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Rimti Neramumai
Haiti Respublikoj !

Kautynėse su Amerikos jūreiviais dvylika 
taitiečių nukauta; Jungtinės Valstybės 
siunčia daugiau kareivių

PORT-AU-PRINCE, Hait’ 
gruod. 8. — Netoli nuo Chan 
tel’io ir Torbecko avanpostų 
Cayes provincijoj, vakar- įvykę 
neramių demontracijų. Minia? 
žmonių, susibarusios ties sar
gybų trobesiais, šaukė: 
prezidentą Romą 

įvyko susikirtimų su 
linių laivyno ' kareiviais,
kuriuos dvylika haitiečių buvo 
nukauti ir dvylika kilų suža
loti.

Jung-

Pirmesni oficialus praneši
mai sakė, kad penki buvę nu
kauti ir dvidešimt kilu suža-

' loti.
kilusių neramumų, Jung-
Valstybių aukštasis ko- 

gen. Russell, įsakė
tinių
m i sąrąs
amerikiečių šeimoms Cayes pro- Be to, 
vincijojc tuojau iš ten pasi- 
traukli.

Prezedentas Hooveris 
prašo kongresą ištir

ti Haiti reikalą
WASHINGTONAS, gruod. 8.

Del pranešimų, kad Haiti 
;ilo neramumų ir kad Ameri
kos laivyno kareiviai, puola- 
ni haitiečių i 

kis jų nukovė ir dvidešimt su
žalojo, prezidentas Hooveris 
vakar kreipėsi į kongresą, pra
šydamas leisti paskirti specia-j 
lią komisiją situacijai Haiti iš
tirti.

Tuo tarpu laivyno departa
mentas pasiuntė iš Norfolko, 
Va., į Haiti jūreivių batalio
ną, susidedantį iš 24 oficierų 
ir 169 kareivių. Jie .bus Port- 
au-Prince trečiadienio rvta. 
Kartu iš Kubos išplaukė į Hai
ti Jungtinių Valstybių kreise
ris Galveston su 100 kareivių.

iš (Juantico, Va., išlėkė 
į Port-au-Prince du laivyno hi- 
droplanai.

(Atlantic and Pacific- Photo 1

Chicago. Paddy Harmon (po kairei) buvusis Chicago Sta- 
maištininkų, pen- <bum korporacijos prezidentas. Del kokių tai nesusipratimų jis 

tapo iš tos vietos pašalintas

Smarkiausios audros Vyriausybės krizis 
vakaru Europoj Cechuose baigtasCechuose baigtas

Francijoje tėra tik 577
> bedarbių

PARYŽIUS, gruod. 8. — Eu
ropos kraštuose mažiausia be
darbių yra Franci joje. Oficia
liomis žiniomis lapkričio 30 die
ną Francijoje bedarbių buvo 
lik 577, jų tarpe 139 moterys.

Nė vieno komunisto 
nebeišrinko Vokie

čių unija
BERLYNAS, gruod.

Berlyno spaustuvių darbinin
kų unijoje dabar įvyko virši
ninkų rinkimai, kurie vėl pa
rodo, kaip komunistai yra ne
betekę įtakos vokiečių darbi

8.

ninkuose.
Rinkimų rezultatai, būtent, 

toki, kad į viršininkų vietas 
nebeišrinkta nė vieno komuni
sto, nors iki šiol jie dar tu
rėjo keletą vietų. Šį kartą iš
rinkti visi socialdemokratai.

Lietuvos Naujienos
Amerikos alfomis tai 
Lietuvoj butų nebloga 

gyventi

Lietuvon atvyks Latvi
jos prezidentas?

Daug žmonių žuvo, ypačiai ju
toj laivams paskendus; skau
džiausiai nukentėjo Britų sa# 
los

Udrzalui pavyko sudaryti mini- 
sterių kabinetas iš buržua
zijos ir socialistų

RYGA, lapkr. 15. (Elta). — 
Rygoj pasklido gandai, kad 

paduoda Latvijos vyriausybė paskyrusi 
šitokių žinių apie kainas mai- delegaciją į mišrią latvių len- 
sto produktams Kauno rinko- kų komisiją Latvijos Vilniaus 

krašto sienai galutinai nustaty- 
Iti, ir delegacijos nariai neva 
turi greitai atvykti į pasienį.

Sąryšy su tuo “Eltos atsto
vas kreipėsi j latvių užsienių 
reikalų ministeriją, teirauda
masis, ar tie gandai turi pa
grindo. Jam buvo pareikšta, 
kad ministerijai tai esanti nau
jiena. Jokios komisijos tam tik
slui nėra paskirta, niekas į pa
sienį nesiunčiamas. Ten, gal 
būt, numatyta pasienio polici
jos viršininko inspekcinė kelio
nė, bet tokios kelionės laikas 
nuo laiko daromos visuos pa
sieniuos.

KAINOS KAUNO RINKOSE

“Lietuvos Aidas

se:
Už gerų kopūstų kapą prašė 

6—10 lt., prastesnių ir mažes
nių 3—5 H. Už bulvių centne
rį prašo 4 4,50 lt. Rinkos bo
belės bulves pardavinėjo po 15 
et. kilogramą, kitose miesto 
krautuvėse bulvių kg. pardavi
nėja po 10 et. Rinkoje teko ma
tyti pardavinėjant 
kių bačkos saiku, 
maišą “silkių” saiko 
esą 5 pūdai) prašė 
Obuolių kainos vis
dos; už gorčių prašė: gerų ir 
didelių obuolių 1,50—1 lt., blo
gesnės rųšies 50—90 et. Iš kaž
kur atsirado mėnesinių ridiku- 
čių, kurių 10 štukų siūlė po 
15 et. Už kalafiorų galvą pra
šė 50—70 et., 
(2 litrų) 30 et., 
rokų 25—30 et., 
ką 40—50 et., 
15 et., petruškų
galeros štoką 40—50 et., čes
nakų 10 štokų 40—60 et., svo
gūnų kg..50 et., pamidorų kg. 
1,80—3 ]f., spanguolių litrą 60 
et., raugintų kopūstų kg. 50

bulves sil- 
Už bulvių 
(sako, kad

dar vieno-

"■ ■ i

Lenkijos ministerių 
kabinetas sugriuvo

Viena prohibicijos 
tragi-komedija

Svitalskfo vyriausybei semias 
246 balsais prieš 120 pareiš
kė nepasitikėjimų

Pusė galono “įrodymų” išga
ravo, bet jury vis nesuge
bėjo bylos išspręsti

VARŠUVA, gruod. 8. — Mi- 
nisteris pirmininkas Svitalskis 
vakar įteikė prezidentui Mos- 
cickiui savo kabineto rezigna
ciją, kuri buvo priimta.

Kabinetas buvo priverstas 
atsistatydinti, seimui pareiškus 
jam nepasitikėjimą 216 balsais 
prieš 120.

Seime įvyko šitoks truputį 
juokingas incidentas. Dar prieš 
pareiškimą nepasitikėjimo vy
riausybe, komunistų atstovai 
pasiūlė įnešimą pareikšti nepa

sitikėjimą seimo pirmininku, 
socialistu Ignu Dašynskiu, dėl 
to, kad jis neva bičiuliaująs su 
maršalu Pilsudskiu. Šituo pa
siūlymu komunistai užbėgo už 
akių valdžios partijų atsto
vams, kurie buvo prirengę ki-

BENĮ), Ore., gruod. 8. — Vie
tos- teisme buvo nagrinėjama 
byla pilietės Mrs. Liliu Cline, 
kaltinamos dėl prohibicijos įsta
tymo laužymo. Kaip nusikal
stamo darbo “nenuginamas įro
dymas,” teisman buvo atgaben
tas suimtas pas Mrs. Cline vi
sas galono liakas degtinės. Lia- 
kas su degtine buvo įteiktas 
prisaikintiems posėdih inkams

LONDONAS, gruod. 8. - 
Beveik visoj vakarų Europoj 
siaučia smarkios ,vėjo audros, 
kurios visur yra padariusios 
daug- žalos ir per kurias yra 

žuvę nemaža žmonių. Skaud
žiausiai yra nukentėjusios Bri
tanijos salų sritys. Daug laivų 
ir žvejų valčių juroj žlugo.

Bidefordo į lankioj, Devon- 
šire, paskendo britų garlaivis 
Radyr kartu su 21 įgulos žmo
gum. I'ies Lands Eli d pasken
do garlaivis Duncan, ir 16 įgu
los žmonių žuvo. Sudužo taip 
pat italų garlaivis Casmona, 
bet jo įgulos žmones buvo ki-

Del smarkių audrų, laivų ju
dėjimas britų uostuose para- 
ližuolas.

Degtinės šmugeliuoto- 
jai laimėjo streikų 

dėl algos

PRAHA, Cechoslovakija, gr. 
Ilgai traukęsis politinis 
Chechoslovakuose paga- 

visoms parti-

8. — 
krizis 
liau pasibaigė 
joms sutikus priimti premjero
Udrzalo sudarytą koalicijos ka
binėtą iš buržuazijos ir socia
listų atstovų.

Naujon vyriausybėn įeina de
vyni nesocialištų ministeriai, 
šeši socialistai ir vienas 
partinis. Dvylika ministerių 
cechai, du vokiečiai ir du 
vokai.

Če c h (>s 1 o v a k i j o s pa r 1 a men t as 
atsidarys ateinantį ketvirta
dieni.J

ne
yra 
sla-

Parodys indėnams, dėl 
ko nereikia šaudyti 

i dirižablius
Fla., gruod. 8. — 
dirižabliui Defender 
per indėnų teritori-

MIAMI,
Goodyear 
skrendant 
ją Floridos Liūnuose, indėnai
šaudė jį. Dirižablio pūslėj ra
do keletą kulipkų padarytų

“Caras” Kirilas privers
tas išsikraustyti iš 

Vokietijos
BERLYNAS, gruod.

Rusų didkniazis Kirilas, kuris 
prieš kelętą metų pasiskelbė 
save Busi jos fearu, priverstas 
apleisti! Koburgą, Vokietijoj, 
ir išsikraustyti į Paryžių. Prie
žastis ta, kad “carsa” Kirilas 
nebegalėjo i$Sjimokįėti mokes
nių, kuriuos kiekvienas gyven
tojas turi mokėti miestui.

morkų gorčių 
valgomųjų bu- 
kri-enų pundu- 
gručkų štuką

Ministerijoj taip pat buvo 
griežtai užginčyta “Pato” at
stovo Rygoj paleista lenkų lai
kraščiuose žinia, kad Latvijos 
prezidento kelionė į Lietuvą 
bus tol neaktuali, kol tarp Lie
tuvos ir Latvijos nebus suda
ryta prekybos sutartis. “Klau
simas tokioj plotmėj
škė ministerijoj — niekuomet 
nebuvo statomais ir mos 
‘Pato’ atstovo pranešimus 
galim būt atsakingi”.

Iš kitų gerai informuotų 
vių šaltinių teko sužinoti,
pats Latvijos valstybės prezi
dentas labai norįs atlankyti 
Lietuvą, ir kelionė ateinančiais 
metais įvyksianti. Šiemet ke
lionė susi trukdžiusi dėl neti
kėtų aplinkybių.

parei-

Lenkai atsiprašė už 
V. konsulato langą 

išdaužymą
VARŠUVA, gruod. 8.—Len

kijos vyriausybė atsiprašė Jung
tinių Valstybių charge d’af- 
faires už incidentų praeitų ket
virtadienį, kur komunistų vai
kezų banda akmenimis bombar
davo Jungtinių Valstybių kon
sulatų ir išdaužė langus.

Liudininkų liudijimų, advo
katų argumentų ir teisėjo in
strukcijų išklausę, posėdi ni li
kai vakare nuėjo į savo kam
barį spręsti, kalta ar nekalta 
kaltinamoji.

Svarstė visą naktį.
Ant rytojaus jie grąžino ga- 

loninį liaką, kuriame nebebu
vo likę nė pusės “įrodymų” ir,

tą rezoliuciją, būtent, papeik-J be to, negalėję susitaikyti dėl 
ti seimo pirmininką Dašynskį' Mrs. Cline kaltumo ar nekal-! gesnis 
dėl įvykių spalių mėnesio 31 
dieną, kai jis atsisakė atidary
ti seimą dėl to, kad Pilsud
skis seimo kuluaruose buvo pri-

tumo.

4 mėnesius ieškojo dar-! 
bo; gavęs — nualpo

Šitaip pagauti, valdžios par
tijų atstovai, kad nereikėtų 
balsuoti komunistų rezoliuci
jos, urmu išėjo iš posėdžių sa
lės. Komunistų įnešimas gavo 
tik tris balsus.

ORAS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesį uola; gali būt 
sniego; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutiniai 'mainąsis 
vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 330 F.

yuz
ne-

et.
Už sviesto kilogramą prašė 

6,50—7 lt., varškės kg.- 1,50— 
2 lt., grietinės litrą 2,50—3 lt., 
kaimiško sūrio štuką 1,30 2 
lt., saldaus pieno litrą 50 et.

Už žąsį prašė 10—15 lt., už 
antį 6—8 lt., už vištą 4—45 lt. 
Už vištienas mėsos kg. 6—7 lt., 
už žąsienos 4—4,50 lt. Už zui
kį 6 lt.

Senapiles rinkoje žuvų , buvo 
žymiai mažiau kaip praeitą sa
vaitę. Daugiausia buvo lydekų 
ir megšerių.. Už didelių lyde
kų kg. prašė 3,50—4 lt., ma
žesnių 2,50—3 lt. Už gyvų kar
pių kg. 4,50 lt., už megšerių 

2,59—3 lt., žiobrių 3 lt., 
karšių 4 It., mažos maišytos 
žuvies 1 1,50 lt.

Už neskaidytų alksninių ma1- ‘ išgabeno 46,356,73’tonų prekių, 
kų vežimą prašė 24—28 lt., ber- į Įvežta prekių 9,868,300 litų su

mai, išvežta — 11,377,455 litų 
sumai. Įvežta, daugiausia, ang
lių, cemento, bęnzino, žibalo, 
geležies, druskos, cukraus. Iš
vežta 
medžių, linų sėmenų ir t. t.

lal- 
kad

Laivų judėjimas Klai
pėdos uoste

KLAIPĖDA. — Per paskuti
nį mėnesį į Klaipėdos uostų 
įplaukė iš viso 81 laivas, o iš
plaukė 80 laivų. Įplaukusieji 
laivai atgabeno 45,960,60 tonų 
krovinių. Išplaukusieji laivai

Išrado naujų “universa
linę” kalbųDETROIT, Mich., gruod.

— Sužinota, kad svaigiųjų gė
rimų šmugeliuotojai iš Kana
dos į Jungtines Valstybes bu
vo sustreikavę, reikalaudami iš 
savo samdytojų didesnio atly
ginimo už gabenimą gėrimų 
per Detroito upę.

Mat, žiemos melu, kai upėj Banditai puolė pokylį 
pilna plaukiojančių ledų, per-' 
gabenimas yra daug pavojin- 

nekaip vasarą; be to, į 
prieš. Kalėdas Jungtinių ’ 
s lybių sienas :

, ma. S
! mėtas.

Ligšiol svaigiųjų gėrimų šmu
geliuotojai 
$1.50 iki 
pergabentą 
$8 iki $10 
degtinės. Dabar jie išsikovoję 
po $3 už keisą alaus ir po $15 i

<8.
Vyriausybė dabar rengiasi 

pakviesti indėnų vadus ir di
rižabliu pavežioti juos per in
dėnų teritoriją, kad tuo budu 
parodytų jiems, dėl ko nerei- 

L1 kia šaudyti į .orlaivius.

KOPENHAGA, Danija, gruod. 
8. — Prof. Dr. Otto Jasperson 
išrado naują “universalinę kal
bą” esperanto vietoj. Savo iš
rastąją kalbą danų profesorius 
vadina “Nova ii.”

žinių 25—26 lt., eglinių ir pu
šinių 20—22 lt.; skaldytų miš
rių 16—25 lt. Už ilginių (ku
lių) ryšį prašė 1 lt., dobilų 
punduką 90 1 lt., šieno 80— 
90 et.

celiuliozos, apdirbtų
apiplėšė 40 žmonių

NEW YORKAlS, gruod. 8.— 
yal_ i Praeitą naktį septyni banditai 

stropiau daboja-' puolė pokylį, kuris buvo iškel- 
sako, tapęs lai-itas Roman Gailiene, Bronxe, 

teisėjui Albertui yitale pagerb
ti. Pokyly dalyvavo keturiasde
šimt žmonių, kurie visi buvo 
apiplėšti. Banditai išsinešė dau
giau kaip $4,000 ir pokily da
lyvavusio detektyvo Johnsono

gaudavę, sako, nuo 
$2.50 už kiekvieną 
keisą alaus, ir nuo 
už kiekviena keisa v <

KENOSHA, Wis., gruod. 8. 
— Herman Easle per keturis 
mėnesius negalėjo niekur gau
ti darbo, nors kasdien ieškojo 
nuo ryto iki vakaro. Vakar jis 
vėl nuėjo į vieną fabriką lai- už keisą degtinės. Del to, 
mes bandyti, ir šį kartą buvo 
laimingesnis. “Bosas” pasakė, 
kad darbo jis gausiąs. Easle iš 
džiaugsmo nualpo.

noma, atšmūgeliootas alus 
degtinė bus brangesni.

ži-' Farmerys šovė “meš- 
ir| ką”, nušovė kaimyną

Du kariuomenės 
toriai užsimušė

avia

MIAMI, Fla., gruod. 8.—Jų 
aeroplanui nukritus netoli nuo' 
čia, vakar užsimušė du Jung
tinių Valstybių armijos avia- 
torįai, Įeit. Gilley ir Įeit. Adams.

Nukritęs aeroplanas užside
gė ir žuvusių kūnai buvo 
baisiai apdegę.

rasti

Prohibicijos banditai
apiplėšė įstaigą

Bombos sprogimo trys
vaikai užmušti

BENNETT, Wis., grubd. 8.
Vietos farmerys Carl Pol- 

Icck vakar pastebėjo krūmuo
se kažką nagrinėjant, ir jam 
pasirodė, kad tai meška. Jis

Trys 
berti

angliakasiai už- 
W. Va. kasyklose

MORGANTOWN, W. Va., 
gruod. 8. — Continental Coal 
kompanijos Cassville 
kasyklose, viršui įgriuvos, 
vuose tapo uždaryti trys an- 

igliakasiai. Daroma pastangų

anglies
ur-

NEW YORKAS, gruod. 8.— 
gruod. Turtingo italo Josepho Falzo- 

sprogo
GRANITE CITY, III

8. — Trys vyrai, dėdamiesi 
prohibicijos agentais, atvyko į bomba, 
vieną vietos “minkštų gėrimų” j buvo sudraskyti. Bomba buvo 
įstaigą kratos (taryti. Jie tiek nežinia kieno padėta virlu- 
krėtė, kad atėmė iš įstaigos sa-iveje.
vininko, C. Kolesso, $1,600 ir, Pats Falzone šiuotarpu buvo 
sėdę savan automobiliu, nuva-; išvykęs medžioti. Sako, " 
žiavo, f

Šiandie saulė teka 7:06, lei- Kolesso 12 melų sūnų, kinį vė- 
džiasi 1:19.

ne namuose šiandie
kurios trys jo vaikai

šovė.’ Nuėjęs žiūrėti nusigan-f juos atkasti. Iš signalų barš-
vo/L'u niiJtinfn cnnn cnvA1. . . . .... ....do, radęs nušautų senų savo 

kaimynų, /armerį W. Dousset- 
tų, kuris rėplinėdamas spendė 
spąstus triušiams.

kinimais matyt, kad visi jie 
yra gyvi.

Kalėdų Dovana
per

Telegramą Lietuvon

2 lenkų lakūnai prigėrė
VARŠUVA, gruod. 8.—Į Bal- 

Sako, kad tijos jurą nukrito ir pasken- 
pasiėmę su savim dar jis buvo, gavęs keletą' grumo- do skridęs į Gdynią lenkų h i- 

1 I 111 11 IT 11 1111 UO_ > «« I n 1 _ _ I _ ? * * zJ«>A nln ra A Imi A M

Streikuoja Utenos gim 
nazijos mokiniai

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

įamų laiškų, kuriais iš jo rei- droplanas. Abudu lakūnai žu- 
Menuo leidžiasi liau jie betgi paleido. Visi trys Įsiauta $6,000 ir kad jis grįž-*

banditai buvo
vo. Nelaimė atsitiko per tiršta 
ruka. v

nos, 
nos 
niai 
kas 
šuva

KAUNAS. — Praneša iš Ute-J 
kad ten Sustreikavo Ute- 

“Saules” gimnazijos moki- 
ir atsisakė lankyti pamo

to!, kol gimnazija busianti 
Istvbinta.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St„ Chicago, III
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Mirė senasis turkas

KLAUSYKITĖS
Lietuvių

PROGRAMOJ
įvažiavo mies

Herald and Examiner

Gintaro špilkos

Gintaro Kalionikai

Peoples Furniture CoGintaro Plunksnakočiai

Gintaro Cigarnyčia

Gintaro Cigarnyčia Cigaretams

♦8514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.
Kalbanti komedija 
Mcct tho Queen 
Kalbančios tintos.

4177-83 Archer Avė.
Ttiephon* LafayetU 3171

tevel, Petras

traukdamas iš
— Ką gi ji-

2536-40 West 63rd Street 
Telephone Hemlodc 8400

galima gauti šiuos:
VYRAMS:

G.-Cigarnyčios
7. Pypkes
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikai

10. Reniai Paveikslams

gyventi. Turint 145 metų gy

IA aplankysite veiklesni 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:

Pasiklausykite ir praneškite savo 
draugams apie tai.

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

PROGRAMĄ VYKDO 
Dvi Didžiausios Lietuvių Radio ir 

Rakandų Krautuvės Amerikoje

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO

Panedėly, Gruodžio 9
Visas kalbantis paveikslas

“Night Parade” 
linksmiausias, juokingiausias 

veikalas

Suspaustas oras vietoj 
parako

2536-40 West 63rd Street 
4177-83 Archer Avenue 

Chicago, III.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

kuris tęsias kas vieną seredos vakarą 
tame pačiame laike per kelioliką 

savaičių.

dalyvaujant
ilugh Trevor, Hobert Ellis 

Ailleen Pringle, Dorothy 
Gulliver

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirkaite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

145 metų amžiaus turkas Ta- 
ro Aga, apie kurio gyvenimą 
ir filosofiją plačiau esame rašę, 
šiomis dienomis tragingai mirė. 
Agos senumu susidomėjo įvai
rus biznieriai, norėdami iš jo 
senumo pasipelnyti. Įtraukė, 
nevidonai senį į filmų darbą. 
Kažin ką senis turėjo vaidinti. 
Vieną vidurdienį, kaip papras
tai, senis dūlino pėsčias namo 
Konstantinopolio gatvėmis ir 
kažin kaip po automobiliu pa
teko. Nuvežtas ligoninėn tuo
jau mirė. Bet prieš mirdamas

16 E. 63 r d Street
Normai 1130 netoli State

Gintaro Karoliai, Gintaro 
Branzalietai, Gintaro

Aukskarai
Kalėdinių atviručių su pasvei

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

Platus pasirinkimas sieninių 
kalendorių su Lietuvos vaizdais 
— tinkami siųsti Lietuvon arba 
sau pasilaikyti. x

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

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

Gyvenantiems toliau nuo Chi- 
cagos siunčiam gintarų ir kny
gų katalogu kalėdinių prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi- 
cagoje ir artimose Chicagos 
apieliiikėse 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 9 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.

KNYGYNAS
3210 SO. KALSTEI! ST

1 ___ ------------ .. - --- ----- .

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

as atsinešė didžiąsias 
Įrašė josna Traibėno 

’ pavardę. Paskui Įrašė

Kiekvieną Seredą
Lygiai 9 valandą vakare, ir

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

šovinius laikyti. Reikėjo juos 
laikyti taip, kad oro šilimos jie 
visai nejaustų. Priešingai šil
damas suspaustas oras plėsis ir 
išsprogdins šovinį. Karui pasi
baigus suspausto ųro naudoji
mas kuro reikalams žymiai pa
tobulintas ir jau pritaikintas 
paprastų šautuvų šoviniams. 
Suspaustu oru užtaisyti šovi
niai yra mažesni už paprastuo- 
tuosius, lengvesni, šaudo ty
kiau, be ugnies, beveik užtekti
nai toli, iki 2 kilometrų. Oras, 
kaip sprogstamoji medžiaga ne
paprastai pigi, ir, kas svarbiau
sia, kad dėl jos išteklių neten
ka rūpintis.

Be to, suspaustas oras karo 
reikalams vartojamas ir kaip 
nesprogdinamoji priemonė, sa
kysime, patrankų kompreso
riuose. Mat, šaudama patran
ka duoda didelę atatranką, ku
riai sulaikyti ir daromi tam 
tikri prietaisai, arba kompreso
riai. Jų dėka, patrankos vamz
dis i>o iššovimo, kiek pasistu
mia atgal ir po sekundės vėl iš
silygina i pirmykštę vietą» 
Kompresoriams buvo naudoja
mas glicerinas, bet suspaustas 
oras pasirodė daug tinkajnesnis. 
Dabar naujosios patrankos tu
ri suspausto oro kompreso- 
rilis.

(Atlantic and Pacific Photol

“Companionate marriage” —- draugiškas susituokimas — 
pasirodo praktiškas. Ši porele — A. Roselle ir Josephine Melde 
man Julius', žinomo mėlynų penkių centų knygučių leidėjo dūk 
tė — po dviejų metų susituokimo jaučiasi laimingi.

— Dėkų neatsibusi, —spaus
damas jo ranką, atsakė jisai:— 
alaus buteli pastatysi parve
šiu namo, jei neužtrtuksi ilgai 
miestely.

—Ne, aš tik valsčiui pamokė
siu, šio to nusipirksiu ir vėl 
grįžtu namo. ,

—O aš tai eisiu pirmiausia su 
kunigu bartis, atkeldamas 
vartus, tarė Traibėnas: — pa
lauk manęs pas Motkę ar vals
čiaus raštinėj.

—Gerai, gerai, palauksiu, 
kad nors pamatyčiau, kas bus 
iš tavo barnio.

Ir jisai nuėjo miestelin.
Traibėnas pastatė vežimą 

arklidėje, iškinkė arklį, pririšo 
ji Į pirmagalį, kuri prikimšo 
šieno, iv nuėjo į kunigą.

Eidamas jisai visu keliu dėjo 
žodžius, kaip jis kalbėsiąs kuni
gui, ir bedėdamas taip įpyko, 
įkarštėjo, jog ėmė net rankom 
matažgoti ir kumščiais grasyti. 
Ne vienas šalimi praeidamas, 
net sustojęs žiurėjo, kas šitam 
žmogui pasidarė. Viena žydai
tė net nusigando. Bet kai Trai
bėnas įėjo kunigo kieman, jo 
narsumas pradėjo staiga nykti.

RADIOS V R a d i o.s
RADIOLAS Atuater Kent

Radio Stotį
293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

nas kumelę rimbu. Toji truk- 
telė taip smagiai, jog Traibėnas 
su Rambiu vos neiškrito iš ve
žimo.

—-Tpru, kad tave galas, — 
traukia vadeles Traibėnas.
Q aš jam vis dėlto nė skatiko 
neduosiu. Mirsiu, bet neduo
siu, kaip mane gyvą matai. Ir 
tau sakau: neduok, nė skatiko 
neduok J

—Kad ir norėčiau, neturiu iš 
ko- Vėl aš nemėgstu pirma kitų 
lįsti.

—Jau kad tu neturi iš ko, tai 
jau iš kur aš imsiu, ar kitas 
tokis vargšas, kaip aš. Sudary
ti valsčiaus mokesčiams aš tu
rėjau pas žydą už rugius pasi
skolinti, nors gerai žinau, kad 
pavasari pačiam reikės duona 
pirkti.

Tuo tarpu ji 
telįn.

—Štai, važiavom, važiavom, 
žmogel, ir atvažiavom, — nusi
juokė Traibėnas. — Ir papo ne- 
atsi vežėm.

Traibėnas sustojo ties Leibos 
Irško vartais. Abu jie su Ram
biu iškopo iš vežimo.

—Na, dėkui tau, podi, kad 
pavėžėjai,—atkišo ranką Ram-

i Priėjęs duris, jisai net sustojo 
ir galvojo, ar ėjus i kunigą, ar, 
gal, ne, bet atsiminęs kad juo 
pasijuoktų tada Rambis, moste
rėjo ranka ir nuėjo.

Kai jisai įėjo klebonijon, ku
nigas Kakuris tada pietavo. 
Staiga tarnaite įleido ji valgo- 
majin, kur su kunigu stale sė
dėjo keli klierikai, pažįstami ir 
ne. ir kasžin koks ponaitis.

Traibėnas taip pasijuto ne
gerai, ir jo narsumas' taip stai
ga pranyko, jog pamiršo visą 

I elgesį, kuri sau iš anksto jau, 
j dar eidamas per miestelį, buvo 
sudėjęs. Jis dabar gniaužė sa
vo kepurę rankose, net nulaužė 
kaušelį ir nežinojo, kas kalbėti- 

—Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus,—pratarė jisai pa
galiau.

Norėjo dar pasakyti: “skal
sink, dieve”, bet pasibijojo, kad 
bus negražu.

—Per amžių amžius, — atsa
kė kunigas, atsikėlė iš sitalo ir 
nusišluostė servetėle sau lupas. 
—Na, ką pasakysi, žmogel? — 
priėjęs į ji, padavė jam ranką, 
kurią Traibėnas, žemai nusilen
kęs, ppbučiaVo.

Atnešiau 
bažnyčiai! — 
tu Traibėnas 
sitikedamas.

Gerai, gerai, 
žmogelis? Ar tik 
nu busi?

—Iš Traškunų 
Traibėnas.

Kuni 
knygas' 
vardą j 
jį dar mažosna ir davė jam kas
žin kokį lapelį.

Traibėnas drebančiom ran
kom išrišo iš skarelės kampo 
dešimtrublę ir padavė kunigui, 
o ton vieton įrišo lapelį, kur 
jam davė kunigas.

Net nukaito žmogus, ir jo 
kaktoj, kaip rasa, pasirodė pra
kaito lašai.

—Sekmadieni iššauksiu iš sa
kyklos, kad ir tu, kaip geram 
krikščioniui privalu, davei baž
nyčiai, paklausęs savo dvasios 
t<wo. Na, sudiev dabar.

Ir padavė jam ranką, kurią 
Traibėnas, vėl žemai nusilenkęs 
pabučiavo.

Nusišluostęs" rankove prakai
tuotą kaktą, Traibėnas, kaip 
vėžys, išlindo iš kunigo buto.

Tfu, kad tave velnias! Ir

Gintaro Pypkės

LIETUVA”,
CHICAGO, ILL., TEL. VICTORY 1266

HOME8

tevel, pinigus 
išrėžė vienu ma- 
ir patsai to ne-

vėl nepavyko! Tai prisibariau!
nusispiovė jisai, išėjęs iš kle

bonijos
Kuo dabar aš mokestis išmokė
siu ?—

Ilgai dar spiaudė ir keikė sa
ve Traibėnas, eidamas iš klebo
nijos valsčiaus raštinėm

Ten jisai rado Rambį, kurs 
jo laukė.

—Paskolink man, podėli, jei 
turi, dešimts rublių, ■ 
jis jo, tuojau priėjęs

—Na kam gi dabar tau 
nustebo tasai:—. 
ri sudaręs?

Reikia, brol, ir gana. Ge 
bėk, jei turi.

—Na, ar išsibarei su kunigu 
klausė tasai, 

krepšio pinigus 
sai tau sakė?

—e!.. Sumojo ranka Traibū- 
nas ir daugiau nieko nekalbėjo 
nors podis labai jo klausinėjo

Sekmadienį kunigas iš sakyk
los iššaukė, kad Petras Traibė
nas iš Traškunų sodžiaus paau
kojo pastatyti klebonijai dešim
tį rublių. Už paaukojusio svei
katą prašo susirinkusių sukal
bėti “Sveika, Marija!-.’’

“S-ai”.

mą dėl perankstyvos mirties
Girdi, jei ne tas velnio išmislas, veninio praktiką, ne kažin koks 
dar butų baigęs antrą šimtmetį dalykas 65 metus pragyventi.

Pasaulio kare, kaip ne vienam 
buvusiam, griovimo bei naikini
mo tikslams buvo panaudotos 
beveik visų mokslo šakų žinios. 
Technikos atžvilgiu pirmenybė 
teko vokiečiams. Jie, negalėda- 
dami ligi tol vartotos žaliavos 
gauti iš užsienio dėl sąjunginin
kų blokados, sugebėjo reikalin
gų dalykų pasigaminti iš kito
kių medžiagų. Sakysim, šovi
niams jie vietoj parako arba ki
tos sprogstajnos medžiagos 
pradėjo vartoti suspaustą orą. 
Sprogstamoji tokio šovinio jė
ga, daug mąža, buvo tokia pat, 
tik kiek pavojingiau šitokius (dar spėjo pareikšti pasigailėj

SOUTH__  i ĄpGEST storį

(Tęsinys)
—Išpasakok jam, kaip žadi, 

mes' tau visi ačiū pasakysim, 
nes jau gyvenimo nebėra.

Nebėra, žmogau, ir gana, 
nors gyvas žemėn lįsk. Ir vals
čiui! mokesčius nešk, ir kuni
gui nešk, o iš kur gi man imti? 
Iš piršto neišlaušiu.

—Lupa visi musų žmogų, ne
sigailėdami.

—Kad dar pats kunigas. Bet 
pikčiausia, kad tave auna ir se
sers, ir svainiai, ir visi velniai. 
Imk nors bilietus'. Jie prisikro
vė sau pilnas skrynias visokio 
drabužio, o žmonės kruvinomis 
ašaromis verkia.

—Negražu tai kunigo gimi
nei, tikrai negražu; kad taip 
butų žydas padaręs, šunimi pa
vadintai, o dabar juk 
giminė.

—Kad kunigo giminė, tai ne
gali šuva būti!

—Aš vis dėl to nesuprantu, 
kaip jie žmones apgavo?
į —Prigavo ir mano kvailę se
nę, į'teikč jai bilietų už du rub- 
IlU. Palikęs tokį vieną bilietą, 
nusiųsk, sako, jį Varšuvon, ar 
Lodžiun, velniai juos žino, kur, 
gausi ar skepetą, ar drabužiui 
audeklo, kokio nori, ar nors ir 
gelumbės. Nusiuntė. Atsiuntė 
jai 15 tokių korčiukių. Sako, 
parduok visas penkiolika, nu
siųsk pinigus, tada ir gausi. 
Bet kvailių dabar maža, ir pirk
ti niekas neperka— ir du rub
liu žuvo. O pirma, kai tik pa
sirodė, pirko žmonės, ir labai 
pirko. Jie šimtus sau susikro
vė, skrynias rūbais, sakau, už
vertė. Man kas, dėl dviejų rub
lių elgetauti neisiu, betgi mo
ters, darbininkės? Kita sudėjo 
visos vasaros uždarbį ir dabar 
kruvinomis ašaromis verkia. 
Tai tau, sako ir kunigo giminė!

—Moteriške, žinoma, kvaila. 
O ypač “šilų” moters.

- Taigi- Kitus jisai mato, o 
savų tai neregi. Betgi, kad ji
sai mano dukteriai tokią gėdą 
padare ir mane bedieviu pava
dino, tai jau aš ji apšauksiu! 
Apšauksiu tiftp, kad visas pa
saulis žinotų.

Man kas? Aš taip sau juodas 
žmogelis, į mane gėda nelimpa, 
o jis, brol, kunigas! Pamaty
sim, kam bus pikčiau.

Čia, kad nuvarytų ant ko nors 
savo piktumą, sutampė Traibė-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Kalėdinių Prezentų 
GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS 

FOUNTAIN PENS
Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne

MOTERIMS: 
"'Ji. Karoliai 

2. Branzalietai 
**■

Auskarai
UGflBK| A grafos

B Taipgi kitų smulkiu dalykėlių gintarinių
B ’1 j H ’r ne gintarinių.

• 1 I Lietuvos saldainius-kendes galite gautiB \ I gražiausiose dėžutėse tinkamose teikimui
, B A Į kalėdinių dovanų bei šiaip pasipirkimui.

V. Krėvė

Išsiba

* ’ , ■ . tytti

Didžiausias Pasirinkimas
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Aš, — sako, labai alsi-

Atsitikimas ♦

♦

Jisai važiuoja į Novorosijską. 
vaikai mums yra Ten jos vyras dirba fabrike, ari 

va-1

žinoma, ir kalbos apie tai ne-j 
gali būti
būtinai reikalingi. Valstybe be ką. Ji tad pas savo vyrą ir 
jų negali 'taip sklandžiai gyvuo- žiuoja.
Ii. Jie kada nors mus pavaduos.
Jie yra musų viltys.

Juo labiau, kad suaugę ne 
taip jau lengvai tegali nuo 
miesčioniškų papročių atsikra- tokiu budo 
tyti. O vaikai, galimas daiktas,' 
paaugs ir išlygins tą musų 
miesčioniška nekultūringumą.

Tad tuo atžvilgiu mes vaiku- Į 
ant rankų į

. . , t , lvnucu, iico vemauja. i aanuuc,
nešioti ir dulkes nuo jų nupūsti ka(] ke|yj .. vidurjų ,jga jjįtjko

'taigi ji pac savo vyrą 
žiuoja. Viskas, kaip reikia:

eitis 'tiesiog turime

VQ- 
ant 

rankų vaikutis, ant suolo padė
tas ryšulys ir dėžutė. Ir štai ji 

važiuoja i miestą.
Važiuoja ji pas savo vyrą į 

Novorosijską. O ant jos rankų 
kūdikis. Ir šaukia jis, tarytum 'į"™.,"kaį-’
.1! kas už plaukų rautų. Jis, ma-, 
tomai, nesveikauja. Pasirodė,

vaikutį, žiūrėkite tik, atsirado 
koks valkata ir iš miegamojo prašau. Aš kaip karšios sriubos 
vagono prakalbas laiko.

Jis atsikerta:
—Nors aš esu žmogus neve

dęs ir 'man miegoti nGrisi, ir 
išviso, ne mano reikalas i visą 
taį kištis, bet aš negaliu ramiai 
žiūrėti i kūdikius.

Ir pasiima jis mažiuką, ant 
rankų, supa ji ir pirštu bovija.

žinoma, jauna motina karštai 
jam dėkoja ir eina' į stotį.

Eina ji į stoties bufetą ir il
gai negrįžta. Traukinys sustojo 
dešimčiai minučių. Praeina de
šimtis minučių ii- jau duodama 
ženklas, kad traukinys pradėtų 
eiti. Sargas mosuoja raudona

pavalgiau, tai mane tuoj pra
dėjo miegas imti. Nuėjau į aną 
vagoną ir truputį užsnūdau. Aš, 

sako, dvi dieni buvau nemie
gojusi.

Ir pasiima savo kūdikį ir pra
deda jį ant savo rankų nešioti.

Tas, kuriam vaikas tapo pri
mestas, sako:

—Piliete, jus labai neakura- 
tiškai pasielgėte. Bet kadangi 
jus miegojote, tai aš įeinu į jū
sų padėjimą. Vaikai kada nors 
mumis pavaduos, todėl aš neat
sisakau juos prižiūrėti.

Vagone pasigirsta juokas. Ir 
viskas baigiasi gana laimingai

Išvertė K.

bei jų nosikes išvalyti. Mes ne
privalome paisyti, ar tai musų 
vaikas, ar vaikas 
mums pašalinis.

O tokių dalykų kaip tik ma-Į 
žai ir tegalima pastebėti musų 
gyvenime.

Mums prisimena vienas gana 
originališkas atsitikimas, kuris 
įvyko tiesiog mums matant 
traukinyj, nedavažiuojant No- 
vorosijsko.

Kurie buvo tame vagone, 
beveik visi į Novorosijską 
žiavo.

Ir važiuoja tarp visų kitų 
ki peteliškė. Toki jauna mote
ris su kūdikiu.

Kūdikį ji laiko ant rankų, 
štai taip ji ir važiuoja.

Ar jūsų vaikai 
KOSTI?

Skaitykit vaiko kosulį kaip 
įspėjimu 1 Vien nuo kokliušo 
buvo 10,000 mirčių 1927 m. 
Kaip tik prasideda kosulys, 

vartokite Severa’s C o u g h .
L Balsam. Mėgiamasis šelmi- 

ninis vaistas per 50 metų, 
jis suteikia greitą, rami* 

k nančią pagelbų. R e i k a- J 
K laukit jų pas savo ap* 
Rk tiekininkfl. 25 Ir 50 

centų.

W. F. SEVERĄ 
CO.

Cedar Raplds, 
Imva

kSEVĘRto. 

COUCH

vra naudingos.

nes šaukia: Veiskitės, veiskitės! Skelbimai Naujienose 
“D’evas davė dantis, duos ir duoda naudą dėlto, 
duonos” — pritaria jiems mu- kad pačios Naujienos 
sų dvasiški tėveliai. — Mat.

Vardan

Adresas

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

Tlila 
clųcten 
TlFHue 
Fętclal __   *
Tollet <1.25, Porfurne <2.75, Biil-
H^ntlno 76c, Skln Wblt«ner 76c. Totai
Value >12.00. 
ten pleces to introduce thls line.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Ir a Famous Vivnnl Sėt nąd ln- 
face powder, <1.00; Rouge, 76c, 
Cream <1.00, Depllatory <1.00, 

Astrlngent <1.76, Bath Salt 1.00, 
Brll-

Speclal prlce, <1.97 for ull

B Aspirin

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, m u seni ar 
rheumatic achee & paine 

AT ALL DRUGCISTS

nėra...
Traukinys sujuda ir pasilei

džia .bėgiais bėgti, o jaunos mo
tinos nėra.

Tąsyk vagone įvyksta įvairios 
scenos. Kai kurie atvirai kva
toja, o kai kurie griebia už stab
džių, lyg norėdami bėganti trau
kinį sustabdyti.

O pamokslininkas sėdi išba
lęs, kaip kalės vaikas, ir nebe
nori .nei miego.

Jis laiko kūdikį ant Savo ke
lių ir visokių 
sosi.

Na, vienas, 
savo pinigais
kiti priešingai sako: girdi, nu
vežkite kūdikį į miestą ir ten 
atiduokite jį GePeU. O jeigu jo 
ten nepriims, tai priimkite tą 
kūdikį už savo

O vaikas tuo 
ja, verkšlena ir 
kiu budu nenori

VEISKITĖSGal jis užvalgė žalių produktų, 
ar išgėrė ką nors tokio, kas pa- 

sv< tiiikis n . kenkė j0 viduriams. Tik jį stai
ga suėmė, o dabar jis ir rėkia. 

Vienu žodžiu kūdikis. Jis 
nesupranta, kaip, kodėl ir delko 
jam pilvukas skauda. Jam kiek 
metų? Na, jis gali būti trijų 
ar dviejų metų amžiaus. Netė- 
mijant vaikų asmeniškame gy
venime, sunku pasakyti kiek 
tam daiktui metų. Tik jis, ma
tomai, pionierius'. Po kaklu pa
rišta raudona skepetaitė.

Ir štai važiuoja tas mažiukas 
su savo motina į Novorosijską. 
Ir štai ant nelaimės kelyj išti
ko liga.

Ir dėl tos ligos jis kiekvieną 
minutę verkšlena, raukosi, spar
dosi ir reikalauja dėmesio. Ir 
savo mamai, žinoma, jis neduo
da nei atsidusti. Ji per dvi die
ni jo nuo rankų nenuleido ir ne
turėjo laiko net arbatos stiklą 
išgerti.

Ir netoli nuo stoties Lichnai 
jinai kreipėsi, žinoma, į pasa- 
žierius.

—Aš, — sako, — labai atsi
prašau, prižiūrėkite mano vai
kutį. Aš bėgsiu j stotį nors 
sriubos porą šaukštų pasrėbti. 
Tiesiog liežuvis limpa. Kelionė 
dar ilga. Aš važiuoju pas savo 
vyrą į Novorosijską.

Pasažierai, suprantamas daik
tas, nuduoda, kad jie negirdi iš 
kur tas bals’as eina, sukasi į 
šalį. Jie galvoja: dar čia ko už
simanyk. Gana jau to, kad jis 
vargina mus savo nepaliauja
mu rėkimu, o čia dar prižiūrėk 
jį. Dar gali primesti. Viskas 
priklauso nuo to, koki motina. 
Yra motinų, kurios su malonu
mu primeta savo tvaikus ki
tiems.

Ir, reiškia, nei vienas nenori 
prie vaiko eiti.

Ir tarp kitų važiuoja tame 
vagone vienas pilietis. Jis, ma
tomai, miesto gyventojas. Ap
simovęs kepure, o jo apsiaustas 
atrodo toks tarptautiškas. Ir, 
žinoma, ant kojų užmovęs san- 
dalijas.

Jis' kreipiasi į publiką: 
—Tai yra, — sako,

koktu į jus žiūrėti. Tai yra, — 
sako, — kas jus per žmonės, 
aš tiesiog stebiuosi. Negalima, 
sako, taip indiferentiškai į da
lykus žiūrėti. Kūdikis perdaug 
motiną apsunkina ir todėl ji ne
gali nei pavalgyti, o tuo tarpu 
kiekvienas jūsų savo murzas 
sukate. Taip, piliečiai, negali
ma. Tai tiesiog veda prie atsi- 
žadėj imo nuo socializmo.

Kiti sako: 
—Na, tai tu ir prižiūrėk tą

tie 
va-

to-

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o 

e KONTR AKTORIUS
4556 Sb. Rockwell St., Chicago, III.

patarimų klau-

žinoma, pataria 
telegramą siųsti,

sūnų.
tarpu žiaugčio- 
nuo rankų jo- 
eiti.

Ir štai praeina dvi nepapras
tai ilgos valandos ir traukinys, 
žinoma, sustoja didelėj stotyj. 
Pamokslininkas ima primestą 
kūdikį ir nori išeiti į platformą, 
kad pasimatyti su GePeU. Tik 
staiga į vagoną įeina jaunoji 
motina.

Visuose kraštuose geri ir dori 
žmonės ragina veistis ir pa
tys veisiasi. Visi didžiuojasi 
savo rasės vaikais, ypatingai jų 
skaičium.

Vargšams kas-gi dauginus 
belieka kaip tik dirbti ir veis
tis?... Jie bijo peklos — už tai 
ir veisiasi. Ir jie savo vaikų 
skaičium didžiuojasi... O kad tie 
vaikai basi ir ligoti, tai jau to
kia Dievo valia. “Dievas davė 
dantis, tai' duos ir duonos”. 
Taip jie sako ir laukia tos duo
nos. Tik Dievas ar tai negirdi, 
ar tai nepaiso, bet duonos ne
duoda ir gana... Kartais geri ir 
dievobaimingi filanlropai išmeta 
vaikams kokį centą, bet tų vai
kų tiek daug...

O diplomatai ir tie, ką turi 
aukso, bet neturi vaikų, protar
piais sumano tvarką padaryti. 
Jie surengia karą, apginkluoja 
varguolių vaikus ir kelis milio- 
nus jų sunaikina. Kad perdaug 
žmonių priviso, jie sako.

Paskui dar kelis milioniis su
ėda įvairios bakterijos.

Galų gale vėl visi geri žmo-

Ne
Skausmas!

Dabartiniom dienom daug žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bile skausmą.

Kodėl ne? -Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimą; jos 
nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu “per
sirgti”. Nelauk kad galvos 
skausmas “pereitų”. Ar kad 
neuralgia, neuritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęsti. Tik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

pasinaudoti Bayer Aspirin p a- 
lengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 
žink su jo vartojimų skaitlin- 
gumu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

BAYER 1NPIIIIV
Aspirin yra trndo žymė Bayer Fabriko Monoaceticaeidester ot Salicylicaetd

Pasisaugok užsitęsusio 
kosulio po šalčiui

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

Geriausi Salotai Negali 
Užaugti Dirvone

Geriausio pieno negali būti be pastangų

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 
1 ‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat Už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba' Listerine dantti 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co, Saint 
Lotus, U. S. A.

JVupųs, švieži 
""■salotai. Kaip 
gera į juos pa
žiūrėti! Kaip 
skanus jie val
gyti ! Extra 
rupestingumas 
buvo reikalin
gas, kad pa- 
extra rūpesti n-

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

I
Iš visų žinomų gyduolių, creosotas 

yra pripažintas didelių medicinos ži
novų kaipo geriausias gydytojas nuo 
kosulio, šalčio ir bronchito uždegimų. 
Creomulsione randasi, apart creosoto, 
kiti gydanti elementai, kurie palengr 
vina ir gydo plėvės uždegimą ir su
stabdo peršėjimą, kuomet creosotas, 
Siaimtas j vidurius, dasigauna į krau- 
ą, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
takte rijų daugėjimą.

dvigubos 
gydo plė- 
bakterijų

' ■ 510-U
CREOMULSION Co., Atlanta, Ga. 
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

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

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

— yra tinkama 
kaina mokėti 

už gerą 
dantų 

nrostelę
tiekti jums tą gerumėlį — 
gumas darže ir extra rupestingumas gabe
nant juos jūsų apielinkės sankrovą.
Geras pienas turi turėti dar rūpestingesnę v 
priežiūrą. Bowman’o Pienas, pavyzdžiui, 
yra melžiamas tik iš karvių, kurios yra 
maitinamos ir prižiūrimos sulig griežtų 
Bowman’o taisyklių. Taigi, Bowman’o Pie
nas yra extra geras jau pačioje pradžioje. 
Ir gerai išlavinti inspektoriai stovi ant sar
gybos ant kiekvieno žingsnio prižiūrėdami, 
kad tas extra gerumas niekad nebūtų pra
žudytas !
Ne stebėtina, kad Bovvman’o Pienas 
yra pagarsėjęs delei savo pilno Sme
tonos riebumo, savo šviežumu ir ne
palyginamai geresniu skoniu! Ne 
stebėtina, kad jis yra populiariš- 
kiausias pienas Chicagoje ir prie
miesčiuose !

Bokman
- DAIRYCOMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large TubeCREOMULSION

Brunswick KONTESTAS
man

I

That’ ProofTUBBY

RADIOS
Gražiausias Tonas

9 tūbos, 4 Screen 
Grid

KONTESTAS

“MARGUČIO” KONTESTAS]
VYRIAUSIA 01 OCfi

DOVANA Ql,4jU
2000 dol. Dovanų Išlošimui 
Registruokitės ‘‘Marguty

Pamatyk pas

JOS. F

BUDRIKI
3417-21 S. Halsted 

Street

Telefonas 
Superior 6800

DEL ĮSIPIOVIMŲ IR 
ŽAIZDŲ

Neprileiskite užsikrėtimol 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrežimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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DR. J. PAJAUJO PAREIŠKIMASUžsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams _____________
Pusei metų ....... .................
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui . ..... .....

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieua kopija __________
Savaitei ____ ___________
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
palta:

Metams ----------------------- <7.001 užsienį. .
Pusei metų________________ 3.50 1 '
Trims mėnesiams ___   1.75
Dviems mėnesiams _____   1.25
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

4.oo 1927 m. pavasarį buvo suimtas ir nuteistas mirčiai 
1.50 Lietuvos vai. liaudininkų jaunas darbuotojas, Dr. Juo- 

•75 zas Pajaujis, kurį valdžia kaltino darius ginkluotą są 
3c mokslą. Smetona tečiaus, priėmęs jo “susimylėjimo pra- 

• 18c šymą”, pakeitė mirties bausmę sunkiųjų darbų kalėji
mu. Prieš keletą mėnesių jisai gavo amnestiją ir buvo 
išleistas iš kalėjimo tąja sąlyga, kad jisai išvažiuotų i

• Dabar, gyvendamas ištrėmime, Dr. J. Pajaujis nori 
J pasiaiškinti dėl to prašymo, kuriame anąmet jisai mal

davo prezidentą pasigailėti jo gyvybės, teisindamasis 
tuo, kad jisai esąs dar jaunas, nepatyręs ir padaręs 
klaidą. Tremtinis rašo:

“Šia proga turiu pareikšti visuomenei, kad ma
no malonės prašymas, kur; padąyiau 1927 m. ba
landžio m. būdamas nuteistas mirties bausme, yra 
išgautas iš manęs teroro prievarta, grasant sušau
dymu, jei nepasirašysiu įprastos apgailestąvimo’ 
formulės — terminas 1 valanda laiko! Todėl jis ver
tas tiek, kiek ir kiekvienas aktas, išgautas prista- 

. čius šautuvą prie galvos. O kad p. A. Smetona, ei 
damas Respublikos Prezidento pareigas ir turėda- 

j mas, rodos, būti džentelmoniškumo pavyzdžiu, vis 
I tik rado galimu paskelbti tuos mano ir kitų malonės 
j prašymus spaudoje — kas lygu spardymui supan- 
j čioto žmogaus — tai tokia stoka paprasčiausio žmo

niškumo ne tik aš, bet manding visi padorus žmo
nės, be politinių pažiūrų skirtumo, gali tik pasi- 

I biaurėti.
“Taip pat manau visiems iš anksto buvo su

prantama, kad mano tikros, laisvos valios nusista
tymas neturi nieko bendro su tais prievarta išgau
tais pareiškimais. Nei karo lauko teismas, nei kali
nimas, nei, pagaliau, malonė, suteikusi man 
mos šalies kampą vieton lietuviško kalėjimo, 
keitė mano įsitikinimų. Aš taip pat manau, 
manęs, kad politinė Lietuvos santvarka turi 
prie kultūringų vakarų demokratijos kraštų, 
sekti Rytų ir Pietų despotijas, kad visi Lietuvos po
litinio gyvenimo klausimai turi būti sprendžiami 
taikingo įsitikinimo budu, o Ae klastingu \vartojimu 
ginklo, brolis prieš broli, ir juo ilgiau tęs šį pasta
rąjį metodą tie, kurie pirmieji ir pradėjo ji vartoti 
—* juo blogiau bus ir Lietuvai ir — jiems patiems.” 
Čia mes norime pastebėti, kad “Naujienos” taip ir 

įvertino tą p. Pajaujo malonės raštą, kaip jį dabar aiš- 
Ikina pats jo autorius. Tuo gi tarpu mūšų bolševikai ir 

Anglijos Darbo Partijos valdžiai, kaip atrodo, šian- f asistuojantys tautininkai darė savo spaudoje šlykšČiau- 
die grasina didesnis pavojus iš kraštutinių savo parti- šių komentarų nelaimingo kalinio adresu.
jos elementų, negu iš konservatorių ir liberalų. Šios dvi Bet reikia visgi pasakyt, kąd yra nelogiška ruošti 
kapitalistų partijos bijosi versti MacDonaldo kabinetą, prieš valdžią ginkluotą sukilimą (statant pavojun savo 
kadangi, jį nuvertus, butų paskelbti nauji parlamento ir kitų žmonių gyvybes), o paskui prašyt tos pačios val- 
rinkimai, kuriuose darbiečiai gal būt laimėtų absoliu- džios malonės. Pajaujis bandė vaidint didvyrio rolę, bet 
čią atstovų daugumą. Todėl, kai ateina kritiškas baisa- pasirodė ne didvyris, o tik paprastas “smertelnas” žmo- 
vimas parlamente, tai nebalsuoja arba liberalai, arba | gus.
dalis konservatorių, ir visuomet išeina taip, kad val
džios pusėje pasirodo dauguma balsų.

Bet MacDonaldo kabinetą nuolatos atakuoja kairy
sis Darbo Partijos sparnas, kuriam vadovauja Nepri
klausomosios Darbo Partijos pirmininkas, James A. 
Maxton. Šitie kairieji darbiečiai stato valdžiai tokius ve 
reikalavimus, kurių ji, prie dabartinio valstybės iždo Mažiausi pasaulio 
stovio, nieku budu negalėtų išpildyti. Jau keletą kartų FCSpublika 
įvyko tokių aštrių susikirtimų tarpe jų ir valdžios, kad ______
Maxtonas grasino su savo šalininkais balsuoti prieš vai-1 Andora yra seniausi ir mažiau- 
džią, o iždo kancleris Snowden grūmojo rezignavimu.

Ši nesantaika Darbo Partijoje pareina daugiausia 
nuo to, kad Anglijos darbininkų vadai ne vienodai ver
tina krašto padėtį. MacDonaldas yra įsitikinęs, kad 
ekonominės sąlygos Anglijoje negalės kiek žymiau pa
sitaisyti, kol nepasikeis tarptautinė situacija. Daugiau
sia dėmesio jisai todėl kreipia į užsienių politiką, steng
damasis sustiprinti pasaulio taiką ir prikalbinti stam
biąsias pasaulio valstybes, kad jos nusiginkluotų. Jiflai 
tikisi, kad sumažėjus išlaidoms karo reikalams, Angli
joje taip pat, kaip ir kitose šalyse, pasilįks daugiau lėšų 
konstruktyviam darbui ir darbininkų būvio gerinimui.

Tuo gi tarpu “nepriklausomiečių” vadas Maxton ir 
jo vienminčiai į tarptautinę būklę neatsižvelgia ir ma
no, kad galima tuojaus turėti apčiuopiamų rezultatų 
vidujinėje politikoje, vedant ją griežčiau. Tas kelias, 
kuriuo eina MacDonaldo kabinetas, jiems atrodo peril- 
gas. Jie reikalauja, kad nedarbas ir kitos bėdos, kurios 
šiandie spaudžia Anglijos darbininkus, butų pašalintos 
be atidėliojimo; o jei ne, tai, jie sako, neapsimoka Dar
bo Partijai nė valdžioje pasilikti. Jų poziciją galima 
trumpai išreikšti žodžiais: “Viskas arba nieko”.

Milžiniška Anglijos darbininkų dauguma šioje va
landoje, be abejonės, pritaria daugiau MacDonaldui, 
negu Maxtonui. Reikia manyti, kad kairieji darbiečiai 
vengs daryti perdaug didelių keblumų valdžiai bent iki 
to laiko, kai susirinks Londone tarptautinė jurų nusi
ginklavimo konferencija. Jei ši konferencija bus sėk
minga, tai valdžios pozicija sustiprės. Bet priešingam 
atsitikime MacDonaldui bus sunku atsilaikyti prieš dvi

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieną" 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, UI. Telefonas Roosevelt 8500.

Metams _______—________ 88.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

SENATVĖS PROBLEMA

Apskaičiuojama, kad šiandie Jungtinėse Valstijose 
gyvena netoli 6,000,000 žmonių 65 matų amžiaus arba 
daugiau. Tai yra 5 nuošimčiai visų gyventojų. Daugu
ma tų senų žmonių jokio darbo negali gauti. Daugelis 
Amerikos pramonininkų laikosi tokio nusistatymo, kad 
jau 45 metų darbininkas esąs “persenas”, o ką bekal
bėti apie darbininkus, sulaukusius 60 metų arba dau
giau !

Biedni žmonės, sulaukę senatvės, . šiandie priklauso 
nuo savo artimų giminių malonės arba nuo įvairių lab
darybės įstaigų. Kurie ir šitos pagelbos negauna, tiems 
tenka eiti į pavargėlių namus, “purhauzes,\ Bet pavar
gėlių namai tai tokia institucija, į kurią žmogus eina, 
tik bado verčiamas.

Vienintelis dabartinės gadynės dvasiai atatinkamas 
būdas senatvės klausimui išspręsti yra senatvės pensi
jų įvedimas, žmogus, iki 65 metų savo ąmžiaus dirbęs 
naudingą darbą, turi teisę reikalauti, kad visuomenė 
juo rūpintųsi ir neleistų jam mirti badu. Amerika labai 
lengvai galėtų mokėti pensijas seniems darbininkams, 
jeigu ji nemėtytų pinigus karo reikalams. Bet kol dar
bininkai nėra politiškai susiorganizavę, nėra kas už tą 
reikalą kovoja.

KAIRIEJI ANGLIJOS DARBIEČIAI
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ki piasiaulio respublika. —Res
publikos įsikūrimas. —žemės 
plotas ir gyventojų skaičius. 
—Sostinė. — Prezidentas. — 
Priešinasi naujpvybėms. — 
Andoriečiai yra ramus žmo
nės. — Wihono laiškas. — 
Stambiausi pramonė yna šmu
gelis. — Prietaringumas.

kadangi randasi 
kalnų. Del tos

Tarp Franci jos ir Ispanijos, 
Pirenėjų kalnuose, randasi vie
na seniausių respublikų pasau
ly, kuri yra žinoma kaipo An
doros respublika. Ta respublika 
dvejopu budu sumuša pasaulių 
rekordą^ ji yra ne tik seniausi, 
bet ir mažiausi respublika. Ke
liauninkams ji yra gana sunkiai 
teprieinama, 
tarp didelių
priežasties andoriečiai mažai te
turi susinėsimų su kitomis tau
tomis ir mažai ką težino, kas 
dedasi pasaulyj, žodžiu sakant, 
jie dar tebegyvena viduramžių 
gyvenimu.

Andoros istorija pasižymi le
gendomis ir tradicijomis. Atro
do, kad ji nepriklausomybę į- 
gijo prieš 1200 metų, kada 
Louis Debonair bandė sulaiky
ti maurus', kurie tuo laiku už
plūdo Europą. Andoriečiai sto
jo kovoti prieš maurus. Už tą 
pagalbą Louis suteikė jiems sa
vo rųšies nepriklausomybę, leis
damas jiems savarankiai tvar

kytis. Nuo 719 m. andoriečiai 
bandė Akytis nuošaliai nuo li
kusio pasaulio. Ir reikia pasa
kyti, kad to jie pilnai atsiekė: 
jų valdžios forma ir šiandien 
tebėra patriarchališka.

Tos mažiukės respublikos že
mės plotas sudaro 160 ketvir- 
tainiškų mylių. Gyventojų ji 
turi 5600. Per vieną dieną ga
lima pereiti skersai tos respub
likos. O kiek smarkiau einant, 
—neužims nei tiek laiko. Ta
čiau toki kelionė gali būti pa
daryta tik vasaros metu, žiemą 
visai kitokis reikalas. Sniego 
tiek daug iškrinta, jog nebega
lima niekur išbristi.

Andora pasižymi savo origi
nališkumu. Visokių keistenybių 
pasitaiko toj mažiukėj respubli
koj. Pasakojama, kad gyvento
jai buvę labAi priešingi kelio 
pravedimui. Jie susirinkę prie 
prezidento namų ir ant kelių 
atsiklaupę maldavę, kad neties
tų kelio, nes tai esąs velnio iš- 
misiąs. Tačiau kelias visvien 
įtapo pravestas. Gyventojai ap
siprato ir nebeskaito jį velnio 
padaru.

Iš Ispanijos į Andorą eina 
siaurutis kelias, kuris vingiuo
jąs! tarp kalnų. Klonyj matosi 
mažytė sostįnė. Sostinė randa
si tarp kalnų. Visi namai ak
meniniai. Iš jų tarpo išsiski
riu parlamento rūmai. Tai ganą 
masyvus namai su keturkam
piu bokštu.

Prezidentas gyvena apie ke- laiškus. 
<turios mylios nuo miesto. Ten 
pat šalia jo rezidencijos randa- siuntinys arba laiškas.

si kavinė, kur susirenka vals
tiečiai pasilinksminti ir aptarti 
savo reikalus. Kavinės laikyto
jas yra prezidento švogeris Mas 
Benito. Pats prezidentas yra 
pirmoj vietoj valstietis ir gy
vulių augintojas’.

Prezidentas Font Altimar 
yra apie 58 metų amžiaus žmo
gus. Tai aukštas ir tvirto su
dėjimo vyras. Su visais savo 
respublikos poliečiais’ jis apsiei
na vienodai. Jokio socialio 
skirtumo ten nėra. Mat, Ando
ra yra demokratiška valstybė. 
Bet tas demokratiškumas irgi 
yrą savotiškas su feudalizmo 
žymėmis. Respubliką globoja 
Franci ja ir Ispanija. Tad kai
po valstybė Andora yra tikras 
politiškas pasaulio paradoksas.

Keliauninkai, kuriems teko 
aplankyti Andora, sako, kad 
prezidentas Altimar yra gana 
pažangus žmogus. Tačiau gy
ventojų tamsumas jam neleidžia 
pravesti gyveniman kokių nors 
stambių reformų. Jis yra pri
verstas labai atsargiai elgtis. 
Su andoriečiais’ negalima per
daug juokų krėsti. Savo įsitiki
nimus (dažnai klaidingus) jie 
moka apginti.

Keliais atvejais jau buvo ban
doma modernizuoti Andoros gy
venimą. Bet visos pastangos, 
galima sakyti, nuėjo niekais. 
Gyventojai šalinasi nuo visokių 
naujanybių. Jie nori gyventi 
taip, kaip gyveno jų tėvai ir jų 
tėvų tėvai. Konservatizmas’ dar 
giliai tebėra šaknis įleidęs.

Prieš kiek laiko vienas sin
dikatas norėjo Andoroj atida
ryti savo rųšies kasino, t. y. 
gemblerystės namus. Gyvento
jai griežtai pasipriešino. Jų į- 
tužimas buvo toks didelis, kad 
sumanytojai turėjo kuogreičiau- 
siai nešdintis, iš kur atvykę. 
Sukilo tiesiog visi gyvdhtojai. 
Franci jos valdžia priversta bu
vo pasiųsti prie sienos būrį ka
reivių, kad apsaugoti pasienyj 
gyvenančius franeuzus nuo an- 
doriečių keršto.

Visoj respublikoj nėra nei 
vieno laikraščio bei žurnalo. 
Prieš penketą metų iš Svetur 
atvykę laikraštininkai sumanė 
leisti laikraštį. Jie tikėjosi pa
daryti neblogą biznį. Bet su
klydo. Gyventojai tuoj sujudo 
ir pasiryžo su velnio žabangais 
kovoti. Padarinyj laikraštinin
kai turėjo bėgti kojas pasikra
tė. .

Iš tų pavyzdžių galima pada
ryti klaidingą išvadą, kad an
doriečiai yra labai karingi žmo
nės. Tačiau tikrumoj taip nė
ra. Bendrai imant, jįe gana 
taikus žmonės. Jie neturi nei 
armijos, nei policijos. Didesnių 
prasikaltimų beveik kaip ir nė
ra. Rašytas įstatymų kodeksas 
Andoroj nėra žinomas. Šalies 
gynimas yra ‘kiekvieno piliečio 
pareiga. Reikalui esant, kiek
vienas sveikas vyras, pradedant 
nuo aštuoniolikos metų amžiaus, 
turi būti pasirengęs. Tas', prisi
rengimas susiveda prie to, kad 
kieki venas jų privalo turėti sa
vo šautuvą ir 
cijos.

Prezidento 
dviejų aukštų
jis labai paparstai. Greta ran
dasi koplyčia, 
šeima dažnai 
melsti. Visur aplinkui bėginė
ja vištos ir kiaulės. t

Respublikos archive randasi 
prezidento Wilsono laiškas, ku
ris yra labai branginamas. Pa
sirodo, kad 1915 m. Andorą ap
lankė kažkoks Lavvrence Grąnt. 
Per jį respublikos prezidentas 
pasiuntė visos šalies gyvento
jų vardu Wilsonui pasveikini
mą. Wilsonas, kaip ir paprastai, 
parodė savo mandagumą ir at
sakė į laišką ir pasveikinimą. 
Kartu su laišku jis pasiuntė 
Andoros jprezidentui savo auto
grafuotą paveikslą. Laiškas pa
siekė savo tikslą, o paveikslas 
žuvo kelyj. Mat, tokie dalykai 
Andoroj pilnai gali pasitaikyti, 
kadangi ten moderniško pašto 
nėra. Kas dieną vienas vyras 
eina į Franci ją, o kitas į Ispa
niją ir parneša ahdoriečiams 

Taip dalykams esant, 
labai lengvai gali pražilti koks

šmugeliavimas, galima saky
ti, yra pelningiausi respublikos 
pramonė. Kaimiečiai vyriausiai 
užsiima tabako auginimu. Ta
čiau nepakanka tabaką užau
ginti; reikia jį kur nors par
duoti. Namų rinka yra labai 
maža. Todėl andoriečiai šmu- 
geliuoja tabaką į Franci ją arba 
Ispaniją. Tuo budu, mat, išsi
sukama nuo muito mokėjimo.

Šmugelninkas turi pereiti tris 
stadijas. Pirma stadija yra 
lengviausi. Berniukas yra mo
kamas tabaką auginti. Vėliau 
jis mokosi tinkamai priruošti 
tabaką ir padalinti jį į tam tik
ras’ rųšis. Kiek paūgėjęs jis 
kartu su senesniais pradeda ta
bako pundus nešti į užsienį. Tai 
gana sunkus darbas. Viena, 
tie punduliai yra pusėtinai di
deli; o antra, visą laiką reikia 
saugotis sargybinių, šmugelia- 
vimas eina beveik išimtinai 
naktimis. Tad reikia kelius ir 
takus pažinti taip, kad butų ga
lima užsimerkus eiti. Kai ber
niukas įgija pakankamai paty
rimo, tai jis pradeda savisto
viai varyti biznį. Tąsyk, vadi
nasi, jis baigia pilną šmugelia- 
vimo mokslą. *

Andoriečiai yra labai prieta
ringi žmonės. Pavasarį kiek
vienas valstietis’ būtinai pakvie
čia kunigą, kuris šventintu van
deniu nuo laukų nubaido vel
nius. Taip bent mano prietarin
gi valstiečiai. Prieš apsive- 
siant jaunikis turi įlipti į baž
nyčios bokštą ir ten vidurnak
tyj sumušti per pusę kiaušinį. 
Dažniausiai tatai daroma 24 
birželio. Nuo to, kaip tinka
mai yra atliekamas tas uždavi
nys, girdi, priklauso jaunikio 
ženybinė laimė arba nelaimė! •

Bendrai imant, andoriečiai 
dar tebegyvena viduramžių gy
venimu. Ir tuo gyvenimu jie yra 
pilnai patenkinti.—K. A.

butų pradėję į publiką spiau- 
dyti arba, sakysime, dekoraci
jas mėtyti. O šieji — nieko. Jie 
ramiai ir garbingai, be nerei
kalingų šukavimų ir peštynių, 
užleido uždangą ir paprašė pub
liką išsiskirstyti. i

Publika, žinoma, ir išsiskirs
tė.

Trumpoj ateityj tą meno ku
rinį numatoma nuimti nuo re- 
peratuaro. Mat, naujovinė pje- 
sa pasirodė pavojinga ir neat
sakanti musų gadynės dvasiai.

Išvertė K.

PADĖKAVONĖS
DIENA

$iek tiek amuni-

rezidencija yra 
namas. Atrodo

kur prezidento 
susirenka pasi-

PAVOJINGA PJESA
(Iš M. Zoščenkos)

Nūn visi geria po truputį. Na, 
ir artistai taipgi, žinoma, ne
sikrato.

Artistams, gal būti, pats val
stybinis bravaras leido gerti.

Tad jie ir geria.
Daugelyj vietą geria.
O Viduriniame Urale ypatin

gai.,
Ten dramatiško ratelio vedė

jai po truputį išsimėtą. Tai tie, 
kurie dirba prie Apaevo darbi
ninke* klubo.

Tie vedėjai, kaip tik spektak
lis, tai būtinai po tris dešimtis 
butelių karčiosios reikalauja. 
Reikia juk troškulį numarinti.

Na, o kartą tie artistai dasi- 
gavo iki tikros pjesos. Veikale 
buvo pažymėta, kad laike vai
dinimo reikia turėti vyno.

Apsidžiaugė, žinoma, artis
tai.

Ant galo, sako, — susilau
kėme tikro meno kurinio, nau- 
jovinio repertuaro pjesos.

Pareikalavo artistai iš kliubo 
keturių dešimčių rublių.

Todėl, — sako, — kad ne
malonu prieš publiką vandenį 
lakti. Ir apskritai dėl naturališ- 
kumo reikalinga stipresnio 
skystimo, negu vanduo.

Paskyrė klubas grynu sidab
ru dvidešimtį rublių.

Artistai sako:
—Mažai. Del naturališkumo 

reikalinga nemažiau, kaip ke
turių dešimčių.

Ir atvyko tie artistai į spek
taklį su visa savo amunicija. 
Kai kurie atsinešė karčiosios, o 
kai kurie alaus. Atsirado ir to
kių, kurie atvilko ir naminelės.

Štai prasidėjo ir spektaklis.
Mes tame spektaklyj nebuvo

me. Ir ttodel negalime visų 
smulkmenų aprašyti. Bet vie
nas musų pažįstamas berniokas, 
kuris dalyvavo spektaklyj, su 
didžiausiu pasigerėjimu 
vydu pasakojo:

—Vaidinant p j esą, 
nančių gėrimų buvo 
tiek daug, 
besibaigiant 
pasigėrė.

Ir dar ačiū, kad žmoniški ar
tistai pasitaikė. Kiti, pasigėrę,

Petras Bedalis guli lovoj. 
Skausmai jį kankina. Ūpas nu
puolęs. O čia radio garsiai 
skelbia: “šiandien mes visi geri 
piliečiai turime progų ištarti 
ačiū savo Leidėjui už visas Jo 
malones...”

Petras dejuoja ir pyksta. 
Pyksta ant to kalbėtojo, kuris 
ragina pasakyti ačiū Leidėjui 
(sutvertojui) už malones, ku
rios Petrui visai svetimos.. Pet
ras pyksta ant visų gerų ir blo
gų piliečių, kurie kalakutus 
valgo ir Leidėjui už tai ačiū sa
ko...

Tie piliečiai, tie geri ir blogi 
žmonės, kurių dirbtuvėse Pet
ras paliko savo sveikatą, — da
bar linksmai graužia kalakutų 
kulšis, o Petras vos vadens sti
klą tepajicgia praryt...

Skamba bažnyčių varpai ir 
gaudžia chorai. “Dėkui, dėkui 
visagalinčiam Leidėjui”.

Keikti Petras pradėjo: “Pasi
karkit jus visi, kurie šiandien 
uliavojate ir garbinate tąjį Lei
dėją, kuris man nieko gera ne
davė... Abejoju, ar Jisai man 
gali kame nors pagelbėti...”

Ir Petras nusitarė niekam 
ačiū nesakyti, nes iš tikrųjų 
neturėjo nė progos.

O kai nutilo visų gerų ir blo
gų piliečių užkimę balsai, tai 
Petras ir-gi truputėlį aprimo. 
Nors neerzina dabar niekas...

Mirė Petras be jokių „patar
nautojų savo dusliam kambarė
ly. Mirė... Ir mirdamas jisai 
nusišypsojo, jo išbalęs veidas 
praskaistėjo. Jisai suprato,

gas.
Petras, surinkęs savo pasku

tines jėgas, ištarė ačiū giltinei.
— Mat.

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

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų ne j u 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku. K

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

ir pa-

svaigi- 
nešama 

kad antram aktui 
artistai visiškai

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
S’/žKH colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Į IMPERFECT IN ORIGINAL
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Muzikos iškilmė 
Čikagoj

Trečiadienį, gruodžio 11 d., 
Orchestra Hali trobesyje ren
giama įdomi muzikos iškilmė. 
Prasidės ji 2 valandų iki pie
tų.

Iškilmėje dalyvaus atstovai 
iš keturių dešimčių Čikagos ap
skričių, pasižymėjusieji miesto 
gyvenime darbuotojai, mokyk
lų viršininkai ir mokytojai.

Be to, oficialiai iškilmėse da
lyvaus 19 jaunuoliai iš aukš
tesniųjų mokyklų, pasižymėju
sieji jaunuomenės tarpe kaip 
vadovai. Jiems Čikagos moky
klų superintendentas- Wm. J. 
Bogan, mokyklų prezidentas 
\Vallace H. CalchveH ir mo
kyklų tarybos nariaį steiks 
Bosenwaldo medalius.

Bus išpildytas įvairus muzi
kalia programas. Bus kalbos, 
pasveikinimai, etc.

Trys rasti kalti
llammond, Indiana, teismo 

rasta esant kaltus policininką 
Charles VVampler (iš Gary. 
Ind.) ir du italus - Sandro 
Mecco ir Alex Šauti. Jie kal
tinta nusižengimu blaivybės 
įstatymui. Jiem grūmoja baus
mė iki 5 metų kalėti ir užsi
mokėti po $1(>,(H)O.

Užgriebė narkotikus
Areštuota/ Richard Allison. 

6807 Calumet avė. Pas jį už
tikta narkotikų. Allison prisi
pažino, kad narkotikai buvo pa
imti iš A. F. Kohu aptiekus 
1125 Hyde Park blvd., kai joje 
padaryta holdapas praėjus i 
penktadienį.

Surado vogtų dalykų
Policija areštavo Sylvestei 

Thompsoną ir George Gouse— 
negrus, kurie gyveno 1051 Max- 
well si. Pas juos rasta daugy 
L-5 įvairių reikmenų, lai, po
licijos manymu, vis vogti da 
lykai.

Musų tėtušiai netikę

Municipal Voters Leaguc 
išleido pareiškimų. 'Pas pareiš
kimas sako, kad didžiuma Illi
nois valstijos senatorių ir at
stovų buto narių netinka toms 
pareigoms eiti. Pareiškimas ra 
gina piliečius sukrusti ir pa
rinkti tinkamesnius asmenis 
kaip kandidatus valstijos kon- 
gresmanams ir senatoriams. 
Rinkimai bus aleinananlį ba
landžio mėnesį.

Na, tai išrodo jau
• perdaug

Trys banditai, operuodami 
kaip “kelio agentai”, naktį iš 
šeštadienio j sekmadienį, Roo- 
sevclt kely ėmė stabdyti auto
mobilius kely, darydami “kra
tas”. .Jie “iškratė” apie 20 au
tomobilių. Policija, sužinojusi 
apie šį banditų žygį, sukruto, 
bet piktadarių nesugavo.

Ko jji ieškojo banditai, štai 
ko: lutas Nicholas Clillv turfi- 

jęs vežtis $20,000, kad išby- 
luoti giminietį, kuris yra kal
tinamas (lėliai muštynių. Tai 
banditai “ieškoję” tų $20,000.

Cicero
Naktį iš šeštadienio i sekma

dienį valstybės gynėjo ofise po
licininkai padarė keletą kratą 
Ciceroje. Jie užgriebė astuonias 
slot mašinas.

Vienoj vietoje, būtent adresu 
4610 W. 22 St., įvyko susirė
mimas su policininkais. Tūlas 
Joseph Molterno čia mėgino 
pertrenkti policininką. Bot ki
tas policininkas krėslu į galvų 

nutrenkė Molternų. Saliunas 
priklauso Louis Kaubes.

Tarp kitų vietų krata padary
ta buvo ir Sam Kampas užeigo
je, kuri yra 4738 W. 22 St.

Alaus baronai teisme
—j——

Keleto alaus baronų byla pra
sidės šiandie. Pašauktųjų teis
man tarpe yra: Kalph Capone 
(brolis Al. Capone), Terry Dru- 
gan, Frankie Lake, Gene Oliver f
ir kiti, šie alaus baronai yra 
kaltinami tuo, kad jie parodę 
neteisingai savo pajamas ir ne
mokėję tiek taksų, kiek prisėjo 
jiems mokėti, atsižvelgiant į jų 
pajamas.

Dar 30 žaismaviečių

Pradedant 1931 metais ir per 
tris metus po to, Čikagoj pla
nuojama atidaryti dar 30 žais
maviečių, po 10 žaismaviečių 
kas metai. .

Išrinko projektą karo
monumento

Išrinkta projektas monumen
to Pasaulinio Karo atminčiai. 
Projektas yra pagamintas Erie 
Gugler ir Roger Bailey, New 
Yorko architektų. Jie gavo pir
ma prizų $20,000. Antras pri
zas — $5,000 — teko Čikagos 
architektui Benjamin II. Mar- 
shal. Monumentas bus pastaty
tas ant salos Michigan ežere, 
prieš Buckingham fontanų. Pro
jektas — grupė dailių stulpų po 
200 pėdų aukščio, kuri tęsis 
450 pėdų nuo šiaurės i pietus 
ir 350 pėdų nuo vakarų i rytus.

$1,000,000 bioliotekai
Charles Deeringo (mirusio) 

šeimyna padovanojo $1,000,000 
Northwestern universitetui — 
knygyno reikalams.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuva beno narių 
dėmesiui

Lietuva benas kviečia visus 
muzikantus atsilankyti ateinan
tį ketvirtadienį, gruodžio 12 
dieną, 8 vai. vakare, į p. Wud- 
mano svetainę, kuri randasi 
prie 33čios gatvės ir Lime. Tu
rime nepamiršti, kad mums rei
kia išrinkti valdybų ateinan
tiems 1930 metams.

Patėmiję šių žinutę laikraš
tyje praneškite kitiems beno 
nariams. Gal kiti nepastebės. 
Tai bukime draugiški deliai to.

Lietuva bew Valdyba.

Marųuette Park
Ei nu andai namo. Jau po 

vienuoliktos. Iš tolo matau, kad 
kas ten šešėlin 
tas ir trečias 
tamsoj.

dingo jėloje. Ki- 
šešėlis dingsta

trankosi
jėlomis nakties

dabar 
laiku?

Prieinu arčiau. Keletas vai
kų — amžiuje nuo 10 iki 12 ar

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

URBA FLOWER
SHOPPE

Gėlės dėl tų, kuriuos 
mylime

3324 S. Auburn Avė
Vienas blokus i vakarus nuo 

Halsted
Tel. Boulevard 2035

13 metų — perbėga gatvę ir 
dingsta.

O jau po vienuolikos! Kitoj 
vėl pusėje, bet jau iš toliau, 
pasiekia mano ausis būrio vai
kų kliksmas. O jau vienuolikų 
išmušė laikrodis.

Kur tėvai? Kodėl jie neva
ro vaikų gulti. Dešimtų valan
da vaikai turi saldžiai miegoti...

šios apielinkės lietuviai turi 
gražius namus. Kiek teko ma
tyti, jie gražiai ir namų vidų 
užlaiko. Gal dėl to kai kurios 
motinos išsiunčia vaikus visai 
dienai gatvėn, kad grindžių ne
tryptų ir rakandų nelaužytų.

Well, vaikučiams yra sveika 
pabėgioti. Niekas neginčys. 
Bęt leisti jiems bėgioti dar ir 
vienuoliktai valandai nakties iš
mušus, tai — ar ne per vėlu?

Bišy su šiuo rašinėliu primin
siu pasakaitę, kuri ne vienam 
lietuviui yra žinoma, bet kurių 
dažnai užmiršta. Ve ji.

Išvyko sūnūs. Gyveno kol 
gyveno. Bet priėjo liepto galų. 
Veda sūnų karti. Motina sten
giasi vaikų suraminti. Pati 
verkia. Juk visgi sūnūs.

Netoli kartuvių sūnūs prašo 
motinos: susimildama, pri
lenk štai anų žolę prie žemės. 
Motina išklauso sūnaus prašy
mų — juk paskutinį kartų! Pri
lenkė žolę.

Gi sūnus tarė: “Taip, mo
tin, ir mane butum galėjusi pa
lenkti į gerų pusę, kol jaunas 
buvau. Dabar nebe laikas ir 
ašaros negelbės”.

Well, • tiek to. šiandie mes 
visi gudrus ir pamokslų mums 
nereikia.. Tyliu. Praeivis.

Atvyko iš Lietuvos
Laivu Estonia gruodžio 3 d. 

atplaukė į New Yorkų šie lie
tuviai :

Rezulienė Monika,
Tashtellienė Bronė ir vaikas.
Lengvinaitienė Joanna ir vai

kas.
Černiauskas Juozas.
Barnatovičaitė Alena.
Barnatovičaitė Emilija.

Lietu ves Akušeres .
MRS. ĄNELIA K. JARUSH
Physical Therapy & Midvvife

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electrk 
treatmąnt ir mag- 
netic blanketi ii 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS* AKIU SPECIALISTAS

ir AkiųOfisas
3256 SO.

Valandos 
2-ras Ofisas

10-8.
i: 4191

Dirbtuvė
STREET 

Nedėlioj 10-12 
Archer Avenue

Tel. Lafayette 5820

me
ni. 
III. 

mo- Uu-

VINCENTAS VENCKUS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 7 dieną, 11 valandą 
ryte, 1929 m,, sulaukęs 18 
tų amžiaus, gimęs 1911 
gruodžio 2 d., Chicago, 
Paliko dideliame nubudime 
tini, 1’etronėlę no tevai.s 
draitę, patėvį Juozapa Stučą, 
seserį Oną, brolį Antaną ir gi
minės. Kūnas pašarvotas ran
dasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks utarninke, 
gruodžio 10 diena, 8 vai. iš ry
to iš koplyčios i švento Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Vincento Venc
kaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Patėvis, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Eudeikis, tel. Yards 1741

________Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Grąborius ir

Balzamuotojas >
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

* 3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir
Balzgimiiotojai 

1344 S. 50 Avė

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

CICERO. ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
168 W. 18th Street 
-Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
1238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

______  ARiiĮ <jiyclytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama 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 j mokyklos vaikuš. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

ŽMOGAUS 
'• AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
.. .-m, , —.

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenka akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Lietuviai Gydytoj ai

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

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

• -------- o--------
i_______——. L.___________________________

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

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 1.1 valandai ryte;
nuo G iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal G222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Rcpublic 78G8 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
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

Gydytojas ir Chirurgas 
3421 South Halsted St. 

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kus) po nr. 2423 VVest Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tol. Brunswick 0624

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

valandai po pietų 
-------- o--------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
------—O--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.
........ O ■

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

---- ----- L0-----------

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GŪSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

k North Sidėj 
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedelioj pagal sutartį

dFherzmaF
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, 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 7:3O vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Kandolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 09l)4

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Įvriiųs gydytojai

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo- 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kefvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. 0 LIS ~
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 17Q1 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

J. P. WAIT( HI S
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tol. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas
■s 2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Sęredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Rimiiii 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.
Rezidencija. 615S S. 'Talnnan A v.

Tel. Frospect 3525

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

<_
Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

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

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

Mirė Jokūbas Da 
vidonis

Birutės” vakaras

Chicagiečiams gerai žinomas 
Dr. A. L. Davidonis neteko sa
vo seno tėvelio, p. Jokūbo Da- 
vidono, kuris mirė Biržiuose, 
Lietuvoje, lapkričio 23 d., 1929 

' m. po sunkios operacijos.
Gruodžio (l)ee.) 15 dieną, Or. Davidonis labai nulindęs

7:3U valandą vakare, Birutės -dėl mirties. Jeigu laikas 
choras vaidina operetę “Kami-i praktika jam pavelytų, tai 
nakrėtis ir Malūnininkas”. Vai- į daktaras norėtų važiuoti Lietu- 
dinimns bua C. S. P. S. salele. von, suraminti savo seną moti-

Minėtoji salė *r sutvarkyti likusią po tė1126 W. 18 Si.
buvo gerai žinoma Chicagos lie-j 
tuviams. Tik paskutiniuoju 
laiku kaž kaip ji tapo truputį 
pamiršta, tačiaus nėra abejonės, 
kad dauguma musų vakarų lan
kytojų greitai prisimins ir Biru
tės simpatizatoriai ' ir muzikos | 
mėgėjai atvyks į minėtą vaka
rą.

Atsilankęs į šį Birutės vaka
rą, kiekvienas ne tik turės pro- ; 
gos pamatyt begaliniai juokin
gą operetę ir išgirst “Birutės” 
orchestrą, bet tuo pačiu laikui 
priduos jauniems birutiečiams 
daugiau energijos darbuotis lie- j 
tuvių meno srity.

Vaidinime operetės “Kami- apkalbėjimo kandidatų tinka- 
nakrėtis ir Malūnininkas” di
džiumoje dalyvauja jaunimas. 
Vadovaujamas roles užima šie 
asmens: F. Jakavičius, J. Sarse- 
vičius, A. Tverijonas ir Ona 
Burkaitė. Jiems gelbsti ir se
nesnieji daugumai pažįstami 
scenoje: A. Zavistaitė, P. Mile
rienė ir J. Kemėšis.

Atsilankius į Birutės repeti
cijas, jau matosi p. Jurgelionio 
gabumai. Apart principialių 
vaidintojų, choras turi daug 
gražių scenų, kurios ne tik paį
vairins veikalą, bet dar jį pa
darys moderniškesnį, įdomesnį 
žiūrėtojų akiai.

Nei vienas iš dailės — muzi
kos mylėtojų turį nepraleist 
šios progos pamatyti sumoder
nizuotą komišką operetę *‘Ka- 
minakrėtis ir Malūnininkas”. 
Parodykim musų jauniems ar
tistams mėgėjams, kad mums 
įdomus jų progresas, kad įver
tinam jų pasišventimą. Visi, 
kam tik šiek tiek rupi lietuvėji- 
mas musų jaunimo, vykime į šį 
“Birutės” vakarą.

vo mirties nuosavybe. Mtė.

Marų ue t te Park
S LA. 260 kp. susirinkimas, 

vakarėlis ir P. T. nomi
nacijos

Gruodžio 1 d. įvyko S. L. A. 
260 kp. narių priešmetinis skait
lingas susirinkimas. Kadangi 
kalbanioj kuopoj susirinkimai 
visados būna taikus ir pa- 

ir tarimai ei- 
Prieita prie P. 
ir, po trumpo

vyzdingi, tai 
na sklandžiai 
T. nominacijų

pagclba raštininko.
duoda sekančius 

į prez. — S. Gegu- 
37 balsus; į vice-

Adv.iždininkus
37 bal. į iždo glo- 
Geo. Stungis ir M. 
IX) 37 bal. į dakta-

G,

Roseiand
Sugrįžo atgal

poniaP-nas Jonas Valys ir 
Valienė, kuri roselandiečiams 
yra per daugelį metų gerai pa
žįstama, priklauso L. M. D. Ai
do Chorui, ir L. S. M. Rate
liui ir per keletą metų, 114 E. 
107th st. turėjo smulkių daik
tų krautuvėlę.

Vėliau, tą pardavę, buvo už
sidėję taip pat smulkių daik
tų krautuvę adresu 408 West 
103rd st. Porą metų atgal, par
davę ir tą krautuvę, kitą bu
vo nusipirkę adresu 106 Wcst 
75th st. Paskutiniomis dieno
mis biznį ir namą išmainė ant 
bungalow, o patys vėl sugrį
žo atagl į savo namą, 408 W. 
103rd st. Dabar taip pat ža
da laikyti smulkių reikmenų 
— tabako, cigarų, cigare tų, sal
dainių, aiskrymo ir t. t.

Ponia Valienė jaučiasi labai 
linksma atgal sugrįžusi. Sa

ko, nors ir tenai biznis ėjo ne
blogai, bet visi svetimi, ne su 
kuo nebuvo pasikalbėti, pajuo
kauti, o čia visi savi, visi pa
žįstami, tai labai smagu.

— Rep. /

mumo, pirm. J. Gribas paski
ria K. J. Maciuką ir J. S. Vij

ikų i komisiją, kuri prižiūrės 
balsavimo tvarką ir suskaitys 
balsus su 
Balsavimai 
rezultatus: 
zis gauna
prez. — A. Mikalauskas 37 bal. 
į sekretoriuj — P. Jurgeliutė 
37 bal. į 
K. Gugis 
bėjus — 
Raginskas
rus-krotėjus — Dr. Klimas 37 
bal. Du balsai buvo sumaišyti 
ir vienas teko bolševikų sąra- 
v • 
SU L \

Kuopos organizatoriai prida
vė 2 naujus aplikantus, vieną 
jaunuoli (pavardės neužsiran 

šiau) ir gerai žinoma Clncagoj 
dainininką-mėgėją p. Juozą Ri- 
boką, kuriuos kuopa iškilmin
gai priėmė į narių tarpą.. Ypa- 
tingai malonu pažymėti, kad 
p. Ribokas Įstojo į musų kuo
pą, nes be artisto p. Vanagai
čio, turėsime dar ir gabų dai
nininką p. Riboko asmeny. Tai 
su laiku kuopa, galės surengti 
gražių koncertuką savo jėgo
mis.

Vakarų rengimo komisija 
išdavė raportą, iš kurio paaiš
kėjo, kad draugiškas ir link
smas vakarėlis įvyko lapkričio 
30 d., pp. Vitkų gražiojoj re
zidencijoje ir pavyko visais at
žvilgiais kuo puikiausia. Kuo
pai liko pelno viršaus $33.00 
ir tuo pačiu kartu vakarėlio 
dalyviari praleido smagiai lai
ką prie skanių užkandžių ir į- 
vairių žaismių. Mano suprati
mu, tai likosi nepatenkinti tik 
tie kuopos nariai, kurie neda
lyvavo kalbamam vakarėlyje. 
Dddiausis kreditas už pasek- 
mą šio vakarėlio priklauso pp. 
Vitkams, kurie suteikė vietos 
savo namuose, ir šeimininkėms, 
ponioms Vitkienei, Jasulevičie- 
nei ir Končienei už pagaminimą 
skanios vakarienės. Taipgi po
niai |Mačiukijenei už skanius 
keksus ir pp. Stankui ir Gir
siu i už suteikimą veltui ska

nių g^ėrimėlių. Visiems vir
šui Įvardytiems kuoix)s nariams 
tariu, varde kuopos, širdingiau- 
sį ačiū — už pasidarbavimą 
ir suteiktas reikmenes suren
gimui kalbamo vakarėlio.

Kuopos valdyba sekantiems

LIETUVIŲ VALANDA PER RADIO

Kas Nedėldienį
nuo 1 iki 2 po piet

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

GRAŽIAUSI PROGRAMAI LIETUVIŲ DAINŲ 
IR MUZIKOS.

PASIKLAUSYKIT ŠIŲ PROGRAMŲ.

metams liko išrinkta iš seka
mų darbščių asmenų: pirm.- 
Gco. G ribas, vice-pirm. — J. 
S. Vitkus, /finan.-raštininkas 
jaunuolis F. Siratavičiuš, 
mitai imu raštininkas — jau
nuolis ,W. Rusgis, ižd. K. 
J. Mačiukas ir kasos globė
jai — paneles Florence Bel
skis ir Isabclta Bennette. Taip
gi išrinkti- 8 delegatai į 6-tą 
S. L. A. apskritį.

Smagu pažymėti, kad kalba
mos kuopos jaunuoliai ne tik 
moka gabiai bolę svaidytis bet 
ir aktyviai darbuojas kuopos 
gerovei. — Kazys.

Marųuette Park
Padarė holdapą lietuvei

Ties ja automobi- 
Iš automobilio iš

vyrąs. Pribėgo 
ištraukė ridikiulį

Ketvergo rytmetį, kaip 9:30 
valandą, ponia Razbadauskienė 
nešė pinigų bankan. Ji ėjo 71 
gatve. • ».

Prie Maplewood avenue ją 
pasivijo mėlynai malevotas au
tomobilius, 
lis sustojo, 
šoko jaunas 
prie jos,
(purse) iš rankų ir įšokęs at
gal į automobilį nuvažiavo.

Banditai holdapą padarė taip 
greitai, kad, galima sakyti, p. 
Razbadauskienė nespėjo nė su
sigriebti. Ji net nepastebėjo 
automobilio laisnio.

P-nia Razbadauskienė nesakė,! 
kiek pinigų banditai atėmę iš 
jos. Teko betgi nugirsti kai
mynus kalbant, kad moteris ne
tekusi keleto šimtų dolerių.

Razbadauskienė laiko visokių 
reikmenų parėdams krautuvę 
— Dry Goods Store — adresu 
2549 
/ *

W. 69 St.

Kensington

gruo-

ma valdyba, visokios komisijos 
ir bus visokių raportų ir pra
nešimų. Visi nariai-res turi 
būtinai atsilankyti.

Teko.sužinoti, kad komunistai 
laikė slaptus susirinkimus. 
Tuose susirinkimuose padarė 
planus išrinkti savo valdybą ir 
išsikelti iš dabartinės susirin
kimų vietos. Komunistai no
ri Susivienijimą perkelti į ga
ražą. žada pasiulyti susivieni
jimui vietą susirinkimams priei
namesnėmis sąlygomis, o pas
kui vendą mano pakelti, kada 
susivienijimas bus persikėlęs 
laikyti susirinkimus garaže.

i Susivienijimo nariai-rės turi 
apsvarstyti gerai ir nesiduoti 
komunistams" 'pagauti ant meš
kerės. Man rodosi, kad susi
vienijimas negali geresnės vie
tos susirinkimams gauti, kaip 
jis turi dabar. Komunistai 
nors žodžiais kalbės prielankiai 
susivienijimui, bet darbais jie 
parodo ką kitą. Visi gerai at
simena, kokį šposą iškirto Mi- 
kulėnas Improvement Kliubui. 
Kadangi jis čia negalės įlisti, 
tad jis savo frontą agituos už
imti vietą ir tą patį padaryti, 
ką jau yra padaręs Mikulėnas.

Girdėjau, kad komunistai no
rį įsiūlyti susivienijimui kaip 
pirmininką M. Užunarį. Agituos 
už jį Miltinės, Kirkus ir dar ke
letas, kurių pravardžių neŽi-i 
nau.

Nariai, apsisaugokite nuo ko
munistų, kad jie kartais, įlindę 
į susivienijimą, nepradėtų viso
kius savo reikalus statyti ir rei
kalauti pinigų iš iždo. Pas 
juos sarmatos nėra imti pinigus 
iš iždo kokiems padegusiems 
arba kitokiems tiklasms. Pas 
komunistus fondų ir reikalų ne- I 
stokuoja. Jeigu ne ant vieno į 
tikslo, tai ant kito gali pagauti 
narius arba šiaip nesusipratu- < 
sius darbininkus. žmogus.

Harį 2iX>% berlaininį dividen
dą ir dar ekstra dividendą 
5|/2<X- Abu dividendu bus iš
mokėti sausio 2 dieną 1930 me
tų šeriniūkams ir užrekorduo- 
ti iki gruodžio 31 dienos 1929 
melų.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos Savi

tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus utarninke gruodžio 10 <1., Maso- 
nic Temple sVet., 1547 N. Irving 
Avė. ir North Avė., 7:30 v. v. Na
riai malonėkite susirinkti laiku taip
gi kurie persi kėlėte i kitas vietas bū
tinai priduokite savo antrašus.

— X. Saikus, rašt.

Roseiand. — Amerikos Lietuvių 
Republikonų Kliubas 9 vvardo turės 
priešmetinį susirinkimų, gruodžio 9 
d., kaip 7 v. v..Strumilos svetainėj, 
Visi nariai neatbūtinai turit pribūti, 
nes bus valdybos rinkimas ir šiaip 
svarbių dalykų apsvarstyti.

Rašt. W. KriStoj)-litis.

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

Specialistas gydyme chroniškų Ir nauji] li
tru. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan 
kykit pas mane. Mano pilnas l&egzatninavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a6 auši
nusiu jus gydyti, sveikata jums eugryį. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusi] 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimo—kas jums yra.

CLASSIFIED APS.
Educational

Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Busiu eite Service 
Biznio Pataraavimag

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 

I bile kada ir bile kur. Dykai ap. 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8463.

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

Furniture & Fixtures 
Rak a n d a i - į tai sai

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair, 
Moauette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40. 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir. matrasu, $39.75. 7 
šin. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Staik upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

------ o------
1 _______________________

PARDUODU 4 kambarių rakandus 
■ ir beveik naują pianą, 3422 W. 38 PI.
2 lubos.

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

Central Manufactur 
ing Distric Bank

galutino iAegzamiiiavimo—kas jums yra.

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

^Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nud 10 rvto ki 1 do pietų.

20 St.

po

Universal Restaurant
Gardus, 

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

A. A.
Norkus, 

sav.
750 West 31st St.

Direktoriai Central Manufac- 
turing District Banko, regulia
riame mėnesiniame susirinki
me, laikytame gruodžio 6 die
ną, paskelbė išmokėsią regu

Pranešimas 
-4-------

Ateinantį penktadienį, 
džio 13 d., svetainėje 341 Ken-
sigton Avė., • įvyks Roselando 
Lietuvių Kliubų ir Draugijų 
Savitarpinės Pašalpos Susivie
nijimo priešmetinis susirinki
mas . Susirinkime bus renka-

Tiktai dėl suaugusių

(Adresas)

(Miestas ir valai.)

Educational
Mokyklos

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So 
Jiidsted SU Chicago, 111.

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, • sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šaką. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
/ Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokvtoias ' 
3106 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS Pattern Dep^
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No »........ ........
Mieros------- ------ :......  per krutinę

2746. 
margos materijos, 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Paskiąusios mados suknelė. Galima siūdinti iš bile kokios 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių

Panedėly ir Utarnin- 
ke, Gruodžio 9 ir 10

“Our Modern 
Maidens”

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

CLASSIFIED ADS.

J. S. RAMANCIONIS. 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

<t Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261
— I-o—----

GENERALINIS 
KONTR AKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Financial
F i n an ša i-PftskoloB________

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė. 
------ O-

Paskolos suteikiama 
į vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI3- TI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

2Vz nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

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

KAS turite parduoti nedidelius 
pirmus mortgačius ant namo, Mar- 
<iuette Parke, malonėkite rašyti, Box 
1156, 1739 So. Halsted St.'

Miscellaneous
______________ Įyairug_________

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP'

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

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

Tel. Victory 3486
----- —o--------

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

Miscellaneous for Sale
Į y ai rus P a rj avi m ai

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

PARDAVIMUI grosernės rakan
dai — parduosiu viską gana pigiai, 

i Norinti galiu paiimti i biznio pusi- 
i ninkus. 3356 So. T.owe Avė. (užpa- 
| kalinė cottage).

______ Automobiles ____
. PRANEŠIMAS

širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “400’ Nash karus su vė

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2.082

‘28 Bulck B pas. aenan«soo
’20 Palge Sodan 6 ratai$276
'29 Ehscx Sedan ... .........  MOO
1927 Nash Coach e pečiai $2B0 
’20 Ford coupe______________________ $400
’29 Ford Roadater$-100
’28 Auburn Koadster _______________ *600

MeDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 8. Halsted St.. Triantrle 9330

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia_______

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts. —- - o----
VYRAI: Mes turime vietos dėl 

kelių žmonių su karais, kurie nori 
dirbti ant komiso suli- musų pa
tiektais “leads”. Mes esame senai 
įsisteigusi kompanija, pardavinėjanti 
automobilių apdraudą, su musų pra
vestu pienu, kuris padaro pasiprie
šinimą labai mažą ir užtikrina atei
tį. Atsišaukite Room 1129, 166 W. 
Jackson Blvd.

Help Wanted—Female
________Darbininkių Reikia_______

REIKALINGA ^mergina abelnam 
namų darbui.

1621 So. Trumbull Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Farms For Sale 
z ^UMai^PanUriĮmųi

PARDAVIMUI 197 akrų farma 
arti Janesville, Wis., prie didelio ke
lio, prieina prie upės per vieną my
lią. 110 akrų dirbamos, likusi ga
nykla. 25 augštos rūšies Holstein 
karvės. Pilnai įrengta farma. Trio- 
bos pirmos klesos stovy.

Del platesniu žinių šaukite
• Tel. Wellington 2585

Exchange—Mainai
MAINYSIU 50 pėdų kampinį lotą 

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

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

G R..
2923 Armitage Avė.

Imos lubos užpakalyje. 
Tel. Humboldt 3370

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St., 

Tel. Victory 4898




