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Valdžia prisipažįsta Pusė i miliono imig- 
prohibicijos reikalą rantų atvyko į Ame- 

blogai stovint 1 riką 1928 metais
Svaigalų kontrabanda ne tik 

nepavyko sulaikyti, bet deg* 
tinęs šmugelis kas metai vis 
didėja

\VASHINGTONAS, gruod. 4. 
Generalinio prokuroro 

teiktas metinis pranešimas kon
gresui pirodo, kad federalinei 
vyriausybei visiškai nepavyko 
sustabdyti svaigiųjų gėrimų 
šmugelis iš Kanados, nei svai
galų kontrabanda laivais, ei
nanti Atlanto pakraštėmis.

Tas šmugelis kas metai vis 
<li<Rja. Pranešime paduodami 
oficialiniai pačios Kanados val
džios skaitmenys, kurie parodo, 
kad fisko metais, pasibaigusiais 
praeito birželio mėnesio 30 die
ną, per Kanados muitines iš
leista ekspertui į Jungtines Val
stybes arti 19 milionų dolerių 
vertės degtinės. *.

Svaigiųjų gėrimų eksporto 
iš Kanadoj šmugeliu Į Jungti
nes Valstybes skaitmenys per 
pastarus 
duodami

WASHNGTONAS, gruod. 4. 
— Darbo departamento prane
šimu, fisko matais, pasibaigu
siais praeito birželio menesio 3(1 
dieną, į Jungtines Valstybes at
vyko 500,631 imigrantas, paly- 
R'inti s«.i 538,001 i m i jrt-aji t ii, at
vykusiu 1927 metais.

Per tuos pat metus iš Jung
tinių Valstybių išvyko 274,356 
ateiviai.

1A 500,631 naujai atkeliavu
sių, 307,255 turi tikslo visai 
pasilikti Amerikoje, likusieji gi 
atvyko tik tam tikram laikui.

Iš 274,356 asmenų, kurie iš
vyko, 196,899 bdvo tik trum
pą laiką Jungtinėse Valstybėse.

Tarp skaičiaus imigrantų, at
vykusių Į Jungtines Valstybes, 
18,000 asmenų buvo įšmuge- 
liuoti arba šiaip slaptais keliais j 
atvykę. Tokių neteisėtu bildu 
įsigavusių į Jungtines Valsty-| 
bes imigrantų 12,098 asmenys 
buvo susekti ir suimti.

(Atlantic and Pacific Photo]

Kansas City, Mo. Automobilis, kurį nunešė vanduo nuo tilto, kuomet tame mieste įvyko 
potvynis. ‘j

ketverius 
toki:

metus pa-

Chamberlain apie nu
siginklavimą ir Rei
no evakuavima

Bet dėl to, kad “she’s 
no fool,” britų toriai 

gali apsigauti

Prezidento Coolidge 
pranešimas kon

gresui
WASH1NGTONAS, gruod. 4. 

— Paskutiniame savo metinia- 
nc pranešime, kurį jis šiandie 
Atsiuntė kongresui,z prezidentas 
’colidge, pagarbinęs Jungtinių 

Valstybių “prosperity,” jų ge
zus santykius su kitomis vals- 
tybCmis, duoda kongresu i šito
kių, bendrai imant, patarimų:

Ratifikuoti Kdloggo paktą.
Priimti laivyno statybos bi- 

lių penkiolikai kreiserių ir vie- 
iam aeroplanų gabenamam lai

vui pastatyti.
Tam tikru įstatymu įkurti 

federalinę farmų komisiją ir 
tam tikrą fondą farmeriams 
padėti.

Patobulinti įstatymus 
žinkeliams konsoliduoti.

Rūpintis upių, uostų ir

gt le

vitu-

Lietuvos žinios
Šiauliuose užėjo kačių 

maras
ŠIAULIAI. — Šiaulių 

paplito begalinis kačių 
šia liga apsikretę katės 
tant ima nykti.

Veterinarai gydytojai
miesto kačių sveikatą, apsikrė
tusias įsako izoliuoti nuo svei-

mieste 
maras.
bema-

tikrina

Sučiupo lenkų šnipą

dieno- 
suč'u
Lietu-

KAUNAS. — šiomis 
mis, Vištyčio miestely, 
po tiekiant lenkams apie 
vos kariuomenę ir šaulius ži
nias, jau nuo pernai sekamą 
lenkų šnipuką Joną Kalinauską, 
to pat miestelio 20 metų am
žiaus gyventoją.

$10,772,988 
15,175,270 
17,171,484 
18,883,541

ėję per Ka

Metais: Galonų:
1925 665,896
1926 983,152
1927 1,653,213
1928 1,169.002
Bet tai tik kas

Afganai kelia maiš 
tus prie karaliaus 

reformas

nados muitines. Kita tiek, o gal 
daugiau, ėję per sieną įvairiais 
keliais, be Kanados Mintinių ži
nios.

Didžiausias svaigiųjų gėrimų 
šmugelis iš Kanados, jiasak 
nešimo, einąs |mt didžiųjų 
rų sritis.

PESHA\VAR, Indija, gruod. 
4. — Praneša, kad Afganistano 
rytinėse dalyse vėl kilo maiš
tų prieš karaliaus Amanullah 
vykinamas krašte europines re
formas.

Ih’ie sukilusios šinvari gimi
nės prisidėjusios dar Ruganis

pra-

Meksikos banditai ban
dė sukuldyti traukini

Loeb pasitraukė 
Pan-Europos Unijos 

egzekutyvo

1S MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 4. — Laikraštis EI Uni- 
versal Grafico praneša, kad at-

1 vykęs iš Laredo pasažierinis 
traukinys mažne buvęs sudau-

I žytas vienos palaidos lokomo- 
Paul 1HOS» khrią maištininkai bu-' 

ir ki

BERLYNAS, gruod. 
Reichstago pirmininkas 
Loebe, socialdemokratas, 
ti žymus vokiečiai rezignavo iš 
Pan-Europos Unijos vykdomo
jo komiteto dėl to, kad komite
to pirmininkas, grafas Couden- 
hove-Kalergi, atsisako duoti 
sąskaitas iš išleistų pinigų.

Kalergi sako, kad visi išmo
kėjimai esą tik jo žinioje ir tik 
jis vienas esąs dėl jų atsakin
gas.

LONDONAS, gruod. 4. 
Chamberlainas, britų užsienio 
ministeris, pasakė parlamente, 
kad ateinančiame 'Pautų Sąjun
gos Tarybos susirinkime britų 
delegacija nedarysianti jokių 
konkrečių nusiginklavimo pa
siūlymų. Visas nusiginklavimo 
klausimas esąs pavestas priruo- 
šiamajai nusiginklavimo komi
sijai.

Be to, ('hamberiainas aiškino 
ir britų vyriausybės nusistaty
mą reparacijų bei Reino evakįl
avinto klausimais. Jis pasakė, 
kad nors Vokietijos reikalavi*- 
mas evakuoti Reino kraštą le- 
ga tiška i ir nesąs pateisinamas, 
vis dėlto Anglija sveikintų juo 
greitesnį vokiečių teritorijų 
evakuavimą, nežiūrint santarvi
ninkų teisės tęsti okupaciją ir4 
toliau.

LONDONAS, gruod. 4. — 
Kalbėdamas Constitutional klu
be, vidaus reikalų ministeris 
Jcynson-Hieks pasisakė netikįs, 
kad ateinančiais visuotiniais 
rinkimais tie milionai jaunų 
moterų, kurioms neseniai buvo 
įstatymu suteiktos balso teisės, 
pakenksiančios konservatorių 
partijai, arba kad jos balsuo
siančios už socialistų kandida
tus. Jis pasakė, kad, girdi, šios 
dienos jauna moteris? ar mergi
na “is no fool,”—-nesanti kvai
lė.

Coolidge graudena 
senata ratifikuoti 4^

Kelloggo paktą

Meksikos darbini n k ų 
streikas prieš New 
Yorko kompaniją

VERA CRUZ, Meksika, gruo
džio 4. 
darbininkų Hule bananų au
ginimo srity paskelbė streiką 
prieš Di Giorgio Fruit korpo
raciją, kurios centras yra New 
Yorke. Streikas kilo dėl to, kad 
kompanija nesilaiko padaryto 
su darbininkais kontrakto.

teiksiančiai

vo paleidę bėgiais. Prnf Muvimov mirp
Pasak laikraščio, šeštadienio IvlrtAllIHJV lEIlLv

| CHICAGO. — Vakar mirė 
Dr. Aleksandras Maximov, Chi- 
cagos Universiteto anatomijos 
profesorius. Ryto metu rado jį 
negyvą lovoj jo namuose 5412 
University avenue. Tirinias pa
rodė, kad jis mirė širdies liga.

Prof. Maximov pirmiau bu
vo Petrogrado Medicinos aka
demijos profesorius, o nuo 1922 
metų profesoriavo Chicagos 
Universitete. Buvo žymus mok
slininkas ir yra padaręs kai ku
rių svarbių atidengimų medici
nos srity< Jis buvo dar tik 52 
metų amžiaus.

geležinkelio stotį, apiplėšė ją 
ir privertė vieną mašinistą pa
leisti bėgiais lokomotyvą visu 
greitumu, o paskui šokti lau
kan.

Mašinistas tatai padare, ta
čiau, prieš iššokdamas laukan, 
mašinos kontrolius taip nusta
tė, kad lokomotyvą, pabėgu? 
mylią antrą, pati sustojo.

Tuo tarpu banditai pasišali
no, ir duota iš stoties telegra
ma išgelbėjo Laredo traukinį ( 
nuo susikulimo su sustojusia 
geležinkely lokomotyvą.

WASHINGTONAS, gruod.
Prezidentas Coolidge šiandie 

pasiuntė senatui Kolloggo “am
žinos taikos paktą” ratifikuoti.

Prezidentas kartu ragina se
natą padaryti tai kiek galint 
greičiau, taip kad paktas 
kongreso patvirtintas dar 
tebeprezidentaujant.

4,

butų 
jam

neSiunčia kariuomenę 
unijistams darbinin

kams ginti

<ORH
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Daugumoj gražu; šalčiau; vi
dutinis ir stipresnis vėjas, dau
giausiai žiemių vakarų.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 30° ir 32° F.

Šiandie saule teka 7:01, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 12:30 
ryto.

Prancūzų garlaivis 
šaukias pagalbos

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruod. 4. — Vyriausybė nutarė 
pasiųsti į Rosario, Santa Fe 
provincijos sostinę, visą regi- 
mentą raitelių, ginti neunijis- 
tams darbininkams, dirban
tiems apygardoje laukų valy
mo darbus."

Du užmušti, 5 sužeisti 
automobilių reisuose

Harriman metė biz 
nio reikalus su sovie 

tų valdžia
BERLYNAS, gruod. 4.

vykęs į Berlyną William Ave- 
rill Harriman, vienas pirmuti
nių amerikiečių, kuris buvo 
pradėjęs prekybos santykius su 
Rusija po bolševikų revoliuci
jos, tikėdamas, kad ir su sovie
tais bus galima daryti biznis, 
dabar pareiškė, kad savo biznį 
Rusijoje jis jau visai metęs.

Į Harriman atsisakė duoti bet 
kurių smulkesnių paaiškinimų, 
dėl kurių priežasčių jis nutrau
kė santykius’su rusais, tiek tik 
pasakė, kad pats jo biznio rei
kalų paliovimas pakankamai 
aiškiai pasakąs priežastis.

šlykščių filmų ir jų 
meisterių suėmimai 

Hollywoode

dvidešimt

LOS ANGELES, Cal., gruod.
4. — Federaliniai inspektoriai 
suėmė Hollytvoode
tris slaptas filmas ir areštavo
tris asmenis, kaltinamus dėl tų 
filmų garinimo ir platinimo 
pašto ir ekspreso pagalba.

Filmose esą rodomos šlykš
čios ir nepadorios scenos. Del 
jų busią ir daugiau “plačiai ži
nomų Hollywoode asmenų” su
imta.

Nevedėlio bute rado 
nušautą merginą

ST. PIERRE, Mi((uelon, 
gruod. 4. — Francuzų garlaivis 
Sanef bevieliu praneša, kad 
jam gresiąs pavojus paskęsti, 
ir prašo pagalbos, 
laivo pozicija yra 
pietų vakarus nuo

Nelaimės vieton
plaukė valkas Deangeac ir mo
toriniai škuneriai Georgės ir 
Earl.

Bulgarų Borisas važiuo 
siųs pačios ieškotis

Paduodama 
90 mylių į 
St. Piene, 
tuojau iš-

SUĖMĖ MUNŠAINO FABRIKĄ 
SU STOFU

ANTIGO, Wis., gruod. 4.
Norwood miestely, netoli nuo 
čia, policija susekė didelę slap
tą degtinės varyklą. Ji buvo 
tuojau sunaikinta kartu su 1,- 
000 galonų rastos misos.

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruod. 4. — Automobilių rei
suose Mar Del Platoj vakar at
sitiko katastrofų. Vienas reisi
nis automobilis susikūlė ir rei- 
sininkas užsimušė. Taipjau bu
vo užmuštas ir vienas pašalie
tis. Antras automobilis trenkęs 
į stulpą, ir reisininkas skaud
žiai užsigavo. Trečias automo
bilis, prasimušęs pro apsaugas 
ustvarą, pavojingai sužeidė 
keturis žiūrovus.

SOFIJA, Bulgarija, gruod. 4. 
— Karalius Borisas žada šį mė
nesį vykti į užsienį. Iš valdžios 
sferų girdėt, kad jis rimtai no
rįs vesti kurią karalaitę. Mini
ma vėl Italijos princesė Giova- 
nna.

DE SOTO, ’Mo., gruod. 4. —> 
Turtingo vietos prekininko, So-l 
Hohenthalio, nevedusio žmo
gaus, apartamente rado negyvą, 
su kulipka galvoj, merginą, 
Miss Pearl Potoskey, “beauty 
shop” savininkę. Hohentbal, 
kuris tapo suimtas, ginasi esąs 
nekaltas ir sako, kad jis ma
nąs, jogei mergina pati nusišo
vus jo revolveriu, kai jis mie
gojęs.

Austrijos paštinin k a i 
kovoja dėl didesnės 

algos

Nušovė amerikietį

BLUEFIELDS, Nikaragua, 
gruod. 4. — Savo ofise čia bu
vo nežinia kieno nušautas Bay*» 
ord Waters, amerikietis.

Įdėjo j krosių dinamito;
3 asmenys užmušti
REGINA, Saskatchewan, 

gruod. 4. — Supykęs dėl to, kad 
jo šeimininko duktė atmetė jo 
piršlybas, Wni. McQuaig, dar
bininkas, įmetė į krosnį dinami
to. Sprogimo buvo užmušti 
mergina, Jce mbtina- ir patsai 
McQuaig.

VIENA, Austrija, gruod. 4.— 
Apie 50 tūkstančių 
pašto ir telegrafo 
pradėjo pasingo > 
kampaniją tikslu 
nuoš. algos priedo.

i valdžios 
tarnautojų 

priešinimus 
iškovoti 8

MASKVA, grumi, 4. Pra
neša, kad Alma Ata, Rusų Tur
kestane, vakar buvęs smarklis 
žemės drebėjimo supurtytas, 
Alma Atbj gyvena Atremtas 
Trockis.

1 vdens kelių gerinimu ir upių po- Baisus Šalčiai Monta- 
tvynių reguliavimu.

įstatymais padėti prekybos 
laivynui.

Rutulioti aeronautiką, tiek 
prekybos, tiek pašto.

Vykinti irigacijos, potvynių 
reguliavimo ir vandens tieki
mo projektus Colorados upėj, 
elektros jėgos sritį paliekant 
privatiniams kapitalistams.

Musele Shoals išnuomoti pri
vatiniams interesams.

Emigracijos įstatymus modi
fikuoti taip, kad paliktos atei
vių šeimynos galėtų atvykti gy
vent pas saviškius.

Praplėsti indėnų pilietybę.
Sustiprinti federalinius ir 

valstijų įstatymus negrų gimi
nei apsaugoti.

noj ir Wyominge
HELENA, Mont., gruod. 4.— 

Montanos ir Wyomingo valsti
jose užėjo smarkus šalčiai. Iš 
Chinooko, Mont., praneša, kad 
šį rytą ten buvo 46 laipsniai že
miau zero. Ypač dideli šalčiai 
siaučia šiaurinėse Montanos 
dalyse.

Du farmeriai užsimušė 
autui apvirtus

Sovietai žymiai pa 
didina biudžetą kra 

što apsaugai

JOpET, III., gruod. 4. — 
Vieškely, netoli nuo čia, jų au
tomobiliui paslydus ir apvirtus, 
užsimušė vietos farmeriai Wm. 
McClure, 40 m., Ir Clark Mau- 
rer, 33 metų amžiaus. Kiti trys 
kartu su jais važiavę asmenys 
skaudžiai užsigavo.

DU BERNIUKAI TRAUKINIO 
UŽMUŠTI

MASKVA, gruod. 4. — So
vietų finansų komisaras Bru- 
chanov pristatė centraliniar.i 
vykdomajam komitetui biudže
to projektą, kuriame krašto ap 
saugos išlaidos numatoma padi 
dinti beveik visu 100 milion į 
rublių. Būtent, karo išlaidom 
skiriama viso labo 840 milionų 
rublių, tuo tarpu kai praeitais 
metais buvo skirta 712 milionai 
rublių.

Viso valstybės pajamų numa
toma 6,779 milionai rublių, o 
viso išlaidų — 7,650 milionų 
rublių, o tai yra 1,250 milionų 
daugiau, nei praeitais metais.

KEWANEE, III., gruod. 4.— 
Greitajam Rock Island trauki
niui sudaužius netoli nuo čia 
automobilį, buvo užmušti dū 
jauni berniukai, Thomas Janis 
ir Clarence Dahl, abudu iš

CAMBRIDGE NUSIŽUDĖ STU
DENTAS AMERIKIETIS

CAMBRIDGE, Anglija, gruo
džio 4. - Savo kambary rado
čia gazu nusitroškinusį Rolan
dą Robinsoną, teisių studentą, 
amerikieti. Manoma, kad jis nu
sižudė dėl blogos sveikatos.

Kalėdų Dovanos
Telegramų

Kai jus mąstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl 
greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”.

• 50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tinsit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 

, padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie
nas”! Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 rv- 
to iki 2 po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Philadelphia, Pa
Šis-tas apie ričmandinę miesto 

dali

lė pramonė. Sopė Delaware upė 
vingiuojąs! čia amžius, bet jos 
krantai šiandien jau yra ne tie, i 
kurie buvo desėtkai metų tam 
atgal. Visi jos krantai yra ap
taisyti prieplaukom. į kurias 
laivai stovi nosis įrėmę, o žmo
nės nuo jų krausto atvežtus j- 
vairius tavoms. Nelabai toli 
nuo čia matosi ir didysis tiltas, 
kuris stovi pakabintas skersai 

Philadelphijos

Ričmando miesto dalis stovi 
pakraštyje didėsės Delaware 
upės. Ant šios vietos, kur da
bar stovi didelės dirbtuvės ir 
gyvenimo namai, sakoma, kad
apie 30 metų tam atgal oškos ■ upęs ir jungia 
ganėsi, varlės koncertavo, o ir miestą su New Jersey valstija, 
kiti visokį gyviai sau lizdus su- Šis milžinas pabudavotas da 
ko. Dabar stovi užbudavota tik pora metų ir jis per savo 
visur miestas ir sukurta dide-1 ištemptą nugarą perleidžia šim- 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN kaip i?tXČn‘taip1,“tT,>kitoš

I pusės.
Lietuviai šiam krašte miesto 

apsigyvenę jau gana senokas 
laikas, ką liudija ir jų įkurta 
Muzikalė svetainė, kuri jau turi 
apie 20 metų amžiaus. Lietu- 

. vių bažnyčia įsteigta irgi gana 
senai, bet bažnyčia randasi ir 
dabar da krašte miesto ir ma- 

Lietuvių čia 
bet kiek 

(čion jų yra, tai vargu kas nors 
I gali pasakyt nors kiek atatin- 

j.r _ x , karna skaitlinę. Yra pasiturin- 
1 čių, daugelis turi įsigiję savo 
nuosavus namus. Yra daugelis 
biznierių, turinčių valgomų 
daiktų krautuves. Ant Rich- 
mond St. po numariu 3120 J. 
Grinius užlaiko auksinių daiktų 
krautuvę jau senokas laikas ir 
gana sėkmingai biznevoja. Da 

[visai nesenai čia atidarė puikiai 
i įrengtą avalų krautuvę K. Liut- 
| kus, 3172 Bichmond St. Gar- 
lauskai užlaiko smulkių daiktų

• ir aiskrynio krautuvę 2662 Al-
• legheny Avė. Profesionalų ii 
gi randasi, tarp jų ir Dr. Kli
mas čia praktikuoja savo pro 
fesiją. o jo žmona, p. Klimie-

I nė, užlaiko didelę vaistinę.
Lietuviškas krutėjimas kųl- 

rturos, dailės ir politikos srityje 
yra visai užmigęs. Apie šitą da 
lyką vietiniai darbuotojai turi 

I rimtai pagalvot ir stot prie dar
bo.—Ričmandietis.

OKeh-Odeon
Lietuviški Rekordai

Nauji Okeh-Odeon Elektriški Re- . 
kordai 10 colių, ant abiejų pusių^zal apgyventa, 
grojami, kaina vienam 75c. Perkąpt randasi gana daug, 
6 ant syk į kitus miestus persiun- . 
timo lėšas apmokame mes. I - . -

[Atlantic and Pacific Photo)

Annunziata miesto gyventojai neša relikvijas iš bažnyčios laike ugniakalnio Etna išsiveržimo.

glaudes kuopa irgi yra prisi
rengusi. Dabar kun. Mockus 
laiko savo prakalbas tik Chica
go j ir jos apielinkėsa, bet butų 
malonu, kad ir kitas kolonijas 
aplankytų.—A. B. Urzy.

26075 Oi kas sodai 
Tris dzienas Detroit, Mich

26076 čir-vir-vir ir
Apynėlis
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas Įvairios žinios

26077 Iš rytų šalelės, 
Kriaučiūnas ir Olšauskas 
Kam šerei žirgelį, 
K. Kriaučiūnas

cho-

26078

3501

3502

3503

26069

26067

26066

26064

26034

26053

88001

26070

26065

26062

26058

26057

26048

Panemunės valcas, 
Armonika solo 
Plikas kaip tilvikas, 
Armonika solo

Dollar
Gypsy

Princess, valcas 
Love, valcas

Kosės, valcasApril 
Dream of Love, valcas
Kadetky March.
(J. Strauss) Orkestrą 
Fredericus Rex Grenadier
March (F. Kadeck)

Komiškos dainos

Ar berniukas
Suzanna
Grybų rauti
Pokeris
Gerkim, gerkim 
Kai, rai, rata-tai
Agota
Mes geri žemaičiai
Barbora
Kad nėr alaus
Sharkis
Sena jaunystė

Hammond, Ind

Liaudies dainos
12 colių, kaina $1.25
Naktis svajonėms papuošta 
Mainytė J. Babravičius

10 colių, kaina 75c
Dzūkų kraštas 
Kudlis
Kazbek

Susgodojau aš godeles
Tykiai, tykiai 
Kur bakūžė samanota 
J. Babravičius

Graži čia giružė 
Atsigėriau arielkėlės 
J. Babravičius

miest.Žydelis iš Vilkaviškio 
Pas darželį trys mergelės 
J. Babravičius

Varguolis 
Kad galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė

liammond, nors ir nėra skait 
liną lietuvių kolonija, bet “pa 
sižymėjimais” nė kiek neatsilie 
ka nuo kitų.

štai nesenai vienas visai jau 
' nas lietuvis, nes vos 16 metų 
liko suimtas už automobilių Vo 

' girną. Ir tai, sako, jau ne pir 
I mą kartą, bet kad jau dauj 
kartų esąs sėdėjęs pataisos na 
iriuose už panašius nusidėjimus

Dabar tapo suimtas kitas lie 
tuvis—už pačios mušimą, ka< 
ji buk tai turinti meiliškų ry 
šių su įnamiu, kuris taipjau ta 
po areštuotas kaipo liudytojas 
Iš vyro reikalaujama $l,00( 
kaucijos, o įnamis tapo paliuo 
suctas. Pas jį čeveryke policij? 
rado $125.

Lapkričio 25 d. Ateities 
ras statė operetę “čigonai”. Po 
operetės sekė koncertinė dalis. 
Operetė buvo suvaidinta neblo
gai ir kaip choras, taip ir so
listai dainininkai atliko savo už
duotis pagirtinai.

Koncertinė dalis 
keleto šmotelių. Pirmiausia gro- ’ 
jo rusų trio kornetas, smuikas 
ir itališka armonika. Pagrojo 
keletą dalykėlių gerai ir publika 
jiems aplodismentų nesigailėjo. 
Paskiau dainavo solo V. Budvi- 
lis. Jam dar reikia daug la
vinti balsą, bet pasilavinęs butų 
neblogas dainininkas. Maža 
nergaitė skambino piano —ga
na gerai. Bet man labiausia 
patiko smuikininkas Pranas Va
laitis, kuris tikrai gerai valdo 
rnuiką. Kiek patyriau, jis yra 
\nn Arbor universiteto studen
tas ir netik geras smuikinin
kas, bet ir plaukikų čempionas 
Vlichigano valstijoj. Gaila, kad 
rpie jį lietuvių laikraščiuose 
nažai rašoma, nors anglų laik
raščiai apie jį gana daug rašo, 
iaijM) apie gerą plaukiką. Ant 
ižbaigos sudainavo' Ateities 
horas dvi dainas gana gerai. 
Tuo koncertas baigėsi ir praši
lę j o šokiai.

(nuolatos auga, o lietuvių laik
raščio nėra. Spaustuvė busian
ti prie 1713—24th St.

Gruodžio 16 d., Lietuvių sve
tainėj bus vaidinama 4 veiks
mų drama'“Romejus ir Julytė”. 
Stato ją Am. Darb. Apšvietos 
Dr-ja pasitikimui “Aido”.

Detroite labai pablogėjo dar
bai. Ypač pastaruoju laiku 
daugelis dirbtuvių pradėjo at-

susidėjo iš j |efjįn5ti darbininkus. Jei kurios
dar ir neatleidžia, 
naujų darbininkų neima.
darbių
didėja.

tai vistiek 
l’>e- 

eilės su kiekviena diena

teko “Keleivio” nr. 45 
korespondenciją iš De-

Man 
matyt 
troito tūlo A. J. Levulio, kuris 
tarp kitko sako: “Detroite dirb
tuvės dirba gerai šiuo tarpu, 
darbą galima gauti lengvai”. 
Gal ne vienas perskaitęs tą ko
respondenciją atvyko ieškotif 
darbo Detroite ir praleido pas 
kutintus centus. Butų gerai 
kad tokis Leyulįs nors kelia.* 
dienas išeitų darbo paieškoti 
Tada nerašytų, kad Detroite 
lengva darbą gauti, nes pats 
pamatytų, kad prie kiekvienos 
dirbtuvės vartų kas rytas tūks
tančiai bedarbių laukia darbo ii 
jo negauna.—Bedarbis.

dainavo du duetu, vieną iš ope
ros Traviata ir Išginiau jaučius. 
Mišras Choras: Iš operetės Cu- 
kr. Kareivio, Kalviai, šaltyšius 
ir Saulute.

Publika įvertino aplodismen
tais dainuojamas dainas, nes 
ir verti — yra gerai išlavinti. 
Liuosybės Choras susideda iš 
virš 40 dainininkų graži jau
nimo kudpelč.

Publikos neskaitlingai susi
rinko. Ačiū tiems, kurie atėjo
te, — užteko kiek buvo. Mat 
tą pačią dieną lietuviai katalikai 
bažnytinėj svetainėj ruošė pro
gramą, delei to publika į dvi 
puses išsidalino. Parapijonys 
nesiskaito su pažangiais lietu
viais: jie ruošia bazarus po ba- 

paž.angieji 
ir veikti, 
kad buk

Shenandoah, Pa

Ar nebūtų laikas surengti 
K. X. Mockui prakalbų maršru
tas nuo Chicagos į rytus? Jei 
kun. Mockus apsiimtų, tai, ma
nau/ darbas butų sėkmingas. 
Shenandoah’riečiai ir minersvi- 
Uiečiai jau dabar yra prisirengę 
ir tik laukia kun. 
džio. Shenandoah 
yra prisirengusi 
rengti prakalbas 
Minersvillc

Mockaus žo- 
Laisvės d r-j a 
kun. Mockui 
dvi dienas, o

Augščiausios PrL-

Kas Amerikoje gali
ma padaryti už 50c?
Jei Tamsta nepamiršai savo 
giminių Lietuvoje, tai už 50 
centų gali užsakyti jiems vi
siems metams savaitinį pažan
giosios minties laikraštį

“Lietuvos Ūkininką” 
kurib kaina visiems 1929 me
tams Lietuvoje nustatyta tik 5 
litai (50 am. centų). Atsiųsti 
“Lietuvos Ūkininką” j Ameri
ką visiems metams kainuoja 2 
doleriai.
“Lietuvos Ūkininkas” seniau
sias Lietuvoje laikraštis, nes 
eina nuo 1905 metų. 1929 me
tais jis švenčia savo 25 metų 
gyvavimo sukaktuves.
“Lietuvos Ūkininko” vyriausias 
uždavinys kelti Lietuvos liau
dies sąmonę, kelti savo Tėvy
nės apsišvietimą ir kultūrą. 
“Lietuvos Ūkininkas” eina kas 
savaitę 16 puslapių didumo, 
kiekviename numeryje nagrinė
damas įvairiausius poli tikos, 
žemės ūkio, mokslo, sveikatos 
ir kit. klausimus, taip pat pa
tiekia visas įdomiausias viso 
pasaulio žinias.
“Lietuvos Ūkininką” dėl to Lie
tuvos sodžius labiausiai mėgsta. 
Užsakydamas už 50 centų savo 
giminei Lietuvoje “Lie t u v o s 
Ūkininką” Tamsta padarysi tik
rai amerikonišką biznį: apdo
vanosi gimines, suteiksi jiems 
progos šviestis ir prisidėsi prie 
bendro savo tėvynės kultūriš
ko pakėlimo.
štai ką Tamsta gali padaryti 

už 50 centų!
Pinigus ir savo giminių adre
sus “Lietuvos Ūkininkui” pra
šome siųsti tokiu adresu:
Kaunas, Gedimino g-vė No. 38.

Katine, Wis

26046 Džingcliukai 
Prašom pasakyti 
L. Sipavičiūtė

26045 Blusa
Pusiau naktj mušus
P. Oleka •

baugiai

Kiek laiko atgal tai motore 
kažkas pavogė virš $100. Buv< 
įtariamas tūlas žmogus, be 
paskui viskas nutilo. Delko kik 
muštynės, tebėra pilnai neiš 
aiškinta.

26044iMargarita, J. Dvarionaitė 
Arija iš operos "Samsonas 
ir Dalila”, Grigaitienė

26010 Arija iš operos “Rigoletto”, 
K. Petrauskas 
Neverk, brangi, iŠ operas 
“Demonas” A. Sodeika

Jos. F. Budrik, Ine
3417 So. Halsted St.

Chicago, Ill.>

Štai dar kitas ryškus vaizde 
lis. Du senberniai atėjo pas 
vieną pažystamą ir atsineši 
bonką naminėlčs, kurią ir ėm< 
grukšnoti. Vienas senbernii 
tiek nusigėrė, kad užmigo ke 
dej ir buvo ten paliktas ma 
nant, ka(Į kai išsimiegos, 'tai i 
išeis. Bet naktį jis nuėjo į į 
namio kambarį ir ten įnamį “pa 
plukdė”, žinoma, po to senber 
nis buvo skubiai išprašytai 
lauk.

žmonių perstatyme buvo vi- 
lutiniškai. Gal butų buvę ir 
langiaus, bet tuo pačiu laiku 
iž kelių bloku kokis ten prieš- 
ašistinis komitetas rengė .U 
limbai prakalbas. Po progra- 
no nuėjau ir aš pasiklausyti jo 
iliauškalų. žmonių prakalbose 
nivo nedaugiausia, matyt, kad 
limbą jau daug savo parapijo- 
ių yra praradęs, nes ir pats 
ikundės, kad daug narių yra 
uistiję. Bet tie, kurie buvo, tai 
iko pusėtinai apskusti vardan 
Jctuvos fašistų. Mat, įžanga 
ieva programai ir prakalboms 
iuvo 50c. Bet turbut mažai su
kinko, nes ąpart įžangos dar 
(bagavo —darė kolektą. Kitaip 
nitų neužtekę ant bilieto j New 
čorką. Apie pačią prakalbą 
lieko negaliu sakyti, nes viso;- 
legirdėjau. Bet kiek girdėjau, 
ai niekuo nesiskyrė nuo pir- 
nesnių: tas pats smerkimas 
eitų ir gyrimas savo raudonojo 
jiznio.

100 kp. 15 metų gyvavi 
mo sukaktuvės

SLA. 100 kuopa minėjo kuo 
pos gyvavimo 15 metų sukaktu
ves lapkr. 25 d., 3 vai. po pietų 
Dzendzeleto svetainėj. Buvo su
ruošta koncertas ir šokių va
karas.

Programą išpildė atvykęs it 
Waukegano Liuosybės Choras, 
po vadovyste p. A. P. Kvedaro, 
kuris sudainavo šias dainas: 
Meskim šėrę ponus, Pailsėti dar 
ne laikas, Mortyte mano, Vie
nas žodis ne šneka. Solistai Da- 
ratcla Baukiutė-Kvedarienč ir 
p. Bitvinskas po kelias dainas 
sudainavo pasirenkant. Merginų 
Choras: čiūčia liūlia, Pas moti
nėlę, Aš augau pas tėvelį. P-as 
Bitvinskas su p. Kvedariene su-

Rekordų ir Rolių katalogą 
pasiunčiame dykai.

hm

Tai štai kuo pasižymi mušt 
lietuviai. Bet ar geriau yra i; 
kitur? Juk visko būna, kur til 
yra begalinis girtuokliavimas.

—Viską 'Matęs.

Detroitas neužilgo susilauks 
tavo laikraštį. “Aidas” perga- 
)eno savo spaustuvę iš Cleve- 
ando -j Detroitą ir jau baigiąs 
ą rengti, 
ha turės, 
aikraščio 

yra gera,

Babies Love It
Del skilrio ir vldnrij aeaina- 
tanių ii frieiastiM dantį 
angino, nieko nira geresnio 
kaip lig langas Kodikij 
Laiatira,

Kokias pasekmes jis 
tai priklausys nuo 
vedėjų. O dirva jam 
nes lietuvių kolonija

Mrs. WixsLow’s 
Syrup

žarų, teatrus, o jei 
nori taipjau gyventi 
tai pavapi j onys sako, 
nori jiems pakenkti.

Turiu pažymėti, kad į tas 100 
tuopos sukaktuves atvyko šve
dų, apart dainorių, nemažai iš 
iVaukegano, iš Kenosha — pp. 
Pabarškai, Pūrai, Untuliai, Yo- 
tiai, p. Balčaitienė, p. Martinas 
Vaičaitis ir dar keletas. Iš So. 
\Iilwaukės — p . Yvanauskas. 
Ačiū jums, gerieji kaiminai, kad 
atvažiavote pas mus. Tuo pačiu 
ir mes stengsimės tamstoms at
silyginti. Labai dėkingi lieka vi
si 100 kuopos nariai Liuosybės 
Chorui už tokį didelį, neįkainuo
jamą 
kuopai,
mis pridavėt

prielankumą musų 100 
Sudainuotomis dainelė- 

mums energijos 
tolimesniam veikimui. Nuošir
džiai tariam ačiū Liuosybės cho
rui ir linkini pasekmingai gy
vuoti ilgiausius metus, linksmi
nant lietuvius liaudies dainelė
mis. Liekame su vilčia, kad gal 
ir vėl kada tokie malonus sve
čiai atlankys mus, raciniečius. 
Pelno turėta $38.90.

M. Kasparaitis.

Kur Dirbimas Išvieno
Yra Viskas

nors sio- 
su kitu 
Tai yra

J^ELL System tikslus yru, kad kiekvienas kur 
je šalyje galėtų paimti telefonų ir kalbėti 

kur nors kitur, aiškiai ir be jokio .sutrukdymo, 
reikšmė universalio aptarnavimo.

Bell štabe yra 5,000 darbininkų, kurių vienatinis užsi-
■ • ėmimas yra vystyti nuolatos gerinant metodus ir įrengimų, 

kuriuos 350,000 Bell System darbininkų vartoja aptarna
vimui publikos. Pasekmė jų pastangų yra matoma nuo
latiniame gerinime lokalio ir tolakalbio aptarnavimo.

Bell System priima savo atsakomybe už visos šalies te
lefonų aptarnavimų kaipo visuomenės patikėjimų.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy • One System • Universal Service

Viena minutė prie telefono—ar visa diena prie katilo?
VTUODUGNŲS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, ne- 

gu visos kitos jos šeiininiškos pareigos, kartu paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas—purvinas 
moteris siunčia viską j skalbyklų.ir vargingas. Moderninė

WET WASH

Išplauti mink Štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredonils, Ketvergais 
ir PStnyčiomis

20 svarų $1,00

/------------------------------ --
HYDRO z

Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprašyti ir su
dėti. Nešiojamieji dai
ktai sugrąžinami drė
gni.

-------r—
Seredomis, Ketverguis 
ir Pėtnyčiomis.

20 svarų $1.50
_____________________ >

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat” skalbiniai 
išprašyti ir sudėti. 
Nešiojamieji daiktai 
sugrąžinami sausi.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš
prašyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

“KUR KAINA YRA TA PATI,

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svarai 9c
>

5 sv. nešiojamų daiktų
5 sv. “flat” daiktų 

$1.67 .

KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”

Archer Wet Wash Launc ry
3857-3867 Archer Avenue Visi telefonai Lnfayette 9211
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Automobilis 1927 m 
skaitlinių šviesoje

1895 metais Amerinojo pasi
rodė pirmas žurnalas “The 
Horseless age” (“Amžius be 
arklių"), skiriamas automobi
lizmui ir jo pramonei. Įžangoje 
buvo pasakyta, kad nors dabar 
automobilių pramonė tik pra- 
deda kurtis, bet reikia tikėtis, 
ateityj ji galingai išsivystys. 
Reikia sutikti, kad tos įžangos 
autoriaus tikrai butą pranašo. 
Nes tuo laiku, kaip jis rašė, 
tuos žodžius, visoje Amerikoje 
buvo tik 4 automobiliai (kas 
tai buvo per automobiliai!), da-| 
bar gi vienoje Amerikoje yra 
jų apie 25 milijonai. Nėra da
bar pasaulyje vietos, kur auto
mobilis butų nežinomas. Ar tai 
bus Bagdadas ar Honolulu, Hai
ti ar Taiti. Naujoji Zelandija 
ar Islandija, visur rasime auto
mobilių. Vien tik Tibete jų nė
ra, bet ir tenai neseniai užsi
registravo pirmas motociklas. 
Automobilių pramonė yra da
bar viena galingiausių; ji duoda 
uždarbio mlijonams žmonių ir 
milijonus dolerių pelno automo
bilių pramonininkams.

O kokią didelę reikšmę da
bartiniame kultūriniame 
nime turi
greita ir patogi susisiekimo bei 
transporto premonė, tą kiekvie
nas žino, jei tik užsiima kokia 
nors prekyba ar pramone arba 
šiaip jį gyvenimas verčia skai
tytis su laiku. Seniau žiūrėta 
buvo į automobilį kaipo į kaž
kokią prabangą, kuria gali nau
dotis tik milijonieriai ir turtuo
liai, 
je—

Anglija 5,5', , Visi kiti 4,( 
Franciui j a 1,6.'< Viso 100'7

Taigi matome, 
Valst. turi keturis 
ginu automobiliu, 
kraštai kartu. Tai
do Amerikos automobilizmo ga- 

pasakyti,

kartus dau-
n,?gu visi

mums paro-

inobilį, kituose kraštuose yra 
žymiai blogiau. Lietuvoje pa
vyzdžiui 1 automobilis pasitai
ko į 2,100 žmonių. Bendrai ma
tosi, kad iš visų Baltijos kraš
tų Lietuva yra labiausiai toje 
srityje atsilikusi. Kiek geresni
yra panašieji sanykiai Lenkijo-. lybę ir jo, galima 
je, bet visai nežymiai. Aš bent sprendžiamąjį balsą pasaulyje 
manau, kad esant ir toliau to
kiam judėjimui Lietuvoje, kaip 
yra dabar, Lietuva aplenks Len
kiją už poros metų.

Dabar pažiūrėkime, kur la
biausiai yra išsiplėtojusi auto
mobilių pramonė, žemiau Įdėta 
lentelė parodo, kiek automobi
lių pagamino 1927 m. įvairus 
kraštai:

3,394,288 
. 231,000 
... 190,000 
... 179,426 
.... 72,000

gyve-
automobilis kaipo

Bet, pavyzdžiui, Ameriko- 
automobilis visai nesiskaito 

kokiu nors luksus; ten automo
bili turi kiekvienas kiek pasitu
rįs darbininkas, nekalbant jau 
apie inteligentus.

Jsižiurėkime dabar į keletą 
skaitlinių, kurios mums paro
dys, kaip kur yra praplitęs au
tomobilis. Skaitlinės šios pa
duoda stovį, kuris 
sausio mėn. 1 d.

buvo 1928 m.

Kiek turi • 
automobilių

Kirk žmonių 
I automobiliui 

1927 m. 1928m.r.s.A. 23,253,882 5,4 5,
Franctizij|a 260,(10(1 45 36
\iiglija 1,219,477 41 36
Vokietija 122,300 197 119
Dalijo 165,(MM> 266 241
Lenkija 18,878 1860 1500
Latvija 3,050 1210 660
Estija 2,138 760 530
Lietuva 1,030 2,900 2100
Abisinija 243 100,000 47,000

Visame pasaulyje buvo 1928 
1 d. sausio 29,639,805 automo
biliai. Palyginus su tuo, kas 
buvo metai atgal, surandame 
kad pribuvo 2,131,828 automo
biliai arba 7,2%. Iš tos lentelės 
matosi, kad daugiausiai, ir tai 
be jokių palyginimų, automobi
lių turi Amerikos Jungtinės 
Valstybės. Tenai kiekvienas 
penktas žmogus turi savo auto-

ood

KjUFT^K>)CHEESE

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANV

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

*
automobilis yra daugiau papli
tęs, negu tokie “nebrangus” da
lykai, kaip gramofonas arba ra- 
dio.

motoro 6 cilindoriais. Visos? 
Jungt. Valst. fabrikose dirbama 

Jung. dabar tik 7 modeliai su 4 ci- 
linderiais, užtat 59 su 6 ir 36 
su 8 cilindoriais. Karose rijos*) , 
didžiumoje yra daromos uždary
tos, tokių uždarytų autų yra da
roma 81,7%, o tik 18,3% ati
darytų. Tai ir gi laiko žyme: 
žmonės reikalauja vis didesnio 
patogumo ir komforto, kurio ne 
visuomet gali duoti atidarytas 
autas.

E. H.

3

*) Kiekvienas automobilis suside
da iš dviejų dalių: chasis apačia: 
motoras, rėmai, ratai; karoserija— 
lai viršutinė jo dalis su sėdynėmis. 
Karoserija gali būti atidaryta (tor
pedoj arba uždaryta (limuziną).Dabar pažiūrėkime, kas nau

ja pastebėta automobilių pasau
lyje 1927 metais. Amerikoje 
didėja įvairių automobilių tipų 
skaičius. Tai yra labai reikš
mingas faktas, nes dar neseniai 
įvairių tipų skaičius labai greit 
mažėjo. Taip buvo todėl, kad 
įvairios mažesnės fabrikus, ne- 
beišlaikydamos konkurencijos su 

1 didesnėmis užsidarydavo ar su
sijungdavo su jom, o didesnės 
stengėsi daryt automobilius kuo- 
pigiausiai, didžiulėmis serijomis. 
Todėl automobilių tipų buvo ne
daug, bet jie buvo gerai apgal
voti ir pigiai padaryti, bet da
bar Amerikos rinka yra beveik 
jau prisotinta; todėl, kad pa
traukus naujų pirkėjų, reikia 
juos kuo nors nauju suvilioti. Ir 
todėl fabrikai, 
darni pigumo, 
skaičių, kad 
butų išsirinkti
kuris labiausiai patiktų. Sąryšy
je su tuo ir su naujais pageri
nimais, kuriuos tuoj įveda visi 
fabrikai, automobilių kaina kiek 
pakyla. Bet visgi,
dabartines kainas su tomis, ku-| 
rios buvo 1920 metais, matosi 
žymus skirtumas, visi autai yra 
dabar pigesni. Visa tai padarė 
ir atkakli įvairių fabrikų kon
kurencija (pav. Fordo ir Chev- 
roleto).

Statistika rodo, kad Amerikoj 
dabar vidutiniškai automobilis 
tarnauja 7 metus. Bet reikia 
žinoti, kad Amerikoje keliai yra 
geri..

TURITE ŠALTĮ?
Akys ir Nosis varva? 
Sunki skaudanti galva ? 
Jaučiate skausmų visur :e k u- 
ne? 0RANGE1NE Milteliai 
greitai tai pašalins. Prirodyti 
jaugus per 30 metų. Neturi 
narkotų. 10c ir 25c.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To oaties savininko priežiūroj per 80 metu. Mutnj mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterimi teredoj iki vi
durnakčiui Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada,

908 W. U SU 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

ę
Galop dar pora skaitlinių iš 

Amerikos gyvenimo. Jungt. Am. 
Valstybėse dabar 
28 milijonai šeimų, 
savo nousavą:

automobilį 21 mil.
namelį 12,8 mil.
gramafoną 10 mil. 
pianino (> mjl.
radi o
Iš čia matosi, kad “brangus

PRANGEĮNE
arba

4,5 mil.

palyginus

<

TUBBY

jau netiek žiūro
vei didina tipų 
visuomet galima 

sau tokį autą,

Anglija ...............
Franci j a ..............
Kanada ................
Vokietija .............
Visi kiti kraštai .

priskaitoma
Iš jų turi

•yj bu* atlikta* putomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Mirta- 
uia

ypatin-
Ameri- 
reika- 

fizinių

produkuoja labai 
(serijomis), 
automobilio

Su
NXW TORK, ALBKRT BAT.LIN, 

HAMBURO, DKUTSCHLAND, 
RESOLUTK, RELIANCE, 

CLEVELAND, 
WE*TPHAJL1A, THUR1NG1A

Puikus patarnavimas visose 
klesose

Automobilių konstrukcijoje;

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line 
177 N. Michigan Avė. Chicago

Del tos priežasties, 
kurie nori ge-

new yor’ °/|l <KO IKI KAU- 

UVVnO IR ATGAL

Trečia Klesa 
Plūs 7J. S. Revenue taksai

Tiek buvo pagaminta automo
bilių 1927 metais. 1928 metaais 
tikimasi, kad bus dar daugiau, 
čia irgi matosi, kad daugiausiai 
automobilių gamina Amerika. 
Didesnę savo produkcijos dalį 
ji pati sau suvartoja, bet dar 
labai daug lieka ir eksportui. 
Eksportuojama yra j visas ša
lis ir tai labai dideliuose kie
kiuose. Ir iš tiesų, Amerikos 
automobiliai yra visur labiau
siai paplitę, išskiriant gal kai 
kuriuos kraštus, kaip Italiją, 
Franciją, Angliją, kurie turi 
savo gerai išsivysčiusią pramo
nę ir yra vieni pigiausių (Ford, 

Į Chevrolet). Taip yra todėl, kad 
amerikiečiai
dideliais kiekiais 
tuomet kiekvieno 
produkcija yra pigesnė.

Antras dalykas— tai 
gas darbo sutvarkymas 
kos fabrikuose. Tenai 
laujama yra minimalių
jėgų ir gaunama maximalinė 
nauda. Be to, amerikiečiai la
bai gerai moka reklamuoti savo 
išdirbinius. Del to visa Ame
rikos automobiliai išsiviešpata- 
vo beveik visose rinkose ir daro 
didelę konkurenciją Europos 
fabrikams.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

JUSTICE ELECTRIC 
SHOP

Didžiausia laetnvių 
Elektros k r a u t u v A 
Cliic.ngoj. Laikomo 
vien Unijos Darbinin
kus. daromo visokius 
elektros darbus, irt 
parduodam liktorius ir J 
viską oletriAka pigiau ■ 
neirti kas kitas.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

Paėmę automobilių skaičių 
procentais įvairiose valstybėse, 
surasime šias skaitlines:

USA. 81,7';, Kanada 4,3%,

S25 
*16 
*10

M 
>5 
>5 
>2
išvalymas dantų

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

Vt*a* darbą* užsakyta* gegužio tnflno- 
•yj bu* atlikta* _pigiotr U kainom!*. Tai

musų apielinktų Dental Ofi*ų.' 
SKTRUU8 OFISAS 

1800 S'. Halsted St. 
Danty Beta* ui H

•eta*_______________________ >13.50
•eta*------------------------------------ >7.60

--------- 60

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Geriau*!* aukalni* darba* u* % 
Geriausio* AukainP* Crown* _ >2.50 
Geriau*) Auksintai Fllling* _ >2.50 
Geriausi Auksiniai Tilteliai _ >2.60 
Alloy Fllling*________________
Stdabrtnal Flllng* _____________ ®0c

’ '.J   50c
Šių kainų negausite muaų didiiamjam 

ofiae. DIDYSIS OFISAS įateigta* 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, 

320 South State Rt. 
I'boae llarrlaoB ®7A1

REAL ESTATE 
Kviečiam pas mus pirmiausiai 

2608 W. 47th St.

Ten ir in

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privalių ligų, 
sergantys žmonės, 
riausio, patarnavi- 

i mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visa 
laikų ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt m e t ų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su- Dr. H. 
prantama, iš savo plataus 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingų sėkmingam gydymui tų pra
žūtingu ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENĖJUS1AS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI
NUSIOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia' patenkinantį gy
dimą. To pasekmė yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisų. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street, 
Kampas Monroe, Chicago, III. 

Crilly Building. Imk elevatorhi iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedaliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame name.

M. Rofifi 
patyrimo

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres.

1618 West 18-ta Gatvė
C. J. Dankowski, ižd.

12th STREET
Tai. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louii Avė.

CHICAGO, ILL.

Hypnotism vs. Molasses
1^..

HlPPlKTVVZe MC!
I HM) MVTEtTH STVCK 

A HONK O'MOLl^SE^ 
TAFFY AkY COVLDAO T 

GET TUEM lOOSE
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PERDAUG AR PERMAŽAI LAISVĖS?

Amerikiečiuose yra pasklidusi legenda, kad 1926 m., 
susidarius koalicinei valstiečių liaudininkų ir socialde
mokratų valdžiai, Lietuvoje buvę perdaug laisvės. Tiek 
daug buvę laisvės, kad bolševikų sukurstytos gaujos 
(laužydavusios kepures nuo galvų žmonėms Kauno gat
vėse, ardydavusios viešus susirinkimus, ir ramiems žmo
nėms būdavę pavojinga išeiti į gatvę.

Reikia pripažinti, kad bolševikiško chuliganizmo 
buvo Lietuvoje pasireiškę apsčiai, tik jisai prasidėjo ne 
tuomet, kai valdžią paėmė į savo rankas demokratinė 
koalicija, bet dar prie krikščionių valdžios. Kepurių nuo 
galvų daužymas, apie ką tiek daug yra rašiusi musų de
šinioji ir dalinai vidurinė spauda, įvyko tada, kai vidaus | 
reikalų ministerio kedėje dar tebesėdėjo p. Endziulaitjs.
Antra vertus, triukšmavo ne vien tik bolševikai, bet ir 
tautiški bei klerikališki studentai. Jie visi, tarytum su
sitarę, stengėsi įrodyti Lietuvos visuomenei, kad žmo
niškai naudotis laisve jie dar nemoka. To kaip tik ir rei
kėjo tiems gaivalams, kurie paskui, gruodžio 17-tą, pa
darė ginkluotą perversmą.

Tečiaus nedoras tam tikrų grupių naudojimąsi lais
ve dar anaiptol nepasako, kad laisvė jzra negeras daik
tas arba kad jos yra perdaug. Ar Amerikoje, sakysime, 
žmonės visuomet išmintingai pasinaudoja laisve? Visi 
žinome, kad ne. Tie patys gaivalai, kurie Lietuvoje ar
dydavo viešus darbininkų susirinkimus, lygiai tą pat 
darė ir šioje šalyje. Kai Amerikoje bolševikų propagan
da privaišino “kairiasparniU” ir komunistų, tai triukš
mai ir net muštynės mitinguose pasidarė gana papras
tas dalykas. Kurį laiką ir pas mus, lietuvius, komunis
tai buvo taip “įsismaginę”, kad retai praeidavo kitų 
srovių prakalbos, kuriose jie nebūtų bandę iškelti skan
dalo. Ir komunistų spauda, triumfuodama, džiaugdavo
si, kad proletariatas jau susiprantąs ir nebenorįs klau
syti “darbininkų pardavikų” ir “buržujų”.

Bet ar butų buvę protinga iš tokio nekultūringo 
subolševikėjusių Amerikos fanatikų elgesio daryti išva
dą, kad visa Amerikos visuomenė esanti “nepribrendu
si” gyventi laisvose sąlygose? Aišku, kad ne. Už chuli
ganizmą reikia bausti chuliganus, o ne tuos žmones, ku
rie dėl chuliganizmo kenčia! Bet Lietuvoje šiandie vi
siems žmonėms yra išplėšta laisvė už chuliganiškus dar
bus tam tikros jų dalelės.

Pažvelgus dabar atgal į tą trumpą koalicinės val
džios laikotarpį, kai kam atrodo, kad tuomet buvę ne 
perdaug, bet net permažai laisvės. Štai, pav. “Tėvynės” 
korespondentas, rašydamas iš Lietuvos apie spaudos 
laisves suvui'žy m;j, šilko :

“Charakteringa, kad ir prie demokratinės liau- 
dininkų-socialdemokratų valdžios Lietuvoje nebuvo 
spaudai pilnos laisvės, nes ir toji valdžia uždarė 
savaitraštį ‘Tautos Valią’, o uždarytojo laikraščio 
redaktorių Grigaliuną-Glovackį įkišo i kalėjimą, 
kuris po įvykusio perversmo buvo paliuosuotas.”
Liaudininkų ir socialdemokratų valdžia buvo nu

versta neva už tai, kad ji davė perdaug laisvės žmonėms, 
o čia pasirodo, kad ir prie jos nebuvo pilnos laisvės. Ky
la tad klausimas, kas butų buvę, jeigu ta valdžia butų 
davusi žmonėms pilną laisvę, taip kad ir fašistai, ir ko
munistai butų galėję be jokių trukdymų vesti savo 
smurto propagandą? < *;*Į

Demokratinė Lietuvos koalicija, žinoma, nepavydė
jo laisvės žmonėms. Bet jos keblumas buvo tas,*kad Lie
tuva nuo pirmųjų savo nepriklausomybės dienų visą 
laiką gyveno karo stovio sąlygose ir todėl nebuvo prisi-1 
rengusi staigiai pereiti į pilną laisvę. Vien tik tam, kad 
įvairus iš klerikalų viešpatavimo gadynės pasilikusieji 
suvaržymai butų atšaukti ir pakeisti naujais įstatymais, 
koalicinė valdžia butų turėjusi daug ilgesnį laiką dirbti, 
negu jai iš viso teko išbūti prie valstybės vairo.

Ne tik despotizmas, bet ir laisvė reikalauja įstaty
miško sutvarkymo, — tik tuomet ji nepavirsta anarchi
ja. Bet padėt demokratinei valdžiai sutvarkyt kraštą 
naujais pagrindais nenorėjo tuomet nei dešinieji, nei 
kairieji; priešingai, ir vieni, ir antri stengėsi jai tą dar
bą kaip galint labiau apsunkinti ir pasiekė to, kad galų 
gale ji suklupo.

Tečiaus anksčiausiai’ vėliaus Lietuvai vistiek teks 
pereiti tą kelią, kuriuo ją vedė liaudininkų ir socialde
mokratų koalicija. Despotizme amžinai ji negyvens.

NESIŽINO KĄ RAŠĄS

( “Laisvės” Bimba, matyt, vi
sai nežino, kas sviete dedasi, o 
betgi jisai mėgsta “mokyti” 
proletariatu. Jisai, pa v. rašo:

“Vokietijos reichstagas pri
ėmė įstatymų, įvedantį mir
ties bausmę Vokietijoj. So
cialistai irgi balsavo už šitų 
sumanymų, tik su tuo «pa,t$u- 
symu, kad mųterys nebūtų 
baudžiamos mirČia.”
žinoma, Bimba niekus tauzi

ja, tvirtindamas, kad socialistai 
balsavę už mirties bausmę. Ir 
Amerikos, ir Europos spaudoje 
buvo atkartotinai pabrėžta tas 
faktas, kad Vokietijos socialde
mokratai griežčiausiu budu ko
vojo prieš mųties bausmę, ir 
reichstago komisijoje jų pastan
gomis buvo priimta nutarimas 
jų panaikinti.

Bet Brooklyno keikūnų cem- 
pi jonas, pasirodo, nežino, kad 
mirties bausmė Vokietijoje iki

ji” (bolševikai), bet taryboje 
jie pradėjo taip nešvariai elgtis 
(darant “bendrų frontų“ su fe- 
derantais, paremiant darbdavių 
atstovų sumanymus), kad vie
nas '“kairiųjų” atstovas atsime
tė nuo savo frakcijos ir prisi
dėjo prie socialdemokratų. Re
zultate į valdybų tapo išrinkta 
du socialdemokratai, vienas len
kų darbininkų ir vienas žydų 
atstovas; o bolševikų nepraėjo 
nė vienas. Mariampolės tarybo
je nuo darbininkų išrinkta kone 
visi socialdemokratai arba jų 
simpatizatoriai.

Taigi matome, kad miestų 
darbininkuose vadovybė pri
klauso socialdemokratams, ne
žiūrint to, kad tautininkai ir 
klerikalai juos atakuoja iš vie
nos pusės, o Maskvos šelpiami 
komunistai — iš kairės.i

Ligonių kasų uždavinys bus 
teikti gydymo pagelbų darbinin
kams. Kitose Europos šalyse to
kios organizacijos jau seniai yra 
įsteigtos ir prie jų užlaikymo 
prisideda ir valdžia, įnešdama į 
kasų tam tikrų mokesnį. Lietu
voje valstybė savo lėšomis ne
remia darbininkų ligonių kasų.

Kode! S. V. valdžia ty
rinėja nuskendimą 

“Vestris laiko”

Suv. Valstijų Federalė val-
tšnykę gyvūnai —šikš

nosparniai ir vampy
rai.

šiol buvo ir todėl apie jos ‘“įve
dimą” yra nesąmonė kalbėti. 
Mirties bausmė yra senajame 
Vokietijos baudžiamųjų įstaty
mų kodekse, kuris buvo para
šytas dar kaizerio laikais. Da
bar reichstagas svarsto naują 
baudžiamųjų įstatymų kodeksą, 
ir tai davė progos mirties baus
mes priešams (pirmoje eilėje— 
socialdemokratams) įnešti su
manymą, kad mirties bausme 
butų išmesta. O Bimba plepa 
apie mirties bausmes “įvedimą”, 
kuriam buk pritarę ir socialde
mokratai. Geriau jisai tegu pa
sižiūri į bolševikišką Busiją, 
kur mirties bausmė yra taip 
plačiai praktikuojama, kaip nie
kur pasaulyje!

Kita to paties bolševikiško 
tamsuno pasaka yra tokia: bu
vęs Amerikos socialistų kandi
datas į prezidentus, Norman 
Thomas yra “kunigas”, —ka
dangi nei jisai pats, nei socia
listų savaitraštis “The New 
Leader” šito “fakto” neužginči
jo.

Jeigu Bimba taip šneka, tai 
jitJai nėra skaitęs Norman Tho
mas biografijos, kurią išleido 
Socialistų Partija tuoj po Tho- 
maso nominavimo kandidatu. Ta 
biografija buvo tilpusi laikraš
tyje “The New Leader” (su
trumpintoje formoje tilpo ir 
“Naujienose”) ir, be to, New 
Yorko savaitraštis <la ir savo 
editorialuose nurodė, Kad ko- 
munistai meluoja skelbdami 
Thomas’.i esant “kunigu”.

Padorus laikraštininkas ne
tauzytų to, ko jisai nežino, ypa
tingai, kuomet jam nurodyta, 
kad jisai prasilenkia su tiesa. 
Bet bolševikiški “pisateliai” el
giasi priešingai: juo mažiau jie 
apie ką žino, tuo d/ąsiau jie tai 
skelbia. O jau kuomet jie įsi
kanda kokį melą tvirtinti, tai, 
kad ir jiems kuolą ant gąlvos 
tašytum, jie nesiliaus melavę.

r . rr - jl

LIGONIŲ KASOS LIETUVOJE 
SUSIORGANIZAVO

TAUTININKŲ VALDŽIA KEI
ČIA SAVIVALDYBIŲ 

ĮSTATYMĄ *

Kauno tautininkų “Aidas” sa
ko, kad ministerių kabinetas 
jau apsvarstęs naują savivaldy
bių įstatymą, kuris dabar esąs 
atiduotas “valstybės tarybai” 
galutinai apijjrbti.

Valdžios sumanymu, naujoje 
savivaldybių tvarkoje panaiki
nama visuotinas balsavimas 
(atimant balsą beturčiams ir 
pakeliant balsuotojų amžių) ir 
jos pastatomos po tiesiogine 
Kauno biurokratų kontrole. Vis, 
mat, arčiau prie senosios rusiš
kos sistemos, kurią tautininkai 
taip mėgsta.

BALMONTO POLEMIKA SU 
LECHONIU

Į lenkų p&Rb J. Lechon’io at
sakymą Balmontui, įrodinėjantį 
tariamąsias lenkų teises į Vil
nių, garsusis rusų poetas atsa
kė eilėmis: “Lenkų poetui Jonui 
Lechon’iui”. Balmontas sako, 
kad “neteisu, kad Lietuvos įkur
tas, jos sostine dienų aušroj 
jau — Vilnius — Lietuvininkų 
lopšys ir jų tvirtovė, — nuo 
Lietuvos varii piktai atplėštas.”

“Naujienoms” jau teko minė
ti, kad Lietuvos miestuose įvy
ko rinkimai į darbininkų ligonių 
kasų tarybas. Išrinktosios tary
bos paskui ėmėsi tvarkytis, iš- 
sirinkdamos savo valdybas, pa- 
sigamindamos savo darbo tai
sykles, nustatydamos, atlygini
mą savo nariams už posėdžius 
ir t. t.

Pažymėtina yru tai, kad vi
sur ligonių kasų valdybose va
dovauja socialdemokratai. Kau
no kasos valdybos pirmininku 
išrinktas drg. Galinis; Šiauliuo
se — drg. Bielskis. Panevėžyje 
j tarybą buvo patekę 6 “kairio

Ruft-štis Villft-lUOSO

Suv. Valstijų Agrikultūros 
Departamentas paaiškina ką 
tai reiškia bakterijos valgiuo
se, ypač tos, kurios yra puvi
mo priežastimi. Valgiai- taip 
pat genda, kada pradeda rūg
ti ir pelėtįi.

Rūgštys, sakoma, greičiau
siai pasirodo tokiuose valgiuo
se, kurie turi cukraus, kaip pa
vyzdžiui, virintuose vaisiuose. 
Bakterijos kartais pagadina 
mieles tešloje, ir iš tos priežas
ties kada dtiona iškepa, būna 
surugusi ir nenaturalėj spalvo
je.

Pelėsiai plečiasi valgiuose, at- 
rodydami kaip miltiniai augalai 
įvairių spalvų. Jie maitinasi 
tuo pačiu valgiu ir atmaino jo 
išvaizdą ir skonį. Kartais ne- 
kurie pelai ir raugai yra tobu
linami ir maišomi nekuriuose 
valgiuose, kad padarius Uum 
tikrus ypatingus skonius, Pa
vyzdžiu j, Roųuefort ir Cąmem- 
bert sūrių skoniai pasidaro į- 
vaisinus juose tam tikrus pelė
sius. Atsižvelgiant į tai, kad 
pelėsių sėklos lengvai lekia per 
orą ir šilumą jų nesunaikina, 
šeimininkė turi atsargiai pri
žiūrėti, ypač drėgnam, šiltam 
ore, kad neprileidus pelėsiams 
veistis aut valgių.

šiomis dienomis laikraščiai 
paskelbė, kad Amerikos Muzie
jaus ekspedicija, kuriai vado
vauja Roy Chapman Andrevvs, 
trumpoj ateityj atgabens į 
Ameriką kaulus seniai prany- 
kusio gyvūno. Tuos kaulus eks
pedicija surado centralinėj Azi
joj, Gobi dykumoj.

\
Kaulai liudija, jog prieš daug 

tūkstančių metų Azijoj gyveno 
milžiniško ūgio gyvūnai. Apie 
jų didumą galima spręsti iš su
rastų dantų. Dantis, kurį su
rado ekspedicija, yra keturioli
kos colių ilgio ir septynių colių 
pločio. Walter Grander, ekspe
dicijos paleontologas, sako, 
jog gyvūnas buvo apie 25 pėdų 
aukštumo ir svėrė 20 tonų. Mai
tinosi jis medžio lapais.

Dabar kyla klausimas: ko
dėl senovėj gyveno tokie mil
žiniški gyvūnai ir kodėl vėliau 
pranyko? Priešai juk jiems 
nebuvo pavojingi. Bet atrodo, 
jog ir didumas ne visuomet iš
eina gyvūnams ant naudos.

Kaip žinia, gyvenimo sąlygos 
nuolat keičiasi. Buvo laikai, 
kuomet Europos ir Azijos kli
matas sudarė tinkamas apysto- 
vas brontosaurams, stegosau- 
rams, triceratopams ir kitiems 
gyvūnų karalystės milžinams. 
Tais laikais maisto buvo pakan
kamai. Tropiškame Europos ir 
Azijos klimate auga įvairus 
augmenys. Bet viskas pakitė
jo ledų gadynei besiartinant. 
Pasireiškė maisto trukumas. 
Kova dėl būvio paaštrėjo. Prie 
pakitėjusių sąlygų lengviau bu
vo prisitaikyti mažesniems gy
vūnams, kurie yra apsukresni 
ir mažiau maisto tereikalauja.

Išsivystymas tų milžinų rodo, 
jog evoliuciniai gyvūnų anato
mijos pakitėjimai ne būtinai 
išeina ant gero. Milžinai juo 
tolyn, tuo sunkiau begalėjo 
prie aplinkybių prisitaikyti; pa
galios, jie turėjo visiškai pra
nykti.

Kodėl kai kurie gyvūnai nei 
iš šio nei iš to pradeda augti, 
tiesiog nežinodami kada susto
ti? Jie, taip sakant, prieina 
liepto galą. Pasiekę tam 'tikrą 
ūgį, jie nebegali grįžti atgal, t. 
y. nebegali sumažėti ir tuo bu
du prisitaikyti prie pakitėjusių 
apystovų. Dr. Frederick A. Lu- 
cas savo knygoj “Animals of 
the Past” tiesiog sako, jog mo
kslininkai tinkamai j tą klau
sima negali atsakyti.

Gyvūnas, sako L>r. Lucas, ga- 

Ii pasiekti didelio ūgio natūra- 
liška atranka. Mes dabar ži
nome, jog posakis, kad gamta 
Šuolių nedaro, yra klaidingas. 
Kartais gamta daro šuolius. Pa
sitaiko, kad kuris nors gyvūnas 
užauga didesnis, negu kiti tos 
pat veislės gyvūnai. Jis gali 
duoti pradžią naujos rųšies gy
vūnams, kurie pasižymi savo di
dumu.

įBe naturalės atrankos yra 
dar ir kitokios priežastys, ku
rios daro įtakos ugiui. Sakysi
me, pituitarine liauka kontro
liuoja kaulų augimą. Liaukos 
pakrikimas gali prisidėti pri-3 
ūgio padidėjimo.

Klimato permainos, kurios 
galėjo sunaikinti milžinus, pra
eityj įvyko ne kartą. Pavyz
džiui, yra žinoma, kad prieš 
keletą šimtų metų Saharos dy
kuma buvo daug drėgnesnė, ne
gu dabar. Senovės miestas 
Palmyra i$ visų pusių buvo ap
suptas derlingais laukais, šian
dien ten randasi dykuma.

Einant dar toliau į praeitį, 
mes sužinome, jog praeity 
Grenlandijoj augo tropiški me
džiai. Jungtinių Valstijų va
karų baseinas buvo daug drėg- 
uesnis, negu dabar. Klimatą

sausesnj ten padarė iškilimai 
Rocky kalnų, kurie, kaip moks
lininkai tvirtina, atsirado pa
lyginimai dar neseniai. Ledų 
gadynė padarė tikrą revoliuciją 
gyvūnų tarpe, kai kuriuos jų 
visiškai nušluodama nuo žemės 
paviršiaus.

štai kas, pavyzdžiui, atsitiko 
su mamutu. Mamutas neturė
jo odoj liaukų, kurios išleidžia 
reibalus. Jo ilgi plaukai leng
vai sušlapdavo ir sušaldavo. 
Ačiū tam, gyvūnai pagaudavo 
šaltį ii r,mirdavo.

Milžiniškas mylodonas žuvo 
nuo tiesioginių klimato permai
nų. Gyvūnas, matomai, atsirado 
Patagonijoj, bet vėliau persikė
lė į šiaurius. Kuomet tempera
tūra pradėjo pulti, mylodonas 
nežinojo, kaip apsisaugoti nuo 
šalčio. Grįžti atgal j Patago- 
niją jam neatėjo į galvą, todėl 
jis ir žuvo, palikdamas kur-ne- 
kur pėdsakus apie savo egzista
vimą. Tokių pėdsakų tapo su
rasta Oregono valstijoj.

Geriausiu pavyzdžiu neprisi- 
taikymo gyvūnų prie aplinky
bių gali būti dinosaurai. Jie bu
vo labai dideli, bet turėjo ma
žai smagenų. Nieko tad stebė
tino, kad jie žuvo kaip tik ap
linkybės pasidarė jiems nepa
lankios.

Tačiau kartais pasitaiko ir 
taip, jog pranyksta ir tokie gy
vūnai, kurie, rodosi, yra prisi
taikę prie esamų aplinkybių. 
Atrpdo, sako Dr. Lucas, kad 
gyvūnų rųšis, kaip ir atskiras 
individas, miršta nuo senatvės.

Senovėj drambliai gyveno be
veik visuose žemės kampuose. 
Šiandien jų galima užtikti tik 
Afrikoj ir Indijoj. Ir ten jie 
sparčiai nyksta. Kita gyvūnų 
rųšis, kuri baigia nykti, yra 
zubrai. I

♦ ♦ ♦
Visi esame matę šikšnosparnį. 

Vakarais ir naktimis šikšnos
parniai išskrenda medžiot}, gau
do naktinius drugius, muses ir 
kitus vabzdžius. Kai kurie 
žmonės bijo šikšnosparnių, 
nors žmonės iš jų nemaža nau
dos turi, nes daug išgaudo ne
naudėlių vabzdžių. Kol priedą 
ligi soties, didelis šikšnosparnis 
turi susigauti apie dvylką kark
vabalių, o mažas šikšnosparniu- 
kas apie šešias dešimtis mu
sių. Todėl galima numatyti,
kiek suryja vienas šikšnospar
nis per vasarą vabalų ir musių.

Šiltuose kraštuose yra šikš
nosparnių, kurie geria žmonių 
kraują. Juos vadina vampy
rais. Pietų Amerikoj yra šikš- 
noaparnių, kurie naktį perkan- 

da vištai ijkiauturę ir čiulpia 
kraują. Višta tuomet dvesia. 
Šieji šikšnosparniai kanda taip 
pat arklius, asilus ir karves. 
Užpuola kartas ir žmogų lauke 
miegantį, žmogus nė nejaučia, 
kai šikšnosparnis jam kanda— 
žaizda lieka labai maža, mažesnė
net už dėlės įkąstą. Vienas žmo
gus pasakoja, kaip šikšnospar
nis gėręs jo kraują. “Atsiguliaii 
miegoti”, pasakojo jis; “langų 
neuždariau, nes buvo labai šilta 
naktis, f kambarį įskrido didelis 
šikšnosparnis-kraugerys.' Iš 
pradžių skraidžiojo pasieniais, 
paskui, apsisukęs keletą kartų, 
ėmė skraidyti ties manim. Aš 
primerkęs akis žiurėjau, ką jis 
darys. Pagaliau, tyliai plasno
damas sparnais, nutupė ant 
krutinės. Jaučiau jį nutupiant, 
bet nejaučiau, kai prakando 
odą ir ėmė gerti kraują. Iš 
pradžių man visai neskaudėjo, 
tik po kelių nvnutų pajutau 
tarytum dėlę siurbiant kraują. 
Tuomet sugavau ranka krauja- 
lakį ir nudobiau”.

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

džia pradėjo ieškoti priežastį 
nuskendimo laivo “Vestris”, 
kartu su kuriuo žuvo 115 žmo
nių. Nepaisant to fakto, kad 
laivas užregistruotas Anglijoj 
ir priguli Anglijos kompanijai, 
bet jis apleido Amerikos uostą, 
ir todėl turėjo būti Amerikos 
inspektorių apžiūrėtas.

Dabartinė Laivų Apžiūrėjimo 
Tarnystė (Steamboat Insi>ection 
Service) buvo įsteigta Kongresi
niu Aktu 1852 m. Aktas buvo 
pertaisytas ir kaip šiandien 
vykdomas padalina šalį, admi- 
nistratyviškiems tikslams, į 
vienuoliką didžiulių apžiūrėjimo 
distriktų su vyriausiu inspekto
rium prie kiekveno distrikto.

•
Įstatymas reikalauja, kad 

kiekvienas laivas butų pilnai, 
smulkmeniškai ir reguliariškai 
apžiūrėtas. Inspektoriai turi 
apžiūrėti garinius katilus pirm 
negu jie įdėti, turi apžiūrėti 
kiekvienas duris ir viską, kas 
tik sujungia katilus su inži- 
nais, laivo mašineriją, valtis ir 
gelbėjimo aparatus.

Sykį į metus laivo konstruk
cija ir išrengimai peržiuriami. 
Laivo inžinieriai išegzaminuoja- 
mi kaslink jų kvalifikacijų ir 

-patyrimo ir jiems išduodama 
leidimai nuo Laivo Tarnystės.

Dabartiniame tyrinėjime 
svarbiausias tikslas yra sužino
ti, ar šitas laivas buvo tinka
mai inspektorių apžiūrėtas, nes 
jie išdavė “viskas tvarkoj” įsa
kymą pirm negu laivas išplaukė 
iš New Yorko uosto.

Visais laikais įvyksta jūrėse 
nelaimės, ir dar iki šiam laikui 
nebuvo išrasta jokis laivas, ku
ris negalėtų nuskęsti. Bet su 
pastatymu laivų iš plieno ir įve
dimu “vvireless” vistiek plauki
mas per juras yra šiandien 
saugesnis, negu kada nors 
praeityje buvo.

Per pereitus fiskališkus me
tus suvirš 340,000,000 pasažie- 
rių plaukė laivais Suv. Valstijų 
valdžios certifikuotais ir iš tų 
pasažierių žuvo vienas iš 7,072,- 
000. [FLIS].

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, piginusios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tt.' Cfce-n 180

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa- Elijas.
2) RE AL ĖST ATE: Turtų gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Nauiienoi

1739 So. Halsted St.
Tel. RooerreJt 8500

GYVENIMAS
Mineainii t urnai aa

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama |1.K 
Pusei metų--------------- $1

Kopija--------- ------------ 10«

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms j Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 

|' už tai visuomet dė- 
1 kingi.

G
NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.
- nn> o iewr
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Neatidėliok daugiau
•

šiemet Chicagos bankai išmokės $24,747,946 laimingiems Ka
lėdinio Kliubo taupytojams! Ar jus gausite savo dalį? Ištiktųjų, 
tai yra lengviausias būdas užtikrinti sau užtektinai pinigų kai 
vėl ateis Kalėdos. Dabar yra geriausias laikas pradėti ir arti-

nė vienos dienos!
miausis jums bankas, iš šiame puslapyje įvardytų bankų, yra 
geriausia vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 
50c. j savaitę Kliubo, ar prie $10 Kliubo, jus lauks lygiai širdin
gas priėmimas ir malonus patarnavimas.

12th & Halsted Sts.

WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK 
735 W. Roosevelt Road 
Resources over $15,000,000

Atsineškit šį apgarsinimą. Jis vertas $1, kuris bus įrašytas 
I į jūsų sąskaitą.

Bridgeport

WEST THIRTY FIRST STATE BANK

555 W. 31st St.

West Side

Central Mfg. Dist.

CENTRAL MFG. DISTRICT BANK

1110 West 35th St
Čia jus galite pradėti su mažiausia suma.

Pradėk taupyti tuojaus stodamas 

į musų Kalėdų Kliubą

CHRISTMAS CLUBS 
$5 Club pays $253.75 

$10 Club pays $507.50 

Join Now!

Patogus dėl kiekvieno

CHRISTMAS CLUBS
$1 Club pays $50.75
$2 Club pays $101.50

Join Now!

UžtiKrinKit Laimingas 1929 metų Kalėdas

Prisidėdami Prie Kalėdinio Taupymo Kliubo Dabar!

Northwest Side
HOME BANK & TRUST C0. 

1200 N. Ashland St.
„ “Stok į Musų Kalėdini 

Kliubą Dabar!
Specialės Dovanos 

Jus galit būti vienas iš 
Laimingųjų.

šie bankai parodo savo draugiškumą lietu
viams ir tą jie čia jums pareiškia. Jums bus 
smagu vesti su jais visus biznio reikalus. Tai 
yra saugus bankai jūsų taupinimams. Apsilan- 
kykit artimiausiame jums banke šiandie.

Brighton Park 
MIDLAND NATIONAL BANK 

Archer Avė. at Sacramento Blvd.

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 W. 22nd St. 

JOHN BRENZA—President

Cicero
CICERO TRUST & SAVINGS BANK 

5200 W. 25th St.
Pamąstyk apie Kalėdas 1929 ir pradėk 

taupyti po biski tuojaus.
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CKICAGOS 
ŽINIOS

Pašautas biznierius

Paskilbus francuzė 
Chicagoj

Chicagon atvyko paskilbusi 
teniso lošėja francuzė, Suzanno 
Lenglen.

Užgriebė opiumo ir 
morfinos

Banditas įėjo M. Jonės krau
tuvam, 1825 \Vest Chicago Avė. 
Jonės įžiūrėjo, kad banditas at
ėjo tikslu apiplėšti krautuvę. 
Jis griebė revolverį. Bet ban
dito butą greitesnio. Rezultate 
Jonės tapo pašautas gal būt 
mirtinai.

Valgyklų savininkai 
sujudę

Miesto policija ir federaliai 
agentai padarė kratą chiniečių 
užeigoj, 118 \V. 22nd St. čia 
jie užtiko narkotiku — opiumo 
ir morfinos — vertės $10,000. 
Areštuotas užeigos prižiūrėto
jas ir jo draugas, abu chinie- v • _ • eiai.

Adresu 226 W. 22nd St., ki
toj chiniečių užeigoj, policija 
taipjau užgriebė opiumo, šičia 
tapo areštuoti trys asmenys.

Tarp Chicagos
Lietuvių Į

>^111 1

Šiandien įdomus 
koncertas

Šiandien Chicago Norske Klub 
salėje, 2350 North Kcdzio avė., 
paskilbusis latvis dainininkas 
Leonard Brunwald — duos kon
certą.

•

Jo balsas — basas-baritonas. 
Balsas pasižymi galingumu ir 
muzikališkumu. Anglu kalbos 
spauda tikrina, kad tai nepap
rastai gabus dainininkas.

Patartina lietuviams atsilan-
Chicagoje, Sherman viešbu

ty. Amerikos restoranų savinin
kų ir menedžerių asociacijos 
narių suvažiavimas. Svarbiau
sia suvažiavimo prieža s t i s 
esanti ta, kad Philadelphijoj 
tūla kompanija, turinti visą ei
lę tabako krautuvių, pradėjo 
tose krautuvėse ir valgius par
davinėti. Tatai sujudino val
gyklų asociacijos narius. Su
rasti priemonių kovai su val
gyklomis tabako krautuvėse ir 
tapo sušaukta ši skubota kon
ferencija. Suprantama, valgy
klų savininkai, aiškina, kad jie 
esantys priešingi valgykloms 
tabokos krautuvėse ne todėl, 
jog bijo konkurencijos, bet to- 
’el, jog norintys apsaugoti pu
blikos sveikatą.

Dr. Bundesen paėmė 
koronerio ofisą

Daktaras llerman Mundesen, 
buvęs sveikatos departamento 
komisionierius, kuris tapo iš
rinktas koroneriu, užėmė to 
urėdo ofisą. Jisai pakvietė ko- 
ronerio štaban keletą pasižy- 

' mėjusių autoritetų kaip pata- 
į rėjus ir padėjėjus. I

35,000 žmonių atlankė 
parodą vieną dieną

Aeroplanų parodą Coliseum 
trobesy į 24 valandas atlankė 
daugiau, kaip 35,000. Paroda 
tęsis iki gruodžio 9 dienos

Išsprogdino krautuvės 
sauffiają šėpą

į Paliko brangmenų aute 
vertės $50,000; jos 

pavogtos

šeši banditai Įveikė naktinį 
sargą, dabojusį krautuvę adre
su 218 So. Wabash Avė., iš-Į 
sprogdino saugiąją šėpą ir pa-Į 
sišlavė keletą tūkstančiu dole-l ♦ *
rių.

Selesmanas Lawson L. Jaffe 
pranešė, kad jis sustabdė savo 
autą ties namais 7519 Park- 

hurst avė., o patsai įėjo paval
gyti pietų. Aute buvę trys če
modanai su palaidais deiman
tais, vertė kurių siekusi $50,- 
000. Kuomet jis valgė, piktada-

Boseli-Radio
(Elektrinis perdėm)

riai išmušę auto langus ir pa
sigavę čemodanus su deimantais 
ir kitokiomis brangmenemis.

Vėl kalba apie taksus 
ant gosolino •

8 A.C. Tūbos. Nepapras
tai garsus ir tyras balsas, 
pagauna iš visur vienu kon
troliuotoju. Tai yra geriau
sia šios dienos Radio. Kas 
nori įsigyti tikrai gerą Ra
dio, lai ima Bosch išdirbys- 
tės. Bosch Kompanija išdir
ba elektrinius produktus jau 
daugiau kaip dvidešimts pen
ki metai.

Modelio 28 kaina S 132.50 
rubos...........$22.75
Modeli 28A gražiame kabinete ir 
su spykeriu ....... $195.50
Tub0’..........$22.75
Modelis 29A didelės spėkos ir su 
Dynamic Spykeriu .... $295

Budriko Korporacija yra įgali
ota pardavinėti Bosch Radio. 
Kaip Budriko Korporacija, taip 
Bosch Co. garantuoja Bosch Ra- 
dias neapribuotam laikui ir kiek
vieną pirkėją užtikrina, kad jis 
bus pilnai patenkintas.

Gerbiama Publika yra užpra
šoma atsilankyt j Budriko Krau
tuvę ir pasiklausyti šito nuosta
baus produkto gražaus balso.

Parduodama ir lengvais išmo
kėjimais. įmokėti tereikia $10.00.

JOS. F. SUDRIK

Jau yra pranešimų, kad ne- 
; tolimoj ateity Illinois valstijos 
i legislaturon bus Įneštas naujas 
i įstatymo sumanymas uždėti 
i speciales taksas ant perkamo 
i autams gasolino. šitaip surink
tos taksos busiančios skiriamos 

i vieškelių taisymui. 
• - • ■■■

Teatruose
I * *Chicago teatre — pradedant 
šeštadieniu, gruodžio 8 d., gros 

| orkestras vadovaujant pagar- 
Į sėjusiam benų vedėjui, John 
j Philip Sousa; paveikslas “Bro- 
: therly Love”.

MacVickcrs teatre — jau de
vintą savaitę eina kalbantys ir 

1 dainuojantis paveikslas “The 
; Singing Fool;” kitokie nume- 
I riai.

Oriental teatre — pradedant 
! 8 d. gruodžio Brooke’s orkest
ras duos numeri, pavadintą 
“Brooke’s Bovs and Girls”, k i- 
tokie numeriai.

Paradise, Tivoli ir Vptown 
teatruose — pradedant šešta
dieniu bus rodomas kalbantys 
Paveikslas “Mother Knows 
Best’’; kitokie numeriai.

Senate teatre — pradedant 
8 dieną gruodžio bus rodomas 
kalbantis paveikslas ‘^Battle of 
Sexes”; kitokie numeriai.

Harding leatrę — pradedant 
8 dieną gruodžio bus rodomas 
paveikslas “Woman Disputed”; 
kitokie numeriai; paveiksle 
svarbiąją rolę vaidina Norma 
Talmadge.

Norshore teatre — prade
dant 8 diena gruodžio paveiks
las “Masks of Devil”, kitokie 
numeriai.

INC.

3417 S. Halsted St.,
Tel. Boulevard 4705

Kilo gaisras Lawrence Ice 
Cream kompanijos dirbtuvėje, 
825 W. 21 st. Nuostolių gaisras 
padarė apie $50,000.

kyti i p. Brunvvaldo koncertą. 
Visgi lietuviams turėtų būti įdo
mu pamatyti, kokių dainos jėgų 
turi Lietuvos kaimynai latviai.

■ P-as Brunvvald yra dainavęs 
Įvairiose Europos šalyse, jų tar
pe, kaip informavo vienas lat
vis. ir Lietuvoje, Kaune. —Rr.

■-- ---- ---

Town of Lake

Bridgeportas
Pereitą savaitę buvo minėta 

“Naujienose” apie pasklydusias 
Bridgeporte falšyvas dvidešim
ties dolerių popieras. Taipjau 
buvo pranešta, kad areštuoti du 
vyrai. Tikrai buvo taip, kad 
suimta trys vyrai ir trys mote
rys. Bet moterys tapo paleis
tos.

Vienas suimtųjų vyrų, sako
ma, jau buvęs keletą metų ka
lėjime už dirbimą pinigų ir ta
po paleistas iš kalėjimo tik 
pirm pusantrų metų.

Bet rodosi dar įdomiau tai 
tas, kad, pasak vieno bridgepor- 
tiečio, ir Lietuvoje užtikta fal- 
šyvų amerikoniškų dvidešimt- 
dolerinių. Gal būt i)’ jos išėjo iš 
tos pačios “mašinos”, iš kurios 
pasiskleidė Chicagoje.

Reporteris.

Vytauto Bldg. Loan and Sav- 
ing Ass. laikys specialj susirin
kimą pakeitimui senų įstatų, 
priėmimui naujų įstatų ir padi
dinimui kapitalo, nes stebėtinas 
užaugimas šitos Įstaigos priver
čia padidinti kapitalą’. Susirin
kimas įvyks ketverge, gruodžio 

, 6 d., J. J. Ezerskio svetainėje, 
4600 So. Paulina St., 7:30 vai. 
vakare. —E. K.

I
Ar gavai savo Christmas Club

• čekį?
Jeigu ne, tai atsišauk Vytau

to Bldg. Loan Savinas spul- 
I kos ofise, nes jums atmokės. 
Jeigu nepradėjai peniai, tai če
kį negausi dabar, bet pasisku
bink ir pradėk mokėt dabar 
ateinantiems metams. Galima 
įstot mokant po 25c., 50c., $1 
ir daugiau į savaitę, ir po 50 
savaičių gausit savo Įmokėtus 
pinigus su 4/<.

Visi gali prisirašyti — maži 
1 ir dideli, tėvai ir vaikučiai bile 
kokią dieną spulkos raštinėj, 

' 4559 S. Paulina St. —E. K.

Nežinau ką sakyti
Tai vienas, tai antras manęs 

klausė, kodėl neparašau nieko į 
“Naujienas”. Nežinau nė ką at- 

' sakyti. Sakyčiau, medžiagos 
I pritruko, bet negalima meluot, 
nes medžiagos yra pakankamai. 
Sakyt tingiu, ir vėl negalima 
apgaudinėt, nes* aš rašyti jokio 
tingėjimo neturiu. Sakyt netu
riu laiko, taip pat nėra tiesos, 
nes pusę penktos ryte išeinu į 

I darbą, o apie vienuoliktą vaka
re pareinu. Tai, kaip matot, dar 
turiu laiko penkias valandas ir 
pusę. O per pusšeštos valandos, 
rodos, butų galima daug ką pa
rašyti. Ir jeigu neparašau, tai 
jau turit pilną tiesą pavadint 
mane tinginiu. Bet aš prisiimt 
tą vis tiek nenorėčiau.

Well, kaip ten nebūtų, bet 
žmonės sako, kad munšainas juo 
senesnis, tuo geresnis. Taip kar
tais gal būt ir su mintimis. Jei
gu kas ant minties užeina ir 
tuojaus parašysi, tai visgi, kaip 
matot, mintis nebus nusistovė
jusi.

O daleiskim, kad mintys gal
voj pabūna kelis mėnesius — 
tuomet kuo senesnes, tuo ge
resnės. Bet aš suprantu lyg bu
tų ir pavojinga daryti, todėl ne
manau ilgai galvoj laikyti, nes 
žinot, kai susirenka pilna gal
va visokių minčių, o išeit neiš
eina, tuomet pradeda galva pūs
tis, kad net sunku kepurę už
mauti. Pagalios gali kartais ir 
bostyt. Todėl aš mėginsiu kiek 
galėdamas po truputį nusemt. 
O kai pasilsėsiu pakankamai, 
tuomet galioną juodilos išdažy
siu kas savaitę. Dabar kolei kas 
reikia truputį pasnausti.

Pustapėdis.

Geniočio byla prieš 
“Draugą”

Vilkai* teisėjo Arnold kamba
ryje prasidėjo nagrinėjimas 
kun. Geniočio bylos prieš brolių 
Marijonų “Draugą”.

Ši byla, regis, buvo užvesta 
pernai ar užpelnai. “Drauge” 
tilpo pora pastabų, dėl kurių 
kun. Geniotis pasijuto, kad jo 
garbė nuplėšta. Byla buvo ati
dėliojama kart kartomis, bet 
pagalios prieita prie jos perk ra
tinėj imo.

Pavėlavau pačios bylos atida
rymui. Kai įėjau teismo kam
barin, tai liudininko vietoje bu
vo kun. Geniotis. Kamantinėje 
jį “Draugo” advokatas.

Geniotis aiškina, kad jisai 
esąs Lietuvių katalikų bažny
čios Amerikoje kunigas. “Drau
go” advokatas klausia kun. Ge- 
niotį, ar galėtų jisai paaiškinti, 
kokis yra skirtumas tarp lietu
vių katalikų bažnyčios Ameri
koje ir Romos katalikų bažny
čios.

Geniočio advokatas protestuo
ja teisėjui, įrodinėdamas, kac 
aiškinimas skirtumo bereikalin 
gas. Teisėjas palaiko Geniočio 
advokato protestą.

Toliau “Draugo” advokatas 
klausia kun. Geniočio, kokios 
kvalifikacijas yra reikalingos, 
idant galėjus tapti lietuvių ka
talikų bažnyčios Amerikoje ku
nigu. Geniotis atsako, kad rei
kalingas dvasinis pasišventimas, 
patyrimai mokinti rašto švente 
ir kai kurie kiti dalykai. Kokie 
tie kiti dalykai? Kun. Geniotis 
lyg abejoja, mikčioja, paskui 
sako, kad seminarijos mokslas, 
bendra apšvieta.

“Draugo” advokatas klausi? 
Geniočio, ar jisai, Geniotis, ne- 
nusidavęs kai kuriems žmonėrųs, 
jogei esąs Romos katalikų baž 
nyčios kunigas. Kun. Geniotis 
atsako, kad ne.

Toliau pradedama klausinėti 
apie kun. Geniočio praeitį: ar 
jis priklausęs kuriai kitai baž
nyčiai — ne tai, kuriai dabar 
priklausąs. Taip, atsako Genio 
tis, jisai priklausęs senai Romos 
katalikų bažnyčiai. Klausiama 
jo vėl, ar jis nepriklausęs dar 
kuriai kitai. Geniotis pasisako 
priklausęs metodistų bažnyčiai. 
Anot Geniočio, jisai priklausęs 
senai Romos katalikų bažnyčia 
apie 2—3 metus, metodistams 
apie 7 metus, o dabar lietuvių 
katalikų bažnyčiai Amerikoje X 
priklausąs ketvirtus metus.

“Draugo” advokatas paima 
vertimą j anglų “kalbą tos vie
tos, dėl kurios jisai patraukė 
“Draugą” atsakomybėn. Tenai, 
vertime, jei neklystu, žodis “ba
ladojasi” išverstas anglų kalbor 
žodžiu “buming”. Delei to žo 
džio reikšmės naudojama Lalit 
žodynas. Geniotis aiškina, kač 
šiuo atveju “baladojasi”, tur 
žodžio “bastosi” reikšmės. 
“Draugo” advokatas klausia, ar 
žodis “baladojasi” neturi kito
kios reikšmės. Geniotis atsako, 
kad šiuo atveju tas žodis tu
rįs reikšmę, kokia vertime pri
duota.

Paimama nagrinėti kitas žo
dis, būtent “apsimetęs”. Genio
čio skundo vertime tas žodis iš
verstas anglų kalbon žodžiu 
“self-styled”. Vėl vartojama La- 
lio žodynas. Klausinėjama Ge
niočio, koki yra šio žodžio šak
nis: ar nepaeina jisai nuo 
“mesti”? Geniotis atsako, kad 
žodis “apsimesti” turintis kito
kią reikšmę, negu žodis “mes
ti”.

Sustoja “Draugo” advokatas 
prie žodžio “prigavikas”. Kaip 

1 supratau, Geniočio skunde šitas 
žodis yra išverstas anglų kal
bon žodžiu “counterfeit”, nes 
visą laiką kalba sukasi apie tą 
nelaimingą *“counterfeit”. Vėl 
žvejojama Lalio žodyne. Suran
dama, kad ten žodis “prigavi- 
kAs” anglų kalbon išverstas ir 
kaip “cheater”, “imposter”. šiuo 
atveju, sako Geniotis, “counter- 
feiter” reiškia “netikras kuni
gas”.

Vėl klausiama Geniočio, ar 
jisai niekam nesisekęs kita pa- 
vardimi: ar nesisekęs kunigas 
Valaitis? Geniotis tvirtina, kad 
jisai niekuomet to nedaręs.

Klausimas: ar vadiniesi arki
vyskupu ?

Taip, atsako kun. Geniotis. 
Esą jį paskyręs arkivyskupu 
katalikų bažnyčios sinodas. 
Klausiama: kas yra tas sinodas? 
Geniotis aiškina, ir iš jo aiški
nimo galima suprasti, kad tas 
sinodas yra kaip ir kokis kelių 
bažnyčių ar parapijų susivieni
jimas, centras. Geniotis pasisa
ko, kad jisai turįs ir dokumen
tus prirodyti tam, jogei jis yra 
arkivyskupas.

Klausinėjama Geniotis dėl jo 
praeities. Ką jisai veikęs pra
džioje, kai atvykęs į šią šalį, t. 
y. Ameriką. Geniotis atsako, 
kad pardavinėjęs knygas. Kie
no — klausiama. Atsakymas: 
savo ir kitų. “Draugo” advoka
tas klausia, kokius dalykus Ge
niotis parašęs. Pastarasis, išro
do, neatsimena. Advokatas pra
šo suminėti nors vieną kurinį. 
Tuo ląjku užprotestuoja (pareiš
kia: object) Geniočio advoka
tas. Advokatai argumentuoja. 
“Draugo” advokatas atsisako 
nuo šio klausimo.

Paklausiama, ar Geniotis ne
pažįstąs Frank Simney (rodosi,

kad tokis buvo vardas). Genio
tis gerai neatsimena. Klausiama 
Geniočio, ar jisai nesisakęs 
Simnejui, kad jis, Geniotis, 
esąs Romos katalikų bažnyčios 
kunigas. Geniotis tvirtina, kad 
ne.

Klausiama ar Geniotis nelan
kęs kai kurių esančių teisme 
ypatų kolektos tikslais. Genio
tis atsako, kad jisai daugelį 
lankęs. Jisai priimdavęs liuosa

valia (liberal) duotas aukas 
(donatlons). Vėl klausiama, ar 
jisai nesiskelbęs Romos katalikų 
bažnyčios kunigu.

Kun. GeniotĮ kamantinėti ima 
kitas “Draugo” advokatas. Kal
ba nukrypsta prie žodžio “coun
terfeit”.

Pagalios pusė penktos. Teis
mas nutraukiamas iki trečiadie
nio lyto dešimtos valandos.

Reporteris.

JUS galite užmokėti daugiau ir ne
gauti geresnių radio pasekmių, bet jus 
pasigesite daugiau mokant mažiau Ka
da 31 yra graži highboy riešuto me
džio consolė su jbudavotu Fada 4 kal- 
betuvu, maišymos Šalintoju, netienio- 

giniu tūbų šildytoju ir apšviestu vienu 
dialu.

The FADA 31 
A. C. Electric

«235
without t u bes

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriaus^ paštą (Clark 
tr Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
jadėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat- 
/ės, pasakant laiško ' NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

507 Beloken A
509 Bernai t Miss E S
510 Benes Jozef
530 Jodevalkis Jonas
543 Lileikiui Aleksandrui
515 Malonis Jac
554 M midelius Const
555 Narickenei Vincentai
557 Norkus Stepha
558 Norkus Agnės 
566 Rakauski Ana 
579 Sostakos Frank
583 Survillas Ana'
584 Tamošaitis Jonas 
587 Urnazaš Kazymerin 
590 Vidutis Leo
597 Warusauskenie Onna 
602 Zubavičienei B 

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus

Mainom senus radio j naujus ir duodam lengvais 
išmokėjimais

Pirkėjams užtikrinant gerumą Radio.

General Eng. & Electric Co.
Not Ine.

RADIO EXPERTS, SALES AND SERVICE

3856 Archer Avė. Chicago, III.
A. MILLER & M. SHILLS, Proprietors Phone Lafayette 6195

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

Telephone Victory 1266
....... ..........  --į

NAUJOS KNYGOS^
GAUNAMOS “VIENYBES“ KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ---------- -----------------12.50
1,054 patarimai kaip virti |vairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis Ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ________ ___ __ ____ _  $3.01
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 

\ paštas. .
KAUNO ALBUMAS ........................................................... ....  ... 5lk

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCO KRftVftS RAŠTAI. Septyniuose tomuose __________  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...... ..........................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................     55c
Namų darbai, naminė sąskaityb* ir biudžetą*. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y. |
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Vaidylos renkasi
Saulei nusileidus ketvirtadie

nio vakare. Vaidilų brolija ren
kasi rytuose, paprastoje vieto
je: Metinis susirinkimai.

— Krivių Krivaitis.

Bridgeportas
Pavogė automobili

Paul Leases, 3127 So. Hals
ted strcet, pirmadienyje, gruo
džio 3-čią dieną, vakare užda
rė savo krautuvę ir manė su 
žmona ir vaikais pasivažinėti 
Reo sedanu.

Jisai paliko karą prie krautu
vės ir įėjo pasiimti vandens. Iš
ėjo su pilnu viedru... bet karas 
jau dingo.

Autas yra geras, vertės $1,- 
000. Auto laisnis No. 618044.

Jei kas pastebės tokį karą, p 
Leases prašo pranešti jam. Ža
da duoti magaryčių. —Kr.

Šiandien laidotuves
.Ieva Sikorskienė, gyvenus 

llart, Michigan, mirė lapkričic 
30 dieną. Vakar ji tapo atga
benta į (’hieagą, tiksliau pasa
kius, j Cicero. Pašarvota pp 
Eudeikių koplyčioje, 1110 So 
19-th court, Cicero, III.

Laidotuvės bus 9 valandą ry
te j Šv. Kazimiero kapines.

Aa. Jeva Sikorskienė mirė 
susilaukusi 46 metų amžiaus. 
Laidotuvėmis rūpinasi nabaš- 
ninkės sesuo, p-ni Tamoliunic 
nė, gyv. 1317 So. 18th court.

— Reporteris

North Side
Pirmyn choro takaruška

Kaip jau visiems yra žinoma 
Nortbsideje gyvuoja Pirmyn 
Mišrus Choras. Tai yra viena.1 
seniausių darbininkiškų cho 

rų. Užsilaikymas c boro, galimi 
sakyti, yra stebuklingas, nes 
nariai nemoka jokių duok 
lių, neieško jokių kolektų. Nors 
choras nėra taip skaitlingas 
bet sulyginus su kitomis lietu 
vių kolonijomis, reikia pasaky
ti, kad kitos jų neturi nei lo
kių. Pirmyn choras turi daini 
pamokas kas trečiadienis Liuo- 
sybės svetainėje, 1822 Walxnv 
sia avė.

('.boro dainų pamokos atsi
buvo šį trečiadienį, lapkričic 
28 d., vakare. Kadangi tas va
karas pripuolė prieš Padėkos 
dieną ir niekam ant rytojau? 
nereikėjo skubėti j darbą, ta 
choras nelik atlaikė dainų pa 
mokas, bet turėjo laiko pašilių 
ksminti iki vėlaus vakaro —su 
dainomis ir su lietuviškomis 
žaismėmis. Dar turiu pasakyti, 
kad pas choristus atsilankė ga
na skaitlingas būrys svečių, 
kurie visi kartu praleido links
mai vakarą. Tiktai girdėjau, 
kad nekuria choro nariai ap
gailestavo, jog ne visi choro 
nariai susirinko, ypač kad ne
buvo keleto moterų, nes kai 
kurios buvo 'išvadavusios į 
svečius, o kitos turėjo svečių 
pas save.

Labai pagirtina,xkad Norlhsi- 
dieėiai palaiko nors neskait
lingą chorą, nes chorai lai ir 
palaiko tą musų lietuvišką pro- 
gresyviską judėjimą dalyvau
dami prcgratnuo.se ar patys 
rengdami vakarėlius su persta
tymais ir dainomis. Kiek man 
žinoma, dar yra daug moterų 
ir vyrų gerais balsais, kurie 
galėtų padidinti skaičių choro 
narių prisidėdami prie choro, 
lik, žinoma, reikėtų linginį 
numesti j sali. Didesnis skai
čius narių — daugiau energi
jos, daugiau veikimo, nes vie»

- --------------------------- 1------------
ną vakarą į savaitę lengvai ga
lina pasiaukauti, prie to dar ir 

draugiškai praleisti vakarą.
— Northsidietls.

Paskaita apie a p- 
d raudą 36 kp. 

nariams
36-tos kuopos nariams

šiandie vakare Lietuvių Au
ditorijos mažojoj svet. įvyksta 
SLA. 36-tos kuopos susirinki
mas ir po susirinkimo bus 
trumpa, bei įdomi paskaliu apie 
apdraudę. Paskaitą laikys V. 
Mišeika, kuris su apdrauda yra 
gerai apsipažinęs. Mitingas biz
nio reikalais prasidės’ lygiai 8-tą 
/alandą vakare, o apie 9:30 
įaigsis ir bus apie pusę va- 
andos paskaita.

Paskaita apims istorinę ap- 
Iraudos dalį, būtent nuo Ado- 
no laikų iki dabar. Kamgi ne
įlįs žingeidi! žinoti, kokiais pa
lakiais Adomas buvo apsidrau- 
lęs? Kada buvo išduotas pil
nas apdraudos kontraktas ir 
langelis kitų dalykų.

Visi 36-tos kuopos nariai ir 
ų draugai išgirs tą įdomią pa- 
,kaitą dykai.

— Paskaitų Komisija.

Roseland
Petronio aimanavimas

Petronis jau viešai verkšlena 
ežednievnos No. 277 apie (lol- 
len Star Kliubo gerus ir nege
ls darbus. Vienoje vietoje gi- 
•ia kliubą, kad jis sutraukė 
laug jaunuolių. Jo gabus beis- 
jolininkai šią vasarą laimėję 
empionatą. Kitoje vietoje,ra- 
jina kliubą, kad rengtų vilka
us su programais. Tur būt Pet

ronis nori įsiprašyti į kliubą su 
programų į vakarus, kaip jau 
buvo įsiprašęs Mikulėnas į L. I. 
md B. Kliubą. Tas jo įpirštas 
programas kliubui davė nuosto
ly $80. ’’

Komunistas Petronis pagel
iau j a, kad į vakarfcs butų kvie
čiami jų spykoriai, jų menkai 
iralavinti vaidintojai. Tokis 
programas, galima spręsti iš 
anksto, neštų nuostolių <Jolden

AGNIEŠKA MAS1LUNAS 
Po tėvais Kaitas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 8 dieną, 10:30 vai. 
vakare, 1928 m., sulaukus 51 
metų amžiaus, gimus Panevė
žio apskr., . Druskavo parap., 
Pavarmienes dvare, Amerikoj 
išgyveno 22 metu. Paliko di
deliame nubudime vyrą Petrą, 
sūnų Petrą, 6 dukteris, žentą 
Elmer l.upori, brolį Joną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 2030 Coulter St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio 6 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų j Ąušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Agnieškos Masa- 
liunas giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnus, Dukterys, 
žentas, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. D. Lachawicz, Phone 
1‘oosevclt 2515.

(.ISTERINE
THROAT
TABLETS j

iMada 6y
PSafomcJ (Jo., Sami L-*uu, U. S. A.

Ji. j >r iįįiil-r

Stay Kliubui. Toliau Petronis 
sako: “Keikia palaikyti kliube 
gerą tvarką, kad visi kliubie- 
čiai jaustųsi lygus beesą. Esu 
atviras ir pasakysiu, kad bent 
dabar tos lygybes kliube stoko
ja. Yra nemažai negeistinų ap
sireiškimų.” Reiškia, Petronis 
viešai įtaria, buk kliube nėra 
tvarkos, lygybės, o yra negeisti
nų elementų. Bet jis nepasako, 
kaip tie negeistini elementai ga
lėjo įeiti j kliubą, nes juk kliu- 
bas nepriima negeistiną elemen
tų. Pusžemaitis buvo padavęs ir 
aplikaciją, bet pasirodė, kad jis 
yra negeistinas elementas ir to
dėl liko nepriimtas.

Nepriimami iki šiol į kliubą 
negeistini elemetai. Kadangi te- 
čiaus Petronis sako, jog tokių 
negeistinų elementų yra kliube, 
tai reiškia, kad jis šmeižia kliu
bą. šmeiždamas kliubą ir jo val
dybą, jis dar agituoja, kad se
kantiems metams išrinktų “ge
rą“ valdybą. Geresnės valdybos 
kliubas neturėjo, kokią jis turi 
šiemet. Per jos pasidarbavimą 
beisbolininkai laimėjo čempiona
tą. Kad Petronis šmeižia valdy
bą, tai reiškia, jogei jis pats no
ri patekti į jos vietą. Toks žmo
gus tiktų gerinus dženitoriaus 
vietai, o ne valdybai.

Sekantį penktadienį, gruodžio 
7 d., 7:30 vai. vakare Strumilos 
svetainėje, 158 E. 107 st., įvyks 
Gclden Star Kliubo priešmeti- 
nis susirinkimas. Šiame susirin- 
kimo bus visokių raportų ir SLA. 139 kp. priešmętinis susirin- 

y. . . . . . . kimas jvyks (> d. gruodžio, 7:30 vai.
pranešimų, v ISl nariai būtinai vakare, Strumilo svet. Visi nariai 

ir narės dalyvaukit susirinkime, nes 
bus rinkimas kuopos valdybos dėl 
1929 metų ir kitų svarbių dalykų 
aptarti. J. Siancauskas, sekrt.

atsilankykite paskirtu laiku.
Kliubietis.

SPORTAS
Roseland .

Gclden Star Kliubo abudu 
“baske! bąli” jaukiai pradžioje 
sezono gerai pasižymi. Jau ke-

Gruodžio 3 d., 11 v. ryte, 1928 
m., sulaukęs 53 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Eičių kaime, 
Gaurės parap. aPliko didelia
me nubudime moterį Oną, se
serį Marcijoną Pocienę, 4 bro
lius, Joną, Kazimierą, Willia- 
mą ir Antaną ir švogerį Joną 
Pocių. *

Kūnas, pašarvotas randasi 
10129 Michigan Av., Roseland, 
III.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Gruodžio 8 d., 8:30 vai. ryte 
iš namų j Visų šventų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Pikčiuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Broliai, Sesuo, 

švogeris, Giminės ir 
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriu.7 G. W. Philips.

JONAS ALUŽAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 4 dieną, 10:25 vai. 
ryto, 1928 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Vaiguvos parap., Ame
rikoj išgyveno 25 metus. Pa
liko dideliame nubudime mo
terį Barborą po tėvais Vaiče
kauskaitė, sūnų Joną, dukte
rį Bronislovą, žentą Juozą 
Gedraitj ir gimines, o Lietuvoj 
3 seseris ir brolį. Kūnas pašar
votas, randasi 4450 So. Hermi- 
tuge Avė.

Laidotuves jvyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 7 d., 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtus j 
Šv. Kaimiero kapines.

Visi a. a. Jono Alužo giniiJ 
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir at
sisveikinimą. '

Nubudę liekame,
• ’ Moteris, Simus, Duktė, 

žentai* ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

bvrius Eudeikis, Tel. Yards 1741

NAUJIENOS, Chicago, UI.

letą lošių turėjo ir išėjo perga
lėtojais. Bet kaip bus 9 gruo
džio, kada reikės susikibti su 
lietuviais? Tą dieną Goldcn 
Star Kliubo jauktai los “basket 
bąli“ su Cicero lietuviais — vy
čiais. Pereitais melais roselan- 
diečiai padarė 23, o ciccriečiai 
22. Be abejo, kad ciccriečiai 
šiemet norės nugalėti roselan- 
diečių. Tai butų didelis smū
gis.

Laukiame gruodžio 9 d.
— Boosteris.

PRANEŠIMAI
NAUJja’NAS galima gaut West 

Sidej ant kampo Leavitt ir 22nd 
Sts. Kurie norėtą gauti į namus 
per išnešiotoją, tai kreipkitės prie 
JOHN POLOCK ten pat ant stoties, 
o jis patarnaus kiekvienam.

Gražus rankdarbių bazara.s ir Šo
kiai, rengiamas SLA 134 moterų 
kuopos, sekmadieny, gruodžio 9 d., 
Lietuvių Auditorijos pirmų lubų 
abejose svetainėse, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia bazaro 4 vai. po piet, 
šokių — 7:30 v. v. Įžanga 50c ypa- 
tai. Kviečia visus atsilankyti baza
ro rengimo komisija.

SLA. 36 kp. priešinetinis susirin
kimas įvyksta seredoje, gruodžio 5 
dieną, 8 vai. vakare, Lietuvių Audi
torijoj.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
M. Valdyta, sekr.

North Sidčs Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas įvyks seredoj, 
gruodžio 5 d.. 8 v. vak., Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė.

Delegatui visi susirinkit paskirtu 
laiku, nes daug turim svarbių reika
lų dėl apsvarstymo.—Sekretorius.

Keistučio Kliubo dramos skyriaus 
susirinkimas įvyks ketvirtadienyje, 
gruodžio (i d., M. Kasparačio name, 
3827 Archer Avė., ant pirmų lubų- iš 
priešakio. Visi senieji dramiečiai ir 
kurie mėgstate dalyvauti dramos 
srity, maloniai kviečiami atsilankyt 
j susirinkimą. Bus svarbių dalykų 
aptarimui. Taipat naujos valdybos 
rinkimas ir režisieriaus paskirimas 
1929 m. Beto yra kviečiama į susi
rinkimą visa Keistučio kliubo val
dyba dėl pasitarimo veiklesniam 
darbui dėl kliubo gerovės. Susirin
kimas prasidės 7:30 v. v. šis už- 
kvietiinas paliečia visus, kurie tik 
turit noro ir gabumo dalyvaut dra
mos skyriuj ir pasidarbuot Keistu
čio kliubo labui. M. Kasparaitis.

Cicero Lietuvių Pagerinimo Poli
tikos kliubo priešmętinis susirinki
mas jivyks šiandien, 7:30 vai. vak., 
W. Lukšto svet., 1500 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

Gerb. kliubiečiai malonėkit visi 
pribut, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti ir bus valdybos rinkimas 
dėl 1929 m. Be to, molonėkit užsi- 
mokėt užsilikusius mokesčius.

Raštininkas.

Graboriai

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabą išclir- 
bystės, 

OFISAS: .
668 VV. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

M u s ą patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CH1CAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis araboriut* 
ir balsamuotojaa

Automobilių patarna
vimas teikiams vi 
šokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St.. 

Chicago, Iii.
Tel. Victory 111 B*

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balnamuotojas

2314 W. 23rd Pi. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Kuosa.neit 2M5-2516

Jei nori išmokti 
gerai rašyti' — 
nusipirk typew riterį

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory XI15 
Baigusi akuše
rijos kolegija/, 
ilgai praktika
vusi Pennsylvn- 
nijos llgonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
{>o pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak

Phone Victory 49.52
MBS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršuj Universal 
Šuto Bank

Moterys Ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 
iki 8 vakarn. 
tu laiku pagal 
tarti

12
Ki-
su-

x Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa- 

4 si naujo! vietoj

D[)R. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akią įtempimą, kuris 

<sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
.vaiginio, akių aptemimo, nervuotu- 
iio, skaudamą akią karštį, atitaiso 
Kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
inisp trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
lomas su elektra, parodančia ma
giausias klaidas. Snecialč atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl /.^okių akiu 

lohn Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

.kspertaa tyrimo akių ir pritaikinio 
akinių

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

Pastebėki! mano iškabas 
balandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va- 
aro Nedaliomis nėra skirtų va

landą. Room. 8.
Pkont Canal 0523

ŽMOGAUS 
AKIS

Vra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
naža dalis žmonių supranta apie jos 
eikimą. Didelė daugybė akiij suga- 
linta pigiais iiv prastai pritaikintais 
(kiniais. Bukite daug atsargesni, ka
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
<ainos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikščiodami iš namų į namus. Prak- 
ikuoju ant nkią, perleidžiau daugiau 

10 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
>arktikos. /
Jei abejoji apie savu aki&, eik pas 

Dr. A. H. BLUMENTHAL 
UPTOMETRIST

Puc.ie Boulevard 6487 
iG12 8. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752
................... 11 Jin!■■■■■■■ ———1 Į llll   , 
Lietuviai Gydytojai

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

Tol. Calumef 3294
Nuo 9 iki 1U vM, (?5enos it 
nuo ik’ 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.» 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 1(1-12

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

TeL Kenwood 5107 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Ivrntadinnii) Ir ketvirtadienio

Ofiso Ir Rea. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir uuo 6 iki 8 vai, vakare 
Res. 8201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bes 2359 S. 1 saviti St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Rea. 6660 South Arteaian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Mnuth Halsted Street 

K/hicago, III.

A. MONTVID, M. D. 
1579 MiJvvaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki P vak. 
Te). Brunavvick 4983 

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENT1STAS 
*645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Atliekos 
ClilCAGc>, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuo 9 iki 11 v. r^to 
nur 6 iki 9 vai. vak.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos: t .

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsteti St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasaa, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo » ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno*

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas « 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

Tel. Brunswick 0624'

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwau'kee Avenue

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

Įvairus Gydytojai
Ofiso Teh Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moterišku, vyriškų 

vaiką ir visą chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1-—3 po piety, 7—8 vak. 
Nedėliotnis ir šventad. 10—12 dieną

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

J 145 Milwaukee Avenue 
os: 12 ’ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

____ Įvairus Gydytojai____
Telephone Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Res. Telephone Plaza 3200

~dr7herzman
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staiga* Ir chroniškas ligas 
vynj. moterų Ir vaikų pagal nauiau- 
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorija:
1026 W. 18th St.. netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6860

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampa* 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectaJ 

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 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

______ Advokatai_______

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0

Vk ciro i s
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Rooeevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namą Tel. Hyde Park 3395

• J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 8525.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piety
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus keivergą 

Nekėliomis nuo 9 i|u 12 ’tio

i
4

prcgratnuo.se


Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dvi seseri
Lapkričio 25 d., Lietuvių 

ditorijoje turėjo vakarą Lietu
vių Teatrališka Draugystė Rū
ta Nr. L Vaidinta drama “Dvi 
seseri.“

A U’

Veikalo turinys sukėsi apie 
tai, kokiose apystovose ir ko
kiose priežastyse beturtes mer
giną nustumia į paleistuvystės 
namus. Bet su aukščiau minė
tomis seserimis atsitiko dar blo
giau: namų užlaikytojus, pildy
damas 
šliubą, 
nušovė, 
kad šis
vas buvęs.

Publikos buvo daug, kadangi 
draugija nariais turtinga, kiek
vienam nariui tikėtai buvo iš
siuntinėti iš anksto, o dar šiaip 
kiek parduota, ir tokiu budu 
pavyko sutraukti apsčiai žiūrė-j

—• . —

be. Gi Petronis tyčiomis rašo: 
tegul ji baudžia, kad nori. Ta
da komunistai šauks, kad jų 
laisvę varžo, ir kliube jie su
kels suirutę. Tai komunistų iš-Į 
rokavimas, bus labai jiems 
naudinga.

Golden Star kliubas išaugo 
ir šiandien užima svarbią vietą 
Boselando lietuvių tarpe be ko
munistų pagalbos. Visus svar
besnius užmanymus G. S. Kliu
be komunistai atakuodavo. Bot 
šiandien G. S. kliubu džiaugiasi 
ne vien kliubo nariai, ale ir pa- ajug; aukštesni mokslą i vienus me- 
šaliečiai. 
mės.

Nastės valią, paėmė' 
bet vėliau Nastė vyra 
ir j>o viso to pasirodė, 
vyras abieju seserų tė-
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AutomobilesBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Personai
Asmenų Ieško

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Educatlonal
Mokyklos

MOKINK!* RARBRRYSTR9 AMATO 
Dlenomlu ar vakarai*. Del Informacijų Aauk 
nrba ra*yk INTERNATIONAL. ilARBER 
COLLEGE. 072 W. Mndluon 4t.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
Cramatikos, sintaksčs, aritmetikos, 

nygvedystfis, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia- 

pradinį mokslą j devynis mėne- 

To ir tolinus laikyki- t™? Ąmėrikoą "ijetuyiį Mokykloje 
i. • .. au tūkstančiai lietuvių (gijo moks-

MES vafoni visokios rūšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visa Chicagą. že
miausios kainos.

ACORN RUC CLEANERS, 
8037 W. Madiscn St. Nevada 4227

GENERALIS KONTRAKTORIUS IK 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow Iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
užsitikčjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

1926
1927
1928
1928
1927
1928

Lincoln Sport Phaeton.... $950
Buick sedan 5 pas............ $G75
Oakland sedan naujas.... $795 
Pontiac sedan naujas...... $695
Chandler luke naujas...... $650
Essex sedan, kaip naujas $650 

Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495 
Essex, Fords, 50 kitokių 

rinkimo.
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

PARDAVIMUI

Kliubietis.

Roseland
Politikieiiaus pa r ė

Lapkričio 28 d. įvyko 
tauto parė. Surengė ją dvi mo
terėlės — černauskienė ir Jo- 
kubauskienė. Jos sušilusios dar
bavosi, kad daugiau surinkus 
dolerių. Pasikvietė keletą vaikė
zų pardavinėti tikėtus. Būrys 
žmonių darbavosi parei, sukvie
tė žmonių vidutiniai.

Visokių pažvalgų žmonės, su
loju. Manoma, kad draugystei pi? i parę, pradėjo kalbėti apie 
liks nemažai pelno. Gvaizdikas. I įvairius dalykus. Jų kalbos bu- 

; vo netriukšmingos. Vienas išsi
tarė, kodėl šį vakarą įvyko su- 

įtikimas tarp komunistų ir de- 
. mokratų. Kitas pastebėjo, kad 

Golden Star Kliube komuni- praėjo rinkimai. Jie niaujasi 
štai neberimsta savame kaily į prieš rinkimus, o po rinkimų 
— rėkauja, šmeižia kaip tik iš- j pas juos “kvait”. Bekalbant 
manydami. Nėra tos dienos, apie įvairius dalykus ir besi- 
kad komisarų lape jie nešmeiš- linksminant, rengėjos kviečia 
tų kokio Golden Star kliubie- svečius prie vakarienės. Svečiai 
Y' CIO.

Delei ko tas daroma? O dėl
to, kad Golden Star kliubas ge
rai gyvuoja. Tai komunistai 
nori jį suardyti. Kolei kliubas 
netaip svarbią rolę lošė Rose- 
lando lietuvių tarpe, tai komu
nistai mažai paisė jį. Bet pas
kutiniu laiku, 'kada kliubas į- 
steigė sporto skyrių, sutraukė 
daugiau jaunuomenės, kada 
jaunimas būriais pradėjo rašy
tis į Golden Star kliubą, tai ko
munistai iškarto manė G. S. 
kliubo sporto skyriui pakenkti, 
sutvėrdami savąjį “vorkerių“ 
sporto kliubą. Tuo jie nieko ne
atsiekė. Dabartiniu laiku iš 
“vorkerių“ kliubo nariai išeina, 
o ateina ir prisirašo prie Gol
den Star kliubo.

Kas daryti? Komunistai gal
voja, kaip sulaikius G. S. kliu
bo augimą. Sakoma, komunis
tai nusitarį įlisti į G. S. kliu
bo valdybą, o tada jie galėsią 
labiau kliubui kenkti. Gal tas 
ir išrodo komunistams geras 
pienas. Bet, komunistai, neap
sigaukite: jus vargiai ką galė
sit pakenkti kliubui. Kliubie- 
čiai nori budavotojų kliubui, o 
ne ardytojų ir vargiai jie įsileis ję pįrma sakyti spyčių buvo 
į pirmininkus komunistų perša-; apsiėmęs Bumblauskas, o paš
iną Pakaušį, dėlto, kad jisai Petronis. Nelaime atsitikus 
niolziiv* nnnnon’/viA Laiw\ J i • • i • isu vienu spykenu, daugiau ko

munistai nebuvo prisiuntę spy- 
kerių. Galima sakyti, kad spy- 

i kerių kaip ir nebuvo šioje pa
rėję. Sakoma, kad buvęs kvies
tas Pusžemaitis; jis buk suti- 

i kęs dalyvauti ir buvo nusipir- 
l?et kęs tikėtą, bet iš kokios prie- 

1 žasties neatsilankė, tai, girdi, 
nežinia. Sako, kad už tokį elge
sį Pusžemaitis esąs vertas pa

muš? Ne! Tai komunistų re- P^imo.

Roseland

niekur nepasirodė kaipo nuo-1 
širdus veikėjas Golden Star 
khube. Ar jisai buvo atsilan
kęs nors į vieną G. S. kliubo 
besbolo lošį ? Ar jisai atsilanko 
dabar į basketbolo loštus? Na 
ne! Juk atsilankydamas jis G. 
Star kliubo sporto skyrių rems.! 
O jo tikslas yra kenkti. 1__
kaip su kitais komunistais: ar 
jie remia sportą. Ne! Ar jie 
lankosi į G. S. kliubo parengi- .

Niu-

us. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
urna padėsime įsigyti abelną moks- 
ą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
cai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St„ Chicago,

RAKTAI—Raktu duplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto
mobilių raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai per paštą greitai 
išpildomi. Pasimatykit su

MORGAN’S KEY SERVICE,
54 W. Ohio St., Tel. Delaware 3441

Help Wanted—Malė
Darbininku Reik .

111.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darba* 
kol mokinsitės ir dar geresnis kai) 
išmoksite Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankykit arba reika 
'aukit aplikacijos. 
FEDEPA’ AUTO ENGINEERING

3CHUOL
2n40-42 Washington Blvd.

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2’Ą nuošimčio Ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Divuuon St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai;
real estate ar apdrauda. Musų par
davėjai uždirba $150 į savaitę, 
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 v. 
kare.

ne atakas,

At- 
va-

Mes

Miscellaneous
įvairus

paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 
mažų mėnesinių išmokėjimų.

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375

REIKALINGI du vyrai .tarp 25— 
38 motų amžiaus, kurie gali lietu
viškai ir angliškai kalbėti ir rašyti. 
Gera alga ir komisas. Matykite 
P. C. MASIOKAS 1519 W. 47th St.

REIKALINGAS unijistas dženito- 
riui pagalbininkas, i 
Suwyer Av. 2 lubos, Lavvndalc 3058

dėl pasi-

SALES 
St.

DABAR LAIKAS
padaryti didelj džiaugsmą savo šei
mynai, nuperkant naują automobilį 
kaipo Kalėdų dovaną. Paduokite or
derį dabar, o jei norit, mes dastaty- 
sime prie jūsų durų vieną iš gra
žiausių ktfrų ant marketo Kūčių va
kare arba Kalėdų ryte, kas bus di- 

! džiausiąs surprisc visai šeimynai.
STANKO-CHANDLER SA1.ES

2001-05 So. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070

Sh.gdi.,. 1257 S.|K'-įįatvkit

Misceilaneous for Sale
{vairus Pardavimai

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi-pi-

FARMOS
turime parduoti tuojaus 3 far- 
40 iki 200 akrų, po $150—$175, 
Atsikreipkit ar rašykit tuojaus.

Mes 
mas, 
etc.
Jų ilgai nebus.

J. H. SCHAFFER & CO.
803 Ridge Avė.,

WILMETTE,
Tel. Wilmette 364

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
Žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant phim- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
imojcėti. Užganėdinimns garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

ant
PETRZILEK BROTHEBS

1647 West 47th St.

Paskolos suteikiama 
j vien*1 dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

Help VVanted—bemale 
Darbininkių Reikia 

« * ~T~. -- - ~ ~r~- ~ _ ^1_—1_|—- -* — • »
REIKALINGOS patyrusios mote

ris plauti dišes. Kreipkitės 
4169 So, Halsted St.

For Kent

NAUJIENOSE.

Exciiange—Mainai
MAINAI

Aš mainysiu arba parduosiu se
kančius namus:

5440 So. Spaulding avė., 5—6 
kamb. štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas. Rendos $130.

6328 S. Califomia avė., 5—6 kam
barių, štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas, rendos $113.

2547 \V. 71 St., 2 vidutinio dydžio 
štorai, 6 kamb. fialas ir 2 mašinų 
garažas, .štymu apšildomas. Rendos 
$162.

2621 W. 71Rt St., naujas namas, 
štoras arba galima padaryti 2 ne
didelius štoriukus, 5 Platai, visi po 
3 didelius kamb. ir 2 mašinų muro 
garažas, štymu apšildomas. Rendos 
$312. |

Visus viršminėtus namus parduo
siu arba mainysiu. Del platesnių 
informacijų matykite savininką.

JOHN PAKALNIS
(Pukcl)

Generalis kontraktorius
2547 West 71st Street 

Hemlock 0367

suėję vakarieniauti, susėdo prie 
talų. Jie valgė, šnekučiavos. 

Vienas svetys pastebėjo komu
nistui Petroniui: “Kodėl tu šj 
vakarą parėję sutinki su Bumlv- 
lauskų, republikonų nuomone? 
Beveik visa vakarą kalbi ramiai 
su juomi, nebėra tarp jūsų gin- 
čų: kokie buvo prieš rinkimus.“ 
Petronis pastebėjo: “Praėjo rin
kimai, užmirškime visi apie per
eitus laikus.“

Bediskusuojapt apie visokius 
dalykus, praėjo valanda. Kai 
kurie svečiai buvo pilni drąsu
mo. Niutautas pradėjo sakyti 
“spyčių”. Ačiavo rengėjoms už 
surengimą parės, ačiavo sve
čiams, kad sunešė dolerius. Pa
sigyrė, kad turys linksmiausią 
vakarą^ jog pasisekė sukviesti 
komunistus ir demokratus į pa
rę. Jo politikai pritariantis 
Bumblauskas buvo pradėjęs sa
kyti spyčių, bet rengėjos uždarė 
j j į tokią sarmatlyvą kertę, kad 
tas spykeris turėjo pertupėti 
visą vakarą kerčioje. Komunis
tas Petronis, pamatęs, kad jo 
draugą uždarė kertėj, nebesakė 
spyčiaus. Juodu buvo susikalbė-

SENIEMS žmonėms fumišiuoti ir 
apšildomi ruimai veltui, už prižiūrė
jimą vaiko. 909 W. 19th, namie va
karais, 2 lubos iš užpakalio.

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams

Parė nenusisekė taip, kaip tikordai G. S. kliube.
Ką komunistai veiktų dasi- Metasi iš anksto, žmonių buvo 

gavę j valdybą? Atai jums pa- vidutiniai, bet sakoma, kad par- 
vyzdis. Petronis, kuris vargais 
negalais įlindo į Gu S. kliubą, 
jisai jau rodo kliubiečiams sa
vo tikslą. Jam duodama G. S. 
kliube korespondento vieta,
kad jisai gintų kliubą nuo šmei
žikų, kurie kliubiečius šmeižia
per “Vilnį.“ Ką Petronis dabar‘liko Niutautui, neteko patirti, 
daro? Kai komunistai šmeižia žinantis.
Golden Star kliubo valdybą per; 
“Vilnį,“ tai Petronis jiems pa-į 
deda, štai to laikraščio 277-me1 
numery rašo jisai kaipo kliu-1 
bo korespondentas, darydamas 
visokius priekaištus valdybai, i 
Priekaištai nepamatuoti. Su- j 
manymai dar nėra galutinai iš-j 
spręsti. O jog Golden Star j 
kliubo konstitucija draudžia pa-| 
sakot/ kas yra svarstoma kliu-

davėjai daug tikėtų išdalijo dy
kai. Jie buk tą darė kaip ant 
keršto, kuomet sužinoję, kad 
Niutautas kviečia politikierius 
į parę be įžangos.

Pradėjo aušti, kada svečiai 
' skirstėsi namo. Kiek dolerių at-

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

MORGIČIAI r
Kad pas mus galite užsisakyti' ..

SIENINIU KALENDORIŲ. Mes tu-1 Skolinu pinigu? ant nuosavy- 
rime platų pasirinkimą gražiausių J įjių Perku ir parduodu niorgi- 
I inf nvi m Ir ti i v* L’ifnniol/ii U A T irAITi/l- . * *lietuvišku ir kitoniškų KALENDO
RIŲ. Kaina nebrangi — tiksliam 
KALENDORIŲ pasirinkimui-užsisa- 
kymui pribukite pas mus asmeniš
kai. Jeigu pribūti negalite — tele- 
fonuokite, prisiusime savo atstovą 
su “sampaliais.” Taipgi parduodam 
KALENDORIUS ir pavieniais eg- 
zenipliorais.

Kreipkitės j—

Knygynas "Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

čius.
JUSTIN MACKIIAVICZ 

2342 So. Leavitt St 
Phone Canal 1678

Morgičiai pirmi ir antri] 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus lums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERAS PATARNAVIMAS
mainime, pirkime, pardavime turto, 
mortgečių reikaluose, raštų padary
me, apdraudoje, laivakarčių nei pi
nigų siuntime: KREIPKITĖS: kas
dien iki 6 vai. Vakarais Utaminke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak.

S. L. FABIAN & CO.

5V2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morglčių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

Room 607 /
192 N. Clark St

809 W. 35th St. 
Boulevard 0611-0774 
ČIA GAUSIT KO KLAUSIT!

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repai r Works. 8110 Wentworth Avė. 
Tel. VWnry 9634

...................... ............ . ——-- ----------------

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 51 lt.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 503 ’

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevų, popierą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

MES darome 1, 2 if 3 morgičius.
Eighteen Bond & Morgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dankytfski, prez.
C. T. Danko\vski, ižd.

- .--------- . ------------ Į Į - - _ - —X—------

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo mergi
šių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui 
assementų ar kitokių skolų. ____
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-80 No. Wells St.

taksų. 
Greita

Personai
A smenų Jeiko *

PAIEŠKAU savo brolių Povilo ir 
Stenuno, paeina iš- Panevėžio apskr., 
KriklSnių parapijos, Kapienų vien
kiemio. Žinau jog gyvena Suv. Val
stijose. Turiu svarbų reikalą—tik 
ką sugrįžau iš Lietuvos. Norėčiau 
pasimatyti. Rašykite Juozas Januš
ka, 4449 S. Mozar St. Chicago, III,

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonius punčiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen- 

| tus. Moterims pančiakt) pora pu 
, 85c. ir 95 centai. Vilnonius gijoh 
i nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
! 29c., 31c., 34c. ir 36c. Vilnonios ma-
centus. Taipgi turime marškoniu ! 
gijų dėl mezginiu.

FRANK 6ALEMONAVICIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos I .T.cAnir.

Chicr^o III. PIRMAS jMOKfJlMAS VASARIO
MĖNESY

Pasinaudokite proga iš šito pasiū
lymo, pirkit vieną iš šių bungalow. 
Geriausi* pirkinys Chicagoj.

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kinį bungalow, kokio nebuvo per 
daugeli pastarųjų metų. įsivaizduo
kite: 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviesos, 
stikliniai miegamieji porčiai, čerpių 
stogas, tile grindys ir sienos mau
dykloje, naujai išcementuota gatvė 
ir užmokėta. Plieno konstrukcija, 
garu šildoma, Venecijos stiklas vai
stų šėpelėj ir kiti moderniški page
rinimai perdaug skaitlingi, kad juos 
visus įvardinti. Kaina $9,950 — 
$1.000 jmokėti, likusius kaip rendą. 
Pavyzdinis namas yra 7655 Seeley 
Avė! Pamatvkit jį šiandie. Enevold 
Realty Co. Vienatiniai Agentai, 3211 
W. 63nl St., Tel. Hemlock 490Q.

Pasirendavoja tinkamas štoras dėl terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
groscinčR ir bučemes biznio. Yra  — ’T'_*—1 *■—1 ------- ------- **'
ruimai gyvenimui ir 2 automobiliams 
garažas. 3428 Auburn Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Furnished Rooms
RENDON moderniškas kambarys, 

gani apšildomas, vaikinui ar mergi
nai. Geistina, kad butų blaivus.

4424 So. Mozart St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TURIU parduot už storage rendą 
4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4332-34 W. Madison 
St., Te’. Mansfield 0127.

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 80 
metų patyrimas apie medžius, kru 
mūs, gėles; juodžemis pardavimui 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga 
rantuojame visą musų darha. ap
mainome dykai. Patyrę meazių 
dytojai.

J. V. St. MICHAEL & 
Not Ine. 
Houston Avė.

Co.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Naujas išradimas

8545
Tel. Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

SOUTHERN Illinois mine run an- 
i glys, dideli šmotai, pristatomi veži
mais $6.50. Del kainos kitų anglių 
patelefonuokite Boulevard 1036.

įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Iki- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 ■ 
baso notų. Nujoji turi 36 baso, 
notas, kas leidžia groti basą kaip i 
parašyta, taip jau ardytais akor-1 
dais ir arpeggio. Lengva groti, fak
tiškai, daug lengviau, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas instrumentas 
priimamas mainui. 35% įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockvvell 5379

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

PAAUKAVIMO KAINA $7,300
Turiu parduoti, reikia pinigų dėl biz
nio, 2 flatų mūrą — Štaras su 2 
kambariais, 8 kamb. viršuj. įplaukų 
$85.00, 1-mo morgičiaus $5,000.

715 W. 43rd St.
Tel. Boulevard 9307

Nujoji turi 36 baso; pH0GA PADARYTI PINIGŲ
iidviu rrrari haco Irnin I

Norint būti biznierium, parsiduo
da arba išsimaino šitos bučernės: 
2 Ciceroj, 2 Brighton Parke, viena 
Marųuette Manor ir viena West 
Sidėj. Visos randasi geroje vietoje. 
Kas ką turite mainyti: lotą cot- 
tage" ar net iki 10 flatų apartmen- 
ta priimsiu j mainus.

P. M. SMITH, 
4457 So. Tahnan Avė.

Tel. Lafayctte 0455

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
IŠdrba aukščiausios pušies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine. 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

MES TURIME cash pirkėjų jūsų 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą. 
Neskelbiama. Vertos ištaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearborn 8840

Rądios

BUČERNĖ pardavimui pigiai. Jei
gu jus geras bučeris nereikia pini
gu. 4550 So. Kedzie Avė.

Virginia 2082

Už DYKA demonstravimas ant nau
jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visą ’a'ka kiekvieno Čia pirkto seto. 
Patarhuviir.as kitur $1.50 už pašau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

kiti.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Galiu renduot ar parduot iš 
priežasties mano vienatvės, negaliu 
biznį daryti. Sąlygos labai prieina
mos. Galima pirkt ir su namu.

4456 So. Honore St.

ŠTAI bargenas. Michfgan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
dektra, furnas, tile maudyklė, taip- 
!au vištininkas. Puikus namas. Gera 
iransportacija. Tik $500 įmokėt, li
kusius kaip renda. Kaina tik $6,500. 
Kreipkitės i Mr. Scherer, Coleman & 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800.

PARDAVIMUI 2 po 5 kambariu* 
karštu vandeniu apšildomas, ar*n.'- 
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON,

Virginia 1010

KVIEČIAME APŽIURfiT

Palygink šj 5 kambarių bungalow 
■iu kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija, tiesus susisiekimas su 
Western Electric Co., aržuolo tri- 
mingas, didelis aukštas kambarys 
lel fruktų, didelis lotas.

Kaina $7,800, cash $500 ir $55 i 
mėnesi su nuošimčiais.

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

RUDENINIS PPATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai. 
Rumbler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuoti ........... 98c
Kabinetai, stalai ir console medeliai 
nuo $1.25 iki $15.
Radio patarnavimas $2.
šis apgarsinimas vertas $1.

TOM PECHO RADIO SHOP 
240 W. 31 sh St. Victory 9818

STEBĖTINAI aukštos vertes, tai 
yra nauji 10 lubų A. C. — elektriški 
INDUSTRIAL Rad'o setai. Pama- 
tykit ir girdėkit pirm negu pirksit 
hent kokį kitą Radio, o natirsit jų 
gerumą ir už kokią žemą kainą juos 
galima pirklį.

Reikalinga lietuvių Chicagoj ir ki
tuoto miestuose, atidavimui pardavi
mo skyrių.

INDUSTRIAL RADIO SHOP, 
2512 W. 69th St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė — 828 W. 81 st St. Pigiai. Tu
riu dvi bučemes. Atsišaukite 
savininką. 3305 So. Halsted St.

Boulevard 8082

pas

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kambarių, garo ši- 
'uma, geram stovy, angliškas bets- 
montas; 2319 W. Marųuette Road; 
mainys ant loto; geroj vietoj. Turiu 
narduot tuoiaus. Triangle 7476.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
užeiga — parduosiu pusę biznio ar
ba ,visą. Priežastis pardavimo—liga.

3352 So. Morgan St.
V ____________________r.................... ■ .. ■■■ ............................................. ..........

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
1905 Canalport Avė.

PARSIDUODA barbemė dviejų 
kėdžių, arba kas turite gerus daik
tus barbernės ir prastą vietą, tai 
galėsime mainyt.

4500 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI Grosernė ir Deli- 
catessen. Kreipkitės po numeriu 

5301 So. Mąy St.

PARDAVIMUI kriaučių biznis; 
naujų moteriškų ir vyriškų drapanų 
siuvimo, valinio, taisymo ir dažiino. 
Biznis išdirbtas per 15 metų. Pačia
me centre lietuvių kolonijos—prieš 
šv. Kryžiaus bažnyčią. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.
4601 S. Hermitage Avė., Chicago, III.

PARDAVIMAS bizniavus namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu i namą 
dideli ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Td Republic 4170

ĮSIGYK savo namą. Jei jus turite 
’ota. mes pastatvsime ant jo namą 
be jokio {mokėjimo. žemiausios kar
nos. Geriausias darbas. Aprokavi- 
mai Jr pienai patiekiami dykai. At
eikite j musų ofisą, 
kitę. RTLEY and 
3121 N. Cicejft) Avė.

arha telefonuo- 
KRAUSHAAR, 

Palisade 9600

6MŪRINIS namas i 
riai karštu vandeniu 
kain.1 mūrinis Raražas. 
Taipgi muro ar i 
5 ir 6 kambarių nuo $6500 iki $10,- 
nno.
MARQUFTTE PARK REALTY CO. 
2453 W. 71 st St. Tel. Republic 4537

ir 5 kamba- 
apŠildomas, 2 
Kaina $8 500. 

medžio bungalow




