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36-tas SLA Seimas įvyks 
Chicagoj Birželio 18

Rūpintis visu Seimo surengimu Pildomoji 
Taryba pavede SLA. šeštajam Apskri
čiui—“Gerovės Lygos” intrygos nuėjo 
niekais

Su ūvienijimo Lietuvių Ame-: maškos, reikalavimo neduoti 
r koje organas “Tėvynė” pasta-j 6-am Apskričiui rūpintis seimo 
rajame savo numery — lap- rengimu.
kričio 22 d. — paskelbė SLA.! Dalykas, mat, Luvo toks. 
Pildomosios Tarybos suvožia- Spalių mėn. 13 d., sekmadie- 
vinio. įvykusio praeito spalių nį, SLA. 6-as Apskritys, Chi- 
mčnesio 15, 16 ir 17 dienomis, I vagoje, laikė savo konferenciją 
protokolą, iš kurio sužinome, j ir tarp kitų reikalų nutarė pra-

Chicago, III. Antradienis, Lapkričio-November 26 d., 1929

I Atlantic and Pacific Photo j

Banditai išgriovė bėgius ir ačiū tam traukinio garvežis ir keli vagonai apvirto. 
Viso iš pas'ažierių banditai laimėjo $500.

Lašinių Skutimo Byla
Prokurcras baigia replikas

j KAUNAS, spalių 26. (“L.ž.”] 
Penktadieni iš ryto baigda

mas savo replikas’ prokuroras 
užsimena apie faktiškuosius ir 
nefaktiškuosius lašinių skati
kus.

Faktiškieji, fiziški lašinių 
sku'tikai esą Sergėjus Josiukas 
su Frizinskiu, o idėjiniais' laši
nių skutikais esąs Mikšys su 
Eliziejum Draugeliu.

kad ateinantis SLA. Seimas 
via mitai tas laikyti 1930 me
tų birželio 18 dieną, Chicago- 
ie, ir kad vi.su Seimo surengi
mu pavesta rūpintis SLA. šeš
tajam Apskričiui, kurio cent- 
las yra Chicagoje.

Pildomosios tarybos suva
žiavimo .Antrosios sesijos pro
tokole apie tai pasakyta (>jll.)

“ ^varsčius [ateinančio sei
mo laiko ir rengimo klausimą] 
nutarta SLA. 36-tą Seimą pra
dėt’ bhželio 18 d., 1930 
t is, Chicago, III. Taip pat ap
svarsčius -LA. 6-to ap ikričio 
prašymą pavesti šiam apskri
čiui rupint’s Seimo iškilmių ir 
vakarų smei gimu, nutarta ap
skričio prašymą patenkinti, pa
vedant jam Seimo iškilmių ir 
vekaru surengimą ir kartu pa
pu :.mt stengtis pritraukti prie 
te darbo ii kitas veikiančias; 
( h'cagoje ir apylinkėje SLA į 
kuopa?, kulias prie SLA. 6-t? Į 
rnskričio nepriklauso.’’

syti SLA. Pildomąją Tarybą 
pavesti jam, (i-am Apskričiui, 
šikančio SLA. seimo rengimo
darbų. Kadangi ant rytojaus
turėjo išvažiuoti į Pildomosios 

i Tarybos suvažiavimą SLA. iž
dininkas, p. K. Gugis, tai 6-to 

Apskričio prašymas su valdy- 
os parašais buvo ten pat sve

tainėje p. (ingiui jteiktas. Įtei
kė jį p. Semaška, 6-to Apskri
čio sekretorius.

Bet kai SLA. iždininkas nu-1 
vyko i No’.v Yorka ir Pildo
mosios Tarybos posėdyje pakė
lė klausimą apie seimo rengi
mą, p: duodamas susirinkimui 
atsivežtą iš Cbicagos dokumen
tą, tai pasirodė, kad preziden
tas Gegužis jau yra gavęs nuo
5- to Apskričio sekretoriaus, p. 
Seiniškes, telegramą, kurioje 
prašoma nieku budu nepavesti
6- am Apskričiui seimo rengi
nį!

Pildomoji Taryba nustebo,

Saugus, Cal.

Kinų kariuomenė hė- S iS’isteiSi Bucharinas, Ryko- 
ga nuo puolančių ru- .. . Jvas, Tomskis atsi-

sų Mandžurijoj klaupė prieš Staliną
| sias karo tribunolas nuspren- i ’

Kautynėse kritę 12,000 kinų. (|- ]u|cisti J)uvusi liberahj MASKVA, lapkr. 25. — Bu-
Rusai užėmę Chailarą ir vi-! ,remjcra jose Sanchezą Guer- cliarinas» Bykovas ir Tomskis, 
są provincijos dali 'rą, kuris buvo kaltinamas dėl Išimosios opozicijos vadai,

l<lirsjvmo revoliucijos prieš ge- š.andie įteikė centraliniam ko- 
TOKIO, .Japonija, lapkr. 2;>. |nerolo prjnio (|e Biveros dik- munistM partijos komitetui pa

ts Darbino praneša, kad so- j (aĮura i reiškimą raštu, kuriuo jie pri
virtų rusų kf<’.uomenė, Lesi-; ‘ ____ ______ sipažįsta klydę savo politinėj
briaudama i Mandžuriją, da-!_ _ •• ■ n • taktikoj.
bar jau užėmus visą dali Pr0" KORlIJcllll į()S SKClbtcl" Savo pareiškime jie pasmer- 
vincijos į vakarus nuo Chin-1 . ,v- • « ... ikia pirmykščius savo opozici-
gano kalnų. gj| HH11101111S!nius darbus ir pasižadą klau-

Vakar vakarą sovietų kava- i • • ? •• • Isyti komunistų partijos ir reni-
lerija ir tankai pagrobę Chai-! ĮjiZDlO ©KSDcOlSl J3.I k visM centralinio komite- 
larą, svarbiausi mandžurų mie-1 F J to nutarimų vykdyme.
stą vakarinėj daly. Pasak pra-; ----------- i -----------------

el&iinas
c’s Pildomosios Tai ybos nu 
imas rodo, kad SL A. virši- 
k;»' r. t paklausė vadinamos 
•rovės Lygos” šulo, p. Se-

ChmeneeaiL Franci- 
jos “tigras”,- palai- 
dotas be iškilmių

VOUCHAMFS, Francija, lap-' 
kričio 25. — Pargabentas iš 
Paryžiaus mirusio Georgės Cie- 
menccaii, Franci jos “tigro”, 
knnas buvo čia šiandie palai
dotas sale jo tėvo kapo.

Pinant mirusiojo paieikštu 
noru, laidotuvės įvyko be jo
kių ceremonijų.- Jose daly va-j 
vo lik šeimos nariai ir apie 
dvejelą dešimčių artimiausių 
draugų.

M AD1SONVILLE, Ky., lapk. i 
95. Gaudomas vienas neg-; 
ras nušovė čia policijos virsi- Į 
ninku Ashby, bet ir pats žmog- j 
žudvs buvo kito policininko nu
šautas.

kas čia per misterija: tas pats' 
smuo, kaip 6-to Apskričio sek-' 

.dorins, pasirašo po Apskričio 
konferencijos nutarimu prašyt 
pavesti seimo rengimą 6-am 
Apskričiui ir paskui siun
čia. telegramą, pasipriešinda
mas tam nutarimui!

Ši misterija iki šiol nėra iš
aiškinta.

Sovietai sušaudys 14 
valdininku už ky- 

šių ėmimą
MASKVA, lapkr. 25.—Aukš

čiausias sovietų teismas patvir
tino mirties nuosprendį ketu
riolikai astrachaniečių, pa
smerktų už kyšių ėmimą. Tarp 
pasmerktų sušaudyti yra As
trachanės finansų departamen
to valdininkų, ėmusių kyšius 
iš privatinių žuvies prekiau
tojų.

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

Mussolini užgynė Re
marko “Nieko nauja 

vakarų fronte”
KOMA, lapkr. 25. — Dikta

toriaus Mussolini valdžia už
gynė Italijoje garsią vokiečių 
rašytojo Ericho Maria Reinar- 
(jue’o knygą “Nieko naujo va
karų fronte.” Ta knyga jau yra, 
išversta italų kalbon ir turė
jo būt išleista Florencijoj, bet 
Mussolini nusprendė, kad tos 
knygos realizmas apie karo bai
senybes esąs “nesveika.”

nešimų, kinų nuostoliai buvo 
apie 12.000 kareivių.

Pranešimai sako, kad kinai i 
visur traukiasi atgal be pasi-1 
priešinimo.

Moteriškė bandė nu
šauti arkivyskupą' 
šv. Petro bazilikoj
VAT IKANO MIESTAS, lap-I 

kričio 25. — Vakar čia šv. Pet
ro bazilikoje viena moteriške, I 
Marguerite Gudum vardu, šve-; 
dė, bandė nušauti Paralo arki
vyskupą Smitą, buvusį apašto- 
lišką vikarą Norvegijoje.

šovike tuojau buvo papos 
žandarų suimta.

Sako, kad dieną prieš tai ta1 
moteriškė buvo kreipusis į ar-! 
kivyskupą Smitą, kad jis pa
rūpintų jai vietą Vatikane.

Žuvo aviatorius, nukri-| 
tęs iš 10 000 pėdų j 

aukštumos
-- ■ - --

WASH1NGTONAS, lapkr. 25. 
— Užsimušė vienas žymiausių 
laivyno aviatorių, Įeit. G. T. 
Cuddihi, nukritęs su aeropla
nu iš 10,000 pėdų aukštumos.

Nukritęs lėktuvas taip giliai 
sulindo į žemę, kad iš rūsio 
tik aviatoriaus kojos buvo ma
tyt. Nelaime atsitiko bandant 
neseniai pirktą Anglijos aero
planą.

Nenusistojęs oras; gali būt | 
lietaus; šalčiau po pietų; vidų-1 
pidai ir stipresni pietų vakarų Į 
ii* vakarų vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 240 ir 180 F.

Šiandie saulė teka 6:52, lei-į 
džiasi 4:22. Menuo teka 2:03 
ryto. !

Del gaisro keli šimtai 
darbininku neteko 

darbo

Sprogimas suardė kele
tą namų; tris žmo

nes užmušė

Dvi didž’ules kompanijos at 
einančiais metais ketina iš
leisti bendrai 69 mil’onus do
leriu v

WILMINGTON, Del., lapkr. 
‘’o. — Du Pont de Nemours 
kompanija paskelbė, kad per 
ateinančius dvyliką mėnesių ji 
išleisianti statybos projektams 
daugiau kaip 25 milionus do
leriu. Tos sumos, 16 milionu v r v

dolerių busiu išleista jau da
bar pradėtoms statyti įmonėms, 
jų tarpe “rayon’o” įmonėms 
pietuose; celluofano įmonėj 
Tennessee; įmonei Leominstc- 
re, Mass., ir išplėtimui Įmonių 
Belle, W. Va.

Penna. Bell Telephone 
kompanija keta išlei

sti $44,000,000
PHILADELPHIA, Fa., lapi 

kričio 25. — Pennsylvania Bell 
Telephone kompanija praneša, 
kad per ateinančius 1930 me
tus ji savo statybos programe 
numatanti išleisti 44 milionus 
dolerių, kurių 12 milionų bu
sią suvartoti tarnybos ekspan
sijai Philadelphijos mieste.

Prašys, kad pridėtų dar 
$50,000,000 krašto ke

lių statybai
WASHINGTONAIS, lapkr. 25. 

— Atstovų buto kelių komisi
jos pirmininkas Do^vell šian
die pranešė, kad jis prašysiąs 
kongresą pridėti dar 50 milio
nų dolerių prie jau paskirtų 
75 milionų federalinių vieške
lių statybai ateinantiems iždo 
metams.

Aštuoni Kanados juri
ninkai išgelbėti, jų 

laivui sudužus
BUFFALO, N. Y., lapkr. 25. 

— Jungtinių Valstybių pakraš
čių sargybos laivelis No. 197 
išgelbėjo aštuonis jurininkus, 
sudužusio Kanados krovinių 
gabenamo laivo “Badger” įgu
los žmones. Kanadiečių laivas 
sudužo per smarkią audrą ties 
Point Albino.

‘Evangelisto’ Billy Sun- 
day sunūs suimtas 

už vagystę
SAN .JOSE, Cal., lapkr. 25.

- Vakar vakarą Ben Lomon 
de, Santa Cruz kalnuose, buvo 
suimtas George M. Sunday, pa
garsėjusio “evangelisto” pa
mokslininko Billy Sunday sū
nūs, kaltinamas dėl vagystes. 
Jis buvo nugabentas į Santa 
Cruz kalėjimą, bet paskui ta
po paleistas už $500 užstatą.

Pamokslininko sunūs kalti
namas tuo, kad prieš kurį lai
ką jis pasisamdė Oaklande au
tomobilį, kurį jis turėjo grą
žinti lapkričio 17 dieną. Ka
dangi automebilio jis nebegrą- 
žino, tai kompanija, iš kurios 
jis buvo mašiną samdęs, krei
pėsi i policiją.

Sovietų Rusų sąlygos 
konfliktui su Kinais 

baigti
MUKDENAS, Mandžurija, 

lapkr. 25. — Sovietų radio sto
tis Chabarovske paskelbė sąly
gas, kuriomis Rusija sutinka 
paliauti savo karo žygius prieš! 
Kinus. Sąlygos tokios:

L Bylų kinų geležinkelis tu
ri hut grąžintas j tą pačią pa- 

i dėtį, kurioj jis buvo prieš lie
pos 11 dieną, vadinas, ligi pa

dalinimo sovietų žmonių iš joj 
i administracijos.

2. Kinų kariuomenė turi būt ■ 
atitraukta nuo Mandžurijos sic-1 
uos.

3. Visi rusų baltagvardiečiai I 
Kinų žemėj turi būt nugink--

I luoti.
4. Visi sovietų sąjungos pi-i 

lliečiai, suimti ir internuoti Ki-1 
i nuošė, turi būt paleisti.

Bušai pareiškė, kad tik Ki-i 
nams priėmus šias pamatines; 
sąlygas busią galima pradėti 
formalios taikos derybos.

■' Į—

Mergaitė atsisakė tekė
ti už jo — nusišovė

OMAHA. Neb., lapkr. 25 — 
Del to. kad M:rs Martha Pcter- 
son, kurią jis buvo Įsimylėjęs, 
atsisakė teketi už jo, Robert 
Dvl'veiler, Creiahtono univer- 
sidclo tciu’.ų dudentas, nusi
šovė.

WASHINGTONAS, lapkr. 25.
— Prezidentas Hooveris šia n 
die laike- dar vieną “biznio eks
pansijos” konferenciją, šį kar
tą su įvairių farmerių organi
zacijų vadais.

Draugelis teisinąsis, kad į la
šinių reikalą kištis jis neturėjo 
nei palinkimo, nei laiko: jam 
rūpėję tik linai.

Prokuroras sako, jei Drauge
liui rūpėjo linai, tai prie lašinių 
ir nereikėję lįsti. O tuo tarpu 
Draugelio ranka jaučiama ir 
prie lašinių.
Sadulskaitės išviaizda ir Tuniėao 

argumentai
Toliau kalbėdamas prokuro

ras stebisi, kad p. Tumėnas jau 
pagyvenęs žmogus, turįs teis
mų praktikos, o argumentų ieš
kąs p-lės Sadulskai'tės sukeltuo
se Įspūdžiuose. Tai esą ir keis
ta, ir nesuprantama, ir nerimta.

Antroji civ. ieškovo kalba
Civilis ieškovas kap. Urbelis 

taip pat stojo antrąsyk kalbėti.
Ginčijasi su p. Stankevičium, 

kuris pasakęs, kad krašto sau
gumas esąs paremtas ne vien 
kulkosvaidžiais, bet ir sveika 
ekonomine politika.

Kr. aps. ministerija, — sako 
kap. Urbelis, — tatai žinojus ir 
rimčiausią ekonominio gyveni
mo faktorių — ūkininką — no
rėjus sustiprinti. Juk kaip tik ir 
buvę susitarta su Uk. s-ga, kad 
kariuomenės intendantūrai 
lašinius ji turi statyt tik vietos 

gamybos
Bet U k. s-ga tą Kr. aps. 

m-jos nusistatymą sugriovus. 
U k. s-gos pastangomis musų 
krašto pinigai suplaukę i sve
timų kišenes'; Uk. s-gos lyde
riai Nudarę sąlygas svetimiems 
pelnytis Lietuvos rinkoj, Lie
tuvos ūkininkų sąskaiton.

Tuo metu Uk. s-ga buvus val
džios proteguojama, palaikoma.

Girdi, jei rninis'teris Daukan
tas butų Uk. s-gos bizniui pa
sipriešinęs, tai Mikšys su Drau
geliu prieš ministerį butų aud
rą sukėlę.

Civ. ieškovo nuomonė apie 
Daukantą

Advokatai kaltiną buv. kr. 
ap. min. Daukantą. Bet Dau
kantas, kap. Urbelio nuomone, 
nesąs kaltas, c

Daukantas kr. aps. min. port
felį paėmęs neturėdamas paty
rimo ir visai nepažindamas Lie
tuvos gyvenimo.

Kap. Urbelis norėjo ir /.ar 
ryškiau Daukantą charakteri- 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

BALTFMORE, M<1., lapkr. 
25. — Kilęs dėl nežinomos 
priežasties gaisras Schennit 
T iręs kompanijos įstaigoj pa
darė apie $350,000 nuostolių. 
Del gaisro keli šimtai darbi
ninkų liko be darbo.

ESSEN, Vokietija, lapkr. 25. 
— Miesto rezidencijų daly šian
die įvyko smarkus sprogimas, 
kurio keletas namų buvo su
ardyti ir trys asmens užmušti.

Policija mano, kad griuvė
siuose yra daugiau palaidotų 
kūnų.

Vokietijoje per 4 mėn. 
bonkrotavo 83 bankai

BERLYNAS, lapkr. 25. — 
Nuo liepos mėnesio, vadinas, 
per keturis menesius, Vokieti
joje bankrotąvo 83 bankai. Pa
staromis dienomis du bankai 
bankrutavo Hamburge.

L W. W. šaukią anglia
kasių konvenciją

COLLINSVILLE, I1L, lapkr. 
25. — Industrial Workers of 
the World vykdomasis komite
tas šaukia čia Illinois anglia
kasių konvenciją gruodžio 15 
dieną.

Aktorius Hitchoeck mirė
LOS ANGELES, Cal,, lapkr. 

25. — širdies liga staigiai mi
rė Raymond Hitchcock, žino
mas scenos ir ekrano aktorius, 
64 metų, amžiaus.

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...

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

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

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

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

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

vi.su
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Sveikatos Dalykai
» * .....

Motinos abėcėlė

D r. A. Matulevičius
Akys.

Kūdikio akutės neturi putinti 
Jei pirmomis dienomis po gimi
mo akutės pulioja, tuoj šaukis 
gydytojo, nes kūdikis gali ap
akti.— Valyti akutės reikia 
švaria minkšta vata ir virintu 
vandeniu šluostant nuo išorinių 
akies kampų prie nosies. — 
Kambarys turi būt šviesus, bet 
langų šviesa neturi kristi ku-

gydytojui, nes laukti kar- 
pavojinga vaiko gyvybei.
Dvasios auklėjimas.

Svarbiausia: Ramus, visuo
met lygus, kupinas meilės, bet 
tvirtas auklėtojų būdas.

I kūdikis turi savo valią

tais

Jau 
ir savo- 
pastebi 

juos iš- 
svarbu

pusės. statoma

Pirmais mėnesiais kūdikis žvai
ruoja (nieko tame bloga).

auklėtojų silpnumus ir 
naudoja. Tad auklėti 
nuo pat gimimo. Kūdikiui gali
ma leisti tik tas, kas jam nau
dinga. Negalima jam visa d ra u-j 
sti. Reikia atminti, kad svar-{ 
blausia—vaiko gerovė, mažiau 
svarbu suaugusių patogumas ii 
nuotaika.

Vaikas nėra tėvų žaislas. 
Vengti visokių šposų, kurie į-| 
domu svečiams parodyti.

Kieti viduriukai.A p rėdymas.
...... x , .. i : j Nedavinėti jokiu liuosuojamųKūdikio apredas turi būti !ai-| . t , j T .... ... . .... v. i vaistu, vengti klizmų. Jei vai- svas: marškinėliai, siltas zipo-|. .x. ” , \... . z , kas maitinamas krūtim, auganelis, apatinis (plonesnis) vys-, . . ’ .
. , ,1.1-1 • • normaliskai (tatai parodo jotykias, sulenktas trikampiu vi-' . . . v .y . x .. . ..... svoris) ir ramus, viduriu uz-idurims vystyklas ir virsutims . . . .. T ., . , ... , - - kietėjimas nekenkia. Jei vaikasšiltas vystyklas. 1 arp dviejų! J .. . v u- maitinamas dirbtiniu budu, kie-pastarujų vystyklų galima tie- ....... „ . , . .‘ ‘ , • . . z- ti viduriai dažnai parodo, kadsti keturkampe ciratele (jos .-i ■ i • vaikas maitinamas netiksliai, šonai turi būti ne ilgesni kaip . , . ., x k i Tuomet vidurHis tvarko ne kli-30 cm.). Vvstvti rankučių ne-. . . . ..• \ zmomis bei liuosuojamais vais-patariama, nes tuo budu suvar- . ., ... . - - • tais, bet atitaisydami maitmi-žomi ne tik kūdikio judesiai. ’ .. , . i _ tmo klaidas (geriausia—gydyto-bet ir kvėpavimas. . x • • Ci jo patarimais).
Kepuraitė užmaunama tik .. ... Z.Q , ..

, . X 1 • ; Konvulsijos (tampymai),lauke. Odiniai bateliai apauna-!
mi tik tuomet, kai vaikas jau

(Bus daugiau)
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(Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. —Lincoln parko vaizdelis laike neseniai siaubusios audso.

Vaiko visa kūnelį trauko, jis Saulės šviesa žudo bakterijas—' 
gali bėgioti lauke. Anksčiau dė- užverčia akutes, nustoja šamo- ijgy kaltininkus, Tad kiek gail

inės, dažnai pamėlynuoja (ypač ma dažniau neškit vaikučius tv- K V . * *

apsikrėsti, susirgti džiova ir! spalvą, geroj nuotaikoj, yra ge-,5 minutes. Jei išėmus termo- 
vėliau pasimirli. ros mitybos, turį tamprų, kie- metras rodo aukščiau 37,5'C.

Kūdikiams labai reikalingi Į toką kūnelį (raumenis). Rie- tai kūdikis turi karšti ir reikia
(daugiau negu suaugusiems); bus vaikai nėra visuomet svei- tartis su gydytoju. Nuo dantų- 
šviesa ir oras. Kambario oras ki. Kudikio svoris padidėja dvi- kų karščio nebūna, 
neduos sveikatos, greičiau ligą.Įgubai po 5—6 mėnesių ir pasi- lovutė

daro trigubas metų gale.
1 Pradžioje tinka pintinė.

Ligos.

ran oran, net ir šaltyje (tik Geriausias būdas kūdikiui ap- 
nuo ligų yra maitinti 

ti kūdikį oran verčia tik didelė! kūdikis krūtimis; ir gerai pri-i 
drėgmė ir šaltis, smarkus vėjas,, žiūrėti, 

nepaprasti vidudienio

vimi medžiaginiai bateliai.
Nesvarus vystyklai pirma nu-| lupytės). Dažnai toks

plaunami, po to išvirinami, dar tampymo metu karščiuoja arba tUOmet šiltai aprengę!). Neneš-(saugoti 
kartą praplaunami ir džiovina- serga kuria nors kita sunkesne 
mi (geriausia saulėje). Neleis-1 liga. Kol atvyks gydytojas, 
tina džiovinti vystyklus miega-1 įima padaryti tik šilta 
mani vaiko kambaryje. Vaiko! (35 laips. C.) ir duoti gerti t ik. karščiai.
sušlapintų vystyklų nepakanka i silpnutes arbatėlės (valgyti ne-, 
tik išdžiovinti (šlapimas pūva duoti), 
ir graužia odą) !

ga-
tynė

liau — geležinė ar medinė lo
velė su atlošiamais šonais. Lo
velė geriau pirktis ne visai ma
ža, kad tiktų keleriems metams, 
šonų pertvaros turi būt ne per
daug retos, kad vaikelis nepra- 
kištų galvutės. Jei pavojus toks

, pūga,

Iš auselių neturi 
auselių neturi šlapti

teketi, už
Jei tatai

negalima

Kūno priežiūra.
Svarbiausia: tvarka, švara

šviesa ir oras. Maudyti kiek 
vieną dieną. Be to, po kiekvie 
nų viduriukų apipi 
nėlę (nemuilinant), nu-?S vidaus valyti 

draudžiama valyti bet ku- sausinti, sutepti riebalais (va 
kietais įrankiais (kad ii I žolinu, lanolinu) ir truputį už 
ant degtuko). Galima va- 
jk ausies kniauklė ir išo- 
nusies anga minkštos va-

ypač 
riais 
Vata 
lyti 
rinė 
tos j
džiama be gydytojo patarimo 
pilti bet kuris skystimas ausin 
jai perplauti ar gydyti. Reikia 
žiūrėti, kad vaikas nieko neįkiš- 
lų sau auselėn. Jei taip atsi
tiktų, pačiai negalima iš ausies 
svetimkūnį krapštyti, bet reikia 
kreiptis į gydytoją. Tas pats 
pasilieka 
kurtumą, 
varvėjimą.

Banį bute.

daryti pastebėjus 
ausytės skaudėjimą,

Kūdikiui sumirgus reikia jis 
kuogreičiaiisiai^jĖarodyti gydy- 

i r' to j ui; Susirgimo žymės: karš- 
! tyro oro kambariams, nes kam-tis, vėmimas, -liuosi viduriai, 
i bario ore ypačiai daug visokių i nenoras valgyti/'blogas miegas.- 

itida-! kosėjimas, odos išbėrimai, svo-
1 • • J*/*

. tik galint rio krihnTųs. Vienos kurios šitų 
Tik nedaryti jo- žymių pakanki, kad laikytume j

Reikia nesigailėti šviesos

1 butų, geriau aptraukti šonai 
; skalbiama lengva medžiaga, o- 
rui praeinama. Miegančiam kū
dikiui, reikalui esant leistina, 

. vartoti nuo musių lovos apdan- 
■ga iš baltos gazos.

Matracas turi būti apykietis 
I iš ašutų arba jurų žolės. Mat
racui apsaugoti vartojama ant
klodė, guminis patiesalas (cira- 
tėlė). Galvutei—pagalvėlė

i ašutų. Susuptą vystykluose kū
dikį lovoje klostyti lengvai (su
šilęs prakaituoja ir gauna bėri
mų). Lovutė su patiesalais rei
kia dažnai vėdinti ir laikyti

iš

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LES PALENGVINS DANTŲ

DYGIMĄ

ir motinoms taipgi

Prižiūrėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvi ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher’s Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos' aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del 
jusų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

SCREEN

DYKAI DEMONSTRAVIMAS

( bakterijų. Reikia dažnai’.
I rineti langus ir kiek
; iu neužtiesti. ’
kio skerspučio! Jei be to nęga- j kūdiki sergančiu. $

■mesti. Nevartokite ' oe įlydytojo ži-I
vėdinti ir 1 nios jokių vaistų kūdikiui, ne-i 

kūrenti, klausykit įvairių naminių pata-[ 
kambario rimų. Įtariant ligą reikia iš-j 

160 R, vė-(matuoti kudikio kūno, šilimą! 
C,—-15° R. tam tikru Įrankiu — termomet- 

Kudikis guldomas aukšti-!
1 i 1 v • • v v •

Kambariai būtinai 
(žiemą, tik daugiau 
i Kūdikiams pradžioje 
t-a turi būti 200 c 
liau pakanka 19° 
Vaikams kenkia įvairus kvapai ru. I 
ir durnai (gėlių, rūkymo, viri- nink-as arba ant dešinio šonelio. 
mo, baltinius džiaunant). Prieš Jo kojelės pakeliamos aukštyn 
maudant kasdien labai naudinga arba laikomos lengvai kairiąja 
duoti vaikučiui 10—15 min. pa- ranka ,kad nejudėtų, o žarnelėn j 
sispardyti, palikus jį tik vie- įdedamas nukratytas ir sutep-; 
nuos marškiniukuos (kambarys' tas taukais termometras, kurį 
turi būti šiltas, paruoštas mali- laiko dešiniąja ranka žarnelėj? 
dymui). Užtat labai atsargiai į 
kūdikių mankštoje, ypač liepa- ' 
si tarus su gydytoju, nes tatai 
gali pakenkti, sakysim, angliš
koj ligoj ir kitose. Pirmutinės 

ir kūdikiui atsikėlus iš miego. !

pudruoti (lik ne bulviniais 
miltais, o perkama vaikų pud
ra). Maudyti pavakare prieš i 
migdant šiltu vandeniu (35 
laips. C.) būtinai labai šiltam 
kambaryje.

Nagučiai dažnai apkarpomi 
ir apvalomi. Nebijoti jokių prie
tarų! Nagučių arba plaukučių 
karpymas nėkiek nekenkia kū
dikiui, atvirkščiai — tatai nau- 
dingą ir būtinai reialinga.

Pei vystyti kūdikis reikia, kai 
lik nerimaują sušlapęs. Rutinai

Moterys daugiau 
nebijo skausmų!

(angliškos ligos žymės: prakai- Kuomet jos turi po ranka 
.s; h « nnr !tavirnas ga,vl>tes, išblyškęs vei- gituos puikius vaistus, nau-
sioti ne visuomet ant tos pa-■ f|eps> liaunus kūnelis, markus i - Civilin Karnčios rankos, prilaikant nugarėlę j a,pumo kvapsnis (amoniako), i“ J “ n“° Clv,ho Karo
ir galvutę. Nešioti kiek galint nerarnuma8 ir skausmas Judi- laiK»
rečiau, nes kūdikis pripranta ii (1ant kojeles ii’ rankutes, šitais 

atvejais verčiau tuoj kreiptis
i gydytoją negu sulaukti krei- Expellerio su Inkaro vaisbaženk-; 

i. iškreiptos krutinės, bu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kreivumo arba ku-',<o^’os rušies skausmų, nežiūrint 

Irios nors staigios ligos, nuo ku-|“r liJ! bl,t« Keumatizmas, Neurai-1 
uos seigąs anglų liga kudmis Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną

Virkštelės gabalėlis atkrinta j 
po 6—8 dienų po gimimo. Pasi-i 
likusi opelė bambutėje po kelių, 
dienų (iki 15-os dienos po gi
mimo) sugyja. Iki to laiko (2 
savaiti) galima kūdikį nemau-1 
dyti. tik prausti kūneli vata, i 
pamirkyta šiltam virusiam van-jti, vaikščioti. Jei jis to pats ne-| kuprelės 
denyje. Bambutės opos nereikia j nori, tai tas dar per anksti, 
niekuo plauti, tik laikyŲ sau- . Bučiuoti kūdikį į burnelę rj 
sai aprišta švariausia (sterili-į (ypač lupytes) negalima moti- 
zuota) marle, kuri reikia kas- nai ir tuo labiau svetimiems, 
dien pakeisti nauja. Prieš pa
keičiant, galima bambutę api
barstyti kseroformo milteliais. 
Ilgiau bambutei nesugyjant, 
pūliuojant, patinstant, dvokiant.

nuolatos to reikalauja. Ant 
rankų negalima kūdikis supti!

Neversti kūdiki sėdėti, stove-j vu kojyčių

Kiekviena moteris, kuri turi

žastys: net kęs maitinimas, sto- muskulai ir sąnariai.
ka šviesos, oro, judėjimo. Ypač^ Rain-Expelleris su Inkaro vais-Labai saugokit kūdikius ir;

mažus vaikus nuo džiovininkų! |a|)aj reiUia saugoti nuo angliš- hažcnkliu yra tokis linimentas

1OICH 
KABIO

bul/not highpriced

Bambutės trūkis (išsipilti* 
mis) reikia pradėti anksti ir 
tinkamai gydyti. Tuo budu gali
ma išvengti operacijos.

Dantukai.
Pirmieji dantukai (paprastai 

du apatiniai viduriniai) prasi
kala tarp 6-to ir 9-to mėnesio. 
Paprastai ir vėliau dantukai 
kalasi po du. Pirmųjų metų ga
le paprastai vaikai turi 8 dan
tukus ( I apačioje,
Antrųjų metų pabaigoj vaikas 
turi 20 dantukų. Vaikui karš
čiuojant, turint tampymus 
(konvulsijas), viduriuojant, 
kosint, vemiant ir ibiu., klaidin
ga manyti apie dantukų kali-

Džiovininkas ne tik ką negali j<os ] 
kartu su vaikais gyventi, bet „j 

(net ir lankytis vaikų kambary--■ įjuLc 
Ije ar kitokiu bodu su vaikais!
bendrauti. 1 
kad poros valandų, praleistų su i 

i džiovininku, pakakdavo vaikui]

, ,. , i • A kuris naudojamas beveik kiekvie-kos ligos dvyniukus ir ai ksti „oj(. pasauli;, valstybėje nuo 1867 
gimusius, nes jie labai tai ligai ; metų. Tik patrinkite skaudamas

Sveikas, gerai žiūrimas kudi-|jis be jokios abejonės suteiks jums ( 
Būdavo atsitikimų, : kis> turi gražiai rausvą odos • ^ai tokį unių palengvinimą, ko-(

’ ’ ■ 1 ‘ ‘ I kį suteikė milionams dėkingų jo
naudotojų visame pasauly.

Greitai Sustabdo 
Nepakenčiamą Kosulį

Atkaklus kosulys, kuris laikosi po 
1 didelės slogos, ar po antpuolio bron- Į 
chito, greitai pasiduoda gydamo- 
sioms ypatybėms Foley’s Honey and 

i Tar Compound. Padarytas iš tyros 
j pušies smalos, šviežio minkštinančio 
medaus, kartu su kitomis vertingo-

4 viršuje), mis kosulį gydančiomis gyduolėmis, 
Foley’s Money and Tar paskleidžia1 

j raminanti gydantį apvalkalą ant įdeg
to gerklės ir oro takų pamušo. Bron- 

; chinis kosulys, kvaršinantis naktinis 
kosulys, gąsdinantis krupo kosulys 

j greitai sustabdomi. Nuolatos varto
jamas per 50 metų ir kasmet suvar-. 
(ujama daugiau kaip 2,000.000. Pa- 

(klauskit savo aptickininko Foley’s 
Honey and Tar Compound ir nevar- 

j tokite jokio kitokio,

Tel. Gary 2-7749

Dr. J. RIMDZUS 
CHIROPRACTOR 

Dr. J. JACOBE 
PAGELBININKAS

Du ofisai:
1428 Broadway

Gary, Ind., ir

4902 Forsyth Avė.

Naujasis Screen-Grid Bosch Radio sa
vo kaina yra prieinamas kiekvieno ki
šenini, bet savo kokybe, veikimu ir iš
vaizda stovi daug augščiau kitų kad 
ir brangesnių radio. Subudavotas var
tojimui naujų keturių Screen-Grid tū
bų, Bosch Radio duoda kiekvienų pa
togumą, kuri teikia vėliausi radio pa
gerinimai. Bosch tonas, pagavimas, 
jautrumas ir operavimo lengvumas 
yra nepalyginami. Naujasis Bosch 
Radio yra taip išbandytas, kaip dar 
nebuvo bandytas jokis radio. Todėl jis 
ir yra geresnis už kitus. Kaina De 
Luxe Console $240.00 — be tūbų. Kiti 
modeliai nuo $119.50 ir augs., be tūbų.

mo-

vai

Aš esu užbaigęs tris daktarų 
kyklas. Gydau nuo visų ligų, staigių 
ir kroniškų 
d\ kilęs pas I 
jums sugrąžins 
kalavimo 
arti.

Sergantys žmonės gy 
tikrą gydytoją, 

sveikatą.
važiuoju - j namus toli ar

, kuris
Ant parai-

per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia; 

i palengvinimą ir atsteigia tinka-' 
i mą kraujo cirkuliaciją —- ir be
veik momentaliai skausmas iš-1 

' nyksta.
Energingas, jaunas kūnas, lais- j 

i va s nuo visokių sustingimu, skau-i 
dėjimą ir gėlimų — tokia žmogus Į 
visuomet gatavas prisidėti prie j 

i linksmos žmonių grupes, prie 
j žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c.' 
bbnka Pairt-Expcllcrio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti!

JŪSŲ NAMUOSE

Jos. F. Sudrik, be
Gercs- i

nis vaisia

34 1 7-2 1 So. Halsted St
Tel. Boulevard <1705
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Deportavimas Ame- Xbfs Sek'etori . , VIZo nps kuino
rikos piliečių žmonų bu 

žmonų ir vyrų

iaus išduoti jai i 
i vizą, nes kaipo jo žmona, ji ne-

ivo skaitoma ateive ir, kad 
■ viršminėti prasižengimai nein- 
i ėmė morališką nepadorumą.

Atsitikimas nagrinėta Dis<t- 
riet of Columbia Apeliacijos 
Teisme, ir tas teismas patvirti
no nusprendimus žemesnio teis
mo. žmonos prasižengimai bu
vo skaitomi morališku nepado
rumu,ir nusprendimas ją skai
tė ateive ir kad turi prisilaiky
ti, kaipo tokia, prie visų imigra- j 
cijos įstatymų.

Išdeportavimas Amerikos 
piliečio žmonos

(Birželio 9 d. 1925 
Apskričio 
Nusprendimas).

Louisa Gomez iš Portugalijos |js neabejojas
•rri x y i t • • -b

Lašinių Skutimo 
Byla

turą ir stengiąsis būti visuomet 
korektiški.

Tarpe ateivių, kuriuos liečia 
Deportacijos Aktas iš kovo 4 d. 
1929 m. aprūpinimas (drau
džiantis įleidimą į Suv. Valsti
jas ant visados to ateivio, ku
ris bile kada buvo išdeportuo- 
tas iš Suv. Valstijų), yra labai 
daug vyrų ir žmonų Amerikos' 
piliečių, ypatingai daug vyrų. 
Iš visų šalies dalių gauname 
pranešimų apie šeimynas, ku
rias naujas aktas perskiria, jei-1 
gu Amerikos pilietis ir Ameri
koje gimę vaikai neapleidžia 
šalį su deportuojamu nariu, 
nes daugely atsitikimų dėl eko
nomiškų priežasčių jie negali 
su deportuojamu nariu išvažiuo
ti. Daugumoj atsitikimų as
muo deportuojamas todėl, kad 
nelegališkai įvažiavo į šalį arba 
pasiliko šioje šalyje po išsibai- 
gimo paskirto laiko.

Naujas aktas nedaro skirtu
mo tarp prasižengimų. Ir prie
das, kurį Kongresas priėmė, lei
džiant ateivį sugryžti jeigu 
jam leidimas buvo Darbo De
partamento duotas prieš kovo 
4 d. 1929 m., nepalengvina šitą 
baisų padėjimą.

Amerikos piliečio žmonos ar
ba vyro neįleidimo ar išdeporta- 
vimo klausimas yra beveik nau
jas. Prieš rugsėjo mėn. 22 d. 
1922 m. nebuvo toks dalykas, 
kaipo Amerikos piliečio ateivė'mus tolygiame atsitikime. Vie- 
žmona arba ateivis vyras; iš-'name atsitikime teismas pa
tekėdama už vyro moteris ta- tvirtino neįleidimą žmonos, kad 
|k> ateive arba piliete sulig; vy- nors jos vyras buvo Amerikos 
1'0 stovio. Amerikos piliečio pilietis, žmona išdeportuota dėl 

žmona prieš priėmimą Cable į fiziškų trukumų.
Akto buvo Amerikos pilietė ir Antrame atsitikime, Teismas 
kaipo tokia ją immigracijos į-1 gruodžio 5 d. 1927 m. patvirti- 
statymai nelietė. Buvo tik vie- no deportavimą žmonos, nes 
nas išėmimas—žmona Amerikos' kad nors jos vyras buvo pilie- 
piliečio galėjo būti išdeportuota, Į tis ir ji buvo motina trijų Ame- 
jeigu ji prigulėjo prie nenorma-1 rikoj 
liškos lytiškos klasės, ir įgijo pilno 
Amerikos pilietystę ištekėdama i kelis 
“po jos suareštavimo 
papildymo akto, kuris vedai 
prie deportavimo”.

Bet nuo priėmimo Cable Ak-| 
to buvo keli labai svarbus teis
mo nusprendimai, remiant neį
leidimą arba išdeportavimą 
Amerikos piliečių žmonų, ir ne
galime tikėtis, kad nors pastan
gos buvo ir yra dedamos, kad 
tie įstatymai bus permainyti.

čionais paduodame svarbiau- j 
sius ir vėliausius nusprendimus! 
liečiančius neįleidimą arba išde
portavimą Amerikos piliečių 
žmonų.
Neįleidimas Amerikos piliečio 

žmonos

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
zuoti ir atestuoti, tačiau teismo 
pirmininkas* paprašė kap. Urbe- 
lį, kad jis gen. Daukantą per 
daug nepeiktų, t. y. apie Dau
kantą nekalbėtų. Tada kap. Ur- 
belis nusuko j Karoblio pusę.

Nesąmoningas liudininkas
Del liudininko Karoblio paro-

. dymų kap. Urbelis abejoja, ar 
'jis liudijęs sąmoningai. Civ. 
i ieškovui rodąsis, kad p. Karob-I v ” X

m. 9to.|js kalbėjęs nesąmoningai. Bet, 
Apeliacijos teismo Karoblis lašinių skutimo

aferoj kaltas, tai ir kap. Urbe-

atvažiavo į Suv. Valstijas 1923 
m. 1924 m. buvo suimta de-| 
portavimui kaipo asmuo “su

[ RaulinaiČin moksliškos fikcijos

Kaulinai! is kalbėjęs labai 
moksliškai.

Kiekvieną aplinkybę ‘Kaulir 
naitis imas atskirai, ir nieko 
neišeiną.

Jei imti kiekvieną aplinky
bę ir kiekvieną momentą at
skirai, lai jokių išvadų nega
lima esą prieiti.

(Bus daugiau)

masi bylą suprastinti. Bet ši 
byla esanti ypatinga tuo, kad 
kas tik ją nesistengiąs pras
tinti, ji darantis dar kompli- 
kuotesnė, dar painesne, dar la
biau sutirštėjančios aplink mig
los.

Nuga-Tone suteikė jam 
stiprumo ir energijos

Politika ir ekonomija

Toliau p. Stankevičius gin
čydamasis su prokuroru, sako, 
kad jis politikos elementų šion 
bylon, kaip jam darąs priekai
štą prokuroras, įklęsti nenorįs. 
Stankevičius sakos, kad poli
tiniu atžvilgiu juodu su Mik
šiu stovi vienas nuo kilo la
bai toli ir apie ta teisme kal
bėti nesą jokio reikalo. Taip 
jau prokuroras jam darąs prie
kaištą, kad jis maišąs politi
nius klausimus su ekonominiais 
klausimais. Kad politinių klau
simų negalima esą maišyti su 
ekonominiais klausimais, lai 
tur būt jau esą giliai įsitikinę 
ir tie žmonės, kurie šiandie sė
di kaltinamųjų suole ir apie 
kuriuos dabar visą laiką 
nanti kalbą.

Ar galima

Paskui 
nuodugniai 
ar

Štai yra pranefiimas apie sveikatą kuri 
kiekvienas turėtų skaityti. "Prieft varto
jimą Nugra-Tone aA negalėjau išdirbti vi
są dieną be didelio nuovargio ir iA 
atsikėlęs aA nesijausdavau. kad galiu 
dėti dirbti. Bet dabar yra kas kita, 
visuomet pasirengęs darban juo 
kesnis darbas yra tuo a6 jauuuosiu 
rlau ir visai nuo to nenulietu." 
Brundage, Bellevue. Ta.

Nuga-Tone suteiks jums geresnę sveika
tą, daugiau stiprumo ir energijos. Jos 
padarys turtingą, raudoną kraują, stiprius 
nervus, labiau stipresnius ir vikresnius vy
rus ir moteris. Jau virA miliono žmonių 
jos puikiai pagelbėjo ir jei jus esat silp
nas ir sergantis, nervuotas ir turite silp
nus organus, greitai nuvargstate, negalit 
tinkamai naktį pasilsėti, turite silpnus 
inkstus ir pūslę, prastą apetitą, prastą 
virAhinimą ar panaAius nesmagumus, var
toki! Nuga-Tono ir pastebekit didelį pasi
taisymą kuris apsireikš į keletą dieni). 
Nuga-Tone yra parduodamas pas visus gy
duolių vertelgas. Jei jūsų vertelga neturi 
jų savo sandėly), reikalauKit. kad jis už
sakytų jums iA olsclio vaistinės.

ryto 
pru-

A* 
aun- 

ye- 
John

kitam perduoti savo 
pareigas
prof. Beliackinas 
aiškina ar galima

negalima kitam asmeniui 
perduoti savo pareigas. Ir iš
aiškina, kad savo pareigų per
duoti kitam asmeniui .niekas 
neturįs teisės. Draudžia įsta
tymai.

Jei Uk. s-gos pareiga buvus 
tiekti kariuomenei tinkamus 
maisto produktus ir jei Uk. 
s-ga tiekdama kariuomenei la
šinius nesilaikius sutarties, ne
pildžius kondicijų, t. y. neat
likus savo pareigų, tai už tai 

| Uk. s-ga turinti nešti visą at
sakomybę. šiuo atveju jo gi
namasis Fridzinskis esąs nie-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

NAMŲ SAVININKAI NEVILKINKIT
Smniižinklt savo ifilaldnH, piihalinklt rupeiCIus lt bėdas hii rendaunlnkalg. 
Jus esate apsidraudę nuo gaisro!
Kodėl neapsIdraiiHtl savęs nuo visų ręndaunlnkų Ir šiaip su namu suriktų ne- 

smagumų. Tai kainuos Jums mažiau kaip centus i dienų.
I.egališki patarimai dykai nariams visų laikų.

0—30—<10 DIENŲ NOTOS RENDAUNINKAMS DYKAI NARIAMS.
NARYSTE 83 J ME
TUS. NĖRA KITŲ

MOKESNIŲ

City of Chicago Landlords Association
4(150-03 SO. ASHLAND AVENUE. TEL. HOULKVARD 7878

Civ. ieškovas sutinkąs su Be- 
j hackino pasakymu, kad Sergč- 
j jus Josiukas ir Frizinskis atlikę 

’ o Mikšys su 
— kaip Urbelis pri

deda nuo savęs, atlikę juodą 
darbą moralinį.

Išvadoj p. Urbelis kartotinai 
prašo teismą, kad kaltinamuo
sius visus pripažintų kaltais ir 
priteistų valstybei padarytus 
nuostolius.

menkėjusio proto” ir kad galėjo; juod.} fizinj darbl} 
tapti visuomeniška sunkenybe. DraUg-eliu _  kaų
Kuomet teismas klausė jos* at
sitikimą, ji ištekėjo už Ameri
kos piliečio Manuel Gomez. 
Viskas buvo vėl iš naujo pradė
ta, bet deportacijos , įsakymas 
buvo sulaikytas. Vyro teismiš- 
kas pareikalavimas buvo atsa
kytas, ir jis kreipėsi prie augš- 
tesnio—9-to Apskričio Apelia
cijos Teismo. Bet tas patvir
tino nusprendimą žemesnio teis
mo.

Apeliacijos Teismas, New 
New Yorko Antro Apskričio, 
padarė du svarbius nusprendi-

Beliackinas ' nori bylą 
suprastinti

ei-

Teisme visuomet esą stengia- kuo nekaltas.

ATSINEAKIT A| APGARSINIMĄ 
PRIEŠ GRUODŽIO 10, 1029 Ir GAU
KITE 1 METU NARYSTĘ UŽ

NARYSTE |3 J ME
TUS. NĖRA KITU

MOKESNIŲ

na
RMOOKMM

Nebėra Karves Ant Relių!

SENOVĖS PRIETARAS
PRAŠALINTASTAPO

fUBBY

Gelžkeliai saugiai pergyveno pavojaus ženklus to prietaro, dėl kurio žmonės su baime i juos žiūrėdavo. Augštai laikydamas progreso 
signalą, AMERIKOS INTELIGENTINGOM AS nuvalė reles, ir šiandieną milionai žmonių keliauja parankiai ir saugiai.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvnevvriter^

C 1*2«, 
The American 
Tobacco C«..

M fra.

Stankevičiaus replika

Baigus civ. ieškovui, pasakė 
antrą ginamąją Mikšį ir atsi
kertamąją prokurorui, kalbą p. 
Stankevičius.

Pirmiausia Stankevičius savo 
ir kolegų vardu reiškia didelio 
apgailestavimo, jei dėl advoka
tų kalbų prokuroras butų galė
jęs jausti save įžeistu.

Advokatai nuola<t turį reika
lo su magistratūra ir prokura-

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas
gimusių vaikų, ji nebuvo 
proto, ji tapo beprotė į 

metus po atvažiavimo į 
arba po | Suv. Valstijas.

” Suv. Valstijų Augščiausias 
Teismas patvirtino neįleidimą 
Amerikos piliečių chiniečių žmo
nų gegužės mėn. 25 d. 1925 m. 
Tokios moterys, teismas laikė, 
buvo ateivės, kurios' negalėjo 
tapti Amerikos pilietėmis. Įsta- tūrių šaukštų yra paprasta su 
tymas draudžia pilietystę.

Nusprendimas, prielankus ki
tai pusei, buvo išduotas liepos 
mėn. 1924 m. Rhode Island 
Distrikto Teismo. Amelia Dor- 
to atvyko į Suv. Valstijas bir
želio 14 d. 1922 m. bet nebuvo į- 
leis'ta dėl išsibaigimo jos šalies 
kvotos. Jos giminių pastan
goms ji buvo laikinai įleista po 
bonu. Rugp. 1 d. 1922 m. ji 

, tapo “common law” (papročių 
Apeliacijos i teisių) žmona Amerikos piliečio 

ir rugp. 21 d. 1922 m. diena 
prieš įvedimą garsaus Cable

Kai jus Ftsikeliate iš lovos 
jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pųsiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke-

augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimą. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino-

(Vasario 4 d. 1929 m. Dis-
riet of Columbia
Teismo Nusprendimas).

Ulrich, Amerikos pilietis gi
mimu, apsivedė su vokiete 1927 Akto civilis šliubas įvyko. Dis-

triet Teismo teisdaris tuoj į-!ti jo greitą pagelbą virškinimo 
sakė, kad visi deportavimo žin-, ir pašalinimo nesmagumuose 

| ganiai butų pertraukti, sustab-1 pas vyrus, moteris, vaikus —- 
dyti, nes ji buvo Amerikos pi- ir kūdikius — reikia visuomet

m. Kuomet jis bandė ją atsi
vežti su savim į Suv. Valstija;, 
jai viza buvo atsakyta dėl va
gystės prasižengimų. Ulrich ą 
prašė augštesnio teismo rastis- pe|-

Valdžia bandė žmoną išdepor- 
tuoti, bet antro apskričio Ape
liacijos Teismas paantrino nu
sprendimą Rhode Is’land Dist- 
rikto Teismo. (FLIS).

ką įsakymą reikalaujant Vals-

RAMOVA
THEATRE

35th nnd Hahted Streets

Utarinke ir Seredoj, 
Lapkričio 26 ir 27
VISAS KALBANTYSIS

PAVEIKSLAS

“The River”
Aistros audra. Atviriausias 

veikalas, kokis pasirodė 
ekrano.

Taipsri

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

WiNSOP-

[JUBBY iŠ 

HOME FR.OM 
GCHOOL THIS 

U)EEK. 
RECUPLRKTtMG

FfcOM AM 
ATTACK OF 

HEA^LES

turėti po ranka jo bonką.
Pilni nurodymai platiems jo 

vartoj imams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 n

“tą spraginimas padarė
Praėjęs yra tai senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinant nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų,

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate nikę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S eztra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

,TS TOASTED

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

UŽSUK—Lucky Strike Šokiu Orchestrą, kas ieitadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

Great Curves būt Poor Control
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visą Europą po Versalės taikos. Bet jo n’.ekas nešaukė 
ir Clemenceau savo piktumą ir įžeistą ambiciją nusine 
še į kapą. Prieš mirsiant jisai įsakė savo giminėms ne 
leisti, kad jam butų rengiamos laidotuvės valstybės lėšo
mis. Jo valia buvo išpilldyta.

Clemenceau buvo didis kerštinčius, bet nieku budu 
negalima jį laikyt didžiu politiku; Už savo kerštingą 
būdą jisai buvo pramintas “tigru”, kas reiškia plėšru
mą ir klastingumą. Pasauliui šiandie reikia visai kito
kio typo valstybės veikėjų, ir todėl vargiai kas pasiges 
Clemenceau net ir pačioje Francijoje, kur militarizmo 
dvasia dar tebėra stipresnė, negu kitose (demokratiškai 
valdomose) šalyse.

: Apie Įvairins
BIRŽELY SLA. SEIMAS

“Tėvynėje” įdėta paskutinio SLA. Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo protokolas, kuriame tarp kitų nuta
rimų pažymėta ir ateinančiojo seimo laikas. SLA. sei
mas prasidės birželio mėnesio 18 d. Jisai bus Chicagoje. 

Taigi iki ateinančio seimo bepalieka jau mažiau, 
kaip šeši mėnesiai.

Susivienijimas yra didžiausia Amerikos . lietuvių 
organizacija, todėl jo suvažiavimas bus stambus įvykis 
Chicagos lietuvių gyvenime.

Seimo rengimas tapo pavestas, kaip pasakyta aukš- 
čiaus minėtame protokole, SLA. 6-am Apskričiui. Tai, 
be abejonės, bus didelis paskatinimas prie darbo visiems 
nariams ir kuopoms, priklausantiems prie to Apskričio.

LIETUVOS SODŽIAUS NUOTAIKA
Vai. liaudininkų partijos centro taryba neseniai lai

kė savo suvažiavimą. Tarp ko kito tenai buvo bandyta 
išaiškinti, kokia nuotaika (ūpas, nusistatymas) dabar 
viešpatauja sodžiuje. Iš centro tarybos narių pranešimų, 
kaip rašo liaudininkų dienraštis, paaiškėjo ve kas:

“...Ūpas šiandie krašte krinta, jis krinta gana 
aiškiai. Seniūnų rinkimai, kur praėjo be vietos val
dininkų grasinimų ir aktingo statymo kandidatų, 
davė aiškius rezultatus. Net ten, kur apskrities vir
šininko pasiuntiniai varė politiką, žmonės aiškiai 
parodė savo nusistatymą prieš juos ir jų politiką 
Tiesa, gal ten jie pravedė savo atsivežtą kandidatą, 
tečiau jie galutinai prakišo pasitikėjimą ir padarė 
sau pasyvius, bet užgrudintus priešus. Niekas taip 
žmonių nenustato prieš, kaip neteisėtumas ir netei
singumas.

“Taip pat paaiškėjo ir ko žmonės laukia, ko jie 
nori. Nėra tų žmonių norai egoistiniai ir tik mate
rialiniai, kaip kad mano kai kurie dabartiniai akty
vus veikėjai ir grupės ir jie ne nesąmoninga minia 
atsiduoda, bet visur reiškiasi sąmoningas valstybin
gumas, dorovingo piliečio ambicijos ir gana tvirtas 
nusistatymas, kurio nei joki pažadai negali nu
kreipti. Ir jis nedvejodamas laukia rinkimų (su
prask: rinkimų į seimą. — “N.” Red.). Jo noras — 
kad jam negrėstų baimė būti nubaustam, suimtam. 
Jis anuos laikus mini, kaip gerus laikus.”
Reiškia, Lietuvos sodžiuje šiandie viešpatauja pa

syvaus pasipriešinimo nuotaika dabartinei tvarkai ir 
valdžiai. Valstiečiai mini praeities “gerus laikus” ir 
kenčia, laukdami, kada tie laikai vėl grįš. Bet kas juos 
valstiečiams sugrąžins, jeigu jie patys yra pasyvus?

MIRĖ VERSALĖS TRAKTATO AUTORIUS

Mirė ir tapo palaidotas buv. Franci jos premjeras, 
Georgės Clemenceau (išt. žorž Klemanso), kurį patrio
tinė Francijos spauda vadina “pergalės tėvu”. Jisai sto
vėjo valdžios priešakyje didžiojo karo pabaigoje, kada 
franeuzų ūpas, dėl nepasisekimų karo laukuose, buvo 
visai nupuolęs ir kada Francijoje daugelis žmonių buvo 
linkę pasiūlyti Vokietijai taiką.

Francuzai tečiaus nepasidavė ir karą laimėjo, ir už 
tai kreditas duodamas • nabašninkui Clemenceau. Bet, 
žinoma, pergalė nebuvo ir negalėjo būti jo nuopelnas. 
Santarvės valstybės galų-gale laimėjo karą dėl to, kad 
joms į pagelbą atėjo Jungtinės Valstijos. Svarbesnę rolę 
Clemenceau suvaidino ne karo vedimė, bet taikos dery
bose.

Pergalės upu apsvaigintos, Santarvės valstybės at
metė visus Amerikos prezidento Wilsono pasiūlymus 
apie “taiką be pergalėtojų ir be pergalėtųjų” ir padik
tavo Versalėje savo sumuštiems priešams tokias taikos 
sąlygas, kad Europa dar iki šios dienos negali sugrįžti 
į normalaus gyvenimo vėžes. Ir kad Versalės traktatas 
buvo toks žiaurus, tai daugiausia Clemenceau įtakos 
dėka. Jisai savo, kaipo taikos konferencijos prezidento, 
padėtį išnaudojo iki galo, stengdamasis kiek galėdamas 
labiau vokiečius pažeminti ir jiems atkeršyti.

Kai Europa ėmė palengva atsikvošėti nuo karo svai
gulio, tai ir Clemenceau įtaka pradėjo pulti. Jisai turėjo 
ambiciją patekti į respublikos prezidento vietą, bet — 
nepateko. Supykęs, jisai pasitraukė iš politikos ir lau
kė, kad kraštas jį vėl “pašauktų” gelbėti iš tų keblumų, 
j kuriuos Francija pateko rezultate suirutės, apemusios

Menonitų bėgimas i duoti savo grudus, kad padengti 
: mokesnius. Bet parduoti gru-

. .. dus pi'ivaiiškiems pirkliams iviasins ..... v. . ..Tbolsevikijoj yra uždrausta. No- 
tora tnri p‘u'<lu”ti

S^entatns. lr stm tas 
' Aumonitąs priverstas' buvo kvie- 
. čių bušelį parduoti po 30 kapei
kų, o rugių bušelį po 20 kapei
kų. Vadinasi, bolševikai vienu 
ir duo pačiu laiku nulupo, taip

na ir dirba geriausi žemdirbiai,S __ ....
kuriais didžiuojasi visa I^anada. | 
Ta’ip daug-maž rašo vienas laik
raštis, kuris apie tuos žemdir-| 
bius suteikia sekamų žinių.

Tie žemdirbiai yra rusų me
nonitai. Tiesą pas'akius, pusiau 
rusai ir pusiau vokiečiai. Atke
liavo jie arba iš Chersono gu
bernijos arba iš Volgos pakran
čių. Seniai jau jie apleido Ru
siją ir atvyko į Kanadą. Apsi
gyveno 
provincijose, 
liais traktoriais, 
mašinomis, 
rųšies. 
daug kviečių. Jų namai yra 
jaukus ir ervdi. Kiti farmų 
trobesiai taip pat gražiai atro
do. Jie linksmi ir patenkinti: 
vasarą maudosi saulės spindu
liuose ir gėrisi žaliais liūliuo
jančiais laukais, 
gyvena labai pasiturinčiai, —;
ra verti kelių desėtkų tūkstan

čių dolerių.
Iš Rusijos dabar bėga kįt-i 

menonitai ' rusų valstiečiai. . Jt 
bėga j tą pačią Kanadą, kad 
pasiliuosuoti iš žiaurių bolševiz
mo nagų. Kanadoj, kirip ir 
pirmtakunai, jie augins’, kvie
čius ir raguočius. : Savo: darbu 
jis prisidės prie tos šalies iš
vystymo. ’ "•

Iš Rusijos bėga 7,000 meno-’ 
nitų. O kiti jų tūkstančiai -taip 
pat nekantriai laukia savo ei
lės. Ir tai dar ne viskas. Bol- 
ševikijoj gyvena 50,000 suru
sėjusių graikų. Jie irgi kilnoja 
sparnus,—bėgs prie pirmos pro
gos. Pradžią padarė skandina- 
vai; būtent, švedai. Apie tūks
tantis jų jau apleido bolševikiš*- 
ką rojų. Nerimsta ir rusų kai
miečiai. ■

Ir visi jie nori pasiekti Ka
nadą, kur yra reikalingi geri 
žmonės, tokie žmonės, kurie 
nesibijo darbo,s nesibijo rankų 
sutepti.

Rusijos menonitai vokiečiai 
prieš daug desėtkų metų įėjo į 
vakarų Sibirą, kur gali sutilpti 
daug milionų žemdirbių. Ketu
rios dešimtys' tūkstančių jų ten 
apsigyveno ir pradėjo dirbti že
mę. Laikui bėgant daugelis 
pradėjo slinkti arčiau prie Vol
gos.

K.tnadcs menonitai 
menenitų bėgimas iš Rusijos.
—Bolševikai 1
—Nori sulaikyti hegijiuj;
Rusijos biudžetas. ?—: Laisvi 
žmonės nori laisvai gyventi.

Centralinčj Kanados 
kuri pasižymi juodžemiu, gyVc-

; tus mokesnius ir beveik dykai 
- - atėmė grudus.

Menonitai tokio pasityčiojimo 
ilgiau nepanorėjo kęsti ir nuta
rė apleisti žiaurią šalį, kur ka
riškas komunizmas vis dar ne
paliauja siautęs. Menonitai ne
nori savo vaikus siųsti j kazar- 
mes. Tiek cariškos, tiek rau- 

; dongvardiečių kazarmės jiems 
j vienodai yra nepriimtinos. Bol- 

jie*' Manitoboj ir k®e ševikai stvėrėsi griežtų priemo- 
Žemę aria didp- 111T . t .

Javus piauna 1 •- 
Jų gyvuliai pirmos 

Kas metą jie užaugina; Rusiją, pirmieji

Bet bausmėmis jie nega
lėjo nusistatymą sulaužyti.

Švedai, kurie neseniai apleido 
i parodė kelią. 

Juos' pasekė vokiečiai-menoni- 
tai, o dabar eina bruzdėjimas ir 
tarp graikų. žodžiu "sakant, 
prasidėjo masinis bėgimas. Fa
raonų laikais žydai bėgo iš Eg
ipto. Stalino laikais vokiečiai ir 

Rusijos. 
: Kanadoj gyvenantys menonRai 
padeda savo tautiečiams.
,7 Veltui polševikai bando sulai
kyti ju( 
lių už i
už pasuk ir bėga, 
čhyo mantą
krato boĮsevikiško rojaus 
kės nuo ą'avo kojų.

■' Trys dešimtys tūkstančių 
nonitu dar randasi Volgos 
tyj. Bet ir jie yra pasiryžę bėg
ti iš Rusijos. Tik mirtis juos 
tegalės sulaikyti.

Bolševikai prievarta bando 
sulaikyti '. tą masini bėgimą, 
jiems yra reikalingi tie 40,000 
žęrridirbių, iš kurių buvo galima 
išspausti šimtus tūkstančių rub
lių mokesniais. O menonitai 
buvo visai geras šaltinis. Bolše
vikams juk reikia iš kur nors 
surinkti 11,390,000,000 rublių. 
Tas astronomiškas skaičius su
daro metini Rusijos biudžetą. 
Iš kur gi tos pajamos susida
ro? Kiekvienas žino, kad Rusi
ja yra viena iš labiausiai atsili
kusių šalių. Pramone ten visai 

'mtenkai teta išsivysčiusi. Kapi
talistų klasės nėra. Todėl val
stybės išlaidas turi padengti 
kaimiečiai. O su jais bolševikai 
ceremonijų nedaro. Lupa, kaip 
yra sakoma, devynis kailius. 
Na, o tai, žinoma, veda prie to, 
kad žemdirbiai visais budais 
stengiasi pasprukti iš bolševi-

Kai kurie jų i kiti kitaUučiai bėga iš

įLplcšdami po 220 rub- 
ĮSęnio pasus. Jie moka 

Parduoda 
už pusdykį ir nu- 

dul-

me- 
sri-

Pradėjo kalbėti rusiškai. Bet kiškos nevalios, 
vokiečių kalbos taip pat neuž 
miršo. Visi vokiečiai i 
savo gimta kalbų.

Jie gyveno bendruomenėmis 
Kūrė savo mokyklas, savo baž
nyčias. Apsirūpino 
nėmis. 
skaityti.

L Tas faktas, kad 40,000 meno- 
mėgsta nitų meta viską ir nori kuogrei- 

čiaūsiai apleisti Rusiją, rodo, 
jog bolševikai sukorė ten ne ro
jų, bet tikrą pragarą. Kiekvie- 

ir ligoni-i nas protaujantis' žmogus supras, 
Jie visi moka rašyti ir kad menonitai bėga ne iš gero.

Raudonoji Maskva dabar pil- 
Gyvena menonitai gana pasi- na menonitų, kurie eina iš vie- 

Ir tai dėl tos papras- i nos įstaigos į kitą, nuo vieno 
kad jie yra valdininko prie kito. Jie prašo 

ir maldauja, kad jiems butų

turinčiai.
tos priežasties,
darbštus ir sumanus. Bolševi
kai paskelbė juos buožėmis ir leista išvažiuoti iš Rusijos. Gy- 
pradėjo juos spausti. Prasidėjo venimas pasidarė nebepakenčia- 
visokie persekiojimai: religiški, mus. Be žmoniškos laisvės ne
ekonomiški ir politiški. Pavyz- ra gyvenįmo...
džui, vienas' menonitas, turėjo; Praeityj menonitai šimtais 
apie trylika akerių dirbamos že- bėgo iš Vokietijos į Rusiją, kur 
mes. Mokesnių bolševikai už- jie tikėjosi surasti laimingesnį 
dėjo 135 rublius. Jis turėjo par- gyvenimą?1 šiandien jie tuks-

(Atlantic and Pacific Photo] 

Guatemala. — Ugniakalnio Santa Maria vaizdas, šiomis dienomis tas ugniakalnis išsiveržė ir 
pražudė daug žmonių

J. Lapaitis

Iš Einšteino Teorijų
Ar daiktai yra toki, kokiais jie 

atrodo?
Iki šiol mes' buvome mokomi, 

kad paraleliškos (lygiagrečios) 
linijos niekad nesusisiekia, kad 
trumpiausia distancija tarp 
dviejų taškų yra padaroma tie
sia linija. Einant Einšteino te
orija, mums atrodančios tiesios 
linijos tikrenybėj yra kreivos 
linijos. Toks pas'akymas mums 
iš karto atrodo negalimu daik
tu, bet sekantis pavyzdys mus 
Įtikins, kad tatai yra tiesa. Sa
kysime, mes paišeliu ant lakšto 
popierio pabrėžiame tiesią lini
ją vienos pėdos ilgio į vienos 
sekundos laiką, žiūrint į popie- 
■į, mums atrodys, kad paišelis* 
ėjo tiesia linija, žiūrėtojui iš 
aulės ši linija pasidarė ne tik 

musų rankos patraukimu, bet 
kreivai ėjo per erdves žemei 
besisukant apie savo ašį. Be to, 
musų pabrauktoji linija dar di
desniu ratu bėgo apie saulę. 
Kur mes matome tiesią liniją, 
žiūrėtojas F saulės matytų apie 
keturiasdešimt mylių ilgio krei
vą liniją. Kuris žiūrėtojų šita
me atsitikime butų teisingas? 
Abudu. Einšteino aiškinimu, 
distancija, tiesumas ir kreivu
mas yra reliatyvus ir priklauso 
nuo žiūrėtojo.

Daiktų judėjimas bei bėgi
mas ir linkme, kurion pusėn jie 
bėga, taip pat yra relativųs ap
sireiškimai ir priklauso nuo tė- 
mytojo. Jokiu budu negalima 
sakyti, kad vienas koks nors 
daiktas tuščioj erdvėj bėga, nes 
bėgimas reiškia, kad šis daiktas 
artinasi arba tolinasi nuo kokio 
nors kito daikto. Jeigu, daleis- 
kime, du lėktuvai iš tam tikros 
vietos pradeda lėkti abudu i 
vieną direkciją, bet pirmasis 
didesniu greitumu už antrąjį. 
Jeigu abiejų lėktuvų aviatoriai 
aplinkui nieko daugiau nemato 
kaip tik vienas1 antrą, tai pir
majam aviatoriui atrodys, kad 
antrasis aviatorius lekia į prie
šingą direkciją. Tuo gi tarpų 
žiūrėtojas iš šalies pasakys, kad 
juodu abudu lekia į tų pačią 
direkciją, tik pirmasis greičiau. 
Kuris tėmytojų bus teįsingps?! 
Abudu bus teisingi, nes bėgi
mas ir bėgimo linkmė arba, di
rekcija yra reliatyvus apsireiški
mai, kurie priklauso nuo žiūrė
tojo.

Važiuodami geležinkelio vago
ne, kurs neturi langų ir kurs 
sklandžiai bėga tiesiais bėgiais,

tančiais bėga iš Rusijos. Jie yra 
laisvi žmonės ir nori laisvai gy
venti...--K.

mes jokiu mechanišku budu 
negalėtume patirti, ar traukinys 
bėga, ar ne. Yra aišku, tuo bu
du, kad kokio nors daikto judė
jimo bei bėgimo patirti mes ne
galime nepalyginę jo kuriam 
nors kitam daiktui. Ne vienam 
skaitytojų yra tekę važiuoti 
traukinyje, sėdint šone vagono 
prie lango, ir žiūrėti į kitą ša
lę važiuojantį traukinį. Ncmaty- 
tami nieko kito, kaip tik kaimy

nišką traukinį, jus negalite pa
sakyti, kuris tų dviejų trauki
nių bėga: kaimyniškas ar jūsų. 
Dažnai mes susiklaidiname ir 
abejojame: ar kaimyniškas 
traukinys bėga ton pačion di- 
ekcijon, priešingon direkcijon, 

o gal stovi vietoje? Visoj; •• ju- 
č imas yra reliatyvus.
..Jinsteinas sako, kad erdvė 

aip pat yra reliatyvč. Kas pa
sidarytų su erdve, jeigu, viską 
iš jos išimti? Ji neturėtų reikš- 

j mūs*. 'Nėra galima įsivaizduoti 
tuščios erdvūs. Tokio dalyko, 
kaip ai oliutė erdvė, nėra. Jei- 

Igu visa ra ūsų matomoji visata
i butų suspausta į obuolio dydžio 
formatą, mes jokios permainos 
nežinotume. Musų matavimo 
mieros, sumažintos proporcijoj 
su kitais daiktais, taip pat ro
dytų, kad saulė yra devyniasde
šimt trys milionai mylių atstu 
nuo žemės. Matavimas ir dydis 
yra reliatyvus.

Musų matavimo mieros tve
ria mums erdvę. Su mieromis 
mes sprendžiame, kaip toli erd
vėj randas vienas kūnas nuo 
kito. Matavimas gali būti tiktai 
nuo vieno kūno iki kitam kū
nui.

Tą patį galima pasakyti apie 
laiką. Ar laikas turi kokią nors 
realybę? Kas' pasidarytų su lai
ku, jeigu jokių įvykių nebūtų? 
Laikas yra tiktai vietinis rei
kalas. Kaip musų mieros tveria 
erdvę, taip laikrodžiai tveria 
laiką. Mes negalime įsivaizduoti 
nei absoliutį laiką, nei absoliutę 
erdvę. Jeigu mes įsivaiduojame, 
kad laiko tarpas ir erdvės tar
ias tarpe dviejų apsireiškimų 
bei įvykių yra visados toks pat 
Visiems" žiūrėtojams, neatsižvel
giant į tėmytojo sąlygas, mes 
labai klystame. Vien tik laiką 
išmatuoti nėra jokios galimy
bės, Laiką matutyti mes galime 
liktai kokio nors daikto bei kū
no bėgimu erdvėje, sakysime, 
laikrodėlio rodyklu arba plane
ta. Bet, kaip pirmiau buvo sa
kyta, judėjimas ir erdvė tikros 
būtybės neturi, o yra tik relia
tyvus reiškiniai. Taip pat yra
ii su laiku.

Vieną gražią naktį, sakysime, 
kokiu nors misterišku budu vi-

(soje visatoje visas judėjimas, 
visi apsireiškimai ir Įvykiai 
tūkstanti kartų sulėtėtų. Atsi
budę iš ryto mes nieku budu 
permainos negalėtume sužinoti. 
Kiekviena laikrodžio užrekor- 
duota valanda butų tūkstantį 
kartų ilgesnė už pirmiau pra
ėjusias valandas; žmonės butų 
pragyvenę tūkstanti kartų il- 

i giau, tačiau to fakto mes neži- 
' notume!

Bet Einšteinas eina dar to
liau. Jis sako, kad bet kokio 
daikto bei kūno dydis, forma ir 
jo užimtoji vieta priklauso nuo 
to, kaip greitai ir kurion direk
cijon j*s bėga. Apie tai pakal
bėsiu vr’iau.

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

TALIOJIMM
Padarome įgaliojimus se 

kainuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

linamo turto ar dalios. Lie-
)voj< kitam

L Pirkimui a> pAidavimu' 
ikes

L Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

L Paskyrimui globojo tur
tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago. Hl.

Jūsų Patogumui
‘Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. HaLsted St.

Marųuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiusti ni- 

ligus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Iš mano dainų rinkinio
(Jonas Krukonis, New Haven, Conn.)
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Šėriau, šėriau sau žirgelį,
O per rudenėlį:
Užtai šėriau, kad mylėjau,
Kad jis gražus butų.

Užtai šėriau, kad mylėjau,
Kad jis gražus butų,
Aukso kilpos, tymo balnas
Ant jo švitrinėtų.

Kaip aš jojau vieškelėliu,
Kelelis' dundėjo,
Kaip pakliudžiau akmenėlį,
Ugnelė žėrėjo.

Kaip aš jojau per dvarelį,
Dvarelis dundėjo.
Viso dvaro dvariokėlės
Ant manęs žiurėjo.

Ar jus žiūrit, ar nežiurit,
Bet aš jus neimsiu:
Pasdabojau sau mergelę,
Gražią, kaip gėlelę.

Kaip aš jojau per kaimelį,
Kaimelis dundėjo.
Viso kaimo mergužėlės
Ant manęs žiurėjo.

Ar jus žiūrit, ar nežiurit,
Bet aš jus neimsiu:
Pasdabojau sau mergelę
Gražią, kaip gėlelę.

Kaip aš jojau per miestelį,
Miestelis dundėjo.
Viso miesto, miesčionėlės
Ant manęs žiurėjo.

Ar jus žiūrit, ar nežiurit,
Bet aš jus neimsiu:
Pasdabojau sau mergelę
Gražią, kaip gėlelę.

žiuriau pulkas, žiuriau antras
Jaunųjų mergelių.
Visų jaunų mergužėlių
Kūtelės žaliuoja.

Visų jaunų mergužėlių
Rūtelės žaliuoja,
Tiktai mano mergužėlės
Rūtelės suvytę.

Visų jaunų mergužėlių
Aukso žiedai žvaga,
Tiktai mano mergužėlės
žiedelis rudy ja.

Padainavo M. Krukonienė, Šventežerio apylin.

KALAKUTAS

Su Kiekvienu Radio ar Pianu
Budriko Radio Krautuvėje, 3417^-21 So. Halsted St., dabar yra didelis išpardavimas Radios 
ir Pianų. Kainos yra sumažintos ir kiekvienas apturės kalakutų dykai. 2______ . ..

lengvų išmokėjimų įmokant 10 dolerių.
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PASTABOS
Abudu patenkinti savo liki

mu. William W. VVillcock, 22 
m. amžiaus, milionieriaus ir 
buvusio Jone & Laughlin plieno 
kompanijos vice-prezidento su- 
•nus, apsivedė su savo motinos 
tarnaite— Adelaide Ingerbent, 
kuziai dar nėra nei metai laiko, 
kaip atvyko iš Norvegijos, ir 
tik keli mėnesiai, kaip tarnauja 
prie tos šeimos. Tečiaus dūliai 
tokių vestuvių naujavedžiai ga
vo apleisti Long Island puoš
nius rumus — nusikraustyti į 
Oyster Bay ir nusisamdę kam
bariuką už $5.00 savaitei.

Jis čia mano užsidėti auto
mobilių taisymo šapą. Mat, 
prieš apsivedimą jis buvo užsi
dėjęs mašinšapę savo tėvo na
mo skiepe. Sakoma, kad tėvas 
davęs $1000.00 ant pradžios 
naujam gyvenimui.

Tečiaus jaunavedžiai džiau
gias savo likimu. Jis sako, kad 
jam nusibodo fleperkos', cigare- 
itų rūkytojos, “coktail’o” gėri- 
kės, trumpašlebių draugijos 
merginos ir “butler’io” stovėji
mas užpakaly jo kėdės. Jis sa
ko, kad Adelaidė esanti jo idea
lo mergina ir, kaip tik aki jis 
užmetęs ant jos, tai ją pamė
gęs, pamylėjęs. Adelaidė, taip 
pat sako, kad Williams, • esąs 
jos idealis vaikinas ir ji jį pa
mylėjus ne dėl to, kad jis yra 
turtingų tėvų sūnūs. Ji dabar 
dar daugiau jį mylinti todėl, 
kad jis pasiaukavo tiek dėl jos.

smaugimą savo meilužės; kit 
sako, kad bausmė buvo perma 
ža. Aš ir sakau, kad perskau- 
džiai, nes aš maniau, kad jis 
bus išteisinta. Ne todėl, kao 
pateisinčiau jo žiaurų darbą, 
bet todėl, kad žinau iš kokių 
žmonių susideda dabartinė Lie
tuvos “valdžia” ir jų teismai. 
Jie jam davė tokią '"sunkią” 
bausmę ne todėl, kad jų teis
mas' rado jį kaltu, o todėl, kad 
palaikius ant ilgiau savo pra
gaištingus darbus tamsiose ma
sėse. Jie randa tą kaltu, kuris 
neša šviesą ir tiesą Lietuvos 
liaudžiai—už nepatinkamą strai
psnio perdavimą kitam sušaudo 
arba “pasigaili”—visam amžiui 
sunkaus darbo kalėjimu!

—Laisvės Mylėtojas.

Skelbimai Naujienose 
ioda naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
naudingos

Atuater Kent modelis 40 septynių tubu su dynamic speakeriu Gražus 
kabinetas kaip ant paveikslo. Kaina su viskuo už $79.00.

Victor No. 8-35 Orthoponic Victrola, nauja su felektroB motoru,* šiame 
išpardavime už $68.00. Išvaizda kaip ant-pavfeikųlo ’ . , '

Gražus naujas grojiklis pianas vertės $450.00. Stuėų įdidolfa carload 
factory pirkimas daleidžia parduoti už $08.00. Nfcprafeįgktt progos.

■ ' »■' ■ •’ ■ •
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RCA specialiai gražų kabinetąRadiola 33 .įbudayota
rtpeakeriu, kaina su tūbomis, su viskuo $98.00

su dynamic

Amalgamated Clothing Wor- 
kers Unijos organizatoriai skel
bia, kad Philadelphijoj 90 nuo
šimtis siuvėjų jau esą suorga
nizuota ir kad trumpoje ateityj! 
busią visi siuvėjai organizuoti 
tarne mieste.

Na, tai komunistams ir vėl 
bus didelis praktikavimas iki 
sugriaus uniją; ir tuo labiau, 
kad jų teliko toks mažas skai
čius.

Skirtingos mintis. Taip buvo 
ii bus. Kai tik žmonės susiren
ka i didesnį ar mažesnį būrelį, 
tuoj ima dhkusuoti apie tai, 
kad pralotas Olšauskas buvęs 
nubaustas per skaudžiai už pa

CHEESE

Ddicious
ood

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

KRAFT*PHEN1X -
CHEESE COMPANY

Budriko Krautuvėje yra didžiausia pasirinkimas Radio, Zenith, Victor, Sparton, Bosch, Columbia, 
Atwater Kent, Earl, Majestic, Brandes, Brunswick, RCA Radiolas.

Atvvater Kent Model 55 Screen Grid gražus, kabinetas
Budniko kaina ............
RCA 33 be tūbų kaina
Brandos 8 tūbų kaina
Bosch 8 tūbų kaina ....
Earl 8 tūbų kaina .......
Atvvater Kent Badio ii

$109.00
$54.00

$169.00

...... $97.00
.......... ......................... ..... $85.00

• • ■ ......  $92100 '
Phonographns krūvoje už

Victor-Radiola VE9—40 superheterodine 10 tuhų, groja rekordus 
ir Radio, labai gražus kabinetas

Budriko kaina ....................... ..................................
Majestįc naujas modelis 91 ...................................
Victor B32 10 tūbų ........  .....
Richelieu 9 tūbų Radio ir Victrola krūvoje, kitur

kaina $275.00^ pas Budriką už ................. ......

$195.00
$116.00
$155.00

Nepamirškite: Lietuvių valanda • kas'ned&dfenį nuo 1 vak iki 2 vai. po pietų per galingą WCFL stotį, Voice of Labor,
209.1 Mot. •

MOffl
Telephone Boiilevard 4705
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

kita, smagesni šokį, orkest- 
grojo su tokia energija, 

ir senesni kaulai ir raume- 
nerimo vietoj ir sukėsi

zietos redaktorius pasirodys 
naujoj, choro mokytojo, rolėje.

Bronis.

O 
ras 
kad 
nys
bendram sūkuryje. Roseland

Ką veikia Roselando Scenos

liūs savo tarpe (suaugusių) ir 
turėkime juos. Priimkime kai
po savo šeimynos narius. Juo 

taip darysime, tuo 
pačiam 
pats.

reikalauja $500 užstato, kad pa
leisti. Tai tokie dabar laikai.

Rept.
aukščiau

North Side
Kriaučių balius.

Taip, turiu pasakyti, kad šis 
lietuvių kriaučių lokalo 269 šo- Mylėtojų Ratelis? 
kis buvo vienas linksmiausių' ^ią žiemą Roselando Scenos 
ir gražiausių parengimų, kokius Mylėtojų Ratelis, kaip girdėti, 
teko man kada nors matyti, i 

Report. ■

lengvinu bus tėvams ir 
jaunimui. Tas Užsidarė Henry For 

do dirbtuvė

die-šeštadienį, lapkričio 23 
na, Amalgameitų kriaučių salė
je (Van Buren ir Ashland) lie
tuvių kriaučių lokalas turėjo va
karą. Jis, tas vakaras, pasiro
dė man labai įdomus.

Salė

Nužudė žmona 
pats bandė nusi 

žudyti

Roseland

Trobesių, 
darbininkai 

man teko 
ne vienamene vieną ir

Čikagos kriaučių au- 
išrodo dailiausia iš vi-

dailiai, sva
jok ir viešosios įstaigos, 

venimui!
galima.

tu rė jo

Manau, kad Čikagos kriaučių 
trobesis — salės, ofisai, visas 
trobesio planas — bus dailiau
sias iš visų Amerikos darbinin
kų unijų trobesių, 
salių, kur Amerikos 
laiko susirinkimus, 
matyti 
mieste, 
d i to rija 
su jų.

Kai kurie iš pačių kriaučių 
mano, kad amalgameitų audito
rija esanti net per puiki, kaip 
unijos buveinė. Aš nenorėčiau 
su tokia nuomone sutikti. Jei 
mes stegiames papuošt kuo- 
dailiausia namus, kuriuose gy
vename, tai ne stebėtina, jogei 
norime, kad ir viešosios musų, 
įstaigos atrodytų 
riai.
kaip privačios musų gy 
vietos, turėtų būti kaip 
patogesnės.

Vakaras

Salė šokiams, kurią
lietuviai kliaučiai šeštadienio 
vakarą, yra nedidelė, bet jauki. 
O jau švari, kad rodos dulkės 
nesurasi, šitokioj salėj niekam 
nebus gėda turėti pramogą.

Teko nugirsti, kad lietuvių, 
kriaučių Čikagoje busią per; 
per penkis šimtus. Jei visi! 
jie butų susirinkę su savo šei-■ 
momis, tai butų sudarę minią | 
kokios poros tūkstančių žmonių 
o gal ir didesnę. Bet 
buvo apie porą šimtų 
Reiškia, dalyvavo tik 
kriaučių.

Ale i tuos, kurie dalyvavo, tai 
smagu buvo žiūrėti. Jaunuo
menė švari, graži. Elgiasi kuo- 
pui kiausia. Senesnieji — taip
gi. Matei žmones, kurie pratę 
draugijiniam gyvenimui, 
pratę protauti, 
ko dirbti ,bet 
linksmintis.

baliuje 
ypatų.

dalis

kurie j 
kurie neatsisa-j 
kurie moka ir'

Kairio choras

Stanley Skowras 
15th) lapkričio 
dribo ir miiė. 
jį į Eudeikių 
gą. Atsišaukė

kevičia, J. Geištarienė, M. Pli
kintas, P. Tenteris, čepukienė, 
J. Kateras, V. Kavaliauskas, J. 
Šeputis, J. Penkauskas, J. Stra
vinskas, J. Steponaitis, J. Lau- 
rinas, K. Ūkelis, J. Pauiikas, C. 
Kairis, B. Barniškis, B. Skurs- 
kienė, J. Rakošienė, S. Jankaus
kas, A. Zubavičius, D. čepelis,

D. Gedraitienė, St. Valančius.
Smulkių aukų $4.87.

Stasys K. Grįši us.

MILDALapkričio 2 0 dieną Henry 
Fordo automobilių dirbtuvė Či
kagoje, užsidarė neapribotam 
laikui.

Priežastis uždarymo — maino 
karo modelius. Eina kalbos, 
kad dirbtuvė pradėsianti dirbti 
nuo Naujų Metų, arba nuo sau
sio 15 dienos. Kiek teisybės 
tokiose kalbose, nežinau.

Pasaulio Vergas.

Į pasiryžęs yra nuveikti daug te- 
Į atro srityje. Ratelis visuomet 
'stengiasi statyti scenoje pa-į 
rinktus, geriausius' veikalus. Tai 
jis mano daryti ir šį sezoną.

Sausio 19 dieną, 1930 metų, 
Ratelis stato A. Jociaus farsą 

i “Daktaras viską žinantis”. Man 
teko matyti aktorius repetuo- 

. i jant. Tai tiesiog negalima atsi-
* j gerėti — gyvas vaizdas. O jau 

į, tai nors truk.
Kažin ar kitos' teatrališkos 

grupės turi tokių gabių aktorių, 
kaip roselandiečiai, kad . ne tik 
lošti, 
gali.
pats lošia ir režiseruoja. Jis yra 
neišsemiamos 
darbuotojas.

Galima 
sausio 19 
kiaušių, 
yra kada 
koncertinė dalis bus šauni. Mat, 
tas vakaras rengiama kartu su 
rusais, tai ir rusai deda pastan
gas, kad savo dalį išpildyti kuo 
geriausia.

Kas buvo perėjusi metą lie- 
(tuvių-rusų vakare, tai džiaugė
si, nes ir geriausiuose anglųį 
teatruose nematysime geresnių 

j perstatymų. Na, o busiantis lie- 
■ tuvių vakaras žada būti dar

Pranešimas

ir

o 21 <i. staiga su- ? .- o . v- 1 JUOkŲn Pnlipiin nlvo'zi*

Vasarai praėjus ir 
žiemai, atėjo patogus 
susirinkimams. Tokiu 
laiku bendrovė šaukia visų 
rininkų susirinkimą 
pirmadienį, gruodžio 
Strumilo svetainėje,

Susirinkime bus 
direkcija, 'visokios

a tėjus 
laikas 

patogiu 
šė-

ateinantj

Policija atvežė 
laidojimo įstai- 
p-ni Josephine 

Braun (5337 Montrose Avė.) ir 
pripažino, kad nabašninkas bu
vo jos brolis. Ji pasižadėjo rū
pintis savo brolio, kuris bu
vo 10 metų amžiaus ir neve
dės, laidotuvėmis.

Sekmadienį p-nui Eudeikiui 
tapo pranešta, kad Josephine 
Braun yra negyva. Ją papiovė 
jos vyras Max, 
norėjo gauti divorsą. 
pats bandė pasipiauti, bet 
susižeidė. Manoma, kad 
sveiks.

Max Braun yra lenkas.

nuo kurio ji 
Max ir 

tik 
pa

Atvažiuoja iš Lie 
tuvos

re n karna 
komisijos, 

bus raportų, pranešimų ir bus 
svarstoma, kas daryti su ben
drove — prailginti organizavi
mo darbą, ar parduoti lotus. 
Šituos klausimus turėsite iš-! 
spręsti.

Direktoriai plačiai kalbėjo 
energijos scenos i apie prailginimą organizavimo 

i darbo ir pardavimą lotų. Jų 
tikėtis, kad vakaras I beveik visų nuomone, kad nū
dieną. bus' vienas pui- 
kokius roselančiečiai 

nors matę. Nes ir

Šerno paminklui 
aukos

ale ir parašyti veikalus 
P-as A. Jocius paraše, Aukos surinktos kapinėse 

sėjo 15 dieną.
rug-

sky-Į geresnis, dar Įvairesnis.
Aš nuo savęs duodu kreditą 

Es- Scenos Mylėtojų Rateliui, c 
ypač p. A. Jociui, už pasidarba
vimą. Duodu žodį ir šilingą, kad

“Naujienų” laivakorčių 
riaus patarnavimu, atvažiuoja 
p. Mykolas Stirleis laivu 
tonia”, kuris pribus New Yor- 
kan apie gruodžio 3 d. š. m.

Važiuoja pas savo seserį, p. aš tame vakare busiu. Nors ir 
Atmes Blažis. 1213 S. 51 Avė., i lytų doleriais, vienok “Daktarą

' viską žinanti” turiu matyti 
1 scenoje, Strumilo svetainėje, 
j sausių 19 dieną 1930 m.

Ramonas.

Cicero, III.

Lietuvių valanda 
per radio

Ateinantį sekmadieni bus lie-: 
tuvių valanda per 
t valandos iki 2 po pietų, iš ga
lingos stoties W. C. F. L. 
(Voice oi Labor), 970 kilo- 
cycles, 309,1 met. Rengia Jos. 
F. Budriko muzikalių instru
mentų ir namams rakandų 
krautuvė. Manoma duoti visa 
eilė tokių koncertų tą pačią 

'diena ir nurodytu laiku.
Rep.

radio, nuo Cicero
Senbernis Vyliugis

šiomis dienomis - pas 
Įvyko negeistinas dalykas, 
las senbernis prisiviliojo — 
metų mergaitę su

Ekstra, ekstra!
Važiuoju andai juodųjų bro- 

užkandžiams i lių gatve (State street) į ježe-
Už salės, kitam kambaryje,; 

buvo priruošta 
sandvičių ir sodės — vienokios 
ir kitokios. Trys darbininkai 
čia dirbo gan smarkiai, ir vis 
turėjo pilnas rankas darbo. 
Tatai reiškė, kad kriaučiai ne
sigailėjo “spendyti”, idant sa-'nas glėbį laikraščių, rėkia: 
vo parengimą paremti. Nežiu-; “Ekstra, ekstra! — Chicago 
rint to, nemačiau nei vieno, ku-■ Defender! Ekstra!” 
ris butų “ribas perėjęs”. lai. Pamaniau, kad gal lietuviški 
irgi demtėtinas, kaip šioms die- juodveidžiai sukėlė revoliuciją

Dalyviai ž.i- Bridgeporte. Na, sakau, tai bus 
žinoti ją yra nauja era> Reikia nusipirkti tą 

| “ekstrą”. Pamatysiu, ar daug 
čia buvo kam- Į)Uj^ujų komisarai paėmė ne-

noms, reiškinys, 
nojo “mierą”, o 
tikrai svarbu.

Linksmiausias

žinoti ją yra

Ir žymią linksmybei rolę, ]aįsvgn‘ 
z4 Ak 1 1t Ibe abejonės, vaidino delegato! 

Kairio choras, ant greitųjų su
tvertas, o gal visuomet “ready”. 
žinoma, Kairys vadovavo. Ir 
kaip gabus yra Kairis choro 
mokytojas, manau, galimai 
spręsti iš to, kad jis į penkias į 
minutės išmokino ir Joint; 
Board menežerį Leviną, ir sek-' 
retortų Burke ir Babrovskį dai-! rJlotei ys 
nuoti lietuviškai.

Suprantama, ne vien Kairiui' 
priklauso kreditas. Manau, 
kad tai yra pasėkos ilgų metų 
bendro darbo, bendrų kovų. 
Kriaučiai moka bendrai kovoti, 
dirbti ir linksmintis. Ištikrų- 
jų, smagu dalyvauti šitokiam

Orkestras
grojo 
Kitur

Keturakio orkestras 
šokius. Jis tikrai dirbo, 
pasitaiko, kad muzikantai 
penKias minutes, o doSinatį <*r 
penkiolika “Ilsis”, čia Jp din 
bo jie, galima sakyti, be su, 
atojitao.

galima Įsigyti namo ir tiksliau 
bus parduoti lotus, žinoma, 
parduoti su uždarbiu. Jeigu to
kie laikai tęsis, kaip dabar, tai 
nebus galima greitai parduoti 
lotus; 
čia u

kito

visgi bus galima grei- 
parduoli lotus, negu įsi- 
nuosavą namą. Ncpamirš- 
alsilankyti į susirinkimą.

Sekretorius.

South Chicago
lai

Rinkėjai Agota Bernotaitė ir 
St. Adomas. Aukavo: po $5.00
— B. Janulis ir S. Dyokas; po 
$1.00 — J. Janulis, S. Vernec- 
kis, K. Kairis, G. Sarauskas, A. 
Marikus, S. Stankus. J. Jankus, 
Grukauskas, Lelikis, J. Audrek, 
J. Mačiulis, Barzuskis, Misevi
čius, Dr. J. Kelio, A Prusicnė, 
J. Karnickis.

Rinkėjai K. Semaška ir J. 
Baraunauskienė. Aukavo: Dr. 
A. L. Davidonis $5.00; po $2.00
— X. N., M. Sindralienė, P. 
Masiliunienė, O. Sunklodienė, 
M. Kiškunas; $1.50 — T. Lovo; 
po $1.00 — Rimtaitienė, A. Rip-

Vidurių Paįrimas, 
Galvos Skaudėjimas 

ir Kvaitulys
Jei jūsų viduriai serga, jus visas 

sergate. Jeigu jus negalite suvirškin
ti savo maisto, jus žudote savo spė
kas, darotės nervuoti ir jaučiatės tiek 
pat pavargę atsikėlę kaip ir eidami 
gulti.

Per 10 metų Tanlac sugrąžino svei
katą ir veiklumą daugeliui tūkstan
čių žmonių, kurie taip pat kentėjo, 
kaip ir jus.

P-as Edward B. Hali, 579 Kiefer 
Avė., Columbus, Ohio, sako: Mano 
viduriai buvo tiek pairę, kad aš var
giai galėjau valgyti! Bet į mažiau 
mėnesį laiko pradėjus vartoti Tanlac 
mano apetitas pasidarė didelis ir ma
no viduriai kuogeriausia dirbo.”

Leiskite Tanlac padaryti jums tą 
patį, ką jie padarė šiam kentėjusiam. 
Jie pataiso aštriausius virškinimo or
ganų pakrikimus — pašalina gasus, 
pilvo ir vidurių skaudėiimą. Jie sugrą
žina apetitą, gyvumą ir tvirtą miegą.

Tanlac yra padarytas iš šaknų, žie
vių ir žolių. Kainuoja mažiau 2 cen
tų už dožą. Gaukit bonką šiandien 
nuo savo aptiekininko. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei jis jums nepagelbės.

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj 
Lapkričio 26 ir 27

Visas kalbantis paveikslas

iiPrivate Affair”
dalyvaujant 

Anna Harding ir k.

. Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

DIDELIS BALIUS

Vietos biznierius lietuvis 
kč čia minkštų gėrimų užeigą. 
Šiais laikais, kaip visiems yra 
žinoma, sausieji agentai visur 
kaišioja nosis. Pradėjo kabintis 
jie ir prie šio žmogaus. Biznie
riui niekas nelieka, kaip tik du
ris uždaryti ir pasislėpus vers
tis. Bet. biznis ne kažin kaip ge
rai eina.

O dar žmogus apserga. Už- 
simaldauja pašaipiuose draugi

jose, kurioms priklauso. Drau- 
j gijų sekretoriai, gavę žinią 
i apie serganti narį, pasiunčia at
virutes kitiems nariams, kad 
atlankytų sergantį. O nariai, 

i gavę atvirutes, eina ligonio lan-

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

Dezaininimas ir siu* 
vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 į sa

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai į 
trumpą laiką, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

Fashion Millinery School
190 N. State St. 'kampas Lake St.

41

dnievnos ofisą. Išlipau 
31-mos. Laukiu gatvekario, ku 
ris nuvežtų mane iki Hal&ted — 
brolių lietuvių gatvės.

Juodų brolių vaikutis, neši-j |<ykl()S griebėsi 
, _ . - : i nu”. Sislerkos

savo mokiniams kur nors ku
riai draugijai prigulėti. Bergž
džias darbas. Jaunimo nei už 
geležiniu sienų neišlaikysi. Jis 

Bent sekundą laisvės ga- 
jis skris į jam nežinomą 

(kelią gyvenimo). Jauni- 
iš anksto reikia prattint 

socialiam gy-

prie

mus kyti.
Tu-; Vienas iš lankytojų tiktai 

15 pirmą kartą eina. Jisai sutinka 
dovanomis kitQ, ir abu eina pas ligoni. Bet 

ir laikė ją užsidaręs kelias die- vos juodu spėjo įeiti vidun,
nas. Tėvams begalo parupo mer- i ];aįp štai ir du prohibicijos 

^gailės ir ji*e pradėjo ieškoti jos-į agentai Įeina paskui juos.
i Po lulo laiko ji buvo rasta 
I kituose namuose. Tėvai perei- 
I tą panedėlj išvežė mergaitę Į 
I Juvenile (Jaunuolių) namus
medikalei cgzaminacijai. Kol 
kas pasekmių neteko sužino
ti. Kuo pasibaigs, pilnai prane-

i šių.

Randa jie pa utelę naminčlės 
ant stalo, na visus ir pasikvie
čia į stoti. Neišskiria nė ligo
nio. Lankytojus tuojau paleido, 
o pati ligonį pasilaikė ir dar

.Jau ir musų parapijinės nio- 
“garsių kano- 

visaip grūmoja

eis!

Sus. Lietuvių Draugijų ir Kliubų ant 
Bridgeporto 

Ketverge, Lapkričio (Nov.) 28 d., 1929
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

3133 So. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vakare. įžanga 50 centų.
Kviečia KOMITETAS.

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

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Apd rauda
Naujienose įvedama apdraudos skyrius 

ir apdraudžiama visose geriausiose 
Kompanijose:

Nusipirkau laikrašftį, vartau 
šiaip, vartau taip, bet apie re
voliuciją nė žodžio. Pasijutau, 
kad vaikutis prigavo mane įsiū
lydamas savo laikraštj.

Bet, sakau, dar kartą per- 
! versiu lapus. Verčiau. Nugi pa
veikslas viso choro: 6 baltos 

> nosinėmis' veidą pri- 
I dengusios, kad nebūtų galima 
i pažinti, o juodieji 
1 miltavę veidus ir 
’ riais.

Pats choro vadas 
šus j komisarų gazietos redak
torių, kuris neseniai barberia- 
vo, o pastaruoju laiku vedžioja
si juoduosius' brolius po lietu- 

I viskas valgyklas Bridgeporte ir 
po komisarų parengimus, kovo
damas už tai, kad juodiems bro
liams leistų vis scenoje pasiro
dyti-lietuvių tarpe.

Taigi galima laukti, kad ne- 
tolimoj ateityje lietuviški komi
sarai surengs Bridgeporte juo
diems broliams koncertą, ir ga-

broliai išsi- 
su cilinde- Į

labai pana-*

MARES’ NUO KOSULIO 
BALSAMAS

Sustabdys bile kokį neužsisenejūsj 
kosulį. Pagydys 

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.
čiose 35c. ir 60

bile kokj blogą, 
Įsisenėjusi šalti. 
Nors geriausia ir 
saugiausia yra . 
pradėti vartoti 
tik Šalčiui prasi
dėjus. Jis turėtų 
būti visada po 
ranka, taip ka< 
reikalui atėjus 
bilę minutę ga
lėtumei jj sura
sti. Parduodamas 
visose vaistinv- 
centų už butelj.

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

AUTOMOBILIUS
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertės sunaikinimo.

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

pusę
ma
draugijiniam
vcnimui — iš pat mažens, taip
kad “ašarų pakalnė” neužgriū
tų ant jų. Laikykime ji

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

NUOSAVYBES APDRAUDA
namus, krautuves ir t.t

Kas laimės šį paukštuką ?

Lietuvių Tautos Ka
talikų Parapija 

rengia

BALIŲ
Seredos vakare,

Lapkričio 27, 1929
7 vai. vakare

Tautiškoj svetainėj,
3501 Union Avė. 

Bąj'tkaus muzika grieš šo-
kiams. Kviečia

Komitetas

VYRAMS 
APRĖDALAI

Didelis pasirin
kimas marškinių 
visokio saizo nuo 

14 iki 17 Va
Skrybėlių, Kepu
rių, Apikaklių,

Kravatų, Pirštinių, Apatinių, Pan- 
čiakų, Sveterių, Diržų, Garterių, 

Petnešų ir šalikų.

4171 ARCHER AVĖ. 
prie Richmond St.

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

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

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir 
ypatiškai

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500

CHICAGO, ILL.
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Baditai įveikė polici
ninką

Lietuvės Akušerės Graboriai

Čikagos sveikata
l>r. Arnold Kegel, sveikatos 

koniisionierius, nurodo, kad 
1929 metais, laike pirmųjų de
šimties mėnesių, Chicagoj bu
vo 750 mirčių mažiau, ne kad 
1928 m. Praėjusiais metais pir
muosius dešimti menesių mi
rė 31,961 ypatus, o 1929 m., 
tą pati laikotarpi — 31,214 
ypatų.

Jeigu neišliks Čikagą koki 
epidemija, tai tikimasi, kad šie
met mirčių skaičius visiems me
tams sumažės, jei palyginsime 
su 1928 pala 12.5.

Du banditai surišo ir užkim
šo gerkles policininkui ir pen
kiems 
jams.
$116,

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvrife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

rykų

krautuvės
Pasišlavę 

banditai paspruko. Hol- 
padaryta Beriančio čeve- 

krautuvėje, 1357 Mihvau-
kee avė.
Pavojinga dėvėti bran

gus drabužiai

prižiurto- 
registerio

banditai sulaikė pp.
Evęlyn Miller (50 North Long 

Hillman, 3111

Trys

Fannieavė., ir
Douglas blvd.), kurios važia 
vo automobiliu.
ėmė iš p-nios Miller kailinius 

j vertes $2,225 ir $500 žiedą, o 
i iš p-lės Hillman kailinius ver
tės $1,150. Išvarę moteris L 

I automobilio, du banditai įsėdo 
I i moterų karą, o vienas ban
ditų karu, nuvažiavo.

Bandilai at

moteris iš

Phone
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Graboriai

Keistas vagilis

(Zmevieve (ilauner, 8 mė
nesių, žaidė su motinos ridi- 
kiuliu vežimėly. Ridikiuly bu
vo $13. Motina, palikusi ve
žimėlį, įėjoznaman (1562 Flo- 
rcnce avė.). Tuo laiku priėjo 
prie vežimėlio skurdžiai pasi
gedęs žmogus ir ištraukė iš 
mergaitės rankų ridikiulį. Mo
teris patelefonavo policijai. Ka
da ši atvyko, tai rado ir ri- 
dikiulį, ir pinigus jame. Va
gis kodėl tai sugrįžo ir sugrą
žino pavogtą dalyką.

Motina davė nuodų
dukterei

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse palai 
nauju geriau ir p* 
Siau, negu kiti tu 

et. kad priklausau 
prie grabu išdii 
bystčs.

U F I S A S :
<68 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

•2£8 8. Halated 3i 
Tol

-VZ3

Nušovė unijos virsi 
ninku

Melville Purvcs, 35 metų, 
nušovė Arlington klinbe, 2418 
\Vest Nori h avė., Edvardą, Tra- 
cy, Sign and Bulletin H ang
elą unijos biznio agentą. Se
niau Purvcs yra buvęs pats 
tos unijos biznio agentas. J j 
teeinu išmetė iš tos vietos uni
jos nariai ir išrinko Edvardą 
Tracy. Manoma, kad Py-ryę* 
nužiūrėjo Tracy kaip asmenį, 
kuris pasidarbavo ji išmesti iš 
agento vietos.

Išeikvojo $15,000 kom
panijos pinigų

Areštuota Milton L. Carren. 
15 m-etų, atvykęs iš Piltsbur- 
glio Čikagon. Jis yra kaltina
mas tuo, kad išeikvojęs $15,- 
000 VVeslinghouse, Electric and 
Manufacluring kompanijos pi
nigų.

Miiiardas dolerių geli- 
keliams taisyti

Amerikos gelžkelių viršilos 
laiko konferenciją Chicagoj. 
Gelžkeliai planuojantys išleisti 
apie miliardą dolerių pataisy
mams ir pagerinimams susisie
kimo 1930 metais.

Pavieto ligoninėje mirė sek
madienį Virginia \Vaylula, 
3042 North Hoyne avė. Mer
gaitės motina padarė klaidą ir

■ vietoj vaistų davė mergaitei
■ nuodų. Apsižiūrėjo motina pa
dariusi klaidą, šaukėsi daktarų 
'pagelbos, bet išgelbėti dukters 
Į nebepavyko.

Valstybės gynėjams 
nevyksta

Šiuo laiku nagrinėjama by
la prieš vadinamą slot mašinų 

! sindikatą. Svarbiausias valsty
bės liudytojas turėjo būti tū
las Bockola. Bet kada jis sto
jo prieš teismą, tai griežtai at-; 
sisakė duoti liudymus, nors' 
pirm jis buvo žadėjęs duotiI 
liudymus. i

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

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 
dukterj Marijoną ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 1713 
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 
i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai ir Duktė.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius .loseph Mastney, 1745 
W. 47 St., Tel. Yhrds 1052.

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201 
------ G-------

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 SU. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Pastaba! Mano ofisas dabar randaai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

Phone Boulcvard 4139 Į

Palengvins akiu Įtempimą, kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, norvubtu 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumpa regybtą ir toliregystf 
Prirengia teisingai aldnius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektrą, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at 
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. NedSIioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

-—O------

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balaamuotojas 

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halated St. 

Chicago. UI, 
Tel. Victory Ulė

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Griiboriss ir 

nBalzamuotojas
Ž314 W. 23rd PI.

Chicago. Iii.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

___ Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989 G Y DO

D R.. O. A. litJLNZA. į[raujo odos, chroniška*
Ofiso valandos: i

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v. I
1608 South Ashland Avenue i slaPtaa Ii?a8 vyių ir n30terų

Nptnii <6th St, Chicago id ' nas žaizdai, ligas rectal

Res. tat. Van Buren 5858 it iif 11 ? z
dr. T. dundulis; Dr. J. W. Beaudette

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |
Saite 246. 157U Milwiiuk«’* Avė. VIRŠUJ ASUI AND STATE BANKO

Tel Brunsvrick 0624 
Valandos- nuo 2 iki 7:80 vai rak.1 
kasdien Nedėlioods nuo 1 iki 2i 

valandai po nists

yra taip dalikatnas Budėjimas, jog 
maža dalis žinonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arha pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik nas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
01‘TOMETltIST
Phone Boulevard 6487 .......

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

!H()0 So. Ashland Avė.
VALAHDOHi

DR. J. J KOWARSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2403 W. 63rd St.. Suite 3.

Nuo 2 iki ir nno 7 Iki 14
N^dėliol nuo 2:80 iki 4:80 oo pisi 

refefonaa Caual JUM
Pvospert 1028

Rez. 2859 S Leav:tt St.. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 ild 4.‘ 7 iki 9

Nedėliol nagai sutarti----------o---------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽEI JS :
LIETUVIS DKNTISTAS

<6'5 
nt Zateakio Antiekon

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
<442 Soulk We«»te.ru Avpm»

'I'»d Lnfayctta 414»^
VALANDOS:

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

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenka akinius!

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Lietuviai Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS!
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calurnet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez Tel Dr«xal 9191 

DR. A. A. ROTU 
Riiitait tr Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriški, 
Vaikų ir visų chroniški liKl 

OflHHK! 3192 S. Halated St.. Chksffe 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto. 2 iki 4 no 
oieLu. ir nuo 7 iki 9 vak vakare, 
v oni* ir šventad. 10-12 di«n»

DR. M. T. ŠTRTKOI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS !

4601 South Ashland Avenue
Telefonus Boulevard ^820

Rez., 6641 South Alhany Avenue
Tol. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 140]
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

VALANDOS;
uuo 2 iki 4 P M. nuo 7 ki 9 P. M 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

AdvokataiK. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbnm St.. linam 111J 

Telefonas Central 4411 
alandoa nuo 9 rv’o iki 4 oo ptete

Gyvenimo vieta 
3323 Šauti* Hahted Streel 

Tol. Boulevard 1810 
VaL: nuo G iki 8 vai kiekviena 

vakarą. iš.;kyru« dvivoiaa.
NedėHomis nuo 9 iki 12 iTto.

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
sandrą ir Viktorą, 2 pusbro
liu Alfonsą Žukaitį ir Petrą 
Kanaverską ir gimines, o Lie
tuvoj broli Joną, seserį Oną 
Mosdeikienę ir švogerj 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 
j 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

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, 
dukterį Stanislavą 18 metų, 
seserį Julijoną Kuzienę, Lietu
voj seserį Kristiną. Kūnas pa
šarvotas randasi 6551 
tenavv Avo.

S. Wash-

O------

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

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

Tel. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

/ 
įvyksLaidotuvės 

lapkričio 30 dieną, 
piety iš namų bus

subatoj, 
1-mą va-

landą po 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A.
kaičio giminės, 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.

A. Kazimiero T. Jan-

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

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

VAIVODIENĖMAGDELENA 
po tėvais

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 23 dieną, 8:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 45 me
tu amžiaus, irimus Raseinių ap.. 
Žigaičių parap. Amerikoj išgy
veno 32 metus. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Juozapą, 
dukterį Pauliną, žentą Antaną 
Wistort, pusesere Adelę Sta- 
lauskienę ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 8733 S. 
Commercial Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
lapkričio 26 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, So Chicago, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 

hus 
ka-

s:

už velionės sielą, o iš ten 
nulydėta į Šv. Kazimiero 
pi nes.

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

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

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 17II

J U OZĄ PAS TA M K E VI ( H
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 24 dieną, 9:50 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukęs 36 
melu amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskrity, Troškūnų parapijoj, 
J’elišelių kaime. Amerikoj iš
gyveno 17 metų. Paliko di
deliame nuliudime moterį Ro
zaliją, po tėvais Kareckaitę, 
podukrą Oną, ir gimines, o Lie
tuvoj motiną Oną, seserį Feli
ciją, du broliu — Stanislova ir 
Edvardą. Kūnas pašarvotas 
randasi 1330 So. 48 Court, Ci
cero, 111.

laidotuvės įvyks seredoj, 
lapkričio 27 dieną, 7:30 vai. ry
to iš namu i Šv. Antano para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Tamkevi- 
chiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinime.

Nuliude liekame,
Moteris, Podukra ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

bo ri u.s Eudeikis, tel. Yards 1711

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS

• GRABORIUS CHICAGOJ

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Ros. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS!
. -,:PENTISTAS

X-RAY
-4193'Archer Avė. --‘S

CHICAGO. II.L

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Mihvaukee Avė

Kambarys 206
Valandos: —12. 1—5. 6—8:30
Sekmadieniai# nagai susiturima

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

J va’rVs. Gy ^y t o j a i____
TIK SUGRĮŽUS Is EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

1646 W. 46th SL

Telefonas 
Boulevard 62118

1327 So. 41 CL

Telefonas 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mos suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavime 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

CICERO. ILL.

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallacc 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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 19—12 pintų ir 
uuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb 6800 j

DR. CHARLES 8EGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS!

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

Phone Midiray 28811Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktj.

Chas.
Syrcvvicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avjp

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

Rez. 6600 South Artesian Avennt
Phone Prospect CG59 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. Ž ALA TORIS 
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

1821 So. Halnted Street 
CHICAGO, ILL.

Rezidencijos tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLĘY IR 24th STREET 
Tėl.‘ Canal 1713-024T 

Valandos: Panodėliais ir Ketvcrgaii 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Telefonai Yards 0994Įffl. MAURICĘ KAHN

A. A. OLB
ADVOKATAS

11 S. La Saite SL, Room 170) 
Tel. Randolpb 0.331-0332

Vai nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0662

Vii 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Sui.ato# vakarai*.j. pTvAfraiūš
ADVOKATAS
52 E. 107th St. -

Kampu.- Michigan Avė.
Tel. Pulhnan 5950 ir 6377

Miesto ofl.se pagal nutartį:
127 N. Dcarborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel, Frau klin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

'221 W. 22nd St 
A rti Leavitt St 

I elefonaH Canal 2562 
valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir. Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

F a. slakis
ADVOKATAS

Ofisai vidurmieetyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wa«hington Street 

Cor. Wabhington and Clark Sti.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395 K 

(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adamy St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-0 
Tclcphone Rooseve.lt 9090 

Namie 8-9 rūta. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 731
Tel. Central 6390. VaL 9—4 
Rezidencija GJ.58 S. Talman Av 

Tel. Prospect 6525.

Phone Franklin 2460.
Leonas S. Mikeionis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarai* nuo 6 IH % vaL

Phone Boulevard H697 
3315 So. liaūted Street

Telephona Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avfc 

Tel. Roosevclt 8710
Vai nuo 6 iki 9 vai valL

■loseph V.’ioi’l'.-ss,
Advokatas

Jr.
4631 South A-Hand Avenue 756 W. 3.51h SL imp;

Ofiso valAndčs: Tel. Yards C
Nuo 10 ik’ 12 dieną. 2 ik< 3 po l»i«t Valandos: 9 ”
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Iki 11; Residenciia 4201

Rez. Televhone Hazu 8201 Tel. Lafayette

%25c2%25bbte.ru
Rooseve.lt
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Vanagaitis su“Mar
Tarp Chicagos gučiu” padarė naujų

• ! -------- -------

Lietuvių I
rekordų

Brunvaldo koncertas
Penktadienį, lapkričio 22 

dieną, Hull House salėje buvo 
p. Leonardo Brunvaldo koncer-

norvegu,

Publikos susirinko apie po
ra šimtu. Publika buvo maišy
ta. Didžiąją jos dalį 'tur būt 
sudarė amerikonai. Vienok bu
vo lietuvių, latvių 
švedų ir vokiečių.

Pasitaiką tą vakarą salias 
oras. Ir jis tur būt ne vieną 
sulaikė namie. Bet susirinko, 
galima sakyti, toki, kurie mo
ka ir stengiasi pasirinkti kon
certus.

P-nas Brunvaldas dainavo 
vokiškas, latviškas, vieną ita- 
lionišką ir keletą rusiškų dai
nų. Dainos buvo 
sunkesnes dainuoti.

Iš karto išrodė, 
ninko balsas butų

įsidainavo. Ypatin- 
ūšūjo rusiškas 'ro- 
olga boatmen“ te- 

taipjau prisėjo 
i kurias kitas

“Kniaz Ignor“ daina 
nepaprastai gražia 

o ir p. Brunvaldas, 
mėgia ją dainuoti.

imant, p. Brunval- 
gaidas paima

stebėtinai maloniai: kitos rodo
si jam sunkesnės išpildyti.

Pakenkė dainininkui šiek 
tiek, rasi, tai, kad jis kuone 
visas dainas dainavo iš gaidų. 
Kai dainininkas dainuoja iš 

ai publika jaučia tar- 
neliuosas, tartum var
ginoms, dainos buvo 

pildyti. 
Rita Rothermel skam- 

Jos skambinimas 
malonus, ir 

buvo dė-

parinktos

kad daini-

'foko patirti, kad pereitą šeš 
tadienį p. A. Vanagaitis pada- 

Columbia 
pian. M. 
pasirodys

re kelis rekordus 
kompanijai. O rkes t ra 
Yuozavito. Rekordai 
po Naujų Melų.

Vėl turėsime naujų 
linksmybių. — v v

dainų ir 
V. R-s.

Naujas “Margutis”
chiea- 
’. šio 

menesio numeris bus labai gra
žus — su viršeliais. Tilps gra
žių pasiskaitymų, dainų, iliuzi
jos ir įdomus aprašymas su 
paveikslais apie Chicagos Civic

Kalakutų vakarienei 
giečiai skaitys “Margu

Su pirma diena gruodžio 
“Margutis“ ruošia didelį kon- 
testa. Kontestu dovanu skiria
ma apie už 2000 dolerių su vir
šum. Del kontesto sąlygų ir 
kitų informacijų teiraukitės 
“Marguty“. Rep. V.

tik blogų, bet ir kriminalių 
darbų. Antrą vertus, klerikalai 
netiki tuo, kuo liepia kitiems 
tikėti. Jų noras, 
tai laikyti 
kinčhiosius 
žinoma, ir
tą sunkų džiabą gauti.

Žemiau ir aukauju jiems 
“garbes vainiką” už “didžius” 
jų darbus:

jų pastangos 
sakoma, ti- 

už apynasrio, na,

tuocavo. O kiek laiko ėmė kol 
to atsiekta? Taigi švento rašto 
pasakos išrodo yra niekas ki
tas, kaip tik žydų pasakos.

mums, iš tikrųjų, gyventi tiek,' 
kiek gyvename —60 arba 70 
metų ? Apie šį klausimą suka-, 
si šio veikalo siužetas.

CLASSIFIED ADS
Autas sužeidė kūdiki

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Kas nežino klerikalų, 
Jų darbų ir kilų galų?
Nes juk aišku, kaip ant delno.
Kad suktybėm daro pelną.

Norsė vežė vežimėliu Paul M. 
Beckerį ir jaunesnį jo broli. 
Automobilius užgavo vežimėlį. 
Paulį sunkiai sužeidė. Mažai 
vilties, kad kūdikis išgytų. Au
tomobilį operavo moteris, Rita 
Goldberg, turtingo pirklio pati. 
Nelaimė atsitiko prie Jeffry 
Avė. ir 70 gatvės.

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

Suite 1615

Tel. Harrison 1950

ienas lašinių 
moterų 
vėl merginą

skutimu,
smaugimu,

sauja,
Dailės institute

F V •I rečius
Kaip pašėlęs išdykauja.

Klerikalai šitaip sako, 
Kad Dievulis viską mato, 
Kito skriausti negali, 
Duok ir jam, jei ką turi.

Ir Miežvinis kai isirdo, 
Net du šūviai pasigirdo: 
Vieną, mergyte, še tau, 
Antrą į kaktą pats sau.

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run $G.5O už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Blvd. 1036

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. 6400 So. Maryland Avenue. 
Fairfax 4809.

Šiuo laiku yra paroda Ame
rikos tapybos ir skulptūros kū
limų. Parodoj išstatyta 208 pa
veikslai ir 60 skulptūros kuri-' 
nių.

gai gerai 
mansas. ‘ 
ko pakartoti 
pakartoti ir 
dainas, 
pasižymi 
melodija, 
matyti.

Bendrai 
das tam tikras

Padekavonės dieną 
nebus laidotuvių

Tai vis darbai klerikalų. 
Neminėsiu 
N<‘s reiktu 
Ar plačios

knygos storos, 
jaučio skaros.

Pustapėdis.

tum jis

sunkios
Ponia 

bino pianą, 
buvo nepaprastai
susirinkusieji tikrai 
kingi jai.

Bei : d ra i 
buvo labu

imant, 
malonus.

koncertas

Report

Bridgeportas
Sumušė Linkų, Tautiškos 

parapijos kunigą

su
pa-

šeštadienio vakarą buvo 
i engtas baliukas tautiškos 
rap. svetainėj, prie 35 ir l'nion 
Avė. Publikai susirinkus į salę 
Įėjo du vaikezai. Jie. iškarto 
pradėjo ieškoti priekabių. Kun. 
Linkus paprašė juos išeiti. Ka
dangi vaikezai nėjo, tai kun. 
Linkus paėmė vieną jų už ran
kos ir vedė lauk. Kai atėjo prie 
durų, tai pasirodė, kad ten bu
vo dar kokie šeši vaikėzai, ku
rie tuojaus puolė kun. Linkų. 
Vaikėzai skaudžiai sumušė jį, 
pirm negu spėta išgelbėti. .

Reporteris.

Paieško
Norima sužinoti adresas 

Boba, kuris seniau gyveno ad
resu 762 So. Halsted strect ir 
buvo draugas p-nios Ida Bo
ner, kuri, savo keliu, pažinojo

p.

p-niai 
Guyon 
Craw-

Lietuvoje.
Boba turėtų tuojau duoti ži

noti apie savo buvimą 
Ida Boner, Room 206, 
Hotel, \Vashington ir 
ford avės., Chicago, III.

šiuo laiku yra užvesta byla 
Los Angeles mieste, Kaliforni
joj, dėl paveldėjimo nemažo 
turto, kuri paliko Kehlert. Šio
je byloje 
reikš. XX

Garnis aplankė
Garnis iraplankė Antaną 

Grinius, palikdamas 
sveiką sūnų. Griniuigražų ir 

labai patenkinti garnio dovana.
Motina šiuo laiku randasi li
goninėje, adresu 5121 So. Mor
gan Street, room 414.

Žinąs.

Paskirtosios ateinančiam ket
virtadieniui, Padekavonės Die
noje, lapkričio. 28 d. laidotuvės 
neįvyks. Tai dėlto, kad šoferių 
unija pereitame savo susirinki
me nutarė nedirbti legališkose 
šventėse (legal holidays). Ka
dangi ji tokį nutarimą padarė

i tik pereitą susirinkimą ir ne
spėjo apie tai pranešti grabo- 

; riams, tai pastarieji apie tokį 
4 šoferių unijos nutarimą ir ne

žinojo, ir prisiėmė ir tą dieną 
laidoti mirusius. O kad tokia 
liuosa nuo darbo diena yra la
bai patogi, tad kiekvienas, kas 
-tik galėjo, stengėsi laidotuves 
tai dienai ir atidėti, to lei susi
darė kiek didesnis, negu pap
rastai, laidotuvių skaičius. Tą 
dieną turėjo būti palaidoti ii 
keli pasimirė lietuviai. Dabar 
graboriai turi daug darbo, kad į 
tai dienai skirtųjų laidotuvių 
laiką atmainyti, nes' nū vienos 
tai dienai paskirtos laidotuvės 
negalės tą dieną įvykti. Daugu- ■ 
ma lietuvių laidotuvių perkelta 
i trečiadienį rytdieną, (žiū
rėkit mirimų pranešimus ir įsi- 
tėmykit permainas laidotuvių 
dienose).

Užinteresuotiems ju 
(taniaisiais pa

veikslais
kurDaugelis klausia, kada ir 

pradėsiu demonstruoti judamuo
sius paveikslus iš Lietuvos. Vie
ni nori matyti juos, o kiti už- 
sikviesti pas save.

Bet kolei paveikslai negata- 
vi, tai negaliu atsakyti. Tik pra
nešu čia bendrai, kaip dalykai 
stovi.

Parsigabenau vaizdų labai 
daug. Viso apie 16,000 pėdų il
gio filmų. Yra daug darbo, kol 
viską sutvarkysiu. Bet jau bai
giu ir greitu laiku pradėsiu juos 
rodyti Čikagoje. O tuomet vi
siems įdomaujantiems mielu no
ru pranešiu, kur ir kada galėsiu 
būti.

Pačiam girti paveikslus butų 
nei šis nei tas. Ale prašau vi
sus pasistengti pamatyti ir (tuo
met tarti savo žodį viešai sulig 
nuožiūra. —Jonas Milius, 3251 
S. Union avė., Chicago, III.

Klaidingai supranta
Jeigu laikraščiuose tilpsta 

kas nors apie klerikalus, tai 
katalikai pyksta. Man rodosi, 
kad jie nežino už ką pyksta. 
Nes katalikai tikintys žmonės, 
bendrai imant, nėra klerikalai.

Katalikas yra tas, kuris pil
do savo tikėjimą, vengia dary
ti kam nors skriaudą, ir tp. 
O klerikalas kaip tik priešin
gai — tai yra vilkas avies kai
lyje. Kai kurie klerikalų, po 
priedanga tikėjimo, atlieka ne

Laiškai Naujienų 
Ofise

::< « «
Goodman teatre vaidinamas 

Karolio Capeko veikalas vhrdu, 
regis, “Emilia”. Siužetas to vei
kalo, esmėje, toks: Ačiū ma
giškam vaistui, moteriškei, 
Emilijai, lemta gyventi 300’ me
tų.

Ar norėtumėt gyventi 'taip 
ilgai? Daugelis atsakys: taip! 
Bet apsimąstę giliau klausimą 
gal paabejotume!. Šimtą metų 
gyventi — ir tai į pabaigą ima 
“pasilikti“. O čia - 
A r nenubostų?

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

VALANDOS:

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

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

ir

E
mt .r v v. - ~ r ** •

CLASSIFIED MS
Bubiness Service
Biznio Patarnavimas

ne geriau

Adomai I is, 
Bačkovski,

Bružiene, M.
G ergo
Gesevičius, i*.
Grinis, Edna

Gimbįs, J. W.

Latvis, J.
Lipchus, S
Midus, J.
Mickevičius
Mikna, M.
Pucela, Jo-
Peikus, Ak

CHICAGOS ŽINIOS
Adomo-Jevos laišku 

civilizacija
Švento rašto pasakomis

PRANEŠIMAI

J. s. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgcport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 fim. seklyčių setai, Mohair. 
Moųuette, Jacųuard, etc. $85 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 į 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
liai 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.

Furnished Room s
MODERNIŠKAS kambarys ant ren- 

dos, su visais patogumais, dėl vieno 
ar dvieju vaikinų, 4239 S. Sacra- 
niento Avė. Tel. Lafayette 1617.

For Kent

Radios

RADIO
Taisau ir perdirbu battery setus 

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

Saukit

A. J. ŽVIRBLIS
Rcpublic 9275

6707 So. Maplewood Avė 
Chicago, III.

Automobiles
PRANEŠIMAS

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

ANT RENDOS
4 KAMBARIŲ 

ir Morgan St. —
5 KAMBARIU 

Marųuette Parko
6 KAMBARIŲ 

Lowe Avė.

flatas, prie 71-mos 
$25.00.

bungalovv netoli 
— $40.00.
flatas ant 66tos ir

$30.00.

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

Tel. Normai 4400
ANT RENDOS storas ir 5 ruimai 

gyvenimui, priešais mokyklą. J. Za- 
belskis, 3344 W. 111 St.

Business Cbances 
Pa r du v i m u i Bizn i a i

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

MASKŲ VAKARAS. Rengia 
Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
svietą nedėlioj, gruodžio 1 d., • 
1929, Chicagos Lietuvių Audi-, 
torijoj, 3133 S. Halsted St. Do-! 
vanų bus viso išdalyta už $300.' 
Pirma dovaną gaus grupė, $15, i 
antra grupė $10. Pradžia 6:3o! 
vakare. Įžanga ypatai 50c.

Kvięj ia Komitetas.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į j 
kitą vietą ir duodu patarimus' dy-j 
Lai. Prirengiu morgicius ant namų, i

A. KAIRIS !
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

4030 Archer Avė
Tel. Lafayette 2082

"’K nulok 5 pas. r.cdiin
’2(1 l’aige Sodan O .uoi!
2!l Ehsox Sėdim .......
IH27 Nash Couch ep?c;a
211 “

•211
'28 ......r - •
7130* S."

Ford coupe ........ ..... ....... .............
Ford llondster ............. .. ...............
Auburn Roadster
McDERMOTT MOTOR SALES

Halsted St.. Trianrlo 11330

PARSIDUODA PELNINGAS 
BIZNIS

Garage 65 karų, $400 pelno į mė
nesį ir Roominghouse, 25 kambarių, 
pelno $225.00 į mėnesį. Vienam per
sunkti du bizniu vesti, duodu pasi
skirti. $1,060.00 įmokėję, .likusius 
galėsite atmokėti iš pelno, arba pri

imsiu teisingą vyrą arba moterį i 
i partnerius. ChicagieČiai atsilankyki- 

$275 | te ypatiškai j Garage, nuo 2 po pie- 
$500 tų iki 9 va), vakare, iš toliau gali- 
$400 ! te rašyti laišką lietuviškai arba ang- 
$4oo uškai.
$550 JOHN AMBROZA, 

<813 Grand Avė., Chicago.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
ONSUMERS Stogų Darbas.

Metinis susirinkimas' su užkan-'tai taisome 
džiais Greater Pullman’o Lietuvių! bile kada ir bile kur. 
Geresnės Valdžios Kliubo Įvyks ant-1.-kuitliaviinas 
radienyj, lapkričio 26 d., 1929 m.,Iriausi darba 
7:30 vai. vakare, Strumilos svet. 
V;si nariai prašomi atsilankyti. Bu: 
renkama nauja kliubo valdyba ir tt

Adv. j. P. VVaitches, pirm.

Grel- 
stogus visokios rųšies, 

Dvkai ap 
. Mes atliekame ge- 

mieste.

1‘artners VVanted 
Pusininkų Reikia

PA1EŠKAU PARTNERKOS re 
stauinato bizniui. Pageidaujama tu
rinti patyrimo. Mrs. K. J., 3310 Wa-

PARDAVIMUI grosernė Ir smulk- 
j menų krautuve, biznis išdirbtas. Pri- 
' verstas greitai parduoti. 2862 West 
38 Street.

Kedzie 8463. bansia Avė., 2nd floor.

ESSENTIA CORD1ALIS
š Lietuvos visiems lietuviams gy-j 

j veliantiems Amerikoj žinomas kaipo! 
i geriausis vaistės vidurių ligoms,; 
ypač moterims. 70 metų kaip išrastas 
garsaus Dr. šiaderis, žiūrėkite, kad 
'aitu ant bonkos raudonas raktas, j 
<aina 1 dol.

V. GAIŽAUSKAS,
124 W. 108 PI., Chicago, UI. |

MEDINIAI ir mutiniai garažai, Į 
j pabudavoti pilnai, $295 ir ; .
iškaitant cementines grindis. J‘ 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augs. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
E. & C. CEMENT CONTRACTORS

REIKALINGAS 
$295 ir augs., I rernę ir bučernę. 

Namų jais eina "-erai. 
vi. ram žmogui.

išmokysiu. K rei p k i te s:

Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Financial
Ei na nuai-Pask <>|om

partneris i gro- j 
Vieta gera, biz-I 

Gera proga, ge-, 
Kad ir nemokanti, 

Tel. RooseveltJ

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

L PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
l .seno ir mokyklų reikmenys, gera 
vieta. pidelis bąrgenas visiems. 
'55 > So. Union Avė. Tel. Yards 6487.

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

PARDAVIMUI grosernė ir smulk- 
I menų krautuvė, tarp dviejų mokyk
lų, parduosime greitai už pirma, 

I teisingą pasiūlymą iš priežasties 
, .nirties šeimynoje. 919 W. 33rd St.

Die
vas sutvėręs žemę 4004 metai 
pirm Kristaus gimimo. Dabar 
yra 1929 metai po Kristaus gi
mimo. Tai.gi, anot šv. rašto, že
mė yra kuone 6,000 metų senu
mo.

Tuo tarpu Fieldo muzejaus ii 
Oxfordo universiteto bendra 
ekspedicija j Mesopotamiją su
rado jau aukštai išvystytą civi
lizaciją toj šaly. Ir tie radiniai 
yr.t ne mažiau, kaip 6,000 metų 
senumo.

Jau anuomet Mesopotamijoj 
buvo muro (trobesiai, dailus na
mų Įrengimai, pažybos, veidro
džiai ; o moterys net lupas pen-

Bridgeportas
lašiniai ir dės
is Lietuvos 
pranešu gerbiamai 
lietuvių visuomenei, 

mėsos
Lietuvos, 

tamstos esate kviečiami, 
mylite, atvykti 
gardžios mėsos

ir pasi- 
iš Lietu-

gauti iš

Gardus 
ros 

šiuomi
Chicagos
jog lašiniai ir kitokie 
produktai atėjo iš 
Todėl 
kurie 
pirkti 
vos.

Taip pat galėsite
Lietuvos įvairios rųšies labai 
skanių Birutės saldainių, gin
taro karolių, brasletų, špilkų ir 
kitokių dalykų. Užlaikau taip
gi saldžio medaus ir gardžių 
grybų. Krautuvė kasdien atda
ra iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi
sus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS,
3255 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel Victory 6122

(Apg.)

MOKU 
nikus, 
ir solo.

GERAI GRAJINT1 ant anno-Į 
Galiu patarnauti ant šokiu

S'usi vienijimas Lietuvių 
ir Kliubų ant Bridgeporto 
vo mėnesini mitinga utarninke, 
kričio 26, 8 vai. vakare.
• ieti’vių Auditoi Įjos salėje 
ir viršininkai 
’:iug dalykų

M

Draugijų 
turės sa- 

lap- 
Chicego.-'. 
Atstovai 

ieiksitees pribūti, nes 
apsvarstyti turėsim, 

apie balių.
Kadziauskas, sekr.

Marąuette Park. — Įdėt. Amerikos 
.'ii. Kliubas turės mėnesini susirin
kami!, lapkričio 27 d., 8 vai. vak., 
arapijos svet. Malonėkite būtinai 

■'.tsili'.nkyii ant šio svarbaus susirin
kimo, nes yra labai daug reikalu dėl 

1 svarstymo. Valdyba

Specialistai, gydyme chroutftkų ir naujų Ii- 
<U Jei kiti negalėjo Jumis Ugydyli, aludari 
k.vktt pas mano. Mano pilnas iftcgzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir Jei aš apsi 
imsiu jus 'gydyti, sveikata jums sugryft. EI 
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaus jūsų 
Kur ir kae Jums skauda, bet pate pasakys 
po

jas tikrą specialistą, 
ir kas jums skauda, 

galutino iėegzaniinąvimo—kas jutus yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

20 st.

1 PO

Universal Restaurant
Gardus, 

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

Norkus, 
sav.

750 West 31st St.

$100 iki $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė 

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame rnorgičius

‘ d ~Ne Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2’a nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
j vien* diena 

2-RI MORGIČIAI 
3’TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

va-

IINTERNATUONAL 
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 įsitikrinti 
musų prekių geruma. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486

REIKALINGAS mokinys spaustu
vei). Nejaunesnis kaip 17-78 metų, j 
lankęs 2 metus High School ir 
1 ąs lietuvių kalbą. Atsišaukite 
jaus į

NAUJIENAS, 
1739 So. Halsted St. 

Klauskite M. Jurgelionienės

Susilauk pasisekimo su

E vergi ik) 
■ asu p r oro 
..įžengimui 
nepaprastus

Exchange—Mainai
mo- ——----------—------------------------------'•
tuo-; IŠSIMAINO bizniavus namas su 

bekarnės bizniu — parduosiu vieną 
biznį ar su namu. Mainysiu į bun- 
galow, lotus, nedidelę farmą arba 
gerą automobiliu priimsiu kaipo pir- 

---- mą j mokė j imą.
F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

ir sumanus vyrai rtal: i 
padidinimui uždarbio ir I 
pirmyn. pardavinėjant 1 
naujus 6 cilindolių; 

Chevrolet, kurie buvo rodomi Purėj 
Oi! trobesy, prie VVacker Drive ir į 
Wabash Avė. nuu gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose i 
Vvorlh, Stickney. taipjau tarp Stock 
V anls ir Micingan Avė.
i.ėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai Į 
»r angliškai.

Priimti aplikantąi bus trumpą lai-; 
ką lavinami dykai konstrukcijos šių: 
kuru ir geriausiu 
vineti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Real Estate For Sale
N a m Ai -že m ė Pa rdavi in u i 

DIDELIS BARGENAS

Savininkas paaukoja 5 kambarių 
! muro namelį, garu apšildomą ir vie- 
I nas lotas šaly, randasi prie Cicero 
i gatvekarių ir 63Čios gatvių, prie 

T ’ k I ovlaivininkystės lauko, turi būt par- 
-url I duotas į trumpą laiką. Namas ir 
--------- z;emg yra verta anie $9000.00, par- 

. . Į Cuosiu tik už $5700.00.
J. N. ZEWERT CG.
4377 Archer Avė.

Lafayette 5313—9244
:-----o-------

būdų juos parda-'

dieną nuo 10 
pietų.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

ii

REIKIA 5 augštos rųšies suame- 
rikonėjusių ir apsitrynusių žmonių, 
su kietu nugarkauliu, 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. Phone Hemlock 
3477, 3800 So. Emerald Avė.

PAIEŠKAU janitoriaus pagelbinin- 
ko, unijisto. Dešimts valandų dar
bo diena. $4.00 i dieną. Be ruimo ir 
valgio. 210 E. Pearson St. blokas 
nuo Chicago Avė. Matyk • M r. 
Blount.

REIKALINGAS tuojaus geras bu
čeris, lengvas darbas, gera mokestis, 
arba tik subatomis dirbti. 5248 So. 
Ashland Avė.

REIKALINGAS bučeris, patyręs,
12300 Emerald Avė., 

Pullman 3990

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
mokantis lietuviu ir lenkų kalbas. 
7218 So. Ashland Avė.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE.

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
jušies. Nėra skirtumo anielinkės 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

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt narna, 
lotus, farmą ar kokį bizni ar auto
mobili, mes išmainysiu). Tik paduo
kite savo adresa.

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted St..

Tel. Victory 4898

2 BIZNIO lotai ant Archer Avė. 
50x175, apielinkė apgyventa ir tin
kama dėl biznio.

Didelis rezidencijos lotas 201x272 
randasi geroj ir labai gražioj vietoj. 
Mainysiu abu arba skyrium ant irero 
automobiliaus. 
matyti ritmetyj 
pietų nuo 4 iki

2839

Savininką galima 
nuo 10 iki 12, o po 
7
W. 63 St.

PARDAVIMUI arba mainysiu sa
vo bungalow ant grosemės, bučer- 
nės, ar ant bile kokio biznio. 5805 
Washtenaw Avė.




