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Milicija Prieš Angliakasiu 
Streiką Illinois Kasyklose

Streiką paskelbė komunistų National 
Miners unija, kuri stengiasi suardyti 
didžiulę angliakasių United Mine Work- 
ers uniją. Pastaroji yra tam streikui 
priešinga i

TAYLORVILLE, 111., grucd. 
10. — J Taylorvillę ir apielin- 
kę praeitų naktį tapo vyriau
sybes atsiųstos keturios valsti
jos milicijos kompanijos, viso 
6(10 vyrų, tvarkai anglies ka
syklų rajone išlaikyti.

National Miners unija [ko
munistų sukurta unija senajai 
angliakasių United Mine Work- 
ers unijai griauti] praeitą šeš
tadienį paskelbė, mat, anglia
kasių streikų, 'nežiūrint, kad 
United Mine Workers unija tu
ri padarius su kasyklų savinin
kais kontraktą trejiems me
lams ir yra streikui priešinga, i

Streikas turėjo prasidėti pir-! 
madieni, bet iš 55,000 kasyklų 1 
darbininkų Illinois valsti joje | 
darbų, kaip praneša, metė tik 
menka dalelė, vos apie 1,000 
angliakasių.

Kadangi streikininkai bando 
smurtu priversti visus kitus ka
syklų darbininkus streikuoti, 
ir dėl to bijoma rimtų nera
mumų, tai vietos vyriausybė 
kreipėsi Į valstijos gubernato
rių, .prašydama atsiųsti milici
ją padėti tvarką išlaikyti.

National Miners unijos va
dai, paskelbdami streiką, rei
kalauja šešių valandų darbo 
dienoje ir penkių darbo die

nų savaitėje; minimum $35 al
gos savaitėje; panaikinimo va
dinamos “check-off” sistemos, 
kuria kasyklų kompanijos pa
čios kolektuoja iš angliakasių 
jų mokesnius unijai (atskaity-| 
damos iš algų ir perduodamos 
surinktus mokesnius unijos 
centrui); ir lygių teisių ang
liakasiams negrams.

dukterimi. Jis buvo išrinktas senatorium iš Pennsylvania val
stijos, bet senatas atsisakė jį priimti, kadangi jo išrinkimui 
buvo išleista keli milionai dolerių.

10 asmenų žuvo N. Y. 
krutamųjų paveikslų 

studijos gaisre
Keliolika kitų sužaloti, kai ku

rie pavojingai

NE\V YORKAS, gruod. 10. 
— Krutamųjų paveikslų Man
hattan studios, Ine., ir Pathe 
Motion Pietų re Exchange, ties 
Purk Avenue ir 134111 St., šian
die kilo gaisras, kuriame de
vyni asmens, penki vyrai ir ke
turios moterys, neteko gyvy
bės, o keturiolika ar daugiau 
kitų buvo sužaloti, kai kurie 
jų pavojingai. Vienas sužalotų 
netrukus mirė ligoninėj.

Gaisras kilo tuo metu, kad 
pirmame trobesio aukšte buvo 
viskas prirengta pradėti filmų 
scenoms fotografuoti, o antra
me aukšte apie trisdešimt mer
ginų, chorisčių, laukė savo ei

Margajame Pasauly
Treat her rough, jei nori, 

kad pati tave mylėtų
Jei nori, kad pati tave my

lėtų, elgkis su ja griežtai.
Tokį patarimą duoda žino

mas anglų apysakininkas ir 
psichologas, D-ras Dantelis 
Goodmanas.

Greičiausias vyrui būdas ne
tekti pačios, tai jeigu jis elg
sis su ja tik švelniai, lipšniai 
ir maloniai; jeigu jis tik nu
sileis ir neatsikirs jai, kaip rei
kiant, kada ji ima jį rieti, — 
sako D-ras Goodmanas. Bet jei 
vyras nori išlaikyti savo pa
čios meilę ir pagarbą, jis turi 
jai vyrauti, domimuoti.

Kiekviena moteriškė, — sa
ko anglų rašytojas ir psicho
logas, — nežiūrint visų jos 
šiam tvirtinimui prieštaravimų, 
mėgsta vyraujama, ir vyro vy
ravime randa gaivalinio pasi
tenkinimo.

Kaip įsigyti milionus
Tai labai lengvas būdas. Pa

sidėkite banke tūkstantį dole
rių, gyvenkite 250 metų, ir gau
site 20 bilionų dolerių.

lės. Gaisras kilo scenos užpa
kaly, ir su lokiu smarkumu iš
siplėtė, kad daugeliui liepsnos 
užkirto kelią pabėgti ir jie ar
ba sudegė, arba nu troško ga
rais.

Dėkingi, kad karalius 
pasveiko, sudėjo $3,- 

497,000 ligoniams
LONDONAS, gruod. 10.. — 

Iš dėkingumo, kad jų karalius 
Jurgis pasveiko, anglai iki šiol 
suaukojo į tam tikrą fondą ar
ti pusketvirto miliono dolerių, 
būtent $3,497,000. Vienas tur
tingas “bevardis” aukojo dau
giau kaip pusę miliono. Tie 
pinigai eis įvairioms ligoni
nėms ir nupirkimui radiumo.

žemės drebėjimas
MEKSIKOS MIESTAS, gr. 

10. — Vera Cruz valstijoje 
šiandie rytą buvo jaustas že
mės drebėjimas.

Tai vieno Evansvillės, III., 
piliečio, Adolfo Melzerio, išra
dimas. Jis, norėdamas savo 
miestą pralobinti, prieš mirda
mas užraše jam $1,000 su nuo
šimčiais, kurie turi būt pride
dami kas 6 mėnesiai per 250 
metų. Praslinkus 250 metų 
miestas gaus 20 bilionų dole
rių. ;

Rusų valstiečiai nepatenkin
ti savo “rojum”, ir gana
Sovietų valdžios organč “Iz- 

viestija” vyriausias sovietų. 
prokuroras Krylenko skundžia- Į 
si, kad per pirmus devynis šių 1 
metų mėnesius sovietų Rusijo
je įvykę 'daugiau kaip trys tūk
stančiai tikrai pasakius, 

3,180 — oficialiai praneštų te
roro aktų, valstiečių papildy
tų prieš sovietų valdininkus.

Komunistų galvažudybė
Spaudos pranešimais, Bres- 

lave komunistų banda suėmė 
naktį socialdemokratų partijos 
narį šrederį ir taip žvėriškai 
ji sumik ė, kad nelaimingasis, 
nugabentas į ligoninę, mirė., 1

[Atlantic and Pacific Photo]

Washington, D. C. — William S. Vare su savo žmona ir

Kiny sukilėlių ka
riuomenė artinasi į 

Kantono miestą k
KANTONAS, Kinai, gruod. 

10. — Generolo Čango Fakvei 
sukilėlių armija, matyt, prasi
mušus pro priešakines tauti
nės kinų valdžios kariuomenės 
•eilės, yra nebetoli nuo Kanto
no. Armotų šaudymai aiškiai 
girdėt. Nežiūrint, kad Kantono 
įgula yra prisirengus visomis 
jėgomis ginti miestą, gyvento
jai labai susirūpinę.

Japonij siunčia kreise
rius j Nankiną

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
10. — ši rylą iš Šanchajaus 
išvyko į Nankiną japonų krei
seris Ataka. Girdėt, kad bus 
pasiųsti dar keturi karo lai
vai, jei gyvenantiems Nankine 
japonams grėstų sukilėlių pa
vojus.

Geležinkelio linija tarp Šan
chajaus ir Nankino vis dar te
bėra nukirsta. Susisiekimas te
legrafu ir telefonu taip pat nu
trauktas.

Lenkų prezidentas kon- 
feruoja su klubų vadais

VARŠUVA, gruod. 10. — 
Naujo kabineto sudarymo rei
kalu, respublikos prezidentas 
Moscickis šiandie laikė konfe
renciją su seimo atstovų klu
bų pirmininkais, būtent su val
džią remiančio bepartinio blo
ko atstovu Slavskiu, socialistų 
atstovu Niedzialkovskiu ir ra- 
dikalinės ūkininkų partijos Vy- 
zvolenie atstovu Rogu.

163 žmonės žuvo per 
audras Europoje

LONDONAS, gruod. 10. — 
Per baisias audras, kurios pa
staromis dienomis siautė Did- 
žiosios Britanijos srityse ir Eu
ropos kontinente, kiek dabar 
žinoma žuvo 163 žmones, dau-, 
ginusiai juroj. Pėr audras vien 
Britanijos sa’ų vandenyse su
dužo arba buvo labai sužtilo- 
f šešiasdešimt devyi i įvairiu ; 
r.; sies laivai. ’

Haiti ima aprimti; 
Amerikos jūreiviai 
sulaikyti kelionėj
PORT-AU-PRINCE, Haiti, 

gruod. 10. — Pranešimai iš 
visų Haiti dalių sako, kad pa
dėtis visame krašte pagerėjus 
ir neramumų niekur nebepasi- 
reiškia.

Iš Cape Haitieh praneša, kad 
keturi penktadaliai studentų 
jau grižo į mokyklą.

Port-au-Prince juristų drau
gija padarė protestą prieš to
lesni karo padėties laikymą. Ji 
pareiškė, kad kol karo padė
tis nebus nuimta, advokatai ne
sirodys teismuose.

Jūreiviai sulaikyti kelio
nėj į Haiti

WASHINGTONAS, gruod. 10. 
— Kadangi gauta pranešimų, 
jogei neramumai Haiti liovė
si, Washingtono vyriausybė 
Įsakė Jungtinių Valstybių lai
vui \Vright, kuris praeitą šeš- 

• tądien j išplaukė iš Hampton 
Roads kelionėn į Haiti su apie 
500 jūreivių ir oficierų, nebe
keliauti į Port-au-Prince, bet 
sustoti (riiantanamo soste, Ku
boj, ir laukti ten tolesnių įsa
kymų.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
gruod. 10. Vyriausybė at
metė buvusio Rumanijos kron- 
princo Karolio prašymą leisti 
jam sugrįžti į tėvynę.

jžORBS
Ghicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Kartais gali būt lietaus; ne
didelė temperai liros atmaina; 
lengvi ir vidutiniai pietų kryp
ties vėjai.
* Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 340 ir 390 F.

Šiandie saulė teka 7:07, lei
džiasi 4:19. Mėnuo leidžiasi 
2:21 ryto.

Medžiodamas lušius, 
nušovė du broliu

BOLTO-N, VI., gruod. 10.— 
Vielos gyventojas Russell Cut- 
Icr, medžiodamas miške lušius, 
netyčia nušovė brolius Char- 
lesą ir Napoleoną Lafrenierus.

Wall Streeto ‘Santa 
Glaus’ pažers $2,- 

000,000,000
NEW YORKAS, gruod. 10. 

— Apskaičiuoja, kad per šių 
metų Kalėdų sezoną Wall Stre
eto žmonėms, darbininkams, 
inventoriams ir šiaip visuome
nei bus išdalinta daugiau kaip 
20 bilionų 'dolerių. Kalėdų klu
bų išmokėjimai bendrai suda
rys didžiausią sumą, kadangi 
daugiau kaip 600 milionų do
lerių jau dabar skirstoua in- 
vestoriams visose Jungtinėse 
Valstybėse. Sumokėti bonų sa
vininkams nuošimčiai sieks vėl 
nemažiau kaip 500 milionų do
lerių.

Wall Streeto žmonės tačiau 
tikisi, kad daugiau kaip puse 
tų 2 bilionų dolerių pagaliau 
vėl grįš biržon. •

Bolševikai paleido 
Afganų diplomatą, 

jį apiplėšė
VARŠUVA, grudd. 10. — Į 

Stolpcus, Lenkijos-Rusijos sie
noj, atvyko iš Maskvos Afga
nistano prekybos komisaras 
Čalungajevas su sunum, abudu 
nudriskę jr suvargę.

Afganų karaliui Amanulai 
išlėkus iš sosto, sovietų vald
žia, nežiūrėdama, kad čalun- 
gajevas turėjo diplomatinį pas- 
portą ir sovietų tranzito vizą, 
areštavo jį Maskvoje ir ketu
ris mėnesius laikė kalėjime, o 
jo pinigus ir rubus konfis
kavo.

Lenkų vyriausybė papenėjo 
afganų diplomatą ir nupirko 
jam geležinkelio bilietą į Pa
ryžių, kadangi čalungajevas 
buvo tik skarmalais apsitaisęs 
ir be skatiko pinigų.

Bolševikai Rusijoje su
degino 4,000 šventųjų 

paveikslų
GORLOVKA, Rusija, gruod. 

10. — Miesto aikštėj čia va
kar buvo sukrauti stirton ir 
sudeginti apie 4 tūkstančiai 
ikonų šventųjų paveikslų. 
Deginimo žiūrėti buvo susirin
kus apie 15,(>(M> žmonių minia.

šventųjų paveikslus sugabe
no vietos kaskylų darbininkai, 
“kovojančios bedievybės drau
gijos” nariai. Kartu vietos vy
riausybė uždarė ir vienintelę 
mieste cerkvę.

Meksikos išrinktas pre
zidentas atvyko j N. Y.

NEW YORKAS, gruod. 10.
Iš St. Louis šiandie atvyko 

į New Yorką Pascuel Ortiz Ru- 
bio, naujai išrinktas Meksikos 
prezidentas.

Jaunuolis pakartas už 
galvažudybę

HARTFORD, Conn., gruod. 
10. — Valstijos kalėjime Čia 
tapo pakartas John Feltozic, 
19 metų amžiaus, pasmerktas 
mirti už užmušimą Bridgepor- 
te, Conn., Lestero Jacobso.

ATĖNAI, Graikija, gruod. 
10. — Respublikos preziden
tas Konduriotis, prezidentavęs 
nuo 1926 metų gruodžio 4 d., 
šiandie atsistatydino.

Lietuvos
Ūkininkai Lietuvoj pir

ko daug mašinų
KAUNAS. — “Lietūkis” šie

met labai išplėtė mašinų pre
kybą. Visoje Lietuvoje šiemet 
ūkininkai pilko daug įvairių 
žemės ūkio reikalams mašinų. 
Palyginus su pereitais metais 
javams piauti mašinų šiemet 
parduoda 3 kart daugiau kaip 
pernai, šienui piauti — 5 kart 
daugiau kaip pernai, griebimui
— 3, kultivatorių — 11/2, fak
telių — 1 */>, vėtyklių — 3, 
Įvairių plūgų — 6, įvairių ku
liamų mašinų ir motorų — 3, 
įvairių ekečių — 10, kaupikų
— 11 kartų daugiau kaip per
nai. Traktorių pernai visai ne
buvo pardųpta, o šiemet jau 
parduota 6.

Bendrai, prekyba mašinomis 
ėjo gerai, dalimi dar ir dabar 
eina. Jei ne pereitų metų blo
gas derlius, mašinų prekyba 
butų du kart didesnė buvusi, 
nes daugiausia mašinų parduo
dama į šiaurės Lietuvą, šie
met, žinoma, turėjo būti' prie
šingai — į Suvalkus. |

Lietuvos tabako fabri
kantų suvažiavimas
KLAIPĖDA,/ lapkr. 15t (El

ta). — Šiomis dienomis Klai
pėdoj buvo Lietuvos tabako 
fabrikantų suvažiavimas, ku
riam tartasi tabako sindikato 
sudarymo klausimais konku
rencijai tarp tabako pramonin
kų pašalinti. Pasitarimai tęsė
si kelias dienas ir davė teigia-

Mme. Curie bus Garbes 
Legiono vadas

PARYŽIUS, gruod. 10. — 
Praneša, kad Mme. Curie, ra- 
diunio atradėja, bus pakelta i 
Garbės Legiono vado laipsnį. 
Ji bus dar pirma moteriškė, 
kuriai tas ordenas suteiks to
ki aukštą titulą.

9 darbininkai užmušti 
traukinio katastrofoj
BRIUSELIS, Belgija, gruod.

10. — Darbiniam traukiniui' 
šiandie ištrukus iš bėgių ir su
sikūlus netoli nuo Namiuro sto
ties, devyni darbininkai buvo 
užmušti, o keturiasdešimt su
žaloti.

Kalėdų Dovana
per

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

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

Naujienos
r mus rezultatus. Galutinai susi
tarta visais svarbiais klausi
mais, ypatingai dėl kontigen- 
to, nustatyto kiekvienam fab
rikui, kas derybų metu sukė
lė daug ginčų. Sąryšy su įvy
kusiu susitarimu kilo sumany
mas sudaryti naują draugiją, 
kurioj butų atstovaujami vį^i 
Lietuvos tabako fabrikante. 
Naujas draugijos įstatymų su
darymas ir apsvarstymas nu
matomas artimoj ateity. Nau
jos draugijos būstinė numato
ma Klaipėdoj.

Vestuvėse nušovė Birži- 
, nių Vaitiekauską

Jezno valse., Odų kaime per 
vestuves pas pil. Girmanauską 
revolverio šuviu nušautas B. 
Vai'tiekauskas 24 metų iš Bir- 
žinių kaimo, to pat valsčiaus.; 
Nužudyme kaltinamas V. Ker- 
navičius. Jis sulaikytas.

Nubaudė už “erzinančių 
gandų” skleidimą

Raseinių karo komendantas 
už “visuomenę erzinančių ži
nių” skleidimą nubaudė moky
tojus Kostą Bajerčių, 'Domą Ma
čiulį ir Stasį Balčyti po 500 li
tų arba po 1 mėn. arešto.

Pamišėles darbai

KAUNAS. — Vokiečių gal. 
28 nr. pil. Rinkevičienė stati
nėj paskandino savo 2 mėn. 
mergaitę. Vedant kvotą paaiš
kėjo, kad Rinkevičienė esanti 
nepilnaprotė.

Rado šaulio lavoną
KAUNAS. — Prie Aukšta

dvario ant kelio rastas šaulio 
Kazio Molicko lavonas iš Sred- 
nikų kaimo.

Iš paviršutinio lavono apžiū
rėjimo nusikalstamų žymių ne
rasta. Tačiau įtariamas nužu
dęs Molicko pusbrolis su ku- 

j riuc Molickas išvakarėse buvęs 
Aukštadvary ir šis jį lydėjęs 
namo.

Kvotos daviniais nustatyta, 
kad brolis turėjęs su velionies 
žmona intymių santykių.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

18-ta Gatvė
Rasta sunkiai sumuštas vyras.

trečias pirštas nukirstas. Nuo 
nudegimo dideli randai ant 
pilvo.

Kūnas randasi Cook pavieto 
lavoninėje (County Morgue). 
Atrodo labai panašus j lietu
vį. Jei kas lietuvių pasigenda 
pa našaus vyro, tai gerai pada
lytų, jeigu atvyktų pažiūrėti.

Gal bomai minėtą vyrų pri
mušė 
rasta

Pirmadienio rytą, prie 2041 
Canalport avenue, jarduose, 
rasta vyras sudaužyta galva. 
Policijai vežant ji į Cook pa
vieto ligoninę, jis mirė.

Vyras atrodė 20-25 metų am
žiaus, svėręs 150 svarų, gel
tonplaukis, tiesiosios rankos 
___  - ■ — - ■ i

Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

I«NEWYOR- 
/II % K0 IKI KA>" LUU no ir atgal

Trečia Kleaa
Plūs $5 U. S. Revanue 

taksai

KelionS greita ir p i iri a kaina 
Del permito ir kitu Informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentu arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Gydymas išpurtusių 'Vericose 

gyslų kojose {Čirškimu vaistų da
bar yra pripažintas medikalės pro
fesijos kaipo geriausias būdas tas 
gyslas išgydyti.

Tai yra geriausias būdas, nes 
jis yra saugus ir be skausmo ir 
išpurtusios gyslos niekad nebegali 
sugryšti.

Atdaros žaizdos, nuovargis ir 
sutinimas išnyksta kartu su išpur- 
tusiomis gyslomis. Jums bus 
smagu pamatyti kaip negražios 
gyslos išnyksta, palikdamos ko
jas lygias ir švelnias, kaip kū
dikio.

Aš suradau šį gydymą vienuoli
ka metų atgal ir nuo to laiko 
nuolatos jį sėkmingai vartojau. .
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

Ruptura Išgydoma
$35.00

Aš taipgi išgydau rupturą 
peilio, skausmo ar išlikimo 
darbo. žmonės, kuriuos aš 
gydžiau dvidešimt metų atgal 
bėra sveiki ir stiprus.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

be 
iŠ 

iš- 
te-

po

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Gruodžio 

10, 11 ir 12
Visas kalbantis paveikslas

“Saturday Night 
Kid”

dalyvaujant 
Clara Bow

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai#

Kalbanti komedija 
“Making Time” 
su Pat RUnėy 
Kalbančios žinios.

iki mirties? Pas jį ne- 
nc cento pinigų.

Joe Bladikas.

Ieškau Antano ir 
Vinco Račiūnų

Draugai neseniai mirusio 
Mykolo Račiūno ir jo šeimos, 
kurią ištiko nelaiminga mirtis 
gruodžio 3 d. 1929, Chicago 
je, paieško jų giminių. A. ir 
V. Račiūnai paeina iš Suod
žių kaimo, Rublelių valsčiaus, 
Šakių apskrities; jie gyvena 
kur nors Suvienytose Valsti
jose. Prašomi tuojaus atsiliep-

buvo kaip repeticijai jos naujai 
parašyto veikalo.

Be»t kada lošėjai susirinko, 
tai rado antį su višta ant stalo, 
ir prisiėjo jiems (lošėjams) vis
ką, kas buvo ant stalo, suval
gyti. Ir čia artistė Dunduliene 
praneša lošėjams, kad ji pager
bia lošėjus ir nori jiems padė
koti...

O tuoj viena lošėjų pakyšt 
Jau du baksu dovanų kaipo do
vaną nuo lošėjų jos" gimimo 
dienoj. Senė (scenos)' Dundu
lienė net pravirko.

Visi žaidė, burtus burė, tary
tum vakarykščiai iš Lietuvos 
atvykę, pilni ūpo ir energijos, 
iki vėlybai nakčiai.

Ex-kriaučiiii3

Bridgeportas

KALĖDOMS
Suaugusiems pietus, vaikams 

žaislų
• t . '

Neturtingos šeimos, atsikrei
pusios j Naujienas, gali gau
ti Kalėdoms dovanų.

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ 

PtoįftesJirHihire (d

J. Kemėšis', kuris nedėlioj 
Birutės” vakare išpildys ojie- 

I retėj “Malūnininkas ir Kam i n.-
Ii i Krank Pečkaitis, 3931 | kl.ctis- sVarbia rolę
Campbell Avė., Chicago, III. jChicago,

Dainos-Muzikos 
Puota

Kaminakretis su Malūnininku; nas* Sabukas

Pe'tronė erzina Sabuką, atsa
kydama: “Eik sau eik!” Sabu
kas vėl, iki trijų kartų, prašo 
meilės, o Petronė vis iš jo šidi- 

jau supyksta ir
susipeša dėl pačios. Pykstas. 
dainuoja. Susitaiko. Vėl dainuo
ja. O tie šelmiai jaunieji tai ir 
gundo tuos senius. $tai tas šei
ma Sabukas dainuoja: 
Mažas mano yra stonas 
Suodinus kaminus valyti. 
Tankiai juodas, kaip šėtonas, 
Nesiskundžiu — ką daryti.

Mergos, po vieną mylėkit, 
Daug ant karto neprivalot.
Ir keliems neprižadėkit, 
Nes visi pabėgs’ ant galo.

Laime tai, katra suspėjo 
Pasirinkti sau berniuką, 
Q kuri neištekėjo — myli katę 

ar šuniuką.
Šioje dainoje p. Mikas Pet

rauskas davė dailią mazurkos 
muziką.

O štai senis Gratas šaukia. 
“O prakeiktas apšvietimas, 
Koksai svieto ištvirkimas.” 
Mat. senis pyksta, kad jau

nas mokytas žmogus jo dukte
rį vilioja. Keikia mokslą.

štai vargšas, biednas Sabu-Hr ^uo Padarys 
kas, kaminakrečio tarnas, jis j 
irgi nori mylėti. Jis ant 
prašo Petronės meilūs:

“Petronėle, mergužėle 
Pasirodyk, čia išeik. 
Myliu tave širdužėle — 
Ką sakai tu? c

Tokios mergos man nereik.
Iš nenaudumo, kad truktum - 
Po šimts pypkių, eik sau eik!” 
Dailus dalykai, kaip scenos, 

taip muzikos. Bene bus tai vie
nas populiariškiausių p. Miko 
Petrausko suharmanizuotų vei
kalų. Iš geriausiai publikos mė
giamų jo veikalų yra /“Kamin- 
kretis ir Malūnininkas” ir “Ado
mas ir Jieva”.

Apart šio veikalo, dar bus 
“Birutes” orchestra, kuri žada 
duot mums jau klasiškų daly
kų, po batonu jauno muziko K. 
Steponavičiaus.^

Lietuviai yra gimę, augę ir 
gyvena su daina. Tai dainos ša
lis. Manau, ateinanti sekmadie
nį jie atvykš i tą dainos puotą 
ir užpildys svetainę C. S. P. S.. 
112 W. 18 gat., iki pat kraštų. 
Tuomet bus smagu-jauku pub
likai, lošėjams, muzikantams, 

i dailiausi pa- 
Įveiksią dailės rėmuose. O p. K.

> J I . v t . • 1 •kelių1 Steponavičius tai jau pilnai 
| jausis, kaip koks Weber!

Visi dailės mylėtojai, puoton! 
j Op ’ bučiau pamiršęs, nepamirš- 
I kime, kad pradžia lygiai 7:30 
1 vakare. —Avk.

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO' 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

North Side
Pagerbė artistę M. Dundulienę. 

Suptais ant suptais

Pereitų sekmadieni p-ui Ma- 
' re Dundulienė pasikvietė savo 
(trupės lošėjus, kurių buvo 22 
ypatos, kad jiems, taip sakant, 
užfundyti už pagelbėjimą jos 
darbuotėj scenoj. Kvietimas

lt 1 JU 11 kJ JI A 11 A 9

kud Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę .savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiem.^ metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumų savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIA 1 PATARNA UTĮ
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

‘‘Lietuvos Ūkininkas’9
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI
• TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTU.

Tokia pinigu suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centu į Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metu prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos < 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

:tuRK«£< t 
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Iš Tautiškos Parapijos

Kazimieras Aišmontas išrink
tas' parapijos pirmininku 
tą sekmadienį parapijos 
niame susirinkime. 

$ ❖ *
įšventimas vyskupo, 

tautos (?). įvyko 15 gruodžio, 
su didelėmis ceremonijomis, 
Tautiškoj bažnyčioj. Kaip 11 
vai. ryte bus pontifikalės mi
šios. Sakoma, kad tokių iškil
mių dar Tautiška bažnyčia nė
ra mačiusi. Klebonas kun. Sta
sys Linkus jau pasveiko ir stvė
rėsi darbo, kad gerai iškilmes 
pavyktų.

Kun. Petras P. Zalink 
yra pasirengęs važiuoti į 
do susivažiavimą, kuris 
gruodžio 29 d.

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

Naujienos šiemet, taip kaip 
ir kitais metais, parūpins ne
turtingoms lietuvių šeimynoms 
Kalėdoms pietus. Šeimos, atsi
dūrę varge ir norinčios pasi
naudoti šia proga, prašomos 
raštu atsikreipti i Naujienas, 
paduodamos vardą, pavardę, sa- 

---- a- vo adresą; ar vyras dirba, ar 
perei- moterjs yra našle, kiek vaikų

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems - pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

RADIOS tSBsA y R A D I o s 
S£fl. RADIOLAS Atwatek Kent 
1MDA KIMBALL

meti-

belgų

pilnai 
syno- 
ivyks

■ ' * * *

Visi štujųnu rengiasi 
vakarui, kuris įvyks 29 d. gruo
džio, parapijos -sveto prie 35 ir 
Union gatvių. Lošėjai kas ant
radienį praktikuoja 
veikalą “O. S. S.” - C

juokų

juokingą
Vietra.

ir kokio jie amžiaus.
Laiškus rašykite tuoj aus, ne 

vėliau kaip iki 15 gruodžio, ad
resuojant:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

LISTERINEJ 
THROAT 4 
TABLETS

antisep
tikas

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą, Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

tvrsbiu.T.'

<5kfaJe by
Lambart Pharmacal Co., Saint Ljuu, U. S. A.
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SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTELI ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaite, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių vargus, jų politinį ir kulturinį stovį.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslines ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vieninteles gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuoki!:

Argentinos Naujienos” 
Avenida Montes de Oca 1683, 

Buenos Aires, Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

Didžiausia ir Puikiausia
Lietuvių Rakandų ir Muzi
kos Sankrova Bridgeporte
Geriausia vieta visokios rūšies Kalė
dų dovanoms: Radio, Rakandų, 

Kauru, Pečių, Žaislų.

Viskas, kas reikalinga prie namų, 
už žemiausią kainą ir lengviausiais 

išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO
3621-23-25 So. Halsted St

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

0) . ,£N HOUįįĮ^įL^:

*2^==^ForThe H0ME8

4177-83 Archer Avė. 
T«l«phont LafayetU SITI

2536-40 West 63rd Street 
Telephon* Hemlock 8400KLAUSYKITĖS

Lietuvių

R O'AA;

Herald and Examiner

Radio Stotį
293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

Kiekvieną Seredą
Lygiai 9 valandą vakare, ir

kuris tęsias kas vieną seredos vakarą 
tame pačiame laike per kelioliką 

savaičių.

PROGRAMA VYKDO 
Dvi Didžiausios Lietuvių Radio ir 

Rakandų Krautuves Amerikoje

Peoples Rirniture Co
2536-40 West 63rd Street 
4177-83 Archer Avenue 

Chicago, III.

Visus šiuos koncertus išpildys pa rink
čiausi Lietuvių Chorai, Kvartetai, So
listai, Benai, Orkestros ir tt.

Pasiklausykite ir praneškite savo 
draugams apie tai.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Mtf.iii.il
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UžtiRrinkit Laimingas 1930 Metų Kalėdas

Prisidedami PrieKaičdmhTaopymoKlhboOabar!*

s K
t 3'

NeatidėlioK Daugiau ne Vienos Dienos?
Šiemet Chicagos bankai išmokės .$27,000,000 laimin

giems Kalėdinio Kliubo taupytojams! Ar jus gausite 
savo dali? Ištikrijju, tai yra lengviausias būdas užtik
rinti sau užtektinai pinigų kai vėl ateis Kalėdos. Dabar 
yra geriausias laikas pradėti ir artimiausis jums ban

kas, iš šiame puslapyje įvardytu banku, yra geriausia 
vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 
50 centu i savaite Kliubo, ar prie $10.00 Kliubo, jus 
lauks lygiai širdingas priėmimas ir malonus patar- 

navimas.

Northwest Side

HOME BANK AND TRUST CO.
1200 N. Ashland Avė.

A. J. Gleiiicki—Vice-President 
Resources $11,000,000

West Side

METROPOLITAN STATE BANK
2201 W. 22nd Street

John Brenza—President 
Resources $3,500,000*

CHRISTMAS CLUBS

$1 Club pays $50.75 
$2 Club pays $101.50

Join Now!

Cicero, III.

CICERO TRUST & SAVINGS BANK
5206 W. 25th St, Cicero, III.

John W. Rakowski—Vice-President 
Resources $3,000,000

Šie bankai parodo savo draugišku
mą lietuviams ir tą jie čia jums pa
reiškia. Jums bus smagu vesti su 
jais visus biznio reikalus. Tai yra 
saugus bankai jūsų taupinimams. 
Apsilankykit artimiausiame jums 
banke šiandie.

Halsted & 19th Sts

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

1929 S. Halsted Street
E. C. Martinsen, Assistant Cashier 

Resources $1,000,000

Brighton Park

MIDLAND NATIONAL BANK
Archer Avė. at Sacramento

V. R. Vanicek—Cashier 
Resources $2,150,000

Marųuette Park

MARQUETTE PARK STATE BANK
6314-20 S. Western Avė.

William Brietzke—President

. Resources $3,800,000,

CHRISTMAS CLUBS

$5 Club pays $253.75
$10 Club pays $507.50

Join Now!

b_________________ —---------/

Central Mfg. Dist.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1110 West 35th Street

David Shanahan—Chairman
William N. Jarnagan—President
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NAUIIE-NOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooserelt 8500

Editor P. GRIGAITIS
Subscription Rates:

$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

Ic per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd. 1879.

$8.00 
4.00 
2.00

.75

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia ‘‘Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams ___ ___________
Pusei metų...... _.................
Trims mėnesiams ..... .......
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija__________
Savaitei___________ _ ___
Menesiui_______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašto:

Metams_______________ — $7.00
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
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50

PILSUDSKIO PRALAIMĖJIMAS

Lenkų seimas anądien išreiškė vyriausybei nepasi
tikėjimą 246 balsais prieš 120. Tai buvo toks smūgis 
Pilsudskiui, kuris toje vyriausybėje užima karo minis- 
terio vietą (nors faktinai jisai kontroliuoja visą val
džią), kokio Lenkijos diktatorius nėra gavęs nuo 10)26 
m. “pučo” dienų.

Pilsudskio pastangos seimą diskredituot visuomenės 
akyse šlykščiais plūdimais; pagaliau, jo bandymas tero- 
rizuot opoziciją, pasikviečiant į seimo rumus ginkluo
tus karininkus, — nuėjo niekais. Socialisto Dašynskio 
vadovaujama opozicija valdžiai nei kiek nenusigando 
karingojo maršalo smarkavimų, ir daugiau kaip dviejų 
trečdalių dauguma seime balsavo prieš jį.

Po to ministeris pirmininkas Svitalskis įteikė viso 
kabineto rezignaciją prezidentui Moscickiui, kuris ją 
priėmė, prašydamas jį betgi eiti toliau savo pareigas, 
iki susidarys nauja valdžia.

Taigi kolkas kovoje tarp Pilsudskio ir seimo pasta
rasis yra pergalėtojas. Dabar bus įdomu pamatyti, ką 
diktatorius darys toliau.

Einant parlamentine tvarka, po valdžios atsistaty
dinimo respublikos prezidentas privalo pakviesti opo
zicinių partijų vadus ir kuriam nors iš jų pasiūlyti su
daryti valdžią. Bet opozicijai paėmus valdžią į savo ran
kas, Pilsudskio viešpatavimui butų galas. Todėl prezi
dentas Moscickis, kurį Pilsudskis yra įkėlęs i preziden
to sostą, kažin ar pasielgs taip, kaip parlamentarizmo 
taisykles reikalauja.

Jisai darys taip, kaip jam palieps maršalas. Bet 
kokį planą turi Pilsudskis, dar nežinomą. Jam teks pa
sirinkti, ar nusilenkti seimo valiai, ar tęsti su juo kovą 
toliaus.

Šioje valandoje atrodo, kad Lenkijos diktatoriui 
yra nedaug vilties paimti viršų ant seimo.

MAŠINOS

Šiandie mašinomis galima atlikti beveik visokį dar
bą, kokį tik atlieka žmogaus ranka ir smegenys. Yra, 
pavyzdžiui, tokia mašina, kuri per valandą laiko padeda 
parašą po 7,500 čekių, ir kad tų čekių niekas negalėtų 
sufalsifikuoti, tai sale parašo padaroma mažiukė foto
grafija asmens, kurio parašas uždėtas ant čekio.

Yra mašinų, kurios apskaičiuoja nuošimčius, ir 
kiekviena jų dirba sparčiau, negu 10 banko klerkų. Yra 
mašinų, kurios padaro sąskaitas, įtraukia skolininkų 
vardus į knygas ir padaro balansą knygose.

Viena iš įstabiausių mašinų yra “varityper”. Tai 
yra tokia nepaprasta rašomoji mašinėlė (“taipraiteris”), 
kuria galima rašyt keturiomis dešimtimis įvairių kalbų: 
reikia tik pasukti guziką ir gauni kokį nori alfabetą. 
Vartojant šitą mašiną, galima apseiti be greitraščio 
(stenografijos), kadangi ji parašo 233 žodžius per vieną 
minutę.

Mašinomis vis labiau pakeičiama rankų darbas, ir 
kyla didelė problema, kur dėsis tie darbininkai, kuriems 
mašinos paverš darbą?'

NAMINĖ IR UŽSIENIŲ PREKYBA

Jei tie šimtai milionų dolerių, kurie yra išleidžiami 
karo reikalams, butų suvartojami švietimui ir žmonių 
būvio gerinimui, tai butų daug sveikiau “prosperity” 
atžvilgiu — ir visai kitais atžvilgiais.

ĮVAIRENYBĖS
Radiofonas kurčiams

Apžvalga
MOKINA “LOTYNIŠKAI”

“Vienybė” užsimanė parodyt 
savo lotynų kalbos “žinojimą” 
ir parašė:

“Erraro lotynų kalba reiš
kia klysti. Iš to žodžio pa
darytas viduramžių . laikais 
eretikas, klaidingasis*. Tie 
klaidingieji ir atsirado vidur
amžy, kada Romos Katalikų 
bažnyčia buvo įgijusi tokią 
politinę galę, jog galėjo net 
bet kurį karalių nuo sosto 
nustumti. Tada, kaip ir da
bar, papa buvo skaitomas ne
klaidingu. Jei kokiu nors 
dalyku kas nors pamanė ki
taip, nei papa, tas ‘klydo’ 
(errat). žmonės buvo tam
sus, fanatizme apsvaigę ir 
baisiausiai nekentė kaip nors 
prieš papą ‘suklydusių’.” 
įdomu butų žinoti, iš kur 

“Vienybė” pasėmė tokį savo 
“lotynišką” mokslą.

žodžio “erraro” lotynų kalbo
je visai nėra, bet yra ei’ro. Te- 
čiaus nei iš “erraro”, nei iš er- 
ro negalima padaryti “eretiko”. 
Pastarasis žodis yra kilęs ne iš 
lotynų, bet iš graikų kalbos’.

“Eretikas” (arba heretikas) 
yra padarytas iš graikų žodžio 
“hairein”, kuris reiškia imti ar
ba pasirinkti. Graikiškai “hai- 
resis” (o lotyniškai “haeresiS”) 
reiškia pasirinkta nuomonė, t. 
y. nuomonė, nesutinkanti su nu
statytu mokslu. “Hairetikos” 
(lot. hacreticus) reiškia žmogų, 
turintį nuomonę, kuri skiriasi 
nuo nustatyto mokslo. Bažny
tinėje terminologijoje tas žodis 
įgijo prasmę žmogaus, kurio 
nuomonės nesutinka su Romos 
Katalikų bažnyčios mokymais; 
trumpai sakant “heretikas” tai 
—“klaidatikys”, ‘paklydėlis”.

Bet “Vienybė” ant savo “lo
tyniško” kurpalio bando temp
ti ir istoriją. Ji sako, kad Ro
mos papa būvęs skaitomas “ne
klaidingu” jau viduramžiuose. 
Bet tai netiesa. Viduarmažiuo- 
se vyriausias autoritetas Ro
mos Katalikų bažnyčioje buvo 
ne papa, bet visuotini bažnyčios 
kongresai, kurie nustatydavo ti
kėjimo dogmas.

Papos “neklaidingumas” tapo 
paskelbtas tiktai 1870 m. Šitą 
naują “vieros artikulą” katali
kams pagamino sauvališkai, be 
bažnyčios kongreso, papa Pius 
IX. Tokiu jo žinksniu, beje, ka
talikų bažnyčia tapo suskaldy
ta, nes žymi dali£ katalikų vys
kupų ir kunigų šitai papos 
Piaus IX dogmai pasipriešino ir 
atsimetė nuo Romos. Atsime
tėliai pasivadino “nepriklauso
mais katalikais” arba “senai
siais katalikais” (“senkatali- 
kiais”).

Taigi “Vienybės” ekskursija 
į bažnyčios istoriją yra tokia 
pat nevykusi, kaip ir jos “pa
moka” apie lotynų kalbą. Ar ne 
geriau butų, kad rašytojai, ku
rie su tam tikru dalyku nėra 
susipažinę, apie jį ir nerašytų?

se prižiuręs vietos savivaldybių 
specialiai skiriami globėjai. Jei 
auklėjimas blogas, tai globėjai 
galės šeimyną perspėti arba ir 
atimti globojamą vaiką ir ati
duoti kitai šeimynai.

Globojami vaikai skirstosi pa
gal amžių: ligi 3 metų, nuo 3 
ligi 7, nuo 7 ligi 14 ir nuo 14

tai

Seneliai, kuriuos teks globo
ti, irgi bus laikomi šeimynose, 
išduodant jiems pašalpą pini
gais. I prieglaudas bus siun
čiami tie seneliai kurie negali 
apsieiti be specialių slaugytojų.

i Piniginė pašalpa priklausys 
nuo pragyvenimo minimumo ir 
nuo to, kiek darbo pajėgos yra 
nustojęs senelis. Pavyzdžiui, 
jeigu pragyvenimo minimumas 
yra 200 litų, o senelis yra nu
stojęs 50% darbingumo,
jam bus mokama 100 litų pa
šalpa. Kiek darbingumo nu
stota. spręs savivaldybės pa
skirta gydytojų komisija.

Neturtingi ligoniai bus skirs
tomi taip: ligonius nežinomos 
kilmės, protiškai nesveikus ir 
sergančius veneriškomis ligomis 
gydys savo lėšomis valdžia, ki
tus—savivaldybės.

Labdaringos draugijos galės 
ir toliau veikti. Jei jos globoja 
vaikus, tai jos gaus pašalpą ip 
valdžios, jei senelius’, tai — iš 
savivaldybių.

Naujas įstatymo projektas 
griežtai draudžia elgetauti. Ne
pataisomi elgetos bus sulaiko
mi ir teisiami.

Labai gerai, kad Lietuvoje, 
pagaliau, pradėta šituo reikalu 
rimtai rūpintis. Iki šiol Lietu
va buvo tikra “ubagų žemė”. 
Elgetos tenai nuolatos vaikščio
ja pėr kaimus, nuo ūkininko 
pas ūkininką; elgetų pilna šven
tomis dienomis miestų gatvėse 
ir aplink bažnyčias; o kur yra 
atlaidai, tai elgetų prisirenka 
tikros armijos.

Ir ką jie. vargdieniai, darys, 
kad, netekę senatvėje pajėgų, 
jie neįstengia užsidirbti duo
nos? Vargdienių užlaikymu tu
rėtų rūpintis bažnyčia. Prie 
bažnyčių paprastai yra ir tam 
tikros trobos, “špitolės”, kur 
beturčiai turėtų gauti pastogę 
ir maistą. Bet katalikų bažny
čia seniai paliovė 
vargdieniais rūpintis, 
se” laikoma klebono 
kai, o ne pavargėliai.

Įstatymiškas aprūpinimas vai
kų. kuriais nesirūpina tėvai, 
irgi yra svarbus dalykas; Tas 
būdas’, kurį pasirinko savival
dybių departamentas — būtent, 
atiduoti vargdienius vaikus ne 
į prieglaudas, bet privačioms 
šeimynoms auklėti, su pašalpa 
K valdžios — yra visai žmoniš
kas.

Kodėl apie itai nepagalvojo 
“krikščionys”, kai jie valdė Lie
tuva?

. šveicarietis radio technikas 
d-ras Eichhorn daugely valsty
bių užpatentavo išradimą, kurio 
pagalba kurtieji galės klausytis 
radio pranešimų kaip ir sveikos 
klausos žmonės. Jis vadina tą 
savo aparatą “Radiofonu”.

Radiofonas remiasi patyrimu, 
kad sunkios klausos arba visiš
kai kurti žmonės telefonu visgi 
gali geriau susiprasti, negu iš 
burnos į ausį. Ištirta, kad gar
sų bangos telefonuojant arba 
klausantis radio eina ne tik per 
plonąją ausų klausos plėvėję, 
bet ir per kitas ausų dalis, net 
per galvos kaulus. Išradėjas 
taigi ir tyrinėjo tol, kol išrado 
aparatą, leidžiantį garsus per 
tuos iki šiol nežinomus garsų 
takus. Aparatas įtaisytas taip, 
kad visas klausomasis žmogaus 
kūnas įjungiamas į anodų sro
vės skritulį. Garsų srovės 
skverbiasi ne tik_per plonąją 
ausies klausos plėvelę, bet ir per 
visus kitus organus, kurie ma
žiau arba daugiau perleidžia 
garsų sroves. Išradėjas davė 
savo aparatą išmėginti ir ausų 
gydytojams bei kitemis moksli
ninkams ir jie patvirtino, kad 
juo tikrai galima silpnos klau
sos žmonėms girdėti. Net visai 
kurčias, gali tuo aparatu nau
dotis ir klausytis tol, kol apara
tą laikys prie galvos, žinoma, 
kurčio vidujiniai klausos nervai 
yra visai sunykę, tam nei šis 
aparatas negalės pagelbėti. Iš
rastasis radiofonas suteikia 
klausą tik tiems, kurių patsai 
klausos organizmas yra netvar
koje. Aparatas kol kas pritai
kintas tik radio, telefono ir gra- 
mafono garsams. Išradėjas ti
kisi per tam tikrą laiką patobu
linti aparatą tiek, kad juo bus
galima ir paprastą žmonių kai- laikrodžiai buvę patys papras-

bą klausytis. Tuo tikslu ir iki 
šiol buvo naudojamasi tam tik
rais mikrofonais, bet nebuvo 
tobuli ir silpnai perdavė garsus. 
Naujasis išradimas, jei tik bus 
patobulintas, padarys laimin
gais šimtus tūkstančių kurčių 
ir milionus silpnos klausos žmo
nių. Visas aparatas yra toks 
mažas, kad jį galima lengvai į 
kišenių įsikišti ir nešiotis. Kiek 
jis kaštuos, dar nežinia, nes 
platesnė gamyba tik dabar pra
sidės. i

čiausi, kažin kokiom geltonom 
putom “paauksuoti”, ir nedau
giau verti, kaip po 60 kapeikų..

Garsinkites Naujienose

RADIOS
Gražiausias Tonas

1000 žmonių 1 laikrodį 
pametė

Brunswick

Amerika laiko didelį karo laivyną ir leidžia milži
niškus pinigus, kad ji galėtų apginti savo prekybos rei
kalus užsieniuose. Ji nori savo įbiznį plėsti, didindama 
eksportą, nes namie žmonės nesuvartoja visų prekių, 
kurios yra pagaminamos.

Bet kiek prekių Amerika išveža ir kiek jų suvarto
jama namie?

Prekybos departamento skaitlinės rodo, kad 1927
m. (vėlesnių skaitlinių dar nėra) Jungtinėse Valstijose rių neapima darbininkų apdrau- 
buvo pagaminta įvairių prekių už $49,331,000,000. Iš tų 
prekių į užsienius išvežta už $4,739,000,000; likusios bu
vo suvartotos namie. Taigi svetimos šalys suvartojo 
9.6% Amerikoje pagamintų prekių, tuo tarpu kai namie 
buvo suvartota 90.4%.

Kitaip sakant, naminė rinka yra beveik dešimtį 
kartų svarbesnė, negu užsienių rinka. O naminė rinka 
tai — gyventojų sugebėjimas pirkti. Taigi Amerikai 
reikia rūpintis ne tiek tuo, kad svetimų šalių žmonės 
pirktų jos prekes, kiek tuo, kad Amerikos gyventojų 
perkamoji pajėga butų kaip galint didesnė. Ji bus juo 
didesnė, juo daugiau žmonės uždirbs. 1

VARGDIENIŲ GLOBA

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad savivaldybių departamentas 
paruošė vargdienių globos įsta
tymo projektą. Tuo įstatymu 
nustatoma, kas ir kaip rūpin
sis’ beturčiais ir ligoniais, ku-

Sovietų laikraščiai praneša 
nepąprastą apgaudinėjimų bū
dų, nesenai įvykusį Charkove. 
Buvę taip. Viename laikrašty 
tilpęs skelbimas, kad: kas pa
metęs didelį auksinį laikrodį, 
galįs atsiimti, nurodyta ir adre
sas. Gale skelbimo pareikštas 
pageidavimas, kad radėjas no
rįs gauti 5 rublius radybų. Pas 
radėjų pradėjo eiti pametę mie
stelėnai auksinius laikrodžius. 
Radėjęs kiekvieną priimdavęs ir 
klausdavęs, — ar tamsta iš tik
rųjų šitą laikrodį pametei, ir iš 
stalčiaus išėmęs atėjusiam pa
rodydavo. Tas bažydamis įro
dinėdavo, kad tikrai jis rodomą 
laikrodį pametęs ir kaip tikrini
mo įrodymų papasakodavo ir 
laikrodžio įgijimo istoriją. Ra
dėjas po tokių įtikinėjimų ro
dęsis neabejojąs ir paėmęs’ ra
dybų 5 rublius atiduodavo laik- 
krodį ir savo klientą išleisda- 
vęs pro kitas duris. Taip per 
tris dienas pas jį atsilankę 977 
asmenys, pametę auksinius laik-l 
rodžius. Gal būt ir daugiau 
būt atsiradę pametusių ausinius 
laikrodžius, bet policija sužino
jus sutrukdė. Ji norėjo laik
rodžių radėją suimti, bet tas 
laiku pasprukęs. Pasirodo, kad

9 tūbos, 4 Screen 
Grid

Pamatyk pas

JOS. F
BUŪRIK,^
3417-21 S. Halsted

Street.

$35 Vertes Kalėdinių Dovanų RYKAI
Su Kiekvienu Parduotu Radio ™

Lietuvoje 
“ršpitolė- 
darbinin-

135 S. State St.
priešais Fair 

dentistai.

MODELIS II.

University Admiral A-C 
Screen Grid

Nepaprastai gražus console kaip tik tinkamo di
dumo dėl jaukių namų. Pilniausiu iitobulintas 10.30 
Admiral University modelis parsiduoda nepaprastai že
mu kaina. Natūralaus riešuto spalvos rankomis trin
to užbaigimo. Pilnai hu graužiausio balso magnetiniu 
kalbėtuvu ir Arclurus tūbais. SI25 vertė, Casli kalnu 
Jums *77.03. Su stipriu dynamic kulbčtuvu *83.93.

Koinp. ADAMS, 3 fl., 
l’cr 35 m. Chicugos didžiausi

Be skausmo
Suteiksimo Tvvilight Sleep ar musų be 
skausmu smagenų užinarinimą traukiant 
dantį ar jį taisant. Nėra SKAUSMO, NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK
Sanitary

Bridgcwork bo

RADIO VISAME 
JO GERUME

l’er pastaruosius pen
kis metus mes parda
vinėjome geriausius ra
dio. Kad save prista
tyti jums, mes pasiū
lome $35 pasirinkimą 
— 3 lempas ir 1 ruki- 
ino standų DYKAI 
kiekvienu parduotu 
dio.

pardavinėjame TIKTAI UŽ 
ir mes

su
ra-

Kadangi mes i.... ___
N1GUSJ, musą kainos yra žemesnės i. ... . r.. 
limo sutaupinti jums nuo $50 iki $150 ant ju
tui radio pirkinio. “ 
dykai lempas ir i 
jas turėti savo 
jas kaipo Kalėdą dovanas. Taigi j 
sau radio ir 4 ” “ “ 
kia proga pasitaiko tik i 
pirkėjai veiks dabar.

Radio setai yru 1030-31 modeliai, 
tis naujus 
power tūbus. Nėra jokio garso kaip iš bačkos 
žemose gaidose ir nėra braižintosi augstose i at- 
duse. Tik tyriausias, naturališkiausias muzi
kalia balsas. Mes taip augštai juos vertina
me, kad mes duodame šią gąyanilją: Jeigu
jąs nebusite patenkinti po 15 dienu bandymo, 
jus galite sugrąžinti setą ir mes sugrąžinsime 
jums pinigus.

Atsineškite šj apgarsinimą su 
gauti šias dovanas. Ateikite bilc laiku. M< s bū
name atdari scrodoa vakarais iki 
tomis iki (i ir Nedaliomis nuo J iki 3 
Po Kalėdą musų valandos būna nuo 
5:15 kasdien.

f

MODELIS L

Macbeth Admiral 
Screen Grid

Stiprus /cecivciis gražiame ir skirtiniame ne
dideliame console. Ispaniško motivo i-drožinė
tas dizainas su nuleidžiamu priekiu. Turtingas 
ypatingai lakeiuotas 'riešuto užbaigimas. Pilnai 
su' gražiausio balto magnetiniu kalbėtuvu ir 
Arclurus tūliais, |iiiruostas operavintui. $135 
vertė. Cash kaina Jums *80,50. Tas pats su 
stipriu dynamic kalbėtuvu $80.50.

pi- 
K»-

Bo to mes duodame visiškai 
i ii kimo Blandą. Jąs 

namuose. Arba jus galite duoti 
dovanas. Taigi jąs gaunate 

Kalėdines dovanas DYKAI. Te
pasitaiko tik vieną kartą, 

veiks dabar.

setai yru 1030-31 modeliai, vartojau- 
4 s< reen-grid tttbus ir naujus 245 

tūbus. Nėra jokio

Tik tyriausias, 
Mos taip augštai juos 

kad mes duodame šią 
"j patenkinti po 

sugrąžinti setą ir

norėsite
gaunate

Taupąs

savim, kad

8:30. Sttba- 
po piet. 

8:15 iki

dos įstatjtaas. Jo turinys esąs 
toks:

Kūdikiais ir pamestaisiais 
vaikais rūpinsis' valdžia, o se
neliais’ savivaldybes. Globojami 
vaikai nebebus atiduodami į 
prieglaudas, nes ten vaikai au
ga kazarminėje atmosferoje, o 
bus atiduodami į privačias šei
mynas. Vienos šeimynos ims 
vaikus labdaringais sumetimais, 
nemokamai, kitoms valdžia mo
kės už vaikų auklėjimą.

Tų vaikų auklėjimų šeimyno-

namas jnsij
noje. Valgyhite,v y^L ...dEįa
ragaukite ir sko-Wp 
mokytės maistu 
tą pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai galime duoti jums GERES
NIUS DANTIS už ŽEMESNE KAINA. 10 
metų garantija.

DYKAI X-KAY
Ateikite šiandie. Gaukite musų patari
mą ir kainas prieš taisant jusi} dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORAOYE PUOTES
Importuoto natūralioj T® ® 
rausvumo, pripildo ju>- '
są etdą. jus išrūdysite 
daug jaunesnis.

Kreditas—6 mėn. išsimokei imui 
"Nėra palūkanų—nėra carrying chargcs.” 

ATDARA: kasdie iki 0 vai.
Nedaliomis l» iki 12 d.

MODELIS iv.

Sunset Modelio Screen Grid Oro Valdonas
Musų puikiausias kabinetas su vėliausiu stipriausiu screen grid resiveriu. 

Console reto gražumo ir požymip. Parsidavinčja iki $235. Musų specialė cash 
kaina pilnai su Arclurus tūbais ir dynamic kalbėtuvu tik *127.03.

Sunset modelis su 4 tuncd stage 227 receiveriu pilnai *133.80.

MODELIS V.

Alcazar Modelio Fonografo ir Radio 
Kombinacija.

Nepaprastai gražus kabinetas duodantis jums radio ir rekordus visame jų ge
rume. PILNAI, taip kad jt|s galite klausytis kada tik norite ir kaip ilgai nori
te jūsų mėgiamiausius rekordus. Arba tuojaus permainyti ant radio. Didžiausia 
vertė už $275. Muhij kaina pilnai hu screen grid Air ebasis dominatoriu. Autu
vus tūbais, dynamic kalbėtuvu. elektrikiniii fonografo junginiu, clck trikiniu fo
nografo motoru ir lt., tik $107.93.
AICAZAR MODELIS SU 4 TUNED STAGE 227 (KASIS. l’nflUuiislii muzika, 
kokią idnigHs nalI šiandie pirklį. Pilnai, nieko daugiau nereiklu pirkti. K 171.35.

SHURE BROS. CO
335 W. Madison St. 2-ras augštas Tel. Franklin 0800
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CHICMiK Tai 'bent vedybų ir 
divorsų

Mis. (karoline Bobinson 
a 28 melų ir gyvena 
aredon avė. 1921

Bes i dės, a very in- 
musichl program will 
bv the children of the

Graboriai Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Lietuviai Gydytojai Įvriiys gydytojai

Sugavo

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161 -----O----

Soeicty.
teresting
be g i ve n 
school.

Mothers don’t forget—Chop- 
in School 2140 Rice Sįt. Thurs
day, December 12 at 1:15 P.M;

Mrs. I. Edw. Bishkow, 
Ch. Public Health Comm.

3950 
metais ji 

ištekėjo už James H. Robin- 
son. 1924 metais apleido jį ir 
užvedė skirybų bylą. Vėliau iš
girdo, kad Bobinson miręs. Tai
gi ištekėjo už Doss. Dabar pa
sirodė, kad Bobinson gyvas. 
Taigi moteriškei dabar teks 
panaikinti vedybas su Dossu, 
gauti skirybas iš Robinsono ir 
tada ištekėti už Dosso vėl. Tuo
met ji bus jau laiminga.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589---- O-----

GYDORes. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

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

valandai po pietų 
-------- o--------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

-O-------

nu
li u-

žmogų. Nuosprendis 
aukštesnį teismą.

iki teismo pa-

Michael Kovalski buvo 
teistas kalėti už kėsinimąsi 
žudyti 
apeliuota į
Kad Kovalski

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

Kraujo, odos, chroniškas

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

000 bondsų. Po to, kiek laiko 
praslinkus, rasta Kovalskio ke
purė ir ploščius ant upės kran
to. Manyta, kad jis nusiskan
dino. šiomis betgi dienomis Ko
valski buvo areštuotas Luding- 
tone, Mich.

The English Column

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

ls a Famoua Vivani Sėt and in- 
faco powder, $1.00; Rouge, 76c, 
Cream $1.00, Depilatory $1.00, 

Astringent $1.75, Bath Salt 1.00,

Totai 
Special prlce, $1.97 for all 

introduce thls lino.

Thls 
cludes 
Tlssuo 
Facial 
Toilet AVater $1.25, Porfunio $2.75, Bril- 
liantino 76c, Skin AVhitener 76c. 
Value $12.00. 
ten pleces to

S. D. LACHAVICH

Bomba turčio namams
Universal vs 
Marųuettes

Vardas

Adresas

James Norriso (turtingo bir
žos vertelgos) namuose tarnas 
užtiko ilgą lazdelę dinamito. 
To dinamito butų ištekę su
griauti Norriso namams. Nor- 
ris yra vienas viršylų Čikagos 
stadiono, kuris pastatyti kaš
tavo apie $7,090,000. Manoma,, 
kad dinamitas padėta Norriso 
namams ryšyj su Norriso in
teresais kai <lel stadiono. «

The mighty Marųuette Ma- 
ple Mauters Jaigain cballeiige 
the Universal Pin Splitters to 
a bowling mateh.

The rival teams vvill meet 
at the bo\vling alleys located 
at 63rd and \Vestern Avenues, 
on Wednesday Ev-ening ai 
eigbt-lhirty o’clock sharp.

\Ve cxtend cordial invit- 
ation l’or all to attend.

Reporter Universal Lodge.

Bca Van 580-5th Avenue, New York

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

Naujoj vietoj
South Albany Avenue

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

ŽMOGAUS
AKIS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- 0--------

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800

Nuo 2

So. Ashland Avė

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

Neilgai “biznis” tęsėsi
__ ■__ _ t

Charles llarbinson sugalvo
jo toki skymą: jisai, per tele
foną, pašaukdavo įvairias fii> 
mas varde vienos spaustuvės 
ir gaudavo užsakymus spaudos 
darbams. Paskui jis pats atsi
lankydavo paimli užsakymus. 
Iškolektuodavo kiek galėdavo 
ir šaukdavo kilus. Teismas pa
skyrė llarbinscnui 90 dienų ka
lėti.

Tuščios pastangos, tai 
rezignavo

Mis. Elta yiersman, 9210 
Elizabeth st., tarnavo kai sek
retorius prie United States 
Gommissioner Edwin K. Walk- 
er. l'ai vienas sausųjų agentų 
viršilų. Per - jos rankas, mote
ris sako, perėjo 10,000 bylų. 
Bet kas pasirodo? Vietoj vie
no sugauto ir nubausto butle- 
gerio atsiranda dešimts nau
jų. Moters manymu, prohibici- 
jos Įstatymas neįvykdomas, ir 
todėl ji nusitarusi rezignuoti 
iš darbo.

Ajinouncement
Tlic mothers of the child- 

ren ai the Chopin School, 2410 
Kiče St. are inviled to attend 
i talk on The Health of the 
School Child, Thursday, De- 
eember 12 ai 1:15 P. M. Dr. 
S. M. (ioldberger \vill gi ve the 
teeture and then will devote 
;omc time to ans.\vering <|ues- 
ions \vbich the mothers may 
įsk.

Any other mothers in the 
iieighborhood are also \vel- 
eomed.

The leclure is being arrang- 
’d by the Public Health Com- 
nitlee of the National Council 

?.f Je\vish Women with the 
help of the Educalional Com- 
mittee of the Illinois Medical

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

URBA FLOWER
SHOPPE

Gėlės dėl tų, kuriuos 
mylime

New Yorko gubernato- 
torius Chicagoj

Ii n 1). Roosevelt, Ne\v Yorko 
gubernatorius. Jis atvyko čia 
taryboms su vietos demokra- 
tų partijos vadais. 3324 S. Auburn Avė
Bamba išnešė bažnyčių 

langus >
Vienas blokas į vakarus nuo 

Halsted
Tel. Boulevard 2035

lango iBomba 
trobesio 2166 DeKalb avė. Pa- 

trobėsiui apie $1,- 
gatvės pusėje nuo 
išbirę jo bažnyčios

000. Kitoj 
trenksmo 
langai.

JUOZAPAS BAJORŪNAS
Ne vieta argumentuoti

Main gatvėje (Evanstone) 
atsidūrė du automobiliai. kaip

s usieji automobiliais pradėjo į 
argumentuoti, kas kaltas, visai i 
užmiršę, kad vieta argumen-j 
tams ne labai paranki. Pasi-į 
rodžiusi policija vos spėjo nu-1 
stumti automobilius, kad duo
ti vielos greitajam traukiniui i 
prašvilpti.

Policininkai išteisinti
Teismas išleis;!no (policinin

kus Wm. (’omvay ir Leonardą 
Butler, iš I)o\vners Grove, ku-1 
ris buvo apkaltinti, kad mė
ginę holdapų padaryti tūlam 
Olscnui. Pasirodė teisme, kad 
tai buvo “frame up” padary-; 
tas prieš policininkus.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 10 dienų, 8:45 valanda 
ryte. 1929 m., sulaukęs 43 mė
tų amžiaus, gimęs Viduklės pa
rapijoj. Raseinių apskr. Ameri
koj išgyveno 30 metų. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Ona po tėvais Remeikaitė, 2 
dukteris — Onų ir Juzefų, sū
nų Jurgį ir gimines, Lietuvoj 
broli Jonų Kūnas pašarvotas 
randasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuves ivyks pėtnyčioj, 
gruodžio 13 dieną, 8 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus Gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o i S ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Bajorino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Phone
Hemlock 9252

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

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 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGNACAS APRIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 9 dieną, 11:00 valan
dą ryto, 1929 m., sulaukęs 39 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kauno rėd., Šiaulių apskr., Pa- 
kartunių kaimo, Amerikoj iš
gyveno 19 m. Paliko dideliame 
nuliudime Lietuvoj, motiną, tė
vą, brolius ir seseris, o Ame
rikoj draugus ir pažįstamus. 
Kūnas pašarvotas randasi gra- 
boriaus Butkaus koplyčioj, 710 
W. 18 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 12 dieną, 8 vai. ryto 
iš koplyčios į Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulngos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Ignaco Aprimo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus, Tel. Canal 31G1.

PETRAS RUPŠIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 9 dienų, 2:30 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukęs 43 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Judrėnų parapijoj ir kaime. 
Amerikoj išgyveno 26 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 3 
brolius — Juozapų, Antanų ir 
Kazimierų, seserį Onų ir gi
mines; Lietuvoj 3 seseris. Kū
nas pašarvotas rahdasi 1239 S. 
51 Ct., Cicero.

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

Visi A. A. Petro Rupšio gi
minės. draugai ir pažįstami, 
esat nuoširdžiai, kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų t ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel. Yards 1741

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

yra taip dali kainas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedlcriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei

Dr.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

\ Phone Kcnvvood 1752
St.

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dienų

Advokatai

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

nuo 6:30 — 9 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 G iki 9 valandos vakare 

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3313 So. Halsted St.

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

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

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė
CICERO. ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir 
bystės.

OFISAS:
C68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1228 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai

DR.
LIETUVIS

Tel. Victory 6279
G. SERNER
AKIU SPECIALISTAS

ir Akių DirbtuvėOfisas
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

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. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Tol. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: G—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 
Chirurgas 

1900 South Halsted Street
Rezidencija: 

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidaro antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal .su
tarti.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

■----- 1------------------------------------------
Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GŪSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 MiĮwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimų.
Cicero

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Įvairus Gydytojai
• TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miiwaukee Avenue

Valandos: 12* iki 2 ir G 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 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECLA LIST A S DŽ 10.VOS 

Moteriškų, Vyriškų ii- 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

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst VVashington Street 

Cor. Washington and Clark S t*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roo.sevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tol. Republic 9600

V..w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3G97
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos: /
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet, Lotai Office: 1900 So. I nion

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo <10 iki 12, Tel. Roosevelt 8710
Rez. Telephone Plaza 3202 Vai. nuo G iki 9 vai. vak.
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• Trečiadienis, gruod. 11, 19296

Lietam

F. Jakavičius, kuris nedėlioj

Naujienų Kontestas 
jau prasidėjo

Vaikučiai ir mergaitės stojo 
kontestan su pasiryžimu laimė-. 
Ii dovanas. O laimėti žeminus! 
pažymėtas dovanas yra labai Į 
lengva kiekvienam.

Parėję iš mokyklos, ar šiaip; 
liuesu laiku, pereikite per sa
vo pažįstamus, prikalbindami 
užsirašyti Naujienas. Gavę pi
nigus ir antrašą, tuojaus at
siųskite Naujienoms. O ' jeigu 
surinksite užtektinų skaitlių 
prenumeratų viena 
atvažiuokite patys 
išsirinkti batukus 
mis (Ice skales) 
kojos didumą.

Už 5 naujas metines 
meratas kontestan tas
Alfred Racing les King 
su batais, vertės $13.50. Už 4; 
prenumeratas gauna Alfred Į 
Racing Flash Skales su batais, i 
vertės $11.50.#l’ž 3 naujas me-l 
tinęs prenumeratas gaus Alfred Į 
Hockey Skales, vertės 
Už 5 pusmetines prenumera-i 
tas gauna Alfred Flash Skales 
vertės $7.50. Už vieną naują i 
metirę prenumeratą arba tiži 
3 pusmetines gaus gražias

diena, tai 
ir galėsite 
su šenelė- 
pagal savo tainė dalyvaus “Malūnininko ir

Kaminkrėčio” perstatyme.
premi
ja u na Cicero

organizacijų priešmeti- 
niai susirinkimai

Naujienų prenumerata me
tams Cliicagojc $8.00. Pusei 
metų $4.00. Už Chicagos ribų 
prenumerata metams 
pusei metų $3.50.

Kaip matote, už 
sidarbavinią galite 
ras dovanas, kurios
duos smagumo visai

Sniegas ir šaltis ateina. Tad 
pasiskubinkite laimėti šias do
vanas tuojaus.

Tėvai turėtų paskatinti sa
vo vaikučius prie šių laimėji
mų. Kreipkitės į

viskr.s tvarkoj! Kitaip sakant, 
komunistai pilnai kontroliuoja 
dabar šią kuopą, nors didžiu
ma kuopos narių nėra nė ko
munistai, nė pritariantys ko
munistams žmonės. Bet tie na
riai ir beįdomauja nė kuopos 
gerove, nė viso Susivienijimo 
• eikliais. Jie pasilieka ton 
senu papratimu. Bet gali at
eiti laikas, kad jie labai gai
lėsis, jogei nepaisė savo orga
nizacijos labo.

Ketvirtas susirinkimas tai 
Lietuvių llmprovement politi
kos kliuto. Susirinko ne dau
giausia narių. Naujo nieko no
nų tarta. Valdyba paliko
veik ta pati, nes geresnių 
buvo galima rasti, o ypač 
tano Tumavičiaus tai nieku 
du negalima paliuosuoti.

Nutarta šaukti susirinkimų 
aukštų taksų reikalu ir pasių
sti rezoliuciją policijos virši
ninkui, kad įsakytų dirban
tiems jo priežiūroje policinin
kams stropiai daboti apiclinkę, 
ha paskutiniuoju laiku čia pa
sikartoja daug plėšimų. Gy
ventojai tuo labai susirūpinę. 
Visi kalba: kas bus toliau, kai 
pasidarys

Penktas 
Raudonos 
rinkimas.

pirmininkas, labai išjudino jų: 
draugijon prisirašė naujų na
rų; draugija, be to, globoja 
vaikų draugijėlę Aušrelę, ku
ri prisidės prie parengimų Ka
lėdų eglaitės. Tas vaikams yra 
labai svarbu. N. Rašėjas.

Laiškai Pašte
šie laiškai n atėję iš

be
ne-

An-
bu-

ras sako, kad jisai pilnai pa
sitikįs savo lošėjais.

Taigi ketvirtadienio 
yra užsiinteresavę visi 
lando sportininkai.

Be lo, Golden stariečių 
vasai jaukias loš su Indiana 
Ilarbor Vyčių jankiu.

Lošimas įvyks Strumilos sve
tainėj. Pradžia 7:30 vai. vak.

— N.

losiu
Rose-

l CLASSIFIED ADS.
Business Service 

Biznio Patarnavimas
10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 

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

Personai
_________ .^**wc*W

PA IEŠKAU pusbrolio Petro Liko, 
Meliunų kaimo, Vabalninku parapi
jos. Girdėjau, kad gyvena Chicagoj, 
apie Bridgeportą. Meldžiu atsiliepti 
jį patį, arba žinantieji pranešti šiuo 
antrašu: Petronė Likaitė-Garadaus- 
kienė, 3812 W. Monroe St., Chicago, 
III. Tel. Kedzie 3026.GENERALINIS 

KONTR AKTORIUS 
Statau namus mažus ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgicius ant namų.

A. KA1RIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j j paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti- Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o pasl.ui 
naikina.

Bagdonas C Y 
Cebaushs Wilm 
Juris Michalina 
Eirudanskies Levonas 
Nagulevicb Mrs A 
Ogorzata Elzbieta 4 
Rozanski Stanislaw 
Simonaičiui Petrui 
Zielinski Lud\vil>

su-

2
8

20

28
30
36
10

Specialistas gydyme chroniškų ir nauji li
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atšilau 
kyku pas mane. Mano pilnas lAegzatnlnavi- 
maa atidengti jūsų tikrų ligų ir jei aft apM- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrų specialistų, kurte neklaus Jusų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iAegzaniinuvimo—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 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

Situation Wanted

IEŠKAU darbo prie namų, turiu 
ilgų metų patyrimą. Galiu virti ir 
namus prižiūrėti, Box 1154, 1739 S. 
Halsted St.

Help Wanted—Malė 
________ p a r b i ninku Re i k i a_______  

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Pinančiai 
FinariHai-l’ABkolcR

Skolinam Jums Pinigus
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

EnergiSki ir sumaną* vyrai Kali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastu* nauju* 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 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.

Paskoloj 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

SPORTASKaip jau visiems žinoma, su 
i( _ , pirma diena gruodžio tie svar- 
^“’^įbųs susirinkimai prasideda ir 

j baigiasi su paskutine diena to 
y*!paties menesio.

PrieŠmetiniuose susirinki
muose daroma svarbiausi ta
rimai, renkama valdyba sekan
tiems metams, žodžiu, tiesiami 
pamatai ateities darbui.

Keletas tų susirinkimų jau 
įvyko. Apie juos čia ir paminė
siu. Pirmiausia turėjo susirin
kimą Vakarinės žvaigždės 
kliubas. Netarta nieko ypatin
gai naujo, tik nauja valdyba 
išrinkta. Taipjau išrinkta ko
misija vakarui, kuris atsibus 
16 dieną vasario mėnesio 1930 
metų. Valdybą renkant, vienas 
iš narių norėjo sukelti “aud
rą” arba nepasitikėjimą abiem 
raštininkais, bet jam tas tiks
las nepavyko atsiekti, taigi 
pats turėjo pasiimti “divorsą”. 
Ir labai puikiai padare. Iš jo 
turėtų paimti pavyzdį visi 
“progresyviai”. Nes jiems ne 
vieta lietuvių tarpe.

Antras susirinkimas buvo 
lietuvių ReĮpublikonų kliubo. 
Bet mažai narių susirinko, tat 
susirinkimo nebuvo.

Trečias susirinkimas tai Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 194 kuopos. Reikia pasaky
ti, kad nesusirinko nė pusė 
narių, kurie priklauso kuopai. 
O buvo visi kviečiami dalyvau
ti susirinkime kaip svarbiam 
reikalui. Visi gavo *po didelį 
laiškų iš komunistų, su viso
kiomis plevonėmis prieš cen
trai) nę Susivienijimo valdybų. 
Laiške komunistai piršo savuo
sius, kaip geriausius “vaduo
tojus darbininkų”. Tas komu
nistų surašąs atrodė labai 
“poor” musų didžiulei milio- 
ninei organizacijai priimti. Bet 
suklaidinti 
supranta K 
Visi iš to 
j balotus, 
gas komunistų “laimėjimas”.

Kurie gi iš Cicero S. L. A. 
narių supranta pragaištingi) 

komunistų darbo Susivieniji
mui, tie jau parėjo j naują 
301 kuopą. Dabar tavorščiams 
194 kuopoje tai rojus. Jie da- 
bjar su pasididžiavimu sako: 
matote, kaip pas mus dabar

$7.00,

pa-mažų
gauti 
jums

žiemai.
pn-

šalčiau.
susirinkimas tai 

Rožės kliubo susi- 
Ciceroje Raudonos

Rožės kliubas yra viena di
džiausių ir veikliausių draugi
jų. Įvairių svarstymų kliubas 
turi galybes. Visi jau žino, kad 
tas kliubas viršija visas kitas 
vietos draugijas taip turtu, 
kaip nariais. Ir narius kliubas 
turi veiklius. Didelė dalis jų 
tai čia augusieji. Kitas iš na
rių ir lietuviškai nemoka kal
bėti, o gal nenori, bet už kliu- 
bą visi galvas guldo ir jokio 
darbo nesibaido. 'Todėl kliubui 
ir sekasi, ir auga jis ir bujo
ja. Ir nėra tokio susirinkimo, 
kad neprisidėtų prie kliubo 
naujų jėgų.

Taipjau 
kutiniame 
keliolikos 
dar įstojo 
riai,

1739 So. Halsted St.

So. Chicago, III
Iš SLA. 74-tos kp. susirinkimą

Gruodžio 4 d. Bessemer Par
ke įvyko SLA. 74 kp. susirin
kimas. Susirinkime narių da
lyvavo apie 30. Susirinkimo 
vyriausias reikalas buvo no
minacijos Pildomosios Tary
bos ir perrinkimas kuopos ko
miteto 1930 metams.

Pirmiausia buvo nominuota 
SLA. Centro Pild. T-ba. Su 
mažais apkalbėjimais, slapta 
nominacija, balsai pasidalino 

sekančiai: esančioji Taryba — 
S. Gegužis, prez.; P. Jurgeliu- 
te, sekr.; K. Gugis, ižd.; Dr. 
Klimas ir kiti gavo po 20 bal
sų. Komunistų peršamieji kan
didatai gavo tik po kokius 6 
balsus. O “lygiečių” visų dar
bų riestauodegis, kad ji kur 
galas, nunešė ant uodegos, ir 
niekas ne gugu apie tai nesa
kė. Matote koki prasti popie
riai. K. L.

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

Roseland
abic-

Strumilos svetaine

Golden IStar basketbol 
jų jauktų jau įvyko po du 
lošimu. Pirmas lošis buvo gruo
džio
j e. Stariečių abudu jauktai lai
mėjo. Antras lošimas buvo ne
dėlioję, gruodžio 8 d., Strumi
los svetainėj. Stariečiai pralai
mėjo. Pradžia padaryta. Tai 
buvo mažos reikšmės lošiai. 

Bet ketvirtadienio vakare, gruo
džio 12 d., Golden stariečiai 
susikibs su Roselando Vyčiais. 
Tai tikrai bus svarbu dėl vi
sų roselandiečių. Golden sta
riečių manadžeris Jonas Fraja-

Universal Restaurant

Norkus, 
sav.

Gardus, 
sveiki lietu
viški v al
piai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

750 West 31st St

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

žmonės to viso ne- 
ir suprasti nenori.
surašo rašo vardus 
Tai buvo apgavin-

buvo ir šiame pas- 
susirinkime. Tarpe 
jaunuolių į Iklittbą 
du kiek senesni na- 

vienas buvęs kliubietiš,
J. Maceikis, o kitas visai nau
jas — tai K. P. Deveikis. Pri
imti abudu. Iš jų kliubiečiai 
daug ko tikisi, nes jų veiklu
mas yra visiems žinomas.

Po Naujų Metų kliubas tu
rės maskių balių. Tam baliui 
surengti komisija susideda iš 
veiklių ir patyrusių kliubicčiiį. 
Sekančiame susirinkime komi
sija patieks sumanymų, kaip 
priimti ir tvarkyti jaunuolius. 
Užgirtas sumanymsa steigti 
jaunuolių skyrių. Tame klau
sime buvo karštų diskusijų 

iš politiško atžvilgio.
Apie kliubo darbuotę vėliau 

bus pranešta plačiau.
Toliau — priešmetinis susi

rinkimas bus trečiadienio va
karų. Jisai jvyks Lukštierjės 
svetainėje. Tai bus Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 301 
kuopos susirinkimas. Bus no
minacijos Susivienijimo Pil
dančios tarybos kandidatų ir 
rinkimas kuopos valdybos; 
taipjau yra kitokių svarbių rei
kalų. Aš tikiu, 
surašąs negaus 
balso.

PRANEŠIMAI Seredoj ir Ketverge, 
Gruodžio 11 ir 12

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

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

LIETUVIŲ VALANDA PER RADIO

Kas Nedėldienį
nuo 1 iki 2 po piet

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

GRAŽIAUSI PROGRAMAI LIETUVIU DAINŲ 
IR MUZIKOS.

PASIKLAUSYKIT ŠIŲ PROGRAMŲ.

kad tavorščių 
čia nei vieno

Kareivių Uni- 
susirenka —formų skyrius 

taip pat, kaip ir visuomet, p. 
Laikštienės svetainėje. Tarsis 
apie įsavo papuošalus, tarsis 

kaip rengtis prie ateities, bū
tent pasaulinės parodos Čika
goje, ir tt.

Penktadienį susirinks iš vi
sų apielinkių spulkų atstovai. 
Tai bus Lietuvių Statybos ir 
Paskolų Bendrovių Lygos ber- 
taininis suvažiavimas. Jis įvyks 
pirmą kartą Ciceroje. Abi 
cero lietuvių Ispulkos deda 
stangas, kad kuo geriausia 
imti svečius. O visi žino,
Cicero miestas yra garsus, nes 
ir daina apie jį dainuojama. Aš 
patarčiau spulkų delegatams bū
ti visiems tą vakarą Lietuvių 
Liuosybės svetainėje, prie 14 
Street ir 49 court.

O ateinantį sekmadienį bus 
susirinkimas Draugystės Lietu
vių Kareivių. Susirinkimas bus 
skaitlingas ir gyvas, nes drau
gija yra veikli ir su šiais me
tais J. Kuzmickas, draugijos

Ci- 
pa- 
pri- 
kad

REIKALINGAS senyvas žmogus 
ant ūkės. Karvių melžti nereikia, 
tik apsišerti ir malkų pakirsti. 
Duosiu valgi ir $10 i mėnesį. Norin
tys to darbo rašykit Geo. Lobikis, 
lt. 2, Box 68, Lyndon Sta., Wis.

Help Wanted—Female 
parbininkių Reikia

REIKALINGA mergina dirbti gro- 
sernėj, patyrimas nereikalingas. At
sišaukite po 4:30 ir vėliau. 7359 So. 
Paulina St. Tel. Hemlock 3479.

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

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
C. W. of A. valdybos rinkimai jvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 12 dienų. 
1929 m., prasidės 2 vai. po piet ir 
tęsis iki 6 vai. vak., 3-jose vietose: 
Amalgameitų Unijos svetainėje, 333 
So. Ashland Blvd. Morning Star 
Kliube 1652 N. Robey St. ir John 
Hus svetainėje, 4236 W. 22 St. Visi 
nariai ir narės kviečiami dalyvauti 
valdybos rinkimuose. Taipgi ne už
mirškit kad priešmetinis 269 skyriaus 
susirinkimas įvyks penktadienį, gruo
džio 13 dienų, 7:30 vai. vakare, 
Amalgameitų Centro name, 333 So. 
Ashland Blvd. — K. Navickas, rašt.

Lietuvių Smulkų susivienijimo de
legatų susirinkimas Įvyks gruodžio
13 d., Liuosybės svetainėje, 49* Ct., ir
14 St., Ciceroje, 7:30 vai. vakare. 
Visi delegatai kviečiami dalyvauti.

— Valdyba.

Kada farmeriai dirbo 
už nikelį i valandą

1809 m., kada gimė plaunamosios 
mašinos išradėjas Cyrus McCormick, 
farmeriai sėjo grudus sulig mėnulio 
permainomis, laike karves lauke ir 
žiema ir piovė rugius su piautuvu.

1832 m., kada McCormick pirmą 
sykį parodė viešai savo mašiną, ne
buvo nė Kansas, Minnesota, Nebras- 
ka, California, ar Texas, negi nebu
vo VViscorisirto, Iowa ar Michiyyano. 
Abraham Lincoln ui buvo klerkas 
mažo miestelio sankrovoj. Nors ma
šina atliko darbą dešimties vyru, 
farmeriai, kurie dirbo po 12 ar 14 
valandų į dieną, už mažiau kaip ni
kelį i valandą, sakė: “Tai humbu- 
gas”.

McCormick turėjo laukti 9 metus, 
iki surado farmerį, kuris turėjo už
tektinai drąsos ir pinigų, kad nusi
pirkti piaunamą mašiną už $50!

Kiekvienas vertingesnis išradimas 
turėjo nugalėti prietarus tų, kurių 
obalsis yra: “Jei jis yra kitoniškas, 
jis yra negeras, pavojingas, ir turi 
būti patremptas”!

Lucky Strike irgi turėjo kovoti 
prieš tuos pačius prietarus. Prieta
ras gimė, kada visi cigaretai buvo 
išdirbami senoviniu budu, pirm negu 
mokslas atėjo pagelbon. “Kepini- 
mas” Lucky Strike tabako, kuris pa
šalina erzinančias medžiagas, revo- 
liucionizavo ei "arėtų gamybą. Nau
joji gentkartė atsisakė paisyti seno
vinių prietarų. Ji pripažįsta, kad 
nežiūrint kaip kenksmingi kiti ciga
retai nė butų, “kepinimas” padarė 
Lucky Strike visai skirtingps cigare- 
tus.

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

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

“Broadway 
Scandals”

Užkulisio drama, su dainomis 
ir šokiais

Taipid

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Miscellaneous
_____________ Įvairus_________ _

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Business Chances 
Pardavimui Biznjai

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

----- o-----

----- o-----
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, vieta gera, biznis išdirbtas, fik- 
čeriai nauji, parsiduoda nebrangiai. 
Kreipkitės Tel. Roosevelt 4738.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 50 pėdų kampinį lotą 

ant gero automobiliaus; taipgi išmai
nysiu 50 pėdų bizniavą lotą ant na
mo ir biznio. Atsišaukite Frank’s 
Barbers Shop, 4309 ’A W. 63rd St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

CLASSIHED ADS
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis menesius j 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
isirnSvti Šiandien ir Jums nadesime 
įsigyti abelną. moksli). Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

-------O------
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDĘRAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service 
Biznio P»t«marima«>

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDVVARE, PATNTS & 

WALL PAPER 
Prnnters & Derorator®

J. S. RAMANCIONIS. savininkas 
2147 So. Halsted St.

Tsl. Victory 7261

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairus PardaVimai

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisąi

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair. 
Mocruette. Jacauard, etc. $35 iki 
$69.40, 8 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ažuo- 
linisii $14.60. STBO StiAY-lc norifcbit; T>icx- 
nas $72. šimtai barmenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

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

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor 
fixturiai, už labai pigią kainą.

4001 Brighton Place

Automobile^
Huick n pas. aenan ________ jsoo

’20 J’aięe Sodan (i romi__________________$275
29 Es>«ox Sodnn    $590
1927 Niinh Conch $250
'29 Ford r>n|>nn Ylnn
■•-'9 Ford UiUKl.lnr $1<>O
’7H Auhnrn Kod.IbI.f S55O

MHll'iniOlT MOTOK 8AI.F.S C<J
7130 S. lUldU-U Si., ‘ITiaufle V830

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

A. GRIGAS
3114 Sd. Halsted St..

Tel. Victory 4898
-------- O--------

--------O--------
PIRKITE DABAR arti Archer ir 

Harlem gatvių. Keletą lotų galima 
gauti netoli šio didelio kampo. Har
lem Avė. dabar yra ištaisyta. Har
lem Avė. tiltas neužilgo bus užbaig
tas. 20 minučių į Westem Electric 
Co. dirbtuvę, 20 minučių į Crane Co., 
10 minučių i Clearing industrinį 
distriktą. Gatvekarių transportacija. 
Sankrovos, bažnyčios ir mokyklos už 
vieno bloko. Užtektinai kaimynų. 
Kaina $495. $100 įmokėti, likusius
po $10 kas mėnesį. Atvažiuokite 
nedelioj, arba leiskite mums nuvežti 
jus ir 4 u m v

R. J. F1NITZO & CO. 
1558 W. 79th St.

Tel. Radcliffe 4300 
Arba prisiųskite sekamą kuponą:

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

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

Telefonuokite Normai 1902,

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

PARDAVIMUI prapertė. mėnesi
nės pajamos $400. Savininkas turi 

’ ’.’.b isti miestą. Reikia $12,000. Atsi
šaukite 5115 S. Damen Avė. (Itobey 
St.).




