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Rusai Kinai Prade Polil Ncgri skiriasi 
savo nrihįeli

su

Taikos Derybas
Manoma dagi, kad tiesioginės pertrakta- 

cijos tarp abiejų valstybių jau yra pra
sidėjusios

žiiu ..n 
gi i pr: 
siško

j ru,
Mdi.r.u

vzi ;us p ra tiesa, 
" imu aktore Pola 
įėjo ten bylą dėl 
. skv/imo su savo
::D. kn’az’u Sergijum

kad
Ne
vi-

GEN'EVA, Šveicarija, lapkr. 
29. — D-ras Vu Kaiseng, nuo
latinis Kinų delegatas Tautų 
Sąjungoje, šiandie gavo iš sa
vo vyriausybės telegramą, kad 
Kinija ir sovietų Rusija suti
kusios pradėti tiesiogines dary
bas ginčui dėl Rytų Kinų ge
ležinkelio likviduoti.

Pradėti derybas, pasak D-ro Amerikos ir Francijos

lalies neigimo 
tai, kad tarp

Mandžuri-
prasidėjusios

Tik

nos ir antros 
pranešimų apie 
sovietų Rusijos ir 
jes vyriausybių
derybos, Mukdene šiandie vi
si kalba, kad rusų-kinų kivir
čai dei Rylų Kinų geležinke
lio Lūs netrukus baigti.

liį Bvrd išskrido 
piety, ašigalį

v

1 C04 mylių kelionę j i 
i'* aig.il J bazę suko- j 

2! \hlandas

Vu, buvę sutikta be jokių pro
vizorinių sąlygų, liečiančių da
bartinę padėtį Mandžurijoj.

Kinų delegatas dagi mano, 
kad derybos, iš tiesų, jau yra 
prasidėjusios, nors Nankino 
pranešime neminima nei lai
kas nei vieta.

Mano, kad rusų-kinu 
ginčas greitai pasi

baigs
M UKDENAS, Mandžurij a,

lapkr. 29. — Nežiūrint ir vie- kos pertraktacijas. .

nota Maskvai sulaikyta
PARYŽIUS, lapkr. 29. Su

žinota, kad Francija ir Jung
tinės Valstybės, kurios buvo 
sutarusios pasiųsti Maskvai 
notą su graudenimu, kad Ru
sija savo ginčą su Kinais baig
tu ramiu bildu, tos savo no
tos pasiuntimą sulaikė, sužino
jusios, kad sovietai ir Mandžu
rijos vyriausybė jau pradėju
sios tiesiogines tarp savęs tai-

Kinai siūlo sovietui',: ’l;”“
Rusijai baigti konf 
liktą Mandžurijoje

Pareiškia, kad jei Maskva al
mėsianti pasiūlymus, 
aišku, kad ji būtinai 
ti karo

busią 
norln-

Kinų valdžia busianti pasiren
gus daryti atitinkamų žygių.

Savo notoje Kinai siūlo so
vietams, pirma, kad butų su
daryta bendra kinų-rusų komi
sija sąlygoms sienoj ištirti, ir, 
antra, kad abidvi šalys ati
trauktų nuo sienos savo
nuomones mažiausiai per tris
dešimt mylių, kol bendra ko
misija tirinės padėtį Sibiro-

k a

lapkr tirinčs
K ’ j Mandžurijos sienoj.NANKINAS, Kinai, 

29. — Tautinės Kinų valdžios 
užsienio reikalų ministeris C. | 
T. Wang griežtai nugina ofi- 
cialinius Maskvos pranešimus, ( 
busią Mandžurijos provincijos 
vyriausybė Mukdene priėmus! 
sovietų valdžios sąlygas dery
boms dėl Rytų Kinų geležin
kelio pradėti. Tie Maskvos pra
nešimai, sako Wang, yra ne-; nuo Newalla, 
teisingi, be pamato ir nebūti.

Nankino vyriausybė per sa
vo ambasadorių Berlyne pa
siuntė Maskvai notą, kurioj ji 
stačiai pareiškia, kad jei Kinų 
sąlygos busią atmestos, tai bu- savo žmoną 
siąs aiškus ženklas, kad sovie- j kui pats nusižudė.

Rado keturis farmerio 
šeimos narius nužu

dytus

OKLA'HOMA CITY, 
lapkr. 29. — Farmoj

Okla., 
netoli 

Okla., rado jų 
namuose nužudytus šeiminin
ką Franką Henley, jo žmoną 
ir jų dvejetą vaikų. Jie buvo 
nušauti. , -

Atrodo, kad Henley nušovė 
ir vaikus,, o pas-

Margajame Pasauly

šamo-

Ką darytum, jei butum Ame
rikos prezidentas?

Vienas ’ didžiulių angliškų 
Chicagos dienraščių kasdien 
deda savo skaitytojų atsaky
mus į klausimą: “Ką aš dary- 

' čiau, jei bučiau Jungtinių Val
stybių prezidentas?”

Atsakymų daugybė,
jingų ir kitokių. Pavyzdžiui:

— Aš panaikinčiau senatą 
ir kongreso propagandininkus.

— Aš panaikinčiau džiazo 
muziką, kuri žmones paverčia 
gyvuliais ir piktadariais.

— Aš pakeisčiau ^rohibiciją 
ir grąžinčiau žmonėms alų ir 
lengvą vyną. [Tokių atsakymų 
daugiausia.]

— Ar priversčiau žmones 
klausyti prohibicijos įstatjTno. 
'Užginčiau pardavinėti įvairius 
pabūklus munšainui gamintis 
namie.

— Aš pavartočiau visas sa
vo jėgas, kad vįsose krašto 
mokyklose butų įvesta biblija 
ir tikybos

kiekvieną
čiau, kol

jo butų taip išsunktas, kad da
gi sausių sausiausias butų pa
tenkintas.

— Aš visų pirma panaikin
čiau “chain store” sistemą.

— Aš, ne vyniodamas į šil
ką, išaiškinčiau žmonėms, kad 
tūli didžiausieji pasaulio laik
raščiai yra pikti įstatymų lau
žytojai, spausdindami senti- 
mentingas paplavas, akių mui
linimus ir iškraipytas tesąs to
kiais dalykais, kaip pasaulio 
taika, prohibicija, penologija 
— ir. visa tai apdengę patrio
tizmo skraiste.

Vienas atsakymą eiliuoja:
Were I President of the nation, 
I’d take a long vacation, 
And leave behind, with name and job, 

A g-reat big rubber stamp;
And 1’11 bet. in my seclusion, 
I’d harbor no illusion
‘Bout hovv the country’d get along 

While resting in my camp.
• I

O vienas atsako:
— Jei aš bučiau preziden

tas, aš laikyčiau jūsų dienraš
tį ant savo rašomojo stalo, kad 
kas rytą galėčiau gardžiai pa
sijuokti iš juokingų ir kvai
liausių atsakymų, ką kas dary-

dėstymas.
imčiau už sprando
“šlapią” ir tol suk-
visas “šlapumas” iš tų, jei butų prezidentas.

r

lapkr. 29. ' 
pranešimas, ■ 
Riehard E.! 
savo Liltle

Gaida rad:o 
kad komandoiius 
Byrd išskrido iš 
America bazės, a 
609 mylių kelionėn Į pietų aši
galį ir atgal.

Su kcm. Byrdu skrenda, kaip 
aeioplaho pilotas, Bernt Bal- 
chen; radio opeructojas Harold 
June ir, kaip fotografas, kap. 
\shley. McKinly.

Jei viskas gerai klosis, jie 
turės parskristi ,atgat i bazę 
per dvidešimt keturias valan-

šį rytą iš kom. Byrdo buvo: 
gautas šitoks trumpas radio I 

pranešimas:
“Aeroplanas Floyd Bennet, 

Lapkr. 29, 1300 (t.M.T.—Skri
dimas neblogas. Motorai gerai 
dirba. Lekiame pietųlink į pie
tų ašigalį. Byrd.”
BYRD PERSKRIDO AŠIGALĮ; 

GRĮŽO Į BAZĘ!.
Vėliausi radio pranešimai sa

ko, kad k^m. Byrd laimingai 
perskrido per pietų ^ašigalį ir 
grįžo atgal į Little Aiherica 
bazę.

Didelis gaisras pajū
rio rezorte

piloto J

Jeff D. 
agentas, kuris 

Į kalėjimu ant

( Pači fie and Atlantic

Cnandler, Okla. - 
Harriu,* sausųjų 
tapo pasiųstas
50 metų už* nužudymą beginklio 
žmogaus.

Brazilija žada priimt 
bėgančius iš SSSR 

vokiečius
BERLYNAS, lapkr. 29. —- 

Brazilija sutiko priimti didelį 
nuošimtį vokiečių kolonistų Ru
sijoje, kurių nedidelė dalis yra 
jau atbėgę į Vokietiją, o tūk
stančiai kitų tevėra Maskvos 
priemiesčiuose ir laukia progos? 
emigruoti iš sovietijos.

Pabėgėliais žadama duoti 
žemės pietinėj Rrazilijoj, kur 
ir dabar yra keletas vokiečių 
kolonijų.

Anglijoj šiuo tarpu yra
1,273,500 bedarbių

LONDONAS, lapkr. 29.

I Kolizijoj 4 asmens už 
mušti, 13 sužeisti

GUAYA()UIL, Ekvadoras, lap
kričio 29. — Autobusui, gabe- 

! nusiam 35 pasažierius, susidu- 
į rus su kilu automobiliu, ketu- 
: ii'asmens buvo užmušti, o try- 
I likti kilų pavojingai sužaloti.

$169,000 New Yorko 
siuvėjams be darbo 

i ________
NEW YORKAS, lapkr. 29.

Nedarbo Apdraudcs Fųndo 
(lUnemploymenl 1 n s u r a n c e 
Fund) direkcija praneša, kad 
esantiems šiuo tarpu 4,000 be
darbių siuvėjų New Yorko -bus 
iš apdraudos fondo išdalinta 
viso ICO tuksiančių dolerių.

Fondas, iš kurio tie pinigai 
bus* imami, yra sudarytas ir 
laikomas bendrai Amalgamated 
Clothing Workers of America 
unijos ir Nc\v Yorko siuvyk
lų savininkų Clothing Manu- 
facturers Exchange.

Rusų aviatoriai ieškos 
prapuolusio Amerikos 

lakūno
JUNEAU, Alaska, lapkr. 29.

Praneša, kad i Providence 
įlankų atplaukė rusų^ ledlaužis 
Litke, atgabenęs du sovietų 
aeroplanu. Tais aeroplanais ru
sų lakūnai padės ieškoti pra
puolusių atšiaurėje Amerikos 
lakūnų, piloto Eielsono ir me
chaniko Borlando.

Pargabeno 75 Rusijoj 
žuvusių Amerikos 

kaareivių kunus

Lašinių Skutimo Byla
28 (“L.Ž.”) Deltuva kalbėjo paskutiniuo- 

negu Soblys, j u.
Po to teismo pirmininkas pa

skelbė, kad teismo tardymas 
o rezoliuciją teismas?

Dar trumpiau, 
kalbėjo

Vok i šis
Jis tik pasakė, kad savo vi r- baigtas,

šininko Soblio pildęs įsakymus, i gal spėsiąs paruošti ligi anti*os 
iniciatyvos niekur nerodęs, ne- vai. p. p.
pasipelnęs. Tuo remdamasis ii 
prašo išteisinti.

Ats. pulk. Aglinskas)

Sprendžiamajam momentui 
artėjant

, . - Apie antrą valandą
laiko save nekalčiausiu žmogum. į renfcas, publika

Apie gausiai

, . . . , _ lOficialėmis žiniomis, lapkričiogarlaiviai sudege; nuo-^ (Hen(? Anglijoje buv<) ig vi.
so 1,273,500 bedarbių, arba 
90,9120 bedarbių mažiau, 'ne- i 
kaip buvo tą patį liwką pernai 
metais.

Penki 
sieliai siekia 2 milionu 
lerių; 12 sužeistų

do

BOSTON, Mass., lapkr.
— Nantaskete vakar siautė 

delis gaisras, beveik visai
Beach

prieiro- 
Nantas- 
kompa- 

garlaivius.
smarkus

si!-
naikinęs Nantasket 
Amusement rezortą ir 
je stovėjusius penkis 
ket Beach Steamboat 
nijos ekskursinius

Kadangi putė smarkus vė
jas, tai gaisras kovoti buvo la
bai sunku. Ugnies padaryti nuo
stoliai siekia 2 milionu 
rių.

Gaisrą gesinant dvylika 
irių buvo sužaloti.

dole-

žmo-

Tėvas Tondorf, žymus 
seismologas, mirė

VVASH1NOTONAS, lapkr. 29. 
— Šiandie čia mirė kunigas 
Francis A. Tondorfas, jėzui
tas, žinomas seismologas, Geor- 
getoxvno universiteto seismolo
gijos observatorijos direkto
rius. Jis mirė staigiai širdies 
liga.

*orh IiU

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

! našauja:
Iš viso gražu, bet šalta; šil

čiau po pietų; vidutiniai žie
mių vakarų ir vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo iš 
ryto 1O, po pietų 80 F.

šiandie saulė teka 
džiasi 1:21. Menuo 
ryto.

6:56, lei- 
teka 6:29

Pi
$>•;* ‘fa

Bijo, kad 50 žvejų nebū
tų žuvę pūgose

NEW YORKAS, lapkr. 29.
United States linijos gar

laivis President Roosevelt šian
die pargabenb septyniasdešimt 
penkis kunus Amerikos karei
vių, žuvusių Archangelo fron
te, Rusijos šiaurėj, 1918-19 me
tų žiemą. Keletas jų, kurių var
dai nežinomi, bus palaidoti Na
cionaliniuose kapubse Arling- 
tone; kiti gi bus pargabenti 
palaidoti vietose, iš kur jie 
buvo kilę. Daugiausia jų parė
jo iš Michigano valstijos.

ISLE A LA CROSSE, Sask 
Kanada, lapkr. 29. 
tris 
rėš 
ją, 
nę

Prieš 
dienas išvyko iš čia į šiau- 
ežerus penkiasdešimt žve- 
tikėdamies 50 mylių kelio- 
į Narrovvs nukeliauti per 
dienas. Maisto jie buvo pa

siėmę visai mąža, ir kadangi 
per pastaras dvi dienas siau
tė smarkios pūgos, bijoma, 
kad žvejai nebūtų kelionėj

Du asmens žuvo aero
planui susikūlus

BIG SPRING, Tex.» lapkr. 
29. — Jų aeroplanui susikūlus 
vietos aerodrome, užsimušė G. 
Byrnc, aliejaus kompanijos 
agentas, ir Miss Marie Wil- 
liams iš Pyote.

su- Japonijos diplomatas
Saburi nusižudė

7 agliakasiai žuvo
SWANSEA, Valija, lapkr. 

29. Anglies kasyklose neto
li' nuo čia įvyko smarkus spro
gimas, kurio buvo užmušti 
septyni angliakasiai.

TOKIO, Japonija, lapkr. 29. 
— Mijanošitos rezorte, netoli 
nuo Jokohamos, nusišovė Sa- 
dao Saburi, Japonijos ministe- 
ris Kinams, ir buvęs ehargc 
d’affaires Wasliingtone. Nusi
žudymo priežastis nežinoma.

Pilsudskis Vilniuje 35 sužeisti kolizijoj

VARŠUVA, lapkr. 29.—Mar
šalas Pilsudskis vakar vakarą 
išvyko į Vilnių. 

----- ---------
Santa (Maria vėl veikia

NEW YORKAS, lapkr. 29. 
— Dešimties tonų sunkveži
miui susidūrus su tramvajų, 
buvo sužaloti 35 asmens, dau
giausiai aukštesnes mokyklos 
studentų.

GVATEMALOJE ugniakal- 
nis Santa Maria vėl pradėjo 
smarkiai veikti.

$88,000,000 vieškeliams

VARŠUVA, lapkr. 29. — So
vietų Rusija grąžino Lenkijai 
46 senas armotas, jų tarpe vie
ną 16-to šimtmečio armotą.

KALIFORNIJA numato at
einančiais metais išleisti dau
giau kaip 88 milionus dolerių 
valstijos vieškeliams.

Ratifikavo Kellogg o paktą

MEKSIKOS kongresas ratifi
kavo Kelloggo-Rriando taikos 
paktą.

Jis einąs jau 6C-sius metus,!
30 metų išbuvęs valstybinėse' Daug kariškių, daug 
tarnybose ir niekur ne sykio | sezono mariniais rūbais 
nebuvęs nusikaltęs. Savo parei-i 
gas visuomet 
Viršininkai 
gerosios pusės.

Kyšių niekuomet neėmęs. Ca
ro laikais 
sėdėjęs Kauno kalėjime.

Prašo išteisinti.
Pulk. Butkevičius

rudens 
damų.

žmonių prisirenka pilna teis
ėjęs sąžiningai. mo sulče

jį pažinę tiktai is pr,e Spąudos stalo, pavėlavęs’, 
( nė artyn negali prieiti.

Teisiamųjų artimieji ir gimi-
už tautinį veikimą saviškių tarpe nori palaiky

ti linksmumą ir gerą nuotaiką.

Fel. Mikšys stengiasi daugiau 
juokauti, bet, matyt, jaučia, kad

sako, kad aplinkybės pasodinu-1 turi užėmęs silpnas pozicijas, 
jį į kaltinamųjų suolą, nes .protarpiais pasidaro labai 

esančios ži- liūdnas.
Jau 15 m. po 2-jų, o teismas

si oš 
teismui jau gerai 
nomos. Jei lašinių tiekėjai jį ap- 
gavę, tai taip lygiai kaip tie vis tariasi, 
tiekėjai apgavę ir kitas laši-! Teisiamieji 
niams 1 
jas.

Jei priėmimo akte neįrašęs, 
kad lašiniai amerikoniški, tai j Frizinskis išvedžioja, kad la- 
tik todėl, jog manęs, kad kondi-Į žiniai riebus daiktas ir sausai 
cijos yra pakeistos.

Prašo išteisinti.
Kapit. Deltuva

kalba irgi tą patį: visuomet są- 
žininkai attikdavęs’ savo parei
gas, pildęs viršininkų įsakymus, 
jokių pasipelnymo tikslų netu
rėjęs, esąs nekaltas ir prašo iš
teisinti.

l alsavę ir įeitas laši-; Teisiamieji nervinasi: Fri- 
priimti skirtas komisi-l zinskis karštai ginčijasi su Ser

gejum Josiuku, katras jų busiąs 
mažiau nubaustas.

Kišeneve suėmė 650 Be
sarabijos komunistų
KlšENEVAS, Rumanija, lap

kričio 29. — Vakar čia įvyko 
Besarabijos komunistų demon
stracijos, kurioms patrempti 
policija pavartojo šaujamus 
ginklus. 650 asmenų buvo su
imta.

PARYŽIUS. — Mirusiam 
franeuzų “tigrui”, Georges’ui 

%Glemenceau, pagerbti, Pary
žiaus miesto taryba projęktuo- 
ja vieną svarbiausių sostinės 
gatvių perkrikštyti jo vardu.

vis tiek, neišeisią.
Draugelis, klausydamas Fri- 

zinskio su Sergejum ginčus, iro
ningai šypsos ir meiliai glosto 
sau barzdą.

Pagaliau 2 vai. 41 mįn. išei
na Teismas. Rimtis ir neramu
mas valdo salę. Visi laukia 
sprendimo. Tai vienintelis yra 
momentas, kada teismas išro
do didus, autoritetingas.

Prie teismo stalo sučerška 
kartai, paskui vėl nutyla.

Teismo pirmininkas generolas 
Šniukšta paskelbia tokią rezo-

Lietuvos Respublikos' vardu 
Kariuomenės Teismas 
majam posėdy Kaune, 
15—26 d. žiurėjo ats. pulk. lt. 
Aglinsko Petro ir kt. bylą. Pri
pažino teisiamuosius Mikšį, 
Draugelį, P. Josiuką, Sakalaus
ką, Josiuką Serg., Frizinskį, 
Bergą ir Soblj kaltais patiek
tais kaltinimais ir Voleišį, Ang- 
linską, Butkevičių ir Deltuvą —

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Kalėdoms

teisia

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, UI.

IMPERFECT IN ORIGINAL f.



The English Coltimn
Anksčiaus ar Vėliaus

Marquette Murmurs LAIKAS PALIUDYS IR TAMSTOS PAŽINOSITE,
Ali Atingle

■aw

Iš atsakomingiausių Lietuvių Krautuvių Chicagoje
of everyone

KONTESTAS

Oh Yeah!

NACIONALINĮ BANKĄ

Kainos ant Majestic radio yra labai nužemintos

THTTTn

dviems 
kams

Rytoj koncertas 
nepamirškite!

The 
which 
takes 
Mrs

Paprastu paštu 
Per Radio 

arba 
Telegrafu

♦ Gerai žinomas bankas tarpe lie 
1- tuvių visoj Amerikoj savo stipru 

mu ir geru patarnavimu.

How about Lefty’s trafic con 
gester ?

Schenibe not lest ye regret.
ZEZ GAB.

Viešas žodis Ameri 
kos lietuviam

Peoples Furniture Kompanijos Krautuves būdamos Didžiausios 
radio ir kitokių namam reikmenų krautuvės netik tarpe Lietuvių, 
bet ir visoje pietų vakarinėje miesto dalyje yra pilnai autorizuotos 
pardavinėti Majestic ir kitokius radios. Didesnis pasirinkimas, 
geresnis patarnavimas, prieinamesnį, išmokėjimo budai, ir ilges
nė gvarancija tik galima rasti šiose krautuvėse!

Didžiausios bankas pietinėj 
miesto daly

Visokie musų siuntiniai yra išmokami doleriais 
paskutiniame pašte, arba tiesiai namuose. Todėl 
pinigų priėmėjui nepriseina gaišti laikų. Siųsti galit

candidacy of George 
president of the 6th 

of the SLA.
Marquette
260. -*‘Let

Naujas Modelis 91 
be tūbų $116.00

this year graciously submtited 
their home at 6616 So. Califor- 
nia Avė. for another sbeial. 
This is the one occasion where 
the older folk of Gr. 260 come 
in contact tvith the youngšterė 
of the Marquette Club— the 
name by which the junior sec- 
tion is known.—Rolls.

Naujas Modelis 92 
be tūbų 

$146.00

Tel. Yards 2470^-2471
Atdara Utanūnko, Ketvergė ir Subalvs vakarai

Siųskit Savo Dolerius j Lietuvą 
Ant Švenčių

aspires 
posts.

The 
Stungis 
Dist., for Tinste 
is endorsed by the 
Club of^ the SLA. Gr 
George do it.”

President Georgė Gribas of 
266 urges everybody to attend 
the next meeting at Macke’sl 
office, Sunday afternoon, Dec. 
1, 1929. Election of officers 
and much important businessl 
transaction requires the atten-l 
dance

2000 dol. Dovanų Išlošimui 
Registruokitės “Marguty”

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Geriausias Patarnavimas
Žemiausios Kainos

much talked of sočiai 
has kept us all atingle 
place to-night. Mr. and 

Vitkus who lašt year pro- 
ffered the ūse of their home 
for a lodge sočiai have again

Victor dezaino, Victor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadeastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor eleetro-dynamie kalbctuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
automatinis tuninimas, išimti
nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesuskaitoma daugybė naujų 

Trys units, visos

Kombinacijos Modelis su tūboms
$245.00

i ' 71 JT 'II. i l pagerinimų
i uždarytos, išimamos, perkelia
N M S mos ir greitai sudedamos. Nau

i'4 jas gražus ir parankus kabinę-
* tas. Veikimas kokio dar negi r 

dėjote. PASIKLAUSYKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38‘/u colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 16% colio storumo.

VICTOR RADIO 1

With cette annee fast 
ing- to a elose the forthcoming 
eleetions in the SLA. merit our 
attention for from among our 
midst there be a worthy who 

to one c f the coveted

Jau baigiasi antras metas, 
kaip Šerno Fondo Komitetas 
darbuojasi — plačiai rašinėja 
laikraščiuose, rengia vakarus ir 
laiks nuo laiko ypatiškais laiš
kais kreipiasi Į įvairias draugi
jas ir pavienius asmenis ir pra
šo aukų pastatymui paminklo 
ant rašytojo Šerno kapo. Ačiū 
šitoms pastangoms ir kiltadva- 
sių lietuvių duosnumui, komite
tas jau turi surinkęs daugiau, 
kaip du trečdaliu reikiamos su
mos ir puikus granito pamink
las jau stovi ant aušrininko 
Šerno kapo. Bet komitetas sa
vo darbuotės likviduoti dar ne
gali, nes dar trūksta astuonių 
šimtų ($800) dolerių. Tai pa
lyginamai dar ne visai mažas 
trukumas ir jis būtinai turi 
būti sudėtas tų lietuvių, kurie 
jau yra aukoję, ir tų, kurie dar 
nėra nieko davę.
į Butų didelė negarbė ne tik i 
Virš dviejų metų be atlyginimo 
dirbusiam šerno Fondo Komite
tui, bet kartu ir visiems Ame
rikos lietuviams, jei Šerno pa
minklas paliktų neišmokėtas. 
Taip jau butų didelis įžeidimas 
paties aušrininko šerno. To ne
turi būti, šis patriotinis dar-Į 
bas turi būti baigtas garbin-

Nedėlioj ir Panedėly, 
Gruodžio 1 ir 2

Visas kalbantis paveikslas

Rytoj, 1 dienų gruodžio, bus 
Įdomus koncertas Lietuvių Au
ditorijoj, pirmo aukšto salėje. 
Koncertų duos p. Fitzek mu- 
zi kales mokyklos mokinės ir 
mokiniai. Didžiąją koncerto 
dali išpildys Birutė Sarpaliutė.

Koncertui bus atgabenti spe
cialiai du Steinway pianai. 
Programas susidės iš išpildy
mo pagarsėja kompozitorių 
kurinių. Report.

32, kaina $155 (be Radiotronų)
Specialė demonstracija namuose, 

jei pageidaujama

VitaK-Elsnic Co
2536-40 WEST 63rd STREET

ARTI SOUTH MAPLEWO0D AVENUE

VYRIAUSIA 
DOVANA

Lengvus Išmokėjimai po $1.00 Į Savaitę ar Daugiau!
Be palukų ir Carrying Charges

Didelė nuolaida už jūsų senų muzikali instrumentų. Demonstra
cija ir įrengimas Jūsų namuose veltui!

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio va 
karais. Nedėliomis pagal sutartį.

Šaukite HEMLOCK 8400

Geriausi Pasauly Fonografai 
per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausi Radio

Kad visuomet geriau apsimoka pirkliauti pilnai atsa 
kančiose krautuvėse

TODĖL PIRKITE SAU

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

1930 metų vasarą Chicagoje 
bus SLA. seimas, A. L. T. San
daros seimas ir T. M. D. sei
mas. Šituose seimuose šuva-

Peoples J^itional Bank 
and 77rust Company 

0f Chicago
47th Street and Ashland Avenue

žiuos šimtai lietuvių iš visų 
Amerikos kraštų ir jiems čia 
bus neįmanomai malonu matyti 
šerno kapą, papuoštą augštu 
puikiu granito paminklu, pasta
tytu lietuvių patriotų aukomis, 
šis paminklas bus amžina iš- 
reiška Amerikos sąmoningųjų 
lietuvių dėkingumo aušrininkui 
Šernui už jo nuopelnus musų 
atgimusiai tatitai.

Kaip kitos kultūringos tau
tos, taip ir lietuvių tauta turi 
savus šventuosius, savus didvy
rius. šių didvyrių atatinkami 
paminklai parodo tautos kultū
rinį laipsnį. Kas iš lietuvių no
rėtų, kad musų tauta nestovėtų 
eilėje amerikonų, anglų, fran- 
euzų, vokiečių, belgų ar šveica
rų, bet užpakaly jų?

Broliai ir sesutės, Amerikos 
lietuviai! Pasitikime, kad šį 
syk jums bus jau paskutinis 
paraginimas ir kad jus, pajutę 
savo pilietinę pareigą, dar pa- 
si rausite savo kišenėse ir radę 
dolerį kitą įmesite šerno pa
minklo fondan. Ypatingai drau
gijoms, kuopoms ir kliubamš 
būtinai privalu šiuo reikalu gy
vai susidomėti ir kurios jau 
yra aukoję, — dar kartą pa
aukoti, o ne aukojusios taip jau 
turi paskirti atatinkamą auką 
iš iždų.

šerno paminklo reikalas yra 
visų Amerikos lietuvių bendras 
kultūros reikalas, todėl visiems 
yra bendra prievolė prie jo 
bendrai prisidėti. Ne ubagiškų 
išmaldų čia prašome, o pilieti
nės paramos tautiniam darbe! 
Gerbiamas’ šių žodžių skaityto
jau, ne į ką kitą čia kalbame, 
o į tave, į tavo lietuvišką sielų, 
mielas broli bei sesute, todėl 
nenumok ranka, o atsiliepk su 
amerikonišku žalspalviu dole
riu! Kas skubiai aukoja, tas 
dvigubai aukoja.

Pasitikėdami jūsų pilietiniu 
sąmoningumu, pasiliekame

Su gilia pagarba,
Šerno Fondo KcmiteVn.

P. S. čekius reikia rašyti ir 
Monęy Orderius pirkti vardu 
Šerno Fondas ir prisiųsti finan
sų raštininko antrašu: S. K. 
Qrišitis, 6228 So. Sacramento 
Avė., Chicago, III.

Smagiausias ir juokingiausias 
veikalas

dalyvaujant
iidžiausiems judžių komi
— Robert Armstrong ii’ 

James Gleason
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
“Syncopated Trials” 

Kalbančios žinios.
šiandie “Wonian Trap”

DIDELIS BANKAS 
ant kampo 

47th St.. ir Ashland Avė

GAB ZEZ:
I or he is alvvays with us. 

Alice Bennett is Cupid’s' first 
vietim.

Where did Schnukas get that 
green. hat ?

What made everybody come 
to the meeting?

See that “well dressed man” 
from Crane College?

What makes Al Bagdon so 
I stubborn?

Schunkas and Ann are mar- 
ried moekly.

The Rusgis Rambler rambles

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Kalėdos artinasi ir verta pamąstyti apie savo gimi
nes Lietuvoj.*

Laimingas tas Lietuvoj, kas turi giminių Amerikoj, 
nes žino, kad jo neužmirš

KUO GREIČIAU ;
gaus jūsų Kalėdinę dovaną, tuo jiems bus geriau, 

todėl nevilkinkit.

PATEMIJIMAS
Kas seredos vakaru lygiai 9-tu vai. galite girdėti per radio puikiausi Lietuviu Programų perKYVV 
Radio Stotj, kurį ruošia Peoples Furniture Co. Krautuvės susitarę su vienu lietuvišku dienraščiu.

NEPRALEISKITE NEIŠGIRDĘ!

KONTESTAS

MARGUČIO" KONTESTAS
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;i, kad tūli lietuviai 
perdaug išgyrė sa-

Minioje radau vieną pa 
•ą iš Lietuves, kurio

darbą

i
pinkus.
minučių 

irrpijonas ir aš atsidūrėme bu:
maro

UZ!

daug uždirbą, l 
kambarius veltui 
ližiui, Kaunietis per 

aujienas” aprašę, kad nega- 
if-.itraukli nei per 21 valan

gauną

Marųuette Park <i;,1”bosis tur’s var;1i> p=ąi
Dr. Striko! (is) atidai e antrą

| n>? į vidų, pį?r virtuvę Lesiai 
' i fronlinę ir ten parapijoms 
mane pasodina, o pats dingsta

irgi negali a įsitrauk Ii

Vienok 
imas

ra'ausiu u/- 
kur gal ina 

'iiuii ir liuo- 
■ųd's <*: kayos č'u-

l.s dieni
, ('asine kliu

B • ;|X: Barko b.
.. N u: Rms’ar . B’. 
, j'o'dų ;? k'tcl.m p:

iki šiol vieną ofisą Tovvn of 
Lake apielinkėje, adresu 4691 
So. Ashland avė.

Dabar l)r. M. T. Striko! (is) 
atidarė ir antrą ofisą Mar
ti ne t te Parke, adresu 2423 W. 
Mar<| net te Boad • — viršuje 
Bielskio-Kakščio aptiekos. ŠĮ 
antra ofisą Dr. Strikol turės

Senajame Town
pri- 
vai.ims daktaras nuo 6 iki 8 

vakare.
O naujame ofise, Marquette 

Parke, priėmimo valandos bus 
nuo 2 iki 4 vai. po pietų.

Telefonas senojo ofiso: Bou- 
levard 7820; telefonas 
ofiso: •Prospect 1930.

naujojo
‘rit •
Rep.

Toleika
tą pati
y. nuo

Kambarys, kuriame sėdžiu, spaudoj, ne vienam sukėlė min- 
yra nešildomas, kvepia pelė-H’s> kaip čia gauti darbą už 
sinis, palubyje nuo sienos at
kritusi popiera. Pilnas kamba
rys prikabintas įvairių šven
tųjų paveiksiu, o tarpe jų

Girdėjau, nei senas Rockfor- 
(I) biznierius pradėjęs dirbti 

___ už dženitorių. Ir net yra klau- 
visokių biznio Įstaigų kalendų- s£s buvęs vienas redaktorius 
riai. Gi kambario kertės iš- <larbo už dženitorių. Bet. kuo- 
puoštos vortinkliais. Ir visas mct Jam 
tas reginys harmonizuoja su 
adančiomis netoliese skerdyk
lomis.

Kambario viduryje stovi 
las, o ant jo riogso keletas 
pijų lenkiškų gazietų. 
sunku suprasti, kad 
kambariuose gyvena, taip 
kyli, respectable family.

paaiškinau, kas iš 
tikrųjų yra tas dženitorių 
bas, tai žmogus ir rankai nu-

sta- 
ko- 
ne- 

tuose 
sa-

gauna 
tai sukišęs 
yra priver- 
Bet yra ir 
nepakenčia.

dar-

'šią kur papuola (ant karpetų 
:ąr vostebulėj) -t— tai ir turėk 

<:nosj”. O jei kas turi piktumą, 
tai ii- tyčia tą padaro.

• I 7 . e

Reikia suprasti, kad džonito- 
rius patarnauja apie 60 šeimy- 
nomį Iš to būrio atsiranda gir- 

i tuoklių ir nešvariausių žmonių. 
;0 kai kurie tai turi net po ke
letą šunų; patys priteršia ir pa- 

i tys šaukia, kad dženitorius nę- 
11 ! užlaikąs’ bildingus švariai! štai 

kad ir moterš ar merginos, kuo
met sorgą sava j a liga, tai pra-‘ 
sidaro langą — tik švist per' 

! langą bolševikišką nektaizą,..
O tu, vargšas dženitorius, kad 
ir ne bolševikas, vistiek priva-j 
lai surinkti, ba kitaip busi no 
good.

Taip yra tarp baltųjų. Bet j 
juodžių apielinkėse yra daugi 
nešvariau ir sumeiau. Tai kurgi1 
yra pamatas girimui tos dženi-* 
toryst’es? Jeigu žmogus ir už-j 
dirbi daugiau, negu Lšapos’ dar
bininkas, bet ir privalai’ dvigu
bai daugiau dirbti.

Tiek apie džemtorystės dar
bą. Man rodosi, k&d lietuviai 
'turėtų būti atsargesni su to
kiais darbais, nes tuomi apsau
gos geriau savo sveikatą.

/ Dženitorius.

» Vii i.MBArtaOd*

1 oią šimtų.
ilaaias.

DOVANOS SUMANYMAS
•šitai yra dovana, kuri kiekvieno bus mėgiama ir bran
ginama — Kalėdinio Kliubo Taupimo Knygute su var
du šio stipraus banko. Atidarykite sąskaitą dėl vaikų' 
Kalėdų laiku ir pratinkite juos taupinti savo pinigus 
per visus metus, šiame banke jus rasite Kalėdinio 
Kliubo pieną, kuris atitinka kiekvieno kišenini.

CENTRALTZTBANK
TRITST1N® KOMPANIJA 

1110 West 35th Street, 
VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

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

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro Šveičia nedrasky
damas dantų emalei — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
rištas.

Didelė ‘tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

su juo ir namų šeimininkė su 
bateliu rankoje. Pripila ji sau 
ir mums pc pilną. Išgeriame 
po vieną iki dugno ir jau pil-

žinoma, katras ir 
bą už dženitorių, 
keletą šimtų dolerių 
stas laiką padirbėti, 
tokiu, kurie nei to
dėlto kad ne tik sunkiai reikia 
dirbti, bet tenka būti pasku
čiausiu žmogum ar pastumdė
liu tiems žmonėms, kuriems tu 
tarnauji. Ale tas niekas dar, 

įlįs nuei-kad tu vėliausia Prisidėkite Dabar
Ddicious 
O^ood

ši kolonija (nešioja 
vardą jau eilę metų, t. 
apsigyvenimo čia lietuvių krik
ščionių demokratų. Taip va
dina ją ir vietos biznieriai ir 
taipjau jos korespondentai apie 
ją rašo. Aš lodei irgi laiky- 
sius jų nustatytos rašybos ir 
kolonijos vardo nekraipysiu.

Toleikos apielinkėje randasi 
pagarsėję stokjardai, kur ir 
musų tautiečiai sudaro dali 
lašinių štampavimo, rūkymo ir

Naujas Crosley Demonstravimui Jūsų 
Namuose 30 Dienų Uždyką

Pilnai Įrengtas

prie musų

Didelio 1930 Kalėdinio Kliubo

Mes Inšurinam
(Apdraudžiam)

ir aprūpinkite save ekstra pinigais
- dėl 1930 švenčių

Nuo 1905 m. musų turtas užaugo iki

NAMUS nuo ugnies ir vėtros. 
RAKANDUS, PIANUS, RADIOS, 
BRANGENYBES (Auksinius ir 

Deimantus).
AUTOMOBILIUS ir TROKUS, 

(Visoj srityje apdraudos).
LANGUS,
KAILINIUS (Fur Coats) ir 

DRABUŽIUS,
NAUJAI STATOMUS NAMUS, 

(Bldg. Construction).
VISOKIŲ KITŲ RŪŠIŲ AP- 

DRAUDĄ (Insurance).

Musų Insurance (apdraudos) 
skyrius visuomet stengsis suteikti 
teisingą ir greitą patarnavimą. 
Taipgi pagelbės sutvarkyti jūsų 
Insurance (apdraudos) reikalus be 
jokių kaštų ir atsakomybės tams
toms.

Mes atstovaujame sekančių 
kompanijų: Royal Insurance,
Aetna Life and Casualty Co. ir 
kitų kompanijų, kurios yra prie
žiūroj Illinois valstijos. Esame 
nariais Board of Underwriters ir 
taipgi po Bond (Kaucija).

S. P. Kazwell & Co
INSURANCE 

SKYRIUS
2839 W. 63rcl Street 

Tel. Republic 8899

$79'50
Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiame riešučio 

medžio kabinete*
Pirkit dabar dėl tuo- 

jautinio pristatymo
Labai lengvus 

išmokėjimai

$2
j savaitę

1 metų dykai aptarnavimas. Dykai įvedimas

LIPSKY’SMUSIC&RADIO STORE
“HOUSE OF SERVICE”

4916 West 14th Street
Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois

Atdara vakarais

FUBBY

CH 806-00
Hoooo 

NA'-/ HEAQTS 
8POKE7O

\a)HAT$> THE 
MAT TE P, DEAO.? 
TELL SISTEP- 

\JOHAT (AAPPEldED

$15,000.000.00
delei pasitikėjimo

Virš 40,000 Depozitorių

The West Side SS Bank
Roosevelt Road at Halsted St., Chicago, III

B ANKININKAVIMO VALANDOS:
Utarninke ir Subacoj, 9 vai. ryt. iki 8 vai. vak. Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 3 v. po pietų

Būt Daisies Never Tell
——

BOOOoo
. I JUST FoO/OD
OUT GOb DOAdT

LOVE ME . ;

ADOCIS, 
SOfcE HE DOES, 
HE LOMĖS ALL 
UTTLE CAILDQW 
THEV A(2ELHS

. AMCELS >

VJELL, ME'5 ' 
PASSED ME 
OP, HE DOtfT 

CAfcE FOP. M B,

/OOcOz DO/OkME, 
UiVAAT EAJE.C2. 
MkDE ’-VoO 
THIKM T H AT ?

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

KRAFT CHEESE
KRAFTPHENDC 

CHEESE COMPANY

Nlght and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free 'Tye Čare*’ 
or “Eye Beauty” Book

Marins C (K, Dcpt. H. Sn 9 B. OMo St, Chicafo

t FOOlOb 
OOT FfcOH 
“TBIS bAiSh’

IMPERFECT IN ORIGINAL

orkcr.tr


J
f

NAUJIENOS, Chicago, III. ___ šeštadienis, lapkr. 30, 1929

NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooaevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Suhscription Ra tęs:
$8.00 per year ln Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieny” 
Bendrove, 1739 S, Halsted St, Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

Pažangiosios Europos šalys veda tikslią nedarbo 
statistiką. Tenai mėnesis po menesio, arba net savaitė 
po savaitės, tam tikros valdiškos įstaigos skelbia, kiek 
kurioje pramonės šakoje darbininkų yra užimta, o kiek 
neturi darbo. Tuo budu ne tik valdžia, bet ir visuomenė 
tenai gali nuolatos sekti, ar nedarbas didėja, ar eina 
mažyn.

Tas žinias dažnai pakartoja ir Amerikos laikraš
čiai, darydami savo išvadas apie Anglijos, Vokietijos 
arba kito kurio krašto ekonominį stovį. Bet pati Ame
rika niekuomet tikrai nežino savo padėties šitam klau
sime. Visi atsimename, kaip pernai metais, prezidento 
rinkimų kampanijos metu, kiekvienas partijos agitato
rius kalbėjo kitaip apie šio krašto gerbūvį. Vieni kalbė
tojai sakė, kad Amerika dabar esanti pasiekusi aukš
čiausio “prosperity” laipsnio ir tokios nelaimės, kaip ne
darbas ir pramonės krizis, jai esančios visai svetimos; 
kiti kalbėtojai, priešingai, tvirtino, jogei Amerikoje esą 
ne mažiau, kaip keturi milionai žmonių be darbo.

Šiandie pasikartoja tas pat. Kuomet prezidentas 
Hooveris ir stambiojo biznio atstovai sutartinai skelbia, 
kad Amerikoje ne tik nesą jokio ekononfinio krizio, bet 
kad ji stovinti ant slenksčio į dar didesnį gerbūvį, negu 
iki šiol, tai daugelis žmonių skundžiasi blogais laikais 
ir su baime laukia, kad ateitis busianti dar blogesnė.

Jungtinės Valstijos tikslių žinių apie darbo ir ne
darbo stovį neturi, nežiūrint to, kad vienas didžiųjų 
valdžios departamentų Washingtone yra paskirtas dar
bo klausimams svarstyti ir tyrinėti, ir jo priešakyje 
stovi prezidento kabineto narys — DaiFbo Sekretorius. 
Tas departamentas, matyt, nėra suorganizavęs tinkamo 
aparato statistikos žinioms rinkti apie bedarbius. Jo 
pranešimai šituo klausimu būna paremti ne patikrin
tais faktais, bet tik spėliojimais.

Tai yra didelis Amerikos apsileidimas.

KIEK BALSŲ “NUKNIAUKĖ”?

Savo kalboje per radio Amerikos darbo sekretorius, 
James J. Davis, pareiškė, kad Amerikos darbininkų 
žmonoms turėtų būti įvesta taip pat, kaip ir jų vyrams, 
8 valandų darbo diena, šešių dienų darbo savaitė ir dvie
jų savaičių atostogos kasmet.

Tai yra, iš tiesų, labai graži mintis, žmonos ir mo
tinos sveikata ir gyvybė yra ne mažiaus brangios, kaip 
vyro ir tėvo. Jeigu vyrai, pelnydami duoną savo šei
moms, dirba astuonias valandas fabrikuose, o likusį lai
ką gali praleisti pasilsiui ir pramogoms, tai kodėl tu
rėtų namų šeimininkė dirbti penkioliką valandų per 
dieną be pasilsio šiokiomis ir šventomis dienomis?

Bet kaip tą sekretoriaus Daviso pasiūlymą įvykin
ti? Dabartinėse gyvenimo sąlygose, apriboti darbo lai
ką aštuoniomis valandomis galima tiktai tuose namuo
se, kur yra kas šeimininkę pavaduoja. Turtingos mo
ters samdosi tarnaites ir paprastai visiškai pasiliuo- 
suoja nuo darbo. O ką darys tokia moteris, kuri iš savo 
vyro algos vos įstengia save ir vaikus išmaitinti, aprė
dyti ir užmokėti buto randą?

Darbo valandų apribavimas yra vietoje tenai, kur. 
eina kalba apie samdomą darbą. Mėgint nustatyt darbo 
valandas žmogui, kuris dirba sau, vargiai pavyktų, nes

Neseniai, per mayoro rinkimus New Yorke, socia
listų kandidatas, Norman Thomas, gavo netoli 175,000 
balsų. Bet šitą skaičių sudaro tiktai tie balsai, kurie 
buvo suskaityti.e.0 kiek dar buvo paduota už Norman 
Thomasą balsų, kuriuos Tammany Hali agentai nuvogė, 
tai niekas negali tikrai pasakyti.

Paskilbęs rašytojas John Haynes Holmes sako, kad 
prie tų Thomaso balsų, kurie buvo paduoti oficialiuose 
pranešimuose apie rinkimų rezultatus, reikėtų pridėti 
mažų-mažiausia dar 50,000, tuomet tik butų daug-maž 
tikra skaitlinė, parodanti, kiek balsų buvo paduota už 
socialistų kandidatą.

Sulig šituo pataisymu išeina 224,931. Tai butų ne
blogas rekordas partijai, kuriai bolševikų ir kapitalistų 
politikieriai per tiek metų giedojo “amžinatilsį”.
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toks žmogus (jeigu jisai nėra tinginys) visuomet bus 
linkęs “skebauti”, t. y. dirbti ilgiau, negu nustatyta.

Kai namų liuoba pavirs organizuota industrija — 
kaip, pav. anglių kasimas, rūbų siuvimas, mašinų dir
bimas ir t. t. — kurioje dirbs pasamdyti darbininkai, 
tai tuomet, žinoiiia, ir aštuonių valandų darbo diena 
šitoje srityje pavirs praktišku dalyku. Ekonominis 
progresas prie to eina. Skalbimas, sakysime, jau yra 
vis labiau ir labiau atimamas iš šeimininkės rankų ir 
pavedamas tam tikroms skalbykloms^dirbtuvėms. Vai
kų rūbų siuvimas Amerikoje taip pat vis labiaus paten
ka į didžiosios pramonės rankas. Ateityje gal ateis eilė 
ir valgių gaminimui išsikraustyti iš privatinio namo 
virtuvės...

Bet iki visa tai įvyks, turės griežtai pasikeisti 
žmonių gyvenamosios trobos, šeimyniniai papročiai ir 
daug kas kita.

Ką mums duos 
rytojus?

Mokslininkai konkuruoja. — 
Kada išrastas pirmas moto
ras, garvežis, lėktuvas. — 
“Stebuklai” neįdomu, nes at
bukę musų nervai- — Kokie 
statomi oro milžinai. — Visi 
skraidysime lėktuvais ir žiū
rėsime iš oro į savo margą 
tėvynę. — Motoras išstūmė 
žmogų, išstums ir arklį iš 
darbo. — Pečių nekurensime 
medžiai nepūs, geležis nerū
dys, — Ką norėsim matysim, 
su kuo norėsim kalbėsim. — 
Gyvenimas bus įdomus ir la
bai nepaprastas. — Ir to d,ar 
mes sulauksime. 

Visiems įdomu kas bus po 10 
ar 100 metų. Sis klausimas bu
vo įdomus ir seniau. Mokslinin
kai ateitį spėdavo ir dalimi įspė
davo. Musų žmonėse dar yra 
įsitikinimas, kad šimtmetinis 
kalendorius nepaprastai teisin
gai viską atspėjus net smulk
meniškai. žinoma, kalendorius 
įspėti negali, bet mokslininkai 
dalimi ateitį numato. Gal pra
eity mokslininkams buvo kiek 
lengviau viską numatyti, nes 
nauji mokslo išradimai ir bend
rai gyvenimo patobulinimas' la
bai iš lėto ėjo. Kas kita dabar, 
žmonės metai iš metų darosi 
vis gudresni, mokslininkai sten
giasi daryti rekordinius išradi
mus, sakysime, vienas išrado 
tokį dalyką, antras stengiasi tą 
dalyką taip patobulinti, kad 
nukonkuruotų pirmąjį ir t. t. 
Tačiau ir dabar apie ateitį ga
na plačiai kalbama ir tikimasi, 
kad visi spėliojimai išsipildys. 
Ir kaip negali išsipildyti, kad 
technika nepaprastai sparčiai 
tobulėja. Iš viso daroma išvada, 
kad pragyvenimas žmonėms 
bus lengvesnis.

Tai kokia numatoma ateitie? 
Pirm atsakydami į tą klausimą, 
prisiminkime, kad pirmas mo
toras išrastas 1799 metais', o 
pirmas traukinys motoru varo
mas Europoje pradėjo važinė
ti 1825 metais. Oru žmonės pra
dėjo mėginti skraidyti prieš 30 
metų ir keletą dar ne taip žy
mių technikos stebuklų pasiro
do prieš kelias dešimtis metų. 
Praeity visur buvo reikalinga 
reali žmogaus jėga ir išras
toms mašinoms pagelbėti, da
bar kitaip — motoras' išstūmė 
žmogų iš pramonės ir žemės 
ūkio. Kur pirma reikėjo 100 
darbininkų, dabar lengvai pa
daro vienas, kitą darbą atlieka 
dar geriau ir žymiai pigiau ne
gu žmonės, mašinos.

Žmogus už tai gavo daug. 
Pirmiausia turime telefoną, ku
ris pavaduoja kojas ir susisie
kimo priemones reikalui esant 
kur nuvykti, pasitarti; turime 
radio — jis sutaupo musų lė
šas. Vieton* to, kad vyktume į 
pasilinksminimo vietas pasi
klausyti muzikos, į paskaitas 
mokslo žinių išgirsti, vięton 
skaityti knygas ir žiūrėti į mo
kslo priemones, pav. baromet
rų, radio pasako koks rytoj ir 
po kelių dienų oras. Tą viską 
namie, sėdint prie stalo, geriant 
arbatą girdit; turime tolregį,

net matome kas dedasi tamso
je, turime eilę kitokių mokslo 
priemonių, kurios atlieka už 
žmones darbą ir jiems padeda. 
O mokslo vyrai dirba ir kas va
landą duoda pasauliui naujų iš
radimų.

Ką žinome, kokių “stebuklų” 
mokslininkai mums paskelbs po 
kelių dienų, po kelių metų. Bet 
mes jau pradedame išradimais 
ne taip domėtis.

Šimtai žmonių spoksojo į pa
danges pamatę pirmą orlaivį ir 
ištisus metus kalbėjo, kad jau 
artinasi svieto pabaiga ar koks 
galas atsitiks, arba sužinojus, 
kad galima matyti saulės užte
mimą, žmonės per dienas lauk
davo apsirukinę stiklus, pro 
kuriuos galima smulkmeniškai 
matyti užtemusią saulę. O da
bar, nors paskelbiami nepapras
tai įdomus išradimai, mes ne 
taip domimės. Jau atbukę mu
sų nervai. Viską skaitome bū
tinu. Manome, kad taip ir tu
rėjo būti. O kas bus po kelių 
metų? Gal didžiausius išradi
mus priimsime taip, kaip kai
myną važiuojantį gražiu nauju 
vežimu ar panaitę apsivilkusią 
naujai pasiūta suknele. Pav., 
nepaprastai mus turėtų stebinti 
orlaivio “Grafo Zeppelino” ke
lionė aplink pasaulį. Tačiau tuo 
tarpu kiek plačiau pakalbėta, 
kad jis didelis, kad jame pato
gu, smagu lėkti ir tuo visas su
sidomėjimas baigėsi. Tas orlai
vis, kuriame telpa 60 žmonių, 
kur yra puikios sales, netrukus 
bus’ paprastas dalykas, nes 
technikai dirba, kuria naujus 
oro milžinus.

Spaudoje paskelbta, kad An
glija stato du daug didesnius 
ir patogesnius orlaivius už Vo
kietijos “Grafą Zepeliną”. Tie 
milžinai greitai bus gatavi ir 
pradės skrajoti. Tilpsią į juos 
daugiau kaip 100 žmonių, daug 
pašto ir šiaip bagažo. Vokieti
ja taipgi rengiasi statyti labai 
didelį orlaivį, o Amerika kelis 
oro milžinius. Po metų kitų 
bus susisiekimas oru tarp Eu
ropos ir Amefikos^toks papras- 
tas dalykas, kaip dabar susisie
kimas laivais. Orlaivyje bus 
vietos daugiau, negu šimtui 
žmonių kartu valgyti, muzikos 
pasiklausyti' salė, skaitykla ir 
biblioteka. Ši salė lekiant or
laiviui gaus naujausius laikraš
čius, nes lekiant per kurią val
stybę, paprastais lėktuvais ga
lima prilėkti prie didžiulio or
laivio ir čia ką nors paduoti ar 
iš jo paimti; tame orlaivyje bus 
salės rūkantiems, jaunimui šok
ti, linksmintis, pasivaikščiojimo 
takai, restoranai. Kiekvienas 
keleivis turės atskirą kambarį 
su patogumais ir maudyklėmis. 
Iki šiol orlaivių patalpos, salės 
būdavo apačioj e, \ naujai stato
mų orlaivių viršuje bus įrengtos 
aikštės sportui, sakysim fut
bolui, tenis’ui ir kitiems žaidi
mams ir keleiviams pasikepin- 
ti prieš saulę. Tai lyg pasaka, 
tačiau tikrai tokie dalykai yra 
ir dar tobulinami. Tokie orlai
viai aukščio turės daugiau, negu' 
60 metrų ir ilgio daugiau kai 
300 metrų. O kelione orlaiviu 
kainuos tiek ,kiek laivu pirmo
je klasėje, bet bus kur kas grei
tose ir malonesnė kelionė.

SLA. Reikalai
Susivienijimas ir 

bolševikai
SLA. turi apie 25 tūkstan

čius narių ir gerokai virš mi- 
liono dolerių saugaus turto. 
Nuo pat jo įsikūrimo iki šiol 
nė vienas jo viršininkas nebu
vo apkaltintas’, negi pagautas 
organizacijos turto eikvojime, 
suktybėse ir kokiame bent pra
sikaltime organizacijai. Tiesa, 
bolševikų liežuvninkai ir pletki- 
ninkai leidžia įvairius paskalus, 
bet neturį jokių įrodymų. Jie 
pratę pletkais ir melais savo 
pozicijas stiprinti. Jie neretai 
kabinėjasi prie tos ar kitos su
mos, išleistas' viršininkų kelio
nėms ir organizacijoms užlaiky
mui, bet tos sumos yra mizer- 
nos palyginus su tomis, kokias 
bolševikai išleidžia savo propa
gandistų kelionėms iš žmonių 
sudėtų pinigų. Juk yra buvę 
atsitikimų, kad bolševikai su
rinko šimtus tūkstančių dolerių, 
o pridavė tik kelis tūkstančius, 
nes kiti sutirpę išlaidoms. Mi- 
zerna bolševikų organizacija, 
kuri tik šmeižtais ir aukų rin
kimu teužsiima, yra suėdusi 
šimtus tūkstančių labdarin
giems tikslams sudėtų pinigų. 
Tai yra nepasotinamas smakas, 
veidmainingiausias pasaulio žu- 
likas. -

Kaip sakau, SLA. viršininkai 
per metų metus ekonomavo, 
taupė organizacijos turtą sau-? 
gojo ir išaugino jį į milioninę 
sumą. Negalima sakyti, kad 
visuomet ir viskas buvo tobula, 
bet tie netobulumai pasireikš
davo dėl patyrimo stokos, dėl 
keistos “lietuviškos politiko^”, 
dėl nesusipratimų, vienok orga
nizacijos turto jie nelietė. Net 
ir dabar, kada narių yra 25 
tūkstančiai, turto virš miliono 
dolerių, įvairių darbų ir atsa
komybių viršininkams begalės, 
jiems yra mokamos skurdžios 
algos. Kada bolševikai pasėjo 
kuopose demoralizaciją, kada 
jie užsimojo užgriebti SLA. sa
vo partijos' naudai, prireikė 
siutinėti į kuopas organizatorių 
jų sutvarkymui, sudrutinimui, 
bolševikų atakų atmušimui. Pa
rinkta apdraudos reikaluose 
patyręs, taktingas, patikėtinas 
žmogus, kuris metė gerai ap
mokamą darbą ir stojo dirbti 
SLA. už mažesnį atlyginimą. 
Jei ne bolševikų kenksmingas 
darbas, be organizatoriaus da 
butume galėję apsieiti. Jie yra 
kalti, kad SLA. prisieina nuo jų 
gintis. Užpuoliką juk reikia 
atmušti. Jei bolševikai paimtų 
SLA. valdyti, tikrinu, jie išleis
tų kelis organizatorius ir ne 
organizacijai dirbti, o jų parti
nę propagandą skleisti. “Tėvy
nė” virstų jų partijos organu, 
priešbolševikiški nariai butų 
šmeižiami, spenduojami ir iš or
ganizacijos braukiami, SLA. 
kuopų pagelba jie rinktų pini
gus savo fondams ir platintų 
jose savo “literatūrą”. Jų nusu
susi nariais ir principais partija 
vėl kiek nors' atkustų ir terori
zuotų kiekvieną nebolševiką.

Klausimas yra labai rimtas. 
Nors bolševikų SLA. yra mažai, 
vienok jie veržiasi į valdžią aiš
kiais, sau naudingais sumeti
mais. Juk ir plėšikas, kuris 
trokšta pinigų, vienas užpuola 
būrį žmonių. Jis žino, ko jis 
nori, todėl yra desperatiškas 
ir aršus. Bolševikai nori SLA. 
pinigų, nori jo kaipo įrankio, 
savo propagandai, kerštui savo 
priešams. Jie puola SLA. visus 
įnirtimu. Jei nariai bus indi-

Dabar kelionė orlaiviais ar 
paprastais lėktuvais dar per 
brangiai kainuoja, bet didžiau
siuos orlaiviuos bus' pigiau ir 
daug kas keliaus, kai tik bus 
įrengtas nuolatinis susisiekimas 
tarp Pietų ir šiaurės Amerikos, 
iš Europos j Ameriką, Afriką, 
Australiją, Aziją ir t.t. Tas bus 
po kelių metų. O paprastas 
lėktuvas bus' toks paprastas da
lykas, kaip dabar automobilis. 

firentiški arba pasyvus, jei jie 
“filosofuos” ir balsuos viršinin
kų rinkimuose be susitarimo, 
bolševikai laimės. Mat, jie mo
ka kurstyti naivius narius prieš 
dabartinius viršininkus, moka 
prisiplakti prie dumesniųjų ir. 
gauti jų balsus.

Jeigu visi dabartiniai virši
ninkai ir vėl kandidatuotų, sa
kyčiau, balsuokime visi už juos. 
Per daugelį metų savo tarnavi
mo jie patyrė, kaip organizaci
jos reikalus vesti. Jie nepada
rys tokių klaidų, kokias gali 
padaryti nauji nepatyrę žmo
nės. Jie įrodė praktika, kad jie 
yra nuoširdus, teisingi, patiki
mi, sumanus žmonės’. Ką gi 
blogą organizacijai jie padarė, 
kur tinkamai savo pareigų ne
išpildė, kad turėtume juos at
statydinti ? Viršininkai organi
zacijose ir įstaigose laikomi 
per visą amžių, kuomet jie sa
vo pareigas eina tinkamai; jie 
pasidaro nepavaduojami. Kam 
pratintis prie kokios tai čigo
niškos tvarkos, kad keisti vir
šininkus’ reikia tok todėl, kad 
butų vis nauji? Kada senieji 
viršininkai apsileidžia, kada jie 
daro netvarką, nesugeba arba 
nemoka ar nenori savo pareigų 
tinkamai eiti, tuomet tik gali 
būti noro juos pakeisti tinka- 
mesniais žmonėmis. Tiesiog 
neišmintinga tūlų narių nuomo
nė yra, kad dabartiniai viršinin
kai perilgai tarnauja ir tik to
dėl reikia kitus išrinkti, nors 
ir bolševikus, by tik butų nauji 
Senieji viršininkai veda organi
zacijos reikalus gerai. Kas ga
li įrodyti, kad kiti žmonės' ves 
geriad arba nors taip, kaip da
bar yrą vedama?

Kandidatai pasilieka senieji 
viršininkai, išskyrus vice-prezi- 
dentą Kamarauską ir kasos glo
bėją Danielių. Tik šios dvi vie- 
ti turi būti užpildytos naujais 
asmenimis. Į viceprezidentus 
numatomas Mikalauskas iš 
Brooklyno ir į kasos globėjus 
Stungis iš Chicagos. Yra daug- 
ir kitų senų, pasidarbavusių, 
tinkamų kandidatų, vienok visų 
negalima išrinkti, o balsų susi
skaldymas tik duos progos bol
ševikams laimėti.

—žilas narys.

Viešas pasiskelbimas 
viešai reikia ir kalbėt

Einant nominacijoms SLA. 
Pildomosios Tarybos, atsirado 
pigios rųšies politikierių, kurie 
ar tai patys arba savo bičiuo- 
lių yra reklamuojami į SLA. 
Pild. T-bą. Tiesa, yra susior
ganizavę tam tikri komitetai 
kaip rytuose, taip ir vakaruose 
ginti Susivienijimą nuo komu
nistiškų užmačių, šie komite
tai daugiausia yra susidarę iš 
nuosaikių, rimtų veikėjų ir jie 
stengiasi veikti dėl SLA labo. 
Bet atsirado ir “lygų”, kurios 
yra su tam tikromis fašistiš
komis ir komunistiškomis' bak
terijomis, kurios rūpinasi ne 
SLA. labų, bet savo partija ir 
savo “frentais”. Užtat SLA. 
nariai nuo šitų elementų turi 
apsisaugot, kad nepadavus į jų 
rankas SLA. Kokią tai “Ne
geroves ligą” Čikagoje pagim
dė Simokaitis ir Semaška. Ka
dangi su jais niekas rimtai ne
siskaito čia ant vietos, tai jie 
surado sau “frentų” Waterbu- 
ryj© ir dabar verda tam tikrą 
košę.

Siūlydami savuosius frentus 
j SLA. Pild. Tarybą, jie tuo 
patim pagelbsti komunistams, 
kad tiems butų daugiau progų 
įsigaut į SLA. viršininkų vie
tas.

čia reikia pakalbėt apie p. J. 
Tareilą, kuris yra peršamas į 
SLA. iždininko vietą. Tareila 
yra žinomas' per daugelį metų 
kaipo atžagareivis tautininkas, 
o dabar yra persimetęs prie fa
šistų. Vadinasi, demokratiškai 
organizacijai yra peršamas as
muo, kuris garbina diktatūrą ir 
kurio tikslas yra valdyt, o ne

tarnaut organizacijai, — tai 
viena. Antra, p. Tareila nėra 
kompetentiškas asmuo tvarkyti 
milioninį iždą, nes tam reikaįin- 
gas žmogus kuris turi daugiaus 
protinio išsilavinimo. Trečia, ir 
tai labai sVarbu yra tas, kad 
kalbamas asmuo buvo savo lai
ku “pagarsėjęs” sąryšyje su 
pirkimu SLA. namo. Turbūt, 
Amerikos lietuviai dar gerai at
simena velionį Mantų, ir visi jį 
pažinojo kaipo teisingą žmogų, 
užtad ir jo duotas raportas 
SLA. seime ir komisijose apie 
dabartinio SLA. namo pirkimą 
gali ir privalo turėt svarbos 
SLA. nariams. Kas' norite su 
šiuo dalyku smulkiau susipa
žinti, tai bandykit įsigyt velio
nio Martaus išleistą brošiūrėlę 
vardu “SLA. Namo pirkimo ra
portas”; ten rasit visus detalius 
ir pamatysit kaip veidrodyj po
no Tareilos “pasidarbavimą” 
Susivienijimui.

Baigiant šį rašinėlį, norisi pa
sakyti, kad apsaugojimui SLA. 
nuo įvairių nepageidaujamų ele
mentų, sveikiausia bus, kad na
riai nominuos rimtus ir visuo
menėje turinčius pasitikėjimą 
asmenis, kurių kandidatūras re
mia SLA. Sargybos rytų ir va
karų komitetas. Jie yra sekan
tys: į Prez. S. Gegužis, į vice- 
prez. Mikalauskas, į sekr. p-lė 
P. Jurgeliute, į iždininkus Adv. 
K. Gugis, į Dr.-kvotėjus' Klimas 
ir į iždo globėjus Stungis ir Ra- 
ginskas. Nominuodami šiuos

andidatus, SLA. nariai nepada
rys klaidos, bet apgins organi
zaciją nuo visų, kurie tyko iš 
vienos ar iš kitos pusės pasinau
doti SLA. turtu sau arba savo 
partijai.—K. L.

ĮVAIRENYBĖS

Išrado taupią ir šiltą 
krosnį

Įžymus danas, daugelio daly
kų išradėjas Dr. Dalenas, išra
do labai patogią ir naudingą 
krosnį. Išrastoji krosnis yra 
nedidelė, pritakyta virtuvės ir 
namų šildymo reikalams. Ji la
bai mažai kuro suvartoja, bet 
daug šilimos duoda ir ilgai šili
mą laiko. Išrastoji krosnis duo
danti apie 90% suvartoto kuro 
šilimos, kai tuo tarpu geriausios 
krosnys tegali duoti apie treč
dalį nurodyto kiekio šilimos. 
Krosnis taip įtaisyta, kad gali 
kūrentis dieną ir naktį, šilimą 
pati reguliuoja pagal nustatytą 
laipsnį. Bet kita ko, krosny 
nuolat yra karšto vandens. Už
darius krosnį, šilima joje lai
kosi ištisą parą. Dieną ir naktį 
degdama, ši krosnis sudegina 
apie 4 kilogr. anglių.

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

RAM0VA1
THEATRE

3bib and Halsted Street*

Nedėlioj ir Panedėly, 
Gruodžio 1 ir 2

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“The Unholly 
Night”

Labai įdomi ir sujaudinanti 
misterija.

Kiekvieną sudomins
Taiprl 

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Šiandie
“Say it with Songs”

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

I 
I

___________________________________ ._______________ ;____________________________
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Lašinių Skutimo 
Byla

didelį įspūdį ne tik teisiamie- 
•jms bet ir publikai.

Josiukas tuojau pradėjo verk
ti. Mikšys išbado, kaip popierius’. 
Draugelis buvo ramus, nors ir 
baisiai piktas.

Bendrai, tai rodos, lyg gra
natą į kaltinamųjų suolą butų 
kas metęs.

Lyderiai suimami
Prokuroras pareikalavo, kad 

trys pasmerktieji, būtent, Fe
liksas Mikšys, Eliz. Draugelis 
ir Petras' Josiukas butų suimti 
ir padėti kalėjiman.

Advokatai prašo kardomąją 
priemonę palikti tą pačią

Požėla prašo teismą, kad pa
smerktiesiems butų palikta ta 
pati kardomoji priemonė, bū
tent, įnešus užstatą,' kad byla 
bus persvarstyta aukščiausioj 
teismo instancijoj, kaltinami iš 
kalėjimo butų paleisti.

Bet teismas Požėlos prašymą 
atmeta, o Mikšj, Draugelį ir Jo
siuką nutaria tuojau suimti.

Trys augaluoti sargybiniai
Tuojau teismo sekretorius pa

šaukia tris policiantus.
Smarkiai eina per salę trys 

jauni augaluoti policiantai ir iš 
kalėjimo sekretoriaus perima 
areštuotuosius.

Tuo tarpu kelios jaunos da
mos salėj karštai verkia.

Ateitininkai sendraugai labai 
sumišę.

Dr. Karvelis piktai sUsirau- 
kęs, kiti susimąstę žiuri į že
mę. Baisiai nesmagus vaizdas.

Į kalėjimą
Teismo sekretorius tuojau 

pagamina lydimąjį raštą ir sar
gyba rengiasi varyti Mikšį, 
Draugelį ir Josiuką į kalėjimą.

Karvelis užsispyrė, kad vež
te vežtų. Sargybiniai atsisako. 
Bet labai prašomi vėliau sutin
ka.

Karvelis parūpino forduką ir 
trys anų laikų figūros, dabar 
kaliniai — sėda j automobilį ir 
tuojau atsidurs už grotų.

Karvelis taip jau važiuoja su 
pasmerktaisiais ligi kalėjimo 
vartų.

Kalinius lipančius į automo
bilį lydi liūdni bičiulių reveran
sai, moterų ašaros; pažįstami 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
nekaltais, bet Aglinską kaltu 
perdideliu valdžios pasisavini
mu ir einant B. K. 591 str. 2 p., 
51 str. Kar. Įst. XXII kn. 145 
Str., Amn. 7 str. 1926 ir 1928 
m. ir Kar. Įst. XXIV\kn. 910 
str.

nusprendė:
Galutinoje išvadoje nubausti 
veter. gydytoją Mikšį Feliksą 
ir gyd. Draugelį Eliziejų 1 met. 
ir 3 sav. sun. darbų (grasos) 
kalėjimo, ir Josiuką Petrą 1 
met. 2 sav. sun. darbų (grasos) 
kalėjimo, visus tris su pasėko
mis numatytomis B. St. 28 ir 
30 str.; Sakalauską Juozą — 6 
mėn papr. kalėjimo, Bergą Juo
zą, Josiuką Sergejų — 4 mėn. 
ir 2 sav. papr. kalėjimo, ir Fri- 
zinskį Dovydą — 3 mėn. papr. 
kalėjimo.

Valeišį Joną kaltinamą B. St. 
51 str. ir 591 str. 2 p. ir ats. 
pulk. lt. Aglinską Petrą, pulk, 
lt. Butkevičių Liudą ir adm. 
kap. Deltuvą Joną kaltinamus 
Kar. Įst. Xg kn. 218 str. — iš
teisinti ir Aglinską Petrą atleis
ti nuo bausmės už nusikaltimą 
numatytą Kar. Įst. XXII kn. 
145 str.

Teismo išlaidas uždėti visiems 
nusmerktiesiems lygiomis ir so
lidariai.

Pažymėtus apžvalgos proto
kolus ir raštus grąžinti kas 
kam priklauso.

Priteisti iždo naudai, Kr. Aps. 
Min-jos asmeny, iš Mikšio Fe
likso, Draugelio Eliziejaus, Jo- 
siuko Petro, Josiuko Sergejaus, 
Frizinskio Dovydo, Bergo Juo
zo ir Sakalausko Bernardo — 
32,335 lt. su solidaria atsako
mybe jų visų, bet Sakalauskui 
Bernardui tik iki 19,254 lt., iš 
Draugelio Petro Josiuko, Saka
lausko ir Soblio — 24,976 lt. su 
solidaria atsakomybe jų visų; 
iš Mikšio, Draugelio, Sakalaus
ko ir Petr. Josiuko — 49,682 lt. 
Solidaria atsakomybe jų’visų ir 
iš ats. pulk. lt. Aglinsko Petro 
12,261 lt. nuostolių atlyginimo.

Viso 119,254 lt.
Civilio ieškinio likusią dalį at

mesti.
Efektas didelis

Teismo sprendimas

kilstelia kepures.
Automobilis su lašinių skuti

mo herojais suužia kalėjimo 
padarė link.

guyYour Coal

VISUOMET yra pasitenkinimas per
kant užtiRimas prekes iš užtiki- 

mos firmos — pasitenkinimas, kad 
jus gaunate savo pinigų vertę.
Ir jus tiek pat galite būti tikri apie 
savo anglis, kaip ir dėl kiekvieno da
lyko, kurį jus perkate.
Kiekvienas vežimas Consumers Anglių 
ar Koksų yra parduodamas sulig musų 
garantija kai dėl kokybės, pilno sva
rumo ir patenkinimo — “jie turi pa
tenkinti, arba mes atsiimsime ir sugrą
žinsime jums pinigus”.
Patelefonuokite mums savo užsakymą 

su pilniausiu pasitikėjimu.

PIRKIT SAU ANGLIS ĮSITIKINIMUI

ers (gmpany
__________ -_

COAL- C 
BUILD1NG

NAUJIENOS, Chicago, III. 5
- ■ ■ -.............................................. . , .. . M ......................... ... ...................... ................................................ ....... ............... .. .. ............................................ .. -..-.m.,... --------------

enu Radio arSu Kiekv tanu

RCA Radiola su dynamic

$155.00

BUDRIK
Telephone Boulevard 4705

$195.00
$116.00
$155.00

Budrike kaina .......................................... .................
RCA 33 be tūbų kaina....................... -................... -
Brandes 8 tūbų kaina .............................................
Bosch 8 tūbų kaina...................................................
Earl 8 tūbų kaina..............-......................................
Atwater Kent Radio ir Phonographas krūvoje už

Gražus naujas grojiklis pianas vertės $450.00. Musų didelis carload 
factory pirkimas daleidžia parduoti už 898.00. Nepraleiskit progos.

Atwater Kent Model 55 Screen (kid gražus kabinetas
$109.00

$54.00
$97.00
$85.00
$92.00

$169.00

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

38 įbudavota j specialiai gražų kabinetą 
speakeriu, kaina su tūbomis, su viskuo $98.00

Atvvater Kent modelis 40 septynių tūbų su dynamic speakeriu Gražus 
kabinetas kaip ant. paveikslo. Kaina su Viskuo už $79.00.

ir Pianų. Kainos yra sumažintos ir kiekvienas apturės kalakutą dykai. Parduodama ant 
lengvų išmokėjimų įmokant 10 dolerių.

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

Budriko kaina ..... ........................................ .. .
Majestic naujas modelis 91 ...................................
Victor R32 10 tūbą ...i.............. ...............................
Richelieu 9 tūbų Radio ir Victrola krūvoje, kitur 

kaina $275.00, pas Budriką už ... .......... .

Victor No. 8-35 Orthoponic Victrola, nauja su elektros motorų, šiame 
išpardavime už $68.00. Išvaizda kaip ant paveikslo

Nepamirškite: Lietuvių valanda kas nedėldienį nuo 1 vai. iki 2 vai. po pietų per galingą WCFL stotį, Voice of Labor, 
X 970 kilocycles, 309,1 Met.

'Hmm*



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
ruo’e friends

k n lininei u 
k oje, sake

dar’cuMoja:” pas
likų šioj? apielin- 
:, pradėję siausti 

Įtūžimu. Jų darbuo
tės pasėkoje jau nukęntčjo kė

pe kilų ir vienas lietuvis.
Praėjusi pirmadi-eni jis 

važiavo medžioti. Namie vis-

dė ramu. Bet štai žmogus su
grįžta antradienį — ir ką ma
to?

Pasirodė, kad jam nesant 
namie atsilankė j jo krautuvę 
(Indiana avė.) sausieji. Rado 
pora bankų namuose daryto 
rangalo, keletą lašų stipresnės. 
To ir užteko. Jie išgabeno 
krautuvės prižiūrėtoją su savi
mi. 1 
lykas

nežinia kaip visas da-

Kai sausieji atlankė minėtą 
krautuvę, tai joje užtiko koki 
ten Jacob Spoolstra. To vyro, 
sakoma, ieškota. Matote, poli
cija mananti, kad jis, Spool-| 
stra, išmainęs 
čekiu. Vienok 
tas dėl čekių, 

Pereita 
lankė ir

žnion i ų

ar jis 
ar ne 
tyrinėjimas.

savaitę sausieji
keletą svetimtaučių

Areštavo jose keletą 
Kaltinami jie, buk 
ję skystimą, kuris 

dabar draudžiama pardavinėti.

Teko nugirsti, jogei polici
ja perėjusi visas vietas ir įspė
jusi, jogei reikėsią užsidaryti.

DIDELIS BALIUS
K Rengia

Humboldt Parko Lietuvių Politikos Kliubas 

šeštadieny, Lapkričio-Nov. 30 d., 1929 
Spaulding Svetainėje, 

3312 W. Nori h Avė., kampas Spaulding Avė.
Pradžia 8 valandą vakare.

Todėl gerbiami kliubiečiai ir visi lietuviai meldžiami atsilan
kyti, o atsilankę busite užganėdinti.

KOMITETAS.is- . . .  • —

JUS GERIAU GALITE TAI ATLIKTI SU GASU

J.F.Eudeikis&Co. Kaina $89.50, su prijungimu, atėmus $10 už C“7C| KO 
jūsų senąjį pečių, ši Heatrola pareina jums už

Už jūsų senąjį pečių, jei 
jus veiksite DABAR!

Dabar yra laikas atsikratyti dtarbo it purvi- 
numo su jūsų senuoju pečiu. Išmainykite 
jį ant smagaus komforto tikrosios G>aso Ši
lumos jūsų namuose, ši graži Heatrola de
gina (Jašą — paškleidžia gausią šilumą — 
švarią, sVeiką šilumą po jūsų kambarius. 
Mažas gaso suvartojimas, šiluma kada jus 
norite jos — tik pasukus rankieną... ir vėl 
užsukat kai jau užtektinai įšila. Nėra du
rnų, ar suodžių... nėra dulkinų paipų pri
teršti jūsų namus. Mahogany užbaigtas ka
binetas moderniško dezaino pilnai harmoni
zuoja su kambarių rakandais. Ideali® dėl 
namų ir apartmentų. Specialė gaso kaina 
yra dėl namų apšildymo.

$ 5 ĮMOKĖTI - Metai išmokėjimui

Didžiausioje gyvenime nuliūdimo valandoje, kuo
met nuo jūsų atsiskiria mylimiausi ypata, pirmiau
siai jus kreipiatės j graboriatis įstaigą. Kyla 
klausimas: kur kreiptis? Jus visuomet gausite 
tinkamiausį, mandagiausi ir geriausį patarnavimą, 

jei kreipsitės pas Eudeikj,

Eudeikio graborių įstaiga jau tarnauja lietuviams 
daugelį metų. Mes turime didžiausį patyrimą. 
Musų graboriai yra tikri žinovai laidotuvėse. Jūsų 
mylimos ypatos laidotuvės hus suruoštos iškilmin
giausiai ir gražiausiai, jei jus atsikreipsite į 

Eudeikio graborių įstaigą.

Patarnavimas Laidotuvėse

Įstaigos turėsiančios išnyk- 
no more friend;. Pasta- 
laiku įvykiai rodo, kad 

skau-
Nežinia kas 

Vietinis.

Ii — 
rųjų 
sausieji vis skaudžiau ir 
dziau

tolimi.

Roseland

Greater Pullmnn Better 
emrncnl Club (Lietuvių 
iosbos Valdžios Kliul/m 
pricšniolini susirinkim

Gov-

i

Didž’obis lietuvių kliuba 
j(- Pu’lnianc apielir 
vienas iš didžiausių ir (lemo- 
kiališkiausių politinių kliubų. 
Jo nariais gali būti taip vyrai, 
kaip moterys, taip piliečiai, 
kaip, ne piliečiai.

Kliubas turi komisijas pa
mokoms duoji ir pagelbėti pi
liečiais tapti Taipjau kliubas 

žiuri
nesivaržo dėl partijų, 
linkimų jisai pirmiausia 
kad kandidatuojanti tai ar ki
lai vietai ypata butų tinkama 
kandidatuojamai vietai, ‘žod
žiu, šis kliubas visai beparty- 
viškas. Prie j<> vertėtų priklau
syti visiems Šio apielinkčs lie
tuviams.

Kliubo valdyba taipgi demo- 
ališkai renkama. Žėdno urė- 

nelikrų do vietai renkama asmuo iš 
ra kai- trijų kandidatų ir renkama

paro- slaptu balsavimu. Be to, kiek-
evjjnas viršininkas renkama ifc
ilgiau, kaip vieniems metams,

it- Į taip kad visi nariai turėtų pro
gos kliubo valdybos pareigoms 
eiti. O lankiai pasitaiko, kai 
kuriose organizacijose, kad 
Viršininkai, būdami ilgus me
lus, pasidaro kuone diktato
riai.

kričio 
buvo

minėjau aukščiau, lap- 
26 dienos susirinkimas 
priešmetinis susirinki-

| Į

mas. Taigi, tarpe kilu ko, šia- 
|<ne susirinkime buvo renkama 
|valdyba ateinantiems 1930 mc-. 
, tams. Valdyba tiems metams 
sudarys: Ignacas Ivan — pre
zidentas, Antanas Jocius 

! vicc-prez., A. M. Barčius — 
■ sekretorius, B. A. Waitches -į 
vice-sekret. B. Petkus — iž- 

' dininkas. b'kzekulyvis komile- 
ilcs: J. i’. J R. Fry-■
•?r ir J. K. \Vo:cick. Pilietybes i 
Remisiją: M re. M. Wa:lchcs, 
S. Žilis ir .1. Kampe:*. Murr.al-

I ka — J. .lenku?,; koresponden
te • • A. Jorius.

Ka’p matyli i' sąrašo, tai i 
! valdybą lapo išrinkti visi gan [ 
iencrginV ir darbštus žmones, 
i Tikimės iš naujos valdybos pa
laidai davimo, kai ji užims vie- 
: l'?'. taip kliubui, kaip ir vi- 
išuomenęs naudai, nes kliubas 

darbuojasi ne tik savo na
riams, bei vihos apielinkės vi- 
>ąomenės labui.

Tąigi visi lietuviai yra kvie-, 
čiami tapti viršmineto kliubo 
nariais. Prisirašyti galima su
sirinkime ir \Vaitches brolių, 
ofise — bile kada. Mokestis i 
lik $1 metams.

Visi mes gerai suprantame, 
kad organizuoti ir per orga
nizaciją. ypač politiškai, gali- I 
nie daug nuveikti. Tad visi; 
bukime nariais geresnės vai-i 
džios kliubo.

Korespondentas.

ORE JAU JAUČIAMAS YRA ŠALTAS RUDUO...

Gaso Šiluma
DEL VIENO KAMBARIO, DEL DVIEJŲ KAMBARIŲ, DEL 

TRIJŲ KAMBARIŲ, AR DAUGIAU........

su šia l

GAS HEATROLA

NAUJIENOS, Chic.?o;o, III.

Burnsidc
Mi'e Ona Žcb:cn.:kiene

Lapkričio 29 dieną, 8 va
landą ryto, mirė Ona Žebraus
kiene (520 Kast 891 h Place). 
Amerikoj Ona Žebrauskienė 
išgyveno 35 metus. Paliko du 
su n u ir (lukteri.

Laidolu’Įčs bus pirmadienį, 
gruodžio 2 dieną, iš namų 
(52.0 E. 89tb Place) į šv. Juo
zapo parapijos bažnyčią, So.

■ Draugyste Atgimtiem' 
! Lietuvių Tautos Mo- 
: torų ir Vyrų ■ i

Rengia linksmą

į BALIŲ

Lapkričio 30 d., 
1929 m.,

I
Lietuvių Tautos par. 

svetainėj,
3501 So. Union Avė.

Pradžia 7:30 vai. vakare 
įžanga 35c.. . J

Kviečiame senus ir jaunus at-j 
šliaukyti, smagiai laiką praleisti: 
prie geros muzikos.

Kviečia KOMITETAS’. ' 

192,9

J®s. F. Budrikei

Jetuviu Valanda

Cbicagojc, o iš čia Į šv. 
, imiero kapines. Knną iš 
$ vai. ''Vio.

Laidolu vis? patarnauja gra- 
berilis Budrikis, 1(105 So. Iler 
mitage avė. Report.%

■ f— " - — ------------- ---------------------------------------------------

MARES’ NUO KOSULIO 
BALS A MAS

Sustabdys bile kokį neužsisenėjusj 
bile kokj blogą, 
jsisenėjusj šaltį. 
Nors geriausia ir 
saugiausia yra jj 
pradėti vartoti 
tik šalčiui prasi
dėjus. Jis turėti) 
būti visada po 
ranka, taip kad 
reikalai atėjus 
bilę minutę ga
lėtumei jj sura
sti. Parduodamas 
visose vaistiny- 
centų už buteli.

kosulį. Pagydys 

TAKE
MARES’ 
ROUGH 

BALSAM.
šiose 35c. ir 60

Pus - Balsio 
System a

Per Radio

Užtikrinu, kad ( dabar 
Smuiką arba Mandoli-; 
ną grajinsi į 8 lekci
jas per Pus-Balsfp sy- 
stemą, kad ir nežinai i 

ne vienos notos.

Pradedant nuo Rytdienos, Gruodžio 1 d.

Kas Nedėldienį
nuo 1 iki 2 vai. po piet

iš dideles Chicagos Darbo Federacijos stoties

Frank Borden
4250 Archer Avė.

DRES1Ų DEZ AININIMAS <
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- 
žius dcl savęs, arba įMlRSN 
kaipo profesiją. Pa- ĮI 
mokos dieną ir vaka- ĮSL iHV 
rais. Ateikit ar raly- VHhiLvK' 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St. 

1d augštaa
JOS. F. KASNICKA, principalas

IV. C. F. L.
(970 kilocycles — 309.1 metrų)'

„ Gražiausi programai lietuvių dainų 
ir muzikos

Patys pasiklausykim ir kitiems pasakykit

Pvytoj krautuvė atdara iki 3 vai. po pietų. Kas dar neturi 
radio savo namuose, malonėkit atsilankyti j musų krau

tuvę pasiklausyti lietuvių programo.

Šiuos Radio programus ruošia Lietuvių Radio Krautuve

Pasilinksminimo Į 
Šilta Vieta j

Muzika, šokiai ir Užkandžiai.
2 mylios i pietus nuo 

LEMONT, ILL. 
prie kelio 4-A

Vincas Jonikas,
Savininkas

Jos. F. Sudrik,
INC.

3417 So. Halsted Street
Tek Boulevard 4705

v

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741-1742

i

*1O ALLOWED
J. . I -

Peoples Gas Stores
Logiška vieta pirkti gaso reikmenis

122 South Michigan Avė.

Apdrauda
Naujienose Įvedama apdraudos skyrius 

ir apdraudžiama visose geriausiose 
Kompanijose:

’ %

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

AUTOMOBILIUS
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertės sunaikinimo.

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

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

NUOSAVYBES APDRAUDA
namus, krautuves ir t.t

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

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir 
ypatiškai

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500 

CHICAGO, ILL.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Autų nelaimės

Automobilius, kurį valdė 
Frances Nicholas, 19 metų 
mergina, Northwcstern uni
versiteto studentė, užmušė 
p-lę Florence Thompson, 2236 
Lincoln Park Wiest.

Apiplėšė ‘‘pajų” kom
paniją

Septyni banditai išsprogdino 
Case and Martin Pi e kompa
nijom ofiso saugiąją šėpą ir pa- 
sišlavė $18,000. Kompanijos 
ofisas randasi adresu 1807 
Walnut street. Policija ieško 
banditų.

ketvirtadienį rytmetį. Va
kar, penktadienį, kaiminka, 
nužiūrėjusi, kad nematyti Van 
Wie namuose gyvybės ženklų, 
atidarė langą ir pažvelgė vi
dun. Pamatė, kad visa šeima' 
gulėjo susmukusi. Visi užtroš
ko gazu, belaukdami kol ka
lakutas iškeps. Van Wie gy
veno adresu 2106 North Mo
bile Street.

Gr aboriai ~
BUTKUS

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. \ 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8261
------- O—----

Phone Boulevard 4139

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Mirė dar vienas dėl 
auto nelaimės

Praėjusį trečiadienį auto ne
laimėj tapo užmušta p-nia Mc 
Cullough. Jos vyras buvo su
žeistas. Vakar mirė ir jis. Au
tomobilį, kurie juodu važiavo, 
užgavo Rock Island gelžkelio 
traukinys.

Tyrinės teisėjo David 
elgesį

Chicagos advokatų asociaci
jos teisių komisija, manoma, 
netrukus pradės tyrinėti elge
sį teisėjo David laike polici
jos leitenanto Carrollio bylos. 
Surinkusi faktus, komisija pa
tieks juos asociacijos viršinin
kams. Komisijon tyrinėti elge
sį teisėjo David minė toj byloj 
įeina 17 žymių Čikagos advo
katų, jų tarpe ir Floyd. E. 
Thompson, buvęs Illinois val
stijos stiprume teismo vyriau
sias teisėjas.

Nušovė pačią ir pats 
nusišovė

Ketvirtadienį nušovė savo 
pačią, o paskui pats nusišovė 
James B. Pauley, turtingas 
vertelga anglimi. Galvažudystė 
ir saužudyste papildyta Amba- 
sador Hotel East kambariuose.

Lietuves Akušerės

6 sušalo
Šalto oro banga, palietusi 

Čikagą, nuvarė į kalines še
šias ypatas, o šimtams kitų at
nešė pusėtino vargo. Del šal
čio mirė 6 žmonės, du kuone 
sušalo. 170 gaisrų kilo deliai 
to, kad pečiai buvo per daug 
įkaitinti, Municipalės prieglau
dos benamiams prisigrūdusios. 
Tūkstančiai automobilių, pa
liktų gatvėse, užšalo. Na, žino
ma, nosių ir ausų nukentėjo 
daugiausia.

Užtroško gazu visa 
šeima

Clayton Van Wic ir jo šei
ma kepė kalakutą Padėkavo- 
nės dieną. Pati ruošėsi apie 
pečių. Du kūdikiai žaidė,e vy
ras buvo kartu. Tai klojosi

Phone • 
Hemlock 9252

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

Graboriai

A. MASALSKIS
Mum patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti aąžininga* ir ne
brangus todėl, kad na
tūrinio išlaidų ulini* 
kymui įkyrią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

------- r(M

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

J. Lulevich
Lietuvis Oratorius 
ir Balaamuotojaa

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltai.
3103 S. Halsted St.

Chicago, UI, 
Tel. Victory 1115

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Pastaba: Maso ofisaa dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

D

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 918B v.
4608 South Ashland Avenue

HetoU 46th Si. Chicago. UI

GYDO

Kraujo, - odos, chroniškas

slaptas ligas vyry ir motery se
nus žaizdas, ligas rentai

Res. tol. Van Bures 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 266, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvrick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vaL vak. 
kasdien. NedUiomis nuo 1 iki 2 

valandai po pieta-- - o-

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiao valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti 
--------o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaąd Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800

Nuo 2
Nedalioj

So. Ashland Avė,
▼AKAJTDOSl

iki 4t8fl ir nuo 7 iki lt 

nuo 2:81 iki 4:8fl pq piet

Telefonas Canal 6464

• Ofiso Tel. Victory 6893 » 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Liudininkui kalėjimas
&iuo laiku nagri įjojama !>>'- 

la vadinamų “stot mašinų” 
trusto. Ryšyje su ta byla kal
tinama yra keletas stambių Či
kagos politikierių. Vienas svar
biausių valstybės gynėjų liu
dininkų šioje byloj turėjo Lu
ti David Backola. Jisai sutiko 
prokurorams liudyti, šie jautė
si turį aiškią bylą. Bet ve at
ėjo teismo diena.. Pašaukta 
Rąckoią liudyti? O tas ir sa- 
kO: ' hPgSMtT THidyt^W'‘ 
save įkriminuoti. Svarbiausias 
valstybės liudytojas pakišo val
stybės gynėjams koją! Racko- 
la už atsisakymą liudyti nu
teistas šešiems mėnesiams ka
lėti. Bet deliai jo atsisakymo 
liudyti kaltinamiems politikie
riams progos išsiteisinti žymiai 
padidėjo.

r----------------------------------

Dr. C. C. SINGLE Y.
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DKI. NESMAGIŲ N K K VISKO 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. Meiliame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:
nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 

nuo 3 iki 4:30 po piet.
Nedėlioj

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

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

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 

Balsamnotojas
2314 VA 28rd PL 

Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516
—O---------

ir

J. F. Eudeikis Komp
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS 
4417 So. Fairtield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Auburn Avė. Tel. Blvd.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

i i
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Tel. Lafayette 3315
Dr. K. NLJRKATTIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Lietuviai Gydytojai

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weot.ru Arenu.

Tel, Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez^ 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St„ Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryte iki 4 po pieta 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

V AT, A N13OS 3 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 !ki 9 P. M.

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie SU Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0882

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

n

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. *7-0 Utaminko. 
ir Subato* vakarai*.

Teisėjai “kalbėsis”
Superior teismo teisėjas Sa- 

bath (Čikagoje) turėsiąs, pasi
kalbėjimą su Crown Point tei
sėju justicc of peace. Kame 
dalykas. Sakoma, kad 'Cro\vn 
Point galima lengviausia gau
ti šliubą. Bet kada norima di- 
vorsas imti, tai jau jo ieško
ma Čikagoje. Deliai to teisė
jas įSabath turįs ypač daug 
keblumų. Taigi jis nori pasi
kalbėti su Crown Point teisė
ju (justicc of peace) dėl šliu- 
bų “sumažinimo”, idant jam, 
Sabathui, mažiau divorsu by-
lų butų.

Policininkai išteisinti
Policijos kapitonas Charles 

McGurn, seržantas Thomas T. 
Harrison ir pora paprastų po
licininkų buvo apkaltinti tuo, 
kad jie leidę distrikto, kurį pri- 
Žiurėjo, gemblcriuotę. Polici
ninkai buvo suspenduoti. Kada 
skundai prieš juos tapo nuo
dugniai ištirti, tai kaltinamie
ji policininkai sugrąžinta dar
bui. Pasirodė, mat, kad skun
dai buvo nepamatuoti.

PA DĖK AVON Ė

BARBORA YIJRIONAS 
po tėvais Ruzenskaite

Šiandie atsidaro gyvu
lių paroda

Suvienytuose stok, jarduose 
šiandie atsidaro gyvulių* paro
da. Parodai yra suvežta 12,000 
gyvulių — galvijų, avelių, kiau
lių, arklių; taipjau yra pavyz
džiai javų. Kasdien pildomi 
parodoj programai, jžanga tik 
50c ypatai. Paroda tęsis iki 
7 dienos gruodžio.

Kuri mirė lapkričio 20 dieną, 
1929 m. ir tapo palaidota lapkričio 23 dieno. o dabar ilsis 
Šv. Kazimiero kapinėse, amži
nai nutilus ir negalėdama atsi- 
dėkavot tiems, kurie suteikė 
jai paskutini patarnavimą ir 
palydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame mu
sų dvasiškiems tėvams, pralotai 
M. L. Krušui ir jo atsisten- 
tams. kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos sielą; dėkavo
jame graboriui Masalskiui, dė
kavojame giminėms ir pažįsta
miems ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms, ir tiems kurie 
važiavo i kalines sudarydami 
dideli skaitlių automobiliu; o 
tau musų mylima moteris ir 
motina sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje. '

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

32013201
CHICAGO, ILL.

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonai 
Cicero 8724

Telefonas 
Boulevard 6203

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotoj afs
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimu 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktj.

Koplyčia

t

Akiu Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikyme 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
! Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:80 va-
i karo. Nedėliomis nėra skirtu 

valandų. Room 8.
Phone Canal 0528

JONAS ŠERUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 27 dieną, 10:40 vai. 
ryto 1929 m., sulaukęs 56 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Pakruojauš parap.,. Laipuščių 
kaime. Amerikoj išgyveno 35 
metus. Paliko dideliame nuliu- 
djme moterį Magdaleną, po tė
vais Dvąrzeckaitę, 3 sūnūs — 
Joną, Petrą ir Stanislovą,* duk
terį Magdaleną, anūkę Heleną, 
brolį Juozapą ir brolienę Elz
bietą šarunienę ir gimines. Na
rys šv. Petro ir Povylo draugy
stės. Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks su bato je, 
lapkričio 30 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Pras. Pan. 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jono šeruno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė,
Brolis, Broliene ir Gimines

Laiodtuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel. Yards 1741

IGN. J^OLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. JT. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

ČHICAGO. ILL.

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

“7

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
. a TcL Franklin 4177

A. M0NTV1D, M. D.
209 

St. 
vak.

1579 Milvvaukee Avenae, Room 
Kampas North Avė. ir Robey 

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini iviesa ir diathermia

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee A ve.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniai* pagal susitarimą

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS;

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakar* 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

2221 W. 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonaa Canal 2558
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Įvairus Gydytojai

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

M.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisaa vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8895

Rezidencija 6640 Š. Maplewood Avė.
Telefonas Repubhc 7868 

CHICAGO, ILL.

JUZEFĄ GRICIENE 
po tėvais Norkaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
lapkričio 27 dieną, 2:20 vai. ry
te, 1929 m., sulaukus 50 metų 
amžiaus, gimus šiaulitj ap., Užvenčiui parap., šimaitiškių kai
me. Amerikoj išgyveno 25 m. 
Paliko dideliame nuliudime 3 
dukteris — Oną, Petronėlę ir 
Heleną, 5 sūnūs — Antaną, 
Vincą, Frąnciškų, Joną ir Pet
rą, tlvi seseris — Antaniną 
Metrikienę ir Vincentą Manst- 
vilienę. brolį Adomą Norkų ir 
gimines, Lietuvoj brolį Leoną. 
Kūnas pašarvotas randasi 
10621 S. Indiana Avė.

Laidotuvės Įvyks subatoj lap
kričio 30 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų i Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juzefos Gricienės 
giminės, dradgai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai, Seserys, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Eudeikis, tel. Yards 1741

Chas 
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė
CICERO. ILL..

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BĖRTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgąn St.
• Valandos: nuo 19—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 
Tel. Canąl 3119 

Rezidencijos telefonai
South Shorą 2288 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais *2151 *W. 22nd St. nuo 6-1

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 781 
Tel. Central 6890. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av 

Tel. Prospect 8525.

DR. A. L. YUSKA

1900

nuo
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo S0 iki 2 po pietų.

8 vakare.

Gydytojas ir
Chirurgas

South Halsted Street
Rezidencija:

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

Rea. 660(1 South Artesten Avenae
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja1, 29 matai , 

OFISAS*
4729 South Ashland Ave^ 2 lubok 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 Iki 12 vąl. ryta, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai.

Phona Franklin 2461
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarai* nuo 6 iki 9 vaL

vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena Telephone Central 8926
Photo Midway 28811 „___

Rezidencijos tel. Midway 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

F. W. Chemauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak. 
lx)cal Office: 1990 S. Union Avc 

Tel. Roosevelt 8710
Vai nuo 6 iki 9 vai. vak.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4G31 South Ashland Avenu* 

Ofiso valandos:DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nuo 10 iki 12 diena. 2 Ibi R po piet 

1821 So. Halsted Street 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki U 
CHICAGO. ILL. Rez. Telephone Plaza 3’201

Joseph V.Mockus, Jr. 
Advokatas

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

Valandos: 9 v. r. iki R:30 v. v.
i Residencija 4201 S. Maplewuod Avė. 

Tel. Lafayette 1685

Weot.ru


v ! • ' '

NAUJIENOS. Chicaco, III. šeštadienis, lapkr. 30, 1929

Tarp Chicagos j 
Lietuvių

Kaltirąmųjų 
ingus ėjo ' 

diena dž.

advokatų pa- 
li?:. Rugpitičio 
? ’ŠIR n J.)-

pasicyr^ i.:: 
smė mirti 
ronr.ui, Spi

“Birutės oruestro k5i 
domei niojo

■I?. buvo 
IJnnf'tii,

“Birutės” orkest 
prasidės 
ne antrą

ro
koletą laikraščio 

cilung” ščrų tRytoj 
peticija 
pietų, o 
būdavo
padaryta dėl to 
mokytojas, p. 
dalyvauja radio 
rį rengia p. Budrikas. 
mas tęsis nuo 

Įkr pietų.

2:15 vai. po 
valandą, kaip; An 
Ta permaina »> 
kad orkcslrt) 

Steponavičius,! |ar'ti 'paskutinį žodį. l.eisla.j w. 
koncerte, ku-;^et žmones, kurių niekti 

rogra- nega|iiria skaityti, ka< 
va,un", turėtų simpatijų 

.arba net konservatyviam 
| bininkų judėjimui, pripažįsta, 
jogei pasmerktųjų kalbos bu-- 
vusies iškalbumo žiedais.

ęh’oln pj

Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

Areštuotieji anarchistai ati
duota grand džiurei. ši grei
tai juos įtarė (indieted). Po
rą anarchistų vadų paspruko. 
Tai buvo Parsons ir Rudolph 
Schnaubelt. Pirmasis išvažia
vo Į VVisconsin valstiją, o pa
starasis Europon.

šiandie, o ir praeityje, kol. 
būdavo, priruoš teismui I 
valstybės gynėjai prieš geng- 
sterius, prieš vagilius, — ypač 
stambesnius, — tai praeis ke
letas menesių, jei ne visi me
tai. Kitaip įveikta anąrcbistų 
byloje.

Pasirodo Parsons.

MASKV VAKAI
Lietuvių Moterų .Draugija Ap 
svietą nedelioj 

. , 1929, Chicago;
.7'.'."; tori joj, 3133 S. Halsted SI. l)o-| 

' vanl’ bus viso išdalytp už $300.
Pirmą dovaną gaus grupė, 
antra grupe $10. Pradžia 

• vakare. Įžanga ypa'tai 5Cc.
Kviejia Komitetas.

i Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos moterų ir ir Vyrų laikys prieš-1 
metini susirinkimą, gruodžio 1 d. ! 
1*.;29 m., Lietuvių Tautus Parapijos i, 

'sve., v501 S. Union Avė., 1 vai. po 
llgja pietų. Draugai-ės e.-eito kviečiami 

atsilankyti neatbūtinai, nes bus ten- 
' karna valdyba ir šiaip svarbiu dnly- 

' gruodžio 1 (1., kų yra apsvarstymui. ■ 
t • 4 • ' a i ' 15. Dulinškiene rašt.Lietuvių Audi-Į 15. Dulinskieiiė rašt.

i CLASSIFIED ADVERTISEMEN
’^TIIMIUIII ' r ~r~wni hiiim—t 1   —■ IL_ - i_j——įm—j   t-—

t i
1'3 •» n n ‘<h i -1 'ar k olM

Help Wantc -Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Brightc
i : : iešmd ii
I ožio L

16 ir
A) nėkit

ALĄ. 269 kp. mėnesinis susirinki
mas i zyks gruodžio I dieną, 2 vai. 

getų, K. J. Mačiuko svet., 2436 
59 Št. Visi nariai turite būtinai 

bu-Į atsilankyti fliaine susirinkime, nes 
. . Jius nominuojama SLA. centro valdy- 
J,ojbu. Taipgi bus renkama kuopos 

anarchistams i valdyba dol 1930 metų. _ _
. _ i Neatsilankiusieji i virš minėtą su- 

(‘ar“ Į sirinkimą bus • baudžiami pagal kon
stituciją. M. Jasulcvičiene, sekr.M. Jasulcvičienė, sekr.

Sakoma, kad patys kaltinu 
šieji ararchisjus valstybes gy 
nėjai, klausydamiesi pasmerk 
tųjų kalbų, pareiškę taip: jei 
girdi, anarchistai butų kalbė
ję pirm l<>, kada džiurė išėji 
tartis dėl nuosprendžio, tai ji 
Lutų išnešusi nuosprendį “ne-

štai lik trumpa ištrauka iš 
pasmerktojo I'kddeno kalbos, 
kuri tečiaus gali duoti nors 
šiek tiek supratimo apie jų

byla Įkalbas:
z z v •

įtartieji anarchistai 
er, Engei, Linng, Neebe, 
Seliger — stojo teisman bir
želio 21 dieną. Ir štai pirmą 
teismo dieną teisman įeina pa
bėgęs į VVisconsiną ir sugrį
žęs teismui Parsons. 
miai paspaudžia savo 
gams rankas 
JŲ.

Nustebino 
elgesys: auka 
liūto olą.

Džiurė

Wm

drau-
ir atsisėda prie

teismų Parsonso 
pati atsilankė j

parinkta”.
teismas sukėlėAnarchistų 

didžiausio dėmesio taip Čika
goje, kaip Amerikoje ir visa
me pasaulyje. Laike teismo 
ir po teismo žymių advokatų 
nuomonės pasidalino. Faktinai 
— vėliau jau didžiuma 
katu pripažino, kad tai 
ne teismas, bet teisino

advo- 
buvęs 
pašai-

girė-

Parko Lietuvių Politiš- 
rengia balių, subatos va- 

30 d.. 8 vai. 
3312 W.

Humboldt 
kas Kliubas 
kare, lapkričio (Nov.J 
vak., Spaulding svetainėj 
North Ave.i kumpas Spaulding Avė 
'l'odel gerbiami kliubieėiai ir visi lie 
tuviai malonėkite dalyvauti, o atsi 
lankę busite užganėdinti. >

Komitetas.

Atgimties 
ir Vyru susirinkimą 
gruodžio 1 
lute.

Lietuvių Tautos Metėtų 
jvyks nedėlioję, 

Visi būtinai susirin- 
Valdyba.

i Motorų draugijos “Ap- 
priešmetinis susirinkimas

Lietuvių 
svietą” 
Įvyks gruodžiu 1 dienų, 1929 m., 1 
vai. po pietų. Mark White Sųuare 
parko knygyne, prie Halsted ir 30 
gat. Visos nares susirinkite laiku.

Sekretorė.

: i'urA. SLA. 176 kp. 
imūr.i.ir, ivyks grito- 

Lcnkii :,vc„ 2959 \/,. -10 'St 
jacrammto Avė., 7:30 v. v. Mulo 

dalyvauti vįsi, nes šis suai- 
rinkimas yra labai svarbus, 
nominuota SLA. Pildomoji Ttarvbr, 
• r sekantiems metams kuopos valdy
bos rinkimas. Nesiveluckite, nes su 
./rinkimas dai g ankščiau prasidės. 
Atsiveskite ir ruvo piižj.siumu.; prisi
rašyti f.rio SLA.

Bu:

Bridgei-orl. Draugijos šv. Petro
nėlės priešmeUnir. : usirinkhnas ivyks 
nedelioj, gruodžio I. 1929, šv. Jur
gio Parap. Svet., 32 PI. ir. Auburn 
Avė., 1 vak po pietų.

Narės skaitlingai atsilankykite, 
nos yra daug svarbi;, dalykų ant ap- 
svąrstymo. Taipgi bus renkama‘nau
ja valdyba ant ateinančiu metų.

Pirm, Ona Tuujenienė.

CLASSIF^O ®BS
am—1—1——Manu

Educational
Mokyklon

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

PASKOLINSIM nuo $.'.() iki $300 už) 
21*; nuošimčio ir lengvais išmukėji- 
•ham. suteiKiam j 24 va
landas. Be jokio komiso.

2231 West Division St. 
” Ii fintai rs” 

Telephone Armitag*. 1199

“šiandie malonioji rudens 
saulė bučiuoja švelniu vėjeliu 
Veidą 
gaus; o aš stoviu čia, kad jau 
niekuomet jos spinduliai ne
glamonėtų mano galvos. Aš 
mylėjau savo artimą, kaip pats 
save. Aš neapkenčiau sukty
bės, melo, neteisybės. Ir jeigu 
ir šiandie yra verta ką nors 
mano auka, aš atiduodu ją 
liuosa valia. Tikiu, ateis lai
kas, kuomet bus geresnio su
sipratimo, daugiau apšvietos, 
ir per kalnus nedorybės, blo
gų darbų ir korupcijos, aš tu
riu viltį, saulė teisybės pakils, 
idant 
šiam 
ką.”

kiekvieno laisvo žmo-

nušviesti 
pasauliui

Anarchistai

pasiliuosavu- 
gyvenimo ta-

pakarti
Anarchistus gynė pagarsėju

sieji advokatai, jų tarpe Leo- 
nard Swett, vienas artimiau
sių prezidento Lincolno drau
gų. Niekas negelbėjo. Pasmerk
tųjų advokatai kreipėsi 
štesnes instancijas, kad 
nyti nuosprendį. Veltui 
Spies, Parsons, Fischer
gcl buvo pakarti lapkričiu 11 
dieną 1887 m. Gubernatorius 
Oglesby pakeitė mirties baus
mę kalėjimu iki gyvos galvos 
Sclnvabui ir Fieldenui.

Į auk- 
atmai- 
ir tai. 
ir En-

Dr-stės Liet. Tautos Atgimties ba
lius bus subatoj. lapkričio 30 d., Liet. 
Tautiškos parap. svet., 3501 South 
Union Avė., 7 vai. vak. Įžanga 35c. 
Bus gera muzika, smagi pramoga, 
kur laikas praeis linksmai. Visus 
kviečiame atsilankyti. Komitetas.

Rcseland. Gruodžio 2 d., 7:30 vai. 
vakare, K. Strumilo sve., 158 E. 107 
St., ivyks Lietuvių Darbininkų Na-, 
mo Bedrovės šėrininkų prieŠmetinis 
susirinkimas, šiame susirinkime bus 
raportų, pranešimų ir bus svarstoma 
kas daryti su bendrove, prailginti 
bendrovės organizavimo darbą, ar 
parduoti lotus. Visi šėrininkai ir 
šėrininkės būtinai atsilankykite pa
skirtu laiku. Sekretorius.

SLA. 122 kp. prieŠmetinis susirin
kimas ivyks sekmadieny, gruodžio 1 
d., 1929 m., 10:00 vai. ryte, svet., 
4523 S. Wood St.

Priederme visų narių yra atsilan
kyti ant susirinkimo, nes tame susi
rinkime bus nuominuojami viršinin
kai i SLA. Pildomųjų Tarybų. Taip
gi bus renkama kuopos valdyba 1930 
metams. Frank Raila, rašt.

Roseland. LDK. Vytauto Draugi
ja No. 2 laikys priešmetinj susirin
kimų, nedelioj, gruodžio 1 dienų, 2 
vai. po pietų, K. Strurųilo svetainėj. 
Bus renkama valdyba ir Įvairios ko
misijos sekantiems metams. Nariai 
ir narės dalyvaukite susirinkime, at- 
siveskit draugus bei pažystamus dėl 
prisirašimo. RaŠt. J. Kirkus.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelną mokslą. Savo būvi ž 
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos -Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

žy-
ir

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HAKDWA^E, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

Teismo bei litas viešai 
si, kad jisai parinkęs džiurės 
pareigoms eiti tokius žmones, 
iš kurių kaltinamųjų advoka
tai nieku budu negalėsią ras
ti nei vieno, sergančio užuo
jauta “dinamituotojams”.

Samdytojų asociacijos, kapi
talistų spauda, įvairios “civic” 
organizacijos nesavu balsu šau
kė: “Mirtis bombų metėjams!”

Teismui pirmininkavo J. El- 
bert Gary — tas pats Gary, 
kuris vėliau gavo džiabą United 
States Steel korporacijoj ir ku
ris visą savo karjerą pasižy
mėjo kaip aršiausias darbinin
kų organizacijų priešas. Tei
sėjas Gary žymiai prisidėjo 
prie to, kad džiurės suolan pa
teko tokie žmonės, kurie, sa
kytum, specialiai susėdo, kad 
anarchistus rasti 
do.

18tos apielinkė SLA. 129 kp. su
sirinkimas Įvyks gruodžio 1 d., 1:30 
vai. po pietų, G. M. Chernausko svet. 
Bus SLA. Centro valdybos nominaci
jos, taipgi ir kuopos valdybos rinki
niai, visi nariai malonėkite dalyvau
ti. — Valdyba.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Mirties bausmė

Reakcija.
Anarchistai tapo pakarti. 

Staiga Čikaga pasijuto lig pa
pildžiusi lig nedorybę. Kilo 
reakcija prieš žvėriškumą, šva
resnieji piliečiai jautėsi nesma
giai.

Simano Daukanto Draugija laikys 
priešmetinj susirinkimų sekmadieny, 
gruodžio 1 d., kaip 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorium svet., 
3133 So. Halsted St. z

Susirinkimas yra svarbus, kaip tai: 
bus renkama valdyba sekantiems me
tams ir daug kitokių svarbių reikalų 
randasi aptarti. Todėl privalo kiek
vienas narys draugijos dalyvauti ir 
apsvarstyti reikalus. P. K. nut. rašt.

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

kaltus. Ir ra-

anarchistams
kad bent ku-Jokių įrodymų, 

ris iš kaltinamųjų butų metęs 
lyombą, nebuvo. Jų ir nerei
kalauta. Teisėjui ir džiurei už
teko to, kad buvo nurodyta, 
jogei anarchistų kalbos buvu
sios kurstančio pobūdžio. Ir 
tos kalbos, esą, sukėlusios min
tį bambą mesti. Už tokias kal
bas kaltinamieji turi užmokė
ti gyvastimi.

Eombos metėjo niekuomet 
nesurasta. Vėliau kart karto
mis išreikšta rimtų argumen
tų, kad bombą galėjo mesti 
kas nors provokacijos tikslais 

idant sukelti neapykantą 
prieš anarchistus ir paskui 
gauti progos medžioklei prieš 
juos.

Harrison ir Altgeld
Įdomią rolę vaidino meras 

Harrison. Po Haymarket ka
tastrofos jį aplanke delegacija 
stambiausių Čikagos biznierių; 
jos, tarpe buvo ir Marshall 
Field, savininkas didžiausios 
krautuvės Čikagoje. Jisai, dele
gacijos vardu, pareikalavo, 
idant meras suvaržytų laisvę 
žodžio. Harrison atsakė, kad 
jis to nepadarysiąs. Field nu
rodė, kad ’ delegacija atstovau
janti stambųjų biznį ir stam
biąją pramonę. Harrison gi at
kirto: “Pone Ęielde, kiekvie
nas Čikagos gyventojas, nors 
jis valdytų mažiausią lūšnelę 
Čikagoje, turi tokihs pat 
sės, kaip ir turtingiausias 
sto gyventojas.”

Kyšyje su anarchistų
tenka priminti kitas švarus val
dininkas ir, matyti 
drąsos žmogus — 
valstijos gubernatorius
geld, kuris palinosavo 
Įėjimo pasmerktuosius 
amžiui kalėti Fieldena 
wabą ir Neebę 1893 m.
savo, nors stambusis kapitalas 
buvo priešingas šiam guberna
toriaus žygiui.

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Financial
Finansai-Paskolos

tei- 
mie-

byla

ne mažos 
tai Illinois

Alt- 
iš ka- 
visam

ir Sch- 
Pal i uo

čikagietis

Speclaliataa gydyme cbronlAkų ir naujų li
rų. Jei kiti negaifijo Jumia ligydytl, atšilau 
kykit pas mane. Mano pilnas i6egzamlnavi
nį as atidengs jūsų tikrų liga ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei-
kyklt pas mane. Mano pilnas i beg z amlna ri
mas atidengs Jūsų tikrą lir^ ir jei a6_ apai- 
kTf"pas tikrą 'specialistą, kuris neklausr jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po ralutlno idegzaminavimo—kaa juma yra.ralutlno ižegzamlnavlmo—kaa Juma yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

20

Universal 4lestaurant
Gardus, 

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

Norkus, 
sav.

West 31st St.

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

susilauk pasaukimo SU1-, GROSERNEbučernė, modernią- 
.. I ka. Geras biznis, gyva apiennke.

,h(‘Vr()|(T 2 kambariai gyvenimui. Kartu su
__ ______ namu, G kambarių flatu ir 2 karų 

. garažu. Karštu vandeniu šildomas,
ir sumaną* v|rai gali Tinkama vieta lietuviui. Bargenas 
mulidmunui uždarbio ir i greitam pardavimui.
pirmyn, pardavinėjant 2450 W. 59 St.
i.ftu.u# 6 cilindeliu ' ’ 0

■ » !■ ■■■ ■■■■■> ■ ——" ........... ..........................—■■■

PARSIDUODA KOTELIS,

I Energiški 
rasti progą 
nužengimui 
'irųHpr MBIUa 
<iic\rvlet. i

■ Oii tcobeKy, _______ _ . ______
\Vubash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 išdirbtas biznis per daug metų, la- 
D. \ puč reikalingą vynj teritorijose bai geru vieta, arti prię Long Lake. 
A orto, Stickney. taipjau tarp Stock Del platesnių žinių rašykit. Par-

ir Michigun Avė. Turi kai- duosiu arba mainysiu ant nedidelio 
; bė.u lietu viAkui. lenkiukui. čechiAkai namo.

Nėriam vilnonius sveterius — sto-1 ir angliškai, 
rus ir pienus, taipgi ir vilnones pari- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms, ka lavinami dvkai 
Neriam sulig užsakymų naujus sve* karu ir geriausių 
lerii.s ir taisome senus. Vilnoiuos 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinli 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 \V. .33rd St. prie Normai Avė.

'I ei. Victory .3486

Misccll
ru<

BRIDGEPORT
Mri'TTMl■'’/ Q11GD

vairus ai

pardavinėjant
6 cilindellu Į* 

Kurie buvo rudomi Pure 
prie Wacker Dnve ir

Priimti aplikantai bus trumpų lai- 
konstrukcijos Šių 

budu juos parda-

JOHN VARONIUS 
Campbell Sport 

Dundee Motei, Wisconsin
vinėti.

Kreipkitės kas 
rytu iki 4 vai. oo

diena nuo 
pietų.

10 i* 'I'IK $400 nupirks groserne ir de- 
likatescn su pagyvenimu, geri fikče- 
riai, renda pigi. Parsiduoda su na
mu ar atskirai. Savininkas, 3145 S. 
Normai ^ve.

Susivienijimas 
Gossard Buiiding 

Room 301 
Rush and Ohio Sts

GARSUS Pietinės — Illinois mine; Help Wanted—Male-Female 
run $6.50 už toną, pristatom. l,a-[ Darbininku Reikia
bni mažai dulkių. Lump egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Blvd. 10,36

EXTRA
Turiu parduoti bučernę ir mažai 

groserio. visi Įrengimai yra moder
niški. Parduosiu už pirmą geriausĮ 
pasiūlymą, biznis geras, remia $35. 
Ateikite tuojaus, kas pirmas, tas 
laimės.

3101 So. Union Avė.

REIKIA VYRŲ ĮR MOTERŲ
FaririH For Sale

Ūkiai Pardavimui

Furniture & Fixtureš
Rakandai-Įtaisai

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

PEČIUS minkštoms ir kietoms 
anglims kūrenamas, parsiduoda pi
giai. 7013 S. Maplevvood Avė.

PARSIDUODA 3 kambarių rakan
dai mažai vartoti, galima ir kamba
rius renduoti; pigi renda. viskas 
Įtaisyta. 1922 S. Spaulding Avenue, 
2 lubos iš užpakalio.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

tu RIME parduoti tuojaus 10 gro- 
jiklių pianų ir 4 upright pianus. Par
duosime labai pigiai, tik už $50. 
Taipgi turime 8 Victrolas, kurias par
duosime tik po $10. Atsišaukite tik
tai šj nedėldieni, nuo 10 vai. ryto iki 
5 vai. vak. Witzel Warehouse, 1456 
Bany Avė., kampas Lincoln Avė. 
Tel. Buckingham 4400.

Automobiles
NEPAPRASTA PROGA

Esu priverstas paaukoti savo vė
liausio modelio Studebaker “Presi- 
dent” sedanų, kurĮ pirkau tik devyni 
mėnesiai atgal, užmokėjau ’ $1,950. 
Man dabar reikčia pinigų ir paau
kosiu ji tik už $300. Karas yra 
absoliučiai kaip naujas, nes aš var
tojau tik nedėldieniais ir šventadie
niais ir išvažinėjau tik keletu Šimtų 
mylių. Jeigu jus norite pirkti nau
jų karų, būtinai pamatykite mano 
karų. Tik $300 paims jj. Atsišau
kite bile laiku nedelioj. 2116 North 
Spaulding Avė. Ist flat.

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES .

4030 Archer Avė
Tel. Lafayette 2082

FLĮNT vėliausis 1929 Sedanus. 
Esu priverstas ii parduoti, visai ma
žai ji vartojęs ir yra kaip dienų iš
ėjės iš dirbtuvės. Gražus originalis 
užbaigimas, 5 vis'ai nauji balloon tai- 
rai, 4 ratų brėkiai, gražus mohair 
išmušimas ir daug extrųs. Priimsiu 
tik $225. Atsišaukite tiktai nedėlioj. 
2231 North Kedzie Avė., Ist ap.

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 S. Halsted Si.. Triaturle 8330

•28 Butck B pas. eo<ian _ 
’2« Paige Sedan 6 ratai 
’2O Es8cx Sedan ------------
1927 Nash Coaeh epeelal 
’2M Rnrd eonna _______  ..

- ----______ $800
_____ $275
____ ‘ $500
____  $260
__  ’ $400

•2I> Rondiiter ____________ . ...... $400
'28 Auburn Roadater .......•*»****»«»>«------- $650

PROGA. Oakland vėliausis 1928 
modelio sedanas. Našlė yra priver
sta paaukoti. Vartojau tik keletą 
mėnesių ir karas yra gėris ir kaip 
naujas. AŠ pati negaliu draivinti 
s^arą ir paaukosiu ji tik už $225. 
2538 North California Avė. Ist flat.

Partners Wanted
Pusininkų^Reikia

REIKALINGAS pusininkas i 
kriaučių, bizni — kautų ir kelnių su- 
vimo — darysime gerą biznj. 3437 
So. Morgan St. • t

REIKALINGAS .partneris i Res- 
tauranto biznj, bismis išdirbtas per 
daug metui. Galiu parduoti, jeigu 
kas nenorėtų būt Į partnership. At
sišaukite vpatiškai, 1841 So. Halsted 
St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė abelnam 
namų darbui. Turi mėgti vaikus. 
100 W. Marųuette Rd. Normai 8070.

. 106 AKRŲ FARM A Illinois valsti
joj, su gyvuįiais ir visais Įrankiais. 
Mainysiu anC*miesto nuosavybės. F. 
J. Szemet. 3114 S. Halsted St. Tel. 
Victory 4898.

visą ar’ dalj laiko 
rinkti drabužių, apatinių skal
bimų ir namų reikmenų koštu-; 
mierius dėl šios didelės’, užtiki-, 
mos išmokėjimų įstaigos. Ne
šioti sempelius ar be sempelių. . . _ ..._ v, bekarnės bizniu — parduosiu vieną

Puiki proga dideliems uždar- bizni ar su namu.
i galovv, lotus, nedidelę farmą arba 
| gerą automobilių priimsiu kaipo pir
mą

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO bizniavus namas su

Mainysiu j bun-
biams.

FELDMAN’S 
544 Roosevelt Road

{mokėjimų.
F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

Sitūation Wanted
x Darbo Ieško

PAIEšKAU darbo pagelbininku 
dženitoriaus, esu unijistas ir neve
dęs. Atsišaukite per laišką. Box 1153 
1739 S. Halsted St.

/ IŠMAINYSIU murini namų, 2 Sto
rų ir 3 flatų. Mainysiu i didesni 
ar mažesni namų tik South Side. 
Naujienos, Box 1150.

Lošt an4 Found
Ras£a Pamesta

PAVOGĖ nedėlios naktį 3 šmotų 
seklyčios setą, rudos skuros, ąžuolo 
medžio, {uodo šilko šeidą nuo grindų 
lempos ir apskritą stalą. Taipgi iš 
šandės išnešė plunksnas ir paduškas 
su baltu ir raudonu užvalkčiais. Kas 
patėmysit kur tokius daiktus, meldžiu 
pranešti — duosiu atlyginimą.

Turiu kambarį ant rendos dėl vie
no vyro.

Taipgi parenduoju du flatus 5 ir 6 
kambarių. Pigi renda. Nanias mūri
nis,' yra elektra ir vanos. Randasi 
prie 3757 S. California Avė.

Turiu parduoti patalinių ir paduŠ- 
kų ląbai pigiai.

Atsišaukite po 6 vai. vak.
MARCIJONA JUINSKIENĖ, 

4100 S. Maplevvood Avė.

MAINYMUI 2 flatų namas. Priim
siu lotus!, bučernę arba kita bizni, 
kaipo pirmų {mokėjimų, gali būt ir 
kitam mieste.

J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė, 
Grovehill 1038

For Rent
ANT RENDOS štoras ir 5 ruimai 

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

-------- o——

ANT RENDOS 4 kambarių flatas 
su visais parankuinais ant 1-mų lu
bų. 1502 S. 50 Ct., Cicero, III.

RENDAI <6 kambarių flatas, 
karštu vandeniu apšildomas. Renda 
pagal sutarti. 3352 So. Auburn Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vaikinui ar 

merginoms, su valgiu ar be. 4053 S. 
Artesian Avė.----- O—

RENDON kambarys, šviesus, ap
šildomas, viži. parankumai vienam ar 
dviem vaikinam, be valgio. 6645 So. 
Talman Avė. ------- 0-------

RENDON kambarys, apšildomas, 
vaikinui, su valgiu. 2ros lubos iš 
fronto. 833 W. 33 PI.

RENDON moderniškas kambarys, 
garu šildomas, vienam vaikinui, ,be 
vąlgio, <3237 S. Aubum Avė. 1 lubos.

RENDON šviesus ruimas vienam 
vaikinui su valgiu arba be valgio, 
1 lubos, užpakalis, 827 W. 34 Pi.

bur-PASIRENDUOJA ruimas ir 
das dėl merginų, vienai, dviem arba 
daugiau. 3642 Lowe Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuvė, biznis išdirbtas. Pri
verstas greitai parduoti. 2862 West 
38 Street.
______________________________ L—

PARDAVIMUI groserne, delikate- 
seno ir mokyklų reikmenys, gera 
vieta. Didelis bąygenas visiems. 
4555 So. Union Avė. Tel. Yards 6487.

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuvė, tarp dviejų mokyk
lų, parduosime greitai už pirmą, 
teisingą pasiūlymą iš priežasties 
mirties šeimynoje. 919 W. 33rd St.

PARDAVIMUI vvholesale tabako, 
cigaretų ir saldainių rautas, su tro- 
ku. Atsišaukite i “Naujienas”, Box 
1147, 1739 So. Halsted St.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Real Estate For Sale

Paul M. Smith & Co.
( REAL ESTATE,

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinant 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 namų, 
lotus, farmų ar kokį bizni ar auto
mobili, mes išmainyšim. Tik paduo
kite savo adresų.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St., 

Tel, Victory 4898

PARSIDUODA 2 po 6 kambarius 
bungalows, karštu vandeniu apšil
domos. Tile maudynės, elektriniai 
šaldytuvai ir visi reikalingi paranku- 
mai. Parduosiu už labai prieinamų 
kainų. Priimsiu automobilių kaipo 
dalj jmokSjimo. Randasi 7219-21 So. 
Francisco Avė. Savininkas ir budu- 
votojas. K. A. Jonikas, Hemlock 3699 
6628 So. Maplewood Avė.

PARSIDUODA mūrinis bungalow, 
metų puses senumo, 4741 S. Maple- 
wood Avė, Chicago. Kaina $7,500.00. 
Savininkas J. Pauga, 5031 W. 12th 
St., Cicero. III.

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 
automobiliaus. Savininkų 
matyti ritmetyj nuo 10 iki 
pietų nuo 4 iki 7

2839 W. 63 SL

ant gero 
galima

12, o po

KALĖDŲ DOVANOS
Išsimaino 10 flatų naujas namas, 

mainysiu ant seno namo nepaisant 
apielinkės.

BIZNIO namas išsimaino ant 3 
flatų namo.

2 pagyvenimų namas 2 po 5 kam
barius, šiltu vandeniu Šildomas, 2 ka
rų medinis garažas. Kaina tik $12000 

šie visi namai randasi prie Mar
ųuette parko apielinkės. Meldžiu 
atsišaukti

2453 W. 71 St. Republic 4537

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 5 
ir 5 kambarių, 2 karų garažas, gat
vė ir elė išmokėtos, 30 pėdų lotas. 
Prie 5154 So. Sacramento Avenue. 
Kainais?,500.

Atsišaukite
5628 So. Kedzie Avė.

ar telefonuokite Hemlock 6483

PARDAVIMUI 
vo bungalow ant 
nės, ar ant bile 
Washtenaw Avė.
— — ... ...r. . ,.

PARDUODU, mainau ant lotų, 
farmos, namų Bridgeporte. Randos 
$153 Į mėnesi. Gritčnas, 3241 South 
Halsted St.

arba mainysiu sa- 
grosernės, bučer- 
kokio biznio, 5805



VOL. XVI Chicago, III., šeštadienis, Lapkricio-N jvember 30 d.. 1929

Antra Dalis
282

Besedovskio Laiškas Rusijos Dar
bininkams ir Valstiečiams
.-kio p:i. iL.iHnim.is iš ko mano ginti valstiečių, reikalus, 

minii: lų eilių. — Valstiečių Jei net kuris tų dirbtinių vals- 
buklė. —Stalinis ir Politbiu- tiečių bando dėl mados užtarti 
ras.
kotas”. — Darbininkai 
Liaudis privijo kovoti.— 
kalinga laisva liaudies atsto- lauk, 
vybė. — Kovos buJu;. ■ Atsiminkite

----- — * ‘tikroji vyriausybė yra
Buvusios Rusijos atstovybės vietų centralinis 

Paryžiuj patarėjas, G 
dovskis, paskelbė 
“Dni’*laiškų į Rusijos darbiniu- komunistų 
kus ir valstiečius, 1 
kų sako:

Iš laikraščių jus jau žinote linas.
apie mano išėjimą iš komunistų i m o nėra paskiriamas jokia žy- 
partijos ir apie tai, kad aš pa- mesnis valdžios atstovas. Polit- 
silikau užsienyj, kad čia galė-j biure gi valstiečių nėra ir ne- 
čiau kovoti už jūsų interesus bus, nes nutarta ten jų neįsi- 
prieš Stalino ir io pakalikus, leisti. Paklauskite savo 
žinoma, Maskvos 
piktai iškraipė 
pasitraukimo 
bando primesti man išeikvotojo kad dabartinė vyriausybe nori 
antspaudą, jie nori atvaizdinti' pagelbėti 1--------- ----

Vispomeniyk.is toi- kaimiečių reikalus, tai jis tuoj 
- Darbkniikai. — yra apšaukiamas nukrypėliu, 

Rei- smulkiu buržuju ir vejamas

valstiečiai, kad 
ne so- 

vykdomasis 
Z. Bese- komitetas, o Stalinas su savo

laikraštyj Politbiuro, t. y. su vyriausiu 
_______ ‘ j partijos komitetu,

kuriame štai Kiek svarbesnį dalykų visuomet 
turi užginti Politbiuras ir Sta

be jų žinios ir sutiki

komu-Stalinų ir jo pakalikus, leisti.
laikraščiai nistų, kas sėdi Politbiure ir ai 

tikrąsias mano daug ten yra valstiečių.
priežastis. Jie

(Atlantic and PaeiTic Photo]

Champaighn, 111. —Illinois universiteto studentų namai, kur sausieji užtiko 10 galionų alko
holio. Trfpo areštuoti trys studentai. ĮVAIRENYBES

ta žmogaus raumenys, Librich- Rrorislavcs 
to aparatu ..ai o g^.a: .Iria.mi
sis mato tcr.išojc, ui.ch:c .met
ras nustato, kaip žmogus atski
ria greitumą ir tolumą. Čia 
žmogus" turi atspėti, kurioj vie
toj susikuls arba pavys viena 
kitų nevienodu 'greitumu pa
leisti du vagonėliai.

Be paminėtų aparatų, psicho
technikos mokslas vartoja dar 
ištisų eilę kitų. Diena iš dienos 
tobulėdama, psichotechnika jau 
suvaidino, ir ateityj suvaidins, 
labai svarbų vaidmenį žmonijos 
gyvenime. Dėka jai, jau iš
vengta labai daug nelaimių ir 
padėta tūkstančiams" žmonių pa
sirinkti gyvenime tinkamų spe-

I didybę.

Poškaitės
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
nhono, Klerneta. Kometa. Trombone, 
Armonikos, Man- __ __________  '
(tolinos, Git a r o s, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in
strumentu, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas _____________
Lafayette 4787

Skelbimai Naujienose 
duoda nauaa dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

lyg tikruoju garvežiu važiuotų. 
Jam prieš, akis rodomas kino 
filmas, kuriame vaizduojama 
keli dešimčiai atsitikimų gele
žinkeliuose, dėl kurių uažniau- 

| “ i .”] Psichotechnika —mo-! šiai įvyksta nelaimės. Tiriama-

iš liaudies teisių, žmonių atste-
Jums daug kalbama apie tai, vv^' duotų galimybės valstie- 

■ - - - į čiams savarankiai savo ūkius
valstiečiams suteik- tvarkyti ir parduoti ūkių pro- 

jiems iiiveiiiui iu, viuhlu- -------- ------ ° " i
....... ... ....... , __  _______  rius ir geriausios rųšies sėklų. £r§žintų laisvų prekybų ir lei> n , . 
reikšmę mano padaryto politinio i Tai dar viena apgavystė. Visa Pramonei normaliai plėtotis. xU a tc«yiintjama | sis spaudžia įvairias garvežio

tai yra duodama ne valstie-'Ji mokėtų atsteigti draugiškus uogaus.palinkimai ir gabumai, masinos rankenas budelėje, sig- 
čiams kurie turi savo ukius santykius su kitomis valstybė-! ^1- kuriai profesijai ir nųsta- nalizuoja ir atlieka kitus veiks- 
bet kolchozams Ir duodama ne mis ir ”’auti taip labai toma, kaip galima tie gabumai mus, kuriuos tuo atveju turėtų
iš meilės, o tik dėl to, kad no- dalingą paskolą nualintai ša- kuo naudingiau praktikoje su-; atlikti geras mašinistas. Tam 

" Tąsyk ir darbiniu 1 naudot!. lodei psichotechnika! tikras aparatas visus tuos ti- 
geru už-1 vienu atveju nustato psichines riamojo asmens veiksmus" sužy- 
nereikčtųi lt" fizines žmogaus savybes, o 

kitu darbo sąlygas, kurios 
vaisiai, šiandienų labai išbujojus tech- 

valstieČių ir darbininkų nikai ir visuomeniniam organi- 
]<u„ znotumui, yra be galo įvairios.

riuos komunistų partija nuolat I’ris'hotechnika siekia, kad kiek- 
: kad turėjus vienas žmogus, rastų gyvenime
tyčiotis tiek iš vienų,| jam visapusiškai 'tinkantį ir 

■ naudingų tuo budu visuomenei 
' darba. c

Psichotechnika yra ne teore- 
Priešpauda tiško galvojimo išdava, bet pa

kuria jie dabar nuolat kenčia, ties gyvenimo iškeltas mokslas, 
išmokė juos suprasti savo rei- reikalingas tobulinant darbo or- 
kalus. Bet to nepakanka. Rei 
kia išmokti ne tik suprasti, bet organizuotumui 

(ir tuo pačiu laiku mokėti ginti' lišką pobūdį.
savo reikalus. Reikia atsimin- kslo iškilimo priežastis buvo be- 
ti, kad liaudis—tai didelė jėga, galybė nelaimingų atsitikimų veikslų. 
Juk jau ne kartą rusų valstie- 

mokesnio nesuskaito- tis kad j'3 «ali kovoti
O nedarbas už sav0 teises- 

yra ubagiškai1 
tas nelinks-j 

vadinama so
cializmo kurimu!

Štai kokios" mintys man atėjo 
mėnesių, 

neteisybė-! Aš galvojau apie tai ir priėjau

antspaudų, jie nori atvaizdinti L. „___ ___ . . ji

mane kaipo paprastą kriminali-: dama jiems inventorių, trakto- (^U^US2 teisingoms kainoms? 
nį nusikaltėli, kad sumažinti

akto.
Mano pasitraukimas iš da-| 

bartinės valdžios buvo iššauktas 
tik mano giliu įsitikinimu, kad 
Sovietų Sąjungos i 
darbo masėms yra kenksminga, progos beveik uždyką 
ta politika, kurią varo Stalinas.: grudus.

Pradėsiu nuo 
kalų.

Aš negaliu 
kaip kaime vėl 
džiava. Tą baudžiavą bando-’ 
ma pridengti visokiais gražiais 
žodeliais. J veda taip vadinamą! 
“konstituciją”, t. y. verčia kai-i 
mietj pasirašyti aiškiai jam ne-)

plačiosioms rimą padidinti derlių, kad butųvVskvti.
supirktiaprūpintas

Kokia nauda valstie- 
kaimiečių rei-! tis turi iš traktoriaus, jeigu

I jam už užaugintus grudus mo- 
ramiai žiūrėtų! karna neteisingos kainos?
įvedama bau

darbiu, ir valstiečiui 
dantys griežti, kad iš jo plėši
kiškai atimama darbo 
Tarp 
pasiliautų ir tie vaidai,

Darbininku padėtis nedaug
I tėra geresnė, negu valstiečių.
, Tiesa, apie darbininkus truputį 
daugiau kalbama ir truputį

! daugiau jų reikalais" rupinama-
I si. Juos kartais išsiunčia i ku-f . tastaiuoju laiku Sovietų Su

Psichotechnika

Įstokit Šiandie | Musu 
Kalėdinį Taupymo Kliudą

mi, ir vėliau, jų žiūrėdami, psi- 
chotechnikai sprendžia, ar tin
ka tas asmuo būti garvežio ma
šinistu. r

Panašus aparatai yra garlai
vių vairininkams, šoferiams, 
fabrikų mašinistams, lakūnams 
ir kt. svarbių darbo sričių spe
cialistams tyrinėti.

Analitiniams tyrinėjimams | 
tarnauja visa eile tam tyč iš
rastų aparatų. Stilingos skale
lės pagalba nustatoma, ar žmo
gus gerai atskiria spalvas. Tam 
tikru ajAratu tiriama pastabu
mas. Labai greitu laiku (gal 
sekundos bėgy) čia tiriamajam j 
parodoma įvairiausių kino pa- 
_______ Jis turi visus juos ar-Į 

jurose ’su laivais, geležinkeliuo- Į)a bent didesnę dalį atsiminti. 1 
se, fabrikuose kurių metu žuvo peyno jr d’Arsonvaldo aparatu 
tūkstančiai žmonių ir pridaryta, bandomi tiriamojo asmens taip 

Toliau Besedovskis sako, kad neapskaitoma daugybė nuosto- i vadinamųjų 
šiandien sukilimų kelias Sovie- liy. Pradėjus tyrinėti įvairių L___________ -
tų Rusijoj nėra galimas, nes! nelaimių prižastis, paaiškėjo. pinamo grafo
komunistai, turėdami savo ran- kad jos daugumoje, įvyko dėl bandoma, kaip greitai pavargs- 
koše kariuomenę, lengvai nu- netinkamo tarnautojų pasirinki-\  
malšintu liaudį. Valstiečiai turi mo. Dažnai, pavyzdžiui, vairi-

duoną ninkai ir mašinistai buvo dalto- H 
neteisinga kaina, reikalauti lais-j nistai (žmonės, kurie neatskiria Į 
vo sovietų perrinkimo ir teisės

(Christmas Savings Club)

bando palaikyti, 
progos 1 
tiek iš kitų.

pinigus ateinantiems 
Kalėdas ir galėsite 

ir kitiems jūsų rei- 
patotrių klesų. Pri-

• 1 . , oi. U uvo rtCTi iivičt i au’l , . . , ...naudingą kontaktų a(ba šutai-, rortug. jjems kal,tais y).a ^jungos valstie&ai ir darbininkai
tį kai dėl pristatymo grudų. 
Prievarta pasireiškia visokiais 
budais: ir grūmojimais, ir ap
gaudinėjimais, ir žadėjimais 
duoti prekių nupigintomis kai- ~ -
nomis. j - - -.............

Ta baudžiava yra pridengia- už darbą dar labiau mažina pri 
ma paskilbusiu įstatymu, ku-Į verstinu užsirašymu visokių 
riuo einant nuo bile kaimiečio valdžios paskolų ir mokėjimais' 
galima atimti jo turtų. Kada nario 
kaimietis atiduoda savo grudus, moms draugijoms, 
tai jam yra mokama tiesiog auga, bedarbiai 
juokinga kaina, kuri sudaro ne j šelpiami, ir visas 
daugiau kaip šeštąja dali grudų mas gyvenimas 
vertės.

Bet ir to mažai. Kaimiečius! 
muša ne tik rubliu, ne tik gry- į galvą prieš keletą 
nai ekonomiškomis 
mis»—juos muša ir vėzdu. Juos prie tokių išvadų: 
muša taip vadinamu “visuome-: Revoliucijų žmonės

dama “almužna”. Bet jie yra ^moko.
verčiami dirbti virš jėgų. Dar
bininkams sugalvota ištisine sa
vaitė, kad (tuo budu jie negalė
tų ilsėtis drauge su savo šei
momis. Jų menkutį užmokesnį

eitas Kliubas. pagelbės jums sutaupyti savo 
metams, kuriuos gausite su nuošimčiu prieš 
pavartoti tuos pinigus> kalėdinėms dovanoms 
kalama. ] stokit j vieną ar daugiaus iš musų 

sirašykit dabar.
Dabar geriausias laikas siųsti pinigus Lietuvon savo giminėms ir 
draugams, jei nori, kad nueitų prieš šventes. METROPOLITAN 

STATE BANKAS siunčia pigiai, saugiai ir greitai.
f

kelia dėl

atsisakyti pardavinėti

nišku boikotu”, šlykščiausiu ir to, kad jie tikisi iš jos turėti ?av^ 2 saJS\’e^y_.Saj.U_aga‘ 
išmislu. kokią nors sau naudą. Liaudis| 

j kovoja už savo reikalus, bet ji 
statyti sau

i Valstiečiai turi laiškais infor
muoti raudonąją armijų, kad ji 
žinotų už kų kovoja valstiečiai 
ir kad jų reikalai yra bendri su 
valstiečių reikalais .

Toj kovoj liaudis turės tal
kininkų. Net ir tarp komunistų 
nemažai randasi tokių, kurie 
simpatizuoja liaudžiai. Jie pasi- 

I trauks iš .komunistų partijos,

bjauriausiu Stalino i
Tuos kaimiečius, kurie kovoja už 
savo teises, skelbia Stalino vai- visuomet privalo 
stybės priešais. Net gatvėse to- klausimų: už ką aš kovojau ir 
kius valstiečius puola chuliganų kokią iš to aš naudą gavau? Ir 
komsolcų gaujos; jiems uždaro- rusai ir kitos tautos, gyvenan- 
ma šuliniai; jie yra metami čios sovietų Rusijoj, privalo už
jauk iš kooperatyvų; juos" ap- duoti sau tokį klausimą. O at
krauna nepakeliamais mokės- sakymas gali būti tik vienas, ir 
niais; vakarais savo bakūžėse tas atsakymas atėjo man į gal- 
jie^yra verčiami sėdėti tamsoj; vą po ilgo galvojmo. Tas atsa- 
iš jų tyčiojosi taip, kaip gali-įkymas yra f 
ma tyčiotis iš beteisių vergų.: be paliovos tęsti revoliuciją. 
Užsistoti kaimietį i__  ___ ____ ____  ________ ___ „„
Tuos sąžiningus žmones ,kurie mėjimus, kuriuos liaudis iško- ^as noH’ ...
priklausė kaimiečių komuništiš- vojo revoliucijos pradžioj. Liau- ° (luotų visa tai, už ką
koms organizacijoms, kurie su- dis turi turėti galimybės nau- 
prato kaimiečių reikalus ir no dotis revoliucijos vaisiais. To'
rėjo jiems pagelbėti, be pasigai-jbus galima atsiekti tik tada, kaiI Prad^kite sutartiną kovą už sa- 
Įėjimo šalina iš partijos, o kar-'dabartinė tvarka, paremtą vie- 
tais net ir baudžia. i uos partijos pavergimu visos

Kaimų sovietai yra bejėgiai! liaudies, bus pakeista nauja 
apginti valstiečius, nes jie ne- tvarka, kuri duos galimumo 

kiekvienam laisvai kalbėti ir 
rašyti apie tai, ką jis" mano, 
kuri leis laisvai rinkti savo at
stovus, o nevers balsuoti už 
komunisitų pastumdėlius. Tą
syk, vietoj dabartinių engėjų su 
Stalinu priešakyj, susikurs tik
ra žmonių valdžia, kurią žmo
nės rinks ir kuri rūpinsis" žmo
nių reikalais. 

Laisvai išrinkti žmonių at
stovai tuoj sudraustų komunis
tus ir, neleistų jiems tyčiotis

ganizuotumą ir suteikiant tam 
grynai moks- 

Tiesioginė to mo-

spalvų) ir negalėjo prieš nelai
mę pastebėti perspėjančių sig
nalų, buvo nervuoti, be orien
tacijos ir greito sumanumo.

Psichotechnika, nors kaip at
skira mokslo šaka iškilo tik 
prieš kelis metus, šiandieną jau 
plačiai yra žinoma visuose kraš
tuose. Europoje ir Amerikoje 
psichotechnikos pagalba paren
kami žmonės 
nų tarnybai,

jurų ir oro laivy- 
mašinistai, šofe-

padaliau, ii kąitu;rja^ fabrj]<ų atsakomingi dar- 
toks, kad negalima su Čaver£taja liaudimi kovos bininkai.

i rpvnlinriin už J0s reikalus. Tam judėjimui -......................................
VClglf.l MV IcVUllUulJc}) t . I XC40VaiUVJU luinu JlVCAl 11U11VUV

nėra kam.į kad reikia užfiksuoti tuos lai-‘pr^ais V1S1» *<as ni.v > iau 1 11 i valstybėse, pav., Vokietijoje ir
už jos reikalus. Tam judėjimui Pastaruoju laiku kai kuriose

kad revoliucija ne-l

kovojo liaudis.
Sukilkite, žmonių masės!

vo teises!

motorinių (nesą
moningų) judesių greitumas.!

> Henri pagalba

Metropolitan State Bank
Pirmutinė ir Didžiausia Lietuvių Valstijinė 

Ranka Amerikoje
2201 West 22nd Street

K.imnas Leavitt Street

Bankr.s atdaras šj vakarą iki 8:30 yal. vakaro

lai 1930 HOWARD Consolette

Puikiausias Radio

apginti valstiečius, nes jie ne
turi galios. Kiek daugiau ga
lios turi miestų sovietai ir cen
trai inis vykdomasis komitetas 
bet ten tiek teįsileidžiama vals
tiečių, kad jie negalėtų daryti 
įtakos tų organų sprendimams. 
O • kad apgauti valstiečius, ko
munistai kartais į' sovietų pir
mininkų vietas sodina valstie
čių reikalų išdavikus, arba tokį 
žmogų, kaip Kalininas, kuris 
moka apsimesti mužikėliu ir 
kalbėti mužikiškai, bet nei ne

Tarp draugių
—Marint, ar girdėjai kokie 

skandalingi gandai apie Elziu
tę? '

—Ar aš girdėjau? Ė, Juk 
širdelė, juos ir paleidžiau.

as

Automatų gadynėj.

Gatvėj verkia berniukas 
mergaitė. Prie jų prieina ponas 
ir klausia.

—Ko čia verkšlenat?
—Mes žaidėm į automatą. O- 

nutė buvo mašina, aš jai į bur
nų įmečiau lituką, o ji prariję, nistus uždaromas toje budelėje,

ir

A. Jungt. Valstybėse, jau mo
kyklose psichotechnikoš pagal-1 
ba mokiniai yra tiriami, kuriai 
profesijai jie tiktų.

Psichotechnikos tyrinėjimai 
galima dalinti į dvi dalis, taip 
vadinamus “darbo mėginimus”. 
Pirmu atsitikimu tiriamas as
muo yra pastatomas į tokiai 
sąlygas, kurios gali jam susi
kloti tikrąjį darbą dirbant, o 
antru—tyrinėjama asmens fizi
nės savybės—regėjimas, girdė
jimas ir kt.

Geležinkelių garvežių maši
nistams tyrinėti yra tam tyč 
pastatytos budelės, lygiai to
kios, kokios yra tikruose gar
vežiuose. Tos ‘ budelės grindys 
juda, lyg garvežiui smarkiai va
žiuojant. Kandidatas į maši-

Atsiminkit tai{ kada jus perkate sau Radio — jus perkate 
muzikali pasilinksminimą — ir jus galite pasitenkinti juo 
pilnai tik tada, kada perdavimas yra lygiai tokis, kokis išeina 
iš brodkestiniino stoties.
Tik tokį perdavimą H()WARD jums visuomet ir teikia. Con- 
sdlette modelis, kurio paveikslą matote, yra pigiausias iš visų 
Howard, tečiaųs jis užveria savy visas tas pačias nepalygina
mas tono kokybes. Kaina, be tūbų. $175. Leiskite mums de
monstruoti H()WARD jūsų namuose.

>175
Lcn Tub«s

LICENCED BY R. C. A. and JSOCIATED CO’S.

Lietuvis atstovas Howard Ra^io Co., 
p. Lubinas, mielai demonstruos šiuos 

setus. Ateikite šiandie.

MR. LUBINAS
ROSE FURNITURE CO.
6151 South Halsted Street. Chicago, III-

IMPERFECT IN ORIGINAL
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PAOAUŽIĮ FILOSOFIJA

X.
HM

Gyvenimo organiza-[durin’is ’1UŽO virtuv5n- 
toriai

—Vyrai! kaiskit akmeninių 
I anglių sriubą ir kepkit radio 
imtuvą su bežino sunka! Nau-

I jo gyvenimo Mesiją atėjo! Kad! 
man neparodytumet romantiš- 

bifšteiko ar kokios ten 
iš Ragailos straipsnio I simboliškos žirnienės!

“Kultūroj”. . . .Mesiją sėdėjo prie stalo ir 
Netiukus pradės spioginūti, žiurėjo i siena rėpliojančią bla 

iš pavydo visa žydų tauta. Del kę jį be jokios. ekpre.
to, kad ji jau daug tūkstančių isbn< o*vvenimo ti-
metų laukia Mesi jos ir vis su
laukti negali.- O mes štai jokio 
Mesijos nelaukėm, tik 
šmaukšt, ir turim.

Ir pažįstantieji sako, kad 
siškis Mesiją dar barzdos 
turįs. Taip pat vietos savival į 
dybių rinkimuose negalėjęs bal-j 
suoti. r......................................
jas kur bala, pasiūliusios Mesi-: 
jai palaukti dar kokius penke-{ 
rius metus ir tuo tarpu sueiti 
į glaudžias ryšius su pieno cent
ru, kad galėtų visus tuos pen-’h. rupinamįs. r - ■ 
kerius metus misti gerais svei- kaip pamatė, sako, atėjo naujo 
kais pieno produktais, pirmom gyvenimo meistras. Girdi, tik 
eilėn pasterizuotu pienu. , raf|j0 apratus su benzinu valgo,

Bet Šiauliuose visiškai rimti dėl dinamikos.
žmonės su juo kalbą ir iki at-, —Kokis velnias! — Supyko 
einančių Velykų tikro išgany-' Mesiją. —Duokit man barščių 
mo laukia. ‘ ‘I * keptą "mėsgalį!

Neseniai Mesiją turėjo pirmą 
debiutą.

Pasistatė tokią kultūringą 
piestą, įsistojo j ją ir suriko lĮas- 
visuomenei:

— Organizuokime vyrai, nau
ją, aktingą, pažangų, konstruk-

“Mes turini būti naujo gyve 
nimo organizatoriai. Mes pri 
valome duoti šią dieną gyveni 
mo tikslumo, greičio, dinami-i 
kos, ekspresijos, džazo groži”. I kOJO

sijos ir šių dienų gyvenimą ti- 
I k si ūmo.

Ar ponas norėsite lempinio 
radio imtuvo, ar užteks detek- 
totriaus? paklausė priėjęs tar 
nas.

—Taip pat, kaip itą aparatą 
1 kepti: ant šelio, ar naftproduk- 
I to benzino?

Rinkimų komisijos, ^kad| Mesiją metė Į tarną kupiną 
, išgąsčio žvilgsnį.

—Kaip tai... lempini? Aš tik 
norėjau pietautai.

| —Taigi, ponuli, mes pietumis 
. šeimininkas jus

štai

mu-
ne-

arbatos taip pat, ri karščio?—Jautriai pasiteira- 
šai ir V. vau švogerio. Buvo panąšu, 

kad jis truputį nesveikas.
—Koks ten, švogerėli, karš- 

i tis. Viskas tvarkoj. Tau gal kiek 
i ir juokinga, o mums tai pri
prastas dalykas. Mat, musų 
turgavietė per maža, žmclnių 
privažiuoja daug. Telšiai vis 
dėlto didelis centras. Gyvento
jam rupi prekyba palaikyti. Tai 
ir įsileidžia į savo butus' suva
žiavusius turgun ūkininkus su 
prekėhiis. Pereitą turgų į ma
no butą žmonės suvarė penkias 
karves ir dvi kiaules. Dar ir 
dabar miegamasis bekonais kve
pia.

Ant gretimo namo stogo pa
kilo lermas. Pažvelgiau — dvi 
bobos stogo viršūnę apsižergu
sios, krepšius laiko, o priešais 
jas taip pat ant stogo raitas 
sėdi žydelis.

—Nori du litu už dešimtį?— 
Rėkia žydelis.

—Kišk, už rumbo savo du li
tu!—Rėkia bubos. —Be dviejų 
su dviem grivenom negausi. To-

Norėjosi 
kaip Maironiui, Kiršai 
Krėvei.

Prie pat namų jį sulaikė kaž
koks jaunas vyrukas.

—Tai tamsta naujo gyvenimo| 
organizatorius ir Mesiją? i

Aš, matote, beletristas 
Mano kūrybiniai principai — 
kurti naująją beletristiką, vaiz
duojančią naujo gyvenimo tem 
pą, džiazo grožį. Tik su tom 
kūrybinėm priemonėms nekaip 
einasi. Anksčiau būdavo, ra
šytojai viena ranka rašydavo. 
Dabar mes, naujo gyvenimo 
vaizduotojai, to gyvenimo dva
sios viena ranka nebegalime at
vaizduoti. Pradėjau rašyti 
abiem rankom iš karto, bet 
išeina kaip ir ne beletristika.1 
Kurinio niekas nenori skaityti, 
tik susirenka žiūrėti, kaip abiem 
rankom rašau. Siūlo eiti į cir
ką, girdi, už tokią akrobatiką 
galima esą gerus pinigus pelny
ti. Tai kaip čia pone Mesiju, 
man daryti ?

Guldamasis Mesiją norėjo 
sapnuoti dundantį asfaltą, krio- kie kiaušiniai, kaip ropės, 
kiančius tramvajus, aplink pa
saulį skrendantį zepeliną.

Bet padėjęs galvą ant pagal-1 
vės iš lietuviškų paukščių plun-i 
ksnų greit užmigo ir sapnavo 
paskui plūgo einantį tėvą, 
/žiopsančius į traktorį tėvo 
mynus ir besibaidančius 
automobilio kaimo arklius. 

“V-sva”.

Pasmirdus tu, pas'mirdę ta
vo kiaušiniai! —Rėkia žydelis. 

•Še du litu su grivina...
—Kiaušinių prekyba eina. — 

Paaiškino švogeris. — Andai 
ant to paties stogo sėdėjo bobabe-

kai- su lašiniais. Diena buvo vėjuo
li uo

žodžių, pro duris išdardėjo po
ra arklių kinkytos kripės.

Kripių savininkas, usotas že
maitis išvažiuoja į kiemą, su
stojo,* pakasė pakaušį ir prabi
lo:

—Tai ačiū, pons', už kvatierą. 
Ačiū Dievui, lentas gerai par
daviau. Turiu dar grebėstų apie 
porą vežimų. Ateinantį turgų 
reikės atvežti. Tik jau, ponuli, 
kitam kam vietos neužleisk.

—Gerai, gerai, neužleisiu. Va
žiuok kaip namo.—Atsakė švo
geris. — Na, eikim į kambarį. 
Turiu nepatogumų su tais tur- 
gais. Rinka maža, vietos nėra,' 
o prekybą kelti rupi...

Kambary prasidėjo vaišės, j 
P-ša. “Vsva” !

jam duoda. Bandymo metu, 
kada jau buvo daugelio gėrimų 
vardai atspėti, žinovai padavė 
tyrb vandens. Tas greit išspjo
vė ir šaukia—Fu! Tokios bjau
rybės dar nesu ragavęs!

—Pasakyk, senuti kada tu ta
pai senučiu?

JUOKAI
ŽINOVAS

apsi-iVienas gėrimų žinovas 
ėmė nematydamas vien tik iš j 
skonio, pasakyti, kokį gėrimą

MOMES

—Kada tu gimei.
-—Taip. Iki to tu senučiu ne

buvai ?
—-Ne, mano vaike.
—Tai ką gi tu man už tai 

duosi?
i --------------- --- -J '

Garsinkites Naujienose
MES MOKAME CASH

S65.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Moncy Orderiai i Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate
KAUFMAN STATE BANK

124 N. La Šalie St., Chicago, III.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus Spalių 4, 1929, padarytas Viėšų
Atskaitą Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI

—Negalima, ponuli, šeiminin
kas liepė išmesti mėsą ir bu-| 
rokėlius, kaip archaines lieka-

. Virtuvei skubiai užpirko 
du vagonus anglių, vagoną gel- 
žbetono...

Mesiją nebaigė klausytis mo- 
tyvišką gyvenimą su džiazu di- berniškų maisto produktų są 
namika ir kad mes eitume ko
kiais dviem kilometrais pirma 
gyvenimo. Ir kad iš viso to 
išeitų graži beletristika.

Publika žiuri— stovi piestoj 
jaunas, gražus vaikinas su šlip- 
su, ima aukščiausį ęlo ir už tai 
pinigų neprašo. 1________
pasiklausė gražių žodžių, prisi
kvėpavo naujo gyvenimo dva
sios ir išsiskirstė 4<as pas kai
myną proferanso lošti, kas i 
krautuves rudeninių kaliošų 
pirkti.

O kiti, šiokių tokių verslų 
žmonės, pamerkė vienas kitam 
ir tarė:

—Tik ša! Bus geras biznis...
Išlipo Mesiją iš piestos ir nu

ėjo restoranan pietauti.
Restorane kilo didžiausis su

mišimas. >_________  ___ _
vietos, beskubėdamas atsimušė ^araonams» stačiusiems pirami- 
i vieną sieną, iš čia i kitą ir su ^es-

rašo.
Jis išėjo iš restorano, užsuko 

į kepyklos krautuvę, pasižval
gė, be ne pamatys kokį pyra
gaitį su saksofono garsais, bet 
radęs tik prancūzišką, Liudviko 
XVI stiliaus bulkutę, nupirko 

Nemokamai!-te už dvidešimt centų ir suval
gė.

Gatve eidamas jis matė lie- 
slenkančius 
Darbininkai 

statomam

tuviškais žingsniais 
lietuviškus žmones.

I pečiais nešė plytas
i trijų aukštų namui.

—Klausykite, — tarė Mesiją 
vienam darbininkui
bo tempas nesiderina su nauju 
gyvenimu. Tuo tarpu, kai ap
link elektra, motorai, jus vel-

i kate plytas pečiais. Juk toks 
ou_ statybinės medžiagos tiekimo 

še?m7ninkaTUšoko’iš'budas buvo Gnomas ir Egipto

TAUPYKITE SA
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar

Padidinus muitus ant Įvežamų
jų kailių iš užsienio, kainos ant 
kailinių kautų pradėjo kilti augš- 

’tyn ir pakils dar gerokai augš- 
čiau. Todėl tuojaus pirkdami kai
linius kautus sutaupysite 
pinigii dėl savęs.

daug

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims 
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

apielinkė Lietuvėms moterims įsi
gyti kailinius kautus (Fur Coats) 
nupiginta kaina. Mes turime ry
šius su didele kailinių kautų Ben
drove, kur galima rasti didžiau
sią pasirinkimą Chicagoj. Kada 
didžiuma krautuvių daro didžiau
sius išpardavimus norėdami atsi
kratyti seno stako, pas mus rasi
te didžiausią pasirinkimą naujų, 
šviežių kautų už nužemintą kai
ną. Musų krautuvėj jus nera
site nei vieno seno kauto. Todėl 
kviečiame visas moteris pasinau
doti šiuom musų pasiulymu.
BURBA CLOAK

SHOP
3214 So. Halsted St.

Tel. Vietory 2477

Turgaus diena 
Telšiuose

ta. Kai pūstelėjo vėjas, boba 
pasviro, viena lašinių paltis į 
vieną pusę, kita į kitą. Šuhes 

■dvi dienas lašinius aplink ežerą 
1 tampė. Ar matai, antai balan
džiai skraido. Tai netolimo kai
myno kieme. Turgaus' dienomis' 

' balandžių narve įsitaiso baga- 
! mazninkė su škaplieriais ir ag-

Kiekvieno mėnesio pirmą! nosėliais. Sako, gerai pelnanti. 
delYTurįaJVardas, kaT n<L' I ~A1Į?i n®ra k°1<iU krautuvių, 
ra didelės turgavietės, kur i kur galima butų tokias prekes 
4 ‘ X ” V1 • j pardavinėti ?—paklausiau,to aikšte ir gatves užkims- _T. x. ,,—Visur pilna, šiandien ma

čiau vartotojų bendrovčn įva
žiavo du vežimai su šienu ir 
'vienas su dobilais.

Apskrities valdybos raštinėj, 
I pasakoja, šiandien molinius 
puodus ir kepures pardavinėja.

Na, policijos nuovadoj, 
būt, yra vietos.

—Kur tau! Degutas ir 
kės išdėtos. Turi nemaža 
jenturos. Kaimo žmogui tokių 
prekių labai reikia.

—Pagaliau, ko gero, ir jūsų

tos vežimų vežimais, šaligat
viais vedamos karvės, ark
liai, kartais ir išsigandusi 
kiaulė žviegia...

(žemaičių Prietelis).
Nuvažiavau į Telšius aplan

kyti švogerio.
Turgaus diena, žmonių pilna. 

Šiaip taip prasiboksayau per 
žmones ir moviau į švogerio 
kiemą. _ švogeris besėdįs ant 
stulpelio prie pat vartų, besupąs 
vežimėly vaiką.

—Sveikas! Sopiai bematytas!!
Tai nudžiuginai! — šoko švo-|
gėris glebėčiuotis. — Sėsk... pa-! miesto valdyboj turgus!
la, aš kitą stulpelį atnešiu. Tur-i 
gus mat, diena, kambariai už- jei ne miesto valdyboj ?
imti.

•—O| kodėl kambariai užimti? Notaro raštinėj, pasakojo, šian- 
Prekyba vertiesi? — Paklau
siau.

—Taip ir prekyba eina, tik 
nemano. Auštant įvažiavo į 
salioną žmogelis su lentų veži-

Baigia pardavinėti.
Kaipgi: su lentų'vežimu?

—O taip. Vežimą lentų įsi-
I vežė ir pardavinėja, žmogelis.

gi dėsis, vargšas.
Sako, jums tik į —Broliuk, ar tu kartais nėtu- 
ne prie statybos!-----------------------------------------

135 S. State St.
Komp. ADAMS, 3 fl.,

Per 35 m. Chieagoa didžiausi

Be skausmo
Suteiksime Twilight Sieep ar 
skausmo smagenų užmarlnima _______
dantį ar jį taisant. Nėra SKAUSMO, NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK \
Sanitary

Bridgework bo 
trinimoe. patogus, 
Svarus ir įtvirti
namas jūsų bur
nojo. Valgykite,!/ 
ragaukite ir sko- 
ninkytos maistu 
ti| pačia diena.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai galime duoti jums (TEKES
NIUS DANTIS už ŽEMESNE KAINĄ. 10 
metų garantija.

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

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

c & H Ala* i-i m
■■-vi-a it r Importuoto natutalio

rausvumo, pripildo ju- ..Jšj
su eldą. jus išrodysite 
daug jaunesnis.

Kreditas—6 men. išsiinokejimui 
"Nėra palūkanų—nėra carrylng charges.

ATDARA: kasdic iki 0 vai. 
Ncdėliomis 9 iki 13 d.

prieSais l’tifr 
dentistai.

mu8ų be 
traukiant

DiscountsLoans and
Overdrafts
U. S. Government Investments .....
Municipal and Corporation Bonds ... 
Banking House (Eųuity) .................
Furniture and Fixtures ....................
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Resources ................

Totai Resources ..........................

ATSAKOMYBE
Capital Stock ................
Surplus ............................
Undivided Profits ...........
Reserve Account ...........
Dividends Unpaid ...........
Deposits -.................................... .
Due to Banks ...................
Other Sundry LiabiliUes

Totai Liabi Uties ....

tu r

sil- 
kli-

Jūsų dar- .—O kur klumpes pardavinės, 
Pui

kiausia tokioms prekėms vieta.

$2,916,118.68
683.66 

. 102,222.89 

. 592,584.89 

. 168,600.00
19,854.70 

. 653,598.30 
5,091.34

$4,458,758.06

$200,000.00 
200,000.00 
147,274.00 
53,261.70 

528.00 
3,817,497.04 11,168.64 

29,028.08

$4,458,758.06

Kitas darbininkas ėjęs pro ša- mu. 
lį stabtelėjo.

—Ko jis nori? Paklausė savo' 
i draugo.

—Bala jį žino. Priėjo, farao-| Kur 
1 nų išvadino.
, Egiptą eiti, 1 
' dirbti.

Pala, aš i 
raoną. — Tar

I tydamas ant žemės plytų 
menę...

Mesiją smukdamas į šalį 
archaiškiausio argumentavimo 
budo pareiškė visą naujojo gy- 

i venimo ekspresiją ir dinamiką 
su džiazu ir konstruktyvišku-'' 
mu.

Pirmojo debiuto dieną Mesi
ją baigė pas siuvėja. Jis ten 
siudinosi rubus.

Pamatęs jį siuvėjas pašoko iš' 
džiaugsmo *r ilgai spaudė ran-' 
kas.

—Ačiū tamstai už naujo gy-1 
venimo organizavimą! Kokios 
komercinės' perspektyvos! i 
Tamstos kelnėms mes nupirko- 

{me du motoru po 5 A. J., 220' 
voltų. Vieną motorą dėsime į 
vieną blauzdą, kitą—į kitą. Ap
skaičiuota, kad su jais tamsta 
galėsi eiti lygiai 2 klm. pirmo

■ gyvenimo. J visą kostiumą de
dame mechaniškai atsegamas 
sagas. Paspaudei tokią sagutę,!, 
tuoj viskas driks ir atsisega.

Jau sutemo. Mesiją grįžo na
mo. Galva skaudėjo lygiai taip: 
pat, kaip skaudėjo Ramzesui.j 
Aleksandrui Makedoniečiui ir i

die puikių arklių esą. Vargo
nininko bute pieninga trijų ver
šių karvė, žmona jau apžiu
rėjo. Sako, prie partepiono pri
rišta šieną kramto. Jei pigiau 
nuleis', reikės pirkti.

Pro duris išėjo žmogus dviem 
lentom nešinas.

Ot Jau gal viską pardavė 
galim Įeiti kambarin.

Nespėjo švogeris baigti savo

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

©u? half as much money
buys tuici1 aa murii radio!

...tik naujieji 15 metų .Sukaktuvių 
Zcnith Radio Receiveriai duoda 
jums VISUS tuos naujus, žymiau
sius pagerinimus.

tau tuoj įdėsiu ta
rė darbininkas sta-

neš-

nuo

I

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALI TONIG'O
arba

Eitra Pale Alaus
■ mVIGORATiHG j 
Kooo TOA cOMvAL*se*w’ I 
■T RtrAtSHlNG ’
I G O OO »OR TH« SOM* f 

K SOUTH •'»* MV««AO« t#-

Dr.B.McNicholas

Jis yra rekomen
duojamas per

groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana 

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

.............automat’čS?^*-^
/>C^-RADIO

MODELIS 52... Vartoja 
devynius tubus. iškaitant 
rectificr. Specialiai išdirb
tas Screen-Grid Circuit... 
DVIGUBA Puih-Pull au- 
dio amplifikacija. 
ras automatinis 
mas. Super dydžio 
Syntonic-Dynamic 
kalbėtuvas.’ Linear
Detcction . Self - Healing 
Filter kondenceris. leng
vas balso nustatymas. 
Galima prijungti fono
grafą. Žavėjantis riešuto 
medžio Conšble kabine
tas, padengtas anglišku 
Satin ąžuolu.

Tik- 
tunini- 
Zenjth 
fu Sies 
Power

•175
LESS TUBES

DYKAI DEMONSTRAVIMAS JŪSŲ NAMUOSE

JOS. F. gODRIK, Ine
34 1 7-2 1 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705



NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. Y

S LA. 50-toa kuopos prakalbos

Organizatoriais —Kazys Kli- 
večka ir Justinas M. Bučinskas.

Patartina visiems 50-tos kuo
pos nariams atsilankyti į susi- 
sinrikmą. Susirinkimas įvyks 
gruodžio S d. Lietuvių svetai
nėj. Nepamirškite atsilankyti. 
Pradžia 8-tą vai. vakaro.

—SLA. Narys.

to kalno galima 
į kelis tukstan- 
mažų kryžių, ir 
laiko vieni virs-

liai visur daug pagerėję, ypa
tingai Žemaitijoj. Kaip kur 
vieškeliai taip geri, kad automo
biliu važinėjom iki 90 kilomet
rų į valandą. Tik Raseinių ir 
Šakių apskrity’se gal blogiausia 
prižiūrimi keliai.

Ląnkėsi pas mus lapkričio 14 
d. gerbiamas SLA. organizato
rius p-nas A. Žukas su prakal
bomis. Prakalbos tapo sureng
tos Lietuvių svetainėj, 315 Clin- 
ton St. Prasidėjo jos 8-tą vai. 
vakare. Publikos atsilankė ne-; 
perdaug. Gal dėliai to, kad tą 
vakarą lietus lijo.

Gerbiamas organizatorius p.
A. Žukas pradžioj apibrėžė vi
są SLA. pradžią: kaip SLA. su
siorganizavo, koks tikslas tos 
organizacijos buvo, prie ko siek
tas! ir ką mes šiandie turim 
atsiekę. Paskui tęsė toliau, 
kaip iŠ tokio mažo narių būrio 
išaugo į tokią milžinišką orga
nizaciją, kuri dabar priskaito 
23,000 narių ir turi yirš milio- 
no dolerių turto. Paskui p. A. 
Žukas tarė: nemanykite, kad 
jau mes pabaigę 
Jis ragina visus 
rankų nenuleistų, 
tusi išvien, idant 
daugiau narių 
šiaip dirbti naudingą organiza
cijai darbą. Taipgi P. A. Žu
kas ragino visus ištikimus' SLA. 
nirius stipriai ir išvien laiky
tis, idant atrėmus tuos gaiva
lus, L y. raudonąją liga ser
gančius bolševikus, kurie verčia 
per prievartą užkariauti SLA. 
ir jį išdraskyti, kad paskui pa
naudoti iždą progresyviškiems 
reikalams, P. A. Žukas grau
deno narius prie to pris'rengu- 
siems būti ir palaikyti SLA. 
tam pačiam stovyje, kokiame 
jis šiandie yra, ir balsuoti už 
tą pačią SLA. centro valdybą 
ateinančiais rinkimais, kad ir 
aut toliau ji naudingus darbus 
Susivienijimui dirbtų. Tada 
bus naudinga organizacijai ir 
nariams, žinoma, tatai musų 
Bitighamtono bolševikams labai 

►nepatiko. Prisiėjo ’ jiems la
bai mirksėti. Ačiū gerbiamam 
P. A. Žukui ,kad sugebėjo jiems 
ragus aplaužyti. Tatai padary
ti seniai reikėjo.

Kuopos susirinkimas įvyko 
lapkričio 5 d. Lietuvių svetai
nėj. Visi kuopos raportai tapo 
išduotų paskui kaukių baliaus 
komisija išdavė raportą, pra
nešdama, kad kaukių balius į- 
vyko spalių 25 d. Pelno liko 
$62.24. Kai dėl musų lietuvių 
kolonijos, balius galima saky
ti, paviko gana puikiai.

Paskui eita prie naujų suma
nymu. Vienas naujas sumany
mas tapo priimtas. Jis gana ge
ras ir praktiškas, t. y. kad no
minuoti kandidatus į musų kuo
pos valdybą vienu mėnesiu 
pirm, negu įvyks kuopos valdy
bos rinkimai. Pirmiau to nie
kas nedarydavo. Reiškia, per 
visą mėnesį pirm negu įvyks 
musų 50-tos kuopos valdybos 
rinkimai kuopos nariai turės 
pakankamai laiko patirti, kokie 
kandidatai yra tinkami, o ko
kie ne. Nutarta pagaminti tam 
tikri balsavimo baliotai, ant ku
rių bus pažymėta visų kandi- ; 
datų į valdybą vardai. Baliotai 
bus laike susirinkimo padalinti 
nariams. Visi pilini 
gaus baliatus. Tarp to musų 
kandidatų būrio randasi ir ke
letas bolševikėlių. Tačiau dau
guma kandidatų yra ištikimi 
geros valios ir su gerais norais 
žmonės, kurie nori dirbti SLA. 
naudingą darbą. Tad patartina 
balsuoti visiems 50-tos kuopos 
nariams už žemiau pažymėtus 
kandidatus j musų 50-tos kuo
pos 1930 metams valdybą:

Prezidentu—Juozas D. Char- 
na.

. yięe-prezidentu— Petras - B. 
Balčikonis.

Finansų raštininku—Justinas 
M. Bučinskas.

Protokolų raštininku — Jonas 
Cinikas.

Iždininku - Mateušas Urbas. __  ___________.
Iždo globėjas—Walteris Kie- Kalnu?

la ir Antanas Adomaitis. • Nuo neatmenamų laikų ten

Racine, Wis

ateis į 
ir kodėl ten tuos 
kryželius neša ir

O

Iš draugijų veikimo

yra. Kiekvienas 
. kokio nors

darbą esam, 
narius, kad 
bet darbuo- 

prirašyt dar 
prie SLA. ir

šiuo laiku Racine lietuvių 
. dr-jos veikia gyvai. Nėra to 
. sekmadienio, šeštadienio, kad 
, nebūtų pramogų. Lapkričio 10 

d. Truners 
Dr-tė buvo 
karienę ir 
d. Lietuvos 
turėjo kaukių balių toj pačioj 
svetainėj. Lapkr. 17 d. Šv. Ka
zimiero parapija lošė veikalą 
“Grafą”.

Aną dieną sutinku kumutę. 
Ji man sako, kodėl nerašau į 
“Naujienas” žinučių. Atsakiau, 
kad rašinėju į “Sandarą” ir tas 
pačias paduoti nesinori, bet 
retkarčiais, laiko turėdamas, 
rašinėsiu ir į “Naujienas”.

Prašau visų lietuvių bent ko
kiam naujam įvykiui ištikus, 
jei patys nenorit rašyti, pra- 
neškit man,—aš tatai padary
siu.

Mano dabartinis adresas:
M. Kasparaitis, 1200 Herrick 

Avė. Telefonas Prospect 898.
Jei kas norit užsirašyti laik- 

raščių per mane, galite tą at
likti. Užrašau visus laikraš
čius išskyrus komunistų ir ka- 
kalikų. Patarnauju rašyme 
laiškų Į Lietuvą, pinigų bei dra
panų siuntime.

M. Kasparaitis.

Hali šv. Kazimiero 
suruošus šaunią va-1 j 
šokius. Lapkr. 16 
Brolių-Seserų Dr-tė'

Kodėl nepažystam 
savo krašto?

nariai i darai.

buvo statomi kryžiai, įvairus į- 
vairiausi, kas ir šiandien dar 
daroma. Ten randama kryžių 
jau nunykusių ne tik medinių, 
bet. ir akmeninių ir geležinių.

šiandien ant 
priskatyti gal 
čius didelių ir 
kur laikas nuo

‘ta ir nyksta, o jų vietoje dau
ginasi nauji ir kas metas tas 
Kryžių Kalnas eina didyn ir il
gyn. Gal ne viepam 
galvą—kas' 
kryžius ir 
stato?

štai kaip
žmogelis ištiktas 
vargo, nelaimės, ligos—eina ten 
ant to Kryžių Kalno. Sako, net 
per kiek kilometrų žmonės eina 
keliais ir jei didelio kryžiaus 
neįstengia pastatyti, tai nors 
kad ir mažiausią neša sulig sa
vo išgalės ir aukoja, melsdami 
iš Dievo malonių.

Garsus Kryžių Kalnas, bet ar 
?|daug ir počioj Lietuvoj yra jį 

žinančių? Labai mažai.
Jis apleistas, nežinomas, sto

vi paprastose ganyklose, pievų 
ir dirvų tarpe, galvijai jį mina 

.’ | ir laužo kryžius, nėra jokios 
aptvaros ir t. t. O tą būtinai 
reikėtų padaryti—-netik aptver
ti, bet ir gražiai jį papuošti, 
užlaikyti.

Bet ar mažai mes turime pa
našių ir kitokių garsių ir iiite- žiemą buvo nepaprastas’ šaltis 
resingų vietų, kurioms aprašyti jr veik visi sodai 
reikėtų labai daug laiko ir vie
tos' ?

Taigi, daugiau kreipkime do
mės pažinimui savo tėvynės.

. —Jonas K. Milius.

[Pacific and Atlantic Photo]

Bonn, Vokietija. — Aleksand
ras Subkovas, žinomas' rusų šo
kėjas ir avantiūristas, kuris bu
vo apsivedęs su buvusio Vokie
tijos kaizerio seserimi, prince- 
sa Victoria von Schaumberg- 
Lippe. Princesa prieš kiek lai
ko mirė, o Subkovas tapo areš
tuotas, kai jis bandė į savo bu 
busios žmonos laidotuves atvyk 
ti.-

Vasaros įspūdžiai 
Lietuvoje

nepa-Šią vasarą Lietuvoje 
prasti metai. Po visą Lietuvą 
visur javai gražus, visi ūkinin
kai taip pasitenkinę ir sako, 
kad nepameną tokios gražios 
vasaros, kaip šių metų.

Tik kas bloga, kad pereitą

iššalo; di
džiausi sodai, kaip žiemą be la
pų juoduoja ir visa tai padarė 
didžiausius nuostolius. Del to 
obuoliai Lietuvoje labai bran
gus, 1 kilogramas nuo lito ir 
50 c. iki 5 litų (turguje). Mat, 
retenybė, kad užvėjose išlikę 
gyvos obelys ir kiti vaismedžiai. 
Vyšnių, trešnių visai neteko 
matyti, gal visai niekur nebuvo.

Šiaip jau Lietuvoje viskas 
kas metai eina geryn ir tobu- 
lyn. Kaip kuriose apylinkėse 
ūkininkai taip gražiai užsivedę, 
net radio namuose turi. Galvi
jų, arklių, karvių net gana ge
rų veislių turi užsiauginę. Ke-

fiestai ir miesteliai sparčiai 
plečiasi, auga, žemės sklypų ir 
namų da galima kaip kur visai 
nebrangiai pirkti. Kai kurie 
amerikiečiai parvykę apsižiūri, 
perka namus ir tuomi didžiuo
jasi. Ten daug progų da įvai
riems bizniams, žinoma, pra
džiai reikia turėti vieną kitą 
tūkstantį dolerių ir puikiai ga
lima pradėti. Imkim, pieno 
pramonė puikiausia sekasi Lie- 

į tuvoje. Jau keli šimtai skyrių 
yra po visą šalį su įvairiais 
įtaisymais ir visur pasekmės 
geriausios', žuvų pramonė da 
labai maža, žuvies Lietuvoje 
yra taip geros, kad sunku kur 
butų kitoje šalyje ir rasti. Pa
prasčiausio dalyko—net šniūrų, 
virvių vijimo ir verpimo kaip 
ūkiams, laivynui, fabrikams ir 
krautuvėse raišiojimui reikalin
ga deyynios galybes. Ar čia 
reikia kokio mokslo ar ko, bet 
jokios išdirbystės nėra tam da
lykui Lietuvoje. Viskas iš ‘už
sienio vežama. Tik vieno muito 
sumokėta apie 100,000 litų už 
šniūrų įvežimą. Visoje Lietu
voje da nėra lietuvio popieriaus 
sandėlio savininko, o kiek įvai
raus popiero suvartojama Lie
tuvoje?

čia visą eilę galėčiau prira
šyti, ko nėra ir ko labai mažai 
yra. Amerikiečiai į tai privalė
tų daugiau kreipti dėmesio ir 
ten kelti savo kapitalus. Valdžia 
yra pasiryžus remt įvairiomis 
lengvatomis.

Sekantiems metams Lietuvos 
vyriaus’ybė jau yra padarius 
amerikiečiams daug lengveny- 
bių, kaip tai vįzos—dykai, įvai
rus mokesčiai dėl amerikiečių 
panaikinama.

—J. K. Milius.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL

ŠVENTES JAU ARTINASI
Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, ar drau
gams Lietuvoje. Musų, Pinigų Siuntimo departamentas yra 
pasirengęs jums patarnauti. Atsiminkit, kad musų kainos 
yra žemiausios.

MES SKAITOME TIK $10.30 UŽ 100 LITŲ.

Mes Parduodame Laivakortes i ir iš Lietuvos.

$107.00 i Lietuvą
$118.50 iš Lietuvos
$181.00 “Round Trip” (ten ir atgal) laivakortė

VISOS ŽINIOS MIELAI SUTEIKIAMOS — DYKAI

----------------  Jūsų Bankas -------------------

DEPOSITORS STATE BANK
4701 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

SENIAUSIA
AGENTŪRA BRIDGEPORTE

Ir Pirma Lietuvių Agentūra General 
Motors Produktų

Jei mes rimtai po Lietuvą pa- 
sižvalgysim, daug ko naujo ir 
nepaprasto rasim. Dažnai girdi
si: “Kas čia toj Lietuvoj yra,— 
ji maža, galima viena diena ap
važiuoti”. Bet tikrai pasakius, 
ar daug tarp musų randasi to
kių, kurie tikrai pažysta musų 
tėvynę Lietuvą, kad ir tą taip 
“mažutę”? Galiu drąsiai saky
ti, kad iš šimto vargu vienas.

Tai musų “mažutei” Lietuvai 
paviršutiniai pažinti, reikia vi
są metą pašvęst, bet jei jau 
kalbėt apie visišką pažinimą, tai 
tam reikėtų kur kas daugiam 
nei vieno meto laiko.

Kitų šalių ir tautų dažnai ma
tome skelbiant, populiarizuo- 
jant mažos vertės., dalykus ii 
dažnai mes patys tais skelbi
mais suvilioti važiuojam, einam 
lankyti žiūrėti ir tos menkos 
vertės daiktais ar vietomis gė
rimės, stebimės, nors viskas' ten 
tik iš kapitalo pertekliaus su
daryta ir išpuošta, ir t.t. Ir tas 
kapitalu įrengimas traukia pra
eivio akį ir neša šimteriopą pel
ną.

Musų Lietuvoje yra taip pat 
gražių ir įspūdingų vietų, kad 
ištikro kiekvieną stebina ir su
žavi, veik natūralus gamtos pa- 

Musų Lietuvoje yra to
kių vietų, kokių kitose šalyse 
visai nėra ir jei žinotų kitaša- 
liai—važiuotų didžiausios eks
kursijos ir pavieniai.

Paimkim, pavyzdžiui, Kryžių 
Kalną esantį 12 kilometrų nuo 
Šiaulių prie Joniškėlio vieškelio, 
Domantų kaime. Kryžių Kalnas, 
sakoma, nuo švedų karo laikų 
pasilikęs. Sakoma, ten buvę 
kapai žuvusių kare; sakoma, ten 
švedai tik pagautus nelaisvėn 
žudę kankinę ir ten laidoję su
pildami didelį kalną. Dar sako
ma, kad ten buvusi bažnyčia ir 
kokiu budu likusi užpilta, dėl 
to šiandieninė kalno įžiūrą, kur 
buvo patsai kalno kauburis —■ 
viršus, dabar didelė įduba.

Del ko jis vadinamas' Kryžių

Nauios Žemos Kainos!
šiuomi pranešame Chicagos ir apielinkės lietuviams, kad 
mes atidarėm OAKLAND-PpfJTIĄC Agentūrą. Pardavi- 
nėsime OAKLAND-PONTIAC Automobilius, su kuriais 
tikimės pasiekti plačią lietuvių visuomenę. Lietuvių agen
tūrų su dideliais karais' yra daug, o su mažais labai mažai.

1 metų dykai aptar
navimas. Dykai 

įvedimas f

30 Dienu 
bandymas jūsų namuose 

Jeigu nebusite paten
kinti, mes apmainysi

me ant kito kurio 
Standard išdirby- 

stės Radio.

Modelis 92
riešuto kabinetas. Du-Jacobean periodo Amerikos 

rys suderintos gražaus riešučio, išklotos su tikru 
importuotu Australijos Lacewood. Durų ir visos 
kitos rankienukės yra užbaigtos tikru sidabru.

......
JET TT.7.”~ T-

RADOO

$10.00
įmokėti 

52 savaitės iš’mokcjinuii

Be ūžimo 
Jėgos pagavimas 
ir nauji 45 tūbai

Nepaprastas Išskirt
inas ir Jautrumas.

$146
be tūbų 

Tykus — be drebėjimo

SHORE RADIO STORES
1242 S. Halsted St. 1100 So. Halsted St

Canal 2178 Monroe 2893
Atdara Vakarais ir Nedėliomis.

Garsinkitės NAUJIENOSE

PONTIAC automobilis pil
nai atsako už save, su sa
vo dideliu motoru ir Fi- 
sher Body. 4 durų sedan, 
atvestas prie jūsų durų, 
su viskuo kas tik reikalin
ga, kainuoja tik....... $964
2 durų sedan, tik .... $864 
PONTIAC turi “lovejoy 
shock absorbers” ir“spring

covers” skūra apmuštus. Viskas taip yra įrengta, kaip ir 
už du tūkstančiu dolerių. Perkant 2 durų sedan reikia įneš
ti tik $288, o likusius 18
mėnesių išmokėjimui.

General Motors Korporaci
ja atpirko Oakland kompa
niją 1924 metais, ir nuo to 
laiko jau daug pagerino 
Oakland karus. Įdėjo L 
Head motorą, Fisher body 
ir visus kitus įrengimus, 
kas tik yra reikalinga au-
tomobiliui. D. KURAITIS', Savininkas

Atidarymas įvyks Šiandie,
Lapkričio 30, 1929
.Visi draugai, kostumeriai ir pažystami 

kviečiami dalyvauti atidaryme ir 
pamatyti naujus karus.

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

806 West 31st Street
Tel. Victory 1696
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III. Šeštadienis,

u ele i. laisto

i t u 1 e v i č i u !Ui
: i iii lutų i mži 
nevi uodimu.

dalykų 
kuriu 

,i:s J

ir kruvinam skystimui i. 
organų; at.iradun sniar 
skausmams juosmenyj ir,' 
j; išbrinkus kojoiys, ■ 

karščiuojant ar plūstant bal
tiems iš lyties organų.

lyties

ai

U

: ti arbatėlės' su sacharinu (apie 
' 12 valandų) ir kuogreičiausiai 

vieeiama ; gydytojas.

Vadinamoj i “naujagimių gcL- 
h’.'.C ’ neturi <ėstis ilgiau ka p 
IZ ulelių. Kitaip rtok.n šauktis 

i ay<l.v lojo 
penčjiinu.i.
priorama

turi 
dinti tik

greit
valandų ir pa
reikalaudamas

labai triul

VcžlA.ėus turi būt! erdvus su 
lulungu (stogu). Jei tik nely
ja ar per smarkiai nepučia ve-Į 
ja; stogelis reikia/laikyti nu- > 
leistas. NahLyjc kūdikis neturi 
miegoti vežimėlyje, bet pintinė
je lovutėje. *

Sakome, kad kūdikis vidų 
riuoja tuomet, kaip per 24 va 
landas jis turi vidurėlius dau 
ginu negu tai; kartu ; ir vidarč 
liai negražiau atrodo (kapoti 
.'kyšti, žalsvi, su f-lsivė.n, kriu

nesulyginamai gražaus balso; vie- 
rtaG Rutile atskirai, ir Radio-Victrda 

Kombinaciją

16ne: 
reiki

, i* 
čio.ns pasitaiko dažnai 

‘su juo'kovoti. Iš ryto ne/.-dnm 
reikia j Gidu šalto vRhi- 

tiksliai nuiiuntir, 
Minkština vida-

to vandens, 
iru va ik/čioti

O

Viduriui

....................  ,....... $178.00 su

.................................................. $233.00 su

.....................   $298.00 su
uperheatrodine ir Electrola, kaina

R. 32 — Kaina 
k. 52 — Kaina .
J i E. 4 5 — K n." n a

ve-| Pirmomis dienomis po gimi
ne- mo kūdikio viduriukai esti žal

oki* nekeikei ir laukti. svai-juodi, vėliau gelsvi ir apy- 
dažniaušia Lik bloga: minkšti, kaip košele. Kuaikisį 
viduriuodamas ir ne- kasdien ijri viduriukus 1

kūdikis per kelias die-į kartus, tačiau pasitaiko, kad ir 
pasimirti. Tuo tarpu sveiki kūdikiai turi viduriukus

tūboms 
tūboms 
tūboms 
$625.00

MOLUI
MODŲ! 
mobei

ji * 'slyvos, rugęs pienas ir pan.
* | Liuosucįtimųjų vaistų be gydy-

: Nėščios motoru notų j tojo žinios geriau nevartoti- 
i Nėščioms leista darytis klizmą. 

Labai užkietėjus viduriams rei
kia kreiptis į gydytoją.

Kur g.’muyii? Geriausia gim
dyti tam tikroj gimdymo prie
glaudoj ar ligoninėj, nes čia ir 
visa paruošta ir visuomet yra 
mediciniška pagclba. Tačiau ga
lima gimdyti ir namieįe turint 
atskirą tam kambarį ir .žemiau 
n u rodomas s ą lygas.

Kas reikia parūpinti gimdy
mui? Reikia susitarti su gera 
akušere ir paimti iš (vaistinės 
gydytojo išrašytus vaistus' de
zinfekcijai. Reikia priruošto: 
rankoms plauti bliudas, muilas, 
šepetys rankoms plauti, rank
šluosčiai, maksim, termometras 
(medic.), higroskopinė vata, 

''marlė virkštelei (kūdikio bam- 
butės virvelei) perrišti, nauja
gimiui pudra, jam baltiniai, 
gifndyvei baltiniai ir viršutinis 
lengvas aprėdas, paklojamoji 
ciratelė. Reikia dar turėti kliz
mos antgalį ir stiklinį klizmos 
indą, pakišamą ligoniui indą ir 
šildytuvą (termoforą). Turi bū
ti paruošta ats'arga virinto 
karšto ir šalto vandens.

Gimdyvės kambarys turi būti 
geriausias, saulėtas, išvėdintas, 
pakūrentas, bet neperkarštas. 
Kambaryje nepaliekama minkš
tų baldų, divonų. Iš namų rei
kia iškraustyti apkrečiamoms 
ligoms sergą ligoniai, nes jie 
pavojingi gimdyves gyvybei.

Kada gimdyvė gali keltis? 
Pagimdžius normaliai be komp
likacijų galima 3-čią dieną pra
dėti sėdėti lovoj, atsargiai kel-1 
tis nuo 5 iki 9-os dienos gydy
tojo nurodymais. Gimdyvei 
karščiuojant arba negalaujant 
— 'tuoj šauktis gydytojo ir, kol 
bus su juo pasitarta, nemėginti 

įsėstos arba keltis.
Pienligė•

Piepligėj (soor) liežuvis, go
murys, burnos gleivinė apklota 
balta varškėta mase, lyg surū
gusio pieno varške. Tačiau čia 
ne pienas, bet padidinamuoju 
stiklu įžiūrimi grybeliai, kurių 
daugybė prisiveisė ant gleivi
nės. Geriau čia pasitarti su gy
dytoju, nes dažnai esti netvar
koj kūdikio mityba. Nešvaru
mas, kenksmingas burnelės vi
daus valymas, žindukas — visa 
tai dažnai padeda susirgti pien- 
lige.

Vėmimas ir viduriavimas
Vėmimas ir viduriavimas daž

nai labai pavojingi kūdikiui, to
dėl sugedus viduriukams reikia 
nelaukiant pasitarti su gydyto
ju. Kiekvienas viduriavimas (sų 

j vėmimu ir be jo) yra daug rim
tesnis, jei kūdikis maitinamas 
dirbtiniu budu. Taip pat vidu
riavimas yra daug pavojinges
nis vasarą negu žiemą, nes va
sarą jis gali staiga labai pasun
kėti.

Kūdikiui suviduriavus (tuo 
labiau dar suvėmus), jei jis| 
žindomas, reikia jam duoti ma
žiau žįsti (tik po 10 arba net po 
5 minutes kiekvieną maitini
mą) ; sunkesniais atvejais visiš
kai neduoda žįsti 6—12 valan- 

I dų, -bet ne ilgiau, ir badavimo 
metu kūdikis gauna pasaldintą 

' sacharinu silpną arbatėlę, o mo
tina atėjus žindymo valandai 
nusimelžia krūtį, kad pienas 
neužtruktų. Del tolimesnio pe
nėjimo geriau .pasitarti su gy-| 
dytoju, arba lengvesniais atve
jais galima pradėti žindyti po 
5 minutes,’vėliau po 10 minu-

9 1 Tikri faktai Radio Tono Gerumo. Išgirskite 
i nepaprastai gerą radio DABARri

jį toliau dirbti (tarnauti, šeimi
ninkauji, mokytis, dirbti fabri
ke ir pan.). Nėščioms kenkia tik 
toks darbas', kurs gali būti per
sileidimo priežastim: sunkumų

savo, darbo, bet tu r

Kūdikis 
Galima £ 
Kūdikis patsai 
prie maitinimo 
bunda laiku 
maisto.

Reikia vengti
mauti greta miegančio kūdikio, 
tačiau tyčia daboti didžiausios 
tylos arba 
miegančiam kūdikiui nepatarti- kilnojimas, naktimis labai var
na, nes tatai tik išlepina kadi- ginąs' darbas, fabrikinis darbas 
kius ir padidina jų jautrumą. I susiduriant su nuodais (švinu, 
Atvirkščiai, nervingus, nuolat gyvsidabriu, arseniku ir pan.), 
krupsinčius iš miego kūdikius darbas visą laiką stovint arba 
reikia atsargiai pratinti šviesoj Į minant kojom (siuvamoji koji- 
ir bildesyje (garsiai kalbant, iš 1 nė mašina) ir pan. Šiaip neper- 
tolo griežiant, ramiai vaikščio- sunkus darbas nėščioms tik 
jant per kambarį).Negalima | naudingas, tačiau jos neturi per 
kūdikis supti (greit pripranta j daug save varginti, 
ir supimas nėra naudingas).
Nedavinėti be gydytojo liepimo 
jokių migdančių vaistų! .

tamsinti kambarį

Pscsis

Negalima 
palaikyti; 
einančios 
prisegtos

kūdikis 
per pa- 
neboti.

lis pasitaiko kūdikių 
be viduriavimo. Jei

turi būti lengvai nuplau- 
lengvučiai, stiprios me-

ir kūdikiui neri-- 
nykstant, taip 

turint vidurėlius

V-14017-A

V-14016-B

I6-80752-A

V-14011-A

V-14018-A.

BUDRIKO

Model įoi Parduodam ant lengvų išmokėjimų; įmokant $5.00 ir už tūbas.

Pašauk Boulevard 4705

Jos. F. Sudrik, inc
3417-21 So. Halsted St

Atsi- 
radio

KRAUTUVĖSE RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ 
VICTOR RADIJŲ. *

Pastebėtiname Naujojo Sparton REALIZ- 
‘ ME yra kas tai tokio, kas verčia jus smar

kiai aploduoti, tarsi pats artistas butų at
sistojęs prieš jus akis ant skaisčiai ap
šviestos scenos. Daugiau negu tonas.... di
delis muzikalis tobulumas.... tas “kas nors” 
yra skaistus, ryškus artisto ASMENIN- 
GUMAS. Jus jaučiate jo žavėjančią įta
ka, tarsi jis tikrai butu prieš jumis, 
lankykit pas mus ir patirkit naujų 
smagumu.

Lengvi Išmokėjimai Visiems
2 metų aptarnavimas dykai

GENERAL RADIO STORE
LIETUVIAI RADIO EKSPERTAI

3856 Archer Avė., arti Rockwell St. 
Telefonas Lafayette 6195

M. SKILS, Expertas Radio Inžinierius. A. MILLER, Manažeris

Victor Rekordai
Aš užgimiau praščiokėliu...................... J. ŽILEVIČIAUS
Ugdė motušė tris dukreles ................... J. ŽILEVIČIAUS

PETRAS PETRAITIS, Baritonas
Pirmyn į Kovą .......................................... A. ALEKSIS
Motulė mano .................................................. ST. ŠIMKUS

šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. šaučiunas, Dir.
V-14015-A Chicagos karčiamoj ........... J. ŽURONAS, J. KEMĖŠIS-

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

Molio uzbonas .............................................. VANAGAITIS
Ne už šiauČiaus  ............................................... ŠIMKAUS

VIKTORIJA VOLTERĄITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ
V-14019 Malda į Mariją .................................... C. SASNAUSKO

Marijos giesmė ...................................... C. SASNAUSKO
šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. šaučiunas, Dir.

Rūtų Polka ir daina Jaunystės Nelaimės 
MAHANOJAUS LIETUVIŲ ORKESTRĄ

Kalnų Polka ir Katarinos Polka 
LIETUVIŲ ORKESTRĄ

Onytė, Polka .................................. VELIČKA IR MALI
Caspian Polka ...................................... MAKI TRI.IETAS

Kud i k i u i vid uriuo j ant, 
miant blogiausia nieko 
daryti, n 
Sulaų ksi 
smarkiau 
gydoma ; 
nas gali
gydant nuo pradžios, net sua-įtik kas antra para ir gerai jau
kus viduriavimai dažnai pagy- čiasi (ramus), valgo ir auga).

' B ;ant vidurėliams rečiau kaip 
i kartą paroje 
ūmaujant arba 
■pat kūdikiui
i dauginu kaip :> kartus paroje, i 
'geriausia klausti patarimo pas j

Karta 
mimas I 
eikis tikrai vemia (išvemia b 
veik visą suvalgytą maistą, b; 
ne-atpila jo 'truputėlį, kas' da.. , 
riai ir sveikam pasitaiko) tuo-! syoye’jų- 

gydyti;met jis būtinai reikh 
pas gydytoją.

Pasitaiko, kad žindą krūtį kū
dikiai turi dažnu; ir skystus 
vidurius (net žalius), nors ir 
negavę dar jokio maisto be mo
tinos pieno. Dažniausiai toksai 
viduriavimas nepavojingas, ir, 
nežiūrint- į viduriavimą, kūdi
kis' auga ir neblogai jaučiasi. 
Klaidinga manyti, kad čia kal
tas motinos pienas. Baisi klai
da mesti žindyti ir duoti vietoj 
krūties atskiestą karvės pieną: 
nemaža kūdikių jau žuvo- dėl 
tos nelaimingos klaidos! Ver
čiau kilus abejojimui pasitarti 
su gydytoju arba laukti ir tik
rinti kūdikio svoris, jei 
auga ne mažiau 20 gr. 
rą, galima viduriavimo

Verksnias

Jie 
narni, 
džiagos. Netinka įvairiaspalviai 
dažyti žaislai (dažai dažnai 
nuodingi), sunkus, lengvai su- 
plėšiami, smailus, kampuoti, 
aštrus, tokie, kuriuos kūdikis 
gali valgyti, pagaminti iš nuo
dingos medžiagos (švinas).

• 
žindukas

žindukas nereikalingas. Jis 
gali būti kai kurių ligų prie
žastim, nes apkrečia burnelę 
bakterijomis, jei bent kiek susi- 
teršia. Nepripratintas prie žin
duko kūdikis puikiausiai be jo 
apsieina. Negalima leisti kūdi
kiui žįsti ir pirštelį.

[Iš “Darbo Sveikata”]

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

ją Victor Radio

Poilsis ir judėjimas. Nėščios 
turi anksti gultis ir anksti kel- 

| tis, kasdien pasivaikščioti. Stai
gus judesiai, kratymas, jodinėk 
jimas, važinėjimas dviračiu, šo
kimas nėščioms pavojingi. Ilgos 
kelionės arkliais ar geležinkeliu 
taip pat nepageidaujamos.

Rūbai nėščių neturi būti 
ankštus (nė kiek neturi spausti 
krutinės, juosmens, pilvo), ne
turi būti sunkus, bet turi būti 
pakankamai šilti, 
veržti kojų kojinėms 
tam tinka tik ilgos, 
per šlaunis, juosteles
prie dirželio arba pilvinio ban
dažo. Nėščios pilvui laikyti dė
vimas naminio darbo drobinis 
bandažas, pasiuvamas kad ir iš 
rankšluosčio. Krūtims laikyti 
pasiuvama tam tikra liemenėlė 
(biusthalteris). Rūbai, baltiniai, 
bandažai turi būti švarus, daž
nai skalbiami.

Apavas — lengvas, žemom 
kurkom, patogus. Aukštos kur- 
kos‘ atsiliepia į dubens formą, 
kas gali kenkti gimdymui.

Kūno švara nėščioms labai 
svarbi. Nėščioji turi prausti kū
ną kasdien. Nerečiau 2 kartu 
mėnesyje ji turi maudytis pir
tyj arba vonioj. Vonios tempe
ratūra — 260—280 R. Pirtyje 
nėščia turi praustis, bet ne ga- 
rintis. Krūtys ir speneliai kas
dien plaunami šaltu vandeniu 
(užgrudina ir sustiprina žindy- 
mui).

Kambarys — erdvus, saulė
tas, vėdinamas ne mažiau 2 
kartu dienoj, kuriame turi būti 
kuomažiausiai baldų.

Guolis — neminkštas', be pa
talinės ir krūvos pagalvių. Ge
riausia — spyruoklinis matra
cas. Lengva, šilta antklodė.

Dantys dažnai genda nėštu
mo metu. Pirmoj nėštumo pu
sėj reikia sutvarkyti dantis pas 
dantų gydytoją. Kasdien dan
tys valomi šepetėliu ir kreida. 
Po kiekvieno valgio burna plau
nama virintu vandeniu.

Maistas — įvairus, maistin
gas, lengvas, minkštinąs vidu
rius. Naudinga: pienas, daržo-L 
vės, rugusis pienas, vaisiai, ko- L 
šės. Kenksmingi įvairus kon-|; 
servai, didelis mėsos kiekis, 
įvairiais pavidalais alkoholis.

Nėščių ledakumas ir vėmimas 
(pirmais nėštumo mėnesiais) pa
prastai nėra pavojingi ir vėliau 
praeina. Paprasčiausias būdas 
sau pagelbėti toks: dar iš va
karo paruošiami lengvi tiršti 
(ne skysti) pusryčiai, kuriuos 
reikia suvalgyti tuoj pabudus i 
iš miego, gulint (net nesė
dant) ; suvalgius reikia dar i/2 
vai. pagulėti lovoj. Dažnai toks 
būdas apsaugoja nuo vėmimo. 
Vėmimui padažnėjus ir pasun
kėjus reikia kreiptis į gydyto
ju

Kadia reikia kreiptis į gydy
toją? Nčščia turi pasirodyti 
gydytojui-nors 1 kartą kas mė- čių ir pamažu grįžti prie 20 mi- 
nuo. Be to, reikia nelaukiant nučių penėjimo.
creiptis j gydytoją štai kuriais L Suviduriavus nežindomam ku- 
atvejais: dažnai ir nesustabdo- dikiui, jam tuoj neduodama 
mai vemiant; pasirodžius krau-l nieko valgyti, tik duodama ger-

re i-

bet
ge- 
ne-

Nosį kūdikiui Valyti minkšta 
švaria skarele. Valymui nevar
toti jokių Įrankių. Galima viduj 
valyti tik susuktais vatos kna
teliais. Saugoti kūdikį nuo slo
gos! Neprileisti sloguojančių 
suaugusių bėgiojančių vaikų. 
Motinai sloguojant ji penėda
ma arba šiaip apie kūdikį triūs
dama apsiriša burną ir nosį ga- 
zelliu. Nuo Slogos kūdikis gali 
karščiuoti, viduriuoti, blogai 
valgyti, rimtai sirgti. Kūdikiui 
sloguojant ir karščiuojant 
kia jis parodyti gydytojui.

Oda ir bėrimai
Odelė turi būti rausva, 

ne raudona. Išmaudsius oda 
rai nusausinama (sausinant
reikia trinti), apibarstoma mil
teliais (parduodamais skylėto
se dėžutėse, bet ne bulviniais 
miltais). Atsiradus odoš šuti- 
mui (kiršnelėse, pažastelėse) 
reikia tartis su gydytoju (šuti- 
mas dažnai ątsiranda nuo men
kos priežiūros). Odelės bėri
mai gali apimti visą kūnelį. Ge
riausiai apsaugoja nuo bėrimų 
dažnas sausinimas (vystymas) 
ir pudravimas (tik neperdaž- 
nai kelti’iš miego). Raudonas 
šuntamas vietas negalima plau
to vandeniu; jos valomos vata 
išmirkyta riebaluose (alyvoje, 
vazeline). .

Galvutės pleiskanos dažnai 
pasitaiko ir pas šiaip sveikus 
kūdikius. Joms pašalinti galvutė 
ant nakties storai sutepama va
zelinu ir šilčiau aprišama. Iš ry
to pleiskanoms riebaluose su
minkštėjus* jos lengvai nusiva
lo minkštomis šukomis ir vata. 
Toks minkštinimas ir valymas, 
esant reikalui, kartojamas ke
lias dienas iš eilės arba su per
traukom.

Verkiant kūdikiui reikia su
sekti verkimo priežastis: jis 
verkia sušlapęs, sušalęs, perši- 
lęs, perstipriai suvystytas, kan
džioj amas vabzdžių, turėdamas 
kietus arba išpustus vidurius 
arba šiaip nesveikuodamas. Jis 
garsiai šaukia atėjus penėjimo 
valandai. Negalima be gydyto
jo leidimo duoti raminamų vais
tų, arba alkoholio, taip pat ge
riau nevartoti žinduko.

Kartais kūdikis verkia tyčio
mis, sakysim, pripratęs būti 
ant rankų, taip pat tyčiom ver
kia norėdamas imti naujo mais
to. šitais atsitikimais' jam ne
reikia nusileisti.

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

c KONTRAK TORIUS
4556 S'o. Rockwell St., Čhicago, UI.

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj i

Išpildomo visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

f. reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

SPARTON RADIO
"Radio’s Richest Voice”

FACE-TO-FACE REALI S M

THE NEW 
RADIO MARVEL

slogų kudi- 
dažnai esti 
tveria kelis 
jis kenkia 

Dažnai esti 
maitinimas,

Galvutės išbėrimai- (šašai) 
pasitaiko linkusioms prie bėri
mų, viduriavimų, 
kiams. Išbėrimas 
nepavojingas, bet 
mėnesius. Kartais 
kūdikio sveikatai, 
kaltas neteisingas
taigi reikia tartis su gydytoju.

Nuo prakaitavimo dažnai pas 
kūdikius pasidaro smulkutis kū
no bėrimas, kurs praeina pa- 
barščius odą milteliais ir leng
viau kūdiki klostant.

Riebius kūdikius dažnai iš
beria raudonais plačiais spuo
gais, kurie atrodo visai pana
šiai kaip spuogai nuo sudilgini- 
mo. Vėliau raudonumas išnyks
ta, pasilieka mažas kietas spuo
gelis, kurs taip pat gali išnyk
ti. šitoks bėrimas dažnai kūdi
kiui niežti, kliudo miegoti, su
jaudina, nuvargina, numuša 
svorj. Nuo kasimo spuogai už
siteršia, susipuliuoja. Spuogams 
beriant reikia tartis su gydy
toju. Tačiau dažnai tasai bėri
mas' pareina nuo riebaus mais
to (perdaug pieno, sviesto) ar

Be suro to 
your Sparton 
frona «o Autnot- 
ized Sparton 
Dealer. Oaly im- 
•truments bear« 
ing factory gėriai 
number carry the 
faccory euaraocce

IMPERFECT IN ORIGINAL 1




