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Georgės Clemenceau
Nebegyvas

Buvo vienas žymiausių Francijos politiku, 
. respublikininkas ir didelis klerikalizmo 
priešas / ■ .

PARYŽIUS, lapkr. 21.—Pra
eitą naktį, 1:45 po vidurnak
čio [Chicagos laikrodžiu—7:45j 
šeštadienio’ vakaro] mirė Geor
gės Clemenccau, Francijos “ti
gras,? 88 metų amžiaus. Jis hu-Į 
vo vienas žymiausių Francijos 
va’stybininkų ir po’itiku, did
žiojo kai o metais buvęs »prem-1 
jeras.

Prieš mirdamas, jis reikalą-’ 
vo, kad jis butų palaidotas sta
čias kape, kurį jis jau seniai iš- 
sikasdino savo tėviškėj St. Vin-j 
cent-sur-.lard, 
ei joje
sako, taip pat stačias — 
vas. Ten pat palaidota sėdžia-1 tintų iš jo kambario, 
moj pozicijoj ir jo motina.

Clemenccau buvo, taip s 
kant, “bedievis”: jis netikėjo jis Lutų palaidotas be jokių 
nei į Dievų nei į Velnią, ir bu- apeigų ir iškilmių.

Entered as second-class matter Mareli 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879

Chicago, III. Pirmadienis, Lapkričio-November 25 d., 1929

pri ešas

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. William S. Ragan (antras iš kairės), kuris bandė apiplėšti miestelio Fisher, 111., 
banką. Jis tapo pašautas ir suimtas. Ragan bu vo vienas dirbtuvės užveizda ir gaudavo $400 

mėnesiui algos.
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Lašinių Skutimo Byla
KAUNAS, spalių 25 [“L.Ž.”]

O kaltinamųjų suolas, tai no 
miesto Loib suolas. Kaltina
mųjų suolan žmonės esą sodi
nami surakinti geležinėmis 
grandimis ir sodmant kų i kal
tinamąjį suolą reikią patiekti 
Ir rimtus apkaltinimo argu
mentus. šiuo atveju lo visai 
nesą.

Prokuroras kali ną; Ber ą, 
kad jis esąs apmik us ir gud
rus vyras ir įkalbinėdavęs Uk. 
s-gos centro valdybą.

Nargelavičius sako, kad Šiau
duos Bergas nebuvęs, š’aul'š- 
kių neįkalbinėjęs, o tačiau ir 
Šiauliuos lašiniai buvę taip pat 
skutami.

Ruškys lašinius skutęs ir už 
tai nekaltinamas, o Bergas tik 
pataręs stiklu skusti ir už pa
tarimą pasodintas j kaltinamų
jų suolą, lai kokia čia -esanti 
teisybe? z

žinoma, prašo Bergą ištei
sinti.

Soblio gynėjas Laucevičius 
sako, kad gynamojo rolė šioj 
byloj esanti antraeile. Soblio 
nusikaltimo'veik nežymu esą.

Prokuroras Sol lį kaltinąs už 
apgaudinėjimą ir įtikinėjimą 
lašiniams priimti komisijų, bet 
Soblys ncapgaudinėjęs ir rei
kalo apgaudinėti nebuvę. . Juk 
komisijos jau intendantūros bu
vusios įspėtos, kad U k. s-ga 
statanti amerikoniškus laši
nius, tai komisijos galėjusios, 
jei norėjusios, tų amerikoniš
kų lašinių visai nepriimti. O 
jei priėmusies. tai jos pač’tfs 
esančios kalios.

Komisijos norinčios, kad la
šiniai butų lietuviški, Soblys ir 
sakąs — lietuviški lašiniui, ko
misijos pageidaujančios hent

sijos nenorėjusios, Soblys viso
kių davęs.

() kad las’niai yra ameriko
niški, tai juk visi žvirbliai čir- 
pę-

Nusikaltimo būti čia negali, 
nes ministerius Daukantas su 
Vaisi. Kontrolierium Karoblių 
visą lašinių tiekimo būdą ir su
tarčių vykdymą sankcionavę. 
Viskas esą senai likviduota.

Sobli prašo išteisinti ir ei v. 
iešk. atmesti. »

Kaltinamasis Voleišis 
ginasi pats.

Vclciš’s visą kaltę verčia Šo
kliui, Soblys buvęs direktorius 
ir diktatorius. Soblys tik čia, 
teisme, menkai išrodąs, bet ta
da, kai buvę statomi lašiniai, 
tai Šiauliuos .'Soblys buvęs la
bai galingas vyras.

Su juo, Voleišiu, ir buhalte
riu Soblys visai nesiskailęs.

Kai Uk. s-pa pradėjus pre
kybą lašiniais, tai Soblys visą 
laiką ir vaikščiojęs, kaip ka
tinas, apie lašinius.

Voleišiui Soblys kuo skubiau
siai įsakęs lašinius atgabenti iš 
Rygos, būtinai ligi kovo 7 d. 
(1925 m.), kad butų Mažeikių 
muitinėj, nes nuo kovo 17 d. 
užsieniniams lašiniams buvę 
pakelti muitai.

Kaltu Voleišis neprisipažįsta. 
.Jis buvęs tik Uk. s-gos tarnau
tojas/ pildęs tik savo viršinin
ko Soblio įsakymus, jokio nu
sikalstamo darbo nepadaręs, 
lodei prašo išteisinti.

Tumėnas
Tumėnas gina ats. puik. Ag

linskų.
Tumėnas po praloto Olšau

sko bylos dar tebėra išvargęs, 
o po piel ne j posėdį negalėjo

ir mirė.
nu i s u
katalikų

“atversti
i” vieną žy- 
kunigų, La- 
Clcmenceau

KM Cleme 
mirt’c'; patale 
č:a l ando dar ii ‘ 

pas “tigrų 
Iraneuzn I 
a mumini 
bet ireko nenešė. Ku

nigas Lavaletas dagi neturėjo 
drąsos prisiartinti prie mirš
tančiojo, ir tik iš kitę kamba
rio žegnojo jį pro pradaras du
ris. Clemenccau taip pat pa- 

provin- prašė, seserį Tconestų, vienuo- 
knr yra palaidotas - |ę, kuri slaugė jį ligos metu,

jam mirštant, ji pasiŠa-

mitu s u 
vairia.

bažn\
ir

to,’ Francijos “tigras”,Be 
prieš mirdamas, reikalavo, kad

Hooveris kviečia guJ 
bernatorius pradėt 

statybos darbus

i Mirė senatorius
Warren

Menonitų dėlei gali 
nutrukti Vokietijos 
Rusijos santykiai

tačiau mano, kad bolševikai vis 
tik neturės drąsos to daryti, 
jei visas pasaulis bus tais kolo
nistais susidomėjęs ir reikalaus, 
kad jie butų išleisti.

Priežastys, dėl kurių bolševi
kai nenori vokiečių kolonistų iš-

Berlynas stato ultimatumą, kad leisti, yra, matyt, šios: pirma, 
sovietai leistų iškeliauti 13,- jie nenori, kad pasklidę po pa- 
000 vokiečių kolonistų.

Prezidentas prašo juos 
ri» !i su tedera line 
parupinime darbo 
biams

koope-
valdžia
bedar-

WASIIINGTON, lapkr. 24.— 
Šiandie plaučių uždegimu mirė 
Wyomingo senatorius Frahc’s 
E. Warren, 85 metų amžiaus. 
.Jis buvo kongreso narys per 37 
metus.

; Sovietų teismas pa
smerkė'sušaudyti 16 
i sektos narių

'šaulį tie žmonės papasakotų, 
kas dedasi “proletarų diktatu- 
t u ros” rojuje; antra, jie bijo, 

Jeigu sovietų valdžia dar ilgiau kad, leidus vokiečiams apleisti 
tupčios vietoj ir neduos leidimo ■ Rusiją, to pat gali panorėti ir 
susibarusiems Maskvos prie-j kitų tautų kolonistai Rusijoj — 
miesčiuose 13,000 vokiečių ko- graikai, rumanai ir turkai. Grai- 
lonistų, menonitų, apleisti sč- kai jau kuris metas nerimauja 
vietų Rusiją, Vokietijos valdžia ir kalba apie apleidimų Rusijos, 
ketina daryli žingsnių, kurie Toks masinis kitataučių bėgi- 
gaji privesti prie nutraukimo mas iš sovietų žemės butų dide- 
diplomatinių santykių su sovie- liausis bolševikams smūgis. Del 
tais. to jie bevelytų patrempti vo-

Per pastaras kelias dienas kiečių kolonistų emigravimą ir 
isa įleisti jiems badu išstipti Rusi- 

tiems bėgantiems1 joj, nekaip tokio smūgio susi- 
Ar jie išdrįs taip pa- 

padėl i į daryti, pareis nuo pasaulio opi- 
.emigruoti į Kanadą irlnijos.

WASHINGTONAS, lapkr. 24. 
— Prezidentas Hooveris, ku
ris praeitų savaitę laikė visų 
eilę konferencijų su didžiulio 
biznio vadais ir organizuoto 
darbo atstovais, vakar pasiuntė

toriams, prašydamas juos ko
operuoti viešųjų statybos dar
bų paskubinime, kad tuo bu
tui sut-aikta darbo esamiems he- 
įlarbiams.

Prezidentas prašo, kad tiek 
štėtų, liek kaunčių ir miestų 
vyriausybes urnai pradėtų vie
šųjų trobesių statymų, kelių ir

—--------------i- \

Pilietinis karas Ki
nuose atslūgsta

Kaltinami buvo dėl “kontrrevo- 
iiucijos.” 23 kiti kaltinami pa
smerkti ilgiems metams ka
lėjimo

VORONEŽAS, Rusija, lapkr.
i 24. — Vakar čia tapo nuteisti 

„ ----- r—j mirties bausmei šešiolika asme-Honano provincijoje, po stip-1 
raus mūšio, valdžiai pasida-!

, ve 8,000 maištininkų
šANCHA(JIS7~ Kinai,

— Pilietinis karas 
provincijoj aprimo, 
valdžios kariuomenei visai 

Lojango kraštą 
kai maištininku

lapk r.
Uona- 
tauli-

tuo 
jėgai

kelias
Vokietijos valdžia sukurė vi 
organizacijų 1 
iš Rusijos kolonistams priimti ( laukti, 
ir globoti ir, pagaliau, 
jiems

no
nes 
užėmus 
tarpu
skubotai traukiasi atgal.

Valdžios kariuomenė 
priversta pasitraukti iš 
gengo ties Jangtse upe,

gatvių steigimą ir taisymą ir 1()() myliu į rvtlls r,u0
šiaip įvairius statybos darbus.

Bet sovietų vyriausybė, ma 
tyt savosios Ge-Pe-U (politinėm 
policijos) terorizuojama, vis vii- Į 
kiną. Nors pranešimai iš Mas-; 
kvos nuolatos skelbia, busią ko
lonistai galį emigruoti, kada tik 
jie norį, Vokiečių ambasada 
Maskvoj visai apie tai nepaim 9 kur 
formuota. Del to ambasado-i 
rius von Dirckson. nors sirgda- įaj 
mas, grįžta į Maskvą. Pirma-'

5 vaikai prigėrė le 
. dui ihižus

buvo 
Lian- 

apie 
Šan

chajaus. Jį užėmė komunistų 
vedamos valstiečių bandos.

Masiniai komunistu Po stipraus susikirtimo lies 
Lojangu, kur maištininkai bu
vo visai nuveikti, apie 8,000 
maištininkų kareivių 
valdžios pusėn.

areštai Varšuvoj

JEANETTFZ, Pa., lapkr.
— Ledui pužus, ežerėly ties 
Edna anglies kasyklomis No

• jie čiužinėjo, prigėrė 
Į penki angliakasių šeimų vai- 

, amžiaus nuo 8 iki 12 me
tų. Subėgę > žmonės dirbo tris 

dieni (šiandie) jis pastatys so- valandas, kol surado ir išgrai- 
vietams ultimatumą. I u.- • v.mnc*■ 1 uc jų n.imu?*.

Gauta žinių, kad pirmadienio! Prięerusieji yra John Chla- 
vakarą Maskvoj įvyks liaudies Da, VValter Lotisky, Chester 
komisarų posėdis, kuriame bus1 Lancusky. 
išspręstas 13,000 kolonistų liki- Įhoblesky. 
mas. Vokiečiai žino, kad išdan-l

24

VARŠUVA, lapkr. 24. — 
Lenkų policija vakar darė ko
munistų mdžioklę Varšuvoje. 
Įvairiose miesto dalyse buvo 
padaryta daugiau kaip
dešimt kratų. Areštuota devy
niolika asmenų, taipjau suim
ta daug komunistų literatūros.

perėjo

dvi-
Vokiečiai pasmerkė tris 

svetimų valstybių 
šnipus

LEIPCIGAS, Vokietija, 
kričio 24. — Vakar čia 

i baigė ilga trijų asmenų

lap- 
pasi- 
byla,_ , _ . _ _ ; jjuigc ilga m,

RllSai Sakosi paėmė ne-'kaltinamų kaip svetimų valsty- 
laisvėn 8,000 kinų .....

kareivių
bių šnipų. Visi trys kaltina- 

'mieji buvo nuteisti viso ketu
riolikai metų kalėjimo.’

Sibiras, į Byla traukėsi dvi savaiti ir 
lapkr. 24. — Oficialė sovietų i ėjo uždarytomis durimis.

j nų. vadinamos “Kryžianešių” 
■ tikybines sektos narių. Trys 
kiti gavo po 10 metų kalėjimo, 
o dar 20 asmenų nubausti 
trumpesniais kalėjimo termi
nais.

Visi jie buvo kaltinami dėl 
kontrrevoliucinių darbų. . Tarp 
prokuratūros liudininkų buvo 

i Maskvos laikraščio “Biednota” 
redaktorius, kuris tvirtino, kad 
kaltinamieji “kryžianešiai” ga
vę iš Amerikos 62,0(X) rublių 
:r tuos' pinigus suvartoję sklei
dimui idėjos* jogei netrukus 
ateisiąs iš dangaus arkangelas 
Mykolas su visa baltų raite
lių armija ir visus bolševikus 
išvysiąs iš Rusų žemės.

Prokuratūra reikalavo mir
ties bausmės visiems kaltina- 
miesi'sms. Pastariems teismas 
neleido turėti savo advokato, 
bet leido patiems savo bylą 
ginti, tai yra atsakinėti į kal
tinimus.

Dimitry Pakomenko, kaltina
mųjų vadas, teisme pasakė:

“Mes nepripažįstame Lenino. 
Jis yra juodas. Tiesa, kad ca
ras Nikalojus yra miręs, bet 
jis dar ateis iš dangaus ir vėl 
pataps Rusijos viešpačiu.”

Klaipėdos krašto gamybos, 
Soblys ir tų komisijų norų pa
tenkinąs, — jis sakąs: prašau, 
štai Klaipėdos krašto lašiniai, 
žodžiu, kokių tik lašinių komi-

ateili.
Savo kalbą Tumėnas prade

da aiškinimu kas tai yra vie
tiniai lašiniai, ir nevietiniai la
šiniai, pietiniai įstatymai ir ne
vietiniai įstatymai.

OHABAROVSKAS,

John/ (>resh ir Wm. žinių agentūra Tass sako, kad 
sovietų kariuomenė savo kon- i 

--------------- tratakose Mandžurijos fronte 
ginimas atgal į Sibiru ir badu i Ieškos Aleksandro Ma- Pasmils į nelaisvę daugiau 
išmarinimas keliolikos tukstan-j 
čių žmonių sovietams nieko ne 
reikštų, juo mažiau tai graužti! 
visagalios “čekos” sąžinę; jie

kedoniečio kapo Egipte kaip 8. tu^an/iu? .^,nų ka

^QRH

reivių ir 300 karininkų, taip 
pat suėmus apie 10 tūkstančių 
šautuvų, nemažų skaičių armo- 
tų ir daug amunicijos.

t MUKDENAS, Mandžurija, 
lapkr. 24. —- Oficialia prane
šimas patvirtina žinias, kad 
Dalainoras ir Mandžuri tapo

LONDONAS, lapkr. 24.—Iš 
Kairo praneša, kad archeolo
gas Carter, kuris atkasinėja fa
raono Tutenchameno kapą, tų 
darbų b’aigęs ieškosiąs Alek
sandro Didžiojo (makedonie- 
čio) kapo. Pasak kai kurių ra
šytojų, Aleksandras buvęs auk- sovietų kariuomenės paimti.

Du žvejai sušalo ežere 
per sniego audrą

WINNIPEG, Manitoba, Kana
da, lapkr. 21. — Per sniego 
audrą ir stipfrų šaltį vakar Win- 
nipego ežere mirtinai sušalo 
du žvejai, išvykę ežeran tink
lų leisti. Trečiam jų pavyko su 
vargu pasiekti viena farma, bot 
jo kojos buvo nušalusios.

Paskui labai smarkiai užpuo
lė kritikuoti kaltinamąjį aktų: 
esųs negerai sustatytas, netik
slus, be didžiųjų premisų, ne
tinkami kaltinamam akte esą 
surašyti įstatymų paragrafai. 
Ir 1.1, ir t.t. Žodžiu, visur esą 
vieni netikslumai. O prokuro
rui p. Tumėnas sako: “ko ne
žinai, pone prokurore, to ir ne
kalbėki...”

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
ir stipresni mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 290 F. z

šiandie saulė teka 6:51, lei
džiasi 4:23. Mėnuo teka 12:53 
ryto.

’so karste palaidotas Aleksan
drijoje.

Trys darbininkai žuvo 
kasant tuneli

ALPENA, .Mieli., lapkr. 
— Praeitą naktį gaisras 
naikino farmerio Bondette 
venamus namus netoli

Lenkai neišleidžia Len
kijoje vedusių ame

rikiečių
VARŠUVA^ lapkr. 24. — 

Daugelis amerikiečių, kurie bu
vo parvykę į Lenkiją vesti, at- 
sidu>ė labai keblioj padėty, ne
galėdami su savo jauna pačia 
ar jaunu vyru grįžti atgal į 
Jungtines Valstybes.

Lenkijos vyriausybė, mat, at
sisako išduoti jiems vedimo liu
dijimus, bijodama, kad gal nau- 
javedžiai buvo jau vedę Ameri
koje ir ten turi šeimas.

Ru^anilos policija šu
nimis kovoja komu- > 

nistus
TEMESVARAS, Rumanija, 

lapkr. 24. Kai vakar komu
nistų kuopos bandė smurtu pri
versti socialistų darbininkus 
apleisti fabrikus, du šimtai po
licininkų pavartojo policijos 
šunis puolikams išvaikyti.

Policijos pranešimu,' apie 
šimtas ar daugiau asmenų, jų 
tarpe keletas moterų, buvo su
žaloti, o 35 asmens suimti.

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
24. Tunely, kur jie dirbo, 
viršui įgriuvus buvo vakar čia 
užmušti trys darbininkai. Trys 
kiti, kartu su jais dirbę, bu
vo atkasti dar gyvi.

24. 
su- 
gy- 
nuo

Lewistono. Ugny žuvo du jau
ni farmerio sūnus ir darbi
ninkas.

Pats farmerys, 
šeši kiti šeimos 
dSiai apddge, kai 
mirtinai.

jo žmona ir 
nariai 
kurie

skan- 
turbut

SAN FRANCISCO, Cal., lap
kričio 24. — Oregone ir Kali
fornijoje siaučia diideli girių 
gaisrai, kai kuriems miestams 
miesteliams grūmodami pavo
jumi. Gaisrų tapo sunaikintos 
kelios farmos, taipjau nedide-

Montara miestelis. Dauge- 
šeimų liko be prieglaudos.

Generalinis Palestinos 
arabų streikas

lis

JAFA, Palestina, lapkr. 24. 
— Protestuodami prieš arešta
vimus jų giminės žmonių, ara
bai čia paskelbė visuotinį strei
kų. Praeitų naktį buvo areš
tuoti devyni arabai, kaltinami 
dėl kiršinimų prieš žydus.

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

Neužmirškirtie juos ir šiemet... Palinks
minkime juos, nes mus kiti linksmins... 
Naujienos jumfe gali būti tarpininku... Pi
nigus galite siųsti per Naujienas...

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausį 

• laika, v
Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 

saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi- 
/ nigus savo turtu ir savo geru vardu.

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

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



KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

Rhinelander, Wis
Tolimesni jaunų keliauninkų 

patyrimai

sustojo va 
plantącijas. 

| daugausiai 
j nendrės ir vata.

apžiūrėti cukraus 
šioj apieiinkėj 

auginama cukraus

Pas jumis gal yra šalta, o ew
mudu su Kabeliu esava gero-i Nevv Orleans turi didelę prie- 
kai sušilusiu. Sustojome Biloxi, plauką, kur suplaukia laivai iš 
Miss., kur lapkričio 13 d. buvo viso pasaulio. Mudu su savo 
82 laipsniu šilimos' pavėsyj.. “kruzeriu” irgi įplaukėva į jų 
Truputį’nuplaukus nuo tos vie-i'tarpą. Jūreivių kliubas mudu 
tos, kur tapova apversti ir be-i labai gražiai priėmė ir paėmė 
veik neprigėrėva, mudu susto- “laivą” savo globom Tokiu budu 
jova Baton Rouge, La., ir nu- mudu likova liuosu. Tuoj nu- 
ūjova į miestą. Apie 8 vai. ry- ėjova miesto apžiūrėti. Aplan
ko užėjova į valgyklą, kur su- kėva graikų metodistų bažny- 
sipažinova su turtingu ukinin- čią. Sakoma, kad visame pa
ku. Išsikalbėjome. Patyręs apie šaulyje tėra tik trys tokios baž- 
mudviejų kelionės tikslą, ūki- į nyčios. Ant ąžuolinio medžio 
ninkas tuoj užkvietė mudu pas' išraižyta senovės laikų prieta- 
save. žinoma, mudu tuoj suti- 
kova ir įs'ūdova į jo autą... Po
nas Rosedovvn nusivežė mudu į 
savo 6000 akerių dvarą ir pra
dėjo rodyti savo turtą. Kas ten 
teko matyti, tai sunku ir apra
šyti. Kieme stovi du dideli mar
muro stulpai, ant kurių išbrai
žyta dievų pavidalai, — perku- 

*’ no ir žaibo. Jie buvo pastatyti
dar prieš civilį karą, kada dar 
vergai nebuvo paliuosuoti. Na
mai — tai tikras palocius. Jis 
pastatytas iš raudono medžio ir 

- numaliavotas baltai, kaip snie
gas, su žaliais pamarginimais.
Tame palociuj randasi 35 kam- ir uįsįdėjo baltus
bariai su brangiais rakandais. Įaj ^ajp paį turfjova padaryti ir 
Randasi ten ir knygynas, kuris mu(ju> 
vertas apie $15,000.

šokiuose
Sulaukę vakaro sumanėva eiti 

į šokius, kad pamiklinti sustin
gusias kojas. Per šešias savai
tes besėdint “kruzeryj”, kojos 
gerokai sustingo. Bet kai pra- 
dėjovo su dailiomis franeuzu- 
kėmię šokti, tai kaip bematant 
ir kojos išsimiklino.

Lapkričio 17 d. 3 vai. po pietų 
Ge’rman Americon svetainėje 
SLA. 212 kuopos Dailės Ratelis 
statė scenoj didelį veikalą, ke
turių aktų drama “Du Broliu”. 
Publikos prisirinko pilna svetai
nė, nors Maskvos garbintojai, 
kaip pasvilinti, visi tą dieną iš
bėgo į Waukeganą. Vienok 
ačiū rateliečių gyvaip veikimui 
ir ačiū tiems geriems žmonėms, 
svečių buvo daug. Keletą ma
čiau iš Racine atvykusių.

Veikalas' “Du Broliu” suvai
dinta pavyzdingai, žiūrint kri
tiko akimis nėra pamato duoti 
pastabų. Taip gerai buvo vai
dilos išlavinti, kad geriau nei 
negalima. Garbė visiems šio 
veikalo vaidiloms ir režisieriui 
p-niai Pabarškiemei kuri nema
žai yra pridėjus energijos prie 
primosimo šio didelio veikalo.

Laike vakarienes gauta už- 
kvietimas iŠ Racine SLA. 100 
kuop. Rateliečiai pasižadėjo ir 
dėl kaimynų raciniečių patar
nauti. Perstatys “Du Broliu” 
1930 m. sausio mėn. 26 d. Tur- 
ner’s Hali.

Po programo ir užkandžių tę
sėsi šokiai. Iš tos pramogos 
Dailės Rateliui liks nemažai pel- 

i no dėl kultūros ir dailės reika
lų.--Lietuvis.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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dymus jis imąs su didžiaušio- 
misu’ezervaci jomis.

Ex officio
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apie prokurorą, negu apie bylą. 
Į tuos žodžius, kuriuos advoka
tai pasakę ad rem, prokuroras 
ne neatsakysiąs.

Pokylis ir franeuzų gatvė
Kliubas surengė pokylį, į ku- 
pakvietė ir mudu. Kadangi 

visi užsivilko baltus marškinius 
kalnierius,

r į Lašinių Skutimo 
Bylą

kiemą.
alėjos.

Pasivaikščiojome po 
Visur ištaisytos gražios 
Auga milžiniški gražus ąžuolai. 
Bet tai dar niekis. P-aš Rose- 
down nusivežė mudu pas savo 
kaimyną, kuriam priklauso Al
ton Vilią. Vietiniai kaimynai 
sako, kad Aftono palocius kai
nuojąs $300,000. Gelių čia įvai
rių įvairiausių. Dažnai tekdCjjtir- 
doti kalbant žmones apie rojų. 
Aš manau, kad butų sunku ki
tur kur ir surasti gražesnį ro
jų, negu Afton Vilią.

Atpratus nuo viso to, iš 
| pradžių žmogus jautiesi lyg 
truputį suvaržytas. Sekamą die- 

ejova miestų tyrinėti. Ii- rei- 

foill pasakyti, kad New Orleans 
žymiai skiriasi nuo kitų Ame
rikos miestų. Sakysime, užūjo- 

a vieną Siaurą gatvę, kur, 
kaip teko patirti, gyvena išim
tinai franeuzai. 
vienodi. Langai 
dekiu užtraukti, 
daro labai keistą

Paveji nge

Namukai 
ir durys 
Visa tai 
įspūdį.

kelionė

visi 
au- 
s'u-S

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Kadangi replikose prokuroro 

jis negalėsiąs dalyvauti ir ne- 
<laly vausiąs, tai avansu atsako 
prokurorui ir i tuos prokuroro 
žodžius, kuriuos jis, prokuroras, 
dar besiginčydamas su advoka
tais pasakys'.

Paskui ir vėl p. Tumėnas pra
dėjo kaltinamąjį aktą ir proku
roro taktiką kritikuoti.

Svarbiausia, tai nė tas str.
esąs įrašytas. Kai*, jst. 22 kn. 
219 str. kalbąs a^e tiekiamų 
produktų kenksmingumą, o kad 
amer. lašiniai butų buvę kenks
mingi, to ir prokuroras netvir
tinąs. Tai kam reikėję rašyti į 
kaltinamąjį aktą 219 str.

tik 
tris 
rei-

Lašinius, nors ir amerikoniš
kus, Aglinskas negalėjęs nepri
imti, nes Aglinskui buvę žo
džiu įsakyta intendanto Grud- 
zinsko. Ir visą laiką, Aglinskas 
lašinius priėmęs bona fide ex 
officio.

Aglinskas esąs nekaltas ir 
prašo išteisinti.
Pulk. Butkevičiaus ir kap. Del

tuvos gynėjas Marma 
kalbėjo vakariniam teismo po
sėdy ir taip pat prašė jo gyna- 
muosius išteisinti. Po Marmos 
kalbos', prasidėjo’

> prokuroro replikos 
advokatams. •

Prokuroras replikuoti pradė
jo nervingai, nes p. Tumėnas 
buvo gerokai įpykinęs. Jis sako, 
jog iš advokatų kalbų išeiną, 
kad prokurorą reikia pasadinti 
į kaltinamųjų suolą, o teissia- 
muOsius j prokuroro kėdę.

Advokatai daugiau kalbėję

Prok. atsako adv. Stankevičiui
p. Stankevi-Mikšio gynėjas 

čius pasakęs, kad čia yra tei
siama Lietuvos ūkininkų sąjun
ga.

Tokiems p. Stankevičiaus žo
džiams prokuroras prieštarau
ja. Jei tų žmonių tarpe, kurie 
padarė nusikaltimus, yra Uk. 
s-gos lyderių, tai ne teisingumo 
organų dalykas.

, žodžiai ir darbai
Galimas daiktas’, sako proku

roras, kad Uk. s-ga skelbus ir 
taurius Šukius, bet darbai visai 
ką kitą rodą. Už tuos darbus 
šiandie ir kaltinamųjų suole sė- 
dį.

Toliau prokuroras nesupran
ta Stankevičiaus žodžių, kokia 
butų .musų kraštui gėda, jei 
Mikšys butų nubaustas. Butų 
didesne geda, sako prokuroras,

Geriausi persikai neišauga pripuolamai
m . c Negi nepasidaro pripuolamai 

geriausias pienas

vaisiai pasiekia jūsų apielin-

ir su Bowman Pienu. Paini-

jei žmogus padaręs nusikalsta
mą darbą nebūtų nubaustas. 
Titulai teismui esą nedarbu.*• 4

Ketvirtadienio vakare proku
roras spėjo atsakinėti tik vieno 
Mikšio gynėjui p. Stankevičiui. 
Penktadienio rytą prokuroras 
savo replikas, matyt, tęs paei
liui apsistodamas prie kiekvie-

no advokato kalbos, o paskui 
dar po sykį atsikirs teisiamųjų 
gynėjai. , .

Spėjama, kad šeštadienį bus 
paskelbtas teismo sprendimas.

(Bus daugiau)

Garsinkitės Naujienose

BRAČ ES IIP
A WEAK STOMACH

Trijų dienų 
Išbandymas 

DYK
Vidurių trubelis apsireiškia kar
tais vienu ženklu, kartais dau
geliu. Vienam pailsimas, atbu
kimas yra vieninteliai žymėti
ni ženklai. Kitą kankina gėli
mai ir galvos skaudėjimai. Ki
ti miegos ir nebus neatsinauji
nę; kiti kenčia nuo nemigos.

Devynis sykius iš dešimties 
vidurjų silpnumas, kokie ten 
simptojnai nebūtų, apsireiškia 
nuo susikimšimo viduriuose ir 
nuo rūgimo atmatų galutinoj 
žarnoj. Trinerio Kartusis Vy
nas sudrutina visus virškinimo 
organus, palengva paakstina 
ėjimą lauk ,ir atveda vidurius Į 
tvarką. — Net krakmoliniai 
valgiai pasiduoda jo jėgai.

Kadangi šis specialia nemo
kamas pasiūlymas paskelbtas 
prieš keletą savaičių, tai daug

IŠSIŲSK ŠĮ NEMOKAMO
Jos. Triner Co., Dept. 24,

Vardas .................. . ....... ........

mili- 
miši-

tūkstančių prisideda prie 
jonų, kuriems patinka tas 
nys iš Kalifornijos Vyno ir me- 
dikalių žolių yra maloniausias, 
saugiausias ir veikliausias iš 
visų laksUtyvų. Nelauk, o at
siųsk kuponą ir pjausi trijų die
nų išbandymo butelį visai dy
kai. Daryk, tuoj. Didelis bu
telis $L25; yi.sose aptiekosc.

SEMPELIO KUPONĄ DYKAI!

1333 So. Ashland Avė., Chicago, III,

Gatve

rara

Miestas Valstija

KLAUSYKITĖS

Neapkenčia šiaurės gyventojų
Apžiūrėjome dvarą, o paskui 

pradėjome šiaip apie visokius 
reikalus kalbėtis. Išklausinėjo, 
kas mudu esava ir iš kur paei
na va. Matyti, kad pas juos 
keršto jausmas link šiaurinių 
valstijų gyventojų tebėra dide
lis. Jie negali užmiršti civilinio 
karo ir vergų paliuosavimo. 
Tačiau kai sužinojo, jog mud
viejų! tėvai paeina iš Europos— 
mano iš Lietuvos, o Kabelo iš 
Vokietijos—tai priėmė mudu la
bai šauniai. Kvietė net pasi
likti kokioms trims dienoms, 
žadėdami iškelti puotą. O puo
tas jie kelia tikrai karališkas. 
Užkviečia iš New Orleans muzi
kantus. Svečių susirenka de
vynios galybės.

Laivukas įklimpo į purvą

Bet mudviejų tikslas yra dau
giau apkeliauti ir daugiau svie
to pamatyti, tad tokioms puo
toms nėra laiko, širdingai pa
dėkoję už svetingumą, 
vėl grįžova prie savo 
rio”. Išvydova gana 
nų reginį: vanduo upėj 
slugęs, kad mudviejų 
atsidūrė purve, 
tiltą.
galių. Prakaitą šluostydavo i 
dirbova apie porą valandų. Pa- 
likova purvinu iki ausų. Pra- 
dūjova stumti laivuką. Tai buvo 
pusėtinai sunkus darbas. Tuo 
tarpu atplaukė ta pati barža, 
kuri apvertė mudviejų laivuką. 
Pasiūlė savo pagalbą. Mudu, ži
noma, griežtai atsisakėvą ką 
nors bendra su tos baržos ka- ' 
pitonu turėti. Tad gerokai pa- , 
prakaitavusiu, visgi savo tiks 
lą atsiekėva. šiek tiek atsipra- 
ševa ir pasileidova plaukti link}! 
New Orleans. Iki to miesto bu- i 
vo tik 131 mylia. Tačiau tai (J 
kelionei praleidova dvi dienas Į

Begalo įdomių dalykų teku 
matyti. Tad kartas nuo kartui

Apžiurėjova viską, kiek 
buvo galima suspėti per 
dienas. Noroms nenoroms 
kėjo traukti toliau, nes buvova
užkviestu į Biloxi. Plaukti rei
kėjo per Meksikos užlają ir vie
ną ežerą. Tai gana ilga kelio
ne. .Tuo tarpu mudu patyrė
va, kad galima tą vietą pasiekti 
daug tiesesniu keliu, būtent, 
plaukiant, per pelkes. Mudu 
taip ir padarė va. Plaukti rei
kėjo vi ją dieną. Už jokius pini
gus daugiau nebedaryčiau tos 
kelionės. Visur aplinkui bai
sia įsi ožiungliai, kur tik kra- 
kodihai ir gyvatės tegyvena. 
Jeigu mudviejų laivuko motoras 
butų sugedęs, tai tąsyk s’ėdek 
ir giedok aleliuja. Iš niekur 
pagalbos nebūtų galima susi
laukti, nes tų pelkių žmonės ir 
iš tolo lenkiasi. Kai pribuvova 
į Biloxi ir papasakojova apie 
savo prietykius, tai klausytojai 
net už galvų ėmėsi. Sako, judu 
gal pirmi žmonės, kurie per tą 
raistą perplaukė. Man irgi bau
gu pasidarė. Bet keliauninkui 
kartais visko tenka pergyventi.

Pirtis
Tokiu netiksliu keliu eidamas 

prokuroras ir atvedęs juos (tei
siamuosius) į pirtį; pirty per
daug paleista garų ir nuo to 
svaigstanti galva.

Paskui p. Tumėnas skyrium 
analizuoja prokuroro Bergui da
romus priekaištus ir kaltinimus. 
Kad Bergas davęs. Aglinskui 
kyšį, tai “presųmtio juri”.

Prokuroras labai remiąsis liu
dininkės Sadulskaitės parody
mais.

Čia Tumėnas ilgai kalba apie 
p-lės Sadulskaitės išvaizdą ir 
ją savotiškai charakterizuoja.

Prokuroras Sadulskaitę ma
tęs “en face” ir jam padarius 
gero įspūdžio, bet Tumėnui, 
žiūrinčiam į Sadulskaitę iš kito 
kampo, profiliu — susidaręs ki
toks įspūdis, ir todėl jos paro-

Deršikai (pyčes) iš 
niekurių sodnų yra 

A,pagarsėję savo skanu- 
mu. Kiekvienas jų, ro- 
dosi, yra tokis, kad ge- 

w resnio nebegali būti. Bet
T tas gerumas neatsitinka

Pripuolamai. Tai yra tie- 
“ \ sioginė pasekmė extra

i-upestinR'umo, Icm-is ■prasideda kaip tik me
dis pajaučia pirmuosius šiltesnius pavasa- 
rio dvelkimus ir pasibaigia tik tada, kai 
pilnai prinokę 
kės sankrova. 
Tas.pats yra
tas įtik, iš parinktinių melžiamų karvių, jis 
jau paęibj pradžioj yra extra geras. Ir tas 
jo ext(fą gerumas niekad nebūna pražudo- 
mas!. J&steųrizacija, refrigeracija ir grei
tas prl^tatyhias patiekia jūsų stalui jį^iėk 
pat riėo’ų Smetona, tiek pat šviežią ir tiek 
pat tyrą, kaip tuoj pamelžus karvę. 
Tai ir yra ta rūpestinga, ant kiekvie
no žingsnio priežiūra, kuri išlaiko 
Bovvman Pieną taip saldų ir taip ge
rą — (taip nepalyginamai geresnio 
skonio., Užsisakykite bonką šiandie. 
Pamatykite patys kaip daug geres
nis' jis yra.

Bowman
DAIRY COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai

Telefonas 
Superior 6800

ir Varškė

Lietuvių

PROGRAMA

mudu 
“kruze- 
nemalo- 
tiek su- j 
laivukas 1 

Reikėjo daryti I 
Prisineševa visokių pa-1 
Prakaitą

Biloxi
Biloxi iandasi ant pat juros 

kranto, čia pristatyta daugybė 
vasarna niu. Vieta labai puiki.

Si '.! Gyvena, žinoma, daugiausiai
i varčiai. Bet man nepatinka: 
viskas baisiai apmirę, jokio ju
dėjimo nėra.

Na, pa: ilsėsi va čia kiek laiko, 
pasimaudysiva sūriame vande
nyje, o paskui keliaustva į Tam
pą, Floridą. —Alex Sharfoa.

Namų Apšildymo 
1B 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAI L UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

Ib E. 6J11I HtM
N«»rin?l 1 Rio netoli (State

RAMOVA
THEATRE

3bin and Halsted Streeta

Nedėlioj ir Panedely, 
Laįjkričio 24 ir 25
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“Lucky Star”
gražus meiles veikalas’, daly

vaujant Janet Gaynor ir 
Charles Farrell 

f

Tai neri
i

Vitaphonc Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų irpilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

S7W
WEST5Įp»

8400
4177-83 Archer Avė.

Tekphone 8171

RADIOS
RADIOLAS

WADĄ KIMBALL
JL Radios radios

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

—dėttek
"’"_,TU RYIIIING Forlhe KOMES

. Herald and Examiner

Radio Stotį
293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

Kiekvieną Sercdą
Lygiai 9 valandą vakare, ir

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

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

Atuater Kent

2536-40 West 63rd Street

kuris tęsias kas vieną seredos vakarą 
tame pačiame laike per kelioliką 

, savaičių.

PROGRAMĄ VYKDO 
Dvi Didžiausios Lietuvių Radio ir 

Rakandų Krautuves Amerikoje

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

Chicago, III.
T-T

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

Pasiklausykite ir praneškite jsavo 
draugams apie tai.

arai



1929

i Lili
Adresas

Bea Van 580-5th Avcnue, New York

Apiplėšė turčius

CREOMULSION

Pašautas vyras mirė

Brandus Radio
Dėdė” šaltis

Feen;a-mint$97.50

Pašaukite šiandieKą telefonistės sako mus

statysime setą i jūsų namus ir leisime

Budrikjnc
Tek Boulevard 4705

InsomniaTUBBY

NES g V 
t DVD

prie
7606

BOT THEV 
OtfUT F00HN' 
THt PEOPlė y

žvengiamas 
Skausmas!

HE SAN G 
C U T OF THE 
B00K ŪKE 
BIG FOLKS

'Ak) I PUT 
MV PBNMES 

Ik) 'THE 
BASKBT y

Jei nori išmok b 
gerai rašyti — 
nusipirk tvne'vrj^

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos _

ADO MIS!

$5 ĮMOKĖTI
Lengvus 

išmokėjimai. 
Jūsų senasis setas 
priimamas mainui

VOELL, THEUE \ 
UJA S A MANTU AT \ 

HlS PRATEKS '

AM' THBM DIDN’T 
u go *ro be t>.* y

MTTLE BROTHER.
TO CHORCH VOVTH HE, 

TESTEUDAV

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

CHICAGO. ILK

klausimų daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Kaip kas 
dar abejoja ar jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
milionai vvrų ir moterų persi
tikrino kad atleidžia! Prašalin
ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

jums pilniausia jį išbandyti kai dėl to 
no, pagavimo ir gražumo kabineto!

4556 So. Rockweir St., Chicago, III

Lietuvis areštuotas dėl 
auto nelaimės

510-P 
CREOMULSION Co., Atlanta, Ga. 
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

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

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

HA8
MADE GOOD wfth 

mttttons!

Į J > Consoįe receiveris riešu
to kabinete. Septyni heater rūšies tūbai ir 
rectifier tūbai. Four tuned circuits. 9^2 
colių dynamic kalbėtuvas, operuojantis iš 
dviejų 345 power tūbų. Selector tuninimas. 
Kaina

Prašo, kad gubernato 
rius paleistų krimi

nalistus

WWes
Night and Moming to keep 
themClean, Clear and Healthy 

Write for Fre« “Eyc Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine (X, Dept. H. S., 9 B. OliioSt.,Chiarfe

Įsako pakelti ji 6 vai. ryte. Pa
sėkos gi tokios -k- tęlefonistč 
kalta!

DEL ISIPIOVIMŲ IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekviena isipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

“Pasakyk kvietkomis”, taip 
garsinamos yra gėles. “Pasakyk 
vargonais” — taip flirtavęs 
Nell Perrigo su svetimomis da
momis. Nell Perigo yra vargo
nininkas vięname mpvių teatre. 
Ir, pasak jo žmonos; flirtui su 
svetimomis damomis jis duoda
vęs damų prašomus koncertus. 
VVell, už tai ponia Perrigo pa
reikalavo divorso ir gavo jį.

ketvirtadienio Į 
suspaudė 
dėl tokio 
šaltis. 12 
siekė 12

Illinois valstijas. legislatura 
kreipėsi j gubernatorių Kmmer- 
soną patardama parodyti susi- 
mylėjimą ir paleisti iš kalėjimo 
žymią adlį iš 647 holdaperių, 
kurie šiuo laiku randasi Illinois 
valstijos kalėjime.

■ [Atlantic and Pacific Photo]

Londonas. — T. P. O’Connor, seniausias Anglijos parlamen
to narys, kuris mirė lapkričio 18 d. Jis buvo vadinamas parla 
mento tėvu, nes parlamento nariu be pertraukos išbuvo 49 me
tus. Puvo jis 80 metų amžiaus. . .

Du paiiuosuoti Carrol- 
lio byloj

Policijos leitenanto Carrollio 
byloje du kaltinamuoju paliuo- 
suota, kadangi valstybės gynė
jai neparodė pakankamai svar
bių jų kaltės Įrodymų.

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efftcient 
MILLION* OP POUNDS 

UflED BY OUR COVERNMKNT

Naktį 
penktadienį Chicagą 
seniai nejaustas kaip 
ankstyvo žiemos laiko 
valandą temperatūra 
laipsnių. Laukta, kad iki ryt
mečio temperatūra nukris iki 6 
laipsnių, o prie trobesių bokš
tų net iki 2 laipsnių.

Auto nelaimėj užmušta p-ia 
Emma Stone, 24 m. (7661 W. 
63rd st., Argo). Jos vyras’ sun
kiai sužeistas. Juos užgavo prie 
Archer avė. ir 63 gatvės auto
mobilis, kurį valdė John Tomis, 
gyv. 7356 W. 62 place. Išrodo, 
kad Tomis yra lietuvis.

For COLDS, CQUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

tdomo ir Jėvos laikų 
miežiai

Keturi moskuoti sustojo 
J. A. Benjamin namų. 
Paston Avė. čia sėdėjo penkios 
ypatos automobilyje ir laukė 
Benjaminų išeinant iš reziden
cijos. Banditai paliepė Benja
minų draugams išlipti iš auto
mobilio, suvarė į Benjaminų 
rezidenciją ir visus apiplėšė. 
Banditai pasipelnė $110.00 cash 
ir gr?.žnų vertės $5,000.

ir pasakykit: “mes norime, kad jus demonstruotumet 
mums naująjį Brandes Radio!”

Žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su subedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visą 
dieną plėšiant galvą.

Toki bausmė nėra sveika me
keno nervams! Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin atleis galvos 
skausmą kievieną syki. Dėlto 
atmink šj priimtą antidotą nuo 
skausmo, ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi 
daug naudingu tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltj. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažint infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

Žmonės abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė tą

Fieldo muzejaus gamtos itto- 
rijos ekspedicija j Mesopotami
ją surado šešiaeilių miežių 
5,000 metų senumo. Kadangi, 
sulig žydų pasakomis. Dievas 
sutvėręs žemę apie 6,000 metų 
atgal, tai šie surastieji Mesopo
tamijoj miežiai, galima sakyti, 
yra “Adomo ir Jėvos” laikų. 
Dabar tie surasti miežiai yra 
I'ieldo muzėjuj gamtos istori
jos, Chicagoje.

This 
cluden 
Tissue
Faclųl /.stringent |L76, Bath Salt 1.00,
Toilet Water $1
Kantinė 76c,
Valtie 1)2.00. 

pteces to

Viešbučio telefonų prižiūrė
tojos patyrimai. Dauguma sve
čių žiovaujatiesiog į telefonis
tės ausis, jei pakeliama iš mie
go jie kiek ankščiau. Kiti kal
ba miegodami: užkaisk, girdi, 
kavą; padėk pieną ant lango, 
ir panašiai. Svečiai rytmetį yra 
daug piktesni, nei po pietų. Kai 
kuriuos žmones tenka budinti 
kas 15 minučių per tris valan
das, kol jie atsikelia. Kiti vėl 
atsiliepia, padėkavoja už prikė
limą, ir žiūrėk užmiega viską 
užmiršę. Telefonistės turi keb
lumų su konvencijų svečiais. 
Dažnai pasitaiko, kad draugai 
iškerta sposą. Pavyzdžiui, jei 
žino, kad koks konvencijos na
rys pratęs atsikelti 10 valandą 
ryto, tai jo draugai, jo vardu,

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

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

Didelė tūba Listerine danttt 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

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

Iš visų žinomų gyduolių, creosotas 
yra pripažintas didelių medicinos ži
novų kaipo geriausias gydytojas nuo 
kosulio, šalčio ir bronchito uždegimų. 
Creomulsione randasi, apart creosoto, 
kiti gydanti elementai, kurie paleng
vina ir gydo plovės uždegimą ir su
stabdo peršėjimą, kuomet creosotas, 
paimtas j vidurius, dasigauna j krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų daugėjimą.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

l» a Famous Vlvnnl Sėt and ln- 
face powder. $1.00; Rouge. 76c, 
Cream |1.0(l, Depliatory |1.00, 

. . . _ t,
Perfume |2.75, Bril- 

Skln Whltener 75c. Totai 
Spėriai price, |1.97 for all 

Introduce this line.

Ketvirtadienio vakara mirė 
O’Brien, . gyv. 7328 S. Maple- 
wood, kurį peršovė keturiomis 
kulkomis jo pačios meilužis, 
Dorr, Insurance agentas ir \sa
vininkas namų, kuriuose O’Brie- 
nai gyveno. Dor yra vedęs, tu
ri žmoną ir porą dukikių. 
O’Brienienė ir Dorr atiduoti 
grand džiurei.

NAUJIENOS, Chicago, III 
adite I s^haMae—^fas

BA1IH AS Pilti.V
Aspirin yra trade žymS Bayer Fabriko Monoacaticacidester oi Balicylicacld

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET JMKS 

Tel. Kedzie 8902

FLIT
1 Užmuša muses

- uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

Trįs dienos kosulio yra 
jum pavojaus ženklas

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

MySjEjĮOĮf

Phone V irgi ii i a 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

p KONTRAKTOR1US S
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AMERIKOS TURTINGUMO PASĖKOSv.

Amerikos biznis šiandie kenčia dėl overprodukcijos. 
Masiniai gamybai pritaikyta šio krašto pramonė tiek 
visokių daiktų pridirbo, kad žmonės nebepajėgia juos 
išpirkti. Todėl fabrikai turi atleidinėti darbininkus^ ar
ba dirbti nepilną laiką; kai kurie jų net visai užsidaro.

Pirmiaus Amerikos spauda labai mėgdavo didžiuo
tis prieš Europą šio krašto turtingumu. Ji nepaliauda
vo lyginusi Amerikos “prosperity” su Europos šalių 
skurdu, nedarbu ir žmonių nepasitenkinimu. Ji pasako
davo Amerikos darbininkams, jogei šie privalą būt “dė
kingi Viešpačiui”, kad jie gyveną ne Vokietijoje, Ang
lijoje arba Italijoje, bet — dėdės Šamo žemėje, kame 
amatininkai važinėja fordukais į darbą ir beveik kiek
vienas žmogus šventą dieną apsirengia tokiais rūbais, 
kad jį nelengva atskirti nuo “buržujaus”.

Bet šiandie Amerikai butų tikras džiaugsmas, jei
gu tarp jos ir Europos nebūtų toks didelis skirtumas 
turto atžvilgiu. Jei Europa butų turtingesnė, tai ji ga
lėtų nupirkti Amerikos prekių perviršį. Tuomet over
produkcijos čia nebūtų ir pramonę stabdyti nereikėtų.

Amerikos turtingumas kenkia jai, kuomet kitos ša
lys yra biednos. Užtikrintą gerovę Amerika turėtų tik
tai pakilus gerbūviui visam pasaulyje. Kol to nebus, tai 
šiame krašte po tam tikro “prosperity” tarpo nuolatos 
tūres vis pasikartoti biznio depresija ir nedarbas.

BIZNIO GAIVINIMAS Apžvalga
...............................  II ■ Į THW

TEISINA LAŠINIŲ
SKUTIKUS

Klerikalų “Garsui” atrodo, 
kad lašinių skutimo byla buvu
si “daugiau politinio, negu ki
tokio pobūdžio” :\

“Mat, sako jisai, “Lietuvoj 
dabar eina savivaldybių rin
kimai, o pavasarį, žada pra- 
vest prezidento ir Seimo rin
kimus.”
Vadinasi, jeigu nebūtų rinki

mų, tai krikščioniškos Ūkinin
kų Sąjungos tūzai— Dr. Drau
gelis, Mikšys, Josiukai, Bergas' 
ir k.—nebūtų buvę traukiami 
teisman už tai, kad jie skuto 
amerikoniškus štempelius nuo 
lašinių ir apgaudinėjo valstybę. 
Gal būt, kad taip. Jeigu val
džios partijai niekuomet nerei
kėtų stoti prieš žmones, tai ji 
veikiausia tiems “garbingiems” 
klerikalų vyrams nedarytų sar
matos prieš visą pasauli.

Bet ar tai pateisina lašinių 
skutikus?

Nežiūrint, kuriais sumetimais 
Uk. Sąjungos vadų byla buvo 
privesta prie galo, bet teisme 
tapo faktais įrodytas teisiamų
jų kaltinimas. Kaipgi po to dar 
galima bandyt juos teisinti? Ar 
“Garsas” taip darytų, jeigu pa
smerktieji lašinių skutikai butų 
ne klerikalai, bet priešingos jam 
partijos nariai? žinoma, kad ne.

Dengdamasis ' krikščioniška 
dora, tas laikraštis elgiasi su
lig taisykle: “Varnas varnui 
akies nekerta”.

RINKIMAI LUEBECKE

Laisvam (autonomiškam) Vo
kietijos mieste Luebeck’e lapk
ričio 10 dieną įvyko seimo rin
kimai. Jo rezultatai buvo toki:

Socialdemokratai gavo 33,255 
balsų ir 34 atstovus'; Hanzos 
Sąjunga (nacionalistai) 27,868 
b. ir 29 atstovus; Komunistai 
6,714 b. ir 7 ats.; Demokratai 
2,612 b. ir 2 ats.; Katalikų Cen
tras 886 b. ir 1 atst.; Namų ir 
žemės savininkai 781 b. ir 1 
ats.; Nacionalistai (fašistai) 6,- 
338 b. ir 6 ats.

Šitie* rinkimai

Prezidentas Hooveris, kaip žinome, daro pasikalbė
jimus su ‘įvairių biznio šakų atstovais ir tariasi su jais, 
kaip pašalinti pramonės krizį. Geležinkelių kompanijų 
viršininkai, stambiosios pramonės vadai ir kiti biznie
riai jau pasižadėjo prezidentui išleisti bilionus dolerių 
konstrukcijos darbams ir pagerinimams, idant nereikė
tų atleidinėti darbininkus. Pasižadėjo jie taip pat neka
poti darbininkų algų.

Visi šitie pažadai yra geri, bet jokios teisinės vertės 
jie, žinoma, neturi. Jeigu kapitalistai, nežiūrint savo pa
reiškimų p. Hooveriui, vistiek mažins darbininkų skai
čių savo įmonėse arba vietoje atleidžiamų darbininkų 
priiminės naujus žemesnėmis algomis, tai niekas jų nuo 
to nesulaikys. Per didįjį karą kapitalistai juk irgi buvo 
davę daug visokių gražių pažadų. Jauniems vyrams, 
kurie ėjo į frontą, buvo užtikrinta, kad jie, pagrįžę na
mo, ras ne tik laisvę, išgelbėtą nuo kaizerio, bet ir dar
bo sąlygas, “tinkamas didvyriams”. Tečiaus, kai tie vy
rai parvažiavo iš Francijos laukų, tai daugeliui jų teko 
rūpintis, kur suradus pastogę ir duonos kąsnį, nes dirb
tuvėse jų vietas jau buvo užėmę kiti."

Anot tos patarles, “pažadi — patiešiji, neduodi — 
negriešiji”. Taip gali būt ir su dabartiniais didžiojo ka
pitalo bosų pareiškimais. Geriausiame atsitikime jų žo
džiai turės tam tikros psychologinės reikšmės: nura
mins publiką, kurią nugąsdino pastarųjų savaičių “sta- 
kų” puolimai Wall-strytyje, ir sugražins jai “pasitikėji
mą” bizniu. Prezidentas Hooveris, veikiausia, to tiktai 
ir norėjo pasiekti savo konferencijomis su biznio atsto
vais, nes daryti ką nors daugiau butų priešinga jo prin
cipams, kurie draudžia valdžiai kištis į biznio reikalus.

Jisai bando, vadinasi, gydyti biznį įkalbėjimo, sug- 
gestijos, keliu — taip, kaip anąmet vienas gudrus aptie- 
kininkas iš Francijos, Monsieur Couė, gydė Chicagoje 
ligonius, liepdamas jiems be pertraukos kalbėti: “Every 
day i n every way I am getting better and better”.

Jei dabartinė Amerikos biznio nesveikata pareitų 
tiktai nuo psychologinių priežasčių (baimės, stokos pa
sitikėjimo ir t. t.), tai šitoks gydymo būdas galėtų jam 
padėti. Bet prekių perviršio,’ overprodukcijos pasėkų 
įkalbėjimu pašalinti negalima. Įsivaizdavimu, kad esi 
arba busi turtingas, automobiliaus nenupirksi; Kad 
žmonės galėtų daugiau pirkti, turi būt padidinta jų per
kamoji pajėga. To galima pasiekti keliais budais: pre
kių nupiginimu, darbininkų algų pakėlimu ir naujų 
įplaukų šaltinių suradimu žmonėms.

Kai dėl prekių kainų Amerikoje, tai jos visą laiką 
po karo buvo ir dar tebėra per aukštos. Jas aukštas 
daugiausia palaiko nežmoniškai aukšti Amerikos mui
tai — kuriuos tečiaus Hooveris su republikonų partijos 
šulais norętų dar kelti!

Darbininkų algos yra pusėtinai didelės tik kai ku-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............  $8.0(
Pusei metų ......~...................... 4.0(
Trims mėnesiams ..........  2.0(
Dviem mėnesiam _________ 1.50
Vienam mėnesiui  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei ...... ■, 18c
Menesiui_________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ............  17.00
Pusei metų ___  3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .......-____________ S8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams   .........  2.60
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

riose pramonės šakose, o didelė dauguma darbininkų, 
palyginant su esamu gyvenimo brangumu, uždirba ne 
kiek. Bet prezidentas juk stengiasi išgauti iš darbinin
kų pasižadėjimą nereikalauti didesnių algų, ir Ameri
kos Darbo Federacijos vadai tokį pasižadėjimą jau 
davė!

Palieka tad trečias kelias kovai su biznio depresija: 
naujų įplaukų šaltinių ieškojimas. Geras šituo atžvilgiu 
dalykas yra, be abejonės, visokių statybos darbų, priva
tinių ir viešų, plėtojimas. Šitam tikslui reikia stambių 
atliekamų kapitalų — ir, žinoma, gerų norų. Kadangi 
tečiaus iš gerų norų dažnai būna ne daugiaus naudos, 
kaip iš gerų pažadų, tai tikresnis dalykas butų naujos 
biznio šakos atsiradimas. Šituo budu Amerika jau ne 
kartą yra išvengusi ekonominio krizio.

Nuo skaudaus nedarbo Ameriką pokariniu laiku iš
gelbėjo tiktai nepaprastas automobilių pramonės išsi
vystymas. Ši nauja pramonė davė uždarbio milionams 
žmonių fabrikuose, kurie gamina automobilius, taip pat 
darbininkams garažuose, automobilių taisymo dirbtu
vėse, gazolino stotyse ir prie kelių tiesimo ir be galo pa
didino geležies, plieno, medžio, stiklo ir t. t. vartojimą. 
Pagalvokite, jei tos pramonės nebūtų, kur ta visa dau
gybė žmonių gautų užsiėmimo?

Kai automobilių gamybos augimas pasidarė lėtes
nis, tai atsirado radio pramonė. "Bet dabar jau ir ši pra
monė pasiekė, arba baigia pasiekti, savo ribų. Taigi ko
dą nauja pramonė išdygs dabar, kad ekonominis kraš
to gyvenimas vėl galėtų eiti sparčiu tempu priekyn?

Į šitą klausimą negirdėti atsakymo nei iš* preziden
to Hooverio, nei iš jo patarėjų, Amerikos biznio vadų. 
Kol jie nieko geresnio nesugalvoja, butų gal ne pro šalį 
pasiūlyti jiems panaikinti prohibiciją ir legalizuoti alaus 
ir vyno gaminimą. 1 ....

Šita pramonė vistiek gyvuoja, tik jos uždarbiai 
plaukia dabar tokiomis vagomis, kad daugumoje jie 
produktingiems tikslams visai pražūva. Butlegeriavimo 
pelnai produktingasias krašto jėgas net naikina, kadan
gi jie yra vartojami korupcijai ir kriminalių elementų 
užlaikymui. Nuėmus prohibiciją, tuojaus išbujotų nauja 
teisėto biznio šaka, kuri duotų užsiėmimą ir uždarbį 
gal ne mažesniam skaičiui žmonių, kaip Fordo ir Ge
neral Motors fabrikai, kartu su visais automobilių ga
ražais ir “geso steišenais”.

------- i-------------------------------------------- , rTIUIIIIT-Į^
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kimus, kvatojimas. Ir išgirdę tą 
staugimą, net medžiai linko ir“Amžina taika”

tuo, kad socialdemokratų parti
ja, kuri pirma Luebecko seime 
stovėjo antroje vietoje, pavirto 
stipriausia partija. Jos balsai 
nedaug padidėjo (apie 1,400) ir 
ji net prakišo vieną atstovą; bet 
labai nupuolė nacionalistų par
tija (Hanzos Sąjunga), kuri 
prieš tai turėjo pirmą vietą sei
me. Ji dabar neteko 7 manda
tų. šešis iš jų laimėjo fašistai, 
pirmiaus neturėję Luebecke nė 
vieno atstovo.

Sustiprėjo kiek ir komunistai. 
Bet jų įtaka Luebecko seime, 
kaip buvo, taip ir pasiliko men
ka.

Šiuose rinkimuose pasireiškė 
panašios tendencijos, kaip ir 
Berlyno miesto rinkimuose, apie 
kuriuos plačiai minėjo Ameri
kos spauda. Kaip Berlyne, 
taip ir Luebecke, pasisekimo 
turėjo fašistai (kraštutiniai 
tautininkai), paverždami daug 
pasekėjų nacionalistams. Kartu 
su fašistais pakilo ir komunis
tai.

Bet, nežiūrint šitų dviejų 
kraštutinių partijų laimėjimo, 
nepaliauja augusios socialdemo
kratų jėgos. Socialdemokratų 
balsai didėja ir kartu darosi 
stipresnė jų pozicija valstybėje. 
Pozicija daYosi stipresnė dėl to, 
kad ėmė smukti galingiausioji 
buržuazijos partija nacionalis
tai.

Smarkiausia kova Vokietijos 
respublikoje visą laiką ėjo ir te
beina tarp socialdemokratų ir 
nacionalistu. Socialdemokratai 
yra darbininkų partija, o nacio
nalistai—junkerių (dvarininkų) 
ir stambiųjų kapitalistų. Social
demokratai yra svarbiausieji 
kūrėjai ir gynėjai, o nacionalis
tai dar iki šiol tebekovoja dėl 
atsteigimo monarchijos. šios 
dvi partijos ‘yra ir didžiausios 
savo jėgomis. Pirmą vietą už
ima socialdemokratai, o antrą 
—nacionalistai. Ruhro okupaci
jos metu nacionalistai buvo so
cialdemokratus' paviję ir beveik 
pralenkę.

,šitie stipriausieji socialdemo
kratų oponentai šiandie skyla 
4 r silpnėja, nes nacionalistų ša
lininkus, kaip minėjome, pri
traukia prie savęs fašistai (“na- 
cional-socialistai”). Bet fašistai 
negali užimti vadovaujančios 

buržuazijoje,
/

pasižymėjo1 vielos Vokietijos

Pasitikimas grįžtančių kareivių 
—Kareivių daina. —“Neapy
kantos himnas”. — Nožmi 
medžioklė. — Beprotybė. —< 
Kalėdos karo fronte. — ka
reivių broliavimasi. — Mūšio 
paliaubos. —Priešo niekini
mas.— Kongresai ir “amžinos 
taikos”.

Kadangi žmonės taip jau len
gvai susigraudena, kaip ir j- 
duksta, tai Londone prie gelž- 
kelio stoties susirinko didžiausi 
minia pasitikti pirmųjų karei
vių, grįžtančių iš Reino provin
cijos. Minia buvo labai gerai 
nusiteikusi; šaukė ^ura” ir ka
reiviams, ir tai šaliai, iš kur jie 
grįžo, ir taikai (“amžinai”, ži
noma) ypač. Kareiviai šypso
josi, lingavo galvomis ir svei
kinosi su savo pažįstamais. Ka
da sugrįžusieji tapo nugabenti j 
kazarmes, tai fleita ir dūda 
užgrojo užmirštą dabar dainą, 
kurios melodija skambėjo prieš 
penkioliką metų, kai anglų ar
mija buvo vežama į kontinentą.

Tiesą pasakius, tąsyk karei
viams, kurie buvo vežami į Bel
giją, pagamino kitą patriotišką 
dainą, bet armija pasirinko 
“Tipperary”. Kareiviai pasirin
ko tą dainą, kadangi jos melo
diją buvo lengva iššvilpti, ka
dangi ji buvo sentimentališka ir 
svarbiausia, kadangi joj nieko 
nebuvo kalbama nei apie karą, 
nei apie priešą. Sakoma, kad 
vokietės su ašaromis akyse ly
dėjo anglų kareivius, kai tieji 
apleido Wiesbadeną. Bet kaip 
ten nebūtų,'jiems Reino provin
cijoj neteko girdėti “Neapykan
tos himną”, kurį parašė Ernest 
Lipauer. Sakoma, kad pabai
goj keturioliktų ir penkioliktų 
metų tas himnas buvo tiek jau 
populiarus, kaip ir pagarsėjusi 
vokiečių daina “Deutschland 
ueber alles.”

“Neapykantos himnas'”, kaip 
žinia, buvo vyriausiai kreipia
mas prieš anglus. “Mus neap
eina rusai”. “Mes nepaisome 
franeuzų”—sako ta daina. “Mes 
nemėgstame jų, bet nejaučiame 
link jų ir neapykantos. Neap
kęsti vokiečiai privalo/ tik vie
ną priešą: Angliją. Ir ta ne
apykanta turi būti amžina. Rei
kia neapkęsti Anglijos žemę, 
Anglijos vandenį ir, pagalios, 
Anglijos žmones', pradedant ka
ralium ir baigiant darbinin
kais”. Visiems jiems poetas 
siunčia nenuslopinamą neapy
kanta ne tik nuo savęs, bet ir 
nuo “septynių dešimčių milio- 
nų, kurie vienodai myli ir vie
nodai neapkenčia”... Ir po tų 
žodžių, kurie žadėjo “amžiną 
neapykantą”, Wiesbadene gy
ventojai su ašaromis lydėjo iš
važiuojančius anglų kareivius.

Prieš penkioliką metų rodėsi, 
kad visos pagiežos užuotvankos 
tapo pakeltos ir niekuomet dau
giau nebenusileis. Aš atsimenu 
rudens naktį Londone, pirmais 
karo metais, žemai, tarsi no
rėdami prisiglausti prie šlapių 
stogų, slinko išdrikę, beformiai, 
įdiegantys nerimą, debesys. 
Lempos gatvėse buvo užgesin
tos, o namų langai užkabinėti 
užlaidomis. Ir štai toli pasiro
dė galingas, skaistus, virpantis 
baltos šviesos pėdas. Tai ga
lingas prožektorius gauruotuose 
debesyse ieškojo vokiečių orlai
vio. Tamsoj juodi.debesys, ap* 
šviesti drebančios švįesos stul
pu, priminė man tuo laiku per
skaitytą viduramžių kroniką, 
kur kalbama apie “nožmįą me
džioklę”. Iš vakaro pakilo vė
jas,—sako 'tas dokumentas—ku
ris laipsniškai temstant pradė
jo staugti. Greit viršuj, debe
syse, pasigirdo dejavimas, kau- 

taip pat, kaip negali pasidaryti 
vadovaujančia darbininkų parti
ja Vokietijoje komunistai. Skal
dydami nacionalistus, fašistai 
buržuaziją silpnina.

drebėjo iš baimės, stengdamiesi 
pasislėpti žemėj. Kaimiečiai ir 
miestiečiai sandariai uždarė 
langines ir atsiminė, kokios įtik 
galėjo būti, maldas. Oras pri
sipildė varnų krankimu, šikš
nosparnių kauksmu ir velnių 
kvatojimu. Viskas susiliejo į 
vieną šauksmą: “Gar! gar! 
gar!” Visos piktos dvasios lėkė, 
kaip rudenį sausi lapai vėjo 
nešami. Ir visi nelabieji šaukė, 
staugė, klykė ir čirškėjo vieną 
žodį: “Gar.”

Beveik visi žemės kamuolio 
kultūringi gyventojai 1914 m. 
buvo beprotybes pagauti ir pra
dėjo “nožmią medžiaklę”, kuri 
tęsėsi puspenktų metų. Padari
niai tos “medžioklės*’ kultūrin
goms šalims buvo pasibaisėtini: 
dešimtis milionų žmonių žuvo 
mūšio laukuose, kai kurios val
stybės neįmanomai praturtėjo, 
o kitos subyrėjo ir pateko į 
rankas pusiau paniišusių svajo
tojų ir neabejotinų avantiūris
tų.

Kad “nožmi medžioklė” pa
sibaigė, prasidėjo spėjimas: ko
kios priežastys pagimdė tą bai
sią katastrofą. Nuomonės pa
siskirstė. Vieni kaltino kapita
listinę santvarką, kiti penkių 
ar šešių diplomatų klastingumą, 
o treti tvirtino, kad karas yra 
neišvengiamas reiškinys, kurio 
žmonių valia negali kontroliuo
ti.

Pirmais karo metais, kada 
valia atskirų vienetų dar nebu
vo galutinai nustelbta, ir ka
da dar nebuvo visiškai užmirš
tos taikos tradicijos, anglų va
karų fronte per Kalėdas įvyko 
nepaprastos scenos. “Kalėdų 
dieną vokiečiai išėjo iš savo ap
kasų, kurie buvo 50 jardų at
stume nuo musų,—rašė vienas 
anglų karininkas savo gimi
nėms.—Jie pakėlė rankas kaipo 
taikos' ženklą ir pasiuntė savo 
atstovus, kurie atnešė mums ci
garų. Priėjo musų pasiųstas 
kareivis. Priešai paspaudė vie
ni antriems rankas.

- Padarykime vienai dienai 
paliaubas, —pasiūlė vokiečiai.— 
Juk šiandien Kalėdos. Nesišau- 
dysime. Bet pirma palaidosime 
savo žuvusius’ draugus.

“Vietoj palmos šakos vokie
čiai įteikė musų kareiviui eglai
tę. Ir ttJkiu budu vienai dienai 
tapo padarytos paliaubos.

“Kalėdų dieną praleidome 
stebėtinai gerai — rašė anglų 
liuosnoris savo seseriai. —Mes 
visi išlindome iš apkasų ir visą 
dieną kalbėjomės su vokiečiais. 
Kai kurie jų kalba angliškai. 
Iš musų tarpo atsirado irgi to
ki!], kurie moka jų kalbą. Vo
kiečiai visai neatrodo tokiais 
velniais, kaip juo piešia. Ma
tydami mus įtaikiai besikalbant, 
jus netikėsite, kad porą valandų 
prieš tai mes buvome pasirengę 
vieni antriems gerkles graužti.

“Mus pasitiko du jaunu vo
kiečių karininku,— rašė vienas 
anglų karininkas. — Mes' pasi
sveikinome... Vokiečių karinin
kai buvo tiesiog berniukai. Jie 
nepaprastai mandagus ir be pa
liovos spragsėjo karkomis. Die
ną mes kartu su vokiečių kari
ninkais pietavome pusiau ap
griuvusiame name, kuris buvo 
neitralėj žemėj. Buvo keista 
būti ten, kur nuolat švilpia kul
kos”. “Saksoniečiai gruodžio 
26 d. surengė didelį koncertą, 
kuris’ tęsėsi iki pusiaunakčio, 
kada vėl prasidėjo kova, —ra
šo anglą kareivis, -r Vokiečiai 
sugrojo mums'“Tėvynė, mylima 
tėvynė”,/) mes jų dainas. Bas
kui visi išėjome iš apkasų, susi
maišėme j krūvą, spaudėme 
vieni kitiems rankas, mosavi
me kepurėmis ir šaukėm ‘ura’.”

“Vakar buvo stebėtina nak
tis—rašė kitas anglų kareivis. 
—Kūčių vakare mes iš apkasų 
sušukome vokiečiams: ‘linkime 
jums laimingai pasitikti Kalė
das’. Priešas atsakė tokiais 
pat linkėjimais..
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“Anglai, sudainuokite mums 
ką nors”—vėliau sušuko vokie
čiai.

—Mes užžiebėme apkasuose 
žvhkes, atskleidėme maldakny
ges ir sugiedojome Kalėdų him
ną. Kai mes' užbaigėme, vokie
čiai iš savo apkasų tris kartus 
sušuko “ura”. Mes paprašėme, 
kad jie sudainuotų. Vokiečiai 
tuoj sutiko ir dainavo nepapras
tai gerai”.

Mes prisimename musių pa
liaubas, kurias aprašė L. N. 
Tolstojus. Po to (kai kareivis 
Sidorovas užkalbino priešą fran- 
euziškai), — “pasigirdo ilgas 
kvatojimas; atrodė, kad reikėjo 
tik šovinius išimti, sunaikinti 
amuniciją ir grįžti namo. Bet 
šautuvai pasiliko užtaisyti, o 
armotos atsuktos vienos' prieš 
kitas.” Del 1914 m. kalėdinių 
scenų susirūpino tiek anglų, 
tiek vokiečių karo vadai. Dau
giau karo paliaubų scenos ne- 
bepasikrtojo. Kad žmonės ga
lėtų žudyti vieni antrus, rei
kalinga juos piešti viena iš 
dviejų spalvų: mes būtinai tu
rime būti skaisčiai balti, — jie 
intensyviai juodi. Tą savęs ir 
priešo piešimą kontrastiškomis 
spalvomis praktikavosi ir tebe
praktikuoja visi kariaujantys 
monarchistai ir respublikonai, 
buržujai ir komunistai. Visi jie 
smerkia karą ir visi jie prie 
pirmos progos kariauja. Komu
nistai smerkia karą griežčiau, 
negu kas' nors kitas, o tuo tar
pu /niekur kitur pasaulyj žmo
gaus gyvastis nėra taip pigi, 
kaip “pirmoj socialistiškoj res
publikoj”, kuri baisiausiai smer
kia karą, tačiau nežiūrint į tai, 
dabar kariauja su Kinija.

Penkiolikai metų praslinkus 
nuo paroksizmo pradžios, Ang
lija, ant galo, ištraukia savo 
kareivius iš okupuotos teritori
jos. Ar tatai gali reikšti pra
džią patvariai taikai, gal būti, 
dagi amžinai taikai, kaip dabar 
kalba kai kurie optimistai? Nuo 
1701 m. kartą kas šimtmetį į- 
vyksta konfliktas»tarp Europos 
žmonių. Ir kiekvieną kartą 
bandoma pasidalinti ‘‘mirštan
čių” tautų žemėmis. Kariauja 
viena valstybių koalicija su ki
ta. Kada viena ir kita pusė 
nusilpsta, tai šaukiama kongre
sai, kur' svarstoma ginčijami 
politikos klausimai. Koalicijų 
atstovai padaro sutartis, kurių 
tikslas yra įvykdyti “amžiną 
taiką”.' Kiekviename tokiame 
kongrese yra keliamas klausi
mas apie “visuotiną nusigink
lavimą”. Praeina keli metai, ir 
pasirodo, kad taikos sutartis tik 
sumezgė naujus mazgus tarp
tautinėj politikoj. Tie mazgai 
bandoma atpainioti “vietinių” 
karų pagalba. Tačiau po kiek
vieno tokio karo ątsiranda nau
jų mazgų. Ir daug-maž šimtui 
metų praėjus, “išeina velnių 
dvasios ir sukiršina žemės val
dovus' kariauti tarp savęs.”

Vėl prasideda kova tarp koa
licijų, kuri baigiasi kongresu. 
Kongresas iškilmingai paskel
bia, kad dabar, ant galo, įsikū
nijo amžina taika. Praeina dar 
keli metai ir vėl prasideda 
“vietiniai” karai, kurie užmezga 
naujus mazgus. Jų likvidacijai 
daug-maž už šimto metų reika
linga vėl viskas išnaujo pradė
ti. Karas dėl ispanų paveldo 
pasibaigė Utrechto sutartimi ir 
amžinos taikos v užtikrinimu. 
Napoleono karai pasibaigė Vie
nos kongresu ir amžinos taikos 
projektu. Pasaulinis kara tapo 
užbaigtas Versalės taika su jos 
visomis pasėkomis. Nuo dabar 
žmonija privalo nusiginkluoti,— 
sako optimistai.

Vienuolikai metų praslinkus, 
Anglija ištraukia savo karei
vius iš Vokietijos. Ar tatai ga
lėtų reikšti taiką ir dagi “am
žiną taiką”? Nežinau. Man nuo
lat prisimena Utrechto ir Vie
nos kongresų istorijos. Nejaugi 
Versalės sutarti galėtų laukti 
kliokis likimas?

Taip daug-maž samprotauja 
apie “amžiną taiką” pagarsėjęs 
rašytojas Dioneo. -K.

ATĖJO “Kultūros” No. 10. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.
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Chicago Civic Opera
Šiai savaitei Chicago Civic 

Civie Opera repertuaras yra 
toks:
Opera repertuaras yra toks:

Pirmadien, lapkričio 25 — 
Ealstaff, pradžia 8 vai. 
vakare; antradienį, 26 lapkr. 
— Le Jongleur De Notre Daine; 
pradžia 8 vai. vakare; trečia
dienį, lapkr. 27 — Tristan und 
Isolde, pradžia 7:45 vai. vak.; 
ketvirtadieni, lapkr. 28 — Lai 
Traviata, pradžia 8 vai. vak.: 
šeštadienį po pietų — La Tos- 
ca — pradžia 2 vai.; šeštadie
nio vakare — Die Walkuere; 
pradžia 8 valandų; sekmadie
nį, gruodžio 1 — II Trovatore, 
3 vai. po pietų.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

4

A + A
JUSTINAS SIMONAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 23 d., 5:20 vai. vak., 
1929 m., sulaukęs 37 metų am
žiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Smilgių parap. Paliko dide
liame nuliudime 2 broliu Alek
sandrų ir Viktorą, 2 pusbro
liu Alfonsą Žukaitį ir Petrą 
Kanaverską ir gimines, o Lie
tuvoj broli Joną, seserį Oną 
Mosdeikienę ir švogerį Petrą. 
Kūnas pašarvotas, randasi S. 
P. Mažeikos koplyčioj, 3319 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj lap
kričio 27 dieną, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas 
i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Justino Simonaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. /

Nuliūdę liekame.
Broliai, Pusbroliai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

AGOTA ARLAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 24 dieną, 1929 m., su
laukus pusės amžiaus, gimus 
Vilniaus rėdyboj, Trakų apskr., 
Zuikių kaime. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Ignotą, du sū
nūs — Stanislovą ir Juozapą ir 
dukterį Marijoną ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 1748 
W. 47th St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
lapkričio 27 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agotos Arlauskie
nės giminės, draugai ' ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

• S
Nuliūdę liekame,

Vyras, Simai ir Duktė.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Joseph Mastney, 1745 
W. 47 St., Tel. Yards 1052.

Graboriai
BUTKUS

UNDERTAKING CO.
P, B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

M u a ii patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningą* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui ekyrii.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.-----o-----

. Akių Gydytojai
Tol. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir 'Akinių Dirbtuvė
3265 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR.. VAITUSH, O. D.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. IB

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškai

slaptas ligas vyry ir motery se
nas žaizdas, ligas rectal

Res. te). Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Saite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai, vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 1 iki 2 

valandai po piet*

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatment ir mag-1 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir ■ 
merginom pata-1 
rimai dovanai.

Grabonai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi 
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausai] 
prie grabu iždir 
bystSs.

OFISAS :
<68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

>238 8. Halsted Su 
Tel. Victory 40K

l

STANISLOVAS NAUSĖDA

MAGDALENA VAIVODIENĖ 
po tėvais Jurgelaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 23 dieną, 8:30 valandą į 
ryte, 1929 m., sulaukus 45 me- ‘ 
tu amžiaus, gimus Raseinių ap., ■ 
Žigaičių parap. Amerikoj išgy
veno 32 metus. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Juozapą,

J. Lulevich
Lietevis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobiliu patar
navimai telkiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St. 

Chicago, IU, 
Tel. Victory 1116

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins aki* Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karkti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste in toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma- 
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietą.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Cana) 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj naga) sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645, South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO. ILL.

KAZIMIERAS J. JANKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

nelaiminga mirčia, lapkričio 24 
dieną, 2 vai. ryte, 1929 m., su
laukęs 47 metų amžiaus, gimęs 
Šiaulių ap., Žagarės parapijoj, 
Plungės kaimo, išgyveno Ame
rikoj 27 metus. Paliko didelia
me nuliudime moterį Barborą,

S. D. LACHAVICZ

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATU BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4t8fl Ir nuo 7 1M 11 
Nedėlioj nuo 2:81 iki 4:81 do »!•!

Telefonas Canal B464

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel Drexe] 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas moteriikų, vyriški, 
vaikų ir visų chronišką lig* 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chiicsf* 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto. 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 dieną

Advokatai

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 23 diena. 12:45 va
landa iš ryto, 1929 m., sulau
kęs apie 36 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Raseinių apskr., 
Naujamiesčio parap., Pypliškės 
kaime. Pragyveno Amerikoj 
apie 18 metų, priklausė prie 
draugijos Simano Daukanto ant 
Bridgeporto. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Feliciją, 1 
dukterį Isabellę 9 m., sūnų Ed
vardą 8 m., seserį Aniešką ir 
švogerį Petrą Antanavičius, du 
broliu — Albiną ir Joną ir gi
mines Amerikoj, Lietuvoj pa
liko seną motinėlę, du brolius 
— Petrą ir Pranciškų ir bro
lienę, tris seseris — Isabelę, 
Marijoną ir Barborą. Kūnas 
pašarvotas randasi Masalskio 
koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny, lapkričio 28 dieną. 8 vai. 
iš ryto iš koplyčios į Šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Stanislovo Nausė
dos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

MATEUŠAS OLECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 22 d., 7:20 vai. ryto, 
1929 m. sulaukęs 76 metų am
žiaus. Gimęs Pilviškių parap., 
Baltrušiu kaime. Barzdų vals., 
Šakių apskr. Amerikoj išgyve
no 23 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moteri Petronėlę, po 
tėvais Jurkevičaitę, 2 sūnų — 
Mateušą ir Joną, 3 dukteris: 
Marijoną, Margaritą ir Petro
nėlę. 3 žentus: W. Cappel, F. 
Dengi e r, J. Simanauskas. Kū
nas pašarvotas randasi 9024 
Escanaba Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
lapkričio 25 dieną, 8 vai. ry
te iš namu į šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčią. South Chica
go, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio .sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Mateušo Oleckas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
juro niekuti n į vu-tumu vi iyu>. ir 
atsisveikinimą. ,

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Žentai ir Giminės.

Laidotuvėse natą niauja gra
borius Eudoikis.-tel. Yunls 1741

dukterį Pauliną, žentą Antaną 
Wistort, puseserę Adelę Sta- 
lauskienę ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 8733 S. 
Commercial Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
lapkričio 27 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, So Chicago, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Magdelenos Vai- 
vodienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, žentas, 
Pusesere ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

dukterį Stanislavą 18 metų, 
seserį Julijoną Kuzienę, Lietu
voj seserį Kristiną. Kūnas pa
šarvotas randasi 6551 S. Wash- 
tenavv Avė.
♦ Laidotuvės Įvyks ketverge, 
lapkričio 28 dieną, 1-mą va
landą po pietų iš namų bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero T. Jan
kaičio gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sesuo 
ir Giminės.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamaotojas

8314 W. 23rd PL 
Chicago, IU.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

o

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

ANTANAS MATUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 23 dieną, 6 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs apie 
60 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj. Paliko dideliame nuliudi- ' 
me dukterį Antaniną Žvirblie
nę, du anukus — Pranciškų 15 
m., Antaną 11 m., brolį Vin
centą ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi Masalskio kop
lyčioj, 3307 S. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
lapkričio 26 dieną, 10 vai. iš 
ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Matus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė, Brolis, Anūkai, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

JUOZAPAS TAMKEVICH

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

ŽMOGAUS
AKIS .' 

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

•giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, cik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752
Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS 
Examinuoju akis ir prirenka akinius 

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westeru Avenus 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
• VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 ild 12 A. M.

ADVOKATAS
MIESTO OFISAS

127 N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta

8823 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY .
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

VaL 7-9 Utaminko, Ketverto 
ir Subatos vakarais.

1 P?WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 24 dieną, 9:50 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukęs 36 
metu amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskrity, Troškūnų parapijoj, 
Pelišebų kaime. Amerikoj iš
gyveno 17 metų. Paliko di
deliame* nuliudinje moterį Ro
zaliją, po tėvais Kareckaitę, 
podukrą Oną, ir gimines, o Lie
tuvoj motiną Oną, seserį Feli
ciją, du broliu — Stanislovą ir 
Edvardą. Kūnas pašarvotas . 
randasi 1330 So. 48 Court, Ci- 
cero, III. v

Laidotuvės įvyks ketverge, 
lapkričio 28 dieną, 7:45 vai. ry
to iš namų į Šv. Antano para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jupzapo Tamkevi- 
chiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimo.

Nubudę liekame,
Moteris, Podukra ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Vincentas Laurinavičius
jįt

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 23 d., 2:12 vtil, 
ryte, 1929 m., sulaukęs 66 mėty tunžkius. Praėjo iš Lietu
vos, Užvenčiu naran. ir kaimo. Amerikoj išgyveno 30 me
tu. Paliko dideliame nuliudime moterį Oną, po tėvais šim- 
kaitę, du sunu: Vincentą ir Česlovą, dukterį Zofiją, žentą 
August Barčus, brolį Juozapą, marčią Elzbietą ir gimines, 
o Lietuvoj seserį Oną, Kūnas pašarvotas randasi 4605 So. 
Hermitage Avė. »

Laidotuvės įvyks utrarninke, lapkr. 26 d., 8 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Laurinavičiaus giminės, draugiai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame

Moteris, Sunai, Duktė, žentas, Brolis, Marti ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis. Tel, Yards 

1741.

1646 W. 46 th St

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų. draugišką 

patamavima 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.
Koplyčia

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Akių Gydytojai

25 Metą Patyrimo
Pritaikyme akini* dėl visokią aki*

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikym< 
akiniu

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va' 

karo. Nedėliomis nėra skirti 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0528

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

apari šventadienio ir ketvirtadienio
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez, 3201 South VVallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po, piet*, 

nuo 6 ild 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Reau S6O41 South ArtrHŪ«n 
Phone Prospect €659 
Ofiio Tel. Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ui chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

lvajr|js Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS

Phone Armitage 2822

DR. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Cąnal 2552 
i 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

A.~A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyją 
Room 1612 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

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

Gydo įtaigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ruy ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo lt—12 piety ir
i nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro

Tel. Canal 3116
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randulpb 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 2 2 n d St. nuo 6-1
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 731 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaik* ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midwav 2880

Phone Franklin, 24M 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas 

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL

Nuo 9:30 iki 5 vaL vak.
Local Office: 1990 S. Union Avc 

Tel. Roosevelt 8710
VaL nuo 6 ild 9 vai. vak.

Tele/onaa 0904 ___

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 Iki 8 po pląt
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone Plaza 8U0H

Joseph V.Mockus, Jr.
Advokatas

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

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Itesidencija 4201 S. Maphvvood Avė, 

Tel. Lafayette 1685



NAUJIENOS, Chicago, III. Pjrmadienis, lapkr. 25, 192.9

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

North Side
P-niai šite kienei padaryta 

operacija

Programą Všpildyii mokina 
ir “Aušrelės” reikalus 
Juozas Kuzmickas. — 
.is, K. P. Daveikis ii 
Skirkienė. < ,

veda
Uktve-

crt., byla dėl no-

Janelunas prieš 
Antanas Vaicis ir 

ir kilus, bylos

Roseland
Greater Pullman 

Government lietuvių 
lapkričio 17 dieną turėjo šor 
kių vakarą su išlaimėjimu do
vanų. Dovaną laimėjo gerb. B. 
Dambrauskas, kuris turės Pa- 
dėkavonės dienoje “good time”. 
Vakaras įvyko taip, kaip bu
vo skelbta, 'lik publikos bu-; 
vo nedaug, kadangi tą dieną 
rengta net trys parengimai vie
noj kolonijoj.

Kliubas taria padėkos žodį 
adv. J. P. \Vaitches, kuris su
teikė kliubui dovaną.

šis kliubas turės priešmelinį 
susirinkimą lapkričio 26 d. Su-; 
sirinkimas prasidės 8 vai. va
kare. Vieta 
st., t. y. Strumilo svetainėje 
Susirinkimas bus svarbus, 
gi visi atsilankykite.

Susirinkimas baigsis su 
kandžiais. Koselandiečiai 
kviečiami priklausyti šiam kliu
bui, nes tai yra organizacija, 
kuri rimtai rūpinasi ypač 
Boselando apielinkės reikalais 
ir kuri turi nemažos reikšmės 
apielinkės gyvenimui.

Roselandietis.

Bctter 
kliubas

158 Kast 107

tai-

Burnside

ATVYKSTA JACK
SHARKEY j CLASSIFIED APS

Paulinai Šileikienei, 
M. šilo’kio žmonai, 
operacija vidurių, 

padaryta šeštadienio 
Lntheran

•aug'jėlė turi savo 
kas pancdelis, kaip

pamo- 
7 vai. 

vakare lošimo, 8 vai. dainavi
mo
lainėje 
vai norite

112, Circuit 
los $130.

Olga M.
Barbara ir
Ignac Pocius
No. 508816, Superibr crl., by
la uždaryti trust dydą sumoj 
$3,000.

P-niai 
dai’inii.ko 
padaryta 
Operacija 

| rytmetį, 9 valandą.
Dtcanesc ligoninėje.

Operaciją darė Dr. Ilender- 
son, specialistas. chirurgas.

Vienok ligonės padėtis yra 
sunki. Mat, ji turėjo šaltį, ir 
prisil/joma, kad negautų plau
čių uždegimo. Nes, jeigu ši li- 

iga įsivyruotų, tai ligonės pa
dėtis pasidarytų kritiška.

Ligonė tiek silpna, kad dar 
sekmadienį daktarai neleido 
lankytojų. Šiandie, daktarų 
manymu, busianti kryzio die
na. Jei ligonė išlaikys, lai ga- 
Urna bus tureli vilties, kad lai
svei k

Cicero

Kep

Kaip 
už-j 
yra

danguj taip ir ant žemės

Kaip pas jumis, taip pas mu
mis. Gyvybės ratas sukasi ap
link, ir mes priversti — no
rim ar nenorim — kartu suk
tis. Paspėjame — gerai, ne — 
pasiliekame ir stovime vietoje 
— sęstame. Ką turi Chicaga 
ir kitos kol i on i jos, tą ir Ci- 
ceriečiai turi.

Taxai

Saugckitės falšyvų pinigu

Man vienas vietos biznierius 
papasakojo, kad jam kas ten 
Įdavė falšyvų pinigų $40. Jis 
pats nežino, kas jam tuos pi
nigus Įdavė. Nežino nė jo dar
bininkai.

šituos
priėmė blogo 
nepažindami, 
geri.

O ir sunku 
šyvus pinigus.
$10 ir $20 popierinės.

Pasirodo, kad nekurie burn- 
sidiečiai yra gudrus falšyviems 
pinigams mainyti.

netikrus pinigus 
nemanydami 

kad pinigai

pažinti tuos 
Tie pinigai

jie 
ir

ne-

yra

Rep.

Cicero
Vaikas nepažįsta tėvo?

se-

Žmonės pradeda gauti pra
nešimus apie pakėlimą taxų, 
kuriuos pakėlė pavieto turto 
apkainuotojai. Musų miestelio 
valdžia tam labai yra prie

šinga ir visokiais galimais bu
dais mėgina panaikinti.

Musų valdžia nori, kad Ci
cero miestelis pats savo neju- 
domą nuosavybę galėtų apkai- 
iiuoti, neprašydamas “Meškos 
patarnavimo” iš pavieto. Kiek 
man teko matyti, tai žmonės 
gavo pranešimus, kad mokes
tis pakilusi daugiau negu 3 

Ką lie politikieriai 
Jie veda žmones 
kovos.... žmonių 

turės pasibaigti

kartus, 
mano? 
didelės 
trybė 
nors.

prie 
kan- 
kada

Neseniai čia palaidotas 
nas žmogus, kuris turėjo vie
ną sūnų. Sūnus gyvena gan 
gerai. Bet kada tėvas mirė, o 
pinigų neturėjo, tai kūną pri
siėjo pašarvoti pas tolesnes gi
mines. Sūnūs ne tik, kad ne
priėmė tėvo kūno paskutiniam 
patarnavimui, bet nei i kapus 
nepalydėjo. Užmiršo, ar nepa
žino savo tėvo.,

♦ ❖ >K

Pradedama kalbėti apie dau
giau suįkoncentruotą progre- 

syvį veikimą. Tani tikslui ma
noma tverti progresyvė drau
gija progresyviam veikimui.

♦ ♦ ♦
Merginą per pusę perpjaus!

Zepelinas
Raudonos Rožės kliubas, 300 

narių stiprumu, rengia balių 
Padėkavones dieną. Kad ge
riau išgarsinti savo vakarą, 
komitetas pasidirbo dailų si
dabrinį Zepeliną ir pakabino 
ji skersai gatvę nuo Liuosy- 
bės namo, kur atsibus balius. 
Matyt, komitetas stengiasi, kad 
balius pavyktų. Kiekvienas tik
slus darbas turi atnešt vaisių.

Lietuvos Kareivių Draugystė
(lapkričio 17) sek

tinojo posėdį. Narių 
apsčiai. Priimta 3

Ar tai nebaisu brr! Ah, 
kaip baisu! Ir tai ištikrųjų taip 
tvirtina p. Antanas Matulis; 
kuris dabar yra vienatinis 
spaustuvninkas Ciceroje (lietu
vis), 5018 W. 16th st. Jis pe
reitame Lietuvos Kareivių Dr- 
stės susirinkime apsiėmė išpil
dyt keletą magijos aktų se
kančiame draugijos vakarę— 
luoj po švenčių. Jis sako, kad 
ant scenos įdės merginą j me
džio skrynią, kurią elektros va
romas piuklas perpiaus išilgai 
(kaip skrynią, taip merginą) 
per pusę. Prie to jau p. Ma
tulis rengiasi. Manau, kad bus 
ko pažiūrėti. 

*

Pereitą 
madienį 
atsilankė 
nauji nariai.

Dėdės šerno Fondo laiškas 
priimtas ir bus svarstomas se
kančiame priešmetiniame susi
rinkime.

Komitetas vakaro — pami
nėjimo 17 metų gyy^vinjo — 
davė raportą, kuriame pasakė, 
kad draugystei liko dailaus 
pelno. Tame vakare gavo 1b 
narių aukso žiedus, kainuojan
čius po $10.1)0 kiekvienas; už 
žiedus sumokėta $100.00. ' Do
vanos priskaityta prie išlaidų. 
Suvaidinta ‘‘Netikėtas sugrįži
mas” — 3 aktų komedija. Vei
kalas publikai begalo patiko. 
Veikalui vadovavo autorė — 
Marė 'Dundulienė. 1

ir Ciceros 
kurie no- 

teatro par-
vaikučiams, tiems, 
rėš, teks dalyvauti 
tėj. Tuo dalyku rūpinsi^ “Auš
relė” ir po jos kontrole tai 
bus veikiama; o partė suteiks 
berods dienraštis “Naujienos”; 
kreipkitės pas “Aušrelę” Liuo- 
sybės svet. panedėlio vakare.

Tas pats.

Eglaitė vaikams
Gruodžio 23 d. Ciceros Jau

nuomenės draugijėle “Aušrelė” 
turės Eglaitę, kartu su “Jau
nąja Birute”, Bijūnėliu, Dai
lės choru. Tam dalykui atsi
randa’ gerų žmonių, pavienių 
ir draugijų, kurie aukauja jau
nimui ant eglaitės.

“Aušrelė” tuoj griebėsi dar
bo, kad gerai pasirodyti prie 
•eglaitės su programų. Turi mo
nologų, deklamacijų — rimtų 
ir juokingų; taipgi pasirūpino 
ir su veikaliuku “Nepasisekė 
Marytei” — Šatrijos Raganos 
2 aktų komedija.

Apie lapkričio 27 d. i Chi- 
cagą atvyksta gaisus lietuviu 
boksininkas Jack Shąrkęy. At
vyksta jis pasižiūrėti bokso 
rungtynių, kurios įvyks lap
kričio 2,9 <1- Chįcago Stadiuue. 
Tų rungtynių svarbiausi pora 
bus Tuffy Griffilhs su Pau
lino Uzcudun. Labai galima, 
kad po Naujų Metų su ių rung
tynių laimėtoju baksuosis Jack

Financial
Finniisai-t'askotos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Rėal

Vietų, IJel., Liuosybės sv<‘- 
i-čios lubos. Kurie te

są vo vaikučius be
mokinti, lai alsives- 
prirašyli prie “Auš- 

Tas pats.
kitę juos 
relės’’.

Nelaimė lietuvių
* mynoj

sei

Chicago, I 
Circuit crt.

Rudolph Veras prieš \V. 
Thos. Buckley, Union Bank of 
Chicago tr., bylos No. BĮ92308, 
I ;ircui I crt., byla- panaikinti 
kontraktą.

M. Tuma priel Chicago Sur- 
face Lines, bylos No. 509048, 
Superior crl., byla dėl $25,000.

B192280.

Ar jusu vaikai
KOSTI?

Automobilis užmušė K. Jankaiti
♦

šeštadienio vakare, lapkričio 
23 d., apie 10 vai. vakare auto
mobilius sužeidė lietuvi, Kazi
mierą T. Jankaitį, gyvenusį 
6551 So. Washtenaw ąvo. Ne- 

'Jaimė pasitaikė prie Marųuettc 
houlevard irTalman avė.

Sužeistąjį Jankaitį nepažįsta
mas’ automobilistas atvežė į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Automobilis
tas, atvežęs Jankaitį į ligoninę, 
paaiškino, kad Jankaitį užgavęs 
automobilis. Tas automobilis, 
po to,- pasukęs į šalinę gatvę ir 
dingęs tamsoj.

Jankaitis, nugabentas ligo
ninėn, greitai mirė. Velionio 
kūnas pašarvotas’ namuose ad
resu 6551 S. Washitenaw avė. 
Laidotuvės bus ketvirtadięnį 
lapkričio 28 d.

šiandie, lapkričio 25 d., bus 
koronerio tyrinėjimas. Tyrinė
jimas bus daromas p. S. D. La-Į 
chavicz įstaigoj, adresu 2314 
W. 23rd place.

Velionio Jankaičio paliko mo
teris ii- duktė, 18 m. mergaitė. 
Jankaitis paėjo iš Plungės kai
mo, Žagarės’ parapijos, Šiaulių 
apskričio. —Rep.

Lietuvių bylos 
teismuose

Bertha Pikus prieš Pauliu 
Ochota, bylos No. 508660, Su- 
jerior crl., byla uždaryti trust 
dydą sumoj $1,450.

Milk Dealcrs Botlle Exchange 
prieš 'Charles Lukavski, bylos 
No. 508661, Superior crt., byla 
dėl $100.

Walter Sokalowski ir kili 
prieš W. 'Ik (’hojnacki, bylos 
No. 508698, Superior crt., by
la dėl $15,000.

('baries Stanek prieš M. Šal
tis, A. Pachad ir S. Szymov- 
ski, bylos No. B192084, Circuit 
crt., byla uždarytį tvust dydą 
sumoj $1,800.

Jusliu Mackię\vicb prieš Ma
ria Bukauskas, pirmiau Ma
ria Narvilas, ir Peter Bukan- 

ir ki- 
Sup- 
trust

ir John Narvilas
No. 508740, 

byla uždaryti

Jo-

uis, nyio 
crior 'crt. 
dydą sumoj $2,000. ’

Julius Virbitskis prieš
seph ir Alice Alauskis, bylos 
No. 508813, Superįęr crt.

Alberl E. Lucius* prieš Jo- 
sephine Ilurth, pylos No. B192-

“WESTINGH()USE NEGALI VĖJU 
SUSTABDYTI TRAUKINI”

SPORTAS
DUDINSKAS PARITO 

UKSĄ
Pėtuyč’oj, lapkričio 22 

Urivers’sl Health kliubo ritosi 
D. Dudinskas su klaipėdiečiu 
Petru Uksu} Pasirodė, kad 
dzūkai yra gana škaradni žmo- 
aes. Dzūkas Banccvičius, kaip 
visi žino, nchijb ristis ir su 
pačiu vehiiu. Jo “zemliokas’ 
Dudinskas pėtuyčioj įtikino vi
sus, kad ir jis gali dzūkų var
dą apginti.

Prieš Uksą Dudinskas atro
dė labai mažas. Bet kai 
kibo ant inatraso, 
tik priešingai: Dudinskas 
są padarė

Y

susi- 
išėjo kaip 

Uk- 
labai mažu. Juodu

plėšėsi • per 30 minučių. Ir ma
žas Dudinskas volu 
Uksą. Ant galo, jis 
pėdietį surakino, kad 

j krustelėti nebegalėjo.

taip klai-

vaiko kosulį kaip 
Vien nuo kokliuše 

10.000 mirčių 192V m. 
prasideda kosulys. 
Sevej-a’s C o u r h

Mygiamasis šelmi- 4

Skaitykit 
i«P<‘Jn 
buvo 
Kaip 

vai'toKitd
t Halsam.

niniH vaistas per k‘J meti), 
, jis sntejkia greifa, rami 

l Mauėi.) nagčlbi). R e i k a- 
K laukit jų pas savo ap- 
Bk tiekiniukr). 25 ir 50 centų.

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

eitis, roferec, iškė 
ranką ir paskelbė 
jlL

Bancevi-
Dudinsko

laimėto-

Kilosi dar ir daugiau porų. 
J. J. Bagdonas su Bancevi- 
čium, St. Bagdonas ir kiti. Su
sirinko pusėtinas būrelis risty- 
Ziių pažiūrėti. —N.

PRANEŠIMAI

SpeciallHtaa rtydyme chroniškų lr naują li
trų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atailan 
kykit pas manL " . " ___  __ 1
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydj . " ' . ~-
Kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino išegzaminavinio—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 no nietų.

Mano pilnas iAegzatninavi
sveikata jums sugryfi. EI-

PO

1

st.

po

Draugystė Šv. Mateušo Apašt,. lai
kys mėnesinį susirinkimą 25 d. lap
kričio, 7:30 vai. vak., Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Kvie
čiami atsilankyti K visi nariai, nes 
daug yra svarbių reikalų dėl ap
svarstymo. —Valdyba.

Metinis susirinkimas su užkan
džiais Greater Pullman’o Lietuvių 
Geresnės Valdžios ĮHiubo įvyks ant- 
radienyj, lapkričio 26 d., 1929 m., 
7730 vai. vakare, Strumilos svet. 
Visi nariai prašomi atsilankyti. Bus 
renkama nauja kliubo valdyba ir tt.

Adv. j. P. IVaitches, pirm.

ESSENTIA CORD1ALIS 
iš Lietuvos visiems lietuviams gy
venantiems Amerikoj žinomas kaipo 
geriausis vaistas vidurių ligoms, 
ypač moterims. 70 metų kaip išrastas 
garsaus Dr. šiaderis. žiūrėkite, kad 
butų ant bonkos raudonas raktas, 
Kaina 1 dol.

V. GAIŽAUSKAS, 
124 W. 108 Pi?, Chicago, III.

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

fcCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

,----------- iitA.n__________________- J JĮ-- - ?I -TU-

Universal Restaurant
sveiki lietu-

igp viski vai-
Iriai ir mar 
dagus p a- 
Tarnavimas

• A-A-I X "7 r Norkus,
1 1 sav.

750 West 31st St.

Gardų s, 
lietu- 
v a 1- 
man 

a-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
lugštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloję jau tuks
iančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. ILL.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ir

senesni žmonės prieši- 
idejoms. Jie užinirš- 
progresas prasideda su

MILDA
THEATRE

3140 S. Halstcd St.

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

Kai George Westinghou.se išrado 
oro brėkius, kurie padaro traukinių 
vaikščiojimą saugesniu, pašalindami 
daugeli nelaimių, geležinkeliečiai ma
nė, kad jis yra paskučiausias kvai
lys. “Sustabdyti traukinį vėju? Kas 
toliau ?”

Beveik visi 
naši naujoms 
ta. kad šalies 
toleranciją.

Net Westinghouse tėvas atsisakė 
skolinti jam pinigus, dėl' tokio vai
kų žaislo, kaip oro brėkiai. Tečiaus 
būdamas 35 m. amžiaus Westing- 
house buvo vienas turtingiausių žmo
nių Jungtinėse Valstijose, ii- vi
siems žinomas. Jam pasisekė nuga
lėti prietarus, kurie kliudė priėmi
mui io naujo išradimo.

Per daugelį metų prietarai gerų ir į 
teisingu žmonių mintyse viešpatavo 
ir prieš cigaretus. Jie užmiršo tą 
faktą, kad kada Lucky Strike {ve
dė naują “kepinimo” procesą, pasį- 
darė visai naujas ir visai skirtingas; 
produktas, I

Kaitinant Lucky Strike tabaką iki 
260 ar 300 laipsnių per 45 minu
tes, kenksmingos medžiagos yra iš
imamos iš tabako ir paties tabako 
skonis pagerinamas.

Štai kodėl daktarai, niekurie jų 
gerklės specialistai, kurie atmetė se
noviniu budu Ramintus cigaretus, yra 
labai entuziastingi apie Lucky Strike 
kaip asmeniniam, taip ir pacientų 
naudojimui. / j

Taigi žingsnis už žingsnio yra da
romas progresas nugalėjimui viešpa-’ 
taujančių prietarų.

.•» c;u.' \f*Ll k. '.Lti ■»'

Nedėlioj ir Panedėly, 
Lapkričio 24 ir 25

Visas kalbantis paveikslas

“Mister Antbnio”
dalyvaujant

Leo Carillo, Virginia Valli 
ir k.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Royal Fair” su Pat Booney 

šeimina
Kalbanti komedija 

“Big Time Charlie”
Kalbančios Žinios.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

Euergilkl 
rasti progą 
naženguniu 
nepaprastui 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie VVacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 

i D. Y pač reikalinga vyrų teritorijose 
VVorth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal- 

i bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
i ir angliškai.
j Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 

budu juos parda-

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

-----o-
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 užjĮtt™4ir iriausių 

2V2 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas sdteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Divlsion St.

“Upstairs” 1 v
-Telephone Armitagc 1199

Paskolos suteikiama 
J vien° diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Miscellaneous
įvairus *

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

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

Furniture & jpixtufes
Rakandai-Įtaisai

BARGE^Al CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair. 
Moouette, Jacuuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

PEČIUS minkštoms ir kietoms 
anglims kūrenamas, parsiduoda pi
giai. John Klng, 7013 So. Maplevvood 
Avė.

Musicaf Instruments 
______ Muzikos Instrumentai

APLEIZDAMAS miestą esu pri
verstas parduoti savo nauja grojiklį 
niana su 132 rolėmis ir suoleliu. 
Kainavo man $750.00, parduosiu už 
$50.00. J. Palonis, 2332 W. Madison 
St.

i
Taisau ir ^perdirbu battery setus 

i elektrikinius. Pas mane galit gau
ti Įvairių išdirbysčių setus, tūbas ir 
įvairias dalis daug pigiau ne kad 
krautuvėse.

šaukit

A. J. ŽVIRBLIS
Republic 9275

6707 Sd. Maplevvood Avė., 
Chicago, III.

______ Automobiles_______
PRANEŠIMAS

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

vmeti.
■ Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

dieną nuo 10 iš 
pietų.

Vertelgų
I

Chevrolet
Susivienijimas

Gossard Building
• Koom 301 

Ivush and Ohio Sts,

----- o-----
REIKIA 5 augštos rųšies sunnie- 

rikonėjusių ir apsitrynusių žmonių, 
su kietu riugarkauhu, pardavinėti 
aeroplanų staką. Turi būti svetur 
gimęs, Tai yra gyvenimo proga.

Kreipkitės tuojaus
MR. SARNEAUSKI,

160 N. La Šalie St., Room 618

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepis prie pečiaus. Pbone Hemlock 
3477, 3800 So. Emerald Avė.

Help Wanted—Eemaie 
Dar bi n i n k i ų Rei k i a

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vaikus, kuri ieško ne tiek algos, 
kiek namų. Kreipkitės šiandie ar se- 
sedoj po 5 vai. vak. 1704 S. Racine 
Avė., Ist floor.

REIKIA patyrusių moterų sortuo- 
ti skudurus. M. Chapman, 2300 So. 
La Šalie St.

For Rent
ANT RENDOS

4 KAMBARIŲ flatas, prie -71-mos 
ir Morgan St. — $25.00.

5 KAMBARIŲ 
Marųuette Parko — $40.00.

6 KAMBARIŲ flatas ant 66tos ir 
Ix>we Avė. —• $30.00.

bungalovv netoli

J. SINKUS & CO.
6959 So. Halstcd St. 

Tel. Normai 4400
Business Chances 

Pardavimui Bizniai
PARSIDUODA grosernė ir delica- 

tessen krautuvė. Biznis gerai įreng
tas. Pigiai. Priežastį patirsite ant 
vietos. 3145 So. Normai Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir moky
klos , reikmenis. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos, 1623 West 
51 st St.

NAUJAI jtaisyta ruiming house, 
kambariai ir lunch ruimis, kaina • 
prieinama — $2 į savaitę. 1616 So. 
Halsted St., Chicago, Iii. Savininkas 
Louis Nojulis.

PARDAVIMUI rooming house iš 
25 kambarių ir lunch ruimis. Pigiai. 
3956 W. Ferdinand St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas su 

bekarnės bizniu — parduosiu vienų 
biznį ar su namu. Mainysiu i bun
galovv, lotus, nedidelę farmų arba 
gerų automobiliu priimsiu kaipo pir
ma jmokėjimą.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 5107

Real Estate For Sale 
Nąroąi-Žeme Pardavimui 

DIDiELIS 'BARGENAS
Savininkas paaukoja 5 kambarių 

muro namelį, garu apšildomą ir vie
nas lotas šaly, randasi prie Cicero 
gatvekarių ir 63čios gatvių, prie' 
orlaivininkystės lauko, turi būt par
duotas j trumpą laiką. Namas ir 
žemė yra verta apie $9000.00, par
duosiu tik už $5700.00.
x J. N. ZEWERT CO. 

4377 Archer Avė.
Lafayette 5313—9244

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

4030 Archer Avė
Tel. bafayette 2082

’2S Bulck n pas. šonan 9WOo 
’2« Pairę Sodan « ratai............... ........... $275
'29 Ehhox Sodan   $500
1927 Nash Coach sportai____ ______  $250
’29 Ford coupe —.__________ ______ 9400
’29 Ford Roadstor __________  $400
’28 Auburn Roadstor .............................. $650

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7130 S. Halsted St.. Tri angle 0830

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

x KURIE NORITE BARUENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farmą ar kokį bizni ar auto
mobilį, mes išmainysiu!. Tik paduo
kite savo adresą.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St., 

Tel. Victorv 4898

Westinghou.se



