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Ragina Sovietų Rusiją ir ‘Kalinys pats sau galvą 
nusipiovė

Kiniją Daryti Taiką
SONNEBURGAS, Vokietija, 

giuod. 3. Kalinys Anton 
Ratajčnk, lenkas, dirbdamas 
vietoj kalėjimo popierių piau- 
siomame fabrike, tyčia pakišo 
savo galva po pjautuvu ir nu-

Jungtinės Valstybės, Anglija, Francija ir sikils<1 ino-
kiti kraštai primena Rusams ir Kinams, i 7
kad jie yra pasirašę “amžinos taikos” Fora° kompanija pa-
paktą ' didina algas savo į-

WAStHINOTONAS, gruod. 3. 
— Jungtinės Valstybės, Fran
cija ir Anglija pasiuntė notas 
sovietų Rusijos ir Kinijos val
džioms, primindamos joms, kad 
jos yra pasirašiusios Kelloggo- 
Briando taikos Į>aktą ir atsi
žadėjusios karo kaip priemonės 
savo ginčams išspręsti.

Tai padaryta Washingtono 
valdžios iniciatyva. \Vashing- 
tono valdžia prašė visas Kel- 
loggo paktą pasirašiusias val
stybes raginti Rusiją ir Kini
ją, kad jos savo ginčą dėl Ry
tų Kinų geležinkelio taikos ke
liu išlygintų. Daugelis valsty
bių jau atsiliepė į tai, praneš
damos valstybės departamen
tui, kad jos paseks \Vashing- 
tono pavyzdžiu. Viena tik Ja
ponija atsisakė ką nors dary
ti, motyvuodama tuo, kad ji

esanti perdaug arti konflikto 
vietos, o todėl bet koks jos 
žingsnis galis būt Kinų palai
kytas kaip intervencija jų nau
dai.

Maskva piktinasi “im
perialistų intervencija”

MASKVA, gruod. 3. — Mas
kvos laikraščiai reiškia pasi
piktinimo Jungtinių Valstybių 
ir kitų kraštų maišymąsi į 
Mandžurijos konfliktą ir pri
minimu sovietų Rusijai Kellog- 
go pakto.

Bolševikų spauda if čia, kaip 
visados, įtaria imperialistus 
konspiruojant paimti Rytų Ki
nų geležinkelį Į tam tikros 
tarptautinės komisijos rankas, 
Amerikos kapitalistams domi
nuojant. %

moimi darbininkams
Minimom alga bus $7 dienai; 

algų padidinimas pareis kom
panijai $20,000,000 metais

PETROIT, Mich., gruod. 3.
Ford Motor kompanijos pir

mininkas Rdsel Ford šiandie 
paskelbė, kad nuo šio mėne
sio t dienos visiems darbinin
kams, dirbantiems Fordo auto
mobilių įmonėse, algos padi
dinamos. Tas algų padidinimas 
kompanijai pareisiąs apie 20 
milionų dolerių per metus.

Minimom $6 alga dienai pa
didinama iki $7; darbininkai, 
kurie ligšiol gaudavo nuo $7 
iki $10 dienai, gaus priedo 5 
centus valandai.

Algos padidinamos tik For
do įmonėse Jungtinėse Valsty-

[Atlantic and Pacific Photo]

Washington, D. C. — Ekspliozija, kuri atsitiko dešimtštory, 
Washingtono centre, nusinešė U žmonių gyvasčių

Lietuvos Naujienos
Kauno vandentiekis

Rusijoje dabar tik 
darbininkai gaus 

maisto kortas
Kiti miestų gyventojai; kurie 

neįeina į “darbininkų kate
gorijas”, paliekami be mai
sto

RYGA, gniod. 3. — Sovietų 
Rusijos valdžia padarė atmai
nų maisto kortų sistemoje.

Ligšiol skirtumas buvo daro
mas tik tarp klasių: darbinin
kai gaudavo didesnę maisto 
porciją nekaip kitos klasės. Da
bar gi darbininkai bus vienin
telė klasė, kuri gaus kortas mai
stui. Visų kitų klasių gyven
tojai paliekami “Dievo malo
nei.” Jokio maisto jiems nėra 
skirta.

Leningrado Krasnaja Gazic- 
ta paskelbė oficialiu; dekretą 
dėl maisto kortų. Tuo dekretu 
proletariatas suskirstomas i ke
turias kategorijas: profsojuzų 
nariai, kurie yra kooperatyvų 
nariai; profsojuzų nariai, ku
rie nėra kooperatyvų nariai; 
visi kiti darbininkai (valsty-, 
bės tarnautojai), kurie yra ko-1 
operatyvų nariai, ir visi kiti' 
darbininkai, kurie nėra koope-• 
ratyvų nariai.

Kiekvienos atskiros katego
rijos darbininkai gauna kito
kias maisto porcijas; pirmos 
kategorijos didžiausias, ket
virtos — menkiausias.

Adovakatas nušovė pir
klį ir pats pasišovė

’SiHREVEPORT, La., gruod, 
3. — Vakar vakarą atvykęs į 
turtingo pirklio, Marmaduke 
Ward, namus, kur buvo iškel
ti pietus, vietos advokatas Ver- 
nis Morgan paleido keletą šū
vių iš revolverio į sėdėjusį prie 
stalo šeimininką. Ward krito 
negyvas. Viena kulipka kliudė 
taipjau šalę šeimininko sėdė
jusią Miss Iva Miller, bet tik 
lengvai ją sužeidė. Po to ad
vokatas Morgan šovėsi sau į 
galvą. Jis nugabentas į ligo
ninę, bet vargiai bepasveiks.

Tragedijos priežastis kol kas 
nežinoma.

Jaunas lakūnas žuvo jo 
lėktuvui nukritus

RANDALIA, lowa, gruod. 3. 
— Jo lėktuvui nukritus že
mėn, užsimušė Paul Ste\vart, 
17 metų berniukas, vietos far- 
merio sūnūs.
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NIargajame Pasauly
“Visurpatriotas”

Chicago Evening Post andai 
leido ištisus du savo puslapius 
Chicagos lenkams pasigarsinti 
savo gerais darbais ir nuopel
nais tiek Oičiznai, tiek Dėdei 
Šernui. *

Tuose puslapiuose, tarp Įvai
rių chicagiškių lenkų garseny
bių atvaizdų — Przybylinskių, 
Drymalskių, Czameckių — yra 
ir gerbiamas ponas John B. 
Brendza, Metropolitan State 
Banko galva ir, sako, didelis 
lietuvių patriotas.

Kauniške informacija
Iš “Lietuvos žinių” gauna

me žinot, kad New Yorko bur
mistras yra ne “Jimmy” Walk- 
er, bet M r. Wilkins.

Kauno laikraštis Įdėjo kaž

kokio jauno vyro atvaizdą ir 
apačioj paaiškinimą:

“VVilkins. New Yorko bur
mistru antrą kartą išrinktas 
tas pat VVdlkins.”

“Gaisrų sąrašas” SSSR
Maskvos “Pravdos” praneši

mu, Voznesenske, sovietų Uk
rainoje, vietos “kulokai”, va
dinas “turtingi ūkininkai,” ku
rie turi daugiau kaip vieną 
karvę ir vieną arklį, išlipinę 
ant namų sienų raštą, kuriame 
parodoma, kada ir kurie ko
munistų namai ir ūkiai bus 
“sudeginti iš visų pusių.” Ra
štas, kuriama paduodami var
dai ir pažymėtos datos, pava
dintas “Gaisrų sąrašu.”

Taip rusų valstiečiai myli 
savąją “darbininkų ir valstie
čių” valdžią.

bėse, ne svetur. Tose Įmonėse 
bendrai ligšiol 2'4,320 darbinin
kų gaudavo po $6 dienai, o 
115,643 darbininkai gaudavo 
nuo $7 iki $10 dienai.

Proponuoja kongre
sui kilių imigran
tams palengvinti

WASHINGTONAS, gruod. 3. 
— Vakar, kongresui vėl susi
rinkus, New Yorko kongresma- 
nas Dickstein įnešė penkis imi
gracijos kilius.

Dickstein savo biliais propo
nuoja, kad butų duodamos šei
mų vizos ir kad butų pripa
žintas teisėtu atvykimas tų imi
grantų, kurie į Jungtines Val
stybes atvyko prieš 1924 metų 
liepos 1 dieną.

[Ligšiol teisėtais yra pripa
žinti tik Tie, kurie atvyko prieš 
1921 metų liepos mėnesį.]

Biliuje dėl šeimų vizų siūlo
ma, kad jeigu vyras arba žmo
na gauna vizą, ta viza kad tik
tų ne tik pačiam aplikantui, 

Į bet ir visai jo šeiniai. Aplikuo
tas gali tuojau išvažiuoti Į 
Ameriką, o likusieji šeimos ga
li ir vėliau, bet ne vėliau kaip 
per vienus metus laiko. Jei jie 
per tą laiką neišvažiuoja, viza 
panaikinama.

Kitais trimis biliais kongres- 
manas Dickstein siūlo: leisti 
Amerikos piliečių žmonoms, 
,vyrams ir tėvams atvykti ne
atsižvelgiant nustatytos kvo
tos; panaikinti dabartinį depor
tavimo bilių, kuriuo einant 
kartą deportuotas asmuo nie
kados nebegali būt Įsileistas į 
Jungtines Valstybes; įsileisti, 
neatsižvelgiant kvotų, imigran
tus, kurie buvo gavę vizas prieš 
1924 metų liepos mėnesi, bet 
kurie negalėjo atvykti dėl to, 
kad jau tuomet kvotos buvo 
užpildytos. 

‘ _________ -
Laikraščių asociacija 
priešinga 5 dienų dar

bo savaitei
SEATTLE, Wash„ gruod. 3. 

i — Metikė Northwest N?ws- 
paper asociacijos konvencija 
priėmė rezoliuciją priešintis 
Įvedimui penkių dienų darbo 
savaitės, kadangi spaudos biz
ny tas esą negalima ir “eko-

I romiškai nesveika.”

Anglų kariuomenė Vasconcelos busiąs 
apleis Reino kraštą tremtiniu Jungtinė- 

gruodžio 12 d. se Valstybėse
MAINGAS, Vokietija, gruod. 

3. — Francuzų aukštojo komi
sariato Reino kraštui oficialiu 
pranešimu, okupacinė britų ka
riuomene apleis Reino kraštą 
gruodžio 12 dieną.

Bankininkas gavo 3 me
tus kalėjimo už pavogi

mų $136,000 
A - - - -

MONTGOMERY, Ala., gruod. 
3. — Už pasisavinimą $136,- 
000 banko pinigų, Allen Brown. 
buvęs East Alabama National 
banko pirmininkas, tapo nutei
stas trejiems metams federa
linio baudžiamojo kalėjimo. 
Brown prisipažino kaltas.

NOGALES, Arizona, gruod. 
3. —Jose Vasconcelos, nuveik
tas Meksikos reakcininkų kan
didatas į respublikos preziden
tus, atvyko iš Meksikos Į Ne
gales ir ketina dabar gyventi 
Jungtinėse Valstybėse kaip 
tremtinys. Nebeužsi imsiąs jo
kia politika.

Vasconcelos pareiškė, kad 
per praeitus rinkimus jis ne
buvęs nuveiktas. Jis gavęs dau
giau balsų, nekaip valdžios par
tijos kandidatas Rubio, bet jo 
balsai buvę suvogti.

Iš čia Vasconcelos ketina ry
toj išvykti į Los Angelesą.

KAUNAS [LA], Tur būt, 
visiems iki gyvo kaulo yra įky
rėjęs ir įsipykęs didesniųjų 
Kauno gatvių, ypač Laisvės A- 
lėjos, amžinas kasinėjimas. Bet

Prezidento Hooverio 
pranešimas kon

gresui
WASHINGTONAS, gruod. 3. 

— Abiejuose kongreso butuo
se šiandie buvo perskaitytas 
pirmas prezidento Hooverio 
pranešimas, kuriame jis pata
ria, kokių naujų Įstatymų kon
gresas turėtų priimti.

Be kita, prezidentas siūlo, 
kad Jungtines Valstybės patap
tų tarptautinio teismo nariu; 
kad mokesniai butų sumažinti 
160 milionų dolerių; simplifi- 
kuoti ir paskubinti geležinke
lių konsolidavimą; padidinti 
pašto subsidijas prekybos lai
vynui; įsteigti nuolatinę, fede- 
ralinę jėgos komisiją; Įsteigti 
naujų federalinių kalėjimų; 
autorizuoti prezidentą peror
ganizuoti valdžios departamen
tus; prohibicijos bylas perkel
ti iš iždo departamento į tei
singumo departamentą; skirti 
daugiau pinigų valstybės depar
tamentui; sumažinti išlaidas 
krašto apsaugos reikalams; iš
plėsti viešųjų trobesių staty
bos programą; valstybės trobe
sių statymo Washingtone pro
jektus pavesti peržiūrėti ir pa
tvirtinti gražiojo meno komi
sijai; paskirti daugiau pinigų 
naujiems keliams; pataisyti 
tam tikrus blogumus imigraci
jos įstatymuose.

Angliakasiai atsi sakė 
priimti sutarties sąly

gas: streikuos ■
DĖS MOINES, Iowa, gruod.

3. Puspenkto šimto miglia-1 
kasių, dirbančių vietos Scan- 
dia Coal kompanijos kasyklo
se, visuotiniu balsavimu nuta
rė nepriimti sutarties sąlygų, 
kuriomis jų unijos vadai su
sitaikė su kasyklų kompanija. 
Angliakasiai nutarė tęsti strei
ką toliau.

Mokykla sudegė
MILWAU(KEE, Wis., gruod. 

3. — Gaisras čia sunaikino 
South Side Vocational moky
klą.

%

Prisipažino kaip trauki- 
' nio plėšikas

. ................. - I s ■

PAWNE.E, Okla., gruod. 3. 
— Suimtas čia Tom Vernon 
prisipažino, kad jis buvęs tas 
plėšikas, kuris prieš kiek lai
ko naktį išlėkdino iš bėgių pa-’ 
sažierinį Southern Pacific trau
kinį netoli nuo Saugus, Gal., 
ir apiplėšė pasažierius.

Suimtasis taipjau kaltinamas 
dal išmetimo iš bėgių ir api
plėšimo pasažierinio Union Pa
cific traukinio netoli nuo Chey- 
enne, Wyo., praeitą savaitę, 
bet jis gynasi.

Paaiškėjo, kad Vernon yra 
kitados buvęs kaubojis, pas
kui geležinkelio tarnautojas, ir 
sėdėjęs kalėjime.

Už traukinių puolimą Cali- 
fornijos ir Wyomingo Įstaty
mai baudžia mirties bausme.

Prašo panaikinti Mass- 
achusetts prohibicijos

Įstatymų
BOSTON, Mass., gruod. 3. 

— Valstijos sekretoriui tapo 
pristatyta iniciatyvos peticija 
su 32,045 piliečių parašais, kad 
valstijos prohibicijos vykdymo 
Įstatymas butų panaikintas.

Peticiją įteikė Gonstitutional 
Liberty League patarėjas P.

kai nuvažiuoji į Kleboniškius 
ir pamatai, koks milžiniškas 
darbas įpusėtas, net daugiau, 
kaip Įpusėtas, — užmiršti ne
pasitenkinimą ir džiaugies, kad 
Kaunas, pagaliau, turės van
dentiekį.

Iš tiesų, per tuos vienerius 
melus (vandentiekio darbai 
pradėti, rodos, praeitų metų 
rugpiučio mėnesį) padarytas 
milžiniškas darbas. «

Visų pirmą išvedžioti kana
lizacijos vambzdžiai Laisvės 
Alėjoj ir artimose didesnėse 
gatvėse. Toliau, Kleboniškiuos 
baigiama statyti vandentiekio 
stotis. Iškasta 10 vandens ren
kamųjų šulinių ’po 13 metrų 
gilumo; iš jų vienas didelis, 
centralinis. Pastatytos patalpos 
siurbliams.

Tuo budu, kaip pareiškė p. 
inž. Kairys, apie Kalėdas ga
lim laukti Kaune vandentiekio.

Vandentiekio šuliniams vieta 
parinkta labai gera. Nuo pat 
žemės paviršiaus eina storas 
(apie 13—14 metrų storumo) 
gražaus žvyro sluoksnis, kuris 
laiduoja tyrų ir gardų vande
nį. Ir vandens, reikia pasaky
ti, bus pakankamai. Tie 10 šu
linių iškasti, tuo tarpu, per 50 
metrų atstumo nuo vieni kitų, 
— 1,5 khntr. ilgio linija. To
liau bus iškasta kiekvienam 
tarpe dar po vieną šulinį.

Be to, dar bus nutiesta viena 
šulinių linija, vėl 1,5 klmtr. 
ilgio. . ■

Ir vandentiekio perespekty- 
vos piniginiu atžvilgiu, kaip pa
reiškė p. inž. Kairys, kuo ge
riausios. Jau per pirmus me
tus pajamų busią apie 300,000 
litų, nes šiemet, dėl sausos va-, 
saros ir nelytingo rudens, van
dentiekio Įsi vedimas mieste 
bus neišvengiamas. Juk ir ka
nalizacijos vamzdžiai jau, tie
sa, ne visur, išvedžioti; be
trūksta prijungti prie namų.

Be to, ateity numatomas kai 
kuris vandentiekio atpigini
mas, busią už vandentiekį ir 
kanalizaciją imamas vienas 
bendras mokestis, mažesnis už 
tą sumą, kurią iš pradžių tek
sią mokėti už vieną ir už an
trą skyrium.

Visam tam milžiniškam van-
W. Gook. Įstatymu reikalauja- dentiekio statybos darbui iki 
ma tik 20,0OQ. parašų. šiol išleista apie 5,000,000 litų.

Kalėdoms

Ghicagai ir apielinkei federa- 
tis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
sniego: nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutiniai ir stipres
ni pietų ir pietų vakarų vėjai

Vakar temperatūros buvo į
imnimum 10, maksimam 160 j
F.’ . 1

. I

šiandie saule teka 7:01, lei
džiasi 1:19. Mėnuo leidžiasi j
6:53 vakaro.

20 sudužusio laivo įgu
los žmonių išgelbėta
KINGSTON, Antano, Jiana- 

da, gruod. 3. Ontario ežere 
per smarkią audrą sudužo į 
povandenines uolas (ties Main 
Duclč sala javų gabenamas lai
vas Sarniadoc. Jo dvidešimt 
Įgulos žmonių buvo pagalbon' 
atvykusio rrarla’vio Valley 
C am p išgelbėti.

GRANO RAPinS, Mich., gr. 
3. Vakar Čia šuviu iš re
volverio nusižudė ku.ii. Edwin 
Grose,, 46, vietos liuleiionių 
bažnyčios pastorius.

mes esame duosesni negu bile kokiu kito
kiu laiku... Kiekvieno žmogaus noras yra 
palinksminti savo tėvelius, brolius,• sesutes 
ir gimines... Amerikoje mes perkame jiems 
dovanas, — Lietuvon mes pasiųsdavom pi- 

/ nigų...
Neužmirškime juos ir šiemet... Palinks

minkime juos, nes mus kiti linksmins... 
Naujienos jums gali būti tarpininku... Pi
nigus galite siųsti per Naujienas...

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami j trumpiausį 
laiką.

Siųsti-pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais huo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si., Chicago, TU.
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Rhinelander, Wis

Khinelanderio jaunuoliu kelio
nė. —Alex Sharka ir Eugene 
Kabe! aprašo savo prietykius 
Floridoj ir Biloxi.

loxi: francuzų, ispanų, anglų, 
konfederatų, Mississippi valsti
jos, Magnolia ir Jungtinių Vals
tijų. D’Thervelle, drąsus 
francuzų tyrinėtojas, 1699 
m. pasiekė tą vietą ir įsmeigė 
savo tėvynės vėliavą. O po to 
čia atsitiko daug įdomių įvykių.

Mudu pasinaudojova proga 
ir aplankėva daug įdomių ir is
toriškų vietų. Ypač smagu bu-

tai mums gręsė ir pavojus.

užsidėti 1 
tai bu- 
klausi- 
buvova 
Tačiau

NAUJIENOS, Chicago, III.
- - -_____________________ ___________ _____ > UI Uli Ii MMUOIhi 1 m--------

'd&ūva ruoštis kelionei į šiau
rius. Vadinasi, trauksiva na
mo.

Ale.x Sharka ir Eugene Kabei

Detroit, Mich
Visokios naujienos

Darbai visai blogėja. Bedar
bių skaičius nuolat eina didyn. 
Sunku įspėti kas bus toliau. Tik 
ateitis tą klausimą tegalės iš
rišti.

Trečiadienis, gruod. 4, 1929
kurie veikė ar veikia bent kokį 
kultūrišką darbą ir ragino, kad 
jungtųsi prie jo pusės ir sektų 
jo pėdomis. Nekreipdamas do
mės, kokiu budu prie to prieiti 
jis liepė lyderiams lipti per gal
vą priešingos srovės ir nesi? 
skaityti su tais, kurie dirba ne 
su juo. Priešingos srovės vei
kėjams net pirštu grasė. Nėra 
ko stebėtis, kad tas žmogelis 
taip smarkiai karščiuojasi, nes 
jis Maskvos rojaus geriaus lau
kia, negu davatka mirties. Nors 
Strazdevičius nuo įsikūrimo 
“Jaunimo Sąjungos” yra jos na
riu, bet nieko jos labui nėra 
nuveikęs; jis savo karštose kal
bose susirinkimuose ne vieną 
veiklų narį yra iškoliojęs. Stra- 
zevičius ne tik nėra pasidarba
vęs Jaunimo Sąjungos labui, bet 
bėgyje pusantrų metų gyvavi
mo vos sugebėjo atsilankyti du 
syk į parengimus.

Draugai-ės! Nors mes rengia
me susirinkimus susivienijimui 
ir dirbam prie to eidami, bet 
negalėsim tol prie to prieiti, kol 
musų’Sąjungoje bus tokių gai
valų, kuriems nerupi kultūrinis 
darbas, bet tik griovimas jo. 
Ne tam suorganizuota Jaunimo 
Sąjunga, kad į susirinkimus su
ėję išmėtinėtų viens antram, 
kad tu toks ir toks esi. Suorga
nizuota jis tam, kad galėtų vi
sas jaunimas prigulėti, be skir
tumo įsitikinimų galėtų dirbti 
bendrą apšvietoš- darbą. Drau- 
gai-gės, kam rupi jaunimas ir jo 
ateitis, nebėgiokime iš Jaunimo 
Sąjungos, bet spieskimės visi į 
krūvą, o tuomet pamatys Stra- 
zevičiai, kad nėra jiems vietos 
musų tarpe.

—Sąjungos Narys.

mas ir teatras”. Nagrinėjo 
klausimą-^iš kur kilęs teatras 
ir kokią reikšmę turi jaunimui. 
D r g. Bure kalbėjo apie jauni
mo susivienijimą, ką gali jauni
mas nuveikti dirbdamas bend
rai ir kokių rezultatų duoda 
dirbant atskiromis' srovėmis. 
Savo kalboje ragino visą jau
nimą jungtis į vieną bendrą 
“Sąjungą” ir ne Maskvai ir Ro
mai tarnauti, bet dirbti bendrą 
kulturinį jaunimo darbą. Buvo 
keletas paklausimų iš susirin
kusiųjų, būtent, kokiu 
prieiti prie susivienijimo 
ferentai trumpoje formoj 
kinėjo.

Negaliu pamiršti nepaminėjęs 
garsių Toronto veikėjų t. y. 
Mailos ir Strazevičiaus. Maila 
yra žinams Toronto “oratorius”, 
kuris’ eidama^ į susirinkimus 
visuomet gerai pasiruošia. Pasi
ruošimas labai .paprastas, —iš- 

ir baigta. Tuo- 
faktais sumuša

pasėst

NAUJI VICTOR RADIOS
10 tūbų, nesulyginamai gražaus balso; vie

nas Radio atskirai, ir Radio-Victrola 
Kombinaciją

MODEL lt. 32 — Kaina .........................................  $178.00 su
MODĖL Ji. 52 — Kaina .......... $238.00 su
MODEL RE. 45 — Kaina .........................................  $298.00 su
MODEL 9-18 — Radiola Superheatrodine ir Electrola, kaina

tūboms 
tūboms 
tūboms 
$625.00budu

Re- 
atsa- Tikri faktai Radio Tono Gerumo. Išgirskite 

šį nepaprastai gerą radio DABAR
» >x *

Lapkričio 24 d. SLA. 352 
kuopa statė scenoj keturių ak
tų dramą “Motina”. Visi vaidi
los savo roles atliko tikrai pui
kiai. Geresnio vaidinimo tie
siog sunku ir begalima tikėtis. 
Visiems vaidintojams reikia pa
sakyti ačiū už tokį puikų vai
dinimą. žmonių buvo pilna 
svetainė. Vadinasi, keturi 
šimtai suViršum. Po vaidinimo 
abiejose svetainėse prasidėjo 
šokiai, kurie sutraukė daug jau-' 
nimo. \

Visa publika buvo patenkinta 
geru vaidinimu ir orkestru. Su
sirinkusieji smagiai ir draugiš
kai linksminosi. Kiek nuo ren
gimo komisijos teko nugirsti, 
tai kuopai liks ir pelno.

Reikia pasakyti, kad musų 
Maskvos lietuviškos davatkos tą 
patį vakarą surengė net du pa
rengimu. Bet visos jų pastan
gos nuėjo niekais. Detrotiečiai, 
matomai, pradėjo suprasti tų 
raudonųjų negražius darbus ir 
šalinasi nuo jų .

Butų gerai, kad 352 kuopa 
surengtų kokį koncertą. Daini
ninkų juk turime pusėtiną bu-

Didžiausias Pasirinkimas
' i iI1"'iš medžioklės ir p. 

savo medžiotojų bu- 
Parsivežė porą tikrai di-

Kalėdinių Prezentų 
GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS, 

FOUNTAIN PENS
Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne

x MOTERIMS:
1. Karoliai
2. Branzalietai
3. špilkos
4. Auskarai
5. Agrafos
Taipgi kitų smulkių dalykėlių gintarinių 

ir ne gintarinių.
Lietuvos saldainius-kendes galite gauti 
gražiausiose dėžutėse tinkamose teikimui 
kalėdiniu dovanų bei šiaip pasipirkimui.

Gintaro špilkos

Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ.

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

V-14017-A Aš
Ugdė motušė tris dukreles ....

Kelioni greita ir pigia kaina 
Del pennito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hmburg-American Linel
177 N. Michigan Av. Chicago

maukia “škac 
met jis savo 
garsinusį kalbėtoją. Savo kalbo
je minėjo: Dąngų, pragarą, die
vus, velnius, koks skirtumas 
tarp Pranciškaus zokoninko ir 
Jurgio karžygio, kiek šimtų me
tų kaip jis ant pasaulio gyvena, 
kiek tūkstančių metų, kaip jis 
dievus garbino ir daug da ką 
kalbėjo, bet man atleisit, nes 
visko negalėjau nugirsti, nes 
susirinkusieji iš jo iškilmingos 
kalbos smarkiai kvatojo ir net 
kojomis trypė. Baigdamas kal
bą, atsiprašė, kad esąs’ sergan
tis ir gerai “neprisitaisęs”.

Strazevičius smarkiai kritika
vo kalbėtojus, neatsižvelgda
mas į tai, kad tas susirinkimas 
buvo šaukiamas susivienijimui 
jaunimo. Jis’ puolė visus tuos,

Netoli Biloxi randasi žibinė 
(light house), kuri tapo pasta
tyta prieš 80 metų. Įdomu pa
stebėti tai, kad apie 50 metų 
tą žibinę prižiūrėjo moteris. Ži
binė yra juodos spalvos. Juodai 
ji tapo numaliavota ryšyj su 
prezidento Lincolno nužudymu. 
Tai savo rųšies gedulo ženklas’. 
Vėliau ji tapo permaliavota.

Apžiūrėję visas įdomesnes 
vietas, mudu nutarėva laikinai

Staiga Al garsiai suriko ir 
beveik neišsirito iš laivuko. Aš 
pradėjau dairytis kame daly
kas. Pamačiau, kad atsidūrė- Į vo aplankyti salas, kurios pra- 
va tarp delfinų. Kai kurie jųieityj lošė labai svarbią rolę? 
buvo beveik tokio didumo, kaip Viena įdomiausių salų yra Ship 
musų laivukas. Sprendžiu, kad Island. Ten randasi senovės 
jie svėrė nuo 400 iki 500 sva-: tvirtovė. Plytos tai tvirtovei 
rų kiekvienas. Tai buvo gana pastatyti buvo atgabentos iš 
įdomus reginys. Kadangi lai- rytų, Civilio karo metu ta sa- 
vukas* atsidūrė visai netoli jų, la lošė labai svarbią rolę. Ji bu

vo karinių operacijų bazė, ten
Nuo tos vietos iki Biloxi te- tūkstančiai kareivių turėjo što

ko kovoti apie tris valandas, vykias. 
Kelis kartus manėva, kad rei
kės “life preservers” 
ir plaukti į krantą. Ar 
tų pasisekę, —tai kitas 
mas. Mat, nuo kranto 
apie penkias mylias.
vargais negalais temstant dasi- 
kasėva iki .Biloxi. Tuo laiku 
žvejai jau grįžo iš jurbs.

Čia tai bent vieta juros mais
tui. Visai netoli randasi oiste- 
rių auginimo vieta. Al 
vakarienei suvalgėva po du ois- 
teriu. Tad galite sau į 
dinti, kaip dideli čia oisteriai 
užauga. Ir jie visai pigus: už 
pusę dolerio, galima jų i 
visą šimtą. Vėžių ir 
irgi yra labai daug. Ir jie pu
sėtinai dideli,—kaip lėkštės. ■ 

Sustojome mudu jachtų klu- t
be. Priėmė labai svetingai. Kas re’pasakyti, kad Al pasidaiė 
dieną mudu einava maudytis įI Paikus virėja.s Kai jis iš epą 
jurą. Ir reikia, pasakyti, kad I dus ,tai reikia net pnšte- 
juros vanduo priduoda daugp^is nulaižyti.
“pep”. Kartą matėva butlege- | Tiek to su pusryčiais. Paleng- 
rių gaudymo laivuką. Laivukas! vine laivuką kiek tik tai buvo 
buvo visai pasirengęs: prie ma- galima, mudu pradėjova plauk-

ir aš

įsivaiz- ^P^isti Biloxi ir traukti į Flo-
ridą. Atsikėleva anksti rytą ir 
gardžiai pavalgė va kvietinių

J gauti blynų, užsigerdami tikra kava.
• krabų čia šiaurių gyventojams labai sun

ku y-a priprasti prie tos kavos, 
kurią čia žmonės geria. Tad 
mudu patys išvirėva kavos'. Ir

ir ti. Sekėsi gerai. Oras pasitaikė 
gražus ir mudu be didelio var- 

reporteris go darėva nuo penkiolikos iki 
v.... interviu, aštuoniolikos mylių per valan- 

Paskui pasirodė mudviejų kelio-j dį. Šliaužėme kaip veidrodžiu, 
nės labai įdomus aprašymas | Staiga pamatėva didelį tarpdną, 
kaip vietiniame, taip ir Newi kurio balta papilvė tik švituria- 
Orleans laikraščiuose.

Biloxi yra gana smarkiai au- žus reginys.
gautis miestas. Gyventojų turi plaukimo mudu pasiekėva mies- 
apie 15,000. Vyriausias biznis, | tą Penusacola. Tai vienas žy- 
galima sakyti, yra kurortas.
Suvažiuoja nemažai žmonių. Ve
da nedidelę prekybą su sveti
momis valstybėmis. Aplinkui 
yra auginami riešutai. Dabar 
kaip tik jie yra renkami. Beje, 
reikia yra pridurti, kad čia daug 
žmonių dirba prie pakavimo 
oisterių ir vėžių, kurie paskui 
yra siunčiami į įvairias Ame
rikos dalis.

Mieste randasi gana gražių ir 
moderniškų viešbučių. Labai į-' 
spudingą reginį sudaro juros 
siena, kuri 
nuo bangų, 
kranto randasi Deer sala, 
siauras žemės sklypas, ant ku
rio yra pušys. Labai 
ranki vieta piknikams ir šven
tėms praleisti. Dvylikos mylių 
atstume randasi kita sala, kuri nei sustojova East Pass, Flori- 
yra žinoma kaipo Caprice Is- da.
land. Ten yra gražus pavilio-jtė perkūnija, 
nas šokams ir kasino. 
salos ir miesto gana 
plaukioja laivukai.

žos kanuolės stovėjo 
gatavas buvo šauti.

Biioxi dienraščio 
padarė su mudviem

vyras

vo saulėje. Tai buvo labai gra- 
Po kelių valandų

mesnių miestų, čia randasi 
nemažas uostas, tad jūreivių vi
suomet knibždėte knibžda.

Apleidę tą miestą, mudu visą 
laiką stengėmės laikytis kiek 
galima arčiau Santa Rosa sa
los. Sala pusėtinai didelė — 
apie 70 mylių ilgumo. Keletą 
mylių nuplaukus, pastebėjova, 
kad mudviejų laivukas prakiu
ro. Vanduo pusėtinai smarkiai 
pradėjo bėgti, tad nieko nelau
kiant teko važiuoti į krantą. 
Matomai, buvova atvažiavusiu

apsaugoja miestą1 ant kokio nors aštraus dalyko, 
Apie 1 mylią nuo 

Tai

pa-

neš laivuko dugne buvo skylė 
pramušta. Sutaisyti laivuką ne
truko. Bet mudu nutarėva pa
sinaudoti proga ir išsimaudyti 
juros vandenyj.

Dar kiek paplaukusiu nakvy-

Visą tą naktį lijo ir siau- 
Kai atsikėleva, 

Tarp įlietus dar tebelijo. Bet mudu 
dažnai nutarėva plaukti toliau, nes tą 

Tad susi- dieną norėjova pasiekti Andrew 
siekimas su sala yra visai ge- Bay.
ras. I Ten randasi keturi kiek svar-

P-as Bailey, stambus vietos bosni miestukai. Mudu privažia- 
biznierius, pakvietė mudu vieną vova Pannoma City. Ir kaip tik 
savaitę praleisti su juo. Jis ža- laiku. Beturėjoya apie vieną ga- 
dėjo savo laivuku pavažinėti po lioną gazolino. Visur 
Louisianos’ pelkes ir po jurą, čiais matosi laukinių ančių ir 
Būtume tad turėję progos pa
matyti, kaip gaudo oisterius. 
Tačiaus nuo to malonumo noro
mis nenoromis teko atsisakyti, 
kadangi mudviejų laikas yra la
bai aprubežiuotas. Reikia pa
siekti Floridą, o paskui traukti 
namų link.

žuvavimas čia suteikia dide
lio malonumo. Visai paprastas negirdėsi tiek įvairių legendų 
dalykas, kuomet čia per porą' ir padavimų, kaip čia.
valandų žmogus pagauna 40 ar 
net 50 žuvų. Mudu irgi be jo
kio vargo prisigaudova įvairios 
žuvies.

Septynios vėliavos puošė Bi-

pakraš-

kitokių paukščių. Vieta me
džioklei tikrai puiki.

Vargu kur kitur Amerikoj 
galima rasti įdomesnių vietų, 
kaip čia. šimtai romantiškų 
salų, kur senovėj francuzai, is
panai ir anglai slėpė savo tur
tus. Jie čia paliko savo pėd
sakus. Ir šiandien niekur kitur

Well, mudviejų tikslas jau 
pasiektas. Dviejų mėnesių ke
lionė artinasi prie galo. Ji buvo 
tikrai įdomi ir turtinga Įvairiais 
prietykiais. Neužilgo mudu pra

Victor Tono savaitė. 
Ateik į Budriko Krau
tuvę ir išbandyk nau

ją Victor Radio

.Sugrįžo 
Maiga su 
riu.
cĮelių briedžių. Atrodo kaip jau
čiai. Na, o ragai, tai kaip or
laivio sparnai. Iš to matyti, 
kad p. Maiga yra geras striel- 
čius, jeigu galėjo nušauti tokį 
greitą žveii, kaip briedi Tad 
dabar turėsimegeifckjSni laikui 
briedienos.—J. P. šurkonaitis.

------ r----
Toronto, Kanada

Jaunimo Sąjunga 
\-----

Lapkričio mėn, 19 d. šv. Ag
nės svetainėje, Jaunimo Sąjun
ga surengė viešą susirinkifną 
diskusuoti klausimą: Kodėl jau
nimas veikia atskiroms sro
vėms ir negali veikti bendrai? 
Drg. ’ Stukas referavo “Jauni-

Cmnn mnewyor- 
^711'4 K0IKI KAe' LUU NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revanue 

taksai

Namų Apšildymo
IK

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETA1L UŽ OLSELIO 

KAINA.
24 MENESIAI DEL 

1ŠMOKEJ1RJO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130______ uetoli State

galima gauti šiuos:
VYRAMS:

6. ('igarnvčios
7. Pypkės
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikai

10. Rėmai Paveikslams

Gintaro Kaličnikai

Gintaro Karoliai, * Gintaro 
Branzalietai, Gintaro 

Auk.s karai
Kalėdinių atviručių su pasvei

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

Platus pasirinkimas sieninių 
kalendorių su Lietuvos vaizdais 

tinkami siųsti Lietuvon arba 
sau pasilaikyti. .

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

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

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

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

KNYGYNAS
3210 SO. HALSTED ST

■' Gintaro Plunksnakočiai

Gintaro Cigarnyčia

16-80752-A

V-14011-AGintaro Cigarnyčia Cigaretams

V-14018-A.

BUDR1K0

3514-16 Roosevelt Rd 
Riti St. Louis Are. 

CHICAGO. 1LL.

Parduodam ant lengvų išmokėjimų; įmokant $5.p0 ir už tūbas.

3417-21 So. Halsted St

KRAUTUVfiSE RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ 
VICTOR RADIJU.

Gintaro Pypkes
“LIETUVA”, 'S

CHICAGO, ILL., TEL. VICTOR Y 1266

Rusiškos ir Turkiškos Vanos ®
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Victor Rekordai
užgimiau prasčiokėliu,   ......... J. ŽILEVIČIAUS

‘ ‘ J. ŽILEVIČIAUS
PETRAS PETRAITIS, Baritonas

V-14016-B Pirmyn į Kovą ..................................... A. ALEK.SIS
Motulė mano .......... .......................................  ST. ŠIMKUS

šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šaučiunas, Dįr.
V-14015-A Chicagos karčiame] ........... J. ŽL’RONAS, J. KEMĖŠIS

Vienas Artistas ..... ..................... '■.............. J. ŽURONAS
V-14009 Sakė mane šiokia ..........................  J. TALLAT KELPŠA

Molio uzbonas ..............................    VANAGAITIS
Ne už šiaučiaus ......................    ŠIMKAUS

VIKTORIJA VOLTERAITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ
V-14Q19 Malda j Mariją .............................  C. SASNAUSKO

Marijos giesmė ......  '...... ...... C. SASNAUSKO
Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. šaučiunas, Dir.

Rūtą Polka ir daina Jaunystės Nelaimės 
MAHANOJAUS LIETUVIŲ ORKESTRĄ

Kalnų Polka ir Katarinos Polka 
LIETUVIŲ ORKESTRĄ

Onytė, Polka ......................   VELIČKA IR MALI
Caspian Polka ............................   M AKI TR1JETAS

Pašauk Boulevard 4705

Jos. F. Sudrik, i»c
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NAUJIENOS, Chirago, III.

Dienomis važiavo į

M. Zoščenkos)

* ’ i nu vuinuuii uiiau »^uva/di
tarpiau tišką ap- trumpų laiką žymiai persimainė. gajdį jr nubėgo pas ūkininką

T

sako:

kodėl rūkytojaiJūsų

ir baigia

rūkyti

kad tru- 
binoklio, 
kito na-

iš jūsų 
leidimas 
reikalin-

Aš 
pradžios 
neleisiu, 
visokius

ir tą 
gule- 
suka- 
grei-

Ir tas žmogus, tas be nugar- 
per labai

Ai ir baigiu rū
kyti Camels,” pradčjusio rūkyti 
Camels rūkytojo pasakymas, iš
reiškia milijonų patyrimų, kurių 
pažino tikra malonumų rūkyti.

Dykai gauk nuo 
arba atsiųsk 10c. 

1333

l'H^I UI II.............. ..... ...............  I. I.I .. ■ «■

Ne be reikalo savo laiku drau
“Ir vi

PER DIDELE ATSAKOMYBĖ
Automobilistas suvažinėjo

I f! t-

>»»*'■
dienis, gruod. 4, 1929

—. ...................

Dar neviskas žuvo

žiūrėti į tokį Įnamį.
Kartą tas įnamis lipa iš savo 

buto laiptais. Lipa sau ir gana.
Bet štai prie jo prieina musų 

pirmininkas ir tiesiog sako:
Tai matote, —sako,—drau-

Labai net nuostabu, kaip kai f žmogui nebuvo jokio malonumo 
kuriems žmonėms gyventi nesi
nori.

Aplinkui, galima sakyti, į- 
vyksta įvairus užimantys fak
tai, eina kova, vystosi visokie 
įvykiai, atsitikimai, vagystės.

Aplinkui, galima sakyti, gau- ge Inokentji Ivanovič Barino- 
sia ranka gamta Veria visokias i vas', pavelykite man jumis in- 
nemokamas gerybes. šviečia ’ formuoti.
saulutė, žolė auga, skruzdėlės— O kas atsitiko
bėginėja. , —žinote jau jus, kad namų

Ir čia kartu su visu tuo ran- kairysis atšlainis rengiasi griu- 
dasi melancholikų, kurie vaikš-Į'ti. Del tos tai priežasties nu

matomos kai kurios permainos.
—O kokios
—Permainos, žinote, kokios. 

Komisija iškraustė įnamius į 
kitus butus. Jūsų kambarys 
didelis, o priegtam dar ir vir
tuvę turite. Tad dėl aukščiau

to susiraukę ir niekur nieko ge
ro nemato. Ir bendrai imant, 
jie nežino, kaip jiems čia gy
venti šiame pasaulyj.

Jie nežino, kaip jiems gyven
ti ir kuo užsiimti, 
da tinkamo sau 
jiems gal geriau 
Fontankos upę.

Daugumoj atsitikimų, žinoma, 
tie žmonės ištižę melancholikai 
ir be jokio nugarkaulio inteli
gentai, nukamuoti savo viduri
ne apšvieta. Jie ir pirma, prie 
visokio režimo, pasidavė melan
cholijai. Tad labai jau kaltinti 
bėgančius įvykius negalima. 'Ir 
leiskite man vietoj tos plikos 
filosofijos: papasakoti apie vieną 
tokį nukamuotą žmogų. Apie 
tai, kaip jis nustojo krimstis ir 
net daug-maž surado gyvenimo 
tikslą. Faktas absoliučiai tei
singas ir visiems pravartu į jį 
savo dėmesį atkreipti.

Vienu žodžiu, tą pasakojimą 
bus labai naudinga pasiskaityti 
inteligentiškiems’ žmonėms, ku
rie, susilaukę keturių dešimčių 
metų, dar nežino, kur, taip sa
kant randasi gyvenimo tikslas. 
Tegul jie nusiramina: dar ne 
viskas prarasta jų gyvenimo 
fronte.

Gyveno musų namuose, Va
siljevo saloj, gana ištižęs be
vaikis inteligentas su savo žmo
na. Vadinosi jis Inokentji Iva- 
novič Barinovas.

Jo žmona, kaip čia pasakius, 
buvo moteris labiau prie gyve
nimo prisitaikius.' Ji ištisomis 
dienomis maitino katę kepeni
mis ir dėl tos priežasties į des
peraciją niekuomet neįpuldavo.

Inokentji katės nesuprato ir 
ypatingos laimės joje nematė. 
Jis ištisomis dienomis eidavo 
laiptais tai žemyn, tai aukštyn 
arba atsistojęs prie namų su 
nuobodau j ančių žvilgsniu žiūrė
davo, kas dedasi aplink. •

Tai buvo formališkas melan
cholikas. Ir paprastam prole
tarui žiūrėti į jį buvo tiesiog, ] 
absoliučiai neįmanoma.

Išsigerti jis nemėgo, fizkul- ; 
turą neužsiėmė, o susirinkimuo- ; 
se vis kalbėjo neaktuališkus da
lykus, kaip pavyzdžiui,— kie- i 
me sąšlavynas dvokia, negalima 
net langų atidaryti. Iš tokių 
kalbų susirinkusieji, žinoma, tik

Jie nesuran- 
užsiėmimo ir; 
butų šokti į | išdėstytos nelaimės jums teks 

truputį susispausti.
Vienu žodžiu, paaiškino, kad 

iš griūvančios namų dalies į jo 
butą ateina du įnamiu gyventi.

Inokentji Ivanovič sako:
—Aš su tuo nesutinku.

nuo pat revoliucijos 
gyvenu šiame bute ir 
kad su manimi darytų 
eksperimentus.

Pirmininkas
—Ypatingo leidimo 

neprašysime.
mums nebūtinai ftėra 
gas.

Tai išgirdęs, Inokentji Ivano- 
vič baisiai persimainė ir pasi- 
tvėrė pirmininką už rankos. Jis 
prašė ir maldavo.

—Aš, sako,—-nesveikas' ir in
teligentiškas žmogus ir aš jokiu 
budu negaliu savo bute girdėti 
pašalinį triukšmą ir visokias 
kalbas. Aš pats vargais nega
lais su savo žmona pragyvenu, 
o jeigu dar pridėsite du tris 
asmenis, tai aš už pasėkas ne
atsakau.

Pirmininkas sako:
—Taip sakant, man jūsų ligos 

nėra žinomos ir jus be reikalo 
griebiate mane už rankos. O 
jeigu jus, drauge, labai jau taip I 
sergate, ir esate inteligentiškas, 
tai pristatykite paliudijimą apie 
sąvo ligą ir kodėl jums yra rei
kalingas atskiras kambarys.

Stvėrėsi Inokentji Ivanovič už 
to pasakymo, kaip skęstantis už 
britvos.

Jis nubėgo aukštyn į savo 
butą. Tuoj užsimetė jau gero
kai apdilusį apsiaustą ir galva
trūkčiais bėgo patirti, kaip ir 
kas, ir į kokią komisiją jam 
reikia kreiptis, kad gautų tokį 
paliudijimą.

Neatidėliojami reikalai pri
spyrė Barinovą labai Skubėti. 
Nuo didelio skubėjimo ir susi
jaudinimo jis užmrišo užrakin
ti savo butą.

’T -I— f......... — ....................... ,, ,w

O reikia pasakyti, kad jo žmo
na tuo neramiu laiku kur tai 
vedžiojo savo katę ir jokiu bū
du negalėjo tikėtis, kad gyve
nime galės įvykti toki netikėta 
permaina.

Arba Inokentji Ivanovič visai 
neuždarė durų ir jos, taip sa
kant, praeinančiuose piliečiuo
se pagimdė visai aiškias mintis, 
arba kas’ nors pastebėjo aplin
kybių judėjimą. Tik vienu žo
džiu, tą butą apkraustė. Nega
lima pasakyti, kad daug ką bu
tų paėmę, bet visgi šiokius to
kius dalykus išsinešė.

Labai baisiu balsu pradėjo 
rėkti madam Barinova, kai su
grįžo į savo butą.

Subėgo visi namo įnamiai, kai 
išgirdo tą šauksmą.

Pradėjo kaimynai vandenį 
pilti į madam Barinovą. Pradė
jo jie ją raminti ir skaičiuoti 
padarytus nuostolius. Tuo pačiu 
laiku ji atsipeikėjo ir atgavo 
krikščioniškų išvaizdą.

Tikrai tapo patirta, 
ksta rudeninio palto, 
kaliošų ir dar visokio 
mų inventoriaus.

Ir štai tuo laiku, laimingai 
atlikęs savo reikalus, sugrįžta 
Inokentji Ivanovič.

Reikia pasakyti, kad jis la-

bai karžygiškai pergyveno tą ■ reikalais, 
baisią dramą. j ligoninę masažuoti savo suga- gas Budennyj šuktelėjo:

Jis, pirmon galvon, išvijo iš dintą ranką, o vakarais savo' sas musų gyvenimas yra tik ko 
buto susirinkusius įnamius, kad' giminėms ir pažįstamiems išda- va.” 
jie, taip sakant, iš didelio įsi-lvihčjo raportus, 
karščiavimo neišneštų iš namų 
visą likusį turtą. Po to, nenu- kaulio inteligentas 
sivilkęs savo < 
siaustą, nubėgo pranešti polici
jai apie įvykusią vagystę.

Pirma jo murza buvo nuliu- sįprašyti.
dusi, oda išblyškusi ir spuogais'

Visą sekamą dieną Inokentji išmarginta, o dabar jo veide! 
Ivanovič buvo užimtas savo rei- pasirodė kraujas ir jo gestai pa 
kalais: du kartu ėjo į policiją, sidarč pilni gyvybes, 
vaikščiojo po turgų ir, taip sa
kant, žiurėjo—ar kartais kas 
neatsineš jo daiktus parduoti.

Sekamas dienas Inokentji
Ivanovič taip pat nesėdėjo ran
kas sunėręs. Jis ėjo į komisi
ją, rūpinosi, kad prisiųstų de
tektyvus ir vis ėjo į turgavie
tes ieškoti savo daiktų.

Dešimtą dieną Inokentji Iva- 
nevič beskubėdamas su savo rei
kalais nusirito laiptais ir nyks- 
telėjo dešinę ranką.

Jis vyriškai pergyveno 
nelaimę. Ant laiptų dar 
damas, jis tvirtu balsu 
mandavo, kad pašauktų 
tosios pagalbos karietą. Ir tuoj 
nuvažiavo į ligoninę.

Kelioms dienoms praslinkus, 
Inokentji Ivanovič su apraišiota 
ranka vėl pradėjo rūpintis savo

Aš pamainysiu jūsų gaidį,. 
! ramino jis supykusį gaspadorių.

—Per daug, ponaiti, ant sa
vęs imi atsakė ūkininkas. Kaip

Jis formaliai pakilo dvasioj 
ir išvirto energingu ir vertu Į 
pagarbos piliečiu, žinoma, dar 
anksti pasakyti, ar tas*jo dva
sinis atgimimas pasiliks ant 
visados. Galimas daitas, kad 
ir ant visados. Viskas priklau
sys’ nuo .to, kaip susidės jo gy-jlni]

! venimo apystovos. Gal būti, 
kad pirmininkas iškels jam bylą 
už nemokėjimą rendos. Gali at
sitikti ir tai, kad policija vėl 
pradės ieškoti piktadarių. Juk 
dar gali būti ir tokia galimybė, 
kad Inokentji Ivanovič, besirū
pindamas savo reikalais, gali 
išsityjkfi kitą ranką arba nusi
laužti koją. O gal jis mirs 
laimingas ir pasitenkinęs'. Ir 
mirdamas galvos apie tą kovą, 
kurią jis garbingai išnešė ant 
savo pečių.

CAMELS

Aš sakau: paprastam darbo

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls is a Fatnoua Vlvanl Sėt and ln» 
cludes face powd«r, $1.00; Rouge, 75c, 
TiMue Cream >1.00, Depliatory $1.00, 
Faclal Aatrlngent *1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet Wat«r 91.25, Perfume $3.75. Bril- 
Mantine 75c, Skin Whltener 75c. Totai 
Value 112.00. Spectal prie*. $1.97 for all 
ten piecea to istroduca tūla line.

tamsi 1 f * • •<2 man gai<Ii pamainysi
juk u.'i turiu keturiasdešimta 
vištų...

PUIKUS TRINERIO 
KALENDORIUS

Gerume nėra lygaus. Trinerio Kar
taus Vyno niekas nepavaduos, kuo
met netarnauja apetitas, viduriuose 
sukietėjimas, egrai ir panašus tru- 
beliai ir Trinerio 1930 sieninis ka
lendorius yra tikrai “Puikus Kalen
dorius”. Piešė garsus artistas Al
fonsas Mucha. Jisai išreiškė, kaip 
veikia sveikatai Kalifornijos vynuo
gės ir įvairios medikalės žolės, Įei
nančios Į Trinerio Kartųjį Vyną. 
Smalvų švelnumas ir sumanus pieši
ma^, yra stebėtini, 
savo aptiekoriaus 
pašto lėšoms. Jos. Triner Co., 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

Kai rūkytojas įgauna skonį, kiekvienas ieško geresnių rūkalų, naturališ 
kai. Nauji rūkytojai gal ir nelabai kritikuoja, bet kartų patyrę tikrų leng
vumą ir viršijantį kitus cigaretų kvapus, įsitikina, kad Camel cigaretai pa

daryti geriausiai ir pritaria, kad Camel cigaretai pagaminti tikriems rūky 

ir jiems išrinktas geriausias tabakas. Ši rūšis patinka pažįstan 
« 

tiems rūkymo malonumą ir tai — milijonams.

tojams

kuomet supranta skirtumą, visi

RAMOVA
THEATRE

351S and Halsted Street*

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Gruodžio

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

“Marianne”
Graži muzikalė komedija, da
lyvaujant Marion Davies, 
Oscar Shaw, Mack Svvain ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Vardas

Adresas

Bea Vau 38O*5th Avenue, New York

TUBRY

bžg. pįrk< CamelS
ri 1929, R. T. Reynolds Tobacco 
uompany, Winaton*Saletn, N. C.

HO. DEAR, *<OU ARE 
VET FULLV RECOVERED 

F ROM'THE MEASLEfc - 
M0VO OOKTT CE.T ME SEE 
Vou Go OUT OF THE 

VARO
AJO

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

AT ALL DRUCGISTS

Mokyklos N urs?, Sako, 
Kad Visos Merginos 

Turčių Žinoti Šitą

'W|f'

KALBĖDAMA aukštesnes 
mokyklos merginoms apie 
asmenine higiena, patyru
si distrikto nurse pasakė: 

“Viena pagrindinių tai
syklių dėl merginų svei
katos, reikia užlaikyti si
stema normaliame stovy.i. 
Normalis mankštinimas ir 
dieta turi būt vartojama. 
Esant reikalui yra nau
dinga vartot Nujol. Ypa
tingai merginoms yra 
momentų, kuomet Nujol 
turėtų būti vartojamas. 
Paimk šaukštą kiekvienų 
vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo.”

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

cMadt by

He Obeys Literally
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HOOVER1O TAIKOS ŽYGIS

Mūšiams Mandžurijos pasienyje vis stiprėjant, 
Jungtinių Valstijų vyriausybė nutarė atsikreipti į ru
sus ir kinus, raginant vienus ir antrus sustabdyti karo 
veiksmus. Užvakar prezidentas Hooveris pasiuntė 
Maskvai ir Nankinui notą, kurioje jisai primena šiom 
dviem valstybėm, kad jos pereitą liepos mėnesį pasira
šė amžinos taikos paktą, pasižadėdamos ne ginklu, bet 
taikos priemonėmis spręsti visus tarptautinius nesusi
pratimus. Jungtinių Valstijų prezidentas pastebi Rusi
jai ir Kinijai, kad jiedvi nesilaiko savo iškilmingų priža
dų ir puldo savo vardą pasaulio akyse. Tuo pačiu laiku 
valstybės sekretorius Henry L. Stimson pranešė apie 
šitą Hooverio žygį visoms penkiasdešimts penkioms val
stybėms, . ratifikavusioms Kelloggo paktą, ir išreiškė 
viltį, kad ir jos prisidės prie taikos palaikymo tolimuose 
rytuose.

šiuos Amerikos valdžios žinksnius galima tiktai pa- 
sveikinti. Tarptautinė taika yra toks svarbus visai 
žmonijai reikalas, kad jos apsaugojimui privalo būt pa
naudotos visos galimos priemonės. Nors Rusija nėra 
Tautų Sąjungos narys, ir todėl Tautų Sąjungos taryba 
neturi teisės kištis į jos kivirčus su kinais, bet ji pradėjo 
savo parašą po Kelloggo-Briand’o dokumentu ir tuo bū
du užsidėjo sau pareigą nelaužyti pasaulio taikos. Jeigu 
Maskva savo iškilmingus prižadus užmiršo, tai kitos 
valstybės gali ir turi jai juos priminti.

Rusijos bolševikai visą laiką skelbė, kad viena tik 
sovietų valdžia tikrai ir nuoširdžiai stojanti už pasaulio 
taiką, o visos kitos valdžios esančios veidmainingos; jų 
kalbos apie taiką esančios tik priedanga karingiems jų 
tikslams paslėpti. Tečiaus lyg tyčia atsitiko taip, kad 
sovietų Rusija pirmutinė ėmė laužyti savo taikos priža
dus, ir “pasaulio imperialistai” dabar turi ją dėlto sali
ma tyti!

ORGANIZUOTA DEMOKRATIJA IR DIKTATŪRA f

Lenkijos seimo kova su diktatorium Pilsudskiu at
kreipė į save protaujančių žmonių dėmesį visoje Euro
poje. Net ir Lietuvos spauda, kuri bendrai yra linkusi 
žiūrėti neigiamai į viską, kas dedasi Lenkijoje, atsidė
jusi seka aukščiaus minėtos kovos eigą ir stengiasi ją 
rimtai įvertinti. Vienas Kauno dienraštis, pavyzdžiui, 
kalba apie “pedagoginę Lenkijos įvykių reikšmę” ir sa
ko, kad iš tų įvykių gali daug ko pasimokinti ir kitų 
šalių demokratijos.

Seimo grumtynės su Pilsudskiu yra įdomus dalykas 
jau vien dėl to, kad jos rodo, jogei Lenkija politiškai 
šiandie stovi kryžkelėje. Nuo to, kas laimės, seimas ar 
Pilsudskis, priklausys Lenkijos vidujinė santvarka per 
ilgoką laikotarpį ateityje. Joje arba bus pastatyta ant 
tvirto pamato parlamentinė demokratija, arba galuti
nai įsigalės armijos durtuvais paremta diktatūra. Nuo 
vidujinės gi tvarkos Lenkijoje žymiam laipsnyje pareis 
ir jos santykiai su kaimynų šalimis. Galima laukti, kad, 
jei tenai paimtų viršų militarinė diktatūra, tai Lenkija 
ii’ toliaus vestų tokią pat, kaip iki šiol, agresingą poli
tiką sulig Lietuva ir Vokietija, o gal ir da agresingesnę. 
Priešingam atsitikime, laimėjus Lenkijoje demokrati
jai, ji pasidarytų sukalbamesnė.

Todėl ta kova yra svarbi ne vien tik lenkams.
Bet specialė pamoka, kurią ši kova duoda kitų ša

lių demokratijoms, yra ta, kad diktatūros priešai, sutar
tinai veikdami, iki šiol pajėgė atremti Pilsudskio užsi
mojimus.

Lenkų Pilsudskis nėra silpnesnis už kitų šalių dik
tatorius. Moraliai jisai yra už juos net stipresnis. Per 
trejetą su viršum metų nuo to laiko, kai jisai užėmė 
Belvedero pilį, Lenkijoje nebuvo nė vieno mirties nuo
sprendžio politiniems valdžios priešams. Nebuvo taip 
pat nei apie konęentracijos stovyklas girdėti Pilsudskio 
valdomam krašte, nei apie teroristinės žvalgybos veiki
mą, nei apie kokius nors “geležinius vilkus” arba “juod- 
marškinius”. Jisai sugebėjo be tų visų diktatūroms 
priprastų šlykštybių apsieiti, ir vis tik savo valią jisai 
įvykindavo ne blogiau, kaip Stalinas, Mussolini arba 
Voldemaras.

Bet kai Pilsudskis užsimanė paklupdyti ant kelių 
seimą, tai jisai sutiko tokį smarkų pasipriešinimą, kad 
buvo priverstas trauktis atbulas. Visos opozicinės par
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tijos stojo prieš diktatorių, sutartinai remdamos seimo 
maršalą (pirmininką), socialistų partijos veteraną, Da- 
šynskį. Su buriu ištikimų karininkų Pilsudskis butų 
galėjęs lengvai seimo atstovus išvaikyti arba suimti ir 
sukišti į belangę. Bet šitame ginče tarp seimo ir dikta
toriaus Lenkijos visuomenė aiškiai parodė savo pritari
mą seimui, o ne diktatoriui. Visuomenė taip pat, kaip ir 
jos išrinktieji atstovai, atsisakė lenktis jėgai, ir Pilsud
skiui pritruko drąsos pakelti ranką prieš seimą. Jisai 
pasitenkino tuo, kad piktai išplūdo Dašynskį — ir išėjo.

Lenkijos demokratija yra organizuota ir pasiren
gusi ginti savo teises. Tuo ji skiriasi nuo kitų šalių de
mokratijų, kuriose yra susidariusios diktatūros. Lietu
voje, sakysime, gruodžio perversmo metu, 1926 metais, 
seimo partijos ne tik neparėmė savo pirmininko prieš 
leitenantų grasinimus, bet net patys liaudininkai pri
kalbino Staugaitį rezignuoti ir užleisti savo vietą kle
rikalui, kuris buvo susiuostęs su perversmininkais. O 
ką darė Lietuvos žmonės, kuomet ginkluotų sąmoksli
ninkų klika tyčiojosi iš jų atstovų? Nieko. Žmonės tylė
jo. Tur-but dėl to ir partijų vadai seime pasirodė toki 
lepšės, kad jie iš anksto žinojo, jogei kovoje su smurtu 
kraštas jiems energingos paramos nesuteiks.

Laisvė gyvuoja tiktai tenai, kur yra tvirtas pasiry
žimas žmonėse ją ginti; ir prie pasiryžimo reikia, žino
ma, da ir organizacijos.

Renegatui Pilsudskiui dėl to nesiseka, kad prieš jį 
stovi organizuotos demokratijos jėga, kurioje nulemen- 
čią rolę vaidina susipratę darbininkai.

J. Lapaitis

Iš Einšteino Teorijų
Išlenkta erdve

Savo straipsnely iš Einšteino 
teorijų praeitą kartą tam tik
rais pavyzdžiais aš įrodinėjau, 
kad judėjimas, erdvė ir laikas 
yra reliatyvus. Erdvę ir laiką 
mes suprantame kaipo du skir
tingu dalyku. Einšteinas tačiau 
tuodu dalyku jungia į daiktą. 
Jo nuomone, tarp tų dviejų da
lykų nėra skirtumo. Jis, be to, 
sako, kad erdvė yra išlenkta ir 
kad nuo erdvės išlenkimo išei
na musų klaidingas supratimas 
apie gravitaciją (traukos jėgą). 
Ęipant Newtono tteorija, daiktai 
turi svorį ir puola ant žemės 
todėl, kad žemė juos į save 
traukia. Kiekvienas visatos kū
nas, Newtono mokymu, vienas 
kitą prie savęs 'traukia. Toji 
traukos jėga yra vadinama gra
vitacija. Einšteino naujoji gra
vitacijos teorija aiškina, kad 
gravitacija yra ne traukos jė
ga, bet erdvės ir laiko savybė. 
Jisai sako, kad visatos kūnai 
nebėga ir negali*bėgti tiesiomis 
linijomis, kadangi erdvė yra iš
lenkta. O erdvę išlanksto dan
gaus kūnai.

Savo teorijoj Einšteinas mo
kina,. kad erdvė yra išlenkta, 
kad “ties'ios linijos” išlenktoj 
erdvėj nėra tiesios linijos, apie 
kurias kalba Euclidas. &is aiš
kinimas yra be galo sunku su
prasti. Idant palengvinti šį 
klausimą, imkime jį labai leng- 
viu ir paprastu budu. Įsivaiz
duokime, kad ant • tam tikros 
lygumos, sakysime, ant stalo, 
gyvena mažyčiai gyvūnėliai, 
kurie turi aukštai išvystytą 
protą. Jų s*ukurtoji geometrija 
atatiks Euclido geometrijai. 
Jiems bus aišku, kad erdvės 
negalima apsiausti dviem tie
siom linijom. Erdvei apsiausti 
reikia trijų tiesių linijų (tri
kampio). Jie išsidirbs sau su
pratimą, kad tiesia linija gali 
tęstis be jokios pabaigos. Jie 
taip pat galės* pasidaryti lygia
grečių (paraleliškų) linijų. Bet, 
dateiskime, šie protingi gyvūnė
liai perkeliami nuo stalo ant 
kamuolio. Dabar kyla klausi
mas: kokią geometriją jie čia 
sukurtų ?

Darydami tokią iliustraciją, 
mes turime turėti omeny, kad 
tie gyvūnėliai neturi jokio su
pratimo apie matavimą daiktų 
storumo. Jie negali nei į ka
muolio vidų įlysti, nei nuo pa
viršiaus pasikelti. Apie erdvės 
buvimą jie neturi supratimo. 
Jie tiktai žino kamuolio paviršį. 
Yra aišku, kad šiems Sutvėri
mams tiesiausia Unija atrodys 
esant trumpiausia distancija 
tarp dviejų taškų. Gerai. Pada

rykime du tašku ant kamuolio 
paviršiaus ir, braukdami paiše
liu kamuolio paviršium, sujung- 
kinie juos .trumpiausia linija. 
Kas iš to išeis? šioji linija bus 
ne tiesi linija, bet dalis rato. 
Ant kamuolio paviršiaus lygia
grečių tiesių linijų padaryti ne
galima. Dabar paimkime šio ka
muolio skersmenį (diametrą) ir 
abu s’kęrsmenio galu kamuolio 
paviršium sujungkime trum
piausia linija. Tuo budu mes 
gausime pusratį. Kamuolio gy
ventojų geometrija, supranta
ma, neatatiks Euclido geomet
rijai.

Viršminėtą iliustraciją aš pa
dariau mažoj proporcijoj todėl, 
kad lengviau butų suprasti. 
Imkime dabar musų žemės ka
muolį, ant kurio mes gyvena
me. Kas pasidarys su “tiesia 
linija’’, kuomet mes ją padary
sime ant žemes? Ji tęsis apie 
žemės kamuolį ir ateis į tą pa
čią vietą, iš kurios buvo pradė
ta. Ši linija negali tęstis be jo
kios pabaigos, žemės paviršius 
yra išlenktas ir ant to išlenki
mo tiesių linijų nepadarysi. 
Musų gyvenamoji erdvė yra 
apribota, nes- ji nesitęsia be jo
kios pabaigos. Nors ėrdvė apri
bota, tačiau ribų neturi. Ant 
žemės’ mes galime keliauti ir 
keliauti, kiek tik mums patin
ka, ir mes nieko tokio nesutik
sime, kad galėtume pasakyti: 
tiek toli atkeliavome ir toliau 
nebegalima. Bet jeigu mes pa
kankamai toli keliausime “tie
siai”, kaip mums tatai atrodys, 
mes sugrįšime į tą pačią vietą, 
iš kurios pradėjome. Einšteinas 
sako, kad tas pats yra su visa
ta. žvaigždės šviesa keliauja 
apie visatą ir grįžta į tą pačią 
vietą, iš kurios ji atėjo.

Prieštarauja. Euclidui ir 
Newtonui

Aiškindamas kūnų judėjimo 
teoriją, Newtonas sako, kad 
gravitacijos neliečiamas dan
gaus kūnas lekia tiesia linija ir 
nuolat vienodu greitumu. Bet iš 
kur Newtonas tatai sužinojo? 
Kame mes rasime traukos jė
gos neliečiamą kūną? Nieko pa
našaus, suprantama, mes nera
sime ant žemės, kadangi žemė 
yra didelis rutulis, kurs visus 
daiktus į save traukia. Newto- 
no mokymai, tuo budu, nėra 
galimi patikrinti. Newtono te
orijas žmonija priėmė, nes jai 
atrodė, kad tos teorijos atatin- 
ka tikrenybei. Tą patį galima 
pasakyti apie Euclidą.

Kada astronomai temija pla
netas ir tyrinėja jas, jie mato, 
kad planetos neina tiesiomis li

nijomis. Kodėl? “Į jas veikia 
traukos jėga”, sako Nevvtonas. 
Jo supratimu, naturalis ir ne
liečiamas planetų judėjimas yra 
tiesia linija. Jejgu jos neina 
tiesia linija, reikia todėl daleis- 
ti, kad jų judėjimas nėra na
turalis', bet kokios nors jėgos 
iškreipiamas. Išeina todėl, kad 
naturalio judėjimo nieks nėra 
matęs, o mums matomą judėji
mą reikalinga paremti* tam tik
rai išrasta traukos jėga. Ein
šteinas tačiau sako, kad plane
tų judėjimas yra naturalis ir 
jokios traukos jėgos šauktis į 
pagalbą nereikia. Planetos su
kasi apie saulę savo orbitais ne 
todėl, kad jos nuolat butų tem
piamos iš savo naturalio kelio, 
bet todėl, kad toks yra jų natu
ralis kelias. Bet juk planetos 
neina tiesiomis linijomis! — 
kažkas ginčijosi su Einšteinu. 
Ne, ne tiesiomis, — atsakė Ein
šteinas, — bet judėjimas tie
siomis linijomis yra naturalis 
tiktai Euclido erdvėj. Musų gi 
erdvė nėra Euclidinė!

Kaip šį ginčą išspręsti? Kaip 
patikrinti kurioje pusėje yra 
tiesa? Šiam klausimui išspręsti 
yra eksperimentas. Jeigu Ein
šteinas yra teisingas, kad pla
netų judėjimas priklauso nuo 
erdvės, tai šioji erdvė turi vie
nodai veikti į kitus daiktus. 
Bėganti šioj erdvėj šviesa turi 
elgtis taip pat, kaip medžiagi
niai kūnai. Kitaip ir būti ne
gali. Kada žemė, saule ir žvaig
žde sueina j vieną. liniją, tai 
saulė turėtų pastoti mums tos 
žvaigždės šviesą. Einšteinas pa
sakė, kad žvaigždės šviesa ap
lenks saulę, lyg traukinys kal
ną, ir tos žvaigždės šviesą mes 
galėsime matyti. Jis apskaičia
vo kiek tos žvaigždės šviesa ap
silenks. Ir koks buvo mokslinin
kų nusistebėjimas, kada jie lai
ke saulės užtemimo tėmijo ir 
surado, kad Einšteino tvirtini
mas ir apskaičiavimas pilnai 
atatiko tikrenybei!

PASTABOS
g j,-f------------------

Eina ten, kur socialistai rodo- 
Tautų bankas', Tautų lyga, Tau
tų teismas. Ką tas viskas reiš
kia? Nieko daugiau, kaip tik 
pradžią atvertimo tarptautinės 
knygos. Vadinas, socialistų (in- 
terniacionalistų) darbo visiai 
nenuėjo niekais.

Nors tos įstaigos šiandien ne
aiškios—mišinys* visokių ele
mentų,—bet tai juk pradžia. 
Su laiku išsirutuliuos j tą, ką 
socialistai skelbė ir tebeskelbia.

Nors nedrąsu pranašauti, 
bet prie to einame. Atsirado ge
raširdžių žmonių, kurie su di
džiausiu pasišventimu formu- 
liavo tarptautines kalbas, mokė 
ir organizuoja grupes žmonių, 
leidžia laikraščius. Bet tas’ sun
kus jų darbas neranda sau šil
tos vietos tautose. Gal todėl, 
kad valstybės, besirūpindamos 
moderniška teknika, neturi lai
ko tuo užsiimti. Gal mano, kad 
tarptautinė kalba ateis savo ke
liu.

Aš esu linkęs manyti, kad 
taip. Nes Šiandie jau višos tau
tos vartoja daug tarptautinių 
žodžių savo kalbose. O tai ačiū 
teknikai, medicinai, chemijai, 
menui ir tt. ir tt. šitie mokslai 
sunaikins primityvius pavienių 
tautų papročius bei prietarus.

Taigi nebus rubežių nei mui
tų. Tąsyk bus geresnė proga 
ii^-tarptautiškai tobulintis ir ru- 
tuluotis.

Tai bent įstatymai. Iš Chica- 
gos išdeportavo j Vokietiją Mi- 
chael Galias, 27 m. amžiaus, ku
ris gyveno šioj šaly 25 metus su 
savo motina, kuri yra virš 7d 
m. amžiaus. Deportavo todėl, 
kad negeistinas pilietis.

Jis atvyko į šią šalį 2 m. 
amžiaus; čia augo, lankė mo
kyklas ir priėmė šios šalies pi
lietybę bei papročius*. Vadinas, 
ši šalis jį išauklėjo tokiu, ko
kiu jis dabar yra. Tai kas kal
tas, kad jis yra negeistinas pi
lietis? Kaltinkite ką tik norito, 

bet Vokietija nėra kalta, juk ji 
jo neauklėjo.

Vienok jai primetama kitos 
šalies blogai išauklėtas pilietis. 
Tai bent įstatymai.

—Laisvės Mylėtojas.

ĮVAIRENYBĖS
Rakietiniai lėktuvai 

senovėj
Vienas arabų mokslininkas 

kartą pasakė, kad pasauly nėra 
nieko nauja, nes viskas kadaise 
žmonėms jau buvo žinoma. Ne
žinia, ar šis posakis tinka vi
soms sritims, bet kai dėl rake
tinio lėktuvo, tai pasirodo, kad 
mintis skristi oru raketiniu 
lėktuvo principu jau seniai bu
vo vykdoma.

Kinų kronininkai pasakoja, 
kad XV amžiuj protingas iš
minčius mandarinas Wan-hu 
pasidirbo iš dviejų popierinių 
drakonų tam tikrą lėktuvą, ku
riam po sėdyne buvo įtaisytos 
47 raketos. (Paraką kinai yra 
išradę daug anksčiau negu eu
ropiečiai, būtent dar prieš Kris
taus gimimą). 47 mandarino 
tarnai gavo įsakymą, mandari
nui davus ženklą, raketas’ pa
degti. šaukdamasis protėvių 
dvasių, garbingas mandarinas 
įsėdo savo lėktuvan ir davė žen
klą tarnams. Tarnai padegė ra
ketas, raketos sprogo ir nuo vi
so lėktuvo, kartu su išminčium 

Wan-hu, neliko nei dulkes.
Daug mažiau, negu mandari

nas, norėjo olandų fizikas Gra- 
vesandas*, kurs 1720 m. pastatė 
vežimą,varomą raketiniu princi
pu. Būtent, vežime buvo įsta
tytas didžiulis garinis katilas, 
iš kurio, po dideliu spaudimu, 
verždamiesi pro dūdą garai ir 
stūmė vežimą į priešingą pusę. 
Teoretiškai idėja buvo visai tei
singa, bet' praktiškai ji nepri
gijo.

Prancūzas abatas Miollan su
galvojo tokį valdomą orlaivį. Ja
me jis padarė didelį ventilį, pro 
kurį leidžiamos iš orlaivio dujos 
— šiltas’ oras — turėjo stumti 
orlaivį pirmyn. Savo Idėjai 
įvykdyti abatas buvo surinkęs 
nemažą pinigų ir baloną padiro- 
dino, bet nelaimei, mėginimo 
diena buvo tokia karšta, kad 
balonas visai nenorėjo pakilti 
nuo žemės. Susirinkę žiūrėto
jai, kurie buvo sumokėję pini
gus už dalyvavimą bandyme, 
įpyko ir baloną sudegino. 1835 
m. Milane taip pat buvo kilęs 
sumanymas pakilti oran su ba- 
lonu varomu iš apačios raketo
mis. Bet jis nebuvo įvykdytas. 
1841 m. anglų ižinierius* Go- 
lightly paėmė patentą jo išras
tai vandens garų rdketai, 1848 
m. rusas mechanikas Dyr suma
nė valdyti baloną suspaustu 
oru. Paryžiaus pyrotechnikas 
Ruggiere raketomis paleisdavo 
oran peles, žiurkes ir kitus ma
žus gyvulėlius, kurie po kelių 
šmtų metrų oro kelionės, sveiki 
nusileisdavo parašiutais žemėn. 
Buvo atsiradęs ir drąsuolis, 
kurs norėjo pats pakilti oran 
ir Ruggiere buvo sutikęs, jam 
tą malonumą padaryti, bet po
licija uždraudė tokį “nedoru
mą”.. 1884 m. amerikietis ge
nerolas Ihayer paskelbė planą 
didelio kariško orlaivio, kurs 
turėjo būti varomas suspaustu 
buteliuose oru vietoj motorų.

Kaip matom, raketa, kaipo 
jėga judėti, buvo seniai žinoma. 
Tad įdomu dabar bus pamaty
ti, ar vokiečių inžinieriaus 
Oberth statomoji raketa šauti į 
stratosferą pavyks, ar pasibaigs 
taip, kaip ir prieš jį buvę mė
ginimai. “T-as”.

-Skandina nuodingas 
. \ dujas

Prięjj kelias dienas iš Liver
pulio uosto* Anglijoj plauke 
laivas ir už 200 kilometrų nuo 
kranto, labai gilioj vietoj, pa
skandino keturias metalines dė
žes, kuriose buvo pavojingiau
sios iš visų žinomų nuodingųjų 
dujų vadinamas levizitas. 
šias dujas išrado 1917 m. ame- 
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rikietis chemikas prof. Levis, 
todėl jos ir buvo pavadintos* jo 
vardu. Levizitas yra tokios 
smarkios nuodingos dujos, kad 
prezidentas Wilsonas uždraudė 
jas vartoti didžiajam kare ir 
įsakė visą padarytą atsargą su
naikinti. Tačiau jų gaminimo 
paslaptis greitai pasidarė žino
ma privatinėms įmonėms, ku
rios pradėjo jas gaminti visai 
kitiems tikslams. Kartą iš ne
tyčių paaiškėjo, kad levizitu 
naudojosi bankai, saugodami 
nuo plėšikų pinigų sandėlius. 
Būtent, vienam Čikagos banke 
vieną dieną buvo rasti seifų 
skyriuj negyvi trys plėšikai ir 
du banko tarnautojai, kurie nie
ko netikėdami, rytą buvo užėję 
į seifų skyrių. Pasirodė, kad 
banko valdyba buvo įs'akiusi 
naktimis padėti j seifų skyrių 
mažą metalinę dėželę su levizi- 
tu, kuri automatiškai turi at
sidaryti, jei kas mėgintų, anks
čiau negu reikia, įeiti j seifus. 
Keturių miligramų levizito už
teko penkiems žmonėms nužu
dyti. Šis atsitikimas sukėlė 
triukšmą Amerikos visuomenėj. 
Policija buvo priversta į dalyką 
įsikišti. Dar keliose vietose, pri- 
vatinėsd rankose, buvo rasta 
šios baisios dujos ir sunaikin
tos.

Dabar ir Anglijoj policija, 
apžiūrinėdama vieno fabriko 
sandėlius, užtiko keturias dė
žes su levizitu. Kaip jis ten at
sirado — susekti nepavyko. Nie
ko nelaukdama, policija įsake 
dujas paskandinti jurose, kas 
ir buvo padaryta. Paskandintų 
dujų butų pakakę dviem mili
jonams žmonių nužudyti.

S.L.A. REIKALAI
Thorp, Wis.

SLA. 229 kuopa smerkiu 
žemantauską

Mes visi SLA. 229 kuopos 
nariai pasmerktam p. žeman- 
tauską už varymą nešvarios 
agitacijos ir piršimą p. Tarei- 
los.

Dabąrtinį iždininką, p. Gugį, 
prisispyręs žemantauskas vadi
na socialistu. Del tos priežas
ties p. Gugis esąs niekai ir ne
tinkąs iždininku būti. Mes nie
ko blogo nematome tame, jeigu 
p. Gugis ir butų socalistu. Ta
čiau kiek mums yra žinoma, p. 
Gugis nepriklauso jokiai parti
jai bei religinei sektai.

Tad žemantauskas, varyda
mas tą nešvarią agitaciją, daro 
didžiausią blėdį Susivienijimui. 
Reikia dar neužmiršti ir to, kad 
pervedimas iždo naujam žmo
gui butų surišta su nemažomis 
išlaidomis.

Mes patariame visiems rim
tiems Susivienijimo nariams 
balsuoti už p. Gugį, kad jis bu
tų išrinktas SLA. iždininku.

• SLA. 229 kuopos nariai.
J. Kurtinaitis.—

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj, 
Gruodžio 3 ir 4

Visas kalbantis paveikslas

♦ “Lady Lies”
dalyvaujant 

“Ali Star Cast”

Tainsri

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija

Kalbančios žinios.
h. . '
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UžtikrinKit Laimingas 1930 Mėty Kalėdas

Prisidėdami PrieKalėdinioTaupymoKliuboDabar!
NeatidėlioK Daugiau nė Vienos Dienos!

, ) _ _

Šiemet Chicagos bankai išmokės $27,000,030 laimin
giems Kalėdinio Kliubo taupytojams! Ar jus gausite 
savo dalį? Ištikrųjų, tai yra lengviausias būdas užtik
rinti sau užtektinai pinigų kai vėl ateis Kalėdos. Dabar 
yra geriausias laikas pradėti ir artimiausis jums ban

kas, iš šiame puslapyje įvardytų bankų, yra geriausia 
vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 
50 centų į savaitę Kliubo, ar prie $10.00 Kliubo, jus 
lauks lygiai širdingas priėmimas ir malonus patar
navimas.

Northwest Side

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

A. J. GI enicki-Vice-President 
Resources $11,000,000

West Side

METROPOLITAN STATE BANK
2201W. 22nd Street

John Brenza—President 
Resources $3,500,000

CHRISTMAS CLUBS

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

Join Now!

Cicero, III..
Central Mfg. Dist.

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

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

Archer Avė. at Sacramento
V. R. Vanicek—Cashier 

Resources $2,150,000
Šie bankai parodo savo draugišku

mų lietuviams ir tų jie čia jums pa
reiškia. Jums bus smagu vesti su 
jais visus biznio reikalus. Tai yra 
saugus bankai jūsų taupinimams. 
Apsilankykit artimiausiame jums 
banke šiandie.

Halsted & 19th Sts
Resources $3,800,000

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

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

Resources $1,000,000

■

Brighton Park

MIDLAND NATIONAL BANK

Marquette Park

MARQUETTE PARK STATE BANK
6314-26 S. Western Avė.

William Brietzke—President

MOT

CHRISTMAS CLUBS

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

Join Now!

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1110 West 35th Street

David Shanahan—Chairman 
William N. Jarnagan—President
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Roseland

klauso profesionalai, biznieriai 
ir (Imho žmones, ir visi randa 
lygia užliejau ta kliubo.

Gerbiamasis, jeigu kada ap
jojai, manydamas prisirašyti, 
taigi dabar atlik tą pareigą 
ateinančiame susirinkime. Kvie
čiu. —J. Grybas, pirmininkas.

Goldcn Stąj- Kliubo priešme- 
tinis susirinkimas Įvyks gruo
džio (> <1., Strumilos svet. Bus 
renkama valdyba ateinantiems 
metams ir šiaip šiaip svarbesni 
nutarimai daromi kliubo labui. 
Taigi visų narių pareiga būti 
čiaine susirinkime. Sykiu kvie
čiu tuos, katrie norėtumėt pri
sirašyti prie kliubo: ateikite i 
minėtų susirinkimų. Bent die
na pirmau pasistengkite išpil
dyti aplikacijų pas kliubo dak
tarų Makarų, ir penktadienio 
vakare tapsite nariu to gar
bingo kliubo.

(iolden Star Kliubas yra po
puliarus .visoje Chicagoje. Kliu
bas yra skaitlingas nariais ir 
stiprus finansiškai. Užlaiko 
sporto skyrių, turi base bąli 
ir basket bąli tymus, nuolat 
rengia vakųrus su šokiais, duo
da jaunuoliams visokių progų 
sporto užsiėmimuose. Taipgi 
užlaiko patogių kliubvietę, kur 
nariai, katrie turi liuoso laiko, 
vakarais susirenka pažaisti, 
čia randasi du geri pultebeliai, 
viktrola, kilnojimui vogos ir 
kiti parankamai, kurie reika
lingi sportui, ir tas viskas yra 
už dyka kliubo nariams.

.Laike ligos ar susižcidimuo- 
se kliubas išmoka pašalpų, o 
mirus — išmoka pomirtinę, 
suteikia gražų gėlių vainikų ir 
duoda grabnešius. (vliubas ne
užsiima politika ar religijos 
klausimais, (iolden Star Kliu
bas kaip gyvuoja, jau spėjo 
išaugt, išbujot i taip skaitlin
gų nariais ir turtingą finan
sais dėl to, kad žmones jam 
pritaria ir ji remia. Čia pri

Bridgeportas
Firma lietuvių General Motors 

automobilių agentūra

šiomis dienomis lapo atida
ryta pirma lietuvių agentūra 
General Motors produkcijos 
automobilių.

1). Kuraitis, pardavinėjęs 
Sludebakerius per penkis me
tus po vardu “Milda Auto 
Sales“, 806 West 31 street, da
bar atidarė Oakland-Pontiac 
automobilių agentūra, čia jis 
pardavinės Oakland ir Pontiac 
automobilius, kuriuos išdirba 
General Motors kompanija.

D. Kuraitis varo biznį jau 
septynias metus ir yra įsigi
jęs 'gerų vardą visuomenėje, 
nes atidarymo dienų jp biznio 
vietą aplankė daug žmonių; 
Kuraitis aplaikė daug gėlių ir 
gerų linkėjimų.

Taigi Bridgeportas gali pasi
didžiuoti dar viena pastovia 
įstaiga. Ten buvęs.

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities 

ir dabarties

Čikaga išvakariuose 1893 metų 
parodos

26 metų architektas, Daniel 
II. Burnham, kartu su partneriu 
Root, 22 metų amžiaus’, atidarė 
architektų ofisą dviem metams 
praslinkus po didžiojo Čikagos 
gaisro. Ofiso rendos juodu mo
kėjo 20 dolerių mėnesiui.

»to AMO UTTU, UCItAMO rooi, CAM rtOJtCT TMtl* MIJUOMAUTLM OFSB THI W1M MST»OM< 0/ ItS Wlt«»

Patarnavimui Visiems Žmonėms
BELL System yra valdoma 450,000 šėrininkų ir operuojama 
daugiau kaip 400,000 darbininkų patarnavimui visos šalies 
žmonėms.

Tai yra demokratinis instrumentas demokratijos. Dideli ir 
maži, turtingi ir beturčiai gali pareikšti savo asmenihgumą 
dideliu jos vielų tinklu. Del draugiškumo ar biznio, smagumo 
ar naudos, telefonas yra nepavaduojamas musų moderninei 
civilizacijai.

šiais metais Bell System statosi naujus telefonų trobesius 
daugiau kaip 200 miestų. Ji tiesia tuksiančius mylių kabelių, 
dirbinasi tūkstančius švičbordų ir šimtus tūkstančių naujų te
lefonų. Jos išlaidos dirbtuvėms ir pagerinimams patarnavimo 
1929 metais sieks daugiau kaip 550 milionų dolerių — pusė* 
vėl tiek, kiek kaštavo pabudavoti Panamos kanalą.

šis programas yra dalis telefonų idealo, kad bile kas, bile 
kur galėtų susikalbėti greitai ir už prieinamą kainą, su bile 
kuo, bile kur kitur. Nėra jokio apsistojimo Bell Systemoje.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy - One System - Universal Service

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoia daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

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

“Iiietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia - tik pasi
rengimo. ,

Kadangi 50 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines. •

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

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

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

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

Burnhamui buvo pavesta vy
riausia vieta parodos statybai 
planuoti. Tai atsitiko 20 metų 
po to, kai jis atidarė savo ofi
są. Burnham turėjo būti pasi
žymėjęs’.

Taip, jis buvo pasižymėjęs. 
Pats Burnham ieškojo biznio. 
Root buvo planų braižytojas. 
Brunham ir Root pastate pir
mą anų laikų “skaiskreiperi” — 
Montauck Block trobesį 10 
aukščių. Jų firma padarė pla
nus ’ kitam “skaiskreiperiui”, 
būtent Monandock Block’ui — 
16 aukščių trobesiui.

1892 metais pabaigta statyti 
naujas Čikagos “stebuklas” — 
Auditorium trobėsis, kuriame 
tilpo viešbutis, operai teatras, 
ofisai. Viskas viename trobesy
je. Kokiu stebuklu auditorijos 
trobėsis skaityta, galima spręs
ti iš to, kad trobesio atidarymui 
buvo atvykę prezidentas ir vice
prezidentas iš Washingtono. Su
važiavę turčių ir aukštų valdi
ninkų iš tolimų šalies kampų.1

Sakoma, laike auditorijos ati
darymo iškilmių prezidentas ta
ręs vice-prezidentui: “Ek, New 
Yorkas pasiduoda Čikagai — ar 
ne?” \

Tais pačiais 1892 metais pa
sirodęs gatvėse keistas vežimas. 
Be arklio. Vargu jis’ važiavo, 
lig vilkdamas neįmanomai sun
kų valką. Tai buvo pirmas au
tomobilis. Keistas išrodė. Ne
vikrus ■ ir gremėzdiškas. Minia 
juokėsi iš jo.

Bet pati Čikaga — jos gyven
tojų skaičius buvo pralenkęs mi- 
liono skaitlinę.

Pradėjo statyti parodą
Sausio menesi 1891 metų tu

lži na,s architektų susirinko apie 
i 7 mylių-tolyje nuo miesto cent- 
I ro. Tai buvo Burnham ir kele- 
, ta§ kitų, kad apžiūrėti vietą 
i statybos darbui. Vienas archi- 
; tektas, bostonietis, paklausė 
Burnhamo:

Ar jus manote atidaryti 
parodą 1893 metais?

Burnham atsakė:
—Manome.
—Negalima pareiškė bos-

' tonietis.
—Klausimas jau išspręstas— 

tarė Burnham.,
Ir pradėta statyti. Ąpie 700 

ąkrų apleistos, nelygios žemės 
reikėjo išlyginti, pakeisti, išda
binti, apstatyti trobesiais.

Nuo 7 iki 10 tūkstančių dar
bininkų dirbo dienomis ir nak
timis sekančius du metus. Dir
bo visu smarkumu, paskubomis. 
Ir dėliai skubėjimo daugybė ne
laimių įvyko. Apie 700 darbi
ninkų buvo sunkiai sužeista kol 
paroda užbaigta statyti. 18 jų 
mirė.

Bet 1893 metais paroda buvo 
gatava atidarymui. Ką reiškė 
ji? Esmėje štai ką: tai buvo 
visas miestelis, pastatytas su
lig vienu planu, pastatytas tai, 
kaip tik žmogaus vaidentuvė 
galėjo sugalvoti. Tai buvo pa
rodymai, kaip miestai turėtų 
būti statomi, kad išrėdytų ma
lonus gyventi.

Parodos atidarymas I
Paroda atidaryta 1 dieną ge

gužės 1893 metais, čiam įvy
kiui apvaikščioti atvyko iš Wa- 
shingtono prezidentas Cleve
land, senatoriai, kongresmanai, 
suvažiavo iš užsienių daugybė 
valstybininkų. Prieš pietus pro
cesija, susiuedanti iš 23 karie
tų, patraukė parodos linkui. 
Pirmoje karietoje važiavo Cle
veland. Paskui sekė kitos. Pa
skutiniojo buvo Harrison, ėjęs 
ketvirtą tarnybą kaip Čikagos 
meras.

Parodos plote, atidarymui, su
sirinko tarpe 400,000 ir 500,000 
žmonių - •vyrų, moterų ir kū
dikių.

Laikyta spyčiai. Bet vadina
mų “laud spykerių” dar nebu
vo. Taigi, jei kas girdėjo spy- 
čius, tai tik tie, kurie stovėjo 
arčiausia platformėse. Preziden
to balsas, sakoma, Kad ir taip 
stiprus, girdėta pirmose eilėse 
vos atskirais sakiniais.

Dalykas toks, kad keletas 
šimtų tūkstančių žmonių ėmė

grūstis arčiau prie ceremonijų 
centro. Pasigirdo šauksmai: 
“Oi, nuspaudžiat!’’ Paleista vie
noj, kitoje vietoje kumščios 
darban. Viena kita leidė pasi
juto, kad vagiliai mėgina pasi
savinti jos pinigus. Sakoma, 
kad viena tokių leidžiu, kurią 
nužiūrėję vagiliai, buvusi p-lė 
Jane Adams. Ji dar anuo laiku 
nebuvo taip garsi, kaip šiandie, 
vienok policininkas pagavo ap
sukrųjį vagilių, o pasėkoje p-lė 
Adams gavusi savo pinigus’ at
gal.

Bet galu gale didelių nelaimių 
tą dieną nepasitaikė. Viso apal
po bene septynios ypatos. O 
kaip tokiai miniai, tai skaityta, 
kad nedaug. Dūšios gi nė vie
nam neišspaudė.

Lygiai 12 valandą preziden
tas Cleveland paspaudė guziką, 
ir išsiveržė aukštyn fontanai, 
sužibo elektros šviesos, pasigir
do užimąs ir dundėjimas maši
nų inžinierių trobesyje.

Paroda .atidaryta. (Bus dau« 
giau). —čikagietis.

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

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Mąžta® (p
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 

Krautuvės Amerikoje

KLAUSYKITĖS
Lietuvių

OGRAMO!
W

I • ’ *

Herald and Examiner

Radio Stotį
293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

Kiekvieną Seredą
Lygiai 9 valandą vakare, ir

kuris tęsias kas vieną seredos vakarą 
tame pačiame laike per kelioliką 

savaičių.
4

PROGRAMĄ VYKDO 
Dvi Didžiausios Lietuvių Radio ir 

Rakandų Krautuvės Amerikoje

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

Chieago, III.

Visus šįuos koncertus išpildys parink- 
čiausi Lietuvių Chorai, Kvartetai, So
listai, Benai, Orkestros ir tt.

Pasiklausykite ir praneškite savo 
draugams apie tai.

R»EOPI.E$
DENTIST

135 S. State St.
Komp. ADAMS, 3 fl„ priešais Falr

Per 35 m. Chicagos didžiausi dentistai.

Be skausmo
Suteiksime Twilight Sleep ar musų be 
skausmo smagenų užmarinimą traukiant 
dantj ar JĮ taisant. Nčra SKAUSMO, NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK
Sanitary

Bridgework be 
trinlmoB, patogus, - 
švarus ir Jtvirtl-^M 
namas jūsų bur fu 
noje. Valgykite,|fW 
ragaukite ir sko-Af < 
ninkytės maistu 1h 
tą pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mos tikrai galime duoti jums GERES
NIUS DANTIS už' ŽEMESNI KAINĄ. 10 
metų garantija.

DYKAI X-RAY
Ateikite šiandie. Gaukite musų patari
mą ir kainas prieš taisant jūsų dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

ICOUAMIIMMU
Importuoto natūralią 
rausvumo, pripildo ju- 
sų etilą, jus išrodysite daug jaunesnis.
Kreditas—6 mėn. išsimokeiimui 

“Nčra palūkanų—nėra carrying enarges."
ATDARA: kasdie iki O vai. 

Nedaliomis 0 iki 13 d.

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

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

‘‘^’rADIOS / n A d i o « 
JĮ^L RADIOLAS Atuater Kent 

LADA KIMBALL M Radlos radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

SOUTH Į ARGEST8I2ESi

ForThe HOMtS \

4177-83 Archer Avė. 2536-40 West 63rd Street
Tetaptam* LafayetU 8171 Teiephon* Hemloek 8400

Apdrauda
Naujienose įvedama apdraudos skyrius 

ir apdraudžiama visose geriausiose 
, Kompanijose:

NUO UGNIES
namus, automobilius, garadžius, rakandus ir viską, ką 
ugnis gali sunaikinti.

AUTOMOBILIUS
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertės sunaikinimo.

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

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

NUOSAVYBĖS ĄPDRAUDA
Ė

namus, krautuves ir t.t

GYVASTIES APDRAUDA
apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, 
prie darbo ir t.t.

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir 
ypatiškai

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500 

CHICAGO, ILL.
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Kas kaltas
pavieto biudžete stoka 

deficitas kuone 5 
dolerių. Pavieto trus- 

lisai nesuranda šaltinių iš kur 
padengti deficitų. Pagalios, sa
koma, jie priėję išvadų nuka
poti algas pavieto tarnautojų. 
Mokėti tik 10 mėnesių algas 
kiekvienam tarnautojui. Bet 
tam priešingi kai kurie tarnau
tojai. Ypač teisėjai. Teisėjai 
nurodo, kad jie nekalti dėl de
ficito ir lodei negalima juos 
bausti algų kapojimu.

{domu butų, kad teisėjai iš
eitų streikam Kai kurie teisė
jai pasižymi aštriu baudimu 
streikininkų, kurie meta dar
bų, idant apsiginti nuo algų 
kapojimo. Kažin kas baustų 
teisėjus, jeigu šie sustreikuo
tų?

(’.ook 
pinigų 
milionų

Dar vienas unijistas 
nušautas

Nušauta P. J. King, kuris 
esąs buvęs teatrų darbininkų 
unijos biznio agentas. Kingą 
rasta nušauta trobesy 126 So. 
\Vabash avė.

Prisipažino kalti
Valdžios byla prieš 71 Chi

cago Heights piliečius, kaltin
tus kaip nusižengusius prohi- 
bicijos įstatymui, užsibaigė. Da
lis kaltinamųjų prisipažino 
esantys kalti. O prieš tuo, ku
rie neprisipažino, byla patai
kinta: mat, valstybės gynėjai 
sutiko, kad jie neturintys pa
kankamai tvirtų jų kaltės įro
dymų.

Išnešta drabužiu už

Išvogta iš Reynolds, Ine., 
krautuves (So. La Šalie st.) 

, drabužių vertės nuo $2,500 iki 
$3,(MM).

Liūdna “taxi raid”
Policininkas Ray Gleason, 

ugnėgesis William Sullivan ir 
merginos Phyllis Regan ir Ed- 
na Masteli sumanė pasivaži
nėti taksikebu.

Prie 63-čios gatvės ir Cott- 
age (Iro ve avė. visi keturi Įsi
sėdo taksikeban Louiso Wen- 
delingo (2613 So. Emcrald 
avė.), šoferis taksikebo tuo lai
ku valgykloje vakarieniavo. 
Pamatęs, kad jo taksi kebas 
nuvažiuoja, VVendling išbėgo 

laukan, Įšoko į kitą taksikebu, 
pasakė šoferiui kame dalykas, 
ir abu pradėjo vytis. Jų šauk
smas atkreipė, savėp patroliaus 
automobilį. Pagalios policinin
kas, ugnėgesis ir dvi merginos 
sugauta ir areštuota.

Ieško kompanijos 
tarnautojo

Čikagoj ieškota \Villiamo J. 
Lavery, Mississippi Valley Mer- 
chants Stale ♦ I rusi kompani
jos skyriaus Čikagoje vedėjo. 
Jis yra kaltinamas išeikvojęs 
$47,(MM) kompanijos pinigų.

Smarki moteris
Mrs. Anne Grosšberg, Hol- 

land skalbyklos kasierius, ne
šė $400 kompanijos pinigų. 
Prie 23 ir State gatvių du ban
ditai pastojo kelių jai. Kada 
vienas banditų griebė už pake
to su pinigais, tai moteris kir
to jam į veidų. Banditas kris- 
.'..inas užgavo savo draugą ir 
abu pavirto. Vienok atsikėlę 
banditai atėmė iš moteriškės 
pinigus ir Įšoko i automobilių, 
kuriame banditų draugas’ laukė 
jų. Moteris užšoko ant pastovo. 
Banditai tada kirto moteriškei i 
per galvų ir ši nupuolė gatvėn.

Aliejininku konvencija
Šiandie prasideda metinė kon

vencija Amerikos vertelgų alie
jumi. Konvencija reprezentuos 
kapitalų $11,000,000,000, Įves- 
tuotų į petroliaus pramonę.

Byla prieš Mc Gurn 
panaikitna

McGurn buvo kaltinamas kaip 
Capones leitenantas. Jis kaltin
ta papildęs keletą galvažudys- 
čių. Kadangi tečiaus valstybės 
gynėjai prisipažino, jogei jie 
neturį .pakankamai įrodymų, tai 
byla prieš McGurn išmesta iš 
teismo.

Dabar švenčių ir Kalėdų do
vanų laikas jau nebetoli. Ir su
minėti čia rekordai butų vie
na tinkamiausių dovanų šven
toms. Užėję krautuvei). pirkti 
rekordų, paprašykite duoti ir 
suminėtus čia rekordus pasi
klausyti.

Rekordus padarė Victor kom
panija. Report.

Graboriai Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvrirųs gydytojai

Tarp Chicagos 
Lietuvių
——————- ■ t

Išvažiavo i Floridą
Pereitą pirmadienį ponų 

Karbauskų šeima išvažiavo Į 
Floridą, žiemos atostogoms ir 
aplankyti gimines. Karlu su 
jais išvažiavo ir panelė Pikčiu
rnų tė, iš Marutis t te Park apic- 
linkės. Kelionę ten ir atgalia t- 
liks automobilium. Floridoj 
ketina užtrukti 3—i savaites.

Rep.

North Side
Susirgo Ona Mittskiene

Penktadienį, lapkričio 29 d., 
susirgo Ona Mittskiene. e Kol 
kas randasi savo šiltuose ir 
švariuose kambariuose, 1508 
N. Leavitt St. Lanko draugijos 
daktaras A. Montvidas.

* ❖ * -
Artinasi (’hieagiečių , 

suvažiavimai

/■ ... \
Vericose Gyslos 

Išgydomos .
$25.00

Gydymas išpurtusių vericose 
gyslų kojose {čirškimu vaistų da
bar yra pripažintas medikalės pro
fesijos kaipo geriausias būdas tas 
gyslas išgydyti.

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

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

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

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

Ruptura Išgydoma
$35.00

Aš taipgi išgydau rupturą be 
peilio, skausmo ar išlikimo iš 
darbo. Žmones, kuriuos aš iš
lydžiau dvidešimt metų. atgal te
bėra sveiki ir stiprus.

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

kambarys 1105
CHICAGO, ILL.

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

iki 8:00 vai. vak.k.........     /

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, ' negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Erle grabų išdir- 

ystfts.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1288 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

___ _......... ..................

Tel. Victory 6279
•DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akių Dirbtuvė

Telefonas Boųlevard 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.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161

Phone Boųlevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visuose mie
tuose ir miestelio 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH

3256 SO. HALSTED STREET 
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 

2-ras Ofisas: 4191 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 5820

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Res. Tel. Vąp Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330

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

Kiekvieni metai Northsidėj 
esti didelis pokilis, tai yra Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos' Savi
tarpinės. Pašalpos balius, į ku
ri suvažiuoja iš visos Chicagos 
apie keletą tūkstančių lietuvių. 
Nėra abejonės, kad ir ateinan
tis balius bus iškilmingas. Ba
lius Įvyks sausio 5 d. 1930 m., 
Wicker Park svetainėje.

* * *
Žada pasitikti Naujus Metus

Teko girdėti?kad Pirmyn cho
ras nutarė pasitikti Naujus Me
tus linksmai, surengiant kon
certą ir šokius, jei pasiseks 
gauti paranki svetainė. Dabar 
choras yra vedamas gero mo
kytojo Steponavičiaus. Tik 
matyti visa trukumą, kad sto
ka moteriškų balsų.

X: * #

Morning Star Kliubas irgi ža
da nepasiduoti. Tuoj1 po Naujų 
Metų ketina surengti maskara
do balių, ir visi gaus gerus pri
zus, kurie tik netingės įdomiau 
apsirengti. —Northsidietis.

Nauji Z. Krasauskie 
nės-Vitaitienes 

rekordai
išvažiuosiant i 
ponia 

Vitail ienė 
redaktoriaus žmona) 
pora rekordų.

Vienas tų rekordų 
jos dainavimų solo.

Pirm 
Yorką,

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną
:' ' ' ' - ~

Advokatai

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boųlevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i 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 Boųlevard 6487 

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

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį »

Office Boųlevard 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

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

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. Boųlevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvertą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenuc

3324 S. Auburn Avė.
Vienas blokas į vakarus nuo 

Halsted
Tol. Boųlevard 2035

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, Ilk

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Phone Boųlevard 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.

3241 S. Halsted/fitreet
Tel. Victory 0562

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

Krasauskienė 
, / “Tėvynes’ 

įdainavo

paduoda 
Vienoje w *• *

rekordo pusėje įdainuota dai
na “Oi greičiau, greičiau’’; k 
loję pusėje — “Naktis svajo
nėms papuošta”.

Kitas rekordas susideda iš 
keturių dainų, kurias įdainavo 
p-lė Volterailė ir p-nta Vi 
tienė 
pusėje 
būtent
“Nuo putino”; antroje rekordo 
pusėje yra kilos dvi dainos, 
būtent “Molio uzl^inas” ir. “A 

už šiaučiaus, ar už kriaučiaus’ 
Rekordai išėjo labai gerai. 

Dikcija kuo aiškiausia, taip 
kad .kiekvienas žodis 
kuo puikiausia.

šioms dainoms įdainuoti 
akompanavo p-lė Bigeliutė.

kariu. Vienoje rekordo 
įdainuota dvi dainos, 

“Sakė mane šiokia”

Phone 
Hemlock 9252 • 

Patarnauju prit 
gimdymo, duodu 
massage, electrh 

mag-
netic bl anketa ii 
tt. Moterim ii 
merginom pata
rimai dovanai.

- ----------- ----------r-nr-----—

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

IJalzamuotojas i

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

URBA FL0WER
SHOPPE

Gėlės dėl tų, kuriuos 
mylime

MARCELĖ SIMANAVIČ1ENĖ 
po tėvais Semeniutė

Mirė gruodžio 1 dienų, 1929 
m., 1:30 vai. po pietų, 66 metų 
amžiaus. Kilus iš Seinų ap., 
Šventežerio parapijos, Mikičių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 21 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime 3 dukteris — Mortą Ma- 
jauskienę, Elzbietą Lazauskienę 
ir Pauliną Kanapkienę ir sūnų 
Mateušą, brolį Juozapą Senie
ną ir seserį Marijoną I.oren- 
sienę, o Lietuvoj 1 dukterį ir 
I seserį, anukus ir gimines. 
Kūnas pašarvotus 2119 South 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks ketverge,
gruodžio 5 d. iš namų 8:30 
va), bus atlydėta į Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero
kapines.

X t*< r< I kviečiame visus
gimines, draugus ir pažysta’ 
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nubudę liekame.
Dukterys, Simus, žentai, 
Krolis. Sesuo, Anūkai 
ir Gimines.

Laidotuvėms patarnauja gra-
borius SI ūdas, Roosevelt 7532.

Modernišku Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN? J. ZOLP

Lietuviai Gydytojai__

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

l'el.’Čalumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia
V ....... ■■■ i----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DANTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.
>*' ■ ■ ■ >■ If—. ....................... .

Tel. Brunswick 0624
DR. A, J. GUSSEN

LIETUVIS GYDYTOJAS
1579 Milwaukee Avė.

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

i Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
I

Telefonas
Boųlevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
TeL Bouįevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto, iki 8 vakąro.
Residpnce Phone Hemlock 7691 ’

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

M

Pitone 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
Rezidenciją 6640 S. Maplevvood Avę.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

i ;  ---------- ——  --------------- :—* ■'" ■ •

Ofigo ir R#z. Tel. • Boųlevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 28£2

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

D R. H E R Z M A N
— IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomąs per 25 
metus, kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas įr akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A, SLAJKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

IohnTborden
(Jonas Bagdžiuuas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel.* Republic 9G00

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Phone Canal 2118
Rezidencijos telefonai 

Sįouth Shore 2238 ar Randolph 6800
Tel. Prospect 3525

...... -—
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

Phone Boųlevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo (> iki 8 vakare 
Sekinacįieniaib nuo 1O iki i-ii

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boųlevard 3697
3315 go. Halsted Street

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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 Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 ilci O vai. vak.

Ekspertas tyrimo akių ir 
akiniu

1801 South Ashland Avenuc
Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėk it mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

f
Rez. 6600 South Artesian Avenuc 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Rezidencijos Tel. Midvvay 5512

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET
Tel. Canal 1713-0241

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

. Pctnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Joseph V. Mockus, Jr.
Advokatas

756 W. 35th St. kampas Halsted St.
Tel. Yards 6423

Valandos: 9 v, r. iki 8:30 v. v.
Residencija 4201 S. Mapleuood Avė.

Tel. Lafayette 1685



S N AUJtENOS, fh!rj»<rO

Butkuj tuojau

departamente.
iT’itija i u'jKgciua! 

v.’są Ravkunų šeima virti 
susirinkusią p.ie pečiaus 
l:ma
ji ir užtid’ko anglie s gaz’.Lietuvių Valanda

.!?žinojo apie tai, kad 
jį hidojo.

Datai* lėčiau; ji.-*, 
■jau palaidojo jį, kaip 
lant visados graborius

IV //ilgis mirė 
niruje. —Vietinis.

(’.hicngoj su’ žtaonenrimis.

mirė. Ir 
sakoma, 
Badžius, 

pavieto lip;o-

O dabar, 
kai kitas žmogus paskirta ka
pinėms prižiūrėti, lai jau daž
niau .galėsiu kapines aplanky
ti. Loto savininkas.

Kalėdoms Skatinės

Su tikru pasigerėjimu teko 
klausytis lietuvių valandos *por 
radio sekmadienį, gruodžio 1 
dieną, ir reikia pripažinti, kad 
tai buvo vienas iš geriausių! 
radio programų.

Kam šiandie neteikia tikro 
malonumo klausantis galingo 
Birutės choro, Povilo Stogio 
(lietuvių saliapino), p. Sala- 
veičikiutės soprano solo ir 
duetų su p. Slogiu, Steponavi- 
čiaus-'Byansko orkest ros?

Tai buvo tikra dainos puo-l 
ta! Ponus J. Budri kas su Brun- 
swick Radio kompanija įdėjo 
daug lėšų ii* triūso, kad taip 
iškilmingai lietuvių valandą 
sekmadieniais pradėjo. Progra
mas tęsėsi nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų, ir dabar kas sekmadienį 
tuo pačiu laiku girdėsime lie
tuvių valandą iš stoties. WCFL 
— 1280 kilocycles.

Nuo pereito šeštadienio įvy
ko nekuriu stočių kilocyclų pa
keitimai, tokiu budu stotis 
WCFL dabar gaunama ant 
1280 kilocyles ir WHFC ant 
1500 kilocycles. Iš tų stočių p. 
J. Budriko radio krautuvė, ku
ri randasi 3417 So. Halslet 
st., duoda lietuvių programus. 
Ateinantį sekmadienį lietuvių 
valandoje, nuo 1 iki 2 po pie
tų girdėsime visų mėgiamą 
kompoz. Vanagaitį su vanagai- 
čiukais. Bus daug surprizų.

Klausytojas.

ga- 
ka<i pasišildyti. Čia

Ka
lt* kibirkštis gyvas

ties pas Račkunicnę, lai ją sku- 
ibiai L<v?žlr. j ligoninę, čia dė- 
t? p slanko; algaivinli mote
li a-tifici?diii kvėpavimu.

Šitą’;* pasakoja apie Bačkų- 
no ir jo posūnių iniitį “Daily 
Ne\vi”. (Ii dienraštis “Evening 
PiMt ’ saka, kad Račkunas ir 
vaikai rasta lovoje negyvi.

Nutroškusių smalkėmis kūnai 
pašarvoti namuose 1410 S. 49 
Court.

šiandie ryto, 10 vak, p. Su
deikių įstaigoj bus koronerio 
tyrinėjimas.

18-ta gatve
Nauja lietuviška aptieka

irNesenai 
Canalport 
tieką lietuvis aptiekorius, p. 
Roslavičius. Aptieka randasi 
ant kampo, priešais Kleino 
krautuvę. P-nas Roslavičius yra 
patyręs aptiekorius’. Jisai ne tik 
Čikagoje, bet ir Lietuvoje ap- 
tiekoriavo. ‘Todėl tikimasi, kad 
jam 
toje.

čia, prie Halsted 
avenue, atidarė ap

gerai seksis naujoje vie-
D.

Bridgeportas
Kalėdų bazaras

Iš Birutės
irOperete “Malūnininkas 

kaminkrėtis” ruošiama scenai 
su naujais pagražinimais.

“Birulės” choras, solistai, 
'ponaviči’us choro vedė- 
- tai jau daug žadanti 

ir jau galima tikėtis,
jes - 
grup{ 
kad minėtoji operetė bus tin
kamai priruošta. Bet scenos 
veikalus dar visuomet galima 
paj vairini, pagrąžini. “Birule” 
kaip tik tuom ir rūpinas. Visų 
pirmiausia štai sąstatas vaidin
tojų. Jau visiems Chicagos lie
tuviams yra gerai žinomas 
jaunas artistas dainininkas 
Pranas Jrlkavičius, Ib'aiĮitonas.

vaidins seni kaminakrėtį. 
tenoras.
sūnaus

rolę. Dar pirmu kart

— p-lė A. Zavistajitė, 
Barboros” rolėje, ir P.

18-ta gatvė
Senas biznieris naujoje vietoje

per ei- 
adresu 
ir bu-

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

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

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

Laiškus rašykite tuojaus, 
atidėliojant, adresuojant:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

PRANEŠIMAI

ne-

Bridgcpoi‘1. Hvnrhu tik mote
rims. I.etuvos Dukterų .Draugija 
rengia labui svuzb’ą prclekeiją .* vei- 

vin tik dėl moterų; 
1<> metų, nebus 

įvyks gruodžio *1 d., 
, Mark \Vliite Sųuaro 
i.vetaiiiė.i, Halsted ir 

PrelogentjU bus Dr. A. J. 
Kiekviena moteris, kuriai 
pavelys ir apeina sveikatoj; 

privalo i šias prelekci- 
Rengcjos kviečia 
;.......

Pirm. E. ’MilIcricnė.

kaios kluiis'mc, 
rūtrginos j.ir...c 
jsile džiamos. 
7:30 vai. vakare 
f ark Knygvno 
29 gat.
Berta: Ii 
tik laik; 
užlaiką mus 
jas atsilankyti 
visas apielinkės moterį

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos
Help Manted—Female

<'Ht hiitmkiŲ Keikia

PASKOLINSIM nuo $b0 iki $300 už 
2’.2 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs”
Tėlephone Armitugu 1199

va
REIKALINGA moteris indų plo

vėja.
E. Olson, 41G9 S. Halsted St.

----- o-----

Ilarvey, III. S. L. A. 289 kp. 
prioŠmetinis susirinkimas įvyks gruo
džio 5 d., paprastoj svet., pradžia 7 
vai. vak. Visi nariai ir narės būti
nai turit susirinkti, nes bus nemi- 
riuojama kandidatai i Pildomąją Ta
ryba ii1 bu." rinkimas kuopos valdy
bos 1930 actams. Tad bukit visi.

A. L. S'kirmcntaa, p.rm.

Susivienijimo Liet. Namų Savinin
ku ant Bridgeporto priešmetinis su
sirinkimus ivvks “ruodžio 4 d., 7:30 
v. v., Ch. Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St Visi esate kviečiami at
silankyti, nes vra daug svarbių rei
kalų, taipgi bus valdybos rinkimai.

— Jonas Szuleas, rast.

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsites ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2010-42 Washington Blvd.

Misccllaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

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

K Selemonavičius
504 W. 33r<J St. prie Normai Avė. 

Tel. Victory 8486

REIKALINGA mergaitė prie abel- 
no namų darbo. 2342 So. lA?avitt St. 
Canal 1678.

Help Wanted—IVlale-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA mergina arba jau
nikaitis, mokanti rašyti ant typewri- 
ter. Pageidaujama, kad mokėtų 
shorthand ir suprastų bookkeeping, 
J. P. Varkala, 3251 S. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už bučerj, turiu 8 
Taipgi sekmadie- metų patyrimą. C. J.-Simons. Tel. 

. Roosevelt 8710.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

Furniture & Fixturcs
Rakandai-Itaisai

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair, 
Mocjuette, Jaccjuard, 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 ažuo-, 
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

For Kent
PASIRENDUOJA garu apšildomi 

penki kambariai. Ratine ir 55 gat
vė. $50 į mėnesį, šaukite John A. 
Funk & Co., 1432 W. 79 St., Tel. 
Radcliffe 4900.

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

PASIRENDUOJA 4 ruimai — pe
čium šildomi, kampinis namas — 
prie bažnyčios ir mokyklos. 3329 
Auburn Avė. Tel. Prospect 3938.

Furnished Rooms
RENDON, šviesus, apšildomas 

kambarys, 2215 W. 22 St. Tel. 
Canal 2591.

NValter Linkis, kuris 
lę metų laikė barbemę 
1829 So. Halsted street 
vo apleidęs 18 gatvės apielin- 
kę, dabar vėl atpirko viršoni- 
netą biznį iš p. J. Žukausko, 
adresu 1827 So. Halsted street.

Linkėtina p. Linkiui gero pa
sisekimo, nes, matyti, jis mė- 
gia šią apielinkkę, kad 
žo pas mus.

SUgrj-
D.

Cicero

Fellovvship House Woman’s 
Club, 831 West 33 place, ren
gia Kalėdų bazarą ketvirtadie
nį, gruodžio 5 dieną. Bazaro 
valandos nuo 1 vai. po pietų 
iki 10 vai. vakare.

Šeimininkės galės įsigyti žiur
stų, gražių mezgimų ir audi
nių, kūdikiams drabužių ir 
žaislų, delikatesų, etc. Bus vi
sokių kitokių dalykų.

Kalėdoms dovanos čia bus 
parduodamos labai prieinamo
mis kainomis.

Vakare išpildys programą 
apielinkės jaunuomenė. Kvie
čiami atsilankyti visi. Įžanga 
nieko nekaštuoja. Turėsite pro
gos laiką smagiai ir įdomiai 
praleisti, o taipjau įsigyti pri
einama kaina reikalingų daly
kų.

Bi-

Jis 
Jonas Sarscvičius — 
Vaidins k a m i nak rėč i o 
“Prano
vadovaujamo] rolėj pasirodys 
jaunas vikrus komikas, Anta
nas Tveri jonas. Jis vaidins 
“Sabuko“ rolę. J. Kemėšis, bus 
senis “Tiklius”. “Teklytės” 
Įėję pasirodys nauja birutietė 
ir p. Salaveič|kiutės mokinė, 
p-lė Ona .Burkus. Prie jų gi 
visiems pažįstamos dramos mė
gėjos 
senes
Milerienė — tarnaitės rolėje.

Toks tai sąstatas.* Bet štai 
svarbiausias asmuo tai režiso- 
rius. O jis yra musų poetas 
Kl. Jurgelionis. Jis ir rūpina
si paįvairinimu šios operetės, 
ir prirengimu vaidintojų. Su 
pagelba p. Jurgelionio ir cho
ro vedėjo Steponavičiaus nė
ra abejonės, kad jaunieji
rutės” solistai bus tinkamai 
prisiruošę palinksminti atsi
lankiusius į minėtą vakarą.

Antrą programo dalį išpil
dys “Birutės” orkestrą, vado
vaujant p. K. Steponavičiui, šį 
kartą orkestrą išpildys keletą 
klasiškų kurinių. Taipgi grieš 
ir vaidinant operetę.

Kas mėgsta gražų vaidinimą 
ir gerą muziką, tam patartina 
yra pasižymėti gruodžio (Dec.) 
15 d. C. S. E S. salėje, 1126 
W. 18th St., 7:30 vakare)

S, L. A. 36 kp. laikys priešmetinį 
susirinkimą, gruodžio 4 d., trečiadie
nio vakare, 7 vai., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Prašau pribūti visą narių, nes bus 
svarbus susirinkimas, randasi aptar
ti užsilikę reikalai ir bus nominacijos 
Pildomosios tarybos. Tai turite pri
būti kiekvienas narys.

— Jos. Balčiūnas, rast.
■■■ ■ ■■■■....... / )

Extra. Lietuvių Kriaučių 269 
skyriaus A. C. W. of A. nepaprastas 
(specialia) susirinkimas įvyks tre
čiadieny, gruodžio 4 diena, 7:30 vai. 
vakare, Amalgamated Centre name, 
333 So. Ashland Blvd. Visi nariai 
ir narės, malonėkįt susirinkti paskir
tu laiku, nes atsibus nominacija 
Join Board valdybos ir biznio agen
tų, dėl sekančių 1930 metų .

—- Navickas, rast.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo priiešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio*4 d., 8 vai. vak., 
A. Bagdono svet., 1750 So. Union 
Avė. Malonękite būti visi laiku, nes 
turėsim daug svarbių nutarimų ap
tarti ir bus renkama Kliubo nauja 
valdyba 1930 m. Taipgi užvilktas 
duokles užsimokėkite už šiuos metus.

— A. Zellon, prot. rašt.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių jgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abclnai ir 
visose mokslo šakose apsišyietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Automobiles

PRANEŠIMAS
Širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “400’ Nash karus su ve

šliausiais pagerinimais. Pas

Business Chances
Pardavimui^Bizniai

TIK $400 nupirks groseme ir de- 
likatesen su pagyvenimu, geri fikče- 
riai, renda pigi. Parsiduoda su na
mu ar atskirai. Savininkas, 3145 S. 
Normai Avė.

Nutroško trys lietuviai gazu
18-ta Gatvė

jo du

BALZEKAS MOTOR 
SALES

PARDAVIMUI ar mainymui garu 
šildomas mūrinis garažas, 75x125 pė
dų. Puikus biznis. 840 W. 51 St. 
Yards 2017.

4030 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 2.082 

----- o-----

-------- O——
’2H Bulck O pas. aeaan: 

Patgre Sodan O ratai
"M) Eesex Sodan — — ■■ l
11/27 Nash Coach g pečiai---------------- I
’20 Ford coupe------ -—.... I
'29 Ford Roadster---------------------------:
'28 Auburn Roadster --------- --------------

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

5800 
5S75 
$500

*400 
$400 
$550

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė — priežastis pardavimo, apleidžiu 
Chicagą. Parduosime pigiai. 3423 
So. Morgan St.

PARSIDUODA HOTELIS, 
išdirbtas biznis per daug metų, la
bai gera vieta, arti prie Long Lake. 
Del platesnių žinių rašykit. Par
duosiu arba mainysiu ant nedidelio 
namo.

JOHN VARONIUS 
Campbill Sport 

Dundee Hotel, Wisconsin

Mykolas Račkunas ir 
posūniai nutroško anglies ga- 
zu. O vaikų motina prie mir
ties. Nelaimė atsitiko adresu 
1341 So. 49th court, Cicero, 
III.

Mykolas Račkunas buvo 38 
metų darbininkas. Jo posūniai 
buvo: Frank Rudaitis, 16 
tų, ir jo brolis Bernardas 
daitis — 10 metų.

Daktarai dėjo pastangas,
vaikų motiną, kuri 

j Frances Willard

me-
Ru-

kad

antradienio rytmetį,

eidavo 
darban,

l>e to,

kartu su Rač- 
pasigedo Rač-

pastebėjo, kad
buvo nepapras-

Mirė praėjusį ketvirtadienį 
ir palaidotas šeštadienį Vin
centas Požingis. Jisai buvo ne
vedęs ir gyveno adresu 2021 
Canalport avė.

Į kapines palydėjo skaitlin
gas būrys žmonių. Palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Su velioniu Požingiu buvo 
atsitikęs keistas įvykis .kiek 
laiko anksčiau prieš mirtį.

Požingis prapuolė. Duota 
apie tai žinoti policijai, ši pa- 
kvetė Požingio draugus apžu- 
rėti kūną Žmogaus pavieto la
voninėje.

Draugai atvažiavo, apžiurė
jo. Kūnas išrodė kaip Požin
gio, nors persimainęs.

Požingio kūną parvežta pas 
graborių. Kompanijos išmokė
jo apdraudę. Prabėgo dar kiek 
aiko. Ir štai atsirado palaido- 
tasai. Sakytum, kad iš mirusių

Praėjusį šeštadienį lietuvių 
tautiškose kapinėse palaidota 
Kazimieras Jankaitis, kurį už
mušė automobilis.

Velionis buvo' laisvų pažiūrų 
žmogus, todėl ir buvo palaido
tas be jokių kryžiavojimų. Ir 
nors oras buvo šaltas, vienok 
susirinko gražus būrys žmonių 
paskutinį patarnavimą velio
niui atiduoti.

Susirinkome visi kapinėse 
prie karsto ant duobės kran
to ir žiūrėjom liūdnai į slen
kantį duobėn povai grabą. Dar 
valandėlė-kita, ir jau užklojo 
juoda žemelė karstą, o 
skirstėmės.

Tautiškos kapinės

BpeclaUatM gydyme ebronliką ir naujų 11 
B. Jei kiti negalėjo Jumla išgydyti, atsflan 

kit paa mane. Mano pilnas iAegzamlnavi 
tnaa atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aA apai 
Imaiu jus gydyti, sveikata Jnma augryg. £1 
kit paa tikrą specialistą, kuria neklaua Jūsų 
kur ir kaa jums skauda, bet pats pasakys 
po yra.

mes

Čiuros nebėra

ralutino iteffžamlnavimo—kM jum«

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

20 St.

išgelbėti 
nugabenta 
ligoninę.

Vakar,
Karolis Skirka, gyvenąs adresu
1343 So. 49th court, kuris pa
prastai 
kunu 

kūno.
Jis,

Račkunų bute 
ta tyla. Skirka todėl pranešė 
savo pastebėjimą savininkui 
kuriuose Račkunai gyveno —[prisikėlęs. 
Feliksui Rutkui. Pasirodė, kad Požingis buvo

Butkus gyvena adresu 1630 išvažiavęs į farmas ir nieko

per-
Čiu-

LIETUVIŲ VALANDA PER RADIO

Kas Nedėldienį
nuo 1 jki 2 po piet

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

GRAŽIAUSI PROGRAMAI LIETUVIŲ DAINŲ 
IR MUZIKOS.

PASIKLAUSYKIT ŠIŲ PROGRAMŲ. .

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HAREŲVARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU puseserės, po tėvais 
Bronislava Riaukaitė. Paeina iš 
Kretingos apskričio ir parapijos, Ra- 
gaviškių kaimo. Taipgi pusbrolio 
Domininko Riauko.

ONA GUDIENĖ,
53 W. 116 St.

Tel. Pullman 6278
-------- O--------

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

PARDUODU grosemę labai geroj 
vietoj. Pardavimo priežastis — esu 
viena pati našlė moteris. 4634 So. 
Wallace St. Tel. Boulevard 1233.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

—------ o -
KAS matė nelaimę seredoj, lap

kričio 27 d., 6:30 vai. vakare, prie 
45 ir Marshfield Avė., gatvių, kai 
trokas sužeidė Barborą Abromaitis, 
ar kas matė to troko numeri, teat- 
sišaukia tuojaus pas sužeistąją Bar
borą Abromaitis, 4521 So. Honore 
St.

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia Įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris i gro- 
sernę ir bučernę. Vieta gera, biz
nis eina gerai. Gera proga, ge
ram žmogui. Kad ir nemokantį, 
išmokysiu. Kreipkitės: Telefonas 
Roosevelt 4738.

DELICATESSEN, groserių, cigarų, 
saldainių ir Ice Creanf sankrova, 
taipgi didelis sanvičių biznis. Se
nai įsisteigęs, gerai apsimokantis 
kampas, arti mokyklos ir darbininkų 
apielinkės. North West Side. Tu
ri būti greitai parduota iš priežas
ties, kad savininkas yra priverstas 
apleisti miestą, ši vieta daro dide
lį visą cash biznį ir buvo valdoma 
vieno ir to paties žmogaus per dau
geli metų. Moderniški fixturiai ir 
didelis stakas. Pigi renda. Garu 
apšildoma, kambariai pagyvenimui. 
Priims $1,800, arba geriausį pasiū
lymą. Verta dvigubai tiek. Jeigu 
jus galite veikti greitai, tuojaus at
sikreipkite i sankrovą. 4530 Milwau- 
kee Avė., kampas Windsor.

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Universal Restaurant
Gardus, 

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

pašalintas iš

daug visokių 
to ir buvęs

Norkus, 
sav.

750 West 31st St.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

gali

ir

ir sumanui vyrai _ 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelhj

1647 W. 47th St.
Arti Marshfield Avė.

Aš pastebėjau kapinėse 
mainą. Nebuvo matyti p. 
ro, kapinių prižiūrėtojo. Jo vie
toje buvo kitas, kuris manda
giai patarnavo. Paklausiau vie
no darbininko, kur čiuras. šis 
atsake, kad jau 
vietos.

Girdi, pridaręs 
klaidų, tai deliai
pašalintas. O man seniau ro
dėsi, kad jau Čiuro niekuomet 
nepavyks pašalinti iš kapinių 
prižiūrėtojo vietos. Jis taip gi
liai šioje vietoje buvo, kaip sa
koma, šaknis įleidęs. Matote, 
čiuras veikė kartu su komu
nistais. O kapinių trustistų tar
pe yra keletas komunistų. Ir 
kadangi komunistai turi dide
les gerkles, tai jie visuomet 
imdavo viršų, o kartu su jais 
ir Čiuras.

Bet pagalios Čiuras tapo pa- 
I šalintas. Reikia pasakyti, kad 
Čiuras ne labai švelniai apsiei-

FLIT
Užmuša muses 

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną 

2-RI MORGICIAI 
3rTI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Energiiki 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastu* _
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyru teritorijose 
Worth. Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO bizninvas namas su 

bekamės bizniu — parduosiu vieną 
biznį ar su namu. Mainysiu į bun- 
galovv, lotus, nedidelę farmą arba 
gerą automobilių priimsiu kaipo pir
mą jmokėjimą.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 5107

MAINYMUI 2 flatų namas. Priim
siu lotus, bučemę arba kitą bizni, 
kaipo pirmą jmokėjimą, gali būt ir 
kitam mieste.

J. NAMON & CO.
2418 W. Marquette Rd. 

arti Western Avė.
Grovehill 1038

ii

MAINYSIU 50 pėdu kampini lotą 
ant gero automobiliaus; taipgi išmai
nysiu 50 pėdų bizniavą lotą ant na
mo ar biznio. Atsišaukite Frank’s 
Barbers Shop. 4309’/2 W. 63rd St.

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St..

Tel. Victory 4898
REIKALINGAS 

patyręs bučeris 
4001 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 5 
ir 5 kambarių, 2 karų garažas, gat
vė ir elė išmokėtos, 30 pėdų lotas, 

i Prie 5154 So. Sacramento Avenue. 
i Kaina $7.500.

REIKALINGAS agentas pardavi- Atsišaukite
nėti vyrų siutus. Gali pasidaryti ge- 5628 So. Kedzie Avė.
rus "pinigus. 7253 So. Halsted St. ar telefonuokite Hemlock G483

$




