mėgino 
nusileisti (nušliaužti) virve nuo 
viršaus naujo Chicagos operos 
.trobesio — 40 aukštų žemyn. 
Jis dagi pranešė, kad nusilei- 
siąs galva žemyn. Vienok leido
si kojomis žemyn. Ties 23 aukš
tu Cimino paleido virvę ir se
kančią sekundą gulėjo gatvėje. 
Puldamas jis pataikė ant Alber
to Beckman, 17 metų, firmos 
pasiuntinio vaikino. Užmuštas 
ir tas vaikinas'. Kitas buvo su
žeistas sunkiai ir vargiai beiš- 
gys.

tina, kad Capone nušovęs pagel- 
bininką valstybės gynėjo Wil- 
liam McSwiggin. Perry pats 
kaltinamas yra, kad dalyvavęs 
skerdynėse, kuriose nugalabyta 
7 gengsteriai. Perry buvo areš
tuotas ir vėl paleistas ant 
$7,000 bandso. Jisai neprisipa
žino kaltas esąs, o policija ne
turinti kitokių įrodymų, kaip 
tik jo pačios, su kuria jis, Per
ry,, yra persiskyręs. Tur būt 
P’erry pavyks išsisukti, kaip 
daugeliui pavyksta.

Nuogos blauzdos O. K
Iš Lorraine Dancing Gardens 

buvo atimtas laisnis todėl, kad 
čia šokdavo merginos nuogomis 
blauzdomis. Superior teismo tei
sėjas Lindsay liepė policijai su
grąžinti atimtą laisnį. Anot tei
sėjo, jei galima gatvėmis vaikš
tinėti nuogomis blauzdomis ir 
trumpučiais sijonėliais, jei 
Įima sosaidės kliubuose taip 
sirodyti, tai galima ir šokių 
lėse.

ga-
pa-
sa-

Aldermanai nesutinka

Džine ir žmoagus nu
šovimas

Sekmadienio rytą, apie 1 va
landą, piktadaris nušovė Lyle 
Perrenoud šitokiose apystovose. 
Perrenoud, važiavęs autu su 
žmona ir vežęs namo šeimynos 
draugus, Mr. & Mrs. Ilumprey, 
sustojo prie kryžkelės šviesų. 
Grota jų sustojo kitas autas. 
Šoferis šio pastarojo auto ėmė 
kolioti Perrenaudą, buk jis pa
stojęs kelią. Perrenoud nieko 
neatsakė, kad nekiltų skanda
las.

Kuomet šviesos persimainė, 
tai antrasis automobilis pasekė 
Pjerrenoudą. Perrenoudui atva
žiavus prie Ilumprey namų, su
stojo ir antrasis' autas. Tuomet 
šio auto šoferis išlipo, priėjo 
prie Perrenoudo ir pašovė į pil-

Vos tapo paskelbta sumany
mas plano susisiekimo linijoms 
palaikyti ir ilginti jas, ir jau 
tarp aldermanų prasidėjusios 
rimtos lenktynės. Kiekvienas 
jų norįs, girdi, kuo daugiau pa
gerinimų tai vardai, kurią at
stovauja miesto taryboj. Well, 
tatai nėra taip blogai. Daug blo
giau butų, jeigu jie nesirūpintų 
nieko gauti jų atstovaujamoms 
vardoms.

verčiasi maisto produktais:
Kad butų sterilizuojamos 

lėkštės, šaukštai, peiliai, šaku
tės, stiklinės, etc.

Kad patarnautojai ir patar
nautojos butų sveiki.

Kad butų rankos plaujamos 
po atlankymo toileto.

Kad karšto vandens butų pa
kankamai visose įstaigose, iš
skyrus tas, kurios' parduoda 
maistą originaliuose paketuose 
arba kur parduodama tokis 
maistas, ką vėliau yra verda
mas.

Kad maistas butų apsaugo
tas tinklais nuo musių.

Kad maistas butų apsaugotas 
nuo tų, kurie čiaudo, kosėja, 
ir nuo dulkių.

Kad butų naikinamos' pelės 
ir žiurkės ir įvairus vabalai.

Kad butų švariai užlaikomos 
ledaunės ir šėpos maistui laiky
ti.

Kad nelaikytų vištų ir kito
kios paukštienos besmantuose 
ir uždarytose krautuvėse.

Kad butų pienas tinkamai 
užlaikomas ir šaldomas.

Kad butų draudžiama parduo
ti nesveiką maistą, jo tarpe ke- 

rodo

verčiasi maisto produktais. Iki 
šiam laikui sveikatos departa
mentas yra išdavęs 4,378 certi- 
fikatus, kaip užgirimą, kad to
se vietose maistas užlaikoma 
pagal jo reikalavimus. Daugiau

“Naujas smagumas Teatre”.

AMERICAN 
OPERA CO. 
MAJESTIC THEATRE 
------  Dainuojamos Angliškai ------

Jus galite suprasti ir pasigėrėti kiekvienų 
jų žodžiu.

Giriama kiekvieno muzikos kritiko 
Jungtinėse Valstijose.

PROGRAMAS ŠIĄ SAVAITĘ 
Šį vakar — 

“Carmen”; pėtnyčioj — “Figaro”; 
subatoj dieną — “Yolanda of Cyp- 
rus”; subatos vakare •— “Carmen”. 
Bilietai: 50c, 75c, $1.50, $2, $2.50, $3.

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

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

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

Kas laukia Prestoną

įmetus tavorus, kurie
ženklų, jogei yra sugedę.

Chicagos apielinkėje
apie 50,000 krautuvių,

esama
kurios

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

krautuvių deda pastangas pa
siekti tokio standarto, kokio 
reikalau-ja sveikatos departa
mentas.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipdama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo lt iki 1 

3265 So. Halsted St.

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANGE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

W. 22nd St. Bervvyn, III.
Tel. Berwyn 1201

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, IH.
Tel. Victory 1115

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

8421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Rez. 6600 South ArtesUn Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal *257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III 
------- O-------  

k

-------o-------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Suite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

Įvairus Gydytojgi
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8209

GYDO
*

Kraujo, odos, chroniškas 

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRSIU ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 9464

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StH Chicago 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 dieną

Advokatai

Kodėl? Mergina, važiavusi 
kantu su piktadariu, atsakymą 
davė policijai tokį: girdi, pikta
daris buvęs supykęs ir girtas.

Vėliau tas pats piktadaris ir 
jo draugai padarė porą holda- 
pų. Vyras, papildęs galvažudys- 
tę, dirbo kaip Wallgreeno aptie
kęs klerkas'; mergšės irgi dirbo 
toj pačioj įstaigoje.

Valstybės gynėjai pranešė, 
kad mano gauti greitai endai- 
tmentą prieš John Prestoną, 
kuris užpuolė Agnės Johnston, 
26 m. merginą, ir paskui pa
smaugė ją. Preston, sakoma, 
susirūpinęs klausimu, ar jį ne
nužudys elektros kedėje. Advo
katai jam nieko neprižadėjo, 
bet išreiškę mintį, kad, papras
tai, 'teisėjai vengia pasmerkti 
žmogų mirčiai, kai jis prisipa
žįsta kaltas. Preston yra vedęs.

(>243

SpeotaltMas gydymą chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti nogrulėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas Išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tiknj ligų ir jei aš apsi- 
tnisiii jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino išegzamtnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State S't. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį 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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOftLETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S, Ashland Avė. ir 295 E. 47 St. 

Phone Kenwood 17b2

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTĄS 

4645 South Ashlaad Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

po

Chicagos sveikata
Chicagos sveikatos 

men'tas stato šitokius 
vimus toms įstaigoms,

departa-
reikala-

kurios

Išgėrė nuodų vietoj 
vandens

PRANEŠIMAI

30

Charles F. Trick atlankė sa
vo brolio ofisą, 720 North 
Clark Street. Įėjęs į klosetą, ji
sai išgėrė stiklą vandens, kaip 
manė, bet ištiktųjų kokį tai 
chemikai, skystimą, kurį jo bro
lis naudojo rašomai mašinaitei 
•.alyti. Trick mirė.

Naujienų Spulkos nauja serija 
prasidėjo su pradžia spalio mėnesio. 
Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
vai. vakare.

— Sekretorius T. Rypkevičia.

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

Banditas paleistas

Vakar plačiai apraše laikraš
čiai areštą Biege (kitaip, Per
ry), buvusio Capones leitenan
to ir bičiulio. Peny pati tvir-

Humboldt Park Lietuvių PI. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ket
virtadieny, spalio 17 d., Humboldt 
Maccabec svet., 1621 N. California 
Avė., 7:30 v. v. Narius meldžiu da
lyvauti, nes yra svarbus reikalas, 
Taipjau kalbės Dr. Robcrston, prez. 
West Side Park Commissioners.

Sekr. A. Walskis.

Draugystė L. E. L. rengia didelį 
teatrą ir balių, kuris atsibus spalio 
20, M. Meldažio svetainėj, durys at
sidarys 5:30 vai. vak. Programas 
prasidės 6:30 vai vak., o po grogra- 
mui šokiai iki vėlumos, griežiant 
Grušo orkestrai Kviečia visus

Renginio Komisija.

Suite 1615

Tel. Harrison 1950

nervuotas, 
Jus ser-

Kodėl tas neramus, 
“pavargęs” jautimasis ? 
gate ir jus tai žinote, bet tik ne
norite prisipažinti. Kiekviena
liga turi priežastį. Atraskite
priežastį ir atsikratykite jos ir ta
da liga visai išnyks. Tai tokis
yra mano būdas, kurį aš išmokau 
1906 m. Berlino universitete ir 
kurio nuo to laiko aš laikaus su 
nepaprastomis pasekmėmis.

Jonas Viksns

' VALANDOS:
I f

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.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, UI.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška ]
Turiu automobil 

lama. Ks

3319 Auh

jilyčia Dovanai
p s visokiems reika
lui prieinama.

įrn Avenue
CHIC O. ILL.

1646

IGN ZOLP
PIGIAUS
GRABOR1

W. 46tb S

1327 So. 49 (

Telefonas 
Cicero 8724

S LIETUVIS
S CHICAGOJ

Telefonas 
Boulevard 52(

Canal 0084

Dr. K. NUKKAITIS
Optometristas 

Examinuoju akis ir prirenku akinius. 
P-no Roslavitčiaus aptiekoj, 

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

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

■■■■V--,-—------------- ......................... ... —

DR. M. T. STRIKOL
Gi RYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 £?uth Ashland Aienue 
Telefoną*' Boulevard 7820

Rez., 6641 Soutfc Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, NedėhJ 10-12

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 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 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergų 
ir Subatos vakarais.

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 valandai vakare

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Rooįn 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

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 ketvirtadieni^

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS: 

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
seredoj, spalio 16 dieną, 4:30 
valandą po piet, 1929 m., su
laukęs 47 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Slavikųt kaime, 
Slavikų vals., šakių apskr. 
Paliko dideliame nuliudime mo
teli Oną Stikliutę-Vikšrienę ir 
Lietuvoje 3 brolius ir gimines. 
Kūnas pagarvotas randasi 2903 
S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
spalio 19 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas i Tau
tiškas kapines.

Visi A. A Jono Vikšrio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Giminės.

AUGUSTAS KANAPICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 15 dieną, 10:15 valandą 
naktį, 1929 m., sulaukęs 44 
m. amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėd., Trakų apskr., Semiliškių 
parap., Stančikių kaime. Ame
rikoj išgyveno 24 m. Paliko di
deliame nuliudime moterį Vin- 
cusę po tėvais Piliunaitę, sūnų 
Joną 13 m., dukterį Heleną 11 
m., brolį Kazimierą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 162 
E. 116 St. , W. Pullmafl, III.

Laidotuvės įvyks subatoj ’ 
spalio 19 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus eredu- 
1 ingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. \

Visi A. A. Augusto Kanapic- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Universal Restaurant
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

750 Wcst
31st St.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graborius U
Mes suteikiam ' 

pati 
O

3238 So. I
Tel. Vk

4424 So.
VIrg

£TKUS
Balzamuotojas 
landagų, draugišką 
įnavimą 
ĮSAS 

jalstcd Street 
į iry 4088-89 įockwell St. 
biA 1290

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

Dr. S. Zmuidzinas 
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:30 iki 7 vai. vaje. 
1410 W. Monroe Street 

Phone Monroe 6880

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfieltj Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

3201

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir
' Chirurgas

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą 

.................................■ . . »■■■■........................ -------------------------- ---- ■■ ... — —

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

ĮYairijĮg
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Annitage 28Ž2

DR. W. F. KAJJSZ
1145 Milvvaukee AVcnue

Valandos: 12 iki 2 ir 6/’ki 8 P. M. 
Seredos vakare u paryta 
Nedėlioj pagal /iltartį

DR. HERŽMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyr/s gydytojas, chi
rurgas ir akušeri?.

Gydo staigias /i* chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir / Atikų pagal naujau
sius metodus /Z-Ray ir kitokius 
elektros prietai//s.

Ofisas n'Laboratorija:
1025 VV. 18th St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 19—12 piety ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar RandolpH 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090 >
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La SaHe St. Room 730
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av- 

Tel. Prospect 8525.

Phona Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 v*L 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

—, , — _ .............. —i

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas I

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL

Nuo 9:30 ilki 5 vai vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė, 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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ŽINIOS
Žmogus — musė užsi

mušė
Antradienį užsimušė Fred 

Cimino (jo tikra pavardė — 
Minor). Jisai buvo pasižymė
jęs cirkuose ir teatruose kaip 
akrobatas, žygis, kaštavęs jam 
gyvastį, buvo toks. Jis mėgino 
nusileisti (nušliaužti) virve nuo 
viršaus naujo Chicagos operos 
-trobesio — 40 aukštų žemyn. 
Jis dagi pranešė, kad nusilei- 
siąs galva žemyn. Vienok leido
si kojomis žemyn. Ties 23 aukš
tu Cimino paleido virvę ir se
kančią sekundą gulėjo gatvėje. 
Puldamas jis pataikė ant Alber
to Ęeckman, 17 metų, firmos 
pasiuntinio vaikino. Užmuštas 
ir tas vaikinas'. Kitas buvo su
žeistas sunkiai ir vargiai beiš- 
gys.

Džine ir žmoagus nu
šovimas

Sekmadienio rytą, apie 1 va
landą, piktadaris nušovė Lyle 
Perrenoud šitokiose apystovose. 
Perrenoud, važiavęs autu su 
žmona ir vežęs namo šeimynos 
draugus, Mr. & Mrs. Humprey, 
sustojo prie kryžkelės šviesų. 
Grota jų sustojo kitas autas, 
šoferis šio pastarojo auto ėmė 
kolioti Perrenaudą, buk jis pa
stojęs kelią. Perrenoud nieko 
neatsako, kad nekiltų skanda
las.

Kuomet šviesos persimainė, 
tai antrasis automobilis pasekė 
Pčirenoudą. Perrenoudui atva
žiavus prie Humprey namų, su
stojo ir antrasis' autas. Tuomet 
šio auto šoferis išlipo, priėjo 
prie Perrenoudo ir pašovė į pil
vą.

Kodėl ? Mergina, važiavusi 
kantu su piktadariu, atsakymą 
davė policijai tokį: girdi, pikta
daris buvęs supykęs ir girtas.

Vėliau tas pats piktadaris ir 
jo draugai padarė porą holda- 
pų. Vyras, papildęs galvažudys- 
tę, dirbo kaip Wallgreeno aptie
kęs klerkas; mergšės irgi dirbo 
toj pačioj įstaigoje.

Išgėrė nuodų vietoj 
vandens

Charles F. Trick atlankė sa
vo brolio ofisą, 720 North 
Clark Street. Įėjęs į klosetą, ji
sai išgėrė stiklą vandens, kaip 
manė, bet ištiktųjų kokį tai 
chemikai) skystimą, kurį jo bro
lis naudojo rašomai mašinaitei 
■.alyti. Trick mirė.

Banditas paleistas
Vakar plačiai aprašė laikraš

čiai areštą Biege (kitaip, Per
ry), buvusio Caponės leitenan
to ir bičiulio. Perry pati tvir-

A. A.

Jonas Vikšris

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
seredoj, spalio 16 dieną, 4:30 
valandą po piet, 1029 m., su
laukęs 47 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Slavikų kaime, 
Slavikų vals., Šakių apskr. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Oną Stikliutę-Vikšrienę ir 
Lietuvoje 3 brolius ir gimines. 
Kūnas pagarvotas randasi 2903 
S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
spalio 19 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A Jono Vikšrio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Giminės. 

įtina, kad Capone nušovęs pagel- 
bininką valstybės gynėjo Wil- 
liam McSwiggin. Perry pats 
kaltinamas yra, kad dalyvavęs 
skerdynėse, kuriose nugalabyta 
7 gengsteriai. Perry buvo areš
tuotas ir vėl paleistas ant 
$7,000 bandso. Jisai neprisipa
žino kaitas esąs, o policija ne
turinti kitokių įrodymų, kaip 
tik jo pačios, su kuria jis, Per
ry,, yra persiskyręs. Tu r būt 
Perry pavyks išsisukti, kaip 
daugeliui pavyksta.

Nuogos blauzdos O. K.
Iš Lorraine Dancing Gardens 

buvo atimtas laisnis todėl, kad 
čia šokdavo merginos nuogomis 
blauzdomis. Superior teismo tei
sėjas Lindsay liepė policijai su
grąžinti atimtą laisnį. Anot tei
sėjo, jei galima gatvėmis vaikš
tinėti nuogomis blauzdomis ir 
trumpučiais sijonėliais, jei ga
lima sosaidės kliubuose taip pa
sirodyti, tai galima ir šokių sa
lėse.

Aldermanai nesutinka
Vos tapo paskelbta sumany

mas plano susisiekimo linijoms 
palaikyti ir ilginti jas, ir jau 
tarp aldermanų prasidėjusios 
rimtos lenktynės. Kiekvienas 
jų norįs, girdi, kuo daugiau pa
gerinimų tai vardai, kurią at
stovauja miesto taryboj. Well, 
tatai nėra taip blogai. Daug blo
giau butų, jeigu jie nesirūpintų 
nieko gauti jų atstovaujamoms 
vardoms.

Kas laukia Prestoną
Valstybės gynėjai pranešė, 

kad mano gauti greitai endai- 
tmentą prieš John Prestoną, 
kuris užpuolė Agnės Johnston, 
26 m. merginą, ir paskui pa
smaugė ją. Preston, sakoma, 
susirūpinęs klausimu, ar jį ne
nužudys elektros kedėje. Advo
katai jam nieko neprižadėjo, 
bet išreiškę mintį, kad, papras
tai, teisėjai vengia pasmerkti 
žmogų mirčiai, kai jis prisipa
žįsta kaltas. Preston yra vedęs.

Chicagos sveikata
Chicagos sveikatos departa

mentas stato šitokius reikala
vimus toms įstaigoms, kurios

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija 

prasidėjo su pradžia spalio menesio. 
Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
vai. vakare.

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Humboldt Park Lietuvių PI. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ket
virtadieny, spalio 17 d., Humboldt 
Maccabec svet., 1621 N. California 
Avė., 7:30 v. v. Narius meldžiu da
lyvauti, nes yra svarbus reikalas, 
Taipjau kalbės Dr. Roberston, prez. 
West Side Park Commissioners.

Sekr. A. VValskis.

Draugystė L. E. L. rengia didelį 
teatrų ir balių, kuris atsibus spalio 
20, M. Meldažio svetainėj, durys at
sidarys 5:30 vai. vak. Programas 
prasidės 6:30 vai vak., o po grogra- 
mui šokiai iki vėlumos, griežiant 
Grušo orkestrai Kviečia visus

Rengimo Komisija.

AUGUSTAS KANAPICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 15 dieną, 10:15 valandą 
naktį, 1929 m., sulaukęs 44 
m. amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėd., Trakų apskr., Semiliškių 
parap., Stančikių kaime. Ame
rikoj išgyveno 24 m. Paliko di
deliame nuliudime moterį Vin- 
cusę po tėvais Piliunaitę, sūnų 
Joną 13 m., dukterį Heleną 11 L. 
m., brolį Kazimierą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 162 
E. 116 St. , W. Pullmatf, III.

Laidotuvės įvyks subatoj ’ 
spalio 19 dieną, 8 vai ryte iš 
namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines. v

Visi A. A. Augusto Kanapic- 
ko giminės, draugai ir pažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

verčiasi maisto produktais:
Kad butų sterilizuojamos 

lėkštės, šaukštai, peiliai, šaku
tės, stiklinės, etc.

Kad patarnautojai ir patar
nautojos butų sveiki.

Kad butų rankos plaujamos 
po atlankymo toileto.

Kad karšto vandens butų pa
kankamai visose įstaigose, iš
skyrus tas, kurios' parduoda 
maistą originaliuose paketuose 
arba kur parduodama tokis 
maistas, ką vėliau yra verda
mas.

Kad maistas butų apsaugo
tas tinklais nuo musių.

Kad maistas butų apsaugotas 
nuo tų, kurie čiaudo, kosėja, 
ir nuo dulkių.

Kad butų naikinamos' pelės 
ir žiurkės ir įvairus vabalai.

Kad birtų švariai užlaikomos 
ledaunės ir šėpos maistui laiky
ti.

Kad nelaikytų vištų ir kito
kios paukštienos besmantuose 
ir uždarytose krautuvėse.

Kad butų pienas tinkamai 
užlaikomas ir šaldomas.

Kad butų draudžiama parduo
ti nesveiką maistą, jo tarpe ke
ruotus tavoms, kurie rodo 
ženklų, jogei yra sugedę.

Chicagos apielinkėje esama 
apie 50,000 krautuvių, kurios

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANCE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduoles gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Rerwyn, III.
Tel. Berwyn 1201

Specialistas gydymą chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negulėjo jumis išgydyti, at šilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų Ir jei aš apsi
ausiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzamlnavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

f
Dr. C. C. SINGLE Y
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615

Tel. Harrison 1950

Kodėl tas neramus, nervuotas, 
“pavargęs” jautimasis? Jus ser
gate ir jus tai žinote, bet tik ne
norite prisipažinti. Kiekviena 
liga turi priežastį. Atraskite 
priežastį ir atsikratykite jos ir ta
da liga visai išnyks. Tai tokis 
yra mano būdas, kurį aš išmokau 
1906 m. Berlino universitete ir 
kurio nuo to laiko aš laikaus su 
nepaprastomis pasekmėmis.

' 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.

*.......................L ....... .......... -■/
............. .  r
Universal Restaurant

Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

750 West 
31st St.

K-.- ..../

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

verčiasi maisto produktais. Iki 
šiam laikui sveikatos departa
mentas yra išdavęs 4,378 certi- 
fikatus, kaip užgirimą, kad to
se vietose maistas užlaikoma 
pagal jo reikalavimus. Daugiau

“Naujas smagumas Teatre”.

AMERICAN 
OPERA CO. 
MAJESTIC THEATRE 
------- Dainuojamos Angliškai -------

Jus galite suprasti ir paslgfirštl kiekvienu 
jų žodžiu.

Giriama kiekvieno muzikos kritiko 
Jungtinėse Valstijose.

PROGRAMAS ŠIĄ SAVAITĘ 
šį vakar — 

“Carmen”; pėtnyčioj — “Figaro”; 
subatoj dieną — “Yolanda of Cyp- 
rus”; subatos vakare — “Carmen”. 
Bilietai: 50c, 75c, $1.50, $2, $2.50, $3.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th SL

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 CL

Telefonas
Cicero 8724

Ą. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4688-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201. 

krautuvių deda pastangas pa
siekti tokio standarto, kokio 
reikalauja sveikatos departa
mentas'.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpecialS atyda at- 
kreiptiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo lt iki 1 

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Canal 0084

Dr. K. NUKKAITIS
Optometristas

Examinuoju akis ir prirenku akinius. 
P-no Roslavitčiaus aptiekoj, 

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

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 valandai 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. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunsvrick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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 ketvirtadieni^
M 

Phone Canal 6222

DIL S. BIEŽLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:30 iki 7 vai. vaje. 
1410 W. Monroe Street 

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Rez. 6600 South ArtesUn Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL

Į, , Į -.4 , — . ...

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. Ui 
-------O-------

-------O-------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Saite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

■ ■ I 1 ■ ■■■ '   ’■ —*   - ■ ——■■■■■■ —"—

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 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
LIETUVIS DENTISTĄS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL

A. K. Rutkauskas, ALI). 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Atėnus 
Telefonas ’ Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL

Tel. Brunsvrick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarime

■■■■ ■■ ■■ - ■ ---------------------------------------- ----- -■■■■■■

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rcsidence Phone Heinlock 7691

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 19—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 va), vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpE 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

rboue Midw>y 28MI

Įvairus fiyd^ojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenua

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po plat,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3201

GYDO
* >

Kraujo, odos, chroniškas 

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŽIU ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS i

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal B464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chlrargaa 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 diena

Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SL, Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarai*.

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

Kampas Michigan A ve.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas I
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. i '
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjo 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washii:gton and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1

Telephone Roosevelt 9090 >
Namie 8-9 rvta. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 24M
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street p
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6920

F. W. Chernauckas
Advokatas I

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Ava, 

Tel. Roosevelt 8710 
n u o 6 iUi U vai. x s»-k.
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Tarp Chicagos 
L lietuvių

Taksai priruošti
Bridgeport#, Brighton Parko, 

Marąuette Manor ir Atlantic 
apielinkėse Jau galima sužino
ti kiek bus taksu už 1928 me
tus.

Įdomaujantieji gali atsikreip
ti į Room 319, County Bldg., 
Clark ir VVashington gat.. šią 
visą savaitę galima patirti, at
sinešus taksu bilas už 1927 me
tus. D.

Lietuvių Radio 
programas

Jau girdėjome ir penktą lie
tuviu programą per radio an
tradienio vakare, spalių mėn. 
15 d., iš stoties WLS.

Šio programo, kaip ir pir
mųjų keturių, surengimu rūpi
nosi p. Steponavičius, Birutės 
ir Pirmyn chorų mokytojas.

Programą išpildė p-nia Sau- 
ris, merginų trio, pp. Jakavi- 
čius ir Sersevičius ir Steponavi
čių u s-B i j a n sko orkes t ras.

Man ypatiškai išrodė, kad 
moterys šį kartą nusinešė di
džiąją dalį klausytojų pritari
mo.

P-nia Sauris, manau, buvo 
klausytojų favoritė. Jos balsas 
malonus, tyras. Valdo ji savo 
balsą puikiai. O ir dainas pa
sirinko, rodosi, kaip tik tokias, 
kokios publikai gali patikti.

Jei neklystu, p-nios Sauris 
vyras yra dirbęs seniau kaip 
vargonininkas, šiuo laiku jis 
vadovaująs muzikantams p. 
Sutkausko Mildos teatre, Brid- 
g-eporte, o taipgi lietuvių vyrų 
chorui. Tatai gi reiškia, kad 
jis ir jjonia Sauris turi paty
rimų, idant juo geriau pasiro
dyti. Ir per radio, kuomet ten
ka sudainuoti tik dvi ar trys 
dainos, gal svarbesnės reikš
mės turi klausimai “kokios 
dainos klausytojams labiau pa
tiks? kokiose dainose mano 
balsas geriau pasirodys?”, ne
gu koncertuose, kur į publiką 
veikia paties artisto asmuo. 
Ačiū poniai Šaulienei.

Merginų trio pasirodė šau
niai. Daugiau tokių paįvairini
mų. Ale, žinoma, tai jau iš da
lies bus užduotis programų 
rengėjų.

P-nas Jakavičius dainavo 
“Kad skausmas”, “Era mano 
brangi” ir dar vieną dainą, re
gis, ariją iš “čigonų”. Balsas 
tvirtas, aiškus, kai kuriose dai
nose gali būti ypač patraukti- 
nas. Darė malonaus įspūdžio 
per radio.

Orkestras jau nebe pirmą 
kartą groja, ir sakyčiau, kad 
jis vis žymesnę rolę vaidina 
šiuose koncertuose.

P-nas Sersevičius turi labai 
malonų balsą. Tą visi paste
bėjo, kai jis dainavo pirmam 
koncerte. Antradienio vakaTą 
jam tečiau prisiėjo dainuoti 
sergant — turėjo didelį šaltį. 
Bet, nežiūrėdamas to, jis dai
navo ir paliko gražaus atmi
nimo. čikagietis.

Kensington
Susipešė

Pereitą šeštadienį dvi mote
rėlės, iš ryto anksti atsikėlu- 
sios, darbavos viena ir antra. 
Darbas joms nesisekė. Iš ne
kantrumo pradėjo mesti po 
burnikę. Kai išmetė po keletą 
burnelių, tai atsirado pas jas 
daugiau kalbos, išsišneko, kaip 
jiedvi turi vargti Amerikoje 
netikusiame surėdyme.

Kol jiedvi kalbėjo apie dar
bus ir kitokius dalykus, tai ap
siėjo draugiškai viena su kita. 
Bet kai tik prisiminė apie šal- 
f akoj į, tai abiejų užsigavb šir
dys. Pradėjo žvangėti nuo sta
lų torielkos, bliudai ir kiti tin- 
gsai. O ta kalba aštri, maišy
ta lietuviška su angliška ir len
kiška.

,. i- —... —...... ■ --------- . -. .

Tol jos švaistės,. kol turėjo 
indų. Kai jų nebeliko, tai pra
dėjo kibti viena kitai į plau
kus. Pasigavusios už plaukų 
viena kitai, jos tąsėsi po šlu
bą. Sakoma, visai už menką 
dalyką tokios peštynės ištiku
sios. Labai negražu, kad lietu
vaitės moterėlės taip elgiasi.

žmogus.
- --------------------r—.....

Bridgeportas
Iš Si mano Daukanto Draugijos 

veikimo

Simano Daukanto Draugija 
laikė mėnesinį susirinkimą spa
lių mėn. 6 dieną. Visi raportai 
išklausyta. Pasirodė, kad yra 
ypatingai daug ligonių.

Skaityta Marijonos Biliolie- 
nės laiškas iš Lietuvos. Mirus 
jos sunui a. a. A. Bilioniui, ji 
dėkavoja draugijai ir jos pirmi
ninkui T. Januliui už pasiųstus 
jo pomirtinės pinigus. Laišką 
susirinkimas priėmė vienu bal- 
SU. >

Po to, A. Zalatorius išdavė 
raportą apie rengimą maskara
dinio šokio. Raportas priimtas.

Simano Daukanto Draugija 
gyvuoja jau 36 metai, bet dar 
maskaradinio šokio ji neturėjo 
surengusi. Taigi nutarė sureng
ti šitokį balių. Sulig komiteto 
raportu, busią daug visokių do
vanų. Pirmas prizas' busiąs 
skirtas $25, antras $15, o tre
čias $10 — pinigais. Tai bus 
dovanos grupėms. Gi pavienėms 
ypatoms bus duodamos šiaip 
įvairios dovanos. Dovanų vi
siems išteks, kurie bus pasirė
dę maskių baliui.

Draugija kviečia vistis Chica- 
gos lietuvius ir lietuvaites atei
ti. Balius rengiama sekmadie
nį, spalių mėnesio 27. dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

Taip pat turiu priminti, kad 
Simano Daukanto Draugija yra 
viena žymiausių draugijų Chi- 
cagoje. Jai priklauso narių virš 
600. Jos turtas siekia iki $19,- 
000. Prie to, ji turi gražų kny
gyną, kuriuo nariai naudojasi 
skaityti.

Simano Daukanto Draugija 
išmoka pomirtinę taip, kaip In
surance — nelaukia kol nariai 
sumokės. Pomirtines $300, o 
pašalpos ligoje draugija moka 
po $5 savaitei. Gi narių mokes
tis visai pigi — tik $8 metams.

Vertėtų kiekvienam lietuviui 
priklausyti prie šios draugijos. 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 
40 metų amžiaus, ir sveiki.

Nepamirškite spalių mėn. 27 
dienos. —T. Janulis.

Cicero
Vaikučių draugijėlė — Aušrelė

Praėjusį pirmadienį teko bū
ti pirmą kartą pamokose Auš
relės, vaikučių draugijėlės, ku
ri yra globoje didžiulės vieti
nės Kareivių Draugijos.

Susirinko nedidelis jaunuo
lių būrelis — kokia penkioli
ka. Vaikučiai ir mergaitės, ma
tyti, gabus, gyvi, sumanus, 
sveiki. Tai yra daviniai, saky
siu, įgimtos jėgos. Ir tinkamai 
auklėjami iki to laiko, kada pa
tys supras reikšmę tikslaus 
darbo, jie turi gal daugiau pro
gų, negu tūkstančiai kitų vai
kų, užimti ateity tinkamą vie
tą gyvenime.

Tinkamas auklėjimas — štai 
kas privalo rūpėti kiekvienam 
tėvui ii- kiekvienai motinai.

“'Koks gimė, toks ir mirs”, 
dažnai išgirsi lietuvius kal
bant. Jie daro klaidą. Dar šio
mis dienomis Anglijos premje
ras MacDonaldas, gimęs skur
džioj lūšnoje ir augęs varge, 
pasakė: “Mėgimas dirbti, ne
nuolaidus įsikinkymas darbui 
(drudgery) iškelia žmogų”. O 
Edisonas yra pareiškęs: “Ge
nijus tai 10 nuošimčių įkvė
pimo (insni ation) ir 90 nuo
šimčių prakaito (perspira- 
tion)”.

Žinomas Amerikos psicholo
gas, John Watson, nurodo, kad 
iš normalaus (sveiko) kūdikio 
išaugs toks vyras arba toki mo
teriškė, koks bus jų auklėjimas

nuo lopšio dienų. Ir kad su
lig tuo jis turės pasisekimo 
gyvenime. Samdytojai, imda
mi darbui vaikinus ar mergi
nas, kurie eina dirbti pirmą 
kartą, tėmija jaunuolius, kiek 
prasilavinę jie yra, stengiasi 
nužiūrėti kiek ambicijų jie tu
ri, koks yra jų būdas, etc. O 
tai paima dirbti, tai vėl tė
mija jų norą dirbti, jų apsi
ėjimą su kitais, jų mokėjimą 
sugyventi. Trumpai kalbant — 
tėmija, ar yra jaunuose jų sam

diniuose bent pradai tų ypa
tybių, kurios reikalingos atsa- 
komingesnėms vietoms užimti 
ir atsakomingesnėms parei
goms eiti.

Gyvenimo lenktynėse žinoji
mas poros kalbų reiškia jau 
daug. Mokėjimas sudainuoti 
vykusiai dainelę — yra jau
nuolės ar jaunuolio gyvenimui 
priedas. Pasaka — ir ta gali 
suvaidinti rolę. Pripratimas 
veikti ir linksmintis kartu su 
kitais — vienas svarbiausių 
veiksnių gyvenimo pasisekime. 
Nes mes gyvenam ne atski
rai, ne kiekvienas sau, !bqt 
draugijoj. Kasdien turime su
sitikti su žmonėmis, linksmin
tis su jais, kartu dirbti ir de
rėtis, biznį varyti ...ir savęs, 
neužmiršti.

Lietuviška jaunuomepė nepa- 
veldėja iš tėvų turto. Nepavel- 
dėja ne vietų. Lietuviškai jau
nuomenei pačiai tenka skinti 
sau takas. Ir todėl, juo geriau 
ji bus prirengta savistovą gy
venimą pradėti, tuo dėkinges
nė ilgainiui bus ir tėvams ir 
visai lietuviškai visuomenei, 
kuri dirbo turėdama omeneje 
priaugančios kartos gerovę.

Jei šitaip žiūrėsime į dabar
tinės Cicero vaikučių draugi
jėlės Aušrelės darbuotę, tai su
prasime, kad didelės reikšmės 
ji turi vaikučių ateičiai (žino
ma, varant darbą sistemačiai). 
Ir todėl Aušrelė užsitarnauja 
juo pilniausios paramos taip 
tėvų, kaip plačiosios visuome
nės. Reporteris.

(Bus daugiau)
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Neramumai Nakties 
Laike?

• Ii—H”——

Mr, Augrunt Mltchell, McMillan, Mieh., 
snko. "Aš būdavau neramus po atsigulimo 
vakaro i lova. Po darbo vakaro vos tik 
galėdavau pareiti namo.- Mano kolos pavarg
davo. mano kaulai skaudėdavo, a* buvau 
lAbai sumenkęs. Nuga-Tone padarė mane 
naju žmogumi ir aš jaučiuosi dabar jau
nesnis. Dabar su manim nieko blogo nėra.”

Bandykit Mas viso) šalyj sveikata buda- 
vojančias gyduoles, jei jus . jaučiatės silp
nas, sergate, menkas, nuvargęs, nervuotas 
arba turite inkstų arba pūslės nemalonu
mus. Nuga-Tone taipgi suteikia pasilsinantj 
ir ramų miegi), suteikia geresni apetitų, pa
gelbsti virAkininmui. sustiprina visų kūno 
sistemų, padaugina sartum) dėl menkų žmo
nių Nuga-Tone parduodamos vaistinėse Ir 
jos turi pagelbėti, o jei ne, tai nieko ne
kainuoja. žiūrėkit garantijų ant kiekvieno 
pakelio.

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. 
................. — i ....... 9 

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Burnside

Nori taisyti gatves. Negrai

Vietos' gyventojai nori įtaisy
ti gatves, kurios yra labai duo
bėtos. Chesterfield Home Own- 
ers Association turėjo susirin
kimą rugsėjo 29 dieną ir didžiu
ma balsų nutarė gatves taisyti 
savo lėšomis. Kiekvienas savi
ninkas turėsiąs mokėti po .$4.75 
už pėdą. Bet dar reikalinga 
gauti parašai itų, kurie norėtų 
taisyti, bet nenori tokią sumą 
mokėti.

Susirinkimas priėmė kelias 
rezoliucijas. Viena jų— kad 
elevatorių kompanija pravestų 
liniją iki 100 gatve; kita—kad 
ir toliau kaip 95 gatvė eitų 
busų linija; trečia kad 87 gat
ve butų pravesti gatvekariai iki 
Ashland avenue, o 81 gatve ei
tų busų linija.

Rezoliucijos pasiųstos miesto 
merui Thompsonui, gatvekarių 
kompanijoms ir Interstate ko
misijai.

Baigiantis s'usirinkimui vie
nas dalyvių atsišaukė, kad rei
kią gelbėtis nuo negrų užplūdi
mo. Jisai gyvena South State 
gatvėje; (tarpe 95 ir 91 gatvių 
gyvena daugiau baltvei- 
džių. Pirm keleto me
tų pradėjo apsigyventi
toje apielinkėje juodveidžiai. 
Jie ėmė statyti čia palapines, 
ir dabar kai kurios vietos iš
rodo kaip kempės, o ir nešvaru
mo daug. i

Baltieji, girdi, negalėdami 
pakęsti, norėtų parduoti savo 
namus, bet negali, ba niekas 
neperka. Jie turi deliai to ir 
kitokių nuostolių,

Vardas žmogaus, kuris atsi
šaukė į susirinkimą šiuo reika
lu, yra McFarland. Jisai aiški
no, kad turįs šeimynos 5 vai
kus ir moterį. Dirbąs New 
York Central gelžkeliui, gau
nąs valandai 60 centų.

Apie 10 metų atgal jisai pir
kęs namą ir tris lotus. Sutikęs 
mokėti $20,000. Įmokėjęs $5,- 
000, kitus gi apsiėmė išmokėti. 
Pirmiau, girdi, buvo ne sunku 
namai parenduoti greitai, bet 
kada atsirado negrai, tai jau 
nebegalima sulaukti rendaunin- 
ko per metus laiko.

Jisai žmogus norėtų parduoti 
savo turtą už $15,000, bet nie
kas neperka. Sutiktų atiduoti ir 
pigiau, jeigu tiktai kas imtų.

žmogus maldavo su ašaromis, 
'kad kaip nors gauti pagelbos. 
Nutarta padaryti rubežiai ir 
pradėti krapštyti lauk tą, kaip 
negrai vadina, Lilly Land. Ru- 
ježius norima padaryti tokius: 
State St. iki 79-tos, nuo čia iki 
Jeffry ir 81-mos gatvių. Nori
ma padaryti restrikciją, kad ši
tame plote negalėtų apsigyventi 
jokis negras. Tokį nutarimą 
padarė Chesterfield Home 
Owners Association.

—J. Pranis.

PAGERBS JOSEPH TR1NER

Foreign Language Press Associa- 
;ion of Chicago ruošia pietus ųager- 
)imui Joseph Triner, prezidento 
Joseph Triner Company, šį penkta
dienį, spalio 18 d., Hamilton kliube. 
Svetimkalbių laikraščių redaktoriai 
suvažiuos iš visos Chicagos apie- 
inkės pasiklausyti p. Trinerio kal
ios apie garsinimus ir pardavybą.

Joseph Triner yra jaunas vyrukas, 
tuis susilaukė didelio pasisekimo 
Trinerio Kartaus Vyno bizny ir yra 
vienas iš didžiausių garsintojų Ame
rikoje savo srityje. Jis yra tik 35 
m. amžiaus, bet turi didelės įtakos 
visoje apielinkėje. Be vedimo biznio 
Joseph Triner Co. jis taipjau yra 
direktorius Lavvndale National ir 
\iawndale State bankų.

Daugely organizacijų jis užima 
svarbias vietas, taipjau priklauso 
jrie daugelio žymiausių kliubų. Yra 
ir sekretorius čecho-slovakų skyriaus 
pasaulinės parodos Chicagoje. Jis 
;aipjau labai daug prisidėjo prie to, 
kad į Ameriką buvo atvykęs Pragos 
mokytojų choras, o ir šiaip daug rū
pinasi, kad Ameriką suartinti su Eu
ropa. Baigęs jis yra Columbia uni
versitetą.

• Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

[CLASSIFIED ADVERTISEMEN
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Business Service
_______ Biznio Patarnavimas_______

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namu.

A. KAIRIS
8230 So. Union Avė.

Phone Victonr 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas
8147 So. Halsted St.

lai. Victorv

Želvi s Building Co.
GENEKALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus. porČius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
iškaitant cementines grindis. Namų 
Sakėlimas ir pamatai $J555 ir augš. 

[ereikia {mokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime, 

kaip patiks, taipgi parūpinsime lotą. 
Jūsų nuosavybė bus priimta kaipo 
{mokėjimas.

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

Financial
FlnMinai-Paskolofl

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

- ‘ v. - - - ■ — J ■> ■■ '
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Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real E s ta te kontraktus.

_ I

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

Musical Instruments
Muzikoslnstrumentai

PARDUOSIU savo $1,000 
grojiklį pianą už $85, įskaitant 
suolelį ir roles. Cash ar išmo
kėjimais.

1411 Milwaukee Avė.
Kreipkitės į Radio sankrovą

PARDUOSIU savo grojiklj pianą, 
suolelį ir 50 rolių už $75 Tai ba- 
liųisas morgičiaus.

8213 Cottage Grove Avė.

Radios
NAUJAS 1930 be ūžimo Majestic 

tadio už $159, pilnai įrengtas. Me
tai išsimokėiimui. 85 įmokėti. Taip
gi kitų išdirbysčių.

Midvvest Piano Stores, Ine. 
6136 South Halsted St.

Tel. Normai 9481
Atdara iki 9:30 v. v.

Miscellaneous
_______ Įvairus_____________

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
vais ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
;erius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
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

Fumiture & Fixtures
Rakan da i -Įt aisai

.‘I SM. SKURIN1S seklyčios setas $7.60, 
gasintht pečiai $5, Dreserial $5, Lovos $2, 
Daybeds $6, Kaurai $10, Aiebakslai $5, Vir
tuvės kabinetai, virtuvės setai, Vaisomojo 
kamb. setai.

GAUGER,
641 E. 01 st St.. prie St. Lawrence, 
Atdara utarn., ketv, snb. vakarais.

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 8 Šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moduette, Jacųuard, etc. $35 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 setiii ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

Automobiles
’28 Buiek 5 pas. sedan ..................  $800
".1(5 Paiifo Sedan 0 ratai ........................... $275
’29 Essex Sedan ......................................... $500
1927 Nash Coach special ....................  $250
’29 Ford coupe ........................................ $400
'29 Ford Roadster .................................... $400
’28 Auburn Roadster ..............    $550

McDERMOTr MOTOR SALES CO.
7130 S. Halsted St., Triungle 9330

PRANEŠIMAS
Širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “4OO’ Nash karus su vė

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU merginos ar moteries 
apsivedimui nuo 25 iki 35 metų am
žiaus, esu našlys, turiu 3 vaikus, ma- 
žiausis 2 metų, Frank Svolkin, 153 
So. 13 Avė,, Mayvvood, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengiinui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškal 
ir angliškai.

Priimti aųlikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
' REIKALAUJU 10 lietuvių 
vyrų; turi būti išgyvenę Chica- 
goj nemažiau kaip metus laiko; 
čystas darbas ir geras uždar
bis. Atsilankykite nuo 9 v. ry
to iki 2 po piet Room 1860 — 
208 S. La Šalie St.

REIKALINGA salesnianų ir sales 
manager, j Radio Shop, Geras už
mokestis, 6360 So Kedzie Avė., Tel. 
Hemlock 7437.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi virė
ja dirbti dienomis. Geros sąly
gos, darbas ant visados. Tele- 
fonuokite prieš 10 vai. ryto 
Melrose Park 4470. Mrs. Šir
mulis, 1103 No. 17th Avenue, 
Melrose Park, III.

REIKIA .moterų dirbti dirbtuvėje. 
Atsišaukite
_________333 W. Lake St._________

REIKALINGA mergina dirbti į 
Lunch Room Alga $10.00 į savaitę 
ir valgis ir guolis. 944 W. 37 PI.

Help Wanted—Male-Female
________ Darbininkų^ReiMa________

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ
vyrų ir moterų po visas dalis Ameri
kos. Patyrimas nereikalingas. Dar
bas dienomis ar vakarais. lengvai 
parsiduodantis naujas kišeninis daik
tas. Galima uždirbti $10.00 ir dau
giau į dieną. Kreipkitės laiškais pas

JOSEPH YUSHKEWITZ,
3647 Archer Avė., 

Chicago, III.
McKinley Park Postai Station

Situation VVanted
.JTC^boIelko

REIKALINGAS man 4>rie namų 
darbas — esu tokiamo' darbe pilnai 
patyrusi. Kreipkite^ 944 W. 37 Pi. 
--- -----— __ __________

PASIRENbdojA štoras, tinka
mas aptiekiu. Flatas viršuj dėl 
daktaro Xr dentisto ofiso su kamba
riais gyvenimui. 2735 W. 43rd St. 
tel Normai 4776

Ketvirtadienis, sp. 17, 1929

For Kent
PASIRENDUOJA tinkama vieta— 

kampinė, dėl bile kurio biznio, sykiu 
prie biznio 5 ruimai gyvenimui 
Taipgi yra ir krautuvės fikčeriai. 
Renda tiktai $35.00. Taipgi pasi- 
renduoja flatas 4-rių ruimij — ren
da $14.00.

3601 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 0470

RENDON 4 kambarių flatas. Ge
rai {taisytas. Galima matyti po G 
vai. vak 5348 So. Halsted St

Furnished Kuom s
BRIGHTON PARKE. Rendon 

kambarys su visais patogumais prie 
mažos bevaikės šeimynos, 4031 So. 
Tai man Avė. 2 lubos.

Business (Jhances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI puikus restauran- 
tas — pilnai lietuviškoj kolonijoj 
Bridgeporte. Nebrangiai. Randasi ant 
kampo. Mauzokas Restaurant, 3200 
So. Halsted St. ------- o------ -

--------O_
DRESS Shon South Sidėj. Pelnin

gas biznis. $1000 paims ji. šauki
te Prospect 8185.

BARGENAS KENOSHOJE
Parsiduoda icecream parloris ir 

lunch kaunteris puikioj vietoj prie 
pat lietuviškos bažnyčios, salės ir 
mokyklos Skersai gatvę yra tris ki
tos salės kur lankosi ir balius ren
gia lietuviai, lenkai ir rusai.

Puikus fixtures, renda pigi, gera 
proga dėl nusimanančio šiame biz- 
nyj. Savininkas turi greit apleisti 
dėl nesveikatos.

Atsilankvkite arba rašykite 
TAMOŠIUS SMAGULIS,

5024 — 7th Avė., 
Kenosha, Wis.

SENAI įsigyvenusi rusiška ir tur
kiška pirtis. Randasi prie 908-10 
W. I1th St. Tas pats savininkas 
per pereitus 30 metų Pastebėtina 
biznio proga. Atsišaukite aukščiau 
minėtu adresu dėl platesnių žinių.

14th ST. BATH HOUSE

PARDAVIMUI grosemė ir delica- 
tessen, jsigyvenusi geroj lietuvių 
apielinkėj. Turiu paaukoti iš prie
žasties susirgimo mano žmonos. 
6655 S. Mozart St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ žemes Madison, Florida, 
parsiduoda labai pigiai. Turi $1,500, 
gali pirkti, kitų palauksiu. Žemė 
derlinga, ypatingai tinkama pieni
ninkystei. J. P. Uvick, 2333 Barlum 
Tower, Detroit, Michigan.

MES turime didelį pasirinkimą 
geriausių farmų Indiana, Illinois ir 
Wisconsin valstijose. Jeigu jus tu
rite kokią nuosavybę, kurią jus no
rėtumėt mainyti ant farmos, mes 
garantuojame jums geriausj patarna
vimą ir patenkinimą.

Rašykite musų farmų skyriaus 
manazeriui

A. J. DVYLIS,
29 Edison Court, 
Waukegan, III.

f— ii. i ................. .................... —

Exchange—-Mainai
IŠSIMAINO puikus G kambarių 

kampinis muro bungalovv, mainysiu 
{ bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą imokejimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE.

LOANS & INSURANCE 
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

NAUJAS moderniškas bungalovv, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
{mokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą {mokėjimą.

Savininkas ir budavotojaa
Republic 7227

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modernišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūriniu garažiu. Elek
trinė refrigeracija, Universal įraši
niai pečiai, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Arti geros transportacijos, 
arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek kainuoja, šaukite

MR. QUIN,
, Tel. Randolph 5981

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
fornisu Šildomas, su visais {taisy
mais, du garažai, kampinis, parduo
siu už $7800. 153 S. 13th Avenue, 
Maywood, III.

PARDAVIMUI bargenas, 9 švarių 
kambarių cottage ir 2 karų garažas. 
Mažas {mokėjimas. 3807 S. Halsted 
Street

PARDAVIMUI mūrinis namas 5 ir 
G kambarių. Geroj vietoj ir stovyj 
— Hot water heat, pigiai. 6610 S. 
Artesian Avė. Tel. Prospect 0833.




