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Kalinių Maišias N. Y. 
Valstijos Kalėjime

Vyriausias kalėjimo sargas ir penki kali
niai nukauti - Riaušės buvo patremp
tos tik su kariuomenės pagalba

(Atlantic and Pacific Photo]

AURI BN, N. Y., gruod. 11. (kalėjimo sargai išgelbėti.
Pakėlę riaušes, iš valstijos Kautynėse, maištininkų va- 

kaiėjimo čia šiandie bandė iš- das, senas ‘kriminalistas Henry 
trukti kaliniai, kažkokiu bildu Sullivan, ir keturi kili kalj-

niai buvo nukauti, o keliolika 
sužaloti. Vyriausias kalėjimo 
sargas Dunbar taip pat buvo 
užmuštas, o du sargai skaud
žiai sužaloti.
Antras šiemet tame kalėjime 

kaliniu maištas v
Šių metų liepos mėnesio 29 

į dienų Auburno kalėjime buvo 
panašus kalinių maištas ir ban

dymas ištrukti. Jie tuomet bu
vo pasigrobę kalėjimo arsena
lą ir sudegino kalėjimo dirb
tuves, padarydami 500 tuk
siančių dolerių žalos. Kautynė-

gavę saujamų ginklų.
Kaliniai buvo suėmę kalėji

mo prievaizdų Jenningsą ir 
dvylika kalėjimo sargų, ku
riuos per keletu valandų laikė 
Įkaitais. Maišto vadai reikala
vo, kad visi kaliniai urnai bu
tų gerumu paleisti iš kalėji
mo, kitaip visi Įkaitais laiko
mi kalėjimo sargai busiu nu
žudyti.

Auburno kalėjime iš viso 
yra 1,580 kalinių.

Riaušėms patrempti, buvo 
pašaukta kariuomenė ir poli
cijos rezervai su (ašarinėmis
bombomis ir kulkosvaidžiais. | se tuomet trys kaliniai buvo 
Tik po ilgos kovos riauširtin-' nukauti ir keturi kalėjimo šar
kai pagaliau buvo nuveikti ir gai sužaloti.

Lenkų prezidentas j Smarkios kovos tarp 
tarias su socialis- Kinų valdžios ir šu

tais dėl kabineto kilėlių armijų
Nuo Pilsudskio pervarta, pir

mą kartą respublikos galva 
tariasi su opozicijos vadais

BERLYNAS, gruod. 11. — 
Iš Varšuvos gautas čia prane
šimas sako, kad Lenkijos pre
zidentas Moscickis pasikvietė 
pas save socialistų partijos ir 
kitų opozicinių partijų vadus 
ir ko n tėra vo su jais dėl nau
jos vyriausybės sudarymo.

los Moscickio pertraktacijos 
ypačiai su socialistų vadais su- 
kėlusios Varšuvoje nepaprasto 
susidomėjimo. Nuo Pilsudskio 
pervartų, įvykusio prieš pus
trečių metų, dar niekados ne
buvo atsitikimo, kur respubli
kos prezidentas butų tokiais 
reikalais taręsis su opozicija. 
Pilsudskis buvo vienintelis as
muo, su kuriuo prezidentas 
skaitydavus. Del to dabar kal
bama, kad galbūt bus suda
ryta koalicinė vyriausybė, ku
ri galėtų atsiremti seimo dau
guma.

New Orleanse vėl du 
tramvajai išsprogdinti

NE\V ORLEANS, La., gruod. 
11. — Ryšy su gatvekarių dar
bininkų streiku, šiandie čia bu
vo nežinomų asmenų vėl iš
sprogdinti du tramvajai. Du 
negrai buvo sužaloti.

Tramvajų darbininkų strei
kas Ne\v Orleanse traukiasi 
jau nuo liepos mėnesio.

Ghicagai ir apielinkei federa- I 
lis oro biuras šiai dienai pra- 1 
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ar sniego; truputį šal
čiau; vidutiniai ir stipresni ry
tų vėjai.

Vakar temperatūros buvo i 
350 ir 330 F. v. ’ t » I 

šiandie saulė teka 7:03, lei-j 
džiasi 1:19. Mėnuo leidžiasi 
2:31 ryto. •K

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
11. — Praneša, kad penkias
dešimt mylit; į šiaurę nuo Pū
ko vo eina smarki kova tarp 
tautinės Kinų valdžios kariuo
menės ir sukilusio Pukovo gar
nizono. Į Nankiną atvyksta vis 
daugiau sužeistų kareivių.

Pukovo sukilėliai pradėjo sa
vo ofensivų netoli nuo čučavo, 
palei Tientsino-Pukovo geležin
kelio liniją. Valdžios kariuo
menes prieš sukilėlius esą trys 
divizijos ir vienas regimentas. 
Iš Nankino siunčiama dar su
stiprinimų.

Nankine tapo nuginkluoti 
500 valdžios kareivių, įtartų 
dėl neištikimumo. Nuginkluo
jamieji nesipriešino.

Praneša, kad gen. Čango 
Fakvei sukilėliai yra tik dvi
dešimt septynias mylias į šiau
rę nuo Kantono ir kad tarp 
jų' ir valdžios kariuomenės ei
na stiprus mūšiai. Ligoninės 
mieste pilnos sužeistų karei
vių.

Taylorvillės angliaka
siai nutarė grįžti į ka

syklas dirbti
TAYLORVILLE, III., gruod. 

11. — Tovey Peabody anglies 
kasyklų darbininkai, priklausą 
United Mine Workers of Ame
rica unijai No. 517, nubalsavo 
grįžti į kasyklas dirbti tuojau, 
kai tik bus pašalinta nuo ka
syklų milicija.

Christian kauntės šerifas pra
nešė, kad milicija bus dar šį, 
vakarą ištraukta.

Žmona mirė, vyras pasi- 
skandino šuliny

CARMI, III., gruod. 11. — 
Kelioms valandoms praslinkus 
nuo jo žmonos mirties, vietos 
farmerys Paul VVinters, 35, iš J 
susikrimtimo šoko Į šulinį ir 
pasiskandino. Penki maži vai-1 
kai liko visiški našlaičiai.

MANILA, Filipinai, gruod. 
11. — Šiaddie čia prasidėjo 
eucharistinis kongresas. Daly
vauja apie 3,000 delegatų.

Palo Alto, Cal. — Dr. David Starr Jorda’n, garsus moksli
ninkas ir švietėjas, kuris buvo sunkiai susirgęs, o dabar pra
deda sveikti.

Rykovas, Litvinovas 
turėsią eit laukan < f

Abudu sovietų vadai busią nuo 
sausio mėnesio pašalinti iš 
savo vietų v

BERLYNAS, gruod. 11. —■ 
Vokiečių trockininkų laikraštis 
Volkswille paskelbė praneši
mą, gautą, sako, iš ištikimų 
versmių, kad ateinančio sausio 
mėnesio pirmą dieną Bykovas, 
sovietų liaudies komisarų ta
rybos pirmininkas, tos savo 
vietos nebeteksiąs. Kas tą jo 
vietą užimsiąs, kol kas neži
noma.

Tame pat pranešime sako
ma, kad nuo sausio pirmos 
dienos Maksimas Litvinovas 
taip pat nebebusiąs veikian

čiu sovietų užsienio reikalų ko
misaru. -lis busiąs paskirtas so
vietu ambasadorium Berlyne.

Britai siūlo Ameri
kai panaikinti $10 

pasų vizą , x
LONDONAS, gruod. 11. — 

Britų užsienio reikalų depar
tamentas proponuoja Jungti
nėms Valstybėms sumažinti, 
arba visai panaikinti, $10 vi
zos mokesnį, kurį abiejų val
stybių piliečiai vis dar turi j 
mokėti už dvylikos menesių pa
so viza. *. *

Beveik visos vakarų Euro
pos valstybės jau yra arba su
mažinusios, arba visai panai
kinusios tų $10 mokesni už vi
zą. Tik Anglija ir rytų Euro
pos kraštai tokią aukštą mo
kesnį tebelaiko.

.........._________ /

Ispanija švenčia Nekal
to Prasidėjimo dog

mos šventę
MADRIDAS, Ispanija, gruod. 

11. — Visa katalikų Ispanija 
su didelėmis bažnytinėmis ap
eigomis ir procesijomis šven
čia 75 metines Nekalto Prasi
dėjimo dogmos paskelbimo su
kaktuves. Ispanai yra didžiau
si Mergeles Marijos garbinto
jai.

[Katalikų bažnyčios “Nekal
to prasidėjimo’’ dogma buvo 
papos Pijaus IX paskelbta 
1854 metų gruodžio 8 dieną.]

šoko nuo 9to aukšto
i

NEW YORKAS, gruod. 11.
Šokęs žemyn iš devinto tro

besio aukšto, nusižudė turtin-j 
gas brokeris Frank K. Emmet, j 
52 metų amžiaus.

Illinois angliakasių 
streikas plečiasi

Komunistinė Miners unija pri
kalbino dar Auburno kasy
klų darbininkus streikuoti

SPRINGFIELD, III, gruod. 
11. — Taylorvillės apielinkčs 
anglies kasyklų streikininkams 
pavyko prikalbi n ti streikai)
taipjau Auburno Panther Creek 
Coal kompanijos kasyklų dar
bininkus.

Apie du šimtai streikuojan
čių Taylorvillės angliakasių 
vakar vakarą turėjo čia mi
tingą su komunistų vadovau
jamos National .Miners unijos 
vadais. Mitinge buvo priimti 
planai Auburno kasykloms pi- 
kietuoti.

Bandymai prikalbinti Spring- 
fieldo apielinkės kasyklų dar
bininkus mesti darbą nepavys 
ko.

Auburno kasyklose dirba 
tarp 500 ir 600 angliakasių, 
šią naktį įvyks jų streiko mi
tingas. United Mine Workers 
unijos Vadai sako, kad rytoj 
tos kasyklos vėl dirbsiančios.

Taylorvillės ir Kincaid ka
syklos vis dar ginkluotų mili
cininkų sergi mos.

Ties Old Ben kasyklomis, ne
toli nuo Pontono, tapo suim
tas National Miners unijos val
stijos pirmininkas Georgė Voy- 
zev, kaltinamas dėl netvarkos 
kėlimo. Taylorvillėj suimtas 
Freeman Thompson, streiki
ninkų vadas,- kaltinamas dėl 
riaušių kurstymo.

Australijos angliakasiai 
atmetė taikymos są-

» lygas
SYDNEY, Australija, gruod. 

11. — Naujosios Pietų Vali jos 
angliakasiai didele dauguma 
balsų atmetė pasiūlytas taiky
mos sąlygas.

Zaimis gal būt bus Grai
kijos prezidentas

ATĖNAI, Graikija, gruod. 
11. — Premjeras Venizelos 
šiandie pranešė, kad jis ir jo 
partija respublikos prezidento 
suolai) remsią Aleksandrą Zai- 
misą, buvusį premjerą, o da
bar senato pirmininką.

Graikų prezidentas Kondu- 
riotis, dėl senatvės, vąkar at
sistatydino.

KATANIJA, Sicilija, gruod. 
11. — Etnos ugniakalnis pra
dėjo slipriai veikti, mesdamas 
durnus ir pelenus.

20 asmeny sužeista 
traukiniui susikūlus
DALLA'S-, Tex., gruod. 11.

— Netoli nuo čia praeitą nak- 
lĮ susikūlė, išlėkęs iš bėgių, 
dviejų vagonų larpumiesčių 
traukinys. Dvidešimt asmenų 
buvo sužaloti, jų tarpe keturi 
pavojingai.

J. V. legacija Varšu
voje bus pakelta Į 

ambasadą
WASHINGT()NAS, gruod. 11.

— Iš Baltojo Namo gauta ži
nių, kad Jungtinių Valstybių 
legacija Varšuvoje bus netru
kus prezidento Hooverio pa
kelta į ambasadų.

Ambasadorium Lenkijai nu
matomas John B. Stctson, da
bartinis ministeris Varšuvoje.

Bankininko sūnūs nusi
žudė kartu su sveti-

ma pačia
. NEW YORKAS, gruod. 11.

Vietos Hotel dės Artistes 
rado negyvus Henry Grew 
Crosby, 32, Bostono bankinin
ko sūnų, ir Mrs. Josephine 
Rotch Bigelow, 22, taip pat iš 
Bostono. Abiejų galvose buvo 
kulipkų žizdos, o Crosby tebe
laikė rankoj sugniaužtą revol
verį. Manoma, kad abudu bu
vo sutarę nusižudyti, ir nusi
žudė.

Farmerio sūnus nušovė 
savi) tėvus; norėjęs 

turto “gyventi” <
WAXAHACHIE, Tex., gruod. 

11. — Policija suėmė Herma
ną Riley, 19 metų vaikiną, vie
tos farmerio sūnų. Jis kaltina
mas dėl nužudymo savo tėvo 
ir motinos ir bandymo nužu
dyti savo brolį.

Polilcija sako, kad suimta
sis prisipažinęs, jogei jis, nu
šaudamas saA) tėvus ir brolį, 
norėjęs pasiimti visą turtą ir 
“pradėti gyventi.”

Knygų leidėjas skun
džia Trockį už kont

rakto laužymą
BERLYNAS, gruod. 11. — 

Vienas Dresdeno knygų leidė
jas traukia /teisman Leoną 
Trockį, ištremtą Į Turkiją bu
vusį bolševikų vadą, kaltinda
mas j j dėl nedavimo savo me
muarų rankraščių einant pa
darytu tarp leidėjo ir Trockio 
kontraktu.

Trockis sulaužė kontraktą, 
sužinojęs, kad leidėjas jau iš
leido Aleksandro Kerenskio 
veikalą, kuriame buvęs laikinos 
revoliucinės valdžios premje
ras kaltina Leniną ir Trockį 
kaip valstybės išdavikus.

Gavo, pagaliau, laišką, 
pasiųstą prieš 62 metus

------z—
MEMPHIS, Tenn., gruod. 

11. — Paštas pagaliau prista
tė laišką, rašytą dar pilietinio 
karo laikais, prieš 62 metus.

Tas laiškas buvo rašytas vie-\ 
mf konfederatų kareivio, R. H. 
Wooten’o, suimto ir laikyto 

Columbus, Ohio, Belaisvių sto
vykloj, ir adresuotas pro tes
to)) ų kunigui C. H. Adkinsui 
į Pottersville, Tenn. J j dabar , 
gavo Memphiso gyvenąs R. W.
Adkins, pastoriaus Adkinso sū
nūs. Laiško autorius mirė prieš 
daugiau kaip 60 metų.

Laiškas dabar* buvo pašto 
departamento pristatytas be jo-

i kio paaiškinimo, dėl ko jis 
taip ilgai užtruko.

/

Lietuvos Naujienos
Be Kauno dar 4 miestai 

nori vandentiekio ir 
kanaliz.

KAUNAS. — Re Kauno, 
vandentiekį ir kanalizacijų pir
moje eilėje nori įvesti Šiauliai, 
Panevėžys, Mariam pole ir Vilk
mergė. Šiauliuose vand. ir ka
naliz. Įvedimas kaštuotų 2,- 
460,000 lit., Panevėžyje 2,- 
325,000 lit., Mariampolėje — 
2,400,000 lit., ir Vilkmergėje 
— 500,000 lit. Tat kartu su 
Kaunu (8 mil.) vandentiekio 
ir kanai. įvedimui reikia 15,- 
685,000 litų.

Žydų muštynės 
sinagogoj

KAMAJAI. — šių metų spa
lių mėn. 27 d. sekmadienio ry
te žmonės eidami bažnyčion 

pamatė keistą reginį: pa bėgo
mis skubėjo žydų sinagogon 
policininkai ir šauliai. Kai kas 
pradėjo spėlioti, kad policinin
kai perėjo žydų tikybon ir ei
na melstis, bet paskiau paaiš
kėjo, kad žydeliai karatai pa
simeldę ir pradėję aptarti sa
vo “gešefto” reikalus susigin
čijo ir susimušė. Du žydai su
žeisti.

Lietuvių vokiečių komi
sija vėl tarsis 1930 m.
KLAIPĖDA. — Klaipėdos 

krašto gubernatoriaus rūmuo
se įvyko mišrios vokiečių lie
tuvių komisijos ginčytiniems 
pilietybės klausimams spręsti 
posėdis. Į posėdį iš Kauno bu
vo atvykę užsienių reikalų mi
nisterijos referentas p. Dailidė 
ir vidaus reikalų ministerijos 
pilietybės reikalams referentas 
p. Banaitis. Iš vokiečių pusės 
dalyvavo ministerijų patarėjai 
f>. Hering ir p. Meyer. Posėdy 
buvo aptarta komisijos darbų 
tvarka ir nutarta tolesniems pa
sitarimams susitikti 1930 me
tais sausio 21 d. Karaliaučiuje. 
Lietuvos delegatai tą pati va
karą išvyko j Katiną.

Karolio Vairo sukaktu
vės

KAUNAS. —- Prie progos, 
1930 m. sausio mėn. sukanka 
Karolio Vairo 25 m. jo lite
ra t inio darbo sukaktuvės.

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.

Nešvarios mėsinės 
skleidžia ligas 

Panevėžy
Panevėžyje gana paplitus pa

ratifo liga. Miesto gydytojas 
dr. J. Vileišis, apžiūrėjęs mė
sines, rado, kad jose pardavi
nėjama sena, pašvinkusi mėsa, 
nuo kurios ir ta liga kylanti. 
Surašyta nemaža protokolų.

Panevėžyje sparčiai statomi 
lenkų gimnazijos didoki rū
mai. Nors mokinių trūksta, bet 
matyt, lėšų netruksią.

Traukinio buferiai su
daužė iešmininką

Rokiškio geležinkelių stoty 
manevruojančio traukinio va
gonų buferiais užmuštas iešmi
ninkas Kostas Krasauskas.

Nelaimė įvyko Krasauskui 
besukabinėjant vagonus.

Lietuva turi bulvių už 
132,000,000 litų

KAUNAS. — Jau galutinai 
apskaičiuota, kad šiemet Lie
tuvoje bulvėmis apsodinta bu
vo 132,000 ha, gi pernai 121,- 
000 ha. Vadinas, musų ūkinin
kai ir po nederlįngų metų su
gebėjo surasti sėklos ir užso
dinti tokį didelį plotą. Mano
ma, kad iš vieno ha vidutiniš
kai gauta apie 250 centnerių 
bulvių, o iš viso ploto apie 33,- 
000,000 centnerių. Skaitant 
centnerį po 4 lit., visas šių me
tų bulvių derlius bus. davęs 
apie 132,000,(8)0 litų.

Nori statyti Kaune 
naujų namų

Kauno miesto valdybos sta
tybos skyrius yra gavęs eilę 
prašymų su projektais stalyti 
naujų namų. Ypatingai tuo su
sirūpinę vieno aukšto Laisvės 
Al. namų savininkai, kurie ar
timiausiu laiku senus namus 
nori pakeisti moderniškais 4— 
5 aukštų.

j Musteikio dvaro gaisras 
9

Vaiguvos valsč. Jančausiškių 
dvare užsidegė pil. Prano Mu
steikio daržinė ir pašaras. Gai
sras kilo iš padegimo. Padary
ta nuostolių 35,000 lit. sumoj. 
Turtas apdraustas.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ekskursija po ežero
> dugnu

nė
PO

Daugelis žmonių lur-but 
sapnuote nesapnavo, kad 
Michigan ežero dugnu galima 
vaikščioti ir net važinėti. Bet 
kad tai yra galima, tai įrodė 
ekskursija į vandens tunelį, ku
rią vakar surengė savo nariams 
ir jų draugams Chicagos lie
tuvių Prekybos Butas. z

Devyniose valandose ryto su
sirinko namelyje prie Chicago 
Avė. pas patį ežero krantą bū
rys iš kokių 15 žmonių, ir te
nai miesto Vandens Departa
mento inžinierius nuleido juos 
elektrikiniu liftu 196 pėdas že
myn, j tunelį, kuris yra 20 pė
dų aukščio ir 16 pėdų pločio. 
Čia visi buvo susodinti į va
gonėlius traukinio, kuris eina

siaurais bėgiais, ir leidosi ke
lionėn, po ežeru.

Traukinėliu svečiai važiavo 
rytų pusėn beveik dvi mailias, 
ir dar nebuvo matyti tunelio 
galo. Teko sustoti dėl to, kai 
kelia toliaus buvo užblokavę 
vežimai prikrauti akmenų, ku
riuos darbininkai ima iš tune
lio, kirsdami skylę uoloje. Uo
los skeveldros yra gabenamos 
traukinėliais iš galo į prieša
kį, kur tam tikros mašinos jas 
sumala, sumaišo su cementu, 
ir tuo mišiniu paskui išcemen- 
tuojama tunelio grindys, sie
nos ir lubos, taip^kad visas tu
nelis pavirsta milžinišku, 
džiai nulygintu vidyryje, 
džiu.

Per šitą vamzdį bus

sklan- 
vamz- P. Petravičiutė-Millerienė, ku- 

sekamą nedėldienį “Birutes”

moteris yra našlė, kiek vaikų 
ir kokio jie amžiaus.

Laiškus rašykite tuoj aus, ne 
vėliau kaip iki 15 gruodžio, 
resno j ant:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

ad-

Jie atstume progą pasi 
daryti milionus!

trau
kiamas iš ežero vanduo Chi
cagos žmonėms gerti ir prau
stis. Skylė nuo ežero dugno 
iki tunelio bus pradurta (ir iš
klota cementu) už keturių my- 

Kolkas 
kiek
m a-

ri
statomo j operetėj “Malu ni n kas 
ir Kaminkretis” vaidins Petro
nėlės rolę.

MARES’ NUO KOSULIO 
BALSAM AS

Sustabdys bile kokį neužsisenėjusj 
kosulį. Pagydys bile kokj blogą, 

įsisenėjusį šalti..JAKE'
MARES*
COUGH

BALSAM.
čiose 35c. ir 60

Nors geriausia ir 
saugiausia yra jj 
pradėti vartoti 
tik šalčiui prasi
dėjus. Jis turėtų 
būti visada po 
ranka, taip kad 
reikalui atėjus 
bilę minutę ga
lėtumei ji sura
sti. Parduodamas 
visose vaistiny- 
centų už butelj.

liti nuo ežero kranto, 
tunelio yrh iškirsta dar 
daugiau kaip pusė, ir 
ža dalis išcementuota.

Buvo įdomu pasivažinėti la
me požemyje, žinant, kad už 
kokių pusantro šimto pėdų virš 
keliauninkų galvų, yra ežeras, 
kuriame supasi bangos ir plau
kioja žuvys.

Čikagai vanduo traukiama iš 
ežero per dešimtį panašių po 
žeme iškastų tunelių. Bet šis, 
kuri vakar apžiurėjo būrys lie
tuvių, busią didžiausias už vi
sus.

Ekskursijai vadovavo Lietu- 
Prekybos Buto sekreto- 
p. J.’P. Varkala.

Buvęs.

vių 
rius,

tik 
tik

Nutarta atspausdinti nors 
trumpą kliubo konstituciją. 
Tam tikslui išrinkta komisija 
iš trijų narių. Komisijon įeina 
Daubaras, Rakauskas ir Bar- 
dauskas.

KliuLas apkalbėjo unijos da
bartinio advokato Nelsono kan
didatūrą i Čikagos merus rem
ti ateinančiuose rinkimuose. 
Tuo reikalu pavesta valdybai 
pagaminti atatinkama rezoliu-

Mortulė.

KALĖDOMS
Suaugusiems pietus, 

žaisi u

Neturtingos šeimos,

vaikams

ateik rei

DENTilf
135 S. State St.

Kou>i». ADAMS, 3 n., urleiaia Falr 
l’er 35 m. Chicagos didžiausi dentlatai.

Jodomieji paveikslai 
iš Lietuvos

Be skausmo
Suteiksime T'viiight Sleep ar musų be 
šiem šiuo smaKcnų užinarinimą traukiant 
įlanti ar jj taisant. Nėra SKAISMO. NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK
Sanitary

Britlgrcwork be 
t rin i mos.
Svarus ir 
namas 
no j e. 
nuraukite 
ni akytės 
tą pačią

ir {tvirti' 
jiunj bur

ir sko-1 
maistu 
dieną.

Vienos dienos 
Mes tikrai Kalime 
MUS DANTIS už 
meti] garantija.

DYKAI X-ILAY
Ateikite Aiandie. (Jaukite musų patari
mą ir kainas prieA taisant jūsų dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA 2KMO9

COįmiltl MATU
Importuoto natūralioj 
rausv'iuio. pripildo ju-; - "T
sų cidą. jus (įrodysite 
daug laimesnis.
Kreditas—6 mėn. išsiinokėjimui 

“Nėra palūkanų—nėra carrying enarges."
ATDARA: kasdie iki 9 vai. 

Nedaliomis O iki 1'4 d.

duoti
KAINĄ

P-nas J. K. Milius praėju
sių (1929 metų) vasarą lAe- 
tuvoje būdamas nutraukė daug 
naujų judomų paveikslų.

Paveiksluose matyti visi Lie
tuvos prezidentai, jų šeimos, 
Lietuvos poetai, profesoriai, 
šiaip pasižymėjusieji darbuo
tojai, Lietuvos generolai, kari
ninkai, tautos šventės iškilmės, 
Rygos lietuvaitės, lietuviai 
sportininkai, apie 10 miestų, 
etc. Filmų esama tiek, kad ima 
laiko i valandas jas parody
ti ir apie jas paaiškinti.

šios filmos bus rodomos ar
timoj ateity Čikagoje.

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildomo visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted SI.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Gruodžio 

10,11 ir 12
Visas kalbantis paveikslas

“Saturday Night 
Kid”

dalyvaujant 
Clara Bow

Lietuvių Valanda
Programas, kurį teko gir

dėti praėjusį sekmadienį iš ra
dio stoties W. C. F. L., nuo 
1 iki 2 vai., buvo ištikrųjų 
nepaprastas. Savo turiniu ir 
Įvairumu jis žymiai skyrėsi 
nuo paprastų radio programų. 
Kas nėra girdėjęs ir gėrėjęsis 
komp. Vanagaičio mokėjimu 
dainuoti, deklamuoti — links
mai ir juokingai ir staiga vėl 
rimtai, drapiatingai?

O art. Olšausko dainos, kank
lių pritariamos, taip ir smigo 
j klausytojų širdis.

Akompanavo dainoms ir 
deklamacijoms šiame programe 
Mikas Jozavitas. Pasirodė taip
gi puikiai smuikininkas p. 
Petroš.

Teko patirti, kad ne tik kas 
sekmadienį, bet dar kas ket
verge vakarą, pradedant gruo
džio 13, nuo 7 iki 8 valan
dos, iš radio stoties W.H.F.C. 
(1500 kiloc.), bus radio pro
gramas, kurį rengia Jos. F. 
Budriko radio krautuvė (3417 
So. Halsted st.). Programe da
lyvaus šokių orkestrą, vado
vaujant p. žuronui. Bus geri 
dainininkai.

Klausytojas!

Iš džianitorių vei
kimo

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“Making Time” 
su Pat Runey 
Kalbančios Žinios.

Gruodžio 8 d. laikytame su
sirinkime apsvarstyta bėgan

tieji kliubo reikalai. Valdyba 
palikta senoji.

Nutaria, kad kiekvienas na
rys mokėtų pomirtinės duok
lės po $1.00, jei kliubo narys 

J numirtų.

Galbūt vertingiausias iš pavienių 
patentų kokis kada išduota, buvo No. 
174,465, išduotas patentų ofiso taip 
visai naujam dalykui, kad visose kal
bose nebuvo tam dalykui apibudinti 
žodžio, — telefonas.

Betgi apie 55 metai atgal Atlanti- 
ko kabelis ir telefonas buvo visų iš
juokiami. “Žaislai”, taip žmonės 
vadino telefoną ir kabelį. Kapitalis
tai atsisakė pirkti šėrus ir jie buvo 
pardavinėjami už skatikus.

American Telephone ir Telegraph 
Co. pelnas betgi pirmais devyniais 
1929 metų mėnesiais siekė $199,960*- 
370. Dividendai tapo išmokėti ant 
13,146,765 cainmon šėrų. Prie da
bartinės marketo vertės po $300 už 
Šerą, šėrų vertė siekia* beveik ketu
ris bilionus dolerių.

Velionis Chauncey M. Depew prisi
pažino, kad kada jis buvo jaunas, 
vienas jo draugų maldavo jį pirkti 
telefono šėrų už labai žemą kainą, 
Jis buvo vienas daugelio tų, kurie 
atstume progą pasidaryti milionus.

Prietarai gali labai brangiai kai
nuoti žmonėms, kurie jų prisilaiko.

Pas žmones vis dar gyvuoja prie
tarai prieš cigaretus. Tas prietaras 
gimė, kad visi cigaretai buvo išdir
bami senoviniu budu, pirm negu 
mokslas atėjo pagelbon. Dabar 
slaptu “kepinimo” procesu, kuri var
toja Lucky Strike, kenksmingosios 
medžiagos yra išimamos iš tabako, jj 
kaitinant iki 260-300 laipsnių.

Štai kodėl taip daug žmonių (jų 
tarpe gydytojai) sako: “Aš rukau 
tik Luckies”. Tai gelbsti išaiškinti 
kodėl Luckies yra labiausia prasi
platinę cigaretai pasaulyje.

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Fer

NAUJIENAS
Pinigus gavo:

24511—s. Murauskienei 
15973—O. Martinkienei 
15975—O. Končienei 
15962—K. Nevulienei 
24510—V. Rukenckienei 
15915—Marcijonai Dobkienei 
15913—Zofijai Butkuvienei 
15834—Joanai Nugariėnci 
15957—Klebonui Erušiuniui 
24508—Marei jonai Paulaus

kienei
15948—Stanislovai Umantaitei 
25249—Pranei Ratkelienei 
25304—Vandai Ziaugrytei 
25405—Pranui Banil 
25310-—Onai Jakubauskienei 
25315—Jonui Tiekimui 
25314—Aleksandrui Petkui 
25324—Marijonai Mockienei

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

-•žaislu.

Buvo Nervuotas, Turėjo
I *1 r _ * *pusios j Naujienas, gali gau- į Silpnus Inkstus ir Prastą 

ti Kalėdoms dovanų. Sveikatą

šventėms atėjus, kiekvienas 
žmogus nori pasilinksminti ir

Sveikatą
šis pranešimas yra nuo p. Eugene Wil- 

litinis, Fayettoville, N. C., turtų pertikrin
ti kiekvieną sergantį, išblyškusį skaityto
jų, kad Nuga-Tono yra puikios gyduolės. 
Jis sako: "Prieš vartojimą Nuga-Tone aš 

Į turėjau prastą sveikatą, buvau nervuotas,• • . , _ pi o » C Ji lx < l1 lt » <• Ii Jlvl V IlOltln,genaus ir skamaus pavalgyti, turėjau ailpnua inkstus ir prastas kepenis.
x o u Po vartojimo Nugą-Tone tiktai 20 dienų

ir, suprantama, kiekvieną ima 
noras savuosius palinksminti 
nors menka ir pigia dovanele 
— bile tik visi linksmi būtu
mėm. Tokį tai ūpą atsineša su 
savim Kalėdos. Visi išrodo ge
ri, o ir mes patys norime kam 
nors būti geri.

Naujienos šiemet, taip kaip 
ir kitais metais, parūpins ne
turtingoms lietuvių šeimynoms 
Kalėdoms pietus. Šeimos, atsi
dūrę varge ir norinčios pasi
naudoti šia proga, prašomos 
raštu atsikreipti į Naujienas, 
paduodamos vardą, pavardę, sa- ... ...... _
vo adresą; ar vyras dirba, ar 4556 K'<)ckwefi st.. "UKicago. iii.

praslinkus aš pastebėjau puikų savo sveb 
katos pasitaisymą. Dabar esu stiprus ir 
sveikas ir jaučiuosi dešimti metų jaunes
nis."

Nusra-Tono yra paareJbSjęR vlrft milionui žmonių, kurio buvo praradę savo sveika* 
tą ir stiprumą, ir jei jus esate silpnas ir 
sergate, jus turit pabandyti šias gyduoles. 
Jos yra uraros nuo prasto apetito, nevirški
nimo, silpnų keponif, silpnų inkstų arba 
pūslės, galvos skaudėjimo, chroniško užkie- 
tiejimo, svaigulio. nervingumo, nusilpusių 
organų, prasto miego. praradimo svarumo 
ir istpruino. Jijh gal itgauti Nuga-Tono 
kur gyduolės yrti purdhodaiuos. Jei jūsų 
vcrteUra neturi jų stake. reikalaukite, kad 
jis užsakytų jums iš olsel’o vaistins.

Phone Virginia 2054 (

JOSEPH VIRIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTOR/US 0

Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 

PER BREMENĄ 
Keliaukit greičiausiu pasauly kiivu

I ' EREMEN
Laivas EUROPA dabar būdavojamas ir veikt 

pradės nuo kovo mėn., 1930 m.
g Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą

Patogus ir tiesus susinešimas su bile Europos šalimi.
Reguliariai išplaukimai kožną savaitę xR populiariais Lloyd laivais.M Del sugrįžimo lindynių ir kitų informacių

atsiklauskit savo vietinio agento arba

Inicktu ( i i mas
JkjLLCyD (f

W. Randolph St., Chicago.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDA
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą- dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

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 su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt. 

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

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

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

Tikras Kalėdinis 
BARGENAS

Rankomis išsiuvinėti naktiniai 
marškiniai! Vertės iki $2.00

Rankomis išsiuvinėti Filipinų ir 
Porto Rico naktiniai marškiniai, 

'visokio didumo, dabar po $1.00
MOTERŲ ŠALIKAI! 

Vertės iki $2.00
Gražus šilkiniai šalikai, ilgi ir 
ketvirtainiai. Visu gražiųjų spal
vų, dabar po 95c.

Vyrų kaklaraiščiai!
Vertės $1.00

Sudėti j gražias Kalėdines dėžu
tes, -gražus vyrų kaklaraiščiai, da
bar 50c.
DYKAI Kalėdinės dėžutės DYKAI 

su kiekvienu pirkiniu

DEPARTMENT STORE 
3410-12 So. Halsted Street 

■—i-—-—

56690—Jonui Jurgelionniui 
15979—Onai, Jurgio, Stan- 

kauskaitei .
15971-—F. Poviliūnui , 
15977Zofijai Zablockienei 
15968—Vladui Cekatauškui 
24512—Marijonai Rubežaitei 
24513—Antanui Reivyčiui 
15963—Agotai Samoškienei 
15972—A. Kemėžai

25265—Adolpui Leipui
15969—Antaninai Janionienei
25326—Petronėlei Karbaus-

kaitei
25327—Povilui Gabriui
25330—Stanislavai Vaičiulienei
25334—Anelei Daniunienei
25331—Aleksandrai Inpoliui 
25332—Mateušui Valatkui

j 56692—Povilui Gabriui

Šaltis gali pavirsti 
plaučių uždegimu

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga. Jus galit jį tuoj sustabdyti 
šu Crcomulsion, pienuotu creosotu, 
kuris yra priimnus gerti. Crcomulsion 
yra medicinos išradimas dvigubos 
naudos; jis palengvina ir gydo plė
ves 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.

Crcomulsion yra 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
rosimo. Reikalauk pas savo aptieko- 
rių. Siųsk kuponą dykai sampeliui.

510-W 
CREOMULSION Co., Atlanta, Ga. 
Atsiųsk dykai bonkutę Crcomulsion 

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

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

CREOMULSION

JOHN A. KASS 
(KAZAKAUSKAS) 

Watchmaker and Jeweler
2045 West 351 h Street 

CHICAGO, ILL. 
__  __ Geriausia vieta pirki-

''B mu* Kalėdinių dova- 
|||į nų’ Odelis pasirinki- 

, mas deimantų ir au- 
ksinių laikrodėlių.

Kainos yra žemes- 
||Ww nčs, negu kur kitur.

PRIRENKAM AKINIUS
K. N URK A III S, o. 1). 
Registruotas Optomet- 

ristas

DOVftSBS9
■■■■■■■■■■■■■■■■■■KREQ9KB■■■■Rl■■■■■■■■■■■B■■■■■■■■■■■

Mes turime didelį pasirinkimą Jewelry, Deimantų, Laikrodėlių, 
Žiedų, Karolių, Gintarų, Sidabrinių peilių, katruos, dėl stokos vie
tos, turime parduoti už PUSĘ KAINOS. Nepraleiskite progos!

W. H. F. C. (1420 kilocycles), ketvergais nuo 7 iki 8 
vai. vakaro.

Šiuos radio programos ruošia
JOS. F. BUDRIK, Ine. Radio Krautuvė

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Nepaprasta proga
“Naujienų” dovanas jaunuo

liai gali laimėti ne tik Chicago- 
je, bet- ir kituose miestuose. 
Surinkę 5 prenumeratas, pri- 
siųskit pinigus, pažymėdami sa
vo vardą-pavardę, amžių ir ko
kio numerio nešiojate batukus, 
o mes prisiusime jums Alfred- 
Johnson Ice King skates su ba
tukais, vertės $13.50. .

Už 4 prenumeratas gausite 
Alfred Racing Flash skates ver
tės $11.50.

Už 3 metines prenumeratas 
gausite Alfred Ilockey skates 
vertės $9.50.

Už 5 pusmetines prenumera
tas' prisiusime Alfred Flash 
skates vertės $7.50.

Už vieną naują metinę arba 
3 pusmetines prenumeratas 
gausite gražias, drūtas rogu
tes.

Vaikai ir mergaitės, stokite 
į darbą, kad atėjus šalčiams 
gautumėte geras šėneles ir ro
gutes.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

J. Sersevičius, žinomas “Bi
rutės” solistas, kuris pasižymė
jo “Bailiame Daktare”. Sekamą 
sekmadieni C. S. P. S. svetai
nėj jis pasirodys operetėj “Ma
lūnininkas ir Kaminkretis”, su
vaidindamas Pranulio rolę.

[žinąs — neteko sąmonės.
Iššoko <š t roko tirai veris,' iš

lipo stenėdamas “Fordo” šo
feris. Abu gyvi, nors vienas 
šlubuoja. “Forde” moteris. Ji 
išbalusi. Kraujas teka iš ko- 
jcs. Koja, mat, perkirsta ne
laimėje.

Privažiuoja dar vienas au
las, kurį operuoja cicerietis lie- 
iuv’s, p. Matul-Vilkus. Jis klau- 
J.a “Fordo” šoferio: “Kas esi 
— lenkas?”

— No, — atsako klausia
mas, mc “Lithuanian”.

P-nas Malu'-Vilkus pataria 
lietuviui nuvežti moteriškę pas 
daktarą, kad suteikti jai pa- 
gclbos.

f'khstonus... O kad kiek, tai 
ir butų buvę darbo ir koro- 
ąe lui, ir vienam iš musų gra
verių. Kaip nesaugu važinėti 
aulais, ypač neatsargiems va
žiuotojams. Kep.

keis, kol žmonės taksų nesumo
kės. Už palaikymą, čekio žada 

i ma 6'/(.
I \

Broniu.-, Jdt;'i;;.iJskae lipyti nė j 
žinomas vaistininkas, kadai

se buvęs tautiškas kunigas, p. 
B. Jankauskas, paimtas ligoni
nėn. JĮ globoja jaunas dakta
ras, Stasys Daujotas' (Da- 

!wiatt), kuris turi ofisą virš ap
tiekęs. Sakoma, liga gana pa
vojinga.

Prapuolė “Taksis”
P-nas Antanas Ambrozai'tis, 

i kuris užlaiko pieninę ir groce- 
ry krautuvėlę kiti ją vadina 

[ “Marshfield” verauze (1439 So. 
[49 Ct.)—nusiskundžia, kad kas[ 
j tai pagavo jų gerąjį sargą 
Į “Taksį”-šunj. Visa šeima pasi- 
! genda “Taksio”, žada devonų 
! už gražinimą.—Huk.

liau savo pačią mylėči. 
Sabukas apie tą įvykį kitiems 
papasakoja-apdainuoja:

Grįžta Piklius vieną kart 
iš malūno, o tuo kart 
G ratas ei n nuo jo pačios... 

reiškia po apsilankymo.
Na, jeigu jau pačios nemyli 

vyras, tai ji turi atsiprašyti, j 
O visi žinome, kad moters' visa
me kame geriausias ginklas tai 
ašaros, čia ir vėl tas šelmis Są- 
bukas plepa toliau — dainuoja: 
Savaitei laiko tam atsitikus, 
Vyrą Piklięnė rustų sutikus , 
Ašaroms savo taif) sugraudino, 
Kad jis užmiršt viską ketino.
Ant atminimo tos valandėlės 
Ėjo pas Maušą arelkėlės.
Ir ten abudu taip įsikirto, 
Kad napio grįžtant virto ir vir-‘ 

to...

šelmis [jau ir uostyti nebegalima, nes f girdėt C. S. P. S. svet., “Biru- 
tą darbą atėmė prohibicijosį tčs” vakare, nedūlioj, 15 gruo- 

agentai. . džio, 7:30 vai. v.akare, 1126 W.
Šitą dalyką galėsite matyt ir [18 St. —Huk.

LIETUVIŲ DAINOS

■ (1420 Kilocycles)

Cicero
“Hcld up§” sezonas

Bridgeportas
Trečiadienis. Valanda

4:15, arba daug maž 'tiek. Bė
ga Halsted gatve karas iš pie
tų į šiaurę. O priešais rieda 
naujas gražus “Fordas”. Žino
te, naujos mašinos yra visos 
gražios ir greitos.

“Fordas” susitinka su gat- 
vekariu prie 28 gatvės. Kažin 
koki kvaraba pasuko forduką 
gatvekario linkui. Bet jis jau 
beveik prasilenkęs su gatveka- 
riu. Pik fenderis nubruožia,

kaip sakoma, “pasturgalį” gat- 
vekariui. .

Nelaimės išvengta per plau
ką. Važiuoja, bėga “Fordas” 
toliau. Aplenkia autą. Susitin
ka troką prie 29-tos ir trah- 
rah!

Troko draiveris mėgino sa
vo mašiną sustabdyti, duot ke
lią “Fordui”. Bet veltui. “For
das” jį pabučiavo.

Bučkis aitrus. Bamperis nu- 
lentas. “Fordo” visas “feisas” 
iškraipytas. “Fordo” siela-in-

Kadangi dabar žiemos laikas 
ir didelė bedarbė, tai yra “hold 
ups” sezonas. Nėra to šešta
dienio vakaro bei sekmadienio, 
kad ką nors neapmuštų ir nepa
darytų “hold up”. Musų poli
cija stvėrėsi griežtų priemonių. 
Vieną italuką pašovė. Yra nu
žiūrima du lietuviai.
Valdžios žmones negauni algos

Musų miesto valdžios tarnau
tojai bei darbininkai negauna 
mokesties jau trečias mėnuo. 
Gauna čekius, ant kurių yra 
antspauda, kad jų niekas ne-

Merginų Vainikas - 
Baletas

Bus įdomu pamatyt merginų 
vainiką — iš merginų, ir dar 
gyvųjų! Kaip teko patirti, tai 
šį vainiką pina .musų poetas 
Kleofas Jurgelionis, o žiedus 
(muziką) į vainiką įpina p. K. 
Steponavičius.

Jie patieks publikai patvirtint 
ateinantį sekmadienį C. S. P. S. 
svet., 1126 W. 18 St. “Birutės” 
vakare, 7:30 vai.

Suodžius lenda ,prie milčiaus 
pačios

Suodžius-Gratas lenda prie 
milčiaus Pikliaus’ pačios. Pik
lius tą patėmija ir atsisako to-

žinoma, tai buvo galima se
nuose laikuose, pirm prohibici-l 
jos, kad vyras su moterim ga
lėtų taip “įsikirst”, jog namo 
grįžtant reikėtų virst, šiandie

Nuo 7 iki 8 vai. Vakare

NEPAMIRŠKITE!

KALĖDAS

KAINOS SUMAŽINTOS
PRIE

*

Ant Visų Radio ir Pianų

Del KALĖDŲ
MUZIKOS,

Lankykite

Peoples
Furniture Co.

Earl Radio 8 tūbų, dynamic spea
keris, gražus kabinetas, tikra jo 
vertė $117, už $69

su tūbomis ..................
Crosley Dynamic Radio, vertės 

$150, 
u z ............................ ......

Atwater Kent, modelis 
dynamic speakeriu, 
už ......................................

$64
40, su
$59

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė.
LAFAYETTE 3171

Pilnas rinkinys Kalėdinių Lietu
viškų ir kitatautiškų rekordų, ir 
volalių dėl pianų.

Gražus, naujas grojiklis pianas, 
vertės $450, $175

Taipgi
Reprezentuojame visą eile

GEORGE SKOBY

BESIARTINANT ŽIEMOS ŠVENTĖMS IR ORO 
PERMAINOMS, YRA REIKALINGOS 

KIEKVIENAM ŠILTOS DRAPANOS 
YPATINGAI OVERKAUTAI

Pirmiau negu eisi kur kitur pirkti Overkauto arba 
Siuto, užeik pas GEORGE SKOBY; jis yra patyręs 
Europos Siuvėjas, galės priskirti tinkamą materijolą 

pagal sezoną ir darbą padaryti tikrai artistiškai.•
Darbas yra rankinis ir garantuotas kaip tai pritaikime 

ir stiprume konstrukcijos.

R. C. A. RADIOLŲ, 
ATVVATER KENT, 

MAJESTIC, 
ZENITE, 
VICTOR, 
FADA, 

KIMBALL RADIOS ir 
KIMBALL PIANŲ.

’rieinamesnės kainos ir išlygos. 
Tarnauja patyrė ir mandagus 
žmonės.

George Skoby
MERCHANT TAILOR

2415 West Marųuette Road, Chicago, 111.
Tel. Hemlock 6296

Hamilton Radio, 9 tuby, screen 
grid dynamic speakeris, Victrola 
ir radio sykiu, vertės C? 1 X Q 
$295, už ..........  M* 1

Richelieu Radio, 9 tūbų, su dy
namic speakeriu, su tūbomis, tik
ra kaina $195, $98

Majestic, modelis 72, 8 tūbų, su 
dynamic speakeriu, kaina 
su tūbomis ........ .

Bosch Radio, 29 B, 8 tūbų, dyna- 
mic, kaina su tūbomis C 1 OQ 
ir viskuo ....................

10 nuošimti tereikia jmokėti, kitus lengvais išmokėjimais. 
Krautuvė atdara kiekvieną vakarą ir nedėliomis

W. C. F. L. (1280 kilocycles), nedėliomis nuo 1 iki 2 p. p. 
W. H. F. C. (1420 kilocycles), ketvergais nuo 7 iki 8 

vai. vakaro.
Šiuos radio programus ruošia

JOS. F. BUDRIK, Ine. Radio Krautuvė

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

Tel. Boulevard 4705
(rautuvės atviros kas vakarą ir 
^edėldieniais nuo 10 vai. ryto iki 
4 valandai po pietų.
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MILICIJA PROVOKUOJA ANGLIAKASIUS

Taylorville apskrityje, Illinois valstijoje, komunis
tų suorganizuotoji “Nacionalė” mainierių unija iššaukė 
streiką. Pirmą dieną j tą streiką buvo išėjusi tik nedi- 

dėlė dalis darbininkų. Bet gubernatoriaus pavaduoto- 
jas atsiuntė i streiko apielinkę keturias kompanijas mi
licijos “tvarkai palaikyti”, ir kaip tik milicija atvyko 
prie kasyklų, tuoj aus metė darbų ir tie mainieriai, ku
rie komunistams visai nepritaria, pareikšdami, kad uni
jos principams yra priešinga dirbti, kuomet kasyklas 
saugoja kariuomenė.

Šitie nepritariantys komunistams mainieriai yra 
nariai senosios United Mine Workers unijos, kurių ko
munistai su pagelba savo “Nacionalės” unijos stengiasi 
sugriauti.

Milicijos įsikišimas į tų streikų tuo budu yra tiesio
ginė pagelba komunistams. Valdžia gal būt tyčia ir pa
siuntė į streiko apielinkę kareivius, kad komunistams 
butų lengviau vesti savo agitacijų. Nes komunistai ka
syklų kompanijoms yra nepavojingi. Jeigu jiems pa
vyktų Illinois valstijoje sugriauti senųjų United Mine 
Workers unijų, tai kompanijos galėtų tik pasidžiaugti. 
O naujoji komunistų unija tai, žinoma, tik “džiokas”.

SLA. NOMINACIJOMS BAIGIANTIS

Šį mėnesį baigsis kandidatų nominavimas į SLA. 
viršininkus. Kadangi kuopos laiko savo mitingus pir
moje mėnesio pusėje, tai dabar balsavimai jau yra fak- 
tinai praėję.

Iš tų žinių, kurios iki šiol tilpo “Naujienose” ir ki
tuose laikraščiuose, nuomanu, kad penki senieji Pildo
mosios Tarybos nariai, kurie kandidatuoja šiuose rin
kimuose, bus gavę nepalyginamai daugiau balsų, kaip 
bolševikiško surašo kandidatai. Bolševikų jėgos Susi
vienijime tur-but ne sustiprėjo, bet nusilpo.

Anti-bolševikiškam fronte tečiaus šį kartų pasireiš
kė aštresnių varžytinių, negu kad būdavo kitais metais. 
Ypač tai pastebima iždininko kandidatūros klausime. 
Fašistuojantis elementas iškišo kandidatūrų Tareilos, 
kuris buvo “pasižymėjęs” prieš kokius.20 metų gerais 
ir ne visai gerais darbais Susivienijime. Bet atrodo, kad 
didelė dauguma, SLA. narių pažvelgė į šitų kandidatū
rų, kaip į bandymų suskaldyti balsus nominaciiose, ir 
atsisakė pritarti waterburiečio aspiracijoms. Tuo budu 
su iždininko išrinkimu veikiausia nebus jokių keblumų.

Painesnė yra situacija su kandidatais į iždo globė
jus. J šias dvi vietas kandidatuoja vienas senasis virši
ninkas (p. Raginskas) ir keletas naujų asmenų. Dau
guma čikagiečių rėmė p. Stungio (dabartinio Finansų 
Komisijos pirmininko) kandidatūrų. Jo kandidatūrų 
buvo pradžioje pasižadėję remti ir brooklyniečiai, bet 
jie savo žodžio neišlaikė ir pastatė kandidatu tūlų jau
nuolį, p. Januškevičių. Iš antros pusės, kai kurie žmo
nės Chicagoje išstatė p. Rugio (jaunojo) kandidatūrų. 
To delei balsai, paduoti už kandidatus į iždo globėjus, 
pasidalino tarp keturių kandidatų, kuomet reikia tik 
dviejų.

To pasekmė gali būti ta, kad šalę Raginsko (kuris 
greičiausia bus išrinktas galutinuose balsavimuose) 
daugiausia balsų gaus kuris nors bolševikų kandidatas. 
Tai nebūtų didelė nelaimė, nes vienas bolševikas, pate
kęs į iždo globėjus, organizacijai daug pakenkti nega
lėtų (išimant tų, kad jisai gal keltų triukšmų Pildomo
sios Tarybos suvažiavimuose). Bet dėl šitos situacijos 
yra daugiausia kalti brooklyniečiai, kurie pakeitė savo 
pirmųjį nusistatymų ir iškišo kandidatu niekam neži
nomų Januškevičių.

Yra pagirtina mintis statyti į atsakomingas vietas 
ne vien “senius”, bet ir jaunuolius, ypač kad jaunuolių 
organizavimas dabar yra labai svarbus reikalas Susi
vienijimui. Tečiaus ne gana, kad kandidatas butų jau
nas, reikia dar, kad jisai butų ir kompetentingas. Na, 
o apie to Naujosios Anglijos jaunuolio kompetentingu
mų iki šiol niekam nėra žinoma.

Nominacijų rezultatai pasirodys ne anksčiau, kaip 
apie vidurį sausio menesio. Tuomet bus galima pakal
bėti apie tai daugiau.

KOMPROMISAS AUSTRIJOJE

Austrijos parlamentas priėmė kai kuriuos konsti
tucijos pakeitimus ir tuo budu išvengė, bent tuo tarpu, 
pilietinio karo. Konstitucija galėjo būt pakeista tik su 
pritarimu socialdemokratų, kurie turi parlamente apie 
40% vietų.

Socialdemokratai buvo priešingi konstitucijos kei
timui. Sumanymas ją keisti kilo iš buržuazinių partijų, 
ir jo tikslas buvo susiaurinti liaudies galių valstybėje. 
Buržuazinės partijos reikalavo svarbiausia dviejų da
lykų: kad butų sustiprintos prezidento teisės, ir kad 
butų panaikinta Vienos miesto autonomija, šitiems 
tikslams pąsiekti buvo organizuojama ginkluotos jėgos 
prieš socialdemokratus, jeigu jie atsisakys nusileisti 
geruoju, ir kraštui grasino vidujinis karas.

Norėdami to pavojaus išvengti, socialdemokratai, 
matyt, padarė kompromisų, sutikdami pakeisti konsti-
tucijoje paragrafų apie respublikos prezidento rinki
mus: dabar prezidentų rinks ne parlamentas, kaip ligi 
šiol, bet visi žmonės. Su tuo veikiausia yra surišta ir 
prezidento teisių praplėtimas.

Antras kompromisas yra tas, kad tapo kiek su
siaurinta visų Austrijos provincijų autonomija. Buržu- 
azinės partijos reikalavo, kad būtų apkarpyta tik 
Vienos autonomija (kadangi, mat, Austrijos sostinę 
valdo socialistai), bet Vienai visgi tapo paliktos provin
cijos teisės, lygios su kitų provincijų teisėmis.

Galų gale reikia pripažinti, kad šitie pakeitimai, 
nors ir nėra pageidaujami, bet. didelio blogumo nereiš
kia. Pamatiniai demokratijos principai tapo apginti: 
visuotinas balsavimas, lygi rinkimo teisė, savivaldybės 
ir t. t.

Austrijos fašistai, remiami praloto Seipelio ir kitų 
klerikalizmo šulų, norėjo visiškai sunaikinti demokra
tinę krašto tvarkų. Bet jiems nepavyko.

[Atlantic and Pacific Photo]

Maksim Litvinovas, einantis Sovietų Rusijos užsienių reikalų 
komisaro pareigas

MARYTĖ

Apie Įvairius Dalykus :

Kvepalai
Sintetiški kvepalai negali kon

kuruoti su žiedais. — Kaip 
žiedai yra paverčiami kvepa
lais. — Absorbavimas. —Vie
nam svarui kvepalų reikia 
vienuolikos tonų žiedų.—Kve
palų gamybos paslaptis. >— 
Francija yra kvepalų gamy
bos centras. —Kvepalai seno
vėj.

Nors chemikai šiandien gali 
lengvai išanalizuoti kvepalus ir 
•net pagaminti juos sintetiniu 
budu. taučiau konkuruoti su 
gamta toj srity j jie kol kas ne
gali. Daugelis pranašauja, kad 
laboratorijoj niekuomet nebus 
galima padaryti tokių gerų kve
palų, kokius pagamina įvairus 
žiedai.. Reikia žinoti, kad kve
palai yra gaminami nuo seniau
sių laikų. Per šimtmečius žmo
nes darė visokius eksperimen
tus, kad lengviau išgauti iš žie
dų kvepiančią medžiagą.

Vienas būdas išgauti iš žiedų 
kvepėjimą yra labai paprastas. 
Kiekviena šeimininkė žino, kad 
paliktas šaldytuve sviestas daž
nai atsiduoda, t. y. turi kvaps
nį kitų daiktų, kurie šalę jo bu
vo padėti. Kitais žodžiais sa
kant, sviestas turi ypatybę ab
sorbuoti (sutraukti) kvapą. Ant 
to principo yra paremtas kve
palų gaminimas, žiedai, iš ku
rių norima kvepalai išgauti, 
yra sudedami į milžiniškus in
dus ir sumaišomi su taukais 
(kiaulių arba galvijų). Prie to 
mišinio pridedama vis 'daugiau 
ir daugiau žiedų, kol pasiekiar 
ma tam tikras kvepėjimo laips
nis. Po to taukai yra nuodug
niai išplaunami alkoholiu. Atsi
tinka labai keistas dalykas. 
Kvepėjimas iš žiedų pereina į 
taukus,, o iš taukų į alkoholį. 
Tokiu tai budu kvepalų esenci
ja arba ataras yra pagamina
mas".

Kita plačiai priimta sistema 
yra paremta absorbavimu. žie
dai yra išbarstomi tam tikrose 
kamaraitėse, kurių sienos iš
teptos taukais. Kamaraites yra 
padarytos taip, kad į jas negali 
įeiti oras. Du kartu per dieną 
yra mainomi žiedai. Tatai tę
siasi per daugelį mėnesių. Ka
da taukai prisigeria užtektinai 
kvapo, tąsyk jie, kaip ir pirma
me atvejyj, yra plaunami alko
holiu.

Koks neįmanomai didelis kie
kis žiedų yra reikalingas kve
palų pagaminimui bus nuomanu 
iš to. kad vienas svaras rožių 
esencijos gaunama iš vienuoli
kos tonų rožių. Kitais žodžiais 
sakant, reikalinga apie trys mi- 
lionai rožės' žiedų, kad padary
ti vieną svarą, esencijos, žy
miausias kvepalų centras yra 
Grasse, pietinėj Francijoj. Daug 
taip pat įvairių gėlių auginama 
Alpų srityj. Didžiausi žemės 
plotai ten yra užsėti gėlėmis. 
Nuo gruodžio iki kovo mėnesio 
žmonės yra užįmti gaminimu 
iš žiedų kvepalų. Kovo mėnesyj 
prasideda lauko darbai.

žiedai yra renkami tuo laiku, 
kada jie labiausiai kvepia. Pa
vyzdžiui, rožes pradedama skin
ti tuoj, kaip tik jos' ima žydė
ti, kadangi tuo laiku jos labiau
siai kvepia. Karnacijos privalo 
pasilikti apie tris valandas sau
lėj pirma, negu jas galima skin
ti kvepalų gaminimui.

Nuo seniausių laikų kvepalų 
darymas buvo didelė paslaptis. 
Ir tai visai suprantamas’ daly
kas. Kvepalų gamintojai ne
norėjo konkurentų. Buvo pasa
kojama šiurpios pasakos. Vie
nas padavimas sako, kad kvepa
lų atarą saugojo smakai; kitas, 
kad šikšnosparniai akis iškapo
davo tiems, kurie bandydavo 
kazijos’ žiedus rinkti. Bet lai
kui bėgant žmones nustojo ti
kėti toms pasakoms. Jie išmoko 
rinkti žiedus ir iš jų pagaminti 
kvepalus. Viduramžiais' kvepalų 
gaminimo procesas žymiai pra
siplatino. Tačiau sakoma, kad 
romėnai, dideli prabangos mė
gėjai, žinojo apie kvepalų ga
minimą tokių faktų, kurių šian
dien nežino nei mokslininkai. 
Vienok atrodo, kad tam tvirti
nimui nėra pagrindo.

Senovėj Italija buvo pasižy
mėjusi kvepalų pramone. Ji ga
mindavo kvepiančias žvakes, į- 
vairios' rųšies kosmetikus, ode
koloną. perfiumuotą muilą ir 
t. t. Kai kurie italų kvepalų 
specialistai tapo karaliaus pa
kviesti į Franci jų. Nuo to laiko 
ir prasidėjo kvepalų pramonės 
bujojimas. Kai kuriam laikui 
praėjus Francija toli pralenkė 
Italiją. Ji pasidarė kvepalų 
gaminimo centru., Ir šiandien 
dar iš Franci jos importuoti kve
palai skaitosi geriausi. Kiek jie 
yra geresni už, sakysime, Ame- 

I rikoj pagamintus kvepalus', tai

butų sunku pasakyti, bet kad 
jie yra daug brangesni, -—tatai 
faktas.

Abisinijos gyventojai savo ar
kliams duoda nuo medžių my
ry, kada tieji yra nuvargę. 
Graikai senovėj naudojo kvepa
lų esencijas nuo įvairių ligų ir 
sunegalėjimų. Pelenus ir per
fiumuotą aliejų jie naudojo 
plaukams, kad apsaugojus juos 
nuo pražilimo. Sakoma, kad 
Napoleonas prieš mušius kiek
vienų dieną galvą ir pečius maz
godavo kvepalais. Kada mirė 
imperatoriaus Nero pati, tai jos 
laidotuvėms buvo sunaudota 
daugiau kvepalų, negu per visus 
metus atgabentus iš Ara
bijos. Tas senovės - des
potas kartą surengė puotą,
kur kvepalų buvo ' sunau
dota. kaip apskaito istorikai, už 
$200,000. Jeigu paimsime pini
gų vertę anais laikais ir paly
ginsime su jų verte šiandien, tai1 
gausime keletą milionų dolerių.

Gal nei viena pramonė nepa
sižymi tokiu romantiškumu, 
kaip kvepalų. Darbininkai visą 
laiką gyvena tarp puikiausių 
gėlių, (šimtai ii* tūkstančiai 
akerių žemės mirguliuoja gėlė
mis. Oras yra persisunkęs ma
loniu kvapu. Vyrai ii- moterys 
kartu dirba laukuose. Jie ren
ka žiedus', kurie paskui yra 
siunčiami į kvepalų dirbtuvę. 
Bet pirm negu žiedai patenka į 
dirbtuvę, jie yra suskirstomi 
tam tikromis rūšimis. Dirbtu
vėj žiedai tampa paversti kve
palais. kurie paskui yra siun
čiami į įvairias pasaulio dalis. 
Ir žmones už mažą kvepalų bu
teliuką moka po keiioiiką dole
rių.—K. A.

Lygos (ligos). Bet jokios do
mės nekreipiau į tai, nes su
pratau, kad tai musų fašistėlių 
darbelis. O kadangi jų skaičius 
visai mizernas, tai ir nusigąsti 
nebuvo ko.

Bet vienok nustebau, kai su
žinojau, kad tai “ligai” vado
vauja Simokaitis. Nors ir ma
tėsi toj enciklikoj Simokaičio 
filozofijos, bet netikėjau, kad 
jis tokiais darbais užsiimtų— 
kaipo apsišvietęs ir progresyvis 
žmogus. Apsiviliau! Tečiau jis 
čia nėra “kaltas”. Centras — 
kam išduoda narių antrašus vi
sokiems šlamštams’. Kažin ar 
nebūtų metas sekančiame Sei
me apie tai pakalbėti

Nacionalio Biuro Ekonomijos 
Tyrinėtojų vice-prezidentas, Dr. 
Harry W. Laidler’is, sako, kad 
per paskutinius aštuonis metus 
mašinos išstūmusios 2,300.000 
žmonių iš darbo. Jis' nurodo, 
kad dabar tereikią vos septynių 
darbininkų prie geležies gabalų 
liejimo, kuomet pirmiau tam 
darbui padaryti reikėdavo 60 
žmonių; du darbininkai dabar 
atlieką geležies gabalų krovimo 
darbą, kuomet pirmiau reikėda
vo 128; vienas žmogus pava
duojąs 42 prie kūrimo atdaroms 
angoms krosnių.

Plytų darymui mašina, sako 
daktaras, Chicagoje padaranti 
40,000 plytų į vieną valandą, 
kuomet pirmiau reikėdavo vie
nam žmogui dirbti aštuonias va
landas padarymui 450 plytų. 
New Yorke, popierinių dėžių 
įmonėje, nuo 1914 m. iki 1925 
m. darbininkų skaičius sumažė
jo 32 nuošimčius, kuomet pro
dukcija kiekvieno darbininko 
pašokus 121 nuošimtį.

PASTABOS
Jurgis Clemenceau prieš saVo 

mirtį prašė savo giminių, kad 
jam mirus ji palaidotų be jo
kių didelių iškilmių, o ypač, kad 
jo laidotuvės nebūtų valstybi
nės.

Keistai atrodo, kad tokis’ di- 
relis savo šalies patriotas ir 
dargi buvęs valstybės laivo vai
ro valdytojas, nenori, kad jam 
valstybė už jo gerus darbus, 
nors mirus atsilygintų—išreikš
tų savo pagarbą.

Jurgis Clemenceau nemažai 
prisidėjo prie uždegimo pasaulio 
karo. O dar daugiau prisidėjo, 
karui užsibaigus, prie betvar
kės, dėl kurios, regis, Francijai 
neskaniausias to pyrago šmotas 
teko.

Aukščiau įvardintas daktaras, 
apie “geraširdį” Fordą kalba, 
kad Highland Parke Fordo į- 
monėje trys ketvirtadaliai dar
bininkų yra žemiaus 40 metų 
amžiaus. Ir kad senesniems 
nei keturiasdešimts metų ten 
darbo visai negalima gauti ir 
kurie darbininkai ten yra pa
siekę tą amžių, turi daugybę 
nesmagumų, kad išlaikius savo 
darbą.

Butų netikslu sakyt, kad tik 
Fordas taip elgias. Visos di
desnės įmonės šioj aukso šalyje 
taip daro. Bet kad Fordas dau
giau prakaito išspaudžia iš savo 
darbininko, negu kitos įmonės, 
tai tiesa. Tatai gali paliudyti 
ir tas’ faktas, kad jis į gana 
trumpą laiką tapo turtingiau
sias žmogus bene visame pa
saulyje.—Laisvės Mylėtojai.

SLA. veikėjai susirūpinę, 
kad atsirado visokių SLA. “ge
rovės lygų”, (tikriau ligų). Aš 
irgi gavau aplinkraštį nuo tos

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

Marytės tėvai visuomet sirg
davo: mamos strėnos, o tėvuko 
dusulys neleido jai nė pradžios 
mokyklos baigti.

Marytė jau mergička šešioli
kos metų — dabar jau jinai ir 
darbą gavo. Dvylika dolerių 
kas savaitė.- Bet vėl nelaimė: 
mama susirgo dar smarkiau, o 
tėvukas vakar mirė. Už savai
tes mirė ir motina.

Marytė viena. Be draugų, 
be namų, be patarėjų. Jinai ne
bežino kas čia bus, kas nebus.

Vargsta jinai, kenčia ir neži
no kas čia bus. Dažnai nežino 
nė ką sakyt, nė ką nesakyt...

O vienai dar skaudžiau — ji
nai galvoja. Ir susidraugauja 
su Jonu. Pradžioje viskas net 
labai sklandu, bet vėliaus Ma
rytė jau visai paniurus, vos ko
jas bepavelka. Jau ir Jonas 
nepasirodo...

Guli (Maryte pavieto ligoni
nėj ir nesupranta kas čia pasi

darė...
Slaugytoja atneša bonkutę 

kokio ten skystimo ir išėjo. 
Marytė be jokio svyravimo pa
ėmė bonkutę ir išgėrė.

Aptemo viskas ir Marytė 
daugiaus jau nieko nebejautė.

Ant rytojaus laikraščiai įdėjo 
šitokią žinią:

“Vakar naktį pavieto ligoni
nėj pasimirė jauna mergina. 
Prieš pat gimdymą jinai išgėrė 
bonkutę karboliaus. Padaryta 
greita operacija ir išimta astuo
nių svarų kūdikis, sveikas ir 
gyvas...” — Mat.

NEAPYKANTA
Viena moteris kitai: “Tu 

biaurybe, tu bedieve... Tavo ku- 
ni’gužis bambizas, nė spaviedot 
nemoka. Eik sau...”

Antroji atkerta: “Nekenčiu 
aš tų katalikų... Jie mulkiai. 
Tu pati tikrai žiopla — neno
riu tavęs daugiaus matyt, še 
tau..” y

Bolševikas ramiam piliečiui: 
“Tu musų priešas, tu buržujus, 
tave reik sušaudyt, tu kontrre
voliucionierius remi...”

Ir taip toliaus. žmonės vieni 
kitus ėda, pešasi' tarp savęs už 
tuščią maišą dažniausia — už 
dangų, už peklą, už įvairias sva
jones arba teorijas. Bujoja 
neapykanta, ir kartu bujoja 
kerštas ir prietarai. žmogus 
žmogaus nekenčia, pats nežino
damas už ką... — Mat.

A Te JO “Kultūros” No. 11.
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

PAIN-EKPELLER

Milijonai 
Jūsų 

pačių žmonių kalba 
nėra kito tiokio linimento, ku
ris veiktų taip ūmai, taip P** 
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS, Jie naudoja j.l nuo 
Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
simušiinų, Reumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad (jauna
te tikrąjį. INKARO vaisbaženklis 
ant pakelio yra jūsų apsaugotojo. 
Savo turiniu brangi ir įdomi-kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

F.Ad. R1CHTER C4
BtRRYANO SOUTH FIFTH STS. 

BROOKLYN, N.V

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

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake SL 

10 a u gitas
JOS. F. KASNICKA, principalas

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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Panaikinta 96 valsty-
bes bylos

Iš teismo ištraukta 1)6 by
los, kurios buvo užrekorduo- 
tos ryšy su rinkimų suktybė
mis ir pastangomis patraukti 
atsakomybėn kai kuriuos po
litikierius. Bylas ištraukė pa
tys valstybės gynėjai, numaty
dami, kad jie nelaimės. Kele
tas mėginimų parodė valsty
bės gynėjams, kad tos bylos 
tai ne juokas. Valstybės gy
nėjų liudininkai tai “nežinia 
kur pražūdavo’’, tai liudydavo 
kaltinamųjų naudai ir net at
sirado lokių, kurie ikrimina- 
vo pačius valstybės gynėjus. 
Pasirodė, kad kaltinamieji po
litikieriai yra “neįkandami”, 
bent šiuo laiku.

$6,500,000 permainoms 
teisi y mokinti

North western universitetas 
priėmė $6,500,000 programą—*- 
kad perorganizuoti teisių mo
kinimą (La\v School) sulig 
naujų laikų reikalavimais. 
Kryptis, kuria busimieji advo
katai ateity manoma mokinti, 
tai juo daugiau, juo nuodug
niau išguldyti socialius mok
slus.

57 sausieji agentai 
užmušti

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

_______ Graboriai_____
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai

Apiplėšė paštą
- »

Plėšikai įsilaužę į La (1 range 
paštų. Čia’ išdegino acetilinu 
skyles ir išsprogdino saugiąją 
šėpą. Plėšikai pasišlavė pinigų 
apie $10,000.

Willie Doody mirties
bausmė atidėta

\Villie Doody, paskilbęs 
gengsteris, buvo kaltinamas nu
žudymu Bervvyn policijos vir
šininko. Prisaikinlojų teismas, 
Chicagoje, rado jį kalta esant. 
Paskirta Doody mirti elektros 
kedėje. Mirties bausmė turėjo 
būti išpildyta šiomis dienomis. 
Valstijos aukščiausias teismas 
betgi pakeitė nuosprendi, 'bai
gi Doody mirti laikas atidė
tas. Aukščiausias teismas 
Spiingfielde išsprendė, jogei 
laidymai tikrai neįrodę, kad 
Doody papildęs minėtą ’galva- 
žudystę.

VVoman’s Temperance Chris- 
tian League paskelbė praneši
mą Dro. James M. Doran, pro
hibicijos komisionieriaus. Ko- 
misionierius nurodo, kad nuo 
įvedimo prohibicijos sausieji 
agentai užmušę 117 žmones ei
dami savo pareigas. Taipjau, 
kad per tą laikų buvę užmuš
ta 57 sausieji agentai.

O tuo tarpu tenka nurody
ti, kad Amerikos gyventojai 
geria tur būt šiandie daugiau, 
ne kad gėrė pirm prohibicijos. 
Ot ir tau ir prohibicija.

Suėmė 73 vyrus gemb- 
leriavimo vietose

Policija padarė kratas šio
se vietose: 832 Wcst Adams 
st., 517 So. Halsted st., 131 So. 
ILuistui si. Suimta vielų pri
žiūrėtojai ir kosi u mečia i — vi
so 73 vyrai.

Jis mėgia džeiiį
\Villiam Birdsall, 69 metų 

ir be skaliko, pernakvojo po
licijos stoty. Ant rytojaus po
licijos kapitonas liepė Birdsal- 
lui išeiti. Pastarasis užprotes
tavo girdi, jis nenorįs eiti 
iš džėlos. Kapitonas betgi iš
prašė jį lauk.

Keliomis minutėmis vėliau

Mušis policijos su plė
šikais

Pasigirdo langų barškėjimas 
krautuvėj Max Simono, 4 Chi- 
cago avė., Oak Park. Kaimy
nai pakėlė langus ir iškišo 

galvas pažiūrėti kas darosi gat
vėje. Pamatė, keletas banditu 
lioduoja tavorą iš krautuvės 
j automobilį. Plėšikai, buvu
sieji sargyboj, paliepė kaimy
nams uždaryti langus, šie sku
biai išpildė paliepimą.

Duota žinoti policijai. Ši pri
buvo, bet jau plėšikų nebe
rado. Vėliau juos pastebėta 
prie Michigan avė. ir Roose
velt road. Policininkai ėmė vv- 
tis. Vienas plėšikų karas pa
suko į šalį. Kitas traukė to
lyn. Policininkai suvarstė ji 
kulkomis, bet plėšikai paspru
ko. Jų aulas rasta vėliau. Pa
sirodė, kad jis buvo vogtas.

Kalėdoms dovanas 
renkasi

Birdsall pasirodė stoty ir vėl. 
Kapitonas sušuko: “ar aš ne
sakiau tau neštis lauk?”

“Palaukit”, atsiliepė polici
ninkas, įėjęs vidun paskui 
Birdsall^. “.lis kų tik išspyrė 
koja langų.”

Birdsall tapo priimtas a-tgal 
kazionai duonai.

?/lirė sužeistas auto
Nepažįstamas vyrsa mirė šv. 

Kryžiaus ligoninėje. Jo galva 
perskelta aulo nelaimėje prie 
llamlin avenue ir 63 gatvės.

JUOZAPAS BAJORINAS

Du ginkluoti banditai pasi
gavo Itaymondą Murphy, pa
liepė jam važiuoti kur jiem 
reikėjo, paskui išmetė Murphy 
ir nuvažiavo troka. Troku vež
ta marškinių, kaimelių ir ki
tokių reikmenų vertės $12,000.

Už diplomas gavo 7 
mėnesius

Persiskyrė .su šiuo pasauliu 
gruodžio 10 dieną, 8:45 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 43 me
tu amžiaus, gimęs Viduklės pa
rapijoj, Raseinių apskr. Ameri
koj išgyveno 20 metu. Paliko 
dideliame nuliudime .moterį 
Oną po tėvais Remeikaitė, 2 
dukteris —- Oną ir Juzefą, sū
nų Jurgi ir gimines, Lietuvoj 
broli Joną Kūnas pašarvotas 
randasi 4405 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 13 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos \ už 
velionio sielą, o iš 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 patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

VV. II. H. Miller, Illinois 
valstijos buvęs viršila depar
tamento registracijos ir apšvie
tus, rasta kaltas pardavinėji
mu daktarų diplomų. Jis nu
teista septyniems mėnesiams 
kalėti ir užsimokėti $2,000 pi
nigines bausmės.

Atims leidimą Cuneo 
trobesiui statyti

w I
Teismo nuosprendžiu Įsaky-1 

ta atimti leidimas statyti Cu-I 
neo bokštą 60 aukščių sulig 
lokiais planais, kokiais norėta 
jis stalyti.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

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

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

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

VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 
nuo 3 iki 4:30 po piet.

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

» ............... i n ,4
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Lietuves Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

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

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Stręet 
Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Įvuirųs gydytojai
1 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 

Pėtnyčioinis 1 iki 6 v. v.

Phone
Hemlock 9252

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

FRANCIŠKUS GECEVIČIUS 
I

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 10 dieną, 11:30 va
landą vakare, 1929 m., sulau
kės 61 metų amžiaus, gimęs 
Kauno red., ^Raseinių apskr., 
Raseinių parapijoj, Stonų kai
me. Paliko dideliame nuliudi- 

’me tris dukteris — Mortą, 
Prancišką ir Adele, sunu Pran
cišką, seserį Antaniną Dapkienę 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 1935 String St.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
gruodžio 14 dieną, 8 vai. iš ry
to iš namu į Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, iš ten bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Ge- 
cevičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Simus, Sesuo 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 
3161.

PETRAS RUPŠ1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

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

Nuliūdę liekąme,

Broliai, Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra-\ 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

su i 'i. u. i ti. r i, t..tmui.mui į i.i m... i, ,

LOVEJKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

S. D. LACHAVICH
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 1138

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 St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Briinswick 0624

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

valandai po pietų 
-------- 0--------

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 sutartį 
' -------- o--------

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Bataamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

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

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
------- O-------

• Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
' LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

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

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— ■ .

Lietuviai Gydyto jai

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

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

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

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

Tel, Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kcnwood 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 Renųblic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir
Chirurgas

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

419^3 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 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-RakSčio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tol. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 

iki 8 vakare. Tol. Boulevard 7820 
Rez. 66*11 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedeliomis tik pagal su
tartį.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. • Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

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 Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miiwąukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį 

drTherzmaJ 
f — Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyry, 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 G iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną 
•r-r- - - ■ ........ m

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Saite St., Room 1701 
Tol. Randolph 0331-0332 

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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 nuo 9 iki 6 

a.a7šlakFs
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namu Tel. Hyde l’ark 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 Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Rcpublic 9600I

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halstcd Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Ate.

Tol. Roosevelt 8’<J0
Vai. nuo 6 iki 9 vai, vak.



I I

6

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

1 ni, yra nelengva užduotis.
Perstatytojas pranešė publi

kai, kad “Vaidylų” choras su
tiks dainuoti, jeigu jį kviea sa
vo parengimams lietuviškos 
draugijos ir kliubai. Aš ma
nau, kad vertėtų pasinaudoti 
šio choro patarnavimu.

—Report.

Vaidylų chore vakaras

Sekmadienį, gruodžio 8 dic?Į 
ną, Lietuvių Auditonoje lietu-i 
vių vyrų choras “Vaidylos” sta-} 
<tė operetę “Lietuvos kareiviai”.'

Veikalo turinys buvo asmėje! 
toks: pirmoje scenoje imama 
Lietuvos kariuomenei vyrai. Be
imant juos daroma “šmugelis”. 
Bet šmugeliuoti ilgai netenka, 
kadangi šmugelis išeina aikš
tėn ir kaltininkas suimama.) 
Antroje dalyje būrys Lietuvos 
kareivių pamiškyje ilsisi. Na, 
o koks kareivių pasilsis? Vienas 
kitas žodis ir dainos.

Dainuoja kareiviai lietuviškas 
dainas.

Kalbant bendrai apie “Lietu
vos kareivius”, tenka pasakyti, 
kad p. Sauris ir “Vaidylų” cho
ras davė koncertą, kuris susi
dėjo iš daugiau, kaip 20 dainų. 
Bet tikslu pašalinti monotonu- 
pią, koncertui pritaikyta šiek 
tiek veikimo, permainyta scena.

Idėja gera. Tik, rodosi, gali
ma butų ją tobuliau išvystyti. 
Pavyzdžiui, galima butų pada
ryti iš operetės tris aktus vie
toj dabartinių dviejų, pasitarti 
su tuo ar kitu patyrusiu ra
šytoju, idant veikalą labiau dra
matizuoti. Ir manau, kad iš
eitų tikrai šauni operetė.

Man rodos, jogei p. Saurid 
(nes tai jo paruoštas veikalas) 
pagavo tikrai įdomią idėją. Ir 
gaila butų, jogei jis tos idė
jos neišvystytų, neištobulintų.

Negalima kaltinti p. Saurį, 
kad dramatinė dalis operetėje 
yra kiek menkesnė, 
ne dramaturgas, 
kas ir chorvedis.

O dabar apie 
perstatymo pus’ę.
lų” chorą ir to choro pasirody
mą.

Vaidylų choras yra vieninte
lis lietuvių vyrų choras Čika
goje. Jam priklauso didžiumoje 
čia augusieji lietuviai. Nors ne
skaitlingas, bet tikrai gerai su
mok in<tas. Sutarimas pastebėti
nas. Neseniai girdėjau lietu
vius' vargonininkus dainuojant 
per radio. Tai irgi vyrų cho
ras buvo ir ne bet kokių dai
nininkų, ale vargonininkų. Jei
gu tečiau palyginsime aną var- 
goninikų dainavimą ir “Vaidy
lų” dainavimą sekmadienį, tai 
turėsime pasakyti, jogei vargo
nininkų dainavimas buvo lyg 
palaidi barščiai.

Yra vaidylų chore ir gerų 
solistų, kaip pp. Kushleiko, 
Zamb, Jablonskis ir dar vienas 
kitas. Vieną, sakyti, “triksą” 
iškirto '“Vaidylos” susirinkusiai 
publikai. Regis^ p. Jablonskis, 
persirėdęs mergina, išėjo dai
nuoti. Ir sutikčiau “betyti”, 
kad pusė publikos skaitė jį mer 
gina dainininke iki jis nepa
sirodė, jogei impersonavo mer
giną. ,

Paskutinė daina, “Kareivių 
maršas” (Gounodo kūrinys), pa
rodė, kad vaidylos' ne tik yra 
puikiai susidainavęs choras, bet 
kad jis yra galingas choras. 
Reikia suprasti, kad ir sudai
nuoti tiek dainų, kiek sudaina
vo “Vaidylų” choras sekmadie-

Jis, mat, 
Jis yra muzi-

kitą kalbamo
Tai “Vaidy-

Eva Roman 
chicagiečiams gerai žinoma lie
tuvaitė, lapkričio 24, 192!), už
baigė Belmont Ilospital Train- 
ing School for Nurses. Dabar 
užsiima privatine nursystės 
praktika ir gyvena adresu 3307 
Harding Avė.. Chicago, Illinois.

Cicero
Aušrelės’* pamokose

------------- ,--------------------------------------------------------- i---------------------------- ----------------

Gražus vaizdas. Pasilsėjo ir 
musų solistė šokėja. Ji įeina 
būry n. Ratu sukasi visas bū
rys. Solistė gi viduryje šoka. 
Dainuoja mergaičių būrys, so
listė gi pagal buri savo dalį pil
do. Repeticijų pasibaigė.

P-as Kuzmickas praneša, kad 
po trumpai pertraukai busianti 
žaismė. Sujudimas didžiausias. 
Kliksrnas. Prasideda žaismė. 
Kiek juoko, kiek klegesio, žais
mė ir ta pasibaigė. Viso choro 
pamokos. Užtraukia jauni dai
nininkai ir dainininkės' vieną 
dainą, kitą. Jau pusė dešimtos. 
Metas eiti namo. Bet p-lė Bige- 
liutė sako: “Jei gerai sudai
nuosite, tai tuojau paleisiu’’. 
Stengiasi visi dainuoti. Dainuo
ja. “storojasi”. Pasibaigė pa
mokos. Skirstomės. Ūpas ir mo
kytojų, ir mokinių, ir tėvų, ku
rie buvo pamokose, — visų ge
ras. Jaučiama, kad ne veltui 
praleista vakaras.

Taip, ne veltui. Reikia tečiaus 
pasakyti, kad ir kantrybės rei
kalinga daug, ypač mokyto
jams. žinote — jaunuoliai tai 
jaunuoliai. Kad ir prie geriau
sio noro, jie užsimiršta ir vie
toj sekti muziką, pamatysi — 
vienas kitam pe.štelėjo ausį. Bet 
mokytoja pažiūri, ir vėl tvarka.

Gražus darbas, geras darbas 
palaikyti šią jaunuolių draugi
jėlę ir vadovauti jai. Gerai da
ro ir tėvai. Mačiau tris ar ke
turias mergaites, kurios atva
žiavusios buvo ir grįžo namo iš 
pamokų net į Crawford avė. 
apielinkę.

Linkėtina “Aušrelei’’ pasise
kimo, — ypač dabar, rengtis 
Kalėdų šventėms, kada draugi
jėlė tur būt turės progos pasi
rodyti vienam kitam parengime.

Reporteris.

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, gr. 12, 1929

Roseland PRANEŠIMAI
Kodėl ne visi yra lygus 

komunistams?

Kada vienas iš komunistų 
sekėjų suserga, tai jie tuoj per 
savo ježednievną praneša, kur 
ligomis randasi, paragina drau
gus -atlankyti jį, pasako ir li
gos priežastį.

Bet kuomet kitas jų sekėjas 
tuo pačiu laiku suserga, lai 
komisarai nuduoda lig nieko 
nežinantys.

Ar gražu taip daryti? Ar ne 
visi komisarų draugai
Jau jeigu minėti vieną, tai ko
dėl nutylėti kitą? Kuo blogės* 
nis tas kitas?

lygus.

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
C. W. of A. valdybos rinkimai jvyks 
ketvirtadieni, gruodžio 12 dieną. 
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, 423G W. 22 St. Visi 
nariai ir narės kviečiami dalyvauti 
valdybos rinkimuose. Taipgi ne už
mirškit kad priešmetinis 269 skyriaus 
susirinkimas jvyks penktadienį, gruo
džio 13 dieną, 7:30 vai. vakare, 
Amalgameitų Centro name, 333 So. 
Ashland Blvd. — K. Navickas, rast.

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio PatarnarimaH

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Kas pirmadienis Lietuvių 
Liuosybės svetainėje susirenka 
kai kurių Cicero lietuvių vaiku
čiai, nariai “Aušrelės”, pasi
linksminti ir pasimokinti dainų.

Buvo toks susirinkimėlis ir 
pereitą pirmadienį. Ir kai žiu
rėjau į juos, tai man rodėsi, 
kad jie turėjo, kaip amerikonai 
sako. — glorious time.

Pirm poros' mėnesių teko bū
ti tokiam pat susirinkime. Da
lykai išrodė tada labai “liūdni”. 
Dainų mokytojas neatsilankė. 
P-as Kuzmickas, kad pavaduoti 
dainų pamokas, vadovavo žais
mėms. Bet buvo jaučiama, kad 
to neužtenka. . kad vien žais
mėms neverta susirinkti ir, bent 
suaugusių, energiją eikvoti.

Praėjusį pirmadienį dalykai 
išrodė visai pasikeitę. Dar lau
ke, prie svetainės, išgirdau su
tartiną jaunų balsų skriejimą, 
įėjau vidun. Daugiau kaip 30 
bernaičių ir mergaičių Sustoję 
plačiu ratu aplink pianą, kurį 
skambina p-lė Bigieliutė. Vidu
ryje — rate — mergaitė šoka. 
Matyti, šoka atsidavusi visa 
širdim. Rodosi, kad šoka, kaip 
dėl savo amžiaus, ne blogai. 
Bet p-lė Bigeliute vis dar randa 
klaidų. Ir mergaitė kartoja šo
kį ir kartoja. Jau ir prakaito 
lašelis pasirodė ant jos kaktos. 
Mokytoja klausia mergaitės,, ar 
ji nepavargo. Mergaitė sakosi, 
kad ne. Ir kaip sakys, kad pa
vargusi, jeigu ambicija dega iš
mokti šokį, pašokti jį taip, kad 
jokios “kritikos” nebūtų.

Pagalios musų jauna šokėja 
išpildo šokį gerai. Dar kartą ir 
dar kartą. Viskas O. K. šokė
ja sustoja šalyje, jausdama, 
kad pilnai užsitarnavo pasilsio. 
Dainuoja visas būrys, daro fi
gūras.

Roseland

LIETUVIU VALANDA PER RADIO

Kas Nedėldienj
nuo 1 iki 2 po piet

Greater Pullman Lithuanian 
Better Government Club (Lie
tuvių Geresnės Valdžios Kliu- 
bas) vėl žymiai pasidarbavo vi
suomenės labui.

Kada Roselando gatvės buvo 
taisomos, tai ne visos pataisyta. 
Pavyzdžiui, 108 gatvė liko duo
bėta, taip kad piliečiai su auto
mobiliais turėdavo apsilenkti 
tą 108-tą gatvę.

Vietiniai piliečiai pavieniu 
kart kartėmis kreipėsi į atatin
kamas įstaigas prašydami, kad 
butų pataisyta kalbama gatvė. 
Jie gaudavo atsakymą, kad nė
ra pinigų pataisyti, kad rei
kia laukti kol busią pinigų, ir 
taip toliau.

O tuo tarpu 108 gatvė jokiu 
budu negalima privažiuoti. Mat, 
kas čia atkreips domesį i po- 
vienių žmonių reikalavimą. Ta
da viršminėitas kliubas atsikrei
pė kur reikia. Tai tuoj aus 
9 vardos aldermanas Govier 
atsiuntė kontraktorius ir šie tu
rėjo ištaisyti minėtą gatvę be 
jokių kaštų piliečiams.

Tai ką reiškia organizuota 
jėga. Užtenka tik priminti, 
kad reikia, ir viskas pildosi.

Lietuvių Geresnės Valdžios 
Kliubas', nors dar visai jaunas, 
bet jau gerai pasižymėjęs vi
suomenės labui. Taigi visi lie
tuviai turėtumėm priklausyti 
šiam kliubui—vyrai ir moterys, 
piliečiai ir nepiliečiai.

Kurie nori tapti piliečiais, tai 
Kliubas taipjau pagelbės vel
tui, be jokio užmokesnio.

Rašykiitės prie viršminėto 
kliubo. Prisirašyt i galima 
Waitches brolių ofise, 107-toje 
gatvėje, ir adresu 10831 So. Mi
chigan avenue. Taipjau laike 
mitingų..

Tėmykite pranešimus' kada 
vyks metinis susirinkimas.

—Korespondentas.

štai rodosi, kad ir M. Lu
košius sirgo daugiau, kaip sa
vaitę laiko. O iš komunistų nie
kas apie jo ligą ne žodelio. Tuo 
gi tarpu jis yra labai artimas 
komisarams žmogus. Jo duk
relė, dar būdama jaunutė, pra
dėjo komunizmo labui dirbti. 
Ji buvo išmokinta ne tik de
klamuoti, bet ir “prakalbas” 
darbininkams sakyti. Ir ne tik 
Roselando, bet keliose vietose 
Čikagoje ji yra sakiusi pra
kalbas, mokinusi darbininkus 
kaip gyventi.

Komisarai naudojosi proga ir 
jos prakalbose aukas sau rin
ko. O kada jos tėvelį patiko 
nelaimė, tai komisarai nepa
rodė jokios užuojautos. Kodėl? 
Kuo blogesnis yra jisai už 
Spitilą ir kitus? Gerbiamieji — 
painformuokite savo skaityto
jus!..

Dabar štai kad ir draugas 
Dirvinskas — jau antra savai
tė serga. Gal kas norėtų jį at
lankyti. Pasakykite, ponuliai, 
kur jis randasi ir kad jisai nu
griuvo stepsais galva žemin.

Jei jus, komisarai, apie tai 
nieko nežinote, tai pasiteitau- 
kite pas ištikimą savo drau
gą Pipirą. Jisai viską žino ir 
galėtų jūsų ježednievnai pa
rašyti apie tai.

O gal ir tas draugas jums 
nelygus? Jeigu Jaip, tai kodėl 
jų doleriai jums yra lygus?

D.

Lietuvių S'pul'kų susivienijimo de
legatų susirinkimas jvyks gruodžio
13 d., Liuosybės svetainėje, 49 Ct., ir
14 St., Ciceroje, 7:30 vai. vakare. 
Visi delegatai kviečiami dalyvauti.

— Valdyba.

Town of Lake. Teatrališkas Kliu
bas “Lietuva” laikys priešmetinj su
sirinkimą, gruodžio 12 d., 8:30 vai. 
vak., Davis Sųuare Purk svet. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, bus rin-’ 
kimas naujos valdybos ir svarstymas 
apie busiančia 
ty sušelpimui 
prieglaudoj, 
džio 15 d., 
Paulina St.

7

“Charlty Bunco” par- 
lietuvių Oak Forest 

Ta party jvyks gruo- 
val. vak., 4644 South

— Valdyba.

Roseland. 
gruodžio 13 
tainėje 341 
Roselando Lietuvių Kliubų ir Draugi
jų Savitarpinės Pašalpos Susivieniji
mo priešmetinis susirinkimas. Su
sirinkime bus bus renkama valdyba, 
pastovios komisijos, bus visokių ra
portų ir pranešimų. Visi nariai-rės 
ir visi tie kurie norite prisirašyt at
silankyti paskirtu laiku. Nepamirš
kite atsilankyti ir tie kurie turite už
vilktas mokestis. Sekretorius.

Ateinanti penktadienį, 
d., 7:30 vai. vakare, sve- 
Kensington Avė., • įvyks

•Nelėiskite tam 
kosuliui laikytis
Krunuojnntia kosulys er z i n a 
jūsų gerkle, nuolatos yra ne

smagus. __
atsparumą, padaro jus pa
linkusiu ‘ 

k Vai-tokit 
Balsam 
kosulio, 

k greitai 
giamas _____ ,

Hk tas per 50 metu. Ap 
tiekose, !” .. 

k centu. •

W. F. SEVERĄ 
co.

Cedar Kaplds, 
\ Io\vn

Jis sunaikina jūsų , 
rimtesnėm' ligom. Jį Severa’s Co u g h 
sunaikinimui to jRa m i n h n 11 a, A 
veikmingas, m<5- 
Selinininis vais-

26 ir 60

.SEVERAS. 
COUCH baisam

Universal Restaurant
Gardus, 

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

A. A. 
Norkus, 

sav.
750 West 31st St.Bridgeportas

PRANEŠIMAS

Labai skanus lašiniai, dešros ir 
palingvicai iš Lietuvos 

A
Geriausios rūšies Birutei sal

dainiai ir didelis pasirinkimas 
Gintaro karolių, špilkų, brasle- 
tų, auskarų ir kitokių dalykė
lių.

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

Krautuvė atdara iki 9 vai. 
vakaro.

Nedėliomis iki 4 po pietų. •
Visus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street 

Chicago, UI. 
Tel. Victory 6122 

(Apg.)

o

O

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Seredoj ir Ketverge,
Gruodžio 11 ir 12

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

“Broadway 
Scandals”

Užkulisio drama, su dainomis 
ir šokiais

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

S.J.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators
RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

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

[CLASSIRED ADS
Business Service 

Biznio Patarnavimas

BpedaUatM gydyme chroniškų ir naujų 11- 
G. Jei kiti negalėjo jumis ilgydytl. a t šilan. 

kit pas mane. Mano pilnas iAegzaminavi- 
mas atidengs 1usq tikrą liga ir jei afi apši
ltu siu jus gydyti, sveikata jums eugryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iAegzaminavimo—kaa juma yra.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Financial
Finnnsai-PftHkolofl

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastua 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
VVorth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Ir sumanų* vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
nauju* 6 cilindelių

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į vien$ dien^ 

2-RI MORGIČIAI 
3 TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame < real estate 

kontraktus

ir
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

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

RE1KAL1NGAS .duonos išvažioto- 
jas su savo troku. — Kreipkitės šiuo 
adresu. Knygynas Lietuva (Box 50), 
3210 So. Halsted St.

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

GRAŽIAUSI PROGRAMAI LIETUVIŲ DAINŲ 
IR MUZIKOS.

PASIKLAUSYKIT ŠIŲ PROGRAMŲ.

* s

Atplaukia laivas 
“Lituania”

Baltic-American laivų kom
panija praneša, kad laivas “Lit- 
uania” apleido Europą gruodžio 
74ą. Laivas veža 410 pasažie- 
rių. New Yorke laukiama jo 
gruodžio 19 dieną.

galutino itegzaminavimo—kaa juma yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų. '

20 St.

PO

-------O-------
10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 

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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716 i .'
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 

2% nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

MisceUaneous
įvairus

va-

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- 
J'os dėl kelnių vyrams ir vaikams, 
kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 

musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietiĮ.

F. Selemonavicius
504 W. 83rd St. prie Normai Avė.

’ Tel. Victory 8486

------ o——
MOTERIS iš Jeruzolimo, kalba 10 

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

MisceUaneous for Sale
Įvairusį Pardavimai

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

Furniture & Fixtures

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair, 
Mouuette, Jacauard, 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 setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

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

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor 
fixturiai, už labai pigią kainą.

4001 Brighton Place

Automobiles
’2S Bulck 6 pas. seaan  !
’2S Pairę Sodan 8 ratai    ___ —_ !
'29 Essex Sodan ____  . <
1927 Nash Coach epedal I
’29 Ford coupe , 1
’20 Ford Roadater____ _____________  1
’28 Auburn Roadster  |

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
713(1 8. Halsted 8t„ Trlangle 9889

9800 
9276 
S500 
$260 
$400 
$400 
$660

Business Chances 
Pardavimu^ 

PARDAVIMUI buČernė ir groser- 
nė, vieta gera, biznis išdirbtas, fik- 
čeriąi nauji, parsiduoda nebrangiai. 
Kreipkite^ Tel. Roosevelt 4738.

PARDAVIMUI garažas, taipgi re- 
pairing ir pentavimo garažius, talpi
nusi 70 karų, leasas 4 metams, ren- 
da nebrangi, biznis geras — priežas
tis biznio pardavimo nesantaika 
partnerių.

LEO GARAGE, 
2719-23 N. California Avė.

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

PARDUOSIU visa arba pusę 
Chili Parlor, geras biznis ir gera 
vieta, vienai persunki! laikyti bizni. 
9333 Cottage Grove Avė.

Real Estate For Sale
Na m a i-žeme Pa r da v imu i

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farmą ar koki bizni ar auto- 
-mobilj, mes išmainysiu!. Tik paduo
kite savo adresą.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St..

Tel. Victory 4898

PIRKITE DABAR arti Archer ir 
Harlem gatvių. Keletą lotų galima 
gauti netoli Šio didelio kampo. Har
lem Avė. dabar yra ištaisyta. Har
lem Avė. tiltas neužilgo bus užbaig
tas. 20 minučių i Westem Electric 
Co. dirbtuvę, 20 minučių i Crane Co., 
10 minučių i Clearing industrini 
distriktą. Gatvekarių transportacija. 
Sankrovos, bažnyčios ir mokyklos už 
vieno bloko. 
Kaina $495. 
po $10 kas 
nedėlioj, arba 
jus ir jūsų šeiminą.

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

Tel. Radcliffe 4300 
prisiųskite sekamą kuponą:

Užtektinai kaimynų. 
$100 įmokėti, likusius 

mėnesį. Atvažiuokite 
leiskite mums nuvežti

Arba
Meldžiu prisiųsti platesnių žinių . 

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

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

Telefonuokite Normai 1902,

PARDAVIMUI prapertė, mėnesi
nės pajamos $400. Savininkas turi 
apleisti miestą. Reikia $12,000. Atsi
šaukite 5115 S. Damen Avė. (Robey 
St.).

PARDUOSIU arba mainysiu 
savo prapertę su bizniu, geroj 
vietoj netoli miesto, prie dide
lio kryžkelio-bulvaro, randasi 
visi parankamai, furnase heat, 
dviejų karų garažas, vanduo 
jame. Taipgi 7 ruimai gyveni
mui. mainysiu į bun#alow arba 
2-jų pagyvenimų namą. Par
duoda privatiškas namo savi
ninkas. Stanley Molis, 5959 So. 
Racine Avė., Chicago, III.

BARGENAS
’Tai yra vienas iš geriausių pirki

nių 3 flatai, Storas ir 2-jų karų ga- 
radžius, parsiduoda visai pigiai, cash 

IŠSIRENDUOJA 4 kambarių fla- tik reikia $1,500, arba $1,000, arba 
tas arti bažnyčios ir mokyklos 

da labai prieinama. -___
tenaw Avė.

For Rent

inuKyKius, ren-, mainysiu ant bile ko. Tamsta nepra
4532 S. Wash-'leisk tos i rogos. Tik pamatykit.

5613 So. Racine Avė.




